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Del Karo Skolų Rezignavo 
Francijos Kabinetas

Atstovų butas 402 balsais prieš 
187 atmetė vyriausybės pa
siūlymą

Paryžius, gr. 14.— Atstovų 
bute keturioliką valandų ėjo 
debatai dėl karo skolų mokė
jimo Jungtinėms Valstijoms. 
Herrioto vyriausybė pasiūlė 
mokėti skdlas su tam tikromis 
rezervacijomis ,bet atstovų bu
tas 380 balsais prieš 57 nubal
savo, kad skolų mokėjimas bu
tų atidėtas.

Tada Herrioto kabinetas j- 
teikė prezidentui Albert Le- 
brun savo rezignaciją. Tai į- 
vyko vakar rytą. Tuoj po to 
prezidentas pradėjo pasitarimą 
su partijų lydeirais dėl suda
rymo naujo ministerių kabine
to.

Spėjama, kad premjero vie
ta bus pasiūlyta Joseph Paul- 
Boncour arba Edouard Daladier. 
Pirmasis Herrioto kabinete ėjo 
karo ministerio pareigas, o ant
rasis—viešųjų darbų.

Radikališki socialistai, kurie i taip pasielgti. Skolų mokėjimo 
rėmė vyriausybės pasiūlymą,[sąlygas ji pati liuosu noru pri
buvo sumušti 402 balsais prieš 
187. Kada balsavimo rezulta
tas buvo paskelbtas, jie tuoj 
apleido atstovų butą. Po to už 
sienių reikalų ir finansų komi
sijos pasiūlė rezoliuciją/ kad 
skolų mokėjimas butų. atidėtas. 
Rezoliucija 380 balsais prieš 57 
tapo priimta.

Kaip ir paprastai, preziden
tą paprašė rezignavusio kabine
to eiti savo pareigas ligi t") 
laiko, kol nebus sudaryta nauja 
vyriausybė.

Kaip šiandie Franci ja turėjo 
sumokėti Jungtinėms Valsti
joms $19,261,432 karo skolų. 
Tačiau atstovų butas pasisakė 
už tai, kad nemokėti tą sumą 
ligi tol, kol nebus sušauktu 
tarptautinė konferencija karo 
skolų klausimo apsvarstymui.

Kai kurie Francijos laikraš
čiai yra. labai susirūpinę dėl 
įvykusio valdžios krizio. Jie 
sako, jog tai įneš didelę suirutę. 
Pirmiausiai bus sunku sudary 
ti pastovią valdžią. Antra, tu
rės būti atidėtos įvairios kon
ferencijos su kitomis valstybė
mis, kurios buvo planuojama 
laikyti trumpoj ateityj.

Amerikos laikraščiai reiškia 
irgi didelį nepasitenkinimą. Jie 
nurodo į tą faktą, jog Fran
ci j a neturėjo jokio pagrindo

ėmė. Pagalios, esą, ji turi at
siminti incidentą su Vokietija. 
Kada Vokietija neišpildė jėga 
antmestos sutarties, tai Fran- 
cija pasiuntė net kariuomenę. 
Vadinasi, iš Vokietijos ji rei
kalavo, kad sutartis butų pil
doma ligi iotos, o pati nenori 
savo sutarties pildyti.

Rezignavo Belgijos 
ministerių kabinetas

Vokietijoj prigėrė 11 
vaikų bečižinėdami

Kabinetas nutarė Amerikai ne
mokėti karo skolų ir rezignavo

gr. 14.— Premjero 
Broųueville kabinę 
atidėti karo skolų

Briuselis, 
Charles de 
tas nutarė 
mokėjimą Amerikai ir po to
karaliui Albertui įteikė savo 
rezignaciją. G,ruodžio 15 d. Bel
gija turėjo sumokėti $2,125,000.

Dėl Hooverio moratoriumo ir 
Lauseanne’os reparacijų sutar
ties, sako vyriausybė, Belgija 
neteko didelių įplaukų ir todėl 
nebegali mokėti karo skolų.

Konfiskavo 100,000 
lionų alkoholio

New York, gr. 14. — Muiti
nės sargyba čia užtiko laivą su 
dideliu alkoholio kroviniu. Al
koholis, 
kilotas, 
net 100,000 galionų. Jo 

siekianti $810,000.

žinoma, tapo konfis- 
Alkoholio laive buvę 

ver-

Suėmė vagių saiką
Chicago.— čia tapo suimti 

keturi vyrai, kurie yra kalti
nami automobilių vogimu. Esą. 
jie automobilius vogę Chicagoj, 
o parduodavę Kansas City. Vi
so jie pavogę apie šimtą auto
mobilių.

ORH

NetoliBerlynas, gr. 13.
nuo Roxheim ant Reino upes 
čiužinėjo šeši vaikai. Ledas i- 
lužo ir*visi šeši vaikai prigėrė. 
Kita nelaime jvyko prie Senn- 
heim. Ten taip pat ledas įlū
žo ir 10 vaikų sukrito į van
deni. Penkis pasisekė išgelbė
ti, o penki prigėrė.

Rusų-kinų susitarimas 
nepatinka Japonijai

ko- 
pa- 
Dr. 
dvi

Tokio, gr. 13. — Sovietų 
misaras Litvinovas *turėjo 
sitarimą su Kinijos atstovu 
W. W. Ycn. Rezultate tos
valstybės labiau susiartino. Ja
ponijai tatai labai nepatinka. 
Atvirai kalbama, jog rusų su
siartinimas su kiniečiais nieko 
gero nelemia. Girdi, tai yra 
pavojingas dalykas taikai. Tas 
susiartinimas esąs niekas dau
giau, kaip tik “susijungimas 
destruktyvių jėgų.”.

Mirė garsus akių chi
rurgas

Londonas, 13. — čia pasimirė 
Edward T. Collins, garsus akių 
chirurgas. Savo laiku jis padu- 
re operaciją Persijos šachui.

Šalčiai Kalifornijoj

Abelnas vaizdas atstovų buto laike posėdžio. Atstovų butas prieš pat balsuojant atšaukimą prohibicijos, kuris betgi ne
praėjo. Augštoje pirmininko kėdėj e, po vėliava, stovi būto pirmininkas John N. Garner, išrinktasis vice-pirmininkas, 

kuris ir priruošė prohibicijos atšaukimo bilių.

Lenkija skundžiasi Milwaukee mieste pieno 
kvorta parsiduoda jjo 

7 centusdėl aukštų 
nuošimčių

Brazilijoj Įvyko susirė
mimas tarp kareivių 

ir policijos
‘Izvestija’ laikraščio 
redaktorius atsipra

šė anglų valdžios
Sako, Amerika suteikė paskolą 

Italijai daug geersnėfhis są
lygomis

Varšava, gr. 14.—-Ignacy Ma- 
tuszcwski, buvusis Lenkijos 
finansų ministeris, rašo val
džios oficioze, jog Jungtinės 
Valstijos turėtų peržiūrėti sko
lų sutarti, padarytą su Lenki
ja 1924 m. Ir štai dėl ko: Ita
lija yra skolinga Amerikai du 
bilionu dolerių, o nuošimčių 
per metus moka tik $2,500,- 
000; tuo tarpu Lenkija, kurios
skola Amerikai siekia tik $200,--štai New Yorke kaip tik tokis 
000,000 turi mokėti per metus 
$6,000,000 nuošimčius. Vadina 
si už 10 kartų mažesnę pasko
lą ji turi mokėti du kartu su 
viršum didesnius nuošimčius.

Milvvaukee, gr. 14. — Ketu
rios didžiausios šio miesto pie- 
nines '“nutarė f’lnimušti pienui 
kainą. Vieloj aštuonių centų, 
pieno kvorta bus parduodama 
po septynis centus. Naujos 
kainos jau galioja nuo vakar 
dienos.

Rio de Jąneiro, gr. 13.— Čia 
gauta , žinia, jog Pernambuco 
jvyka-^usirėmĮmas-'tarp'-karei- 
vių ir policijos. Sužeisti keli 
kareiviai ir civilai žmonės, o du 
užmušta. Susirėmimas įvykęs 
dėl kokių tai ginčų.

Pavogė gatvekari
Hondūras sukilėliams 

nesiseka

i New York, gr. 13. — Pasau
lis, vadinasi, “progresuoja”. 
Kas gi galėtų manyti, jog ga
lima gatvekari pavogti! Bet

Naujas būdas vėžiui 
gydyti

Berlynas, gr. 13. — Prof. 
Ludwig Halberstaedter ir Dr. 
Stephen Beck, du vokiečių mo* 
kslininkai, padarė eksperimentą 
su Heinrich Wanke, kuris ser
ga vėžio ilga. .Tie perleido per 
jo kūną 2,500,000 voltų elekt
ros užtaisą, kad sužinoti jo i- 
taką vėžiui. Wanke, kuriam 
nebebuvo vilties pasveikti, po 
tos ypatingos operacijos pra
dėjo taisytis. Sakoma, kad jo 
gyvybei nebėra pavojaus ir jis 
visiškai pasveiksiąs.

dalykas atsitiko: Fred Krause 
bus ofeialiai teisiamas dėl gat- 
vekario pavogimo.

Dalykas įvyko taip: Fred 
Krause, buvusis motormonas, 
grįžo su savo mergina namo. 
Laikas buvo vėlus, oras šaltas. 
Kadangi komunikacija tokiu 
laiku nėra paranki, tai Krause 
sugalvojo savotišką triuką. Ne
toliese stovėjo tuščias gatveka- 
ris, kurį motormanas buvo ap
leidęs. Krause su savo mergi
na “konfiskavo” gatvekarį ir 
parvažiavo ten, kur reikėjo, — 
parvežė savo merginą namo. 
Krause tapo areštuotas užgat 
vekario “pavogimą” ir uždary
tas į kalėjimą. Ant rytojaus 
jis turėjo stoti prieš teisėją. 
Byla tapo atidėta.

Tegucigalapa, Hondūras, gr. 
12.—Gen. Gusto Umana, suki
lėlių vadas, apleido La Esper- 
anza tvirtovę ,kurią tuoj 

lėmė nacionalistų 
Vakarinėj krašto 
liai taip pat tapo 
bar nacionalistai 
savo kariuomenę,
sutriuškinti sukilėlius.

uz- 
kariuomėne. 

dalyj sukile-

koncentruoja 
kad galutinai

Airiai sunaikino anglų 
alaus sandėlį

Cork, gr. 13. — Airijoj 
smarkus judėjimas prieš 
davinėjimą anglų alaus. Prieš 
kiek laiko susikūrė specialė or
ganizacija, kuri ragina airius 
boikotuoti Anglijos alų. Mano
ma, kad tos organizacijos na
riai čįa užpuolė anglų alaus 
sandėlį ir jį sunaikino. Užpuo
limas įvyko nakties laiku.

eina
par-

Bolivija giriasi laimė 
jimais

Argentiniečių prietrin 
gumas

Italai protestuoja prieš 
jugo-slavus

Winnipege užsidarys 
visos katalikiškos 

mokyklos
Winnipeg, Kanada, gr. 14.— 

Vietos arkivyskupas A. A. Sin- 
not padarė pareiškimą, jog po 
Naujų Metų užsidarys visos šio 
miesto parapijines mokyklos, 
kurias lanko apie 2,400. Apie 
tai jis pranešė laišku miesto ma
jorui. Laiške sakoma, jog 
kiekvieno vaiko švietimas ka
talikiškose mokyklose per me
tus kainuoja apie $30. Kadangi 
dėl depresijos pinigų nėra iš 
kur paimti mokyklų išlaikymui, 
tad jos yra prvierstos užsida
ryti.

Užsidariusių mokyklų vaikai 
po žiemos švenčių lankys mies
to viešąsias mokyklas.

Apiplėšė banką

Yukon, Okla., gr. 14. —Trys 
apsimaskavę banditai apiplėšė 
vietos nacionalį banką ir pa
bėgo su $2,500.

Popieriniai smuikai
Washington, gr. 13. —Pre

kybos departamentas praneša, 
jog vienas austras padarė iš 
popierio smuiką, kuris pasižymi- 
labai gražiu tonu.

Primityviškiausia gatvė 
Lietuvoj

tUQ',fSZ.‘ . 'n J.ĮTUjlĮįJ
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir šalčiau.
Saule teka 7:10, leidžiasi 4> 

19. ;

Los Angeles, gr. 13. — To
kio šalto gruodžio mėnesio Ka- 
ilofrnijos gyventojai neatsime
na. Oro biuras, kuris čia buvo 
įsteigtas prieš 55 metus, sako, 
jog dar primą kartą per ta 
laikotarpį taip žemai buvo nu
kritusi temperatūra. Apie Los 
Angeles kai kuriose vietose bu
vo užrekorduota 24 laipsniai 
aukščiau zero?

kurie

Buenos Aires, gr. 13. — Pa
sitaikė, kad gruodžio 13 d. bu
vo antradienis. Tokios dienos 
visi prietaringi žmonės bijosi. 
Ir štai šiame mieste, kuris pri
skaito vieną milioną su viršum 
gyventojų, neįvyko nei vienų 
vedybų. Mat, visi bijojosi ne
laimingoj dienoj susituokti.

La Paz, gr. 13.-— Bolivijos 
vyriausybe išleido oficialį pra
nešimą, jog iš paragvajiečių 
tapo atimtas Platanillos, kuris 
yra skaitomas raktu į Gran 
Chaco.

Roma, gr. 13. — čia buvo 
surengta milžiniška demonstra
cija prieš Jugo-Slaviją. Labai 
karštą ir karingą prakalbą pa
sakė Mussolini. Jis pavadino 
jugo-slavus barbarais,
savo teritorijoj stengiasi su
naikinti italų kultūrą. 

• r
Prie jugo-slavų pasiuntinybės 

studentai surengė demonstraci
ją. Visas tas triukšmas kelia* 
ma <Jel ;to, kad jugo-slavai Dal* 
matijoj neva žiauriai persekioja 
italus.

Londonas, gr. 13. — Tarp 
Anglijos-ir seyietų-valdžios bu
vo kilę nesusipratimai dėl strai
psnio, kuris tilpo prieš kiek 
laiko “Izvesija” laikraštyj. Ta
rno straipsnyj Anglijos užsienių 
departamentas buvo kaltinamas 
tuo, kad jis fabrikuojąs doku
mentus, kurių pagalba paskui 
stengiasi įrodyti, jog trečiasis 
internacionalas ir sovietų val
džia yra vienas ir tas pat da
lykas.

Tame straipsnyj taip pat bu
vo tvirtinama, jog Anglijos 
agentai, kurie randasi užsieny, 
yna instruktuojami gauti tik
rus ir netikrus įrodymus, kad 
Maskva diriguoja komunistiš
koms riaušėms Anglijoj.

Dabar tas incidentas tapo 
likviduotas. Vyriausybės at
stovas parlamente, atsakyda
mas į paklausimą, pareiškė, jog 
sovietų valdžia oficialiai pasi
sakė, jog ji su tuo straipsniu 
nieko bendro neturinti, o laik
raščio redaktorius per sovietų
ambasadorių atsiprašęs Angli- kurį veža į turgų parduoti, 
jos vyriausybės. Esą, jį sūkiai- Pupelių literini turguje moka 
dinęs Londono korespondentas, po 50 centų.

Ž.-KALVARIJA, Telšių aps. 
—šį miestelį su Seda jungia I 
ruS. vieškelis, kuriuo visuomet 
yra didelis judėjimas;, kas 
penktadienį ir pirmadienį šios 
apylinkės gyventojai važiuoja 
į turgus, kurie Sedoje yra yie- 
nintėliai ir didžiausi. Vieškelis 
už miestelio gana geras, net 
ir šlapiu metu, bet priemiesty, 
palijus, jis pasidaro neišbren
damom brastom. šaligatvių 
dar nematė, nors jie bu*ų be 
galo reikalingi.

Nepaprastas pupelių 
derlius

GUSTONYS, Panevėžio aps. 
šiemet šioj apylinkėj nepap
rastai užderėjo daržinės pu
pelės (šabalbonai). Daugumas 
iš 1 literio sėklos prigvaldė 
per 50 literių, o kas buvo dau
giau sodinęs turėjo spragilais 
kulti. Nors šeimininkės ir 
daug pupelių vartoja sriubai, 
bet ir jos čia jų turi perteklių.

Asuncion, Paragvajus, gr. 13. 
—Karo ministerija savo prane
šime sako, jog paragvajiečių 
kariuomenė užėmė kelis Bolivi
jos miestelius.

Buenos Aires, Argentina, gr. 
13.—Amerikiečiai, kurie atvyko 
iš Gran Chaco aplinkos, apskai
čiuoją, jog ligi šiol jau lilco

Murdock, Iii., gr. 14. -—Jesse užmušta ir sužeista 12,000 pa- 
Wright ir Bud Thompson, j Vie- ragva j iečių ir 18,000 boliviečių.

r—-

Traukinys užmušė du 
f armėnus

.... lt '-'."^T-I'

| Telegramų siunčiami pinigai nueis
I IKI

ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

Svarbiau ir patogiau gra pasiųsti pinigų, negu 
koki siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žų atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRA2Ų PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galčsiie pasiųsti 
Lietuvon.

Pinigą siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S
tos faitr.eriai, tapo'užmušti.kaiiParsgvajus karo fronte turįs $įį «vbntadibniais nuo « iki i vai S
jų troką smogė traukinys.

■ -?."7 :7. r
apie ■ 40,000 kareivių
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Kaip žmogus miršta
Prietaringo ir įspūdingo 

žmogaus akimis žiūrint, mirtis 
yra paslaptingas ir klaikus rei
škinys. Stebėdamas mirštan
čiojo judesius, veido išraišką, 
girdėdamas priešmirtinius 
garsus, paskui matydamas la
vone vykstančius, pakitėjimus, 
prietaringas žmogus nori čia 
įžiūrėti žmogaus vėlės perėji
mą iš šio pasaulio į “aną.” 
Laki vaizduotė čia daug ką 
papildo ir stengiasi surišti pa
stebėtus reiškinius su savo 
religijos mi’jologija. Senovės 
lietuvis vaizdavosi, kad mirš
tantis kovoja su nematoma 
Giltine. Krikščionybė tą Gilti
nę pakeitė velnių ir aniuolų 
būriais, vylingu Liuciperiaus 
ar skaisčiu Dievo veidu, žiū
rint to, kaip gyveno mirštąs 
žmogus. Dvasininkai no tik 
nesistengė šių prietarų išsklai
dyti, bet dažnai palaiko ir 
platina juos, duodami religi
nio turinio knygelėse gausiai 
paveikslų, vaizdu o j a n č i ų 
“griešnųjų ir nuobažnųjų žmo
nių sinertį.” Kaip pavyzdį ga
liu nurodyti rusų laikais leis
tas brošiūras: protestonų — 
“Žmogaus Szirdis ar Bažny- 
czia Pono Dievo ar Darbaviete 
Szctono” (1903 m.), katalikų 
—“Garsas”. Yra ir vėlesnių.

Žmogui gi, kuris supranta 
žmogaus kūno organų ir audi
nių veikimą ir juose vykstan
čias atmainas, mirtis ir jos rei
škiniai yra visai natūralūs 
ir fiziologiškai išaiškinamas 
dalykas, šio dalyko mokslinis 
nušvietimas ir yra šio straip
snio uždavinys.

Artimiausios mirties priežas
tys. Žmogaus kūnas, kaip fi
ziologinis individas, gali gy
venti tik tol, kol širdis vari
nėja kraują į plaučius deguo
nies pasiimti ir kol pailgosiose 
smegenyse veikia tam tikras 
centras, kuris valdo kvėpavi
mo procesą. Kad ir kaip sun
kus butų kimo sužalojimai, 
kad ir smarkiausi pakitėjimai 
įvyktų kūne dėl tų ar kitų 
priežasčių, vis dėlto žmogus 
lieka gyvas, kol tebevyksta 
kūne šiedu absoliutiškai rei
kalingi gyvybei procesai—šir
dies darbas ir kvėpavimas. 
Taigi visi mirties atsitikimai, 
bet kokių prožasčių sukelti, 
įvyksta dėl to, kad sustoja 
: rba širdis, arba kvėpavimo 
centro darbas. Tai yra arti
miausios ir betarpiškos mir
ties priežastys.

širdies darbas gali sustoti 
dėl įvairių priežasčių. Tai gali 
įvykti, pavyzdžiui, plyšus 
stambiam kraujo indui, išei
nančiam iš širdies, arba pats 
širdies plakimo mechanizmas, 
širdies raumuo, gali nebepajė
gti atlikti savo darbo, jei au
dinys deformavosi dėl ligos, 
jei raumuo buvo nepakanka
mai maitinamas krauju 
žakraujyslė) ir dėl kitų 
žasčių. Pagaliau, širdies 
bas gali sustoti dėl jos 
va ei jos su’ r i kimo.

Kvėpavimo centro veikimas 
gali sutinti irgi dėl visos eilės 

(ma- 
prie- 
dar- 
įner-

įvykti suardžiuszar suspaudus 
patį pailgųjų smegenų audinį, 
išsiliejus toj vietoj kraujui, 
nuvargus kvėpavimo centrui 
dėl kokiu nors būdu susida
riusio deguonies nedatekliaus 
ir tl.

Dažnai ir kvėpavimo cent
ras ir širdis vienu *uo pačiu 
laiku nustoja veikę. Per silp
nas širdies darbas, pav., dėl 
jos audinio 
pačiu sudaro 
kraujas esti 
aprūpinamas deguonimi, silp
nėja kvėpavimo centro dar
bas, ir mirtis dėl širdies darbo 
nusilpimo esti lydima užtroš- 
kimo- reiškinių. Kitais atsiti
kimais širdis sustoja anksčiau, 
o paskui jau apmiršta kvėpa- 
vimo centras, taigi kūnas su
stojusia širdimi atlieka dar 
keletą kvčpavimo judesių •

Kaip žinoma, mirtis kartais

išsigimimo, tuo 
sąlygas, kad 

nepakankamai

akimirka, ki- 
karšatis vyk- 
nuosakiai, ir

' Franeijos prezidentas Albert
; Lebrun

toetu jo pirštai konvulsiviškaii 
griebiasi apkloto arba marški
nių ir čiupinėja juos. Nors šie 
judesiai visai nepareina nuo 
mirštančiojo valios, vienok 
npietaringi žmonės tokiais at- 
šttikimais kalba, kad mirštan
tysis “taisosi” arbd “rengiasi” 
>l?ioš mirtį.

Mirštančiojo veido išraiška^ 
jDėliai pakitėjimų galvos rali1* 
įtoenyse, mirštančiojo veidas 
itayh1 v*sa* skirtingą išvaizdą. 
Adatinis žandas nusvyra, 
.Skruostai įdumba, šnervių, 
kraštai susiglaudžia, o nosis 
susmailėja. Veido spalva įgyja 
palšą arba melsvai geltoną at
spalvį, o odą išpila šaltas ir 
lipnus prakaitas. Mirštančiojo 
akys vienais atsitikimais būna 
plačiai išplėstos ir įsmeigtos 
į vieną tašką, ir tada prieta
ringiems žmonėms rodosi, kad 
mirštąs mato “aną” pasaulį; 
iš tikrųjų gi akys tada jau 
tiek apimtos mirties bejėgiš
kumo, kad dažniausiai nieko 
nebemato. Kitais 
virširinis vokas būna žemai! 
užleistas ant akių; pačios akys 
konvulsiviškai užverstos į šalį 
arba net po voku, ir iš po vo
ko besimato tik kaltymas.

Jei pridėsime ausį prie mir
štančiojo krutinės, tai vos be
galima išgirsti širdies plaki
mą, jis toks dažnas ir silpnas. 
Pulsas rankoje vos jaučiamas, 
kaip lėtas drebėjimas. Kvėpa
vimas vyks’a didelėmis pas
tangomis ir netaisyklingai.

Priešmirtinis kriokimas. Ka
dangi kvėpuojamoji gerkle ir 
bronchai prisipildo gleivės, 
kurios mirštąs nebeįstengia 
atkrankšti, tai ši gleivė garga
liuoja krutinėję kvėpuojant ir 
tada girdisi šiurpus nepripra
tusiai ausiai priešmirtinis 
kriokimas, — Gil’ine žmogų 
-smaugianti.

Priešmirtinis silpnumas vis 
labiau apima įvairiai kimo 
dalis. Vis retesni ir lėtesni da
rosi mirštančiojo judesiai, ir 
tik vietomis stingstančiu kurni 
perbėga priešmirtinis drebu
lys. Užpakalinės angos sfink- 
teris (užspaudėjas) nustoja 
veikęs, ir ekskrementai su 
žarnų dujomis nebesusilaiko 
tiesiojoj žarnoj ir išsiveržia, 
nebeparėidami nuo mirštan- 

..čiojo valios laukan. Taip pat 
dažnai dėl susilpnėjimo rau
menų, užspaudžiančių šlapu-

įvyksta beveik 
tais atsitikimais 
sta pamažu ir 
ta’ai mes vadiname agonija. 
Tai yra svetimas žodis, jis rei
škia “kova”; tai gana vaizdus 
pasakymas, nes tikrai atrodo 
tartum kūnas kovoja su mir
timi.

Staigi, Staigi mitria
dažnimisiar įvyksta deliai ne* 
tikėto širdies sustojimo arba 
kvėpavimo- centro paraly
žiaus.* Priežastimi čia gali bu*
ti koks nors-- smarkus kuitoį 
sukrėtime® ar smūgis žaizda į į 
širdį arba, atitinkamas sme
gčiui dūlis ir ttu MitetiO čtoi į*» j 
vyksta- nuostabiai- lengvai' ir j 
greitiriv Žmogus staiga griebia* i 
si už*, širdies^ arba.! pradeda- 
plėsti! savos apykaklę' & krinta,• 
paskuit keletas- timmyų kūno 
konvuisijlų- '(patiKtampymų),
iš burnos-' pasirodo puta, iš* 
gerklės pasigirsta, keletas ki
mių garsų — ir viskas baigta*.

Staigi mirtis kartais ištin* 
ka ir i kūdikius. PkVyzd^iUi, pa** 
stebėti! staugtos ntirtites ateiti* < 
kiniai Kg, tot>ivisar sveikų ku* 
dikiųj- kurte, turėjo* tik; ktek 
per didelę gurklio linuką?) 
(glamiuta; tbymus). Kaip, ap
rašo Prof. Pbtt, lig tol sveikas 
ir linksmas kūdikis staiga 
atmeta galvą. aigaK daro- ke
letą pastangą, įkvėpti į vidų 
orą, jų veidas pamėlynuoja, 
kaklo venos pptevinksta krau
ju, veido raumens daro keletą, 
momentinių konvulsijų, ir 
po 1—2 minučių kūdikis ne
begyvas. Tokia mirtis aiškina
ma taip. Nenormaliai išaugusi 
gurklio liauka gamina ir per
duoda į kraują per daug savo 
gaminio (sekreto); o tatai su
kelia žymių sutrikimų kūne, 
tarp kitko sustabdo tų ner
vų veikimą, kurie valdo širdį: 
viso to išdava — staigi mirtis.

Agonija. Vis tik staigi mir
tis yra palyginti retas reiški
nys. Kur kas dažniau mirtis 
ištinka ne iš sykio, o tik po 
ilgesnės ar trumpesnės ago
nijos. Tokiais atvejais mirš
tantis būna labai susijaudinęs 
ir neramus, o tas ir daro sun
kų įspūdį ta’ai matantiems 
žmonėms. Jiems rodosi, kad 
ligonis mato giltinę ir veja ją 
nuo savęs, arba kad jo “vėle” 
nenori skirtis su kimu. Iš tik
rųjų gi visi agonijos reiškiniai 
pareina nuo visai natūralių 
priežasčių ir nieko paslaptin
go čia nėra.

Ar mirštantis kų nors suvo
kia? Kadangi mirštančiojo 
smegenys nebegauna pakan
kamai kraujo, tai žmogus ago
nijos metu arba visą laiką ne
turi sąmonės, arba ji tik pro
tarpiais prašvnta, suliepsnoja. 
Tik retais atsitikimais, lėtai 
vykstant agonijai, sąmonė 
gali užsilikti lig paskutinės 
minutės. Dažniausiai agonijos- 
apimtasis nieko- nebejaučia ir 
nebesupranta. įdomu tai, kad 
mirštąs visų pirma praranda 
uoslės ir skonio pojūčius; tik 
vėliau jis nebeįžiuri aplink 
esančių daiktų ir vėliausiai jis 
nustoja galėjimo girdėti, kas 
aplink jį dedasi. Todėl reikia 
būti atsargiam prie mirštan
čiojo patalo ir nekalbėti nie
ko, kas galėtų stiteil>ti jam 
širdies skausmų. Reikia atsi
minti, kad tomis akimirkomis, 
kai protarpiais prašvinta mir
štančiojo sąmone, jis gali nu
girsti tai, ko jis neturėtų žino
ti.

Mirštančiojo judesiai. Jei 
agonijos apimtasis daro ko
kius nors judesius, pavyzdžiui, 
stengiasi atsiekti arba nori iš
tiesti ranką, tai jo judesiai es
ti netikslus, rankos dreba. Bet 
dažniausiai mirštančiojo jude
siai yra nesąmoningi ir pasi
reiškia konvulsijomis, bėgio
jančiomis po kūną. Kartais tuo

♦) Gurklio liauka yra gana dide
lis porink skiautžtas organas; kuris 
guli pryšakinijc krūtinis landos dalyje. 
Vaikų amžiuj*, toji liauka esti stam
bi. o po lytinio subrendimo ji žymiai 
redukuojąs!.

jau visai nesąmoningai palei
džia .šlapumą.

Pagaliau, širdies plakiiųo 
visai hebežymu. Akys sustoja 
judėjusios ir tgmpa stiklinės. 
Krutinę, kilnojasi vis rečiau 
ir rečiau; atsidusimai seka vie
nas po kito vis didcsąiais ir 
didesniais protarpiais ir. pa
galiau visai .sustoja. Paskutines 
priešmirtinis drebulys nurim
sta* Ateina mirtis^ y •?.>■ j

Kodėl mirusiojo veidas įgį/r 
ja ramumo išreiški Kartais 
besibaigiant agonijai, o daž- 
niausiai 5 tuoj jut vpo, mirties 
ligonio, veidas. įgyja. įstabiai 
ramią, o karto net iškilmiu-

piautos gyvulio širdies atgaivi
nimas. Išpjauta širdis išplau
nama,- sujungus stambiuosius 
kraujd iftduB su gumine žar
nelė, į Širdį leidžiamas tam 
tikros temperatūros deguonies 
prisotintas fiziologinis skystis 
(valgomosios druskos tirpinys 
kraujo koncentracijos) — šir
dis tuojau pradeda plakti. To
kį bandymą Kauno universite
to studentai medikai ir gamti- 
.UMikai ne. kmUą, y pamatę .prof. 
Lašo vedmnoj fiziologijos la- 
^ratoi&jej. Rusų fiziologui 
K^ltobto pamykdavo atgaivin
ti' gyvulio1 Širdis praėjus kole
tai dienų^ir net i savaitei po 
mirties. Dabar tokie bandy-

■ —....... M........... i

bandymų persodinti

gą išraišką^ Šis reiškinys nu* 
sakomas žodžiais: “ilsisi”1,; 
“gąvo amžiną atilsį)’, “epsįtttte 
kė su Dievu” ir 11. Tai- pareįna- 
nuo šių priežasčių. Gyvo žmo
gaus veide nuolat vyksta mi
mikos raumenų žaidimas* mi
mikos raumenų judesiai nesi
liauna ne’, žmogui < miegant; 
nuo (u ar kitu mimikos rali- 

v

menų susitraukimų arba; truk
telėjimų ir. pareina linksma, 
rūpestinga,- Iiudna> ar kitokįa. 
Veido išraiška* Miirtte suotate* 
do šį raumenų! žaidimą veide;* 
jie lieka nejudami; o iš to ir 
atsirandu ta ramybės išraiška, 
kuri taip žavi i prietaringus 
žmones ir kurią jie saviškai 
aiškina.

Lavono atšalimas. Dažniau-; 
šiai jau agonijos mctoi kimo 
temperatūra ima kristi, o po 
:mirties lavonas dar greičiau 
i šą la. Be t taii. būna ne > visados. 
Kartais, žmogui mirus nuo 
stabo, nuo saulės smūgio (gal
vos įkaitimo), pp ligų su 
smarkiu drugid1 krėtimu/ ku
inas agonijos metu net įkaista 
ir po mirties ilgą laiką; lieka 
.gana šiltas, čia irgi nėra nie
ko antgamtiško, nei paslaptin- 
gOv Tokiaia atvejais, kūno vidų*, 
je tebevyksta . smarkus šilimis 
n ės energi j os gaminimas dė- 
liai oktidacijos (degimo), o 
kūnas jau nebespėja tos ener
gijos išeikvoti; taigi nutruks
ią pusiausvyra ir kūno tiempe* 
ra turą pakyla.

Atskirų kurio.italių pumiitii* 
uis gyvavimas- Žmogaus mirti# 
yra tiki jo» asmenybės mirtis, 
nes tuo momentu sustoja su
derintas kūno- organų”?visumos 
darbas. Bet kai kurios atski
ros kūno dalys dar ilgai gali 
likti gyvos, sustojus kvėpavi
mui ir širdies plakimui. Visi 
esate girdėję pasakojimų, 
kad po mirties dUr auga vėlio- 
nies nagai ir plaukai. Oda ga
na ilgai lieka gyva. Daryta 

neseniai 
mirusio žmogaus^ odą ant gy
vo žmogaus žaizdos, ir oda 
prigydavo, priaugdavo. Rėnja- 
iks ' >r ; Įm)^ ^tyrinėjo
lavoną žmogaus, ku^ąįhi buvo 
nukirsta galva, ir. rado* kad 
širdies skilveliai įplakė dar 25 
minutes po 'mirties, nors kru
tinės landa įbuvo atidaryta 
ir aplinkos oras gavo prieiti 
prie širdies. Cę)itralinė nervų 
sistema apmirė daug anksčiau 
ir jau praėjus 4 min. po nužu
dymo nugaros smegenų jaudi
nimas nesukėlė ųė mažiausių 
judesių. Raumeną miršta irgi 
ne tuojau po minties, bet pa-t 
prastai tik po kel'etos valandų. 
Iš pradžių, mirtis apįma pan 
kaušio ir liemens raumenis, ii? 
tik vėliau rankų ir kojų raur! 
menis.

Tam tikrais budais jaudį-. 
n ant neseniai minusių žmonių 
raumenis, pavykdavo sukelti 
lavono rankų ir kojų judesius. 
Ne iš sykio po mirties apmirš
ta ir gęrklų raumens, kurie 
valdo balso stygas. Dirbtiniu 
budu priverčiant tuos raumęA 
uis veikti ir tuo pat laikų.iš- 
spaudžiant iš lavono krutinės 
orą, galima sukelti garsą* pa-t. 
našų į šauksmą ar dejavimą.

Plačiai žinomi yra pasako-, 
jimai, kad nukirsta, pavyzd
žiui, nugiljofinuota pasmerk
tojo galva dar kai kurį laitą; 
mirksi akimis ir judina lupąs* 
Garsus pransuzij gamtinin
kas Braun Sckar’as atliko to
kį, bandymą: jis nukirto šių 
nies galvą, o, paskui pro stam
biąsias arterijas /(tfrlcriae ca- 
rolicae) įšvirkšto į ją šviežio 
kraujo. Galva tuojau atgijo., 
pradėjo žiopčioti, ptirtin,’i au
sis ir net kreipė,akis į tą, kas 
garsiai šaukė šunį vardu.

Antra vertus, kūnas be gal
vos taip pat kurį laijęą gali 
daryti rcflcksiniųs judosiąs, 
kol nėra apmirusias nugąrps 
smegenys. Minimi net dtsitiki- 
mąi, kad žiųogus' bęgferūj^s 
kele’ą i žingsmiį v gąb,
va,' . , /

Dirbtinėse sąlygose labora
torijoj ilįą^^įmą už
laikai atskMį įųneį orgąuų? 
gyvybę* Labai vaiMus ir; galia1 
pupruetaaA’Mnd^nuSv ytu iš^ 

mai pavyksta ir su mirusio 
žmogaus širdimi.

Amerikietis mokslininkas A. 
Karei is savo bandymais paro
dė, kad laboratorijos sąlygose 
atskiri audiniai ne tik lieka 
gyvi, bet ir toliau auga. Emb
riono širdis po stikleliu ne tik 
visą laiką plaka, bet ir apau-> 
ga ištisa makštimi gyvo audi^ 
nio, kurio (celes ląstelės) nuo
lat dalosi. Užvis geriau auga 
dirbtinėse sąlygose jungiama
sis audinys, paskui kaulų čiuk 
pų- audinys, blužnies ir limfa- 
tinių mazgų. Ne tik atskiri au-; 
diniai, bet ir stambus organai 
gali kai kurį laiką likti gyvi 
dirbtinėse sąlygose. Tas pats 
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VYRAMS!-!!
Elektriškai Cigarų 

Žifeintojast i* Fėtenam
Indas: DYKAI

F
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IŠĘĄRDAVIMĄ IR .
GAUKITE DOVANAS

L VISOS BOSTON
Geresnių Ceverykų

Į Kainos Nupigintos, a ti
ki

Str pirkiniu pwo» Čeveryky 

vynams arba Oxfords vertės 

$2.95 ir aukščiaus.
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[BOSTON Moterims 
čeverykai Naujausio 

STYMAUS

MOTERIMS!!!
ši labai graži Lempa DYKAI
su pirkimu vienos poros če-
K t ; a. ‘

Iverykų moterims vertės —

$2.95 - >ir > aukščiau*

Gaukite sau naujausio sty
giaus čeverykus DABAR 

kartu su DOVANA DYKAL

į.
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Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
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$4.00 ir $5.00 U f ff\AI
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Boston Shoe store!
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VIRŠ 

*3,000,000.00

A. Karellis išplaudavo iŠ nu
žudytos katės visą virškinu 
mąjį traktą su jo priediniais 
organais: mezenterijumi, kasa 
ir jaknomis ir patalpindavo 
dirbtinėse sąlygose,, kur buvo* 
palaikoma kūno tempęratura, 
teikiamas maistas ir deguo- 
nies priėjimas. Tokiose są{y-- 
gose virškinamasis traktas 
normaliai gyvavo 2 paras, 
liaukos gamino sultis, žarnos 
darė peristaltinius judėjimus, 
stumdamos tolyn maisto koše
lę ir tt.

(Tąsa ant 3 pusi.)

I Garsinkite “M-nose
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Kaip žmogus miršta
(Tąsa iš 2 pusi.)

žiui, po ilgos žygiuolės) ir nu
silpęs dėl blogos mitybos. 
Dažniau taip atsitinka šiltu, 
negu šaltu metų laiku. Bend-

je, liet daugelyje, ir jeigu Javo* 
nas stingdamas esti gerokai 
suriestas, tai, aišku, 
damas jis gali net pervirsti

išsities

-* ' ..... . ... ........
mašinas su savimi pasiėmė, o 
visus svečius paliuosavo.

Nntroško nuo dujų.

nininkai-kės atydžiąi seka kiek
vienų mokytojos judesį. Pati 
mokytoja dar, jauna tebėra.

Dainininkų galėjo būti apie

.Mi, - .

les, prie musų papročių iš jų 
mažų dienų.

Su organizatorium pasikalbė
jus, paaiškėjo, kad “Jaunoji

»■■—!■* * M■.«!>.'«Į ■ ' 1 -

Ikišiol turėjo dvi repeticijas. 
Narių turi 20, bet tiki, kad 
laikui bėgant skaičius padidės. 
Pamokos įvyksta kiekvieną an-

ture

per
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25c
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vyksta greičiau, šaltyje — lė
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naujienos
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

o savimn- 
ųs užpuolė

ant kito šono, o tas ir sukelia 
prietaringų žmonių siaubų.

Pagal prof. A. Nemilovą
J. Dagys.

keturiasdešimta, nežiūrint, kad 
tų vakarų oras sieke netoli zc- 
ro. Tokiame šaltyje ir tokiems 
milžinams, kaip Jaunosios Bi
rutes artistai, kurių amžius yra 
tarpe šešių ir dvylikos metų, 
vieta, senesnių manymu 
tų būti namie prie pečiaus.

Matėsi ir suaugusių apie de
šimtis. Tai rodos “mamos” jau
nųjų dainininkų. Pagirtina, kad 
tėvai pratina jaunimų prie dai- The study of law develops and eouips 

LEADERS. Mo»t of our Leading Men, Including 
our Presldontt, havo boon Lawyert. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thoro it alwayt a Groat 
Domand for Man and Women whh togai Tralnlng. 
INVE8TIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
Ono tubject at a limo. No Timo lošt. Now Clattos 
formod nlno tlmoi a Yoar. Slart Studylng and Eam- 
ing Crodltt at any Timo. ENTER NOW. LLB. Dogroe 
in Throo Yoart. Day and Evonlng Clattos.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

Kaina tik $1.00
Ką tik naujai atspausdinta 

Prisiunčiame paštu.

Jaunoji Birutė“ organizuoja 
skyrius

Birutė” jau turi ir kitų skyrių 
Brighton Parko apylinkėje.

Epideminių ligų metu, pa
vyzdžiui, cholerai arba marui 
siaučiant, tokie atsitikimai 
duodavo progos pasklisti gan
dams, kad gydytojai laidoja 
gyvus žmones, ir suerzinta, 
įniršusi minia suruošdavo dak 
tarų žudynes, padegdavo cho
leros barakus ir tt.

O iš tikrųjų Čia nėra nieko 
nepaprasto. Prileiskime, kad 
stingstant. kunui sutrumpėję 
raumens pritraukė rankų prie 
liemens ir todėl ji buvo su
lenkta; kai sustingimas pra
eina ir raumens suminkštėda
mi pailgėja, tai, aišku, nebė
ra kas traukia rankų prie lie
mens ir ji dėl savo svorio nu
svyra ir atsilenkia. Jeigu toks 
suminkštėjimas ir pailgėjimas 
įvyksta ne viename raumeny-

[domios ir įvairios 
žinios iš South Chi- 

cago gyvenimo

)gc NUPIRKS ŠIA
■ MĖGSTA BAL* 

BRIGAN JERSEY

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS gsat 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzle 8202

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
svvitnming pool. 

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

Pereitų penktadienį vakare 
užsukau į Jaunosios Birutės 
buveinę, 3227 South Halsted St.i 
Ten kas penktadienis duodamos 
dainų pamokos. Įėjęs radau 
pamoką jau besitęsiančių. Tvar
ka pavyzdinga.^ Jaunieji dai-

Earl Groton, 30 metų, gyve
nantis 8036 Burnham avė., 
rastas negyvas sijvo garažiuje 
nuo automobiliaus dujų. Nu- 
troškusis iš amato buvo spaus
tuvininkas. ,

Simus tėvą nušovė.
Charles Ponišak 14 mėtoj 

bernaitis, gyvenantis 9347 Gol
fas avė., kur tai pasiskolinęs 
naujų šautuvų išėjo tėvo pasi
tikti iš darbo pareinant. Suti-

Juozas Trejonis gyvenęs 
daugelį metų Sou’h Chicagoje 
ir veikęs tarpe vietos lietuvių 
ir draugijų, kaip tai SLA. 74 
kp. turėjo mus apleisti dėl 
gyvenimo sąlygų. Persikėlė gy
venti į Brighton Parkų. Linkiu 
Trejonui naujoj vietoj lai
mingų pasekmių, tik neužmir
škite ir ne apleiskite musų 
veikimo vietos draugijose.

Medžioklė ne visada gera.
' Louis Heintz, gyvenantis 

9100 Irving avc„ nuvažiavo į 
Niles Center zuikiauti. Apė
jęs keletą krūmų, bet zuikių 
neradęs pasidėjo šaudyklę ant 
žemes ir užsirūkę cigaretą.

Jojo paties šuo atbėgdamas, 
šautuvų pajudino ir nei zui
kiui, bet Heintzui peršovė ko
jų. Nelaimės vietoje sunku bu
vo pagalbų prisišaukti. Tai vis 
mat, kų padaro neatsargumas ir 
neatbojimas savo arba drau
go gyvasties.

Manė, kad tai plėšikai.
Al. Strook, 8301 South Chi- 

cago avė., ^kabaret 
kas manė, • ka^k 
plėšikai. Vishs jcabare'p dar
bininkus ir svečius sustatė 
prie sienos į eiles ir pradėjo 
krėsti visus kampus net ir 
moterų rankinius bakselius, 
kuriuose užtiko dvi lošiamas 
mašinas vienų po 10 centų, 
kitų po 25 centus ir paklausė 
Al. Strooko kam tos mašinos 
reikalingos.

Jis atsako nežinąs. Ma\ pa
sirodė, kad užpuolikai esu de
tektyvai, jieškų gembliariavi- 
mo įrankių. Strookas pradėjo 
protestuoti, kad jie neturi lei
dimo daryti kratų jojo name. 
Bet detektyvai savininkų ir

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

Šis Omletas išspręs tūkstančių tau 
pių Chicagos šeiminų rūbų 

klausimą.

Pasinaudokite šiais tikrais bargenais

PIRKITE SAVO KALĖDINES DO 
VANAS ČIA IR TAUPYKITE

Atdara vakarais iki Kalėdų.

nušausiu. Tuoini kartu šūvis 
pasileido iš šautuvo, tiesiai tė
vui į širdį. Vaikų policija bu
vo areštavusi dėl kamantinė
jimo. Pasirodė, kad tragedija 
įvyko netyčiomis.

Policiją prigavo.
Nežinoma ypata pašaukė te

lefonu Grand Crossing polici
jos stotį seržahtų Nealson, 
kad žmogus randasi pakavotas 
tuščiame lote, 7117 Oglesby 
avė. Policija manė, kad įvyko 
nauja žmogžudys'e. Keli poli
cijos vežimai nuvyko į nuro
dytų vietų.

Rado kapų apdėtų gėlėmis. 
Atkasus, rado grabukų. Pasi
rodė, kad tai “Spitz” veislės 
šunelis pakavotas. —R. S.

Turpo d______  ____________________
bylo Salti su vienu tritmentu. 
IStatsymas —- Iskatant Turpo
trio Vaporlzer ir stikliną su Turpo 
izinr Ointment kainuoja tiktai 98 
Nusipirkite pas savo vaistininką ______
Gražinsime pinigus. jeigu busite neužganG 
dintl. -

Seni gydymo budai yra geriausi, liekas 
iki Šiol neišrado nieko geresnio už terpen
tiną, kuris sėkmingai palengvina Salti krū
tinėj. Jisai tuojaus pataiko į “skaudamą 
vietą,” suSvelnina užsidegusias plSves ir 
iSvalo oro praėjimus.

Bet terpentinas turi būt grynas, ir jisai 
turi būt tinkamai suinaiSytas su ointmentu 
1S mentolio ir kamparo. Toki tinkamą mi
šinį jus kaip tik ir gaunate kada vartojate 
Turpo Vaporlng Ointment; vaistai nuo šal
čio kuriuos vartoja tūkstančiai per 30 metų.

Jeigu jus krutinta jtrinsite Turpo Vaporlz- 
ing jOintmentą ir įkvėpuosite Šiltus garus nuo 

Electric Vaporizer. jus galite sustabdyti 
Visas 
Elec- 

Vapor- 
centus. 
Šiandie.

OH CLEO!! t>R> ^ou 
TUKT UMBŲĘ.GB& tyHLEJLS 

T<X 0,I.$GE Co.

tradienj, p. Kolalių namuose, 
2547 W. 47th Street.—Senis.

Raumenų atsileidimas. Bet 
netikslu butų manyti, kad la
vonas po mirties visam laikui 
sustingsta. Praėjus kai ku
riam laikui ir iš dalies prasi
dėjus puvimui, raumens vėl 
darosi minkštesni, elastingos- 
ni ir vėl truputį pailgėja. Iš 
dalies jie net ištįžta, tampa 
lipnus, kaip klijus, ir įgyja te
šlos pobūdžio. Tuojau atitin
kamai pasikeičia ir bendra 
velionies išvaizda. Raumenų 
stingimas suteikia kampuotus 
kontūrus visam kunui ir kiek 
iškraipo net gerai pažįstamus 
veido bruožus. Kaip tik rau
mens vėl atsileidžia, tas kam
puotumas nyksta ir veidas vėl 
tampa panašus į tai, koks jis 
buvo, gyvam žmogui tebesant. 
Šios a*mainos labai lengva pa
stebėti artimo žmogaus, kurio 
kiekvienas veido bruoželis ge
rai pažįstamas. Jeigu, sakysi
me, raumenims sustingus, vei
de buvo matyti lyg ir šypsena, 
tai dabar, jiems atsileidus, šy
psena nyksta, ir veidas įgyja 
rimtesnę, labiau susikaupusio 
žmogaus, išvaizdų. Prietarin
gas arba ir šiaip giliai sujau
dintas dėl artimo žmogaus 
mirties protas visame tame lin 
kęs įžiūrėti kažkų nepaprastų 
ir antgamtiška. Jam pradeda 
rodytis, kad visos šios atmai
nos vėlionies veide glaudžiai 
susijusios su tuo, kų jaučia ir 
pergyvena vėle anapus karsto 
lentos. Iš 
matėme, 
raumenų 
tėjimo.

Lavonų judesiai. Rot kar
tais, raumenims atsileidžiant, 
atsitinka dar keistesnių daly
ku. Lavonai kartais tuo laiku 
daro judesius. Stingimo metu 
buvusi sulenkta ranka staiga 
atsilenkia, o jos suriesti pirš
tai išsitiesia. Jei sustingęs la
vonas buvo susilenkęs, tai jis 
gali pasitempti, išsitiesti ir net 
virstelėti, gulėdamas ant len
tų arba patale. Reikia įsivai
zduoti, koks siaubas apima 
prietaringa žmogų, kuris pali
ko lavonų vienoje pozoje, o 
po kiek laiko randa jį apsi
vertusį arba pajudinusį rankų, 
perkėlusį koją. Kaip Čia ne
kils mintis, kad žmogus gyvas 
buvo paguldytas ant lentos ir 
kad jį gyvų nori užkasti į že-

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

ši bandymi) sritis labai įdo
mi ,bet mes jų palietėme tik 
tiek, kiek mums reikėjo įrody
ti, kad atskiri kūno organai, 
audiniai, celės dar ilgai gali 
palikti gyvi po to, kai organiz
mas, kaip individas, kaip vi
suma ,yra miręs.

Kada laikyti žmogų mirusiu 
Iš to mes matome, kad mirtis 
yra 
kas. 
taip 
tarp 
rastai mirtim laikome tų mo
mentų, kada sustojo kvėpavi
mas ir prie burnos pridėtas 
veidrodis neberasoja. Gydyto
jai skelbia žmogų mirus tada, 
kai įsitikina, kad jo širdis nu
stojo plakusi. Be* galima butų 
laikyti mirtį įsiteisėjusia tik 
tada, kada apmiršta visi kū
no audiniai nė taip lengva. 
Vienais atvejais jis ateina au
kščiau, kitais vėliau.

čia turi reikšmės ir tatai, 
koks tuomet metų laikas ir 
koks oras, kokioj būklėj kū
nas buvo prieš mirtį ir ištisa 
eile kitų sąlygų. Galima tik 
pasakyti, kad laidojant lavo
ną daugelis jo audinių tebėra 
gyvi ir galėtų dar ilgai likti 
gyvi, patalpinti laboratorinė
se sąlygose.

Bet kasdieniniame gyveni
me visa tai neturi reikšmės, o 
svarbu tik tiksliai nustatyti, 
kada kūnas, kaip visuma ne
begalės gyven’i. O tai nusta
tyti dažniausiai būna ne taip 
jau sunku, nes mirusiojo kū
ne greit pasireiškia neabejo
tini mirties požymiai.

Visų pirma, kaip jau buvo 
minėta, lavonas greičiau ar lė
čiau a’šųla. Paskui, paprastai 
per tris pirmas valandas po 
mirties mirusiojo kūne pasi
rodo lavonų dėmės. Jis būna 
tamsiai raudonos, o kartais 
nešvariai lelijavos arba pildos 
spalvos. Lavonų dėiuąi^uisL 
daro tose kūno vietose, kurios 
nukreiptos žemyn: jei lavonas 
guli aukštieninkas, tai ant nu
garos; jei kniupščias, tai pry- 
šakiniame kūno paviršiuje. 
Tai venų kraujas dėl savo pa
ties svorio nusileidžia į že
mesnes vie'as ir susirenka to
se odos vietose, kurios liečia 
grindis, stalą, lovą ir tt. Lavo
nų dėmių spalva nuosakiai 
keičiasi, nes kraujo dažų me
džiagoj, vad. . hemoglobine, 
vyksta cheminiai pakitėjimai, 
pirmoj eilėj dėl jo puvimo.

Lavonų dėmės turi žymios 
reikšmės teismo medicinai. Iš 
jų padėties ir spalvos gydyto
jas gali spręsti, kaip gulėjo 
lavonas kurį laikų po mirties, 
kiek laiko praėjo po mirties 
ir kartais net nuo ko įvyko 
mirtis: nunuodytųjų ciano ka
liu ir nuo smalkių užtrošku- 
siųjų lavonų dėmės būna ryš
kiai vyšniavos spalvos, sušalu
siųjų 
spalvos ir 11.

Lavono stingimas. Prie skai
čiaus neabejotinų mirties po
žymių reikia priskirti lavono 
stingimų. Tai įvyksta todėl, 
kad raumens po mirties su
trumpėja tampa storesnį ir 
kietesni, šis stingimas įvyksta 
arba palyginti greitai, per ko
kių pusę valandos po mirties, 
arba per ilgesnį laiko*arpį, 
po 4—5 vai. ir daugiau. Iš pra
džių stingsta galvos apatinio 
žando raumens 
kaušio ir kaklo, 
garos, krutinės, 
žemyn, i

Palyginti retais atsitikimais 
įvyksta ir staigus lavono sus- 
stingimas, kada velionis su
stings'a toje pozoje, kokioj jj 
užklupo staigioji mirtis. Atsi
tinka pav., karo metu, kad 
kareivis kulka ar granatos 
skeveldra nužudytas vietoje, 
rūkant pav., jam pypkę arba 
kabinant šaukštu košę, taip ir 
sustingsta tokioje pozoje. Pap
rastai tai atsitinka tais atve
jais, kai kūnas prieš mirtĮ bu
vo labai nuvargęs (pavyzd-
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DĖL SKOLŲ NUVERSTOS DVI VALDŽIOS

mėgdžioja jo' gamybos metodus, tas Amerikos kapita
lui nėra baisus.

Bet Washingtono politikieriai dar vis tebėra pasi
šiaušę prieš Maskvą. Kada bolševikai, dar Leninui esant 
gyvam, pareiškė, kad jie Rusijos skolų užsieniams ne
pripažįsta ir niekuomet jų nemokės, tai Amerikos val
džia supyko ir nutarė su tokiais žmonėms, kurie sko
lų nemoka/ neturėti jokių reikalų. To nusistatymo lai- 
kėši Hardingas,' paskui Coolidge’as, paskui Hooveriš. 
Pastarasis, matyt, nekeis savo politikos linkui sovietų, 
iki jisai sėdės Baltamjame Name.

Bet šiandie atsisakymas pripažinti sovietų valdžią 
pavirto tuščiu užsispyrimu. Juk ne viena tik Rusija 
nemoka skolų. Jas mokėti atsisakė ir turtingoji Fran
cija, kuri proporcionaliai savo gyventojų skaičiui turi 
didesnę aukso atsargą, negu kuri nors kita šalis pasau
lyje. Bet apie nutraukimą ryšių su Francija Jungtinių 
Valstijų valdžia nė negalvoja* Tai kodėl gi ji neatnatP 
jina santykių su Maskva?

Dvi valdžios Europoje buvo priverstos atsistaty
dinti, negalėdamos susitarti su Amerika dėl karo skolų 
mokėjimo: Belgijos valdžia ir Francijos.

Belgai turėjo kaip ryto užmokėti Amerikai $2,125,- 
000. Ministerių kabinetas, kurio priešakyje stovi gra
fas de Broųueville, ilgai svarstė kas daryti. Galų gale 
nutarė atsisakyti mokėti skolą, kadangi valstybės iž
das jau ir taip turįs deficitą. P.o to nutarimo kabinetas 
įteikė karaliui savo rezignaciją.

Francijos vyriausybė norėjo išpildyti Amerikos 
reikalavimą, ir premjeras Herriot stengėsi perkalbėti 
parlamentą, kad jisai sutiktų paskirti reikalingą sumą 
pinigų ($19,261,432) skolos mokėjimui. Ministeris pir
mininkas bandė sušvelninti parlamento opoziciją, siū
lydamas, kad kartu su skolos mokėjimu butų Amerikai 
pastatyta sąlyga, jogei visas skolos klausimas turės 
būt peržiūrėtas iš naujo. Bet jo pastangos nuėjo nie
kais. Parlamentas 402 balsais prieš 187 atmetė Herriot 
pasiūlymą ir tuo balsavimu nuvertė valdžią.

'Po to atstovų butas dar didesne balsų dauguma, 
380 prieš 57, priėmė rezoliuciją, kad skola Amerikai 
nebūtų mokama, kol Amerika iš kalno neprižadės pra
dėti derybas dėl karo skolos peržiūrėjimo.

Taigi skolų klausimas iššaukė politišką krizį dvie
jose Europos šalyse. Kas iš jo išeis, pamatysime vėliau,

Tuo tarpu pažymėtinas yra patsai faktas, kad dvi 
valstybės atsisakė pildyti savo iškilmingus prižadus 
skolų reikale, patvirtintus jų parašais. Belgai teisinasi 
tuo, kad jie negali subalansuoti savo biudžetą. Bet 
Francija prisipažįsta, jogei pinigų ji turi, tik atsisako 
mokėti dėlto, kad ji laiko savo skolą Amerikai “netei
singa”. Čia, vadinasi, yra principo klausimas.

Šitą principą, kad skola, nors ir patvirtinta skoli
ninko parašu, privalo būti atmesta, Francija paėmė iš 
Vokietijos. Nes juk Vokietija per visą laiką nuo pasau
lio karo kovojo prieš reparacijas ir kitas sunkenybes, 
kurias jai uždėjo Versalės sutartis, sakydama, kad tos 
sunkenybės jai yra nepakeliamos ir priešingos teisin
gumui.

Kada 1923 metais Vokietija ėmė išsisukinėti nuo 
reparacijų mokėjimo, tai Raymond Poincarė, kuris tuo
met buvo Francijos ministerių pirmininkas, pasiuntė 
armiją į vokiečių Ruhrą ir jį okupavo. Belgai ir kitos 
Santarvės valstybės tą žiaurų francuzų žygį tuomet 
parėmė, ir Vokietija ką tik nebuvo pasmaugta.

Gi dabar francuzai ir belgai atsisako mokėti skolą,- 
kurią jie pasirašė be jokios prievartos! Ar Amerikos 
valdžia siųs savo “marinus”, okupuoti Briuselį ir Pa
ryžių, kad tos šalys butų priverstos savo pareigą at
likti? žinoma, ne; Ko Dėdė Šamas negauna iš jų ge
ruoju, to jisai neiškolektuos iš jų nė piktuoju.

Taigi tas visas įsivaizdavimas, kurį nuo karo laikų 
iki dabar turėjo Francijos nacionalistai ir Amerikos 
republikonai, kad, būtent, viena šalis gali lobti, sunk
dama syvus iš kitos šalies, susprogo, kaip muilo bur
bulas. Pereitą liepos mėnesį Francija jau buvo privers^ 
ta Lausanne’os konferencijoje panaikinti Vokietijos re* 
paracijas, dabar ji verčia Ameriką panaikinti karo sko
las. Tuo budu 
ma griųva.

visa pokarinė tarptautinių skolų siste-

LAIKAS PRIPAŽINTI SOVIETŲ RUSIJĄ

|;ApžwtIg^
NAUJAS" MAGUOS 

PARUAMCNTAS
.......

Belgijos parlamento rinki
muose, kaip jau buvo rašyta, 
labai žymų balsų1 padidėjimą 
gavo socialistai; Mandatų skai
čiuje tačiau tasai padidėjimas 
nebuvo pilnai išreikštas, ka
dangi socialistai nšsiblokavo su 
jokia kita partija ir todėl jie 
negalėjo suvartoti “balsų liku
čius”. Taigi nors socialistų bal
sai pakilo apie 10%, bet atsto
vų jie gavo tik 3 daugiau, pa
lyginant su senuoju parlamen
tu. Naujame atstovi) bute, so
cialistai turės 73 atstovus, vie
toje 70.

Katalikai taip pat laimėjo 3 
naujus mandatus ir dabar tu
rės 79 atstovus, vietoje 76. Li
beralai prakišo 4 vietas ir tu
rės 24 atstovus, 
Flamandų partija 
vietų.

vietoje 28. 
neteko 2 

Komunistai laimėjo 2 
nauju mandatu ir dabar turės 
3 atstovus.

Truputį vėliau, negu atstovų 
butas, buvo renkamas:apskri
čių tarybos Belgijoje, kurios 
paskui renka senatorius. Nau
jasis senatas jau tapo išrink
tas. Didžiausi laimėtojai yra 
socialistai, kurie gavo 3 nau
jas vietas. Katalikai gavo 1 
naują vietą, liberalai prakišo 2 
vietas' ir flamandai prakišo 2;

Naujojo Belgijos senato są
statas yra toks: 42 katalikai, 
39 socialistai, 11 liberalų ir 1 
flamandų nacionalistas.

Tuo budu visame Belgijos 
parlamente socialistų jėgos 
sėtinai sustiprėjo.

SMŪGIS FAŠISTAMS 
BREMENE

pu-

Bremeno (Vokietijos) vieti
nių savivaldybių rinkimuose, 
kurie įvyko lapkričio 27 dįgną, 
pasirodė smarkus nacionalsocia
listų (“nacių” arba fašistų) 
smukimas, palyginant su bal-

M

į

Amerikos stambusis biznis seniai stoja už Rusijos 
sovietų valdžios pripašininią, Yorkb- bankininfcri'

sumažėjo 17%

gavimų rezultatais lapkričio 6 
diejią, kada buvo renkamas 
naujas reichstagas.

(Pastebėtina, kad taip pat žy
miai sumažėjo balsai ir komu
nistų. Palyginto su rinkimais 
į reichstagą, įvykusiais lapkri
čio mėnesio pradžioje, Breme
no savivaldybių rinkimuose da
lyvavo mažesnis balsuotojų 
skaičius. Todėl ir socialdemo
kratai gavo 3,3% mažiau bal
sų, negu lapkričio 6 d. Bet ko
munistų balsai sumažėjo 10%, 
o “nacių”
Tuo gi tarpu buržuazinių par-, 
tijų bloko balsai pakilo 20%. 
Iš to matyt, kad daugelis bu
vusiųjų fašistų rėmėjų persi
metė, trijų savaičių begiu, prie 
buržuazinių partijų. Pirmiaus 
buržuazinių partijų šalininkai 
masėmis bėgo pas Hitlerį, da
bar jie puola atgal.

Bet kadangi paskutinį kar
tą prieš šiuos rinkimus Breme
no savivaldybės buvo renka-* 
mos dar tai# laikais, kada kri- 
zis Vokietijoje nebuvo įsigalė
jęs ir fašizmo , bei bolševizmo 
banga nebuvo pakilusi, tai da
bartiniuose balsavimuose “na
ciai” su komunistais pravedė 
po keletą atstpvų, kurių jie 
pirma neturėjo. Komunistai 
gavo 8 mandatus, o hitlerinin
kai 14. Socialdemokratų tačiau 
išrinkta 91, o visų kitų parti
jų . 71,.

Vokietijos politikoje šiandie 
padėtis taip inųai keičiasi, kad 
dabartinius balsavimus reikia 
lyginti ne su balsavimais prieš 
dvejus arba trejus metus, bet 
su balsavimais, įvykusiais šie
met. Jeigu žiūrėti, kaip rinki
mai Vokietijoje ėjo per šiuos 
metus, tai galima pastebėti, 
kad iki liepos pabaigos rasistai 
kiekvienuose, balsavimuose tu
rėdavo didelių laimėjimų. Pa
skui jie ėmė sriiukti. O komu
nistai stiprėjo dar iki lapkri
čio menesio pradžios. Po to ir 
jie ėmė slinkti , žemyn. Taigi 
kraštutinių radikalų, dešiniųjų 
ir kairiųjų, , partijos, matyt, 
jau pasiekė aukščiausio jėgos 
laipsnio ir dabar radikalizmo 
bahga slūgsta.

i»■■■■■j?’ 
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Kodėl iš dantų kraujas teka?

Rašo Dr. K. Draugelis
•: šis klausimas tenka Ugan da* 
žnhi' išgirsti dentisterijos ka* 
feUtaU Kartais ųc't žymiai visų-

nebijo sovietams skolinti pinigini, žiiibdan^ ’stėngsi^kiek drmZvb skobs mokėti/nors;
tain*.-StaMete turėii/'aiimti ir pardūėtLpasįiUtiniUB ūkfc Tnjp» aisik'inw<įtn ypač tie 
ninko-maVškinius.' ' p^kMtfci, kūrie/ aavo ndste.

Nebijo vestiibiiiii-su^b^lševfliUiB'iir cUtyojl* 
kos pramonininkai.' -Iš ;'Fordo ir' kilty <piūiąiiįįh kompanb 
jų', sovietgi- parkair sMMckr jų'iiiitoiįriua 
rikams ba/ elėktrikbs stotims statyti. Stalino1 kbmlsa* 

basisekintais .soeikMbt^ 
i”,“bet AįieriHbB kapitalistai nė ana*

JjevžSiio)>-ka<iuta-^ttoia^oji “socialistinė” 'sta* 
<ka$ialfeMJtfJli- 

žinieriams vadovaujant. Kas mokinasi iš Fordo ir pa-

pacientai, / kurie,‘ savo nUĮstę-f 
Blhiui, jap4 kitoji kurtu jpa* 
mato bįįnojc, špjau-
jąnt seiltotar^^ąhP'dantųį še* 
petuko* Utiūsų; *yra kho susti

I

se gydymo procedūra yra la
bai įprasta: žaizdą pačiulpė, 
pirštu užspaude ir jau viskas 
tvarkoj ę. (Taip paliktos žąiij- 
<k>8 dariai pūliuoja ir ilgai
niui; reikUlauj a gydylojo pvie- 
žiUtJos). / Paeirbdęs. burnbjė 
jkthyjas žmogų surikpipa. Čia 
žaizddB neptoulpsi iri surasti 
ją ntvišuomet lengva; kad bu- 
tų galima pirštu užspausti. 
Siurbimas (suctiou) padidina 
.kraujo Stt rkiekvlūnu
dantų valymu : ar1 jėShiį ma- 
sažavįmu vis duuytau kraitjo

ka, o antroje vietoje, įrodyti 
tas aplinkybes, kuriose krau
jas burnoje pasirodo.

Daugelio žmonių manymu 
dantis yra tik kaulas, gal toks, 
kokį retkarčiais vaikai randa* 
laukuose. Dėl puvimo dantims 
nutrupėjus ir žandikauliams 
geliant ne be reikalo sakoma: 
“kaulo ir to Dievas pavydėjo” 
Jeigu dantį jau vadinti kaulu, 
tai, ištikro dantis yra ypatin^ 
glausis kaulas visame žmo^ 
gaus organizme. Ilgieji kūno 
kaulai yra viduje, išilgai kiauM 
ri,: vien f(įk minkšta mase už-^ 
pildyti. Kiek tvirtesnės ined-’ 
žiagos randasi tokių kaulų 
galūnėse. Plokštąs kaulas tuš
tumos neturi. Patys kaulai nė
ra taip jau labai kietos med
žiagos.

Dantis, t^ip pat, viduje yra 
kiauras, — i 
kiaurumoje, 
klėtkelėj ir šaknies kanalėlyj 
gludi lymphos, kraujo cirku
liacijos ir nervų systemų o- 
pios struktūros. šios opios 
struktūros išilgai visą dantį 
yra piriha: dengiamos taip va
dinamu dentiną (tai panašiau
sia kaului dalis danties). Pa
skui-*- kiek kietesne medžia
ga— cementumu yra dengia
ma, virš dėntinoa, danties ša
knis (ta^ dalis danties, kuri 
randasi jėsnose ir, sykiu, žan
dikauly). Pagalios, išorinė ma
nomoji dantičs dališ yra ap
vilkta labai kieta paliva — 
enameliti vadinama. Kietoji 
enamel tKatai ir duoda dantims 
tą reikiamąjį atsparumą musų 
visokioms “gudrybėms” (pav. 
triuškinti riešutus, nukąst bon* 
kos kakliuko kepuraitę ir tt.), 
kurioihis dantys esti taip daž
nai kamuojami.

Nors kraujo takai ir nervų 
sistefna dūlinai įeinu denti- 
han, vienok enamelio nesie
kia. Reiškia, kietojoj danties 
struktūroj kraujo takų nesi
randa todėl kraujo tekėjimas 
iš danties (pulpos) lauko pu
sėn nėra įmanomas. Net iki 
gyVuOnio (pulpos) nudaužtas 
ąr nupuvus, .dagtis ...labai 
retai kraujo teleidžia ; ir jei 
lašelytį leidžia tai tik prie 
didžiausio skausmo.

Iš visa to, kaš viršui pasa
kyta, rodbs, galima suprasti 
ir save įtikinti, kad 1 “kraujas 
iš dantų* neteka”. Dabar bus 
vię'oje įrodyti, geriau sakant 
suminėti; aplinkybes, kurios 
sukelia jėsnų erzinimą ir, pa
sekmėje, kraujo tekėjimą:

1. Lygi j ėshų nugriuvę dan
tys (vaikų ir suaugusių) smai
liais ir aštriais kraštų atsiki- 
Šimais nuolatos erzina jesnas, 
sukelia jose įdegimą ir įtini- 
mą (hy pereini a); Kad* ir me- 
Žiausis tokių jėsnų šepetėlių, 
pirštų, krapštuku ar maistu 
užgdvimas iššaukia kraujo te
kėjimą.

2. Seilių išmatomis ir kal
kėmis apaugę dantų kakleliai 
atstumia jėsnas nub dūntų, su
kelia' No* 1 minėtas aplinky
bės ir, žihoma, prie užgavimo 
—ki’aujo tekėjimą.

3. Pyorrhea (puliavimas) 
jėsnų ir žandikaulio liga, kuri 
gan tankiai prasideda su No* 
2 1 aplinkybėmis* apart skaus
mo iv visiško danty pasiliuo- 
saVimb, pasireiškia tankiu 
kraujo tekėjimu.

4. VlncąnVs Stoinaititis (tre-
ncih mbUtii) — ypatinga' j Čs- 
hų liga. .H pasireiškia greitu; 
pradedant tarpe danty pavy- 
dale grįovio (trench) jėsnų 
puvimu, dideliu skausmu; nie* 
žč j imu, ptiliavhnū 1 ir ■ kraujo 
tekėjimu. /

(Šią ligą turįs asmuo nę- 
įtenkh apętitd, nevalgo, nemie
ga ir visuumet buriioje1 jaučią 
Siauriai smapdų kvapą).'

5. t Neganėtinai tinkamai pri- 
tąikintas ąttįlp karūnos? 1011$ 
so iįidėliai (inldyš) ta “sidab
ro” plumbos (Kįllihgsj nota 
ir njažais kraštelių atsikiši1-

name ’ žandikaulyje ir nenau-* 
dojimus dantų priešingame 
žandikaulyje gamina jėsnų 
silpnumą ir kraujo tekėjimą,

Yra dar keletas kitų rečiau 
pasitaikančių priežasčių, pav. 
tuberkuliozo, syfilio ir tumorų 
atsiradimai su kraujo tekėji
mu ir kitom nemaloniom pa
sekmėm.

Beje, skaityčiau šį rašinį per
. ................ ................

daug’ rastu, jei jo nesušvelnin
čiau šiuo pareiškimu: svei
kas jesnas <aip pat pasitaiko 
sužeisti, ypač aštriu šepetėliu, 
ir galima pastebėti kraujo 
burnoje'. Gi visos aukščiau į- 
rOdytos aplinkybės yra sėk
mingai vaistais bei chirurgija 
pagydomos. Todėl cheer up! 
but “see your* dentist twice a 
year!”

; j žagariečių’ Aguona

Kontrabandininkasl . 
P

skylėtas. Danties 
pulpos mažutėj

(Tęsinys)
—Pranai, aš manau, kad tau 

jau laikas butų nub tų* fanta
zijų atsikratyti. Juk sakoma, 
kad viltis yra gal ir gėras da
lykas, pusryčiams, bet vaka
rienei ji! visai1 nebetinka, Pa
galios, pradėk gyventi realiais 
dalykais, Štai; sakysime; atva
žiuoju manošvogerkU. Mote* 
ris 'kaip tik tavo amžiui tinka. 
Kiek man'žinoma; ji yra labai 
gero budo, graži ir pusėtinai 
pasiturinti. Prieš metus laikoJ 
mirė jds vytas, Mhno brolis 
piršosi,K bet j ta nesutiko; O tu
riu pasakyti,j jog brolis tikrai 
turi gerą skonį;

Balčiūnas tik nusišypsojo ir 
vėl pradėjo karštai kalbėti:

—Liūdna, nejaugi tu manai, 
kad tie dalykai taip lengvai 
galima išspręs^, kaip toj dai- 

painylėsiu;
nuo meilės alsi-

— abejojančiai pratarė dakta
ras

noj “Panorėsiu 
panorėsiu
žadėsiu?” Gyvenime taip nesi- 
daro. Sakau tau, jog aš- per 
tuos pfenkiolikądnfctti via apie 
ją svajoju. Ir vargti kada ją 
Užmiršta...

—Keistas visgi ’iš tavęs žmo
gus: iš vienos pusės, labai 
praktiškas, o iš kitos, — tai 
tuščiomis svajonėmis gyveni 
ir nuo j ų* negali pasiliuosuoti.

—Nieko* nepadarysi, — atea- 
kė Balčiūnas, — kiekvienas 
musų turi savotiškų keisteny
bių...

19.'
Tą vakarą daktarė Saikutis- 

ko nahiuore buvo daugiau, 
negu jauku. Balčiūno krūti
nėj širdis pradėjo smarkiau 
plakti, akys žibėjo ir jis pa
sidarė daug gyvesnis, jaunes
nis. Daktaro švogerka Mikasė 
Norvaišienė, tiesiog jį sužavė
jo: ji buvo labai prielanki, 
maloni. Viso to, žiiioina, nega
lėjo nepastebėti daktaras.

Tik gana vėlai vakare Bal-< 
čiunas apleido Šalkauskį na
mus. I-gaĮvę jį išlydėjd dakta* 
ras. Juokaudamas, jis paste
bėjų:

—Na, kaip, Prahai, ar tik 
po susitikimo su mano švo* 
gęrka ncatversi liaują savo gy
veninio lajią? Jei neklystu, ji 
tau įsmigo į akį.

—Taip, Liūdai. Ji mane pa
gavo ne mažiau, kaip Stasė. 
Iškeistas dalykas, — ji lygi
nai attodo taip, kaip Stase, 
įlcigu jos vhrdas nebūtų MF- 
jcase,’ lai aš tikrai manyčiau, 
jog tai yra toji pat ypata, ku
rią aš sutikau prįcš penkioliką 
pietų. Tiesa, Mikasė atrodo 
stambesnė... Bet kam apie tai 
kalbeli,

Nedaug dienų tepraslinko 
nuo to laiko, kai atvyko Mika
sė Norvaišienė, bet Balčiūno 
gyvenimas/ visiškai pasikeitė: 
jis pasidavė jaudresnis, links
mesnis' Dažnai jį buvo gali
ma- matyti kartu su Mikase. 
Važiuodavo karty tai miesto 
apžiūrėti, tai į teatrą. štai 
vieną dieną abu sugrįžo gana 
anksti. Vos spėjo Balčiūnas 
įeiti į vidų, kaip pradėjo link
smai daktarui šaukti:

— Drauguži, sveikink mane,
— suradau tai, ką per penkio
liką‘nietų: ieškojau! Žiūrėk, 
kącuradaui — ir jis laikė ap
kabinęs Mikasę. — štai mano 
Stase, mano žmona, mano 
deivė!

Daktaras su nusistebėjimu 
žiurėjo ir nežinojo nei ką sa
kyti. Tačiau jam nebuvo nei 
progos kalbėti, nes Balčiūnas 
ir vėl prabilo:

— Matai, mano naujoji dei
vė buvo galingesnė už anąją, 
kuri mano širdyj • įsigyvenusi. 
Noriai pirmajai įteikiau rezig
naciją, kuomet tapau naujo
sios deivės žvilgsnių ir žodžių 
vergu. Bet koks mano buvo 
nusistebėjimas, kada patyriau, 
jog šioji deivė yra niekas ki
tas, kaip anoji S^asė, kurią su- 
tikaų^py^š rpenkjęliką metų, s 
Prieš valandą laiko man teko 
abi,— Stasė- ir Mikasė. Da
bar ji bus žindhia kaipo Asė.

Daktaro žmona negalėjo su
prasti kame dalykas ir paklau
sė:

— Kaip tai, bet juk mano 
sesuo Mikasė niekuomet nebu
vo Stasė?

. — Tikrai1 buvo, — atsakė 
Mikasė. — Dalykas lokis, kad 
prieš penkioliką metų aš ke
liavau į Ameriką-su tūla Bal- 
tiėne. Kadangi ji buvo neva 
“teta”, tai aš ir pasisavinau 
jos giminaitės vardą ir buvau 
žinome kaipo Stasė. Bet da
bar aš esu Asė Balčiūniene...
— ir ji kukliai prisiglaudė 
prie PranoM.

(Galas).

KUVHJItA No. 11 Nau- 
jas įdbmiis 'numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

&

“NAUJOJI BANGA"
Atėjo pirmas numeris 

UrugUaypažangių ių lietu
vių leidžiamas laikraštis 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

i ČssĮAtybcosrityje 
žilvaScai

Ą Sužeidus, nors ir menkalį' 
.imkime paYy^iui yaiiką, 
žmogus patįria d%8pį ar įna- 
Žėšhį -krMijd tękėTaėiuu 

pina. Ypač mažesnėse žaizdo-

; Tčilaant šiamIdaUBiiuui* 

vietojo^ juodyta ir* užukcentdo^ 
ti, kad iš dąiilų kraujas liete-

krtuijo ukCJtaų.
1 ■ Oi ■ Negalėjimus tinkamai 
kniintyti <161 skaudailčUl dan
tų,. lilogul tsuau^e ir iškraipyti 
daii'iys, trukumas dantų vie-

kalbėti, — ,aŠ nemanau, kad 
kas nOrš išAto galėty‘išeitu

— Pranai, tikrai keistas 
žmogus tu eši. Pats žinai, jog 
praeities nebegalima grąžinti. 
Iš menkniekio bandai padary
ta ■ didėlį dalyką. Na, ir kas 
iš/to? Tu bereikalingai save 
kinkini ir( gyveni fantazijų 
'pasaulyj*
w —Gal Ir'taip. Tačiau žmo
gui, kuris per tiek mėty gyve- 
110' svajonių pasaulyj, nėra 
letigva vįskąi susyk baigti. Aš 
Visuomet buvau ištikimas sau, 
~ bept nuo to laiko, kada su
tikau1 Stasę. Pas mane buvo 
ir; tebėra nu jautimas, jog ka
da nota aš‘ ’ją j sutiksiu. Ir jei
gu duburį aš jos. išsižadėčiau* 
tūta vargu ■’'galėčiau jausis lai
mingas., Mūn rodosi, jog aš 
nčturččiau ramybės.

-- Pažiūrėsime, pažiūrėsime,

■ii■ &tim/* •'**4 ■'u' įjgįij

i'Aifc,-. 8fc .iUdSisi.
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naujiem; »
CH1CA30S 

ŽINIOS
rinktieji bedarbiai, kurie- gy
vena bedarbių prieglaudose, 
bus skiriami darbui, vieną die
ną, į savaitę. Dirbs miestui, 
švaros departamente, ir gaus 
po 4-iua dolerius į dieną.,

Banditai du pašovė, vie 
ną kankino, bet ga

vo tik $9

Prievarta verčia polici 
ja uždarinėti, alaus 

“fintus?’

UNITY L; B. KLIUBO valdyba 1932 
metame: Pirmininkas* Louis Rukšėnas, 
4437 S. Wood St.; vice-pirm. Jos. J. 
Yurchas, 4558 S. Paulina St,; pro
tokolų rašt. Jos, M. Gaižauskas, 4607 
S. Honore St.; Jinamų tašt. Bol. St
reiko, 4555 S.' Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai* John Yurkus 
ir Vincent Kundrot; manažeris Jus- 
tin Kurpis, I71‘4 W. 46 St.; manaž. 
pagelb. Frank Kluųbis, 4521 South 
Wood £t. Tfųstees 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T 
Chilausfcaų Leon Paukšta'.
Kliubo* bustynė — 4558 S. Marsh 

field Avenue.

15725 Vincennės Rd„ Phoeniz, Ilk; 
sudžia St. Rusgis, 15713. S. Halstedl 
St., Harvey.; maršalkos M. Vanagas 
K. Vaidilauskis.
Susirinkimai laikomi kas paskutinį 

sekmadienį kiekvieno mėnesio, 2 vai. po* 
piet, Piekarskio svetainėj.

N. Karklelis

Vakar anksti rytų du banditai 
įsiveržė į tūlo John K. Fore- 
man namus, 2617 Wilcox St. 
Du ten buvusius vyriškius pa
šovė, patį savininką surišo ir 
pradėjo kankinti reikalaudami 
pinigų. Gavo iš jo tik $9.

Nurodydamas* į Shcffield po
licijas stoties kapitono Chris- 
tensen suspendavimą! kaipo pa
vyzdį, Chicagos majoras Cer- 
makas ragino policiją uždari
nėti slaptas alaus ir gembte* 
riavimo landynes, jeigu.* nenori 
susilaukti panašaus likimo.

žmogžudžio Varechos 
likimas teisėjo ran

kose

Darbo i — dalinimosi 
judėjimo vakare 506 

pramonininką!!

ILLINOIS Liti TUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanskas,. pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bininkas, Adolpb Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union* Avė., Frank Norkus, 
fin. ra*t„ 4342 S. Talman Avė., F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St.. 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesi 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 & Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA. 
AMERIKOJ No. 1 valdyba 1932’ 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 Pl„ pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockvvell St„ nut. rašt. Jos Da
bulskis 1703 S. Union Ave„ iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St„ 
Harvey, Illi, kasierius A. čėsna, 450 b 
S. Paulina St., kasos globėjai S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. TiškeviČii.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Ččsnos svetainėj, 4501: 
S. Paulina St.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1932 meams, Cbicago, 

1030 
Jirnu 

nion 
, nut. sekr. A.‘ Dudonienė, 7917 
Harvard Aveo fin. sekr. Ant.

Valančunienė, 5929 S. Tbroop. St., 
kontr. Ona DaraŠkienė, kasos globėja 
Marta Kižienė, iždininkė Pet. Senu- 
benė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A.' Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Ver. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subarą, kiekvieno mėnesio, Mark Wbite 
Parko knygynų

III.: pirm. Em. Milerienė,
Central Avė., Evanston, III., 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S, 
Avė

Jonas Adomaitis, 843 W. 33 PI.; 
kasierius Jonas Byanskas, 934 W. 67 
St.; kasos glob. Juozapas Adomaitis 
ir Juozapas Salėtus; maršalka Jurgis 
Janušauskis; teisėjas Juozapas Urba; 
teisėjo raštininkas Kaz. Demereckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

GARSINKITE
NAUJIENOSE
lietuviai Gydytojai

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 1932 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 3430 S. Morgan 
St<; vice-pirm. Frank Bacevičia, 
5939 S. Peoria St.; nut. rašt. Frank 
Bakutis, 2603 W. 69 St.; fin. raėt«

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

Lietuviai Gydytojai
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Westem Avenue 
Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
* nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A, L. YUSKA 
2422 TV. Maręuettt Rd. 

kampu 67tb ir Arterian Are. 
Telefonu GrovehiH 1595 

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

nedėlioms pagal snsitarima *

Likimas jauno žmogžudžio 
ir mergaičių užpuoliko James 
“Ig'gy” Varecha teisėjo lPrys* 
talskio rankose. Bylos svarsty-- 
mas pasibaigė ir teisėjas dabar 
turi padaryti nuosprendi. Pro
kuratūra reikalavo Varecha 
nubausti mirties bausme.

šįvakar Pahner House vieš" 
būtyje įvyks 500 penkių vaiste 
jų pramonininkų ir darbdavių 
susirinkimas, kuriame bus kal
bama apie suteikimą darbo 
1,000,000 bedarbių. Planas esąs 
padidinti darbą,, tarp didesnio 
skaičiaus darbininkų1.

HARVEY, ILL. LIETUVIŲ AMERI
KOS Kliubo valdyba dėl 1932 m.: 
pirm. J. Ratkus, 15423 Vincennes 
Rd., Harvey, I1E; pitm.pag. K. Tel- 
vekas, 432 — 152 St., Harvey; nut. 
rašt. A. L; Skirmontas, 15723 Lath- 
rop Avė., Harvey; turtų rašt’. J. Masi- 
kas, 524-— 154 PL, Harvey; ižd. 
Ji Beinortus, 564 B. 155 Sft, Har
vey; iždo globėjai KI, šhpetis, R. 1., 
Box 69, Hbmevvood, III,, P. Stonis,

DRAUGYSTES DR. VINCO KUDIRk 
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas. 2159 wt 
22 PI., Jonas Mikėnas, pirm.-pągel- 
bininkas, A. Kaulakis, fin. rašt., 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt., 1900 S. Union Avė. 
Hėrman, iždininkas, 5243 
Avė., P. Thomas it B. J.

Susirinkimai laikomi kas 
r? Šeštadienį1, M. Meldažio 
2242 W. 23rd Place.

Graboriai

Adomas 
Belmont 

Žolinas, iž-

mėnesį ant** 
svetainėje.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiautia. 
Reikale) meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. fįoosevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

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

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergau ir Subatomls 

2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetam Av 
Pbone Hemlock 7828

Pagedėliais. Seredomis ir Pėtnyčiomi* 
1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenuc

Pbone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZEUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Šalčiai Chicagos dar nėr 
apleisiu, sako oro 

biuras

neglect
. C-elds

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rooscvelt 7532

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįžo iš Bsuopoe ir Vėl 
senojoj Vietoj. 

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

niais pagal anritarimą.
3335 So. Halsted St

T<1 BOULEVARD 9199

praktikuoja

2-6 P M 
ketvirtadi*

Chicagost Draugijų, 
KUubų Valdybos 

1932 Metams

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nerišliomis pagal sutartį. 
4847 West I4th Street 

CICERO. BLL.
X-Rav . . Pbone Cicero 1260

Ofiso tek Lafayette 7031
Rez. teL Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis

Federalis oro biuras prane
ša žinią, kad šalčiai, kaip tikė
tasi, Chicagos ncapleisią. šįryt 
temperatūra sieksianti zero. 
Bet nebūtų nuostabu, jeigu ši 
žinia pasirodytų neteisinga. Oro 
biuras tankiai praneša visai 
priešingai apie orą.

Naujas planas bedar 
bių aprūpinimui

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Laucius, 3317 South 
Auburn Avė., vice-pirm. J. Gelgau
das, 1900 S. Union Avė., nut. rašt. 
A. Zalagėnas, 7132 S. Racine Avė., 
turto rašt. W. Didžiulis. 3336 So.- 
Pameti Avė., kontrolės rašt. B. Žoli
nas, 2931 S. Emerald Avė., iždininkas 
J.- Žymančius, 702 W. 31 st St., iždo 
globėjai: M. Narbutas. 4803 So. 
Tbroop St. ir E. Bliumas, 3233 
Lime St., ligonių globėjas A. Simo
nas, 3127 S. Lowe Avė.

LISTERINE
relieves

SORE THROAT

Illinois Emergency Relief 
Commission vakar paskelbė 
naujį planą, sulig kuriuo pa-

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAŠ. ir 
PAS. KLIUBO valdyba: pirm. Anta
nas Valskis, 3341 Evergreen Avė., 
vke-pirm. St. Jokubauskas, 1058 N. 
Spaulding Avė., užrašų rašt. Mike 
Cbepul, 3327 LeMoyne St., fin. rašt, 
P. Labanauskas, 2118 Evergreen Avė., 
pag. M. Budrevičius, 1555 N. Hoyne 
Avė., kontr. J. Gumauskas, 1652 N/ 
Damen Avė., marš. J. Petrauskas, 
3201 So. Union Avė., kasierius J.

’ Raila, 4839 Winnemac Avė.
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirmą ketvergą.

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

Phone Boulevard 4139 
I A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimat 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.

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

2400 TV Madison St.
Fal. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

DENTISTA8 
4143 Archer Avenue 

Kampas Faracisco Avenue

Graboriai

L J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.Mg®

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: 

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

apart iventadirnio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai___

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 me
tu* kaipo patyrę* gydytoja* chirurgas b 
akušeri* į ____

Gydo staigius ir chroniška* ligas wrų. 
moterų ir vaikų pagal naujauaiu* me
todui X-Ray ir kitokiu* elektros ptie 
tanus.

Ofisas ir Laboratorija* 
I8th St., oetoli Morgan St

ANTANAS JOKUBAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 14 dieną. 7 valandą ry
te 19 32 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Nobniar kaimas, 
Salantų parap.. Kretingos apskr.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Aleksandrą po tėvais Šim- 
kaitę, podukrė Bronislava ir posū
nį Steponą, brolį Joną ir brolienę 
Kazimierą Kanadoje, brolio vai
kai. o Lietuvoj seserį Domicėlę 
ir švogerį Gedrimus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 5537 
So. Indiana Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj gruo
džio 17 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Antano Jofcubausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą it atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Moteris, Podukrė. Posūnis, 
Brolis, Brolienė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

MATEUŠAS GUDAVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 12 dieną, 11:30 valan
dą ryto 1932 m„ sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., Tau
ragės apskr., Aržvilko parap., Bal
nių kaimo

Amerikoj išgyveno 28 metus. 1 
Paliko dideliame nubudime se

serį Prancišką Kavaliauskienę, švo- 
gėrį Kavaliauską, 2 anukus. pus
brolį Brazą, Domininką ir Juoza
pą Kisielius ir gimines, o Lietuvoj 
motiną Marijoną po tėvais Pau
lauskaitę, seserį Oną Tamošaitie
nę, brolius Izidorių. Domininką, 
Petrą. Jurgį, Joną ir Antaną it 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2106 
West 24th Street.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. 
gruodžio 16 dieną. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mateušo Gudavicziaus 
giminės, * draugai it pažystami; estt, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Svogeris, Anūkai, 
Putbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Tel. Roosevrit 
7532.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS Valdyba 1932 m.: J. Byans- 

934 W. Marųuette 
vice-pirmėninkas. 

St.; S. Narkis

Listcrine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir' Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2^2 žiemos mėnesių pa
rodė; kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo ' ‘ 
trumpesnius ir *4 lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co.» Sr 
Louis, Mo,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia.. Dovanai 

Turiu automobilius ! visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburh Avenue
CHICAGO; ILL.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

ji327 So. 49tb Ct 

Telefonas 
Cicero 3724

Lietuvės“'Akušerės

pirmini

938 West 
sekretorius, 285’9 W. 38tb PI.; J. 
Yushkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.; P. Kasparas, finansų raš
tininkas, 3534 So. Lowa Avė.; Z. 
Grigonis, kontroles rašte, 4427 So. 
F ran cbco Avė*.; J. Vitas, kasos glo
bėjas, 923 W. 33rd Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M. Liubinas, J. Raceviče, F. 
Žukauskas—knygų revizoriai; J. šku* 

Liet. Auditorijos

Reduces COLDS

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

tas, M. L iubinas,—] 
•[ Atstovai: J. Vitas, S. Chapas Dr-jų 
;1 Sosiv. Atstovai.

Susirinkimai atsibuna kas antrą ne 
dėldienj kiekvienų, mėnesį Chicagos Lie* 
,vių Auditorijoj. 12 vai. diena.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm, T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St, vice-pirm. 
K. Demereckis, 3331 So, Wallace 
St., nut, rašt. Pcter Kiltis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį; 12 vaL dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVKIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagiabams Vainikai

3316 S. Halsted St, Tel. Boulevard 7314

Mrs. ANEUA K. JARUSH 
Physical Therapy 

& Midwife 
||||f||| Naujoj vietoj 

' ĮĮĮ^Į 6109 South Albany 
Avenue 

gvfreRU Pbone 
V Hemlock" 9252 
Patarnauja prie gim- 
dym°, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 

dfeMM menti ir magnrtic 
blankęts ir t. t.

S Moterims ir mergi- 
JMl nom patarimais do

vanai.
- ...—W -.»■*. ■ .. . I Ii; -- - 

t > .

Antanina Shusho.
Akušerka

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1— ir 7—8 
Seredomis ir nerišliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So Richmand Street 

Telefoną* Republic 7868

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63td St., Cbicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak.

Šventadieniais pagal susitarimo

Office Valandos. 2-4; 7-9 
4140 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėfdieniais pagal sutartį.

1025 W 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

ano 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Ugdė. P<rA 6755 «r Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athland Aw., 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 8t30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631' South Ashland Aversus 

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

7 iki 8 vai. Nedėl ntro 10 iki 12 
Rez. Telephoue Plaza 3200

JONAS JANUSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 13 dieną. 2:40 valandą 
ryto 1932 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Neverėnų parap., 
Telšių apskr., Kantėnų kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną. po tėvais Mastaus- 
kaitę, 2 dukteris, Oną 17 metų, 
Zofiją 11 metų, 4 pusseseres, 
Viktoriją Barištienę, Barborą Ro
manas. Marijoną Šutulienę, Elzbie
tą Čiuželienę ir 4 švogerius, o Lie
tuvoj, 2 seseris, Petronėlę ir Do
micėlę ir gimines

Kūnas pašarvotas randasi 4538 
S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
gruodžio 17 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
.iš ten bus nulydėtas į Šv, Kazi
miero kapines.

Visf a. a, 
nes. draugai ir 
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Pusseserės, 
Svogeriat ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius 1. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Jono Janušo gimi 
pažysaųii esat nuo

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRftBORIŲ IŠTAIGA
BUDRIKIS ir vėl nustebino publikų stt nupiginto* 
mto katnomto iiž a^štog <rųšie« (palaidoMeo nieko 

į BeroktMdame UŽ atvežimų mirusio žmogaus kūno | muaų t
(Stlligų iš bile kokiem: ndėSto dalies.

Reikalui esantį musų automobilius atvažiuos | jūsų 
Mutntis ir atveš j musų įstaigų, kur galesite pamatyti di- 
džhrasl pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 

tai, ar jus ką pirksit^ ar ne.
-1 EUDEIKIS yra vienatihis lietuvių graborius, kuris 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėt 
Šermenų, Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur*..

16 metų prakti
kuoja Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškaė.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak, 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Raricliffe 2740

Akiį Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių apteminio, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nito 10 iki 8 v. Nerišliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

‘ Phbne Boulevard 7589

't 
b!.

P ■ ; ■Į.
4. • ' 1 •' /

' JUSŲ GRABOIUUS į N ; i
.Didgsiš 'Ofisas. t

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Tdefonel: YABDS 1741 ir itČI

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas 
Komplikuotuose

Atsitikimuose

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 

Nerišliomis l
I—-4, nuo 

nuo 10 iki
6 iki

Ofiso ir Rez. Tel. Bonkvard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniaū pagal sutartį.

pfiso: Tel. Victory 6893
Roz. TeL Dmrel 9191

Jei’ n«atsili«pū bukite Cenwzl 7464.DRTA.A.ROTH
Rusas. Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir oesteriiką ligų 
’ ■ • O f i » a t ' 

3102 So. Halsted St.
kampas 3 Ist Street 

VaL: 10—-11- v»- ryto. < 2..-4, 7—-9 y.v
Nedėliomis ir šventadieniais 10—X

Daktaras V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėiiomrs nuo' 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel, Boulevard 1401

Telefonas Bellwood 3883

Dt. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas fr rezidencija 
119 So. 25th Atėnė* * 

BELLWQOD. ILL. 
Valandos: nuo* 11-12 ryte, 2-4 po 

pietų 7-9 vakare

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 ikš> 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

. . Advokatai.

A. A. S L A KIS
Advokatas

M Irsto Ofitat 77 W» Wathbųton> St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir K«v«—6 iki 9 vai 
4145 Archer Aur. Tel* Lafayette 7337

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenae 
' Telefonas Virginia 00J 6

Rez. 6600 South Arterian Aotnat 
Pbone Pcospect 6659 

Ofiso Tel. ”

DR« P. Z« ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltttd Strrit 
CHICAGO, ILL.

anai 0257

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

OFISAS:

4645 S. Ashland Ave.t
Offoo vulaaSoa nuo S tkl 4 Ir.nuo 0.Ik

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

165 W. Monroe St„ prie Clark 
Tolęfąna. State 7600; Valandos O <* 6 

We«t SMe: 2151 W. 22nd St
PanedSUo, Seredos ir PčtnjrtHos rak. 6 Ud | 

Telefonas Roosevelt 0090 
Namai; 6459 & Roclhrell Street

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ant. 
Ttl. Boulevard 2800 

Ra. 6515 So. Rochurtl fe 
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. !07tb St.—prie Mkhia 
Tai. PuHmsn 5950—63

4690 So
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Neigia gandus apie susitaikymą

looks of thing

3240

Sullivan

(Vardas ir pavardij
$8.50 tonas

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Brighton Park
pas

(TRIPIE PIUS

ROOSEVELT

8500
Be to, penktadienį įvyks ir

Food

BAKING 
P0WDER

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE

daro “ 
Center1

Mirė dėdė Ignas Vaitkevičius 
laidotuvės įvyks šeštadienį

ir bylų išlai- 
Pinigai man 

jie butų rupe- 
reikalavęs ne

to spend the evening 
bridge.

Teisėjas P.
atidėjo Girskio gynėjui 
kalaujant Now that Christmas is al- 

most on our heels the “steady 
boys” are nauseated wondering 
if their gals are going to be 
satisfied with that gift that 
comes from the heart būt not 
from the right price.

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMU KAINOS
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBĖSITE.

Antano Girskio byla 
atidėta iki gruo

džio 23 dienai
bylą 
r ei-

Lietuvių radio 
programa

\V>.

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

apie keturias savaites.

vieną ar daugiau 

arba pri- 
pažymtti 

> var-

Kiekvienas Yardas parduoda Black Band 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
lis vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coa’ Compa- 
niją, ten jut gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai 
tiktai
Pocahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

Pastebėkite puikią tei 
lą . . » kaip piragai 

laikosi ivieži.

■. Vieta yra i 
rūpestingai, kad naujos kliubo valdybos rinki” 

odėl, narės turėtų tuo 
atšilai)*

namuose, 
7 v. vakaro 

North West Lietuvių 
susirinkimas, 

bus svarbus ir

Nestebėtina, 
nlų įnėgla 
npsltepk duoną, 
bn virk su Juė. 

švelnus, skanus, 
dar sūrio padarytos, 
taip lengvai kaip pienas, 
tas Amerikos 
Komisijos.

Nusipirk dar vieną sur| pas «»■ 
va grosernlpką Šiandie.

Dr. I. E. Makaras, 10748 
South Michigan Avė., Roseland, 
vakar vakare išvyko j Thorp, 
Wisconsin dalyvauti dėdės Ig
no Vaitkevičiaus laidotuvėse. 
Ignas Vaitkevičius mirė ant
radienio rytų, o bus laidojomas 
šeštadienį. Dr. Makaras tikisi 
grįžti Chicagon sekantį pirma
dienį.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

pigiai bačemė ii

3210 So. Halsted Št.

Julius Janeliunas 
naujam biznyje

yra tikras dalykų

šiandien įvyks šio kliubo ati 
darymas, “grand opening” j ku 
rj p. Janeliunas visus kvidčia at 
silankyti.—Rep. J. č.

New Yorką pasiekė gruodžio
6 d.; planuoja užsibūti J. V. 
neapribotam laikui

This column is conducted 
Thursdays... Jį .1 J.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.___;__
Mieros ........... ............ per krutinę

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
džio 16 d., Prūsų bute _ 2; 
Avė 
tinai atsilankyti, 
rios dalyvaus 1 
Apart to, bus ir valdybos rinkimas

Tyrinės ar teisingi įvairus B< 
jalienės advokato kaltinimai

Dr. Makaras išvyko 
į Thorp, Wisconsin, 

į laidotuves

ilnai garantuojame.
ROOFING WORKS 

50 W. Harrison St. 
Kedzie 8463 —

Naktinis Telefonas C oi arabus 7741

Esu katalikas ir visuomet 
busiu"

Varysiąs bylas prieš kleboną ir žmoną 
iki galo

Iš Lietuvos Chicagon 
grįžo graborius A. 

Liulevičius

I vvoncįer if Anna Norkus’ 
“big momerit” .gavę her a 
“ring” lašt wcek as she had 
expected him to,—call her up.

Sylvester Ęertram is credited 
as being the most broadmind- 
ed married man in Marųuette 
Park. It is said that he can 
out-talk, out-smoke, out-do 
(morally or otherwise) any 
mamin this vicinity.

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40 
Casb. Darbą 

CONSUMER 
4348

PARDAVIMUI
priežasties išvažiavimo iš meisto. Kny
gynas, Box 67, ZZZZ J Z.

Jonas Buchinskas sunkiai ser 
ga ir randasi ligoninėje

Personai 
Asmenų TeSko

AŠ LEONARDO duktė paleškan sa 
vo dėdės Jono Vaičiūno. Gyveno Man- 
chester, N. H. Jis pats ar kas apie iį 
žinote, malonėkite pranešti.* - Adelė Vai
čiūnas, 927 W. 34 PI., Chicago, III.

ir JO
, J. S.

IS gero Ched- 
Suvlriklna 

Užglr- 
Medikais Maisto 

Yra labai maistingas.

From
Bill Monahans’ mental horizins 
are bounded by beefsteaks, 
baseball, and blondes.

According to Betty Vabrin 
and Joan Janis, “orchestra 
boys” seem to have that cer- 
tain “something” which is abi e 
to attract them.

SUSTOKIT IR PIRKITE
KALĖDOMS DOVANAS

atidėjo Antano 
iki penktadienio, 

d. Girskis, kaip 
teisiamas už Illi-

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienu, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos. 19)2 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. {žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau Šiuo adresu viri 40 <n**nj

kad milijonai imo* 
Kraft Velveeto ...

Busipjaustyk ar-

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

Sonia Waitkus can’t undcr- 
stand why a. certain young man 
insists on calling her the lašt 
minute 
playing

PARSIDUODA delicatessen su 4 
kambariais ir garage, pigi renda, turi 
kitą biznį, prieinama kaina, 2655 W. 
43rd St., Lafayetce 92.74.

Jeigu 
bučiau 
ne $20,000, bet daug 
sumą.
nesvarbu, kad tcis-

/, gruo- 
3247 Beach

7 vai. vak. Narės maioriėkite bu- 
i, nes turime žinoti ku- 
naujų metų sutiktuvėse.

Nut. rašt. B. D.

Totvn of Lake. Namų Savininkų 
Kliubas laikys savo susirinkimą gruo
džio 15 dieną, 1932 7:30 vai. vakare, 
šv. Kryžiaus pat. syet., prie 46 ir Wood 
gatvių. Visi šios apylinkės namų iavi- 
ninkai esate kviečiami skaitlingai susi
rinkti ir aptarti. Svarbus reikalas šia
me susirinkime taipgi bus aptarti nauji 
reikalai dėl ateinančių metų. Visi esa
te kviečiami susirinkti. Valdyba.

“Mano žinksnis yra rimtas 
ir esu pasiryžęs eiti iki galo”, 
pareiškė Bruno Lauraitis, 
kalbėdamas apie bylas, kurias 
jis užvedė prieš kunigą Anta
ną Brišką, Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios kleboną ir savo 
žmoną, Stellą Rozmanskaitę- 
Lauraitienę.

Byloje prieš kunigą p. Lau
raitis reikalauja $15,000 atly
ginimo už suardymą šeimyniš
ko gyvenimo, o antroje byloje 
reikalauja divorso nuo žmo
nos.

Pareiškimą apie bylas Bru
no Lauraitis padare pirmadie
nį naktį, kuomet pas jį atsi
lankė “Naujienų” korespon
dentas. Jo pareiškimas skam
ba štai kaip:

“Kun. Brišką padaręs man 
didelę skriaudą"

“Mano žinksnis yra rimtas 
ir aš juokų nekrėčiau bylas 
užvesdamas. Aš esu pasiryžęs 
gauti divorsą nuo žmonos ir 
niekas manęs nesulaikys.

“Užvedant bylą prieš kuni
gą Antaną Brišką, man nerū
pėjo penkiolika tūkstančių 
dolerių. Jis padarė man la
bai didelę skriaudą ir niekuo
met negalės jos atitaisyti. Dėl 
jo netekau sveikatos, ir tuo 
labiau, jisai negalės jos grą
žinti.

“Dėl įvykusių nemalonumų 
aš turiu kovoji dėl savo gy
vybes. Tie $15,000 yra tik 
formališkumas 
doms padengti 
nerupi

“Kad aš iškėliau skundą 
prieš kunigą, tai nereiškia, 
kad aš staiga virtau ‘bedie
viu* ar išėjau prieš bažnyčią.

“Aš visuomet buvau katali
kas, ir visuomet busiu, nežiū
rint į Ui, kad vienas tos baž
nyčios vadų padarė man dide
lę skriaudą. Bet, tuo pačiu 
laiku, būdamas kataliku, aš ne
galiu šaltai į viską žiūrėti ir 
todėl noriu parodyti visuome
nei koks 
stovis.

Kurį laiką nusitęsusi byla dėl 
mirusio graboriaus Radžiaus 
dženitoriaus Antano Bojalos 
palikimo pasižymi skandalin
gais kaltinimais prieš įvairius 
asmenis, kurie, tačiau, greičiau 

šiai atpuls.
Dabartiniu laiku byla yra ati

dėta iki sausio 12 d., kad “da
vus progą prokurorui ištyrinėti 
naujus Bojalienės advokato 
kaltinimus”. 1

Kaltinimai yra atkreipti prieš 
asmenis, kurie liudija byloje ii 
kiek jie pamatuoti parodys mi
nėtas “prokuratūros tyrinėji
mas”.

l>, "t* A-

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą?

"Aulrot" Knygyne, iki Kalėdų — kny
gos ir gintarai už putą kainot 

“ORAKULAS”
Čia galima gauti garsiąją knygą “Ora

kulas”, kurioje yra pilna stovyla Sa
liamono, visos planetos po kurioms esa
te gimę, Alberto didžiojo toblyčia, dvt- 
liką dangaus ženklų po kuriais gimiai ir 
mirsi, kiekvieno mėnulio laimingos ir 
nelaimingos dienos, brūkšniai ant jūsų 
rankų ir jų reikšmė. Knyga paveiks
luota, 400 puslapių . Kaina $3,00, iki 
Kalėdų tiktai $1.50.

“ŽINYNAS”
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

— “Žinyną” — joje rasite žinias iš 
mitologijos, istorijos, astronomijos, arit
metikos, medicinos, geografijos ir kitų 
mokslų šakų. Didžiausias rinkinys pa
tarimų gaspadainėms, amatininkams, ser
gantiems ir sveikiems. Vienintėlė žinių 
knyga lietuvių kalboje. Pusi. 400, kai
na $2.50 iki Kalėdų už $1.25.

šimtus kitų knygų iki Kalėdų par
duodama už pusę kainos. Laukiam 
Jūsų atsilankymo. Knygynas atdaras 
iki 5 vai. vakaro, subatoms iki 8 vai. 
vakaro, nedėldieniais nuo 9 iki 12 vai. 
dienos.

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St.. 

Chicago, UI.

$15,000, 
didesnę

“Man
mas ir ras kunigą Brišką kal
tu. Man svarbu jį nuteisti vi
suomenės akyse ir parodyti, 
kokią jis man padarė skriau
dą ir tuo pačiu laiku parodyti, 
kur teisybė. Visuomenė daly
ką gerai supras, kuomet iškel
siu aikštėn visus faktus.

Kiekvieną antradienį iŠ W. 
G.E.S. stoties, 7 vai. vakare 
duodami Peoples Furniture Co. 
lietuvių radio programai, kas 
kart vis yra įdomus, gražiai ir 
rūpestingai prirengti. Taip ir 
praeitą antradienį buvo ko pa
siklausyti, nes pagarsėjęs 
“Peoples Radio” kvartetas ir 
duetas labai gražiai sudainavo 
keletą musų dainelių ir nekurias 
ikišiol negirdėtas per radio.

Taipgi labai girtinai solo 
dainavo radio dainininke poni 
E. Bartush ir J. Romanas, o 
graži ir klasiška muzika taipgi 
labai patiko klausytojams. Prie 
to naudingos kalbos pilnai įdo 
mino klausytojus. Kalbėjo Dr. 
K. Draugelis, dentistas, A. Ži
nion tas ir radio vedėjas J. Kul
kas. Del to šiuos programus 
mėgsta klausyti visi Chicagos 
ir apylinkės lietuyią-h taip h 
daugybes kitataučių.

—Radio klausytojas. *

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą bizni.

Al Alesauskas has finally se- 
eured a sufficient number of 
narnės on his petition for Al- 
derman. Good Įtiek to Al.

PARDAVIMUI — Pirmos klasos 
bučernė, pigiai, savininkas serga. Box 
1513, 1739 S. Habted St.

Šie laižkai yra" atėję ii Europos 
Kam jie priklausę), tegul nueina I 
vyriausi^ DaŠta {(Clark ir Adanu 
sratviu) atsiimti. Reikia klausti oris 
i»marelio, kur padėta Iškaba “Adver 
tised Wind w” lobej nuo Adams trat 
vės, pasakant laiško NUMERI, kais 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
naštas laiko tam tikrą laiką, 
’tui sunaikina.., .

905 Blonskui Juozui 
; 916 Kacinskaš K
>922 Latvenui Stellai
931 Pupeliene Ona 
935 Sakas Adamas 
940 Statkus Rapol 
942 Strikui Juozapui.

[■/

Naujas Išradimas su
taupo gasą iki 40%

Užpatentuotas instrumentas 
vadinamas “Gas Master” ap
gaubia ugnį iš apačios ir ap
linkui taip, kad šiluma niekaip 
negali veltui išeiti. Ugnis būna 
daug karštesne ir liepsna, nors 
daug mažesnė, greičiau užviri
na vandenį ir puodas visai ne- 
apruksta. Pats instrumentas 
nesudega, nes yra plieninis. 
Greitai pats save apsimoka 
mažindamas Gaso Bilą kas 
mėnuo. Parsiduoda tik po 50c. 
Norinti persitikrinti galite 
kreiptis per telefoną arba 
laišku, musų atstovas jums pa
rodys ir išaiškys išradimą už 
dyką.

REIKALAUJAM AGENTŲ
Dabar yra geriausi proga 

tapti musų AGENTU. — Nau
jos teritorijos yra dalinamos 
po visą Chicago ir apielinkes. 
Žmones perka šį naują išradi
mą iš pirmo pamatymo. Kreip
kitės tuojaus — ] 
4 no niet.

The Gas Master 
Distributing Co.

(Not Ine.)
6812 So. Western Avė, 

Tel. Prospet 3140

Penktadienį įvyksta North 
West Lietuvių Moterų Kliubo 

susirinkimas.

Vakar gynėjui prašant, kri- 
minalio teismo teisėjas Philip 
L. Sullivan 
Girskio bylą

I gruodžio 23 
žinoma, bus 
nois Packing Co. skerdyklų fur- 
mono Bert Walkerio nužudymą.

Vakar svarstymas nebuvo vi
sai pradėtas. Manoma, kad by
la nebus svarstyta ir gruodžio 
23 d. Bus atidėta dar ilgesniam 
laikui.

Prokuratūra įsimai 
šo į A. Bojalos pali

kimo byla

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00
Kamai City •••••••••••• $5.00
Detroit $2.50
Los Angeles ------------ $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Pbiladelpbia ..............  $8.00
Washingtoo, D. C. .... $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Deatborn 9765, Chicago

čiausiai varysiu bylas prie 
užbaigimo.

“Nemanau taikintis, nema
nau grįžti prie žmonos ir kar
tą pradėjęs, varysiu dalyką 
iki galo.

“Bruno Lauraitis"

Lauraitis neigia 
gandus

aš noriu priminti, 
kad paskujiniu laiku visuo
menėje buvo skleidžiami įvai
rus gandai, apie mano susi
taikymą su kunigu Brišką, 
apie mano grįžimą prie žmo
nos, kalbama netgi kad kuni
gas Brišką įmesiąs mane j ka
lėjimą.

“Aš noriu čia pasakyti, kad 
tie gandai yra visai be pama
to, ir dar kartą pakartoju, kad 
eisiu iki galo.
“Nemanau taikintis, eisiu. iki 

galo"
“Jeigu įvyko koks susitruk- 

dymas bylose, tai todėl,

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Moša darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
tinas,. oro šviesą, ir pataisome pečiai 
ir t. L Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Vktory 4965

Jonas Buchinskas, 2859 W. 
40th Str. po dviejų savaičių 
sirgimo namie praeitą penkta
dienį gruodžio 9 d. tapo nuvež
tas į Evangelical Hospital of 
Chicago ligoninę, 5421 So. Mor
gan Str., kur dabar randasi 
daktarų priežiūroje.

Neskaitant kitų užsiėmimų 
Jonas Buchinskas savu laiku 
baigė De Paul univeristeto tei
sių skyrių (Doctor of Law), o 
vėliau studijavo elektros inži- 
nierystę ir jau bus daug metų 
kaip dirba Commonwealth Edi
son Co. kaip vienas iš sėkmin
gų elektros inžinierių.

Aš nuo savęs reiškiu širdin
giausi užuojautos žodį sergan
čiam Jonui Buchinskui 
liųstančiai šemynėliai.—. trumpam laikui

3240 — Rudeninis apsiaustas iš nau
jo “tweed” materijolo. Tokį nesunku 
namie pasisiūdinti. Sukirptos mieros 
14, 16, 18 ir 20, taipgi 36, 38 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume .. _ 
mierą ir aiškiai parašyti savo 
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

rijos žemutinėje svetainėje 
(skiepe) įsteigė pasilinksmini-'• rėš

kad ’nio-sporto kliubą, kuris tyus kiene, Grakauskienė, 
per kelias savaites po laikino žinomas kaipo: Auditorium Re- žienė. 
mano perskyrų bylos sutvar- creation Center. Vieta yra j-, 7 
kymo aš buvau priverstas at- rengta taip j 
sigulti į ligoninę ir išgulėjau kiekvienas atsilankęs j Šį kliu- mai

Betibą susiras sau užsiėmimo ir, labiau susirinkimai! 
dabar jau grįžau ir kuo grei- jausis; taip sakant, kaip namie, kyti.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai__

PARDAVIMUI kampine deikattssscn 
ir kendžių krautuvė. Rendon $25.00, 
pagyvenimai kambariai. Lietuvių apie- 
iinkė. Pigiai, 2500 W. 39 St.

Valdyba praneša, krid penk 
tadienį, p. Prūsių 
3247 Beach avė 
įvyks 
Moterų Kliubo 

Chi. Lietuvių Auditorijoje ati- §j8 mitingas
'Auditorium Recreation visos narės raginamos daly

vauk Bus kalbama apie Nau- 
----------- jų Metų sutiktuvių surengimą. 

Visiems gerai žinomas auto-, Valdyba nori žinoti kiek narių 
mobilių pardavėjas, p. Julius ir svečių galės sutiktuvėse da- 
J. Janeliunas Lietuvių Audito- lyvauti.
rijos žemutinėje svetainėje Komisijon išrinktos šios na- 

pp. Adomaitienė, Bunec- 
ir Rad

žomis dienomis Chicagon 
grįžo graborius A. Liulevičius, 
pernai su žmona, p. Liulevi- 
čiene, išvažiavęs Lietuvon. New 
Yorką p. Liulevičius pasiekė 
gruodžio 6 d. Važiavo švedų Li
nijos laivu “Grispsholm”. žmo
na paliko Lietuvoje. Chicagoje 
planuoja užsibūti neapribotam 
laikui ir greičiausiai grįž prie 
savo profesijos—-užsiims grabo- 
ryste.

P. A. Liulevičiaus įspūdžiai 
įgyti Lietuvoje bus atpasakoti 
greitoje ateityje.

5332 Sft, Loti G Avc 
•m. mmiBMc z MOX

4OYEA$ 
25 ounces for 254
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Bruno Lauraitis pareiškia 
kodėl skundžia kun. Brišką
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ECHOES
FROM

MARQUETTE PARK

PAIEŠKAU apšildytą kambarį South 
Sidėj. prie mažos ir blaivios šeimynos. 
Geistina, kad pagamintų ir valgį. At
sišaukite laišku,. Box 1514, 1739 So. 
Halsted St.

Patent Attomey
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos sa 
išradėjais patentavime finansavime ir sa- 
radirhe rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So, Clark St

MIL L10 N S O F rPOjUN-PS M J 
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DOUBLE 
ACTING
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