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No. 298

Washington, gr. 18. — Sena
tas vakar priėmė Filipinų salų 
nepriklausomybės b£ių. Tas 
salas Pacifiko vandenyne Jungt. 
Valstijos valdo jau 34 metus, 
atėmusios jas iš Ispanijos.

Senato priimtasis bilius nu
stato, kad nepriklausomybe tu
ri būti suteikta už 12 metų. 
Biliuje buvo siūloma prieš su
teikiant nepriklausomybę pa
daryti plebiscitų, bet senatas tų 
atmetė ir plebiscito nebus rei
kalaujama.

Per tuos 12 metų bus apry- 
botas nekuriu dalykų importa
vimas iš Filipinų ir bus uždėti 
ant tų prekių muitai .Iš tų mui
tų bus atmokėtos Filipinų salų 
skolos.

Atstovų butas jau pereitame 
posėdyje didele balsų didžiuma 
priėmė Filipinų nepriklausomy
bės bilių. Dabar bilius eis at
stovų buto ir senato konferen
cijai, kad išlyginti visus skir
tumus, nes atstovų butas yra 
nustatęs, kad nepriklausomybė 
bus suteikta po 8 metų.
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Francijos kabinetas 
jau sudarytas

Masiniai areštai ir 
apgulos stovis 

Argentinoje
premieras

ministeriu.
paskirtas

Cheron. Į

Tarp kitų areštuoti ir du buvę 
prezidentai. Surasta 1,000 
bombų

Prezidentas ruošia 
kongresui pranešimų 
karo skolų klausimų
Bandoma iš Francijos gauti pa

sižadėjimų užmokėti skolų

Washington, gr. 18 
džia padarė dar vienų 
gų . gauti iš Francijos 
sižadėjimų sumokėti tuos $20,- 
000,000 skolos, kuriuos ji ne
sumokėjo pereitų^ketvirtadienį.

Jei Francija atmainys '“savo 
nusistatymų ir skolų sumokės, 
tai prezidento rfooverio prane
šimas kongresui karo skolų 
klausimu bus kitokis, negu da
bar ruošiamas.

Valstybės sekretorius Stim- 
son pasišaukė Francijos amba
sadorių. Sprendžiama, kad jam 
buvo pasakyta, jog valdžia ne
galės užvesti jokių derybų su 
Francija karo skolų klausimu, 
jei Francija nesumokės dabar 
priklausančios dalies skolos. 
Kaip tik Francija sumokėsian
ti savo dalį, tai jos stovis pasi
darysiąs tokis pat, kaip ir kitų 
valstybių.

Prezidento Hooverio praneši
mas kongresui karo skolų klau
simu yra beveik pabaigtas, po 
pasitarimo su valstybės ir iž
do sekretoriais ir su New 
Yorko federalinio rezervo ban
ko pirmininku Harrison. Pasak 
sekretoriaus Mills, pranešime 
bus taipjau paliesti pasaulio 
ekonominės padėties klausimai.

-- Vnl-
pastan- 

pa-

7 užmušti traukinio katastrofoj

Pcrpignam, Francijoj, gr. 18. 
—7 žmonės liko užmušti ir 12 
sužeista Paryžiaus ekspresiniam 
traukiniui netoli nuo čia nušo
kus bs bėgių. Nelaimė ištiko 

’ potviniam išplovus bėgius.

Prapuolė laivas su 21 žmogumi

Coola, B. C., gr. 18.— 
gasinis laivas, kuriuo 
21 indėnas, prapuolė 
trečiadienį Alaskos pa-

Paskiausia jį ma-

N esumokė j* usi skolos 
Lenkija kaltina 

Ameriką
Lenkija už 

d.
Varšava ,gr. 18 

nesumokei ima gruodžio 15 
savo dalies skolos bando apkal
tinti pačią Ameriką. Užsienio 
reikalų ministeris pulk. Beck 
teisinasi, kad jis antrų Ameri
kos notų, kuri atsisako prail
ginti skolų mokėjimų gavęs tik 
gruodžio 16 d. ir todėl negalė
jęs j laiką skolos sumokėti. Da
bar esanti ruošiama nauja no
ta, bet su jos siuntimu bus pa-
laukta —ki paaiškės Francijos 
nusistatymas. " '

Paraguay atsisako 
taikintis

Asuncion, Paraguay, gr. 18. 
—Paraguay atmetė Washingto- 
no neutralės komisijos siūlomų 
mūšių paliaubų GranChaco te
ritorijoj, kaipo nepatenkinančių 
ir neteisingų šiai šaliai, nes ji 
reikalauja, kad ne tik Bolivi
jos, bet ir Paraguajaus .kariuo
menės pasitrauktų iš ginčija
mos teritorijos.

Kruegerio brolis nuteis 
tas kalėjiman

Stockholm, gr. 18.— Thors- 
ten Kreuger, brolis nusižudžiu- 
sio Švedijos degtukų karaliaus 
Ivar Kreuger, tapo nuteistas 
trims ir pusei metų kalėjiman 
ir taipjau atlyginti 500,000 
kronų vienai bankrutijusiai fir
mai. Nuteitsojo, kaip ir nusi
žudžiusiu Ivar Kreuger, knyg- 
vedystė buvusi “labai neaiški”, 
davusi progos klaidinti ir ap
gaudinėti kitas kompanijas, kad 
gauti iš jų paskolas.

Belgijos kabinetas jau 
rytas

suda-

[Acmt-P. y A. Phoioj

Geležinkelių viršininkai, kurie veda Chicagoje derybas su geležinkelių darbininkų brolijų at
stovais apie nukapojimą darbininkams algų. Iš kaires į dešinę: C. D. Mackay, assistant vice 
president Southern Pacific; H. A. Enochs, personnel chief ‘Pennsylvania; J. T. Gillick, vice 
president Mihvaukee; C. W. Galloway (stovi) vice president Baltimore and Ohio; P. R. Al- 
bright, vice president Atlantic Coast line; W. J. Jenks, vice president Norfolk and Western; 
W. F. Thiehofi’, general manager Burlington, ir J. G. VValber, vice president New York 
Central.
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Prohibicija kainavo Nuteistas senis nušovęs 
šaliai arti 35 bi- la"nl> 1,acli|savo jauną pačią

lionų dolerių Chicago.—Peter Meisner, 64 
m. senis, 5137 S. Hermitage

Alaus legalizavimas 
praeisiąs, bet be 

vyno
Washington, gr. 18. — Cru-^Ave., rastas kaltas dėl užmuši- 

saders, kovinga Slapiųjų Orga-’mo savo žmonos Dorothy, 35 
nizacija, apskaito, 1<ad tas “kil-,,m. amžiaus. Jam gręsia nuo 1
nusis eksperimentas”—prohibi- 
cija, šiai šaliai Rainavo arti 35 
milionų dolerių^ Tiek turto 
ir pinigų ji suėdė pėi 12 metų, 
neišvengiamai tuo pakeldama 
mokestis ir valdžios išlaidas.

Prie šios sumos nėra įskai
tyti neįkainuojamoji pinigais 
žala, kurių padare prohibicija: 
žuvę nuo nuodingo munšaino, ar 
prohibicininkų kulkų žmonės, 
paplitęs valdžioje graftas, įsi
galėjusi biurokratija ir sauva
lė, padidėjimas piktadarybių, 
atsiradimas raketo ir sustabdy
mas plitimo blaivybės.

Crusfcders s?tl^o, kad prohobi- 
cijai šaliai daugiau kainavo, ne
gu karas ir jos kaštai yra du 
syk didesni, negu šalies sko
los.

Prie priskaitytų prohibicijos 
kaštų yra valdžios išlaidos vy
kinant prohibicijų, užgriebto 
turto vertė, kaštai užlaikymo 
prohibicijos kalinių, valdžios iš
laidos, kad nuteisti prohibici
jos prasikaltėliams, pajūrio 
sargybos išlaidos gaudant deg
tinės šmugehiinkuų, nuostoliai 
turtui, netekimas taksų už svai
galus ir tie pinigai, kuriuos 
žmonės permokėjo pirkdami 
butlegerių munšainų, palyginant 
su pirmesnėmis išlaidomis svai
galams. ,

. Jam gręsia nuo 1 
iki 14 metų kalėjimas.,

Meisner nušovė savo pačių 
šešiais šūviais liepos 3 d., po 
barnio dėl tariamos jos neišti
kimybės^ Jis teisinasi, kad ji 
puolusi jį peiliu ir pasakiusi, 
kad su tokiu seniu ji neeikvo
si ant i savo gyvenimo.

Washington, gr. 18. — šla
pioj i pranašauja, kad jie atsto
vų bute ir senate surinks už
tektinai balsų, kad pravesti 
alaus , legalizavimo bjlių, kurį 
atstovų butais pradės svarstyti

Graikijos partijos at 
meta skolų Amerkai

13 žmonių mirė nuo 
smalkių Los Angeles

butais pradės svarstyti 
antradieny. Tikimųsi, kad bal
savimas atstovų bute įvyks ket
virtadieny, prieš pat kongresui; 
išsiskirstant šventėms.

Sausieji deda dideles pastan
gas neprileisti alaus biliaus ir 
•svyruojantys kongresmanai yra 
užversti sausųjų telegramų, kad 
tik į juos paveikti ir nepri
leisti balsuoti už bilių. Taipgi 
bus dedamų pastangų pridėti 
prie biliaus jvariausių pataisų,

Los Angeles, Cal., gr. 18;— 
Jau 13 žmonių mirė nuo smal
kių, kurios atsirado vartojant kad tik biliaus priėmimų su
laikė šių šalčių įvairius šildytu- trukdyti ir jį patį iškraipyti.
vus.

Užklupus nepaprastiems šal
čiams, kokių čia dar nėra bu
vę, žmonės stvėrėsi už įvairiau
sių šildytuvų, kad apšildyti sa
vo niekad nekūrenamus namus. 
Tuos šildytuvus mažai kas mo
ka vartoti ir todėl tiek daug 
žmonių mirė nuo tų šildytuvų 
pagamintų smalkių.
į - ------------ ;--------

Pašautas Powers Hap
good

Alaus legalizavimo bilius gal 
ir praeis, bet be vyno. Vyno 
legalizavimų atmetė atstovų bu
to finansų komitetas ir vei
kiausia niekas nedarys pastan
gų išnaujo jį įnešti ,ar papildy
ti alaus bilių, kad kartu butų 
legalizuotas ir vynas, kad mai
šant vynų prie alaus nepakenk
ti pačiam alaus biliui. Pats vy
no legalizavimo biliaus auto
rius sutinka to klausimo nebe
kelti ir palikti vyno legalizavi
mų sekamam kongresui.

Paryžius, gr. 18. — Po kelių 
pastangų Juozas Paul-Boncour 
sudarė' naujų ministeriu kabine
tų. Jis pats buvo 
ir užsienio reikalų 
Finansų ministeriu 
senatorius Henry
naujųjį kabinetų Herriot neį
eina.

Manoma, kad Paųl-Bancour 
valdžiai gal ir pasiseks išsilai
kyti, nes jis turi platų patyrimų 
parlamente ir Genevojc ir mo
ka ginčus taikinti. Betgi jis tu
rės laikytis parlamento nusista
tymo nemokėti Amerikai skolų.

12 buvusių Herriot kabinete 
ministeriu pateko ir j naujųjį 
kabinetų. Jis tikrina, kad 
svarbiausias jo uždavinys bus 
stvertis energingų priemonių 
pagerinti Francijos finansinę 
padėtį.

Paryžius, gr. 18. — Jau ke
li žmonės bandė sudaryti naujų 
kabinetų,
bar bandą sudaryti kabinetų ka
ro ministeris Paul-Boncour, bet 
ir jam nelabai tas darbas te- 
siseka.

Svarbiausia kliūtis kabineto 
sudarymui yra karo skolos. At
stovų butas yra nusitaręs ne
mokėti skolų iki Jungt. Vals
tijos nesutiks karo skolas su
mažinti. Delei to rezignavo 
Herriot kabinetas; delei to ne
galima sudaryti ir nauja kabi
netų.

t be pasekmių. Da-

Berlynas, gr. 18. — AugUst 
Jaėger, 41~m.,’ šoferis, kuriFlca- 
ro metu pabėgo pas franeuzus 
ir išdavė ruošiamų pirmų vo
kiečių gaso ataka Flandrijoj, 
tapo nuteistas 10 metų kalėji
mo ir iš jo atimtos visos civi- 
les teisės.

Berlynas, gr. 18. - • Sovietų 
prekybos komisija bandė par
duoti dalį Romanovų brangme- 
nų,' bet niekas tuo nesidomino 
ir parduoti tik keli pigesni da
lykėliai. Pardavus tik 87 da<- 
lykėlius ir sukėlus tik $6,000, 
pardavimas tapo sustabdytas.

Nuskendo mergaitė
Lap. 25 d. Subačiaus valse., 

Skurdegio km. eidama j mo
kyklų 
krito 
duktė 
te.

pužus leidui j kudrų į- 
ir nuskendo Ant. Skudo 
Stase 11 metų mergai-

Buenos Aires, gr. 18. —Vi
soje Argentinoje prasidėjo ma
siniai areštai ir 30 dienų viso
je šalyje tapo paskelbtas apgu
los stovis, valdžiai susekus pla
tų suokalbį teroro pagelba nu
versti dabartinę valdžių.

Tarp areštuotųjų yra ir du 
buvę Argentinos prezidentai — 
Marcelo de Alvear ir Hipolito 
Yrigoyen, kurie kruizeriu tapo 
išvežti j Martin Garcia salų, kur 
bus uždaryti neaprybotų laikų. 
Daugelis kitų opozicijos vadų 
busią deportuota.

Apgulos stovis tapo paskelb
tas parlamento sutikimu. Prieš 
jį balsavo tiktai socialistai, 
kaipo nereikalingų prie dabar
tinių aplinkybių.

Policija sako, kad sukilimas 
turėjo prasidėti šiandie. Pada
rius tarp Yrigoyeno radikalų 
kratas, esą surasta 1,000 bom
bų, kurios turėjo būti panau
dotos paskleidimui teroro. Bom
bas užtikta visai netikėtai, eks- 
plodavus vienai bombai Flores 
priemiesty. Namo 
pabėgo, bet policija 
60 žmonių sąrašų 
areštus.

Pasak policijos,
planavę išvogti prezidentų Jus- 

užgriebti visas svarbesnes 
valdžios įstaigas,' taipjau arse
nalų ir telegrafo ir telefono 
linijas.

Miestų dabar patruliuoja ka
riuomenė.

gyventojai 
rado jame 
ir pradėjo

sukilėliai

74 metų senutė per 20 
minutų nubėgo 2'/z klm.

TRAUPIS, Panevėžio apskr. 
--Traupio elgetyne yra 74 me
tų elgeta Ona Kairytė. Ji pa
sižymi greita eisena ir greitu
mui įrody’.i, ji per 20 minučių 
nubėgo pustrečio kilometro.

ŠIAULIAI. — Vienų dienų iš 
ryto Šiauliuose, Kražių gatvėj 
buvo rastas gulįs prie šalygat- 
vio be sųmonės ir su aukšta 
temperatūra žmogus, kuris, 
policijos nugabentas į miesto 
ligoninę, fjų pačių dienų mirė, 
neatgavęs sųmonės. Patikrinus 
jo dokumentus, pasirodė, kad 
tai Skuodo miestelio gyvento
jas Vincas Pakulis, 70 metų 
amžiaus. Pakulis įnirę širdies 
liga.

Skirsnemunė.—Kažkas nak
čia per langų įlipęs išnešė iš 
bažnyčios auksinius ir sidabri
nius indus.

Indiaųapolis, Ind., gr. 18. — 
Powers Hapgood, žinomas so
cialistų veikėjas ir rašytojas, 
pereitais rinkimais buvęs socia
listų kandidatu į Indiana gu
bernatorius, tapo netyčiomis 
pašautas ir sunkiai sužeistas jo 
draugo Wm. L. Hines, vice- 
prez. Columbia Conserve Co., 
kurios prezidentu yra Hap
good tėvas.• T 1 - ■ * ■ * ' . ■ 
< Jie praktikavosi šaudyti į tai
kinį. Po praktikos, Hapgood 
savo revolverį atidavė Hines ir 
abu ėjo j namus. Beeinant re- 
volverife išsišovė ir kulka patai
kė Hapgoodui į pilvų.

Meksika pirks Clipperton salų 
' - t :

Sena-Mexico City, gr. 18 
tas vienbalsiai nutarė nupirkti 
iš Francijos salų Clipperton, ku
rių tik šiomis dienomis Meksi
ka atidavė Francijai, sulig Ita
lijos karaliaus arbitracija.

| Telegramų siunčiami pinigai nueis 
s iki

Briuselis, gr. 18. — 
Charles de Brotjueville 
naujų kabinetų, - vieton rezig
navusiojo kabineto, kuris atsi
sakė mokėti skolų , Amerikai. 
Naujasis kabinetas daugumoj 
susideda iš senojo kabineto mi- 
nisterių. Užsienio reikalų mi
nisteriu ir toliau pasilieka Paul 
Hymans.

Grafas 
sudarė

4

Bowling Green, Ky., gr.16. 
—Trys žmonės liko užmušti va
kar pasažieriniam

Ąthenai, gr. 18. — Premie- 
mas Tsaldaris, rojalistų parti
jos vadas, pasišaukė konferen- 
cijon 7 ar 8 Gkaikijos politi
nių partijų vadus, kurie vien
balsiai nutarė nemokėti Ame* 
rikai $12,000,000, kuriuos 1929 
m. Amerika paskolino Graikijai 
gelbėjimui graikų pabėgėlių. 
Nutarė nemokėti vaduojantis 
tuo, kad tai irgi yra karo sko
la, nors ji buvo užtraukta jau 
11 metų kaip buvo pasibaigęs 
karas.

Mo-

Amerikos $50® banknotų.
■■

<
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tv.

Bella
Mažas 
plaukė 
pereitų

. kraščiuose.
tyta tarp ledų, nebegalintį pra
simušti sau kelio.

Chicagai ir apielinkei federa- 
Jls oro biuras šiai dienai praust 
Sauja:

Nepastovus ir biskį šilčiau: 
vidutinis .pietvakarių ir vakarų 
vėjas

Monte Carlo, Monakoj, gr. 
18.— Monako pasistatė naujų 
puošniausi gembleriavimo kliu- 
bų, kuris kainavo $2,000,000. 
čia yra naktinis kliubRs, du te
atrai, didžiausias barač, dide
lės salės ruletei. Galima bus 
lošti nuo mažiausios sumos iki 
didžiausios.

Temuco, čili, gr. 18. 
kyklos, teatrai, bažnyčios, ir ki
tos viešos Vietos bus uždarytos 
nuo pirmadienio, iš priežasties 
siaučiančio tyfo. IŠ 200 susir
gusių žmonių, 30 jau mirė.

Rymas, gr. 18. -*-Penkį Ry-

i s traukiniui 
užgavus automobilių. Užmušti 
Harold Cook, 20 m., jo sesuo 12 
m. ir brolis 9 m.,

................................  I I ■

Collinsville, III., gr. 18. —fra* 
likta viena namuose, sudegė 
Opai Lee Clifton, 8 metų, duktė 
Mrs. ’ Edward Jonės. Degančio 
namo liepsnos neprileido jų iš- k, v

■ ■ ■■ .. ’ I ■. '■'

Londonas,4 gr. 1$. K nu-
siminimo deleį bevilčio jsimylč* 
jima j jaunų bankierių, gasu mo gyventojai tapo nuteisti ka- 
nusitroškino turtinga gyynaš- lėjiman už skleidimų netikrų 
lė Mrs. Ethel de Breval?; Amerikos $50< banknotų.

ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAŽŲ PASVEIKINIMO LAIS-įįį 
KELI DYKAI. Laiikelį galėsite pasiųsti ŠĮ 
Lietuvon. Št

i' :

: ■ t-

s
i. j

New ! 
York pasisamdė 17,000 darbi- ! 
nii>kųf:.kad iškastų jį iš sniego. ■ 
Snigti pradėjo penktadieny ir ’ 
prisnigo arti 7 colių. Sniegas 
miestui kainuos $500,000.

New York, gr. 18. -

•‘u.., fe

SS
Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo SS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI I VAL.

a
SS

■ #
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Paveldėjimas
Paveldėjimo reikšmę žmones persigando ir iš karto 

jau seniai žinojo
nu

sprendė, kad jo žmona bus 
su negru susidėjus. Tuo la
biau įtarimui buvo pagrindo, 

kurie tikis vesti ir nori turėti kad tam mieste gyveno neg- 
vaikų, turi pasirūpinti įgyti1 1 ' ’ ’ ' ‘
kai kurių reikalingų žinių 
apie paveldėjimą. Kartais
gyvenime jos būva labai nau
dingos ir padeda išvengti
daug nelaimių ir vargų. 

• s

Reikia'atsiminti, kad pavel
dimieji pradai busimam žmo
guje užsimezga jau motinos 
nėštumo metu. Užtat kai ku
riuos kraštuos yra motinoms 
sveikatos patarimo punktai, 
kur nurodo, kaip moteris turi 
nėštumo metu užsilaikyti, kad 
sau nepakenktų ir susilaikytų 
sveiko, kilnaus žmogaus. .Yra 
nustatyta, kad tos moterys, 
kurios nėštumo melu labai 
sunkiai dirba, arba daug lat- 
ravoja ir tt. busimą žmogų 
savotiškai užnuodina, ir vai
kas gimsta su savotiškais pa
linkimais ar su kūno ir dva
sios trukumais.

Dar prieš Kristaus gimimą 
žmonės labai rūpinosi nėščio
mis mo’erimis. Sparlicčiai 
savo moterims nėštumo metu 

kiek galėdami
J u kamba-

Tie žmonės, rašo “L. U.”,

užlaikydavo 
gražiau, geriau 
riuos laikydavo gražiausius 
paveikslus. kilnaus turinio 
knygas, leisdavo kuodaugiau- 
sia bendrauti su kilniais ir 
gražiais žmonėmis, o saugojo 
nuo viso to, kas yra biauru, 
negera. Ir iš tikrųjų, ta tau
ta buvo sveika, stipri ir graži.

šiandienę visi žino, kad iš 
gerų tėvų gera paprastai ge
ri vaikai, iš didelių palaidūnų 
galima laukti ir tikėtis viso 
ko.

Gamtos įstatymų tauzyti 
nevalia

Seniau viską aiškino dievų 
įsikišimu ir sakydavo, kad, jąi 
žmogus gyvena per daug ‘pa
laidai ir per daug trikšmingai, 
tai tokių tėvų vaikus dievai 
nubaudžia už tėvų nuodėmes. 
(“Baus už jūsų nuodėmes iki 
IV eiles”, šv. Rast.). Bet šian
dienę tat aiškinama ne dievų 
įsikišimu, bet sveikatos suar
dymu. Gamta už jos įstatymų 
laužymą baudžia ne tik žmo
gų, bet ir kiekvienų gyvų su
tvėrimą. Gam’os įstatymų 
nevalia niekam laužyti. Kas 
juos sulaužė, bausmės neiš
vengs. Jei tėvai išsisuks, tai 
atkentės vaikai ar vaikų vai
kai. Gamta nežino pasigailė
jimo ir atleidimo. Kas nemo
ka gyventi pagal gamtos įsta
tymus, tas turi žūti.
Paveldimos savybes atsiliepia 

kelintoj kartoj
įdomu bandymų yra daręs 

vienuolis Mendclis. Jis paėmė 
balta ir raudonę žirnį ir juos 
suženijo.
ružavai 
kad balti
tarytum išnyko, 
žavų žirnių, tas mokslininką^ 
jų pasėjo ir pastebėjo, kad 
dabar dalis žirnių žydėjo bal- 
’ai, dalis raudonai ir dvi da
lys ružavai. Nei iš šio nei iš 
to vėl atsirado baltų ir rau
donų žirniu. Žmonėse vietoj 
j palvų galima išsivaizduoti 
kitokias savybes, pav., krimi
nalinius palinkimus, palinki
mų susirgimams ir lt.

Vienas laikraštis aprašė to
kį dalykų. Gražiai išauklėtas, 
inteligentiškas, gražus ponas

Jisai gavo žirnius 
žydinčius. Atrodė, 

žirniai ir raudoni
Sulaukęs rit-

lingę panelę. Gyveno labai 
gražiai ir, rodos, amžiais juod- 
vieni laime švies .

Po metu ar kitų gimė kūdi
kis. Pora buvo dar laimin
gesnė. Po kiek laiko gimė ant
ras kūdikis, bet šis vaikas tė
vų laimę pražudė. Nors tė
vai abu buvo balti ir gražus 
kaip angelai, bet naujai gi
męs kūdikis buvo tikras neg
ras; juodas, lupos storos, atsi
kišusios, galva savotiškai pa
ilga. ,Tėvas, pamatęs kūdikį,

rų gydytojų, advokatų ir tk
Nežiūrėdamas į moteries 

pasiaiškinimus ir Verksmą, 
nusprendė greit persiskirti. 
Bylą turėjo spręsti teismas. 
Bet tokiais atsifikiinais teis
mas kreipėsi į ekspertus gydy
tojus. Gydytojai susekė, kad 
čia butą paveldėjimo atsitiki
mo. Surado ir dokumentais 
įrodė, tą, ko pats vyras neži
nojo, f. y., kad jo tėvas ar se
nelis buvo negras, o jo moti
na balta. Negras mirę^ dar 
vaikui esant labai niežam. 
Motina pardavus turtą atva
žiavo į vieną Prancūzijos mie
stą ir ištekėjo už vyro, kuris 
buvo baltas Kad ji buvo iš
tekėjus už negro, slėpė ir nie
kam nepasakojo, net savo my
limam sunui apie tai niekad 
ųieko nepasakojo .

Blogų tėvų blogi vaikai ir 
atvirkščiai

Dažnai tėvai muša ir bau
džia savo vaikus už laidokys- 
tę, nors jie patys yra kalti, 
kam tą blogą palinkimą savo 
vaikams perdavė.

šiandien dažnai 
gimsta per nelaimę, 
niekas nelaukia ir 
šiandien žmogus dažnai būna 
pradėtas esant 
tiems ir 
suprasti, ko tokiais 
niais galima laukti.

Žymesni gydytojai tvirtina, 
kad girtuoklių vaikai dažnai 
būna silpni kunti ir dvasia. 
Daug iš jų būna linkę įvai
riom ligom sirgti, daug jų 
gimsta su nuomario liga (epi
leptikai). Buvo padaryta net 
tyrimai, kur abu tėvai buvo 
girtuokliai, latrai. Tokių šei
mų buvo paimta (ras^aK ro
dos 24. Jų vaikai buvfc Tciiiitr 
ir dvasia silpni ir linkę su
sirgti džiova. b

Vienas gydytojas tyrė vie
ną valkatos šeimą ir žiurėjo; 
kas iš jos išsiperėjo per 100 
metų. Jis rado, kad iš totf 
šeimos per 100 metų prisiperė
jo arti 15,000 žmonių. Visi 
jie buvo valkatos. Beveik vi
sų buvo negalima išmokyti 
jokio amato, o jei kuris ir iš
moko, tai tuo amatu nesivertė. 
Jų tarpe buvo daug ėpilipti- 
kų (nuomaringų) ir daug ki
tokių nepagydomų ligonių. 
Beveik visi reikėjo laikyti ka
lėjimuos arba ligoninėse val
stybes (visuomenes) lėšomis.

Neseniai pasaulis stebėjos 
vienu baisiu žmogžudžiu (Due- 
seldorfo žudiku). Jis taip pat 
buvo tėvų didelių girtuoklių 
sunūs .

Už tai kai kuriuose kraš
tuose yra įvesta tokia tvarka, 
kad recidivistai (nepataisomi) 
kriminalistai, dideli valkatos 
ir tie, kurie serga nepagydo
ma liga ir ta liga aiškiai per
duodama, yra padaromi ope
racijos keliu nevaisingais. To
kiu budu užkertama blogiems 
žmonėms kelias veistis.

Gyvenime aiškiai matome, 
kad garbingos šeimynos, kurių 
ir jaunystė yra kilni, turi vai
kus kilnius ir išmintingus.
Jaunystės nuodėmės nepraei

na be pėdsakų
Tik labai s'-ebina žmones, 

kai, rodos, rimtų tėvų gimsta 
vaikai palaidūnai ar apsigi
mėliai. Bęt čia, gali būti se
nesnių kartų kaltė ir tas, kad 
toki tėvai pasidarė rimti tik 
į senatvę. Jų jaunystė savyj 
slepia audringus pergyveni^ 
mus ir stačiai juodus darbus; 
Kiti buvę sirgę lytiška liga; 
kurią išsigydo, bet dažnai žen
klai palieka, visam gyvenimui. 
^upran‘.ama, tokiems gamta 
nedovanoja.

Žinau vieną garbingą Inte
ligentišką šeimą, kur tėvas sta-‘ 
čiai yra galvočius, tuo tarpu 
du sūnus yra bepročių na-

nittose. Man teko sužinoti, kad 
iš tų tėvų Vienas sirgo Vene
rine liga.
tyiešttti — išsigimimo lizddi
Bendrai imant, miestuose 

gyvenimas yra labai nenor
malus. Nuolatiniai girtuoklia
vimai, triukšmas per ištisas 
naktis, per didelis lytiškas iš
sieikvojimas pakerta per ank
sti žmonių jėgas. Atrodo, kad 
mieščionims gyventi daug ge
resnės sąlygos, kaip kaimo 
žmogui. Čia geresnės sąlygos1 
mOMnoms nėštumo metu, tin
kamesnės sąlygos gimdyti ir 
t. t., bes čia pat yra gydyto
jai ir visos garsenybės bei kiti 
visi patogumai. Bet iš tikrųjtj 
miesčionys žymiai trumpiau 
gyvenk už kaimiečius, kur, 
ypač šiandien, gyventi sąly
gos atrodo esančios labai sun
kios. J

Išmintingieji sako, kad į 
miestai greit netektų gyvento
jų, jei jų nuolatos nepaplldy- 
tų jauni, sveiki žmonės iŠ 
kaimų.

Šiais laikais pas mus daug 
žmonių tuokiasi, kai nebegali 
skolų išsimokėti. Vadinas, tuo
kiasi iš didelės bėdos. Vyrui 
svarbų gauti kuo daugiau pi
nigų, O į pačią mergaitę; į pa'į 
žmogų mažai dėmesio tekrei
piama. Tuo tarpu išmintingie
ji tvirtina, kad genialus žmo-

žmogus 
kai jo 
nenori.

tėvams gir
ti. Kiekvienas gali 

atsitiki-

vienas kitam labai patinka, 
arba genialus žmonės gimsta 
iš didelės meiles. Pati prigim- 
’is žmogui pasako, už ko turi 
ji tekėti ir kurią jis turi vesti. 
Kaip mes iš kvapo ir skonio 
pažystame, ar šis maistas ge
ras ar ne, taip pat išvaizda, 
žmogaus charakteris ir būdas 
mums pasako, ar tau jis ar ji 
tinka ar ne.

Už tai sodžiuos dažnai pasi
laiko nelegalių vaikų labai 
gabių. Tik jie paprastai būna 
paniekinti ir užuiti. Iš tokių 
nelegalių vaikų yrd kilę daug 
išradėjų, poetų, mokslininkų 
ir net popiežių.
4 iyPaueldojimas^ir vmmciiį 

veikimhs^
“Kas tphmislijo 'apie svetimą 

inotėrį ar geide svetimo tur
to, tas nusidėjo” -— panašiai 
yra pasakęs Kristuė. Iš tikrų
jų, visada pirma kyla mintis, 
o tik vėliau ji įsikūnija veiks
mu, darbu. Sakoma, kad di
deli žmogaus troškimai, ridrai 
nežūsta.

Maždaug per 7 metus žmo
gus visas tarytum sudyla ir 
per tą laikę naujas senę pa
keičia. Jei ilgai ko nors trokši 
norėsi, tai atsinaujinantis kū
nas tarytum prisitaiko tam 
tikslui, kurio taip trokšti.

Jeigu mintys turi didelę ir 
milžinišką įtaką suaugusiam 
žbiogui, tai ką, gi bekalbėti 
apie motinos 'mintis, kitrios 
veikia busimąjį nėštumo ine- 
*u. Dideli, motinos pergyveni
mai nėštumo mėtų turi lililži-: 
niškę įtaką budimam žmo
gui.

Garsus Bethovenas jau 4— 
5 m. vaikas buvo muzikas. 
Kai motina vaikščiojo juo, ji 
mokėsi muzHcos "ir labai -norė< 
’jo jos išmokti. Apie ;p«sę meti; 
pasimokius, dėl kažkokių prie
žasčių su mokytoju persisky- 
Tė. Gimė sūnūs, kttHc visą* pa
saulį stebino savo mužiką. Ta
čiau jo broliai mufeikoj jokių 
gabumų neparodė. Kithip Sun
ku paaiškinti, dėl ko iš /gau
sios šeimynos buvo fik Vienais 
muzikos ge'hijUš, 'kaip tik įta
ką pttdtftVtn Ičtidfkiui motinos 
troškimai nėštumo metu. Jos; 
dideli pergyvenimai, jos 'dide
li troškimai padidinti apsirei
škė jos kūdikyje; ; J

Vienas gydytojas aprašo to
kį dalyką. Viena inteligentiš
ka pora gyveno turtingai ir 
buvo visų gerbiama. Vienas Jir 
kitas buvo kilę iš garbingų t’fe- 
vų. Bet iš jų gimė nepapras
tas sūnūs, kuris dar budamks 
jaunas padarė žmoguždystę. 
Vėliau pakliuvo kalėjimam Iš 
ten paspruko. Užmušė tėvą ir 
motiną ir, pagaliau, pasidarė 
sau galę. Po ilgo gydytojo ty
rimo pasirodė,, kad tėvas su, 
motina labai ncfUgyveno. Mo
tina, būdama tiio sūnum nėš
čia, tykojo savo vyrą nušauti. 
Ji visada po savo paduška tu
rėjusi ginklą, bet dėl kažko
kių priežasčių savo baisaus 
darbo neįvykdė, Užtat suniis 
motinos pasiryžimą atliko <sU

didėlį patraukimų. Bet nuo 
mažens užsiėmiau menu ir gal
vojau apie kilnius klausimus, 
Užtat prakilnios mintys išstū
mė blogąsias.”

Iš tikrųjų, įgimti blogumai 
tartais galima išlyginti gražiu 
auklėjimu, bet dažnai prigim
tų dalykų ištaisyti nepavyks
ta. —Pr. V. .

lėjusienis aukų ir darbo, yra 
surinkta apie 7,000 Ii? 
dėkingumo patyrčm. 
dėjo 
viai, 
inž. 
1,547

tad, visus be skirtumo politi
nio ir partinio įsitikinimo, į 
taikę. Pagerbkime tinkamai 
musų Tautos žadintojo Nekro
polį, parodydami, 
mylim ir gerbiam 
TOS PRANAŠĄ!

Aukotojų vardai 
monumentališkoje
kos pradžios mokyklos vardo 
kronikoje.

Visiems, kam rupi
( i . •* « ' * * ~ * A

Daug 
Prisi- 

ir Amerikos J. V. lietu- 
prisiųsdami 2,000 litų, 
Pr. Stanaitis surinko 
lit., a. a. Jonas Stelmo- 

mokas 900 lit. ir t. t., tačiau 
sumanytam, tinkančiam prie 
mokyklos pamiiikhii, turimų 
pinigų nepakanka. Tikimės 
tad, kad ir toliau padės musų Dr. V. Kudirkos Paminklui 
žygiams tie, kuriems netuščias 
V. Kudirkos vardas. Prašom,

Duseldorfo žudiko tėvai taįp 
pat nesutiko ir dažnai mušdli- 
vos. Sūnūs Kiurtenas išaugo 
be galo keistas ^žmogžudys. -

Minčių veikiinų į busimąjį 
žmogų žinojo -jm gilioje seno
vėj. Jau tada •' mfeštumo melu 
moteris glbbdjb.®1 > d
/Sokratas, kuris buvo vienas 

iš garsiausių Atėnuose moksli
ninkas, aprašė ‘ tokį dalykų. 
Kartę Sokratui kalbant su ša- 
vo mokiniais, apriejo prie jo 
burtininkas ir pasigyrė, kad ,iš 
jo veido pasakys ateitį ir pra
eitį. Viši sutikę. Burtininkas 
pradėjo: esi vagis, paleistuvis, 
latras ir t. t. Sokrato mokiniai 
labai pasipiktino, nes jie žilo
jo, kad Sokratas yra vienas iš 
prakilniausių Atėnuose vypį. 
Norėjo burtininką primušti, 
bet Sokratas jirns sulaikė sa
kydamas; “šis žmogus tiekų 
pasakė. Aš visam tam tūrėjitū

Naumierftyjė, tar gyveno, 
kovojo ir mirė 'Didysis Var- 
lininkas, D-ras Vincas 'Kudir
ka, fatfr dr #6 ^khulai dlsisi, Jo 
atminimą )pagei*bdamos, Vy-J
riamiybės ir Savivaldybės ben-* 
diomis pastangomis, šalia tos 
Vietos, kur Jis gyvendamas j 
skambino savo galinguoju 
“VaVpu” ir lkur, jėgų nė tekę s, 
mirė, pastatyta graži pavyzdi
nė 7-ii], komplektų įrtfdžios 
mokykla. Tačiau to negana: 
dideli yra V, Kudirkos musų 
tautai nuopelnai; ilgai ir ga
lingai ^karii'bėjo Jo “Varpas”, 
tad ir mušQ širdyse teskam
ba Jam prideramas dėkingu
mas ir mejlė: pastatykim tam 
musų Tautos Pranašui Nau
miestyje paminklą. Norėda
ma šio tikslo pasiekti Dr. V. 
Kudirkos paminklui statyti 
dr-ja pasiryžusi atpirkti tuos 
namelius, kuriuose paskuti
nius savo gyvenimo metus pra
leido ir mirė Dr. V. Kudirka 
ir įrengti juose Jo vardo mu
ziejų ir skaityklą ir, jei tik 
leis lėšos, tai jau 1933 metais 
pastatyti didžiulėje ir gražioje 
mokyklos aikštėje tinkantį V. 
Kudirkos vardo pagerbimui 
paminklą. Geografinė miesto 
padėtis (Vokietijos pasienis) 
iš musų ieikalauja didelio ru- 
pesfingumo šį. darbą galimai 
lobuliai 'atlikjį ? ^ors *r 
labai siftfldii* nfc&djverčią mus: 
kreiptis į Gerbiamąją Visuo
menę prašant, « ifcatsisakyti 
munis s avb p&ramoš. Darbas 
.jau įpusėtas. Ačiū kilniems 
musų partijoms, nepasigai

kaip mes 
savo TAU-

įamžinami
V. Kudir-

statyti Dr-jos Valdyba, 
Naumiesty, Šakiai

MUSŲ SENS AC.ING A S 
Dresių Ištuštinimo Išpardavimas 

1000 GRAŽIŲ RUDENINIŲ DRESIŲ dėl moterų ir merginų. Bran
gios šilkinės dresės su gražiais mezginiais, gryno šilko Canton Crepes, Juo
do Crcpe Satinos. Vilnonies, Megstos ir daugelis l(itų madnų materijolų 
dabar parinkto iŠ musų brangesnių dresių stako, dėl šito pinigą taupimo 
išpardavimo. Niekur kitur nerasite tokių bargenų. Kitos Ja 
buvo vertes iki $5.98. Todėl ateikite anksti! Pasinaudo- 
kitę šia žema OUTLETO kaina ............ .................................
Pamatykite musų MOTERŲ KAUTŲ BARGENUS 
apkainuotoH ..... ... ....... ............. ....... ................... ......... .
MEGSTOS Balbrlgan Jcraey drcaSs, vertfig $1.00, šia speciale 
OUTLETO kaina tiktai .............................

Nugertuos kXledų dovanoms — 
SVEDERIAI <101 moterų ir merginų. 
Vertčs iki $1. Outleto kaina .... 40c 
PAJAMOS — rayon šilko, visokių spal
vų. Del moterų ir merginų. Outle
to kaina 4Hci
NAUJOVIŠKI SLIPERIAI dėl moterų ir 
merginų, viaokių spalvų $1 vertša. 
Outleto kainp ....................     4y«
PIRŠTINES DEL MOTERŲ IR MERGI
NŲ, grynų vilnų, visokių spalvų. Oute- 
to kaina — tiktai ......    jjoc

Vertas iki $14.08. Specialiai 
----- »4.»8 

25c
ŽEMIAUSIOMIS OUTLETO KAINOMIS 
VYRAMS GRYNŲ VILNŲ IMPORTUO- 
Tl SALIKAI, vertda iki 60c. Outleto 
kkina 10c
PANCIAKOS DEL VYRŲ IR BERNIU
KŲ —- žemiausia Outleto kaina — 1 
pora už ............    Sc
GRAŽUS COSTUME GRAZNOS (Jew- 
elry). Kaip tik tas ka jus ieškojote. 
Vertos iki $1.60. Outleto kaina 10c Ir Z»c 
IMPORTUOTOS FLORENTINE TARBE- 
LES. tikrai gražios. Vertos Iki $1.60, 
Outleto kaina

Atoikite anksti ir paslnatidokito musų Kalėdų specials temiausiomts 
OUTLETO KAINOMIS

ATDARA VAKARAIS IKI KALĖDŲ
., , _ 'į___________ ) . .... j.,., ■ m, .... jį, . 't' ' ~  '_________ — _

4«c

CHICACO M AI L ORDER CO.
HARRISON 6 PAULINA SIS.,,. MARiHHtLD L

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame k

mssiB, 

Spedalittas R
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir posIŽs, užnuodijimi krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
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 iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki I vaL 
4200 West 26 St. kainpas Keeler Aye. Tel. Crawford 5573
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NAUJIENOS
1739 go. Kalstai St 
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Jūsų 
PATOGUMUI
Perkame Lietuvos Laisvės Bonus, 
Išpildome Blankas, 
Parašome Laiškus, 
Išverčiame Dokumentus, 
Prirengiame Įgaliojimus, 
Išpildome Šuv. Valstijų pilietybeš 

“ 7 i ? ■. k ■’ f' . \ • •‘•A- ' V, .. . • ’ ’ u/ * ’ w . > ; . ‘

aplikacijas;

DOUGLAS BATUS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD' 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202 

Vanta, lietaus ir druskos vaftos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
sėredomis iki 7

) artus
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

:<■ •• V.' \ V.y- •• ,. • •
■/fl <■;

i •

I JO M S
Atsišaukimus 

: Lapelius 
Korteles 
Programus. 
Tikietus

t*;'

P A VIENIAMS*
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

btfAUgijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, sū specialėm linijom ir lietuvis- 

. kRfeantgalviais.' ' ' '
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Specialis Išpardavimas

Tikros Black Band, tonui

Šaukite

skerdyklos elektra

1-SEHT

Garsinkite “N-nose

apie 
reika-

val. nakties.
2 ros vai.

10,000 Pietų Ameri
kos lietuvių badauja

skerdykla, 
pakankamą

uwe

jau 
kad 
jau

Naujos 
Žemos 
Kainos.

\NHATV 
X)lD VOU

tuos 
kad

Indiana Egg . 
Indiana Lump 
Indiana Nut .

bet n8 vienai nepagelbėjo 
lugaa rekomendavo man In-

BUDRIKO 
KRAUTUVĘ

JOE ’ttoN’T 
HAMB A CHANCe

(7.s‘ pasikalbėjimo 
burmistru

DOUJN U)UD TMKED 
=. VT OUT OF HtK ,

Lietuvos Naujienos aziiiją -- 
Argcnti- 

ir kitose 
apie

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Moit of our Leading Men, including 
our President*, have been Lawyor«. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thore i* alway* a Groat 
Demand for Men and Womon with togai Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a time. No Time Lošt. New Classes 
formed nlne time* a Year. Start Studylng and Earn- 
ing Credits at any Time. ENTER NOW. LLB. Degree 
In Three Year*. Day and Evenlng Classes.

NOURB. A SHARlK
ŪMO

SEND p

-5>Asr‘BO-5'S,^OE 50KUM PUONBb
•SAID “TO CALL OFF OU^ ' 

COLLECTORS THfCr COULD
,TAtK, UIH INTO PANiNfo

VIUAT V, TUEM 
ecsv tub.

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705—8167

Budriko nuolatiniai programai ii 
radio stočių. WCFL, 970 k. Ne- 
dėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Ketvergais iŠ WHFC, 1420 k. 
nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakaro.

bent
— nėra. Priešingai, 
stinga darbininkų 

apšvietimą, 
kitokiems

Vaikų žaislų fabrikas 
Šiauliuose

Kaina tik $1.00
Ką tik naujai atspausdinta 

Prisiunčiame paštu.

Tauragės ūkiškas 
kilimas

Kalėdoms
NUPIRKITE 

SAVO ŽMONAI

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Galima Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tini* skausmai nuo balsaus gėlimo 
pečiuose. libandžiau visokius lini- 
mentui

• man. 1 
karo Pain-Expelleri ir tik po dviejų 
Hsitepimų iuomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias ii visų Unlmentų.”

J- A 
Lockport, N. Y.

p. Kviliuno 
, Ši dirbtuvė 
tiekia Kauno 

b-vei. žaislai ga- 
kiek neblogesni, 

Komisija rado 
išplėsti, 

maši-

$6.50
$6.00 
s’ k .

Anglių kainos pakils. Užtat pirkite dabar, sutaupysite 
pinigą.

Be to, komisija dar lankėsi ke
liose odos dirbinių dirbtuvėse 
kur gaminama: piniginės 
portfeliai, ridikuliai ir pah. I> 
jų kai kurioms manoma tai] 
pat suteikti paramos Įmo-

Gatvės.
—Gatvių grindime padaryta 

gana daug darbo, nes tą darbą 
sayivaldybė laiko vienu iš 
svarbiausių. Pereitais metais 
išgrįsta 14 kilojnetrų gatvių, o 
šiemet — jau 9 kilometrus. 
Visos naujai išgrįstos gatvės 
apsodintos puikiais medžiais, 
kas miestui teikia gražaus įs
pūdžio. Padarytas patogus su
sisiekimas su stotim: išgrįstas 
kelias, apsodintas medeliais, 
įvestas apšvietimas. Be to pa
daryta 4 kilometrai puikaus 
kelio automobiliams.

ligoninės 
ipskrities 

mo-

valslybėse lietuvių daugiausia 
esą emigravusių i Br 
apie 50,000 žmonių; 
noj erą apie 30,000, 
P. Amerikos valstybėse 
20,000 lietuvių.

Pietų Amerikos valstybėse 
gyvenantiems lietuviams bloga 
esą ir dėl to, kad ten visai 
mažai arba visai nėra lietuvių 
inteligentų. .Jei vienas kitas 
inteligentas ten ir pasitaikąs,

Atvežime prie jūsų durų

Geriausios rųšies Pocahontas 
Lump, su pristatymu, tonui .

Pocahontas Mine Run.—Bungalow Special.
Augščiausia rūšis. Reguliarė kaina $8.50

Šiame išpardavime <tC TKTonui ....................      * D

Statyba.
—Ji nė kiek nesumažėjusi. 

Miestas auga labai sklandžiai, 
šiuo metu statoma kelėtas 
gana didelių, kelių aukštų 
moderniškų namų, kurie Tau
ragę padarys miestiškesnę. Be 
privatiškų namų, dabar stato
ma sakyta puiki apskrities li
goninė ir dideli bei ištaigingi 
šaulių namai. Pereitais metais 
buvo išduota apie 50 leidimų 
namams statvti.

vis 
grąžinti

O tiems lietuviams Pietų 
Amerikoj emigrantams, ku
riems pagalba būtinai rei
kalinga, vyriausybei teksią pa
skirti kelis dešimtis tūkstančių

Ikišiol miestui 
tebegamina 

kuris,

Tūkstančiai lietuvių emigran
tų prašo Lietuvos vyriausy
bę, kad juos kaip nors grą
žintų Lietuvon. Visos minis
terijos tarias, bet nežino, iš 
kur paimli reikalingus pini- 

apie penkis milijonus 
Senius ir paliegėlius 

dėlto teksią netrukus

KALĖDŲ 
DOVANŲ

Kaip tai: 
RADIO, 
RAKANDŲ, 
AUKSINIŲ 
DAIKTŲ, 
DEIMANTŲ 
ARMONIKŲ.

‘ ‘Maisto” s k e r dyki os
—šių skerdyklų pas'ątyinas 

Tauragės ūkiškame gyvenime 
turi nepaprastos reikšmės. 
Apie skerdyklą pradėjo augti 
visa eile namų. Žmonėms bu
vo suteikta darbo, aplinki
niams ūkininkams patogu
mų pristatant bekonus. Visa 
tai žymiai pagyvino miesto 
ūkišką gyvenimą, ypač praky- 
bą, išskyrus tik smulkiuosius 
mėsininkus, kurių didelė dalis 
negalėdami konkuruoti, turėjo 
ieškoti kito pragyvenimo šal
tinio. Tas atsiliepė ir į miesto 
mokesčius. Antai pernai per 
metus miestas iš mėsininkų 
gavo 19 tūkstančių litų, o da
bar tik 9 tūkstančius.

čiant ekonominiam krizini 
pirmoj eilėj nuo darbo šalina
mi svetimšaliai, jų tarpe ir lie
tuviai. Dabartiniu metu Pietų 
Amerikoj mažiausia esą 10,000 
emigrantų lietuvių, jau badau
jančių. Pagalba jiems esanti 
būtinai reikalinga jau dabar. 
Tais nelaimingais musų tautie
čiais paskutiniuoju laiku yrą 
gyvai susirūpinta, tačiau ir 
Lietuvoj gyveną lietuviai nė 
ką tegali padaryti. Pe 
pasitarimus paaiškėję 
keli tūkstančiai žmonių mal
daute maldauja juos kaip nors 
Lietuvon grąžinti, bet tam rei
kia kelių milionų litų, kuriuos 
ir Lietuvoj šiandien sugraibyti 
yra tiesiog neįmanoma. Priei
ta išvados, kad paliegėlius ir 
bendrai nesveikus ir negalin
čius dirbti vis dėlto reikia 
kaip nors pargabenti Lietu
von. Jau tiriamos ir pargabe
nimo sąlygos. Keli emigracijos 
biurai turį savo kontoras Kau- 
įle ir Pietų Amerikoj siūlosi 
musų piliečius gabenti. Kai 
kurie biurai sutinka ir kredi
tan gabenti. Tuo reikalu da-

Turkiškos, Rusiš
kos Sulfurinčs Va
nos Ir Elektrikiniai 

Treatmentai
š ved ii kas M anks tinimas ir Elektri- 

kinis Masažas.

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus. su elektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulės Spindulių 
treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarniu- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

Musų Trijų Dienų Anglių Išpardavimas buvo taip pasek
mingas, kad mes priversti esame jį pratęsti, kad duoti pro

gos tiems, kurie negalėjo juo pasinaudoti.

$7.50

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.

Kampas Paulina

Nuo 8 vai. ryto iki 12 
Nedaliomis nuo 8 iki 

po pietų.

Phone Boulevard 4552

labai lengvu bildu gauti pigios 
žemės. Tų laikų silVi valdybė 
J»uo nepasirūpino, o dabar, 
turint savos žemės, daug 
manvn i; lenką atidėti, v v

Ateities uždaviniai
— Svarbiausias miesto 

valdybės netolimos ateities už
davinys yra kanalizacijos pra
vedi mus, Turint galvoj, kad 
tam uždaviniui reiks didelių 
išlaidų, numatyta tą darbą vy
kdyti dalimis, jau kiek galima 
greičiau. Pirmiausia bus pra
vesta kanalizacija tame mies
to rajone, kur yra mokytojų 
seminarija ir aukšt. komeriL 
jos mokykla. Čia kanalizarijos 
pravedimas kaštuos apie 8 
tuksiančius litų.

vos slėpdamies nuo geismų, 
šiaip vadovaują kunigai, ku
rie esą gana subjektyvus so
cialistų ir pažangiųjų lietuvių 
atžvilgiu.

10,000 lietuvių badauja.

—Be to, miesto savivaldybė 
išlaiko senelių prieglaudą, ku
rios išlaikymas per metąs kaš
tuoją apie 17 tūkstančių litų,

* ' • . • •&.* ’ ' p? •

Elektrifikaci ja.
—Elektros reikalai miestui 

apšviesti yra labai opus. Grei
tu laiku jie bus kaip reikiant 
sutvarkyt 
šviesą gamino 
atskiras koncesininkas 
nesilaikydamas susitartų sąly
gų ir reikalavimų, negalėjo 
tuo atžvilgiu miesto patenkin
ti. Šiuo reikalu pagaliau susi
tartą su “Haisto 
kuri turėdama 
elektros energiją, duos šviesą 
visam miestui, Dabar miestas 
tiesia požeminį kabelį ir jun
gia laidais miestą su “Maistu,” 
kad jau nuo lapkričio mėnesio 
pradžios butų galima naudotis 
“Maisto 
Transformatorius yra jau įsi
gytas. šiems elektros reika
lams miestas užtraukė pasko
lą, iš kurios 39 tūkstančius 
turės išmokėti Siemenso and 
Schukerto firmai, kuri iš val- 
žytynių paėmė elektros įrengi
mo darbus, o už 14 tūkstančių 
atliks pati savivaldybė darbų. 
Elektros kilovatas miestui at
sieis 33 centus.

ŠIAULIAI— Iki šiol Lietu
von, beveik visi vaikų žaislai 
buvo iš užsienio įvežami, žais
lai, žinoma, yra nelietuviško 
skonio, svetimi, pinigai plauke 
svetur, žemės ūkio rūmai šią 
spragą nori užpildyti. Neseniai 
į Šiaulius buvo atvykusi spe
ciali žemes ūkio rūmų komisi
ja, kuri aplanke čia esančią 
(Vilniaus g. 23) 
žaislų dirbtuvę, 
savo gaminius 
“Marginių” 
minami nė 
kai]) užsieny 
reikalo šią dirbtuvę 
Patalpoms praplėsti, 
nonis įsigyti ir kit. žemės ūkio 
rūmai nutarė suteikti pašalpą.

THE

Tauragės miesto burmistras 
p. Voldęmaras šitaip painfor
mavo korespondentą 
Tauragės miesto ūkio

Finansai.
—Su finansais miestui šiuo 

metu gana sunku. Biudžeto 
pajamos siekia apie 150 tūks
tančių litų, kūrias reikia pu
siau dalytis su apskrities val
dyba, su kuria miestas turi į- 
vairių bendrų interesų. Tų pi
nigų (75 |ukst.) miestas nepri
valėtų duoti, jei jis butų laiko
mas pirmos eilės miestu. Tik
rumoj jis yra antros eilės.

Taylor Coal Co
2426 So. Halsted St.

Phone CANAL 5059

KAUNAS. — Spaudoj 
buvo trumpų žinučių, 
ministerijų atstovai darė 
kelis pasitarimus ir ieško 
dų ir priemonių, kaip padėti 
musų emigrantams Pietų A- 
merikos valstybėse pateku
siems į nepakenčiamą vargą 
ir jau pradedantiems žūti nuo 
bado.

Kaip žinoma, Pietų Ameri
kos valstybės Lietuvos įgaliotu 
ministeriu prieš kurį laiką tęn 
yra išvykęs p. Daukantas, bet 
ir jam darbas neina skland
žiai. Iš viso Pietų Amerikos bar tariamasi

Darbo rinka.
—Nedarbo Tauragėj 

šiuo metu 
dabar net 
įrengianti elektr 
stulpams kasti 
darbams. Ligšiol šis klausimas 
Tauragės savivaldybei nėra o- 
pus, nes jos ūkiškas gyveni
mas nors ir yra didelių ekono
minių sunkumų, teikia darbo 
visiems tiems darbininkams, 
kurie jo nori.

Praeities klaida.
—Ponas burmistras pasiguo

dė, kad miestas neturi nė ma
žiausio sklypelio žemės, taip 
reikalingos savai sta'j’bai ir 
kitokiems miesto įrengimams. 
Iš reformos valdybos sunku 
žemės beišgauti, nes labai ma
žai jos besama. Tačiau tikima
si vieną sklypelį vis dėlto gau
ti. Tuo tarpu 1921 metais mie
stui praplatinti buvo galima

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Andcrion, Preiident \ Telephona Registrai, Stata 6145
(Ėst. F«b. I, 1IW)

Mokyklos.
—Miestas išlaiko keturias 

mokyklas su 16 komplektų, 
kurių išlaikymas miestui kaš
tuoja 14 tūkstančių litų per 
niekus. Jei butų savi namai 
toms mokykloms, tai ši pinigų 
suma, kuri dabar sumokama 
už nuomas, pasiliktų neišleis
ta. Taip pat ir dėl kitų su
prantamų priežasčių stengia
si Įsigyti savas mokykloms 
patalpas. Pastačius apskrities 
valdybai naują ligoninę, mies
to savivaldybė Mkisi, kad jai 
bus perleisti senieji ligoninės 
namai, priklausą Vidaus rei
kalų ministerijai. Juos atre
montavus, butų galima čia 
patalpinti mažiausiai 6 
kyklų komplektus.

Sanitarinė būklė.
—Miestas savos 

neturi. Naudojasi 
ligoninės *uriina ligonine 
kėdamas už savo ligonį po 6 
litus per dieną. Kaip sakyta, 
apskrities valdyba stato dide
lis, patogius jiąmjus. Jjgępįici, 
kuri iš tikrųjų atitiks tecbni- 
kos ir medicinos reikalavi
mus/

RADIO’S
GREATEST TRIUMPH
Startling! Gripping! Mysterious! 
The enchantment, the adventure, 
the thrills of World-Wide Recep- 
tioa now made available with this 
marrelous tuning control, per- 
fected by Stewart-Warner. H avė 
you seen it? Don’t miss it!

STEWART 
WARNER

RADID

Jos. F. Sudrik
—INCORPORATED—-

Chicago LAW ScM
---------------------------------ACCREDITED--------------------------------

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOK)

PAIN-EXPELLER
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ViAiMkrato katami
Chicagoje — oafttu> 

Metama —-----------------
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Trims mėnesiams  
Dviem raineliam ■ 
Vienam minėsiu) —,

Chicagoj per itneiiotojnai 
Viena kopija 
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4.00
2.00
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.75
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Pusei metų
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Enusred Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
jf Chicago, D1 'U>d*’ the aet of 
Marcb 8rd 1879

Naujienai eina kaedien. Utoidriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė i?89 S Hatoted St.. Chicatfo, 
(B TMnfonao lioooeveit 8M0.

ViAnam -mtaeiiui III —■ ■

-iMtuvon Ir totnr atiimiinoM 
iAtuurtatai

Metami ....... .........
Pusei metų____
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KUR NfiRA LAISVOS SPAUDOS

Italijos fašistų diktatorius panaikino žodžio ir 
spaudos laisvę. Visi Italijos laikraščiai yra po aštriau
sia cenzūra. Jie negali dėti nė vieno nepalankaus val
džiai žodžio, nekalbant jau apie valdžios kritiką. Nu
sidėjimas yra net rašyti apie Italiją ką nors netokioje 
šviesoje, kaip reikalauja valdžia.

Jeigu svetimų šalių spaudoje pasirodo nepalanki 
fašistams žinia, tai Italijos valdžia tuojaus kelia pro
testus, reikalauja “atšaukimo” ir, jeigu gali, keršija 
žmonėms, kurie tokias žinias paduoda. Bet tuo pačiu 
laiku Italijos laikraščiuose apie svetimas šalis dažnai 
rašoma labai blogai. Telegramose iš Francijos ne tik 
pranešama, kas blogo atsitinka toje šalyje, bet tie blo
gumai da ir išpučiama.

Šitokios fašistų politikos tikslas yra apgauti žmo
nes namie ir užsieniuose. Valdžia stengiasi paslėpti, kas 
yra blogo Italijoje, ir parodyti iš blogos pusės visas ki
tas šalis. Vienas Amerikos korespondentas Romoje, 
Wallace R. Deuel, apie tai rašo:

“To rezultatas yra tas, kad šiandie faktinai ne
galima nupiešti fašizmo ydas. Svetimšalis, kuris 
seka Italijos gyvenimą, šiandie girdi nemažiaus 
gandų apie rimtus skandalus, kaip kad buvo gir
dima Jungtinėse Valstijose, prezidentaujant Har- 
dingui. Bet nė vienas žmogus, kuris žino faktus, 
nedrįsta juos pakartoti.”
Čia aiškiai pasakyta, kad fašistiškoje Italijoje yra 

Įsigalėjusi korupcija, bet nesant laisvos spaudos, ji ne
gali būt iškelta į aikštę.

Tas pat, be abejonės, yra ir bolševikiškoje Rusijo
je, kur laisvas žodis yra nuslopintas.

Kai juodosios ir raudonosios diktatūros bus nu
šluotos, tada žmonija patirs, kiek purvo jose buvo sle
piama.

komunistai? Jie ne tik giųči* 
jasi ir nuolat skaidosi vis į 
mažesnes ir mažesnes grupes, 
bet jie ėdasi tarp savęs, kaip 
ruja vilkų, net peiliais ir "blek- 
džekiais” vieni su kitais argu
mentuodami !

šitos žiaurios rietenos tarpe 
komunistų eina, nežiūrint j tai, 
kad jie beveik niekur neturi 
masių. Kur socialistai savo or
ganizacijose turi milionus na
rių (kaip Anglijoje), tenai ko
munistai turi desėtką tūkstan
čių; kur socialistai turi šim
tus tūkstančių (kaip Belgijoje, 
Danijoje ir k.), tai komunis
tai tyri .kelis tūkstančius. Ne 
vieno asmens, kuris aklai netiki 
į “leninizmo” evangeliją, ko
munistai j savo partijas nepri
ima; o betgi jų tarpe nuolatos 
atsiranda "chvostizmas”, “opor- 
tunizmas”, “sklokos” ir visokį 
“nukrypimai” nuo tiesiosios li
nijos. Akyvaizdoje šitų visiems 
žinomų faktų, “Nauj. Gadynės” 
rašytojas kalba apie ginčus ir 
skilimus socialistų partijose. 
Tai yra prastas “džiokas”.

Nuomonių skirtumai pas so
cialistus yra naturalis rezulta
tas to, kad jų organizacijos 
savo esme yra darbo partijos, 
apimančios plačias mases. Tik 
per laisvas diskusijas ir ginčus 
gali pasireikšti tų masių nusi
statymas.

šo arba kalba, — arba kad jie 
yra gryni veidmainiai, kurie 
visai netiki į tą, ką jie skel
bia. Bet mes tą jų keistą “nu
sistatymą” aiškiname kitaip. 
Socialė apdrauda .komunistams 
yra agitacijos priemonė. Jie tą 
obalsį pasigavo it ūmo jį bub- 
nyti savo spaudoje ir prakalbo
se todėl, kad jų lyderiai sugal
vojo, jogei su. juo jie galės pri
eiti prie masių. Panašiu budu 
langelis Amerikos politikierių, 

kurie per metų metus rėmė pro- 
ribiciją, šiandie griausmus ir 
perkūnijas svaido ant 18-jo 
amendmento ir Volsteado akto.

Pati savaime, socialė ap-’ 
drauda, kaipo priemonė apsau
goti darbo žmogų nuo nedar
bo ir kitokių kapitalistiškos si
stemos nelaimių, ‘komunistams 
yra nesvarbus dalykas. Jie ant 
jos spiauja. Bet kaipo agitaci
jos jnagis, ji jiems dabartinėse 
sąlygose (kuomet pasirodė, 
kad riksmas apie “tuojautinę 
revoliuciją” jokio atbalsio mi
niose neranda), atrodo labai 
naudingas daiktas, štai dėlko 
jie socialės apdraudos obalsį 
“populerizuoja” ir kartu der
gia tuos, kurie tą obalsį jvy- 
dpa gyvenime.

ANARCHIZMO ATRUGOS

KAS GI TIE KOMUNISTAI?

Par- 
sako, 
kam,

Apžvalga
Km———■——■—-m «»■'"<>

“SKLOKIšKI” PAMOKSLAI

Nauj. Gadynė” rašo apie 
nekaltą prasidėjimą, 
ir kitokius poetiškus 
norėdama savo skai-

darbo partijai ir

narcizus 
dalykus, 
tytojus įtikinti, kad socialistai 
esą kliūtis
bendram frontui. Bet jos poe
zija visai prieštarauja prozaiš- 
kiems gyveninio faktams. Yra 
juk žinoma, kad socialistai ne 
tik teoretiškai pripažįsta dar
bo partijos idėją, bet jau ir 
praktikoje bandė tą idėją įvy
kinti, kada 1924 metais jie bu
vo susidėję su progresistais ir 
rūme nabašninko La Follette’o 
kandidatūrą į Jungtinių Valsti
jų prezidentus.

Jeigu mūsiškių opozicionie
rių organas truputį mažiaus 
užsiimtų poetiškais svajojimais, 
bet stengtųsi daugiaus žiūrėti 
į tai, kas pasaulyje dedasi, tai 
jisai žinotų, jogei visos didžio
sios socialistų partijos seniai 
yra ne kas kita, kaip darbo 
jartjjc®. Vokietijos socialde
mokratų partija yra tikrumo
je darbo partija, kurios ma
ses susideda iš ‘'laisvųjų” (t, 
y. socialdemokratų vadovauja
mų) profesinių sąjungų. Fran
cuos Jungtinė socialistų parti
ja yra tajp pat darbo partija; 
Belgijos — taip pat, Danijos 
— taip pat; Austrijos, Šveica
rijos, Švedijos, čechoslovakijos, 
Suomijos i ir Latvijos socialde
mokratų partijos yra taip pat 
darbo partijos,

Tiesa, jų vąrdas yra kitoks, 
negu Anglijos darbo partijos, 
bet šiandie visas skirtumas be- 
veik ir tėra tiktai .varde. .Dar-

tiška darbininkų unijų atsto
vybė; kol unijos buvo priešin
gos socializmui (taip, kaip 
šiandie kad dar yra Amerikos 
Darbo Federacija), tai ir jų 
atstovybė parlamente negalėjo 
turėti socialistiško programo, 
ir socialistai buvo priversti pa
laikyti atskirą organizaciją 
(“nepriklausomą” darbo parti
ją) savo idėjoms skleisti. Bet 
kuomet darbo partija prieš 
kokius 17 metų priėmė socialis- 
tišką programą, tai ji pasida
rė tokia pat,- kaip ir socialis
tinės arba socialdemokratinės 
partijos Europos kontinente.

šios partijos iš pat pradžių 
organizavosi, kaipo socialistinės 
partijos. Europos kontinente 
socialistai daugiausia pirmuti
niai organizavo ir profesines 
sąjungas (išimant tas šalis, 
kur iniciatyva unijų organiza
vime buvo patekusi anarchis
tams). Taigi daugumoje kon
tinento šalių profesinės sąjun
gos nuo pat jų atsiradimo tu
rėjo aiškų socialistišką kryps
nį, ir jos" visą laiką buvo ne
atskiriama socialistinio judėji
mo dalis. O tenai, kur pradžio
je unijoms vadovavo anarchis
tai (kaip, Francijoje, Ispanijo
je ir k;), anarchizmo įtaka 
laikui bėgant nupuolė ir jas 

savo vadovy- 
šiandie .visose

darbininkų unijos yei- 
pat sutartinai su so- 

partįjomis, kaip kad 
trade-ūnionai su 'Dar-

■..... ................. ... ,,ii....... ..

taip pat paėmė 
ben socialistai, 
pramoningose ^Europos šalyse 
masinės 
Ida taip 
cialistų 
.Anglijos
bo Partija.

Na, “sklokos” organas nori 
socįglistus pamokinti, kaip ■••rei
kią eiti prie darbo partijošįs- 
teįgimo! Antra vertus, jisai 
apgailestauja, kad pas socialis
tus kyla ginčų dėl taktikos ir 

| Ivykstą skilimų. Bet Jkas .gi
bo partija Anglijoje yra poli- tiek ginčijasi tarp savęs, kaip

“Sklokos” organas rašo
“Klaidų daro Komun. 

tija. Ji pati viešai tą 
Mes ir tą sakom. Bet 
po šimts pypkių, tauzyti nie
kus, kad komunistai nepripa- 
žysta tuojautiniunio būvio pa
gerinimo? Kas daugiausia pa
sidarbavo, jei ne komunis
tai, populiarizavimui socialės 
apdraudos obalsio?”
Ar komunistai daug prisidė

jo prie socialės apdraudos obal
sio išpopulerizavimo, mes čia 
nemėginsime saikuoti. Norint 
pasverti jų nuopelnus šitame 
dalyke, reikėtų atsižvelgti ir į 
tai, kokios rųšies buvo ta rek
lama, kurią minėtam obalsiui 
suteikė komunistai, nes ne vi
sokia reklama yra naudinga.

Bet mes čia norėtume pa
klausti, keno tas socialės ap
draudos obalsis buvo iškeltas, 
suformuluotas ir paskelbtas? 
Ar ne socialistų? Nuo to lai
ko, kai socialistų partiją gy
vuoja, ji socialūs apdraudos rei
kalavimą turėjo savo programe. 
Amerikos socialistai jį pasi
ėmė iš Europos socialistų pro
gramų. Europoje socialistai 
per dešimtis metų už tą reL 
kalavimą kovojo, ir jisai šian
die yra įvykintas praktikoje 
visose šalyse, kur tik socialis
tai turi įtakos valstybėje. Ang
lija ir Vokietija jau yra išmo
kėjusios bilionus dolerių socia
lūs apdraudos reikalams; ma
žesnes šalys — tokios, kaip 
Švedija ir Danija, yra išleidu
sios šimtus milionų dolerių.

Tačiau musų komunistai -4 
bimbiniai ir pruseikiniai — per 
metų metus susiriesdami plin 
do tuos Europos socialistus, 
kaipo “kontr-revoliucionierius”, 
"darbininkų išdavikus” ir t. tį 
O tuo tarpu “sklokos” mandro- 
čius dabar mato didelį Ameri* 
kos komunistų nuopelną tame, 
kad jie tą obalsį “išpopuleriza- 
vo”! Jeigu Amerikos komunis
tus reikia girti vien Už tai, kad 
jie rengė prakalbas, agituoda
mi už fiocia|ę< apdraudą, tai juk 
šimtą kartų labiau reikėtų gir
ti Europos socialistus, kurie ne 
tik Šnekėjo apie sočialę .ap
draudą, bet ir iškovojo ją, pri
versdami parlamentus įrašyti 
ją j įstatymus ir skįrti niilži- 
niŠkas sumas pipigų dos reika
lams^

Bet socjaltotus, kurje tą dar* 
bą atliko, komunistai drąpsto 
purvais. Kaip gi šitokį jų el
gesį suprasti? Paviršium žiū
rint, reikėtų manyti, kad ko
munistai tai “bunčius” išsh 
kj’ąn^įusįų iš šproto rėksnių, 
kurie patys nesižino ką jie ra-

Buvo laikai, kada komunis
tai skelbė, jogei kova už socia- 
lę apdraudą tai — “darbininkų 
mulkintojų” išmislas. Tai buvo 
;ada, kada jie Amerikoje stei
gė savo partiją, Jie prakeikė 
socialistus,, kurie stoja už dar
bininkų būvio pagerinimą įsta
tymų keliu. "Reformistas”, t. 
y. žmogus, kuris reikalauja pa
gerinimų įstatymų keliu, buvo 
jiems keiksmo žodis. Jie. skel
bė, kad tikras, “ščyras” kovo
tojas už darbo žmonių reika
lus turi tiktai šaukti minias 
prie “tuojautinūs revoliucijos”, 
o viskas kita tai, girdi, “kontr- 
revoliucija”, “masių migdy
mas”, darbininkų mulkinimas”, 
ir “parsidavimas buržuazijai”!

o

šitokiais principais buvo įs
teigta komunistų partija Ame
rikoje, ir tų - principų komu
nistai dar niekuomet nėra at
sižadėję. Jie daug kartų keitė 
savo taktiką, bet jie visuomet 
Skelbė ir te,beskelbia, kad pa
matiniai jų įsitikinimai esą tie 
patys. Ir mes jiems tikime. 
Mes manome, kad jie, kaiį> bu
vo, taip ir tebėra principialiai 
socialės apdraudes ir kitokių 
darbininkų būvio pagerinimų 
priešai. Už tą apdraudą ir tuos 
pagerinimus jie dabar kalba 
Vien tik strategiškais sumeti
mais — norėdami prieiti prie 
masių.

Jeigu socialė' apdrauda ko
munistams nebūtų tik “strate
gija”, tai juk jie seniai butų 
turėję pripažinti, kad jie visai 
be reikalo skaldė socialistų 
partiją, ir butų seniai savo 
kromelį, kaipo idėjiniai nusi
bankrutavusį, uždarę. .Bet Jie 
laikosi įsikabinę į savo “ko
munizmą”, 
Šiandie, 
“savam 
muose, 
priešai. *

Mums 
ka metų 
ilenti

kądangi jie dar ir 
kaip prieš 14 metų, 

dūke”, savo įsitikini- 
yra socialių reformų
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SveiKatos Dalykai
z
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Rašo Dr. Margeris

bakterijos žmogui

teko trylika^keturioli- 
atgal gana plačiai; gvil- 
komuųistų ' judėjimo 

"principus” ir ^teoriją”. Mes 
tuomet parodėme, kad jų ta* 
riamas revoliucingumas yra 
niekas kita, kaip senojo baku- 
nizmo (anarchizmo) ątrugos, 
jie toki, ir pasiliko, tik jie 
šiandie yra nublukę, nususę ir 
sųdemoralizuoti.

’.Tąs nuo bimbfcmo apvalytas 
“kairumas”, kurį nuolatos zel- 
netija savo organe Pruseika, ir
gi yra tik anarchistiško "chew- 
ipg :gum” gabalas, “Sldokinin- 
kų” dvasios vadas mano, kad 
tuo “štofu” busią galima su
lipdyti darbo partiją. Bet mes 
jam patariame geidaus jį kaip 
gąlint greičiaus išsiauti arba 
patylomis, .kai niekas nemato, 
pilipinti jį kur nors po pasta
le ir — užmiršti. Nes Jisai jau 
seniai nebeturi jokio skonio, ir

daiktas būgnelį erzina, 
priežastis ne tiktai svai- 
pagamina, bet ir ausyje 
ausyse) skambėjimą, pa-

sukasi, arba kad visi daiktai 
apie j} stovi vietoje, o jis apie 
juos sukasi.
čia, žinoma, todėl, kad dabar 
jis negali tiksliai santykiuoti 
su erdve. Mechanizmas, kuris 
palaiko j j pusiausvyroj, yra 
dabar pakrikęs, vadinasi’ nebe
dirba kaip reikia, Kartais re
gėjimas pasidaro netikslus ir 
mintys susidrumstę, taigi li
gonis ir guodžiasi, kad jis da
bar daiktų ryškiai nematąs ir 
jo galvoje tarytum viskas iš
virkščiai einą. Kai kada ligo
nis tik biskį svaiguliuoja, kai 
kada visai daug, taip kad turi 
žmogus greitai į-ką nors įsi
kibti, nes kitaip — staigiai nu
virstų. Ne retai šitie ligoniai 
jaučia aštresnį ar lėtesnį gal
vos skaudėjimą, vengti verčia 
arba stačiai ir vemia, o ne ku
riems tai ir 'širdis dreba. Dau
gelis jų būdavo j a ir ausų skam
bėjimą turį. Tik sąmonės nu- 
stojimas tai retai šituose ligo
niuose tepasirodo. *

Jeigu netikslus akių darbas 
yra svaigulio priežastimi, tai 
ligonis, dažniausiai prie kokio 
nors darbo per ilgai akis var
tojęs, pradeda jausti galvos 
skaudėjimą, norą vemti, skans
eną akyse, pagalios ir svaigulį.

Seniai, kurie turi arterijų 
sukietėjimą, o dėl to ir svai
gulį, jaučia, kad akyse tamsu 
pasidaro, lyg drebulys juos nu
krečia ir aplamai jaučiasi taip 
silpni, kad turi į ką nors at- 
siremdami vaikščioti, nes kitaip 
—- nugriūtų.

.Prasčiausiai jaučiasi tie, ku
rių ausies labirintan įpriplųsta 
kraujo arba pasidaugina endo- 
limfos ar perilimfos kiekis. 
Jiems ausyje (ar ausyse) da
bar labai skamba; tarsi vis
kas smarkiai apie juos sukasi 
arba jie apie viską sukasi; 
kartais jaučia jie, kad iškyla 
ir vėl nupuola, o kartais, tar
si kaip jūrių bangos jie siū
buotų. (Priepuolis staigus, ir 
jeigu ligonis negauna už ko 
nors .nusitverti, tai parpuola. 
Akys dreba, ligonis išbąla, pra
kaitas jį išpila, vemti verčia 
arba ir vemia. Priepuolis perei
na, ypač jei tik ligonis gauna 
ramiai pagulėti ir gąlvos visa} 
nejudinti; pajudinus galvą, ga- 
na dažnai priepuolis tuoj atsi-! 
kartoja. Kai kuriems šitų ligO’ 
nių priepuolis pasitaiko ganu 
retai, kai kuriems, kas mėne- 
sis, savaitė, diena,- o yra ir to
kių nelaimingų,
kelis kartus per dieną užeinu 
Kuriems dažniau užeina, tai 
pagalios ir jų charakteris per
simaino: pasidaro jie labai ne
ramus, pikti, .niekuo nepasiti
kintys.

Tai ligonis jau-

sunku arba ir visai be pasek
mių darbas, vis dėlto bandyti 
reikia, nes ne retai ir gerų pa
sėkų gauti tenka.

Skrandžio, žarnų ir kepenų 
lįgos dažniausiai suvis gerai 
sekasi išgydyti, todėl ir never
ta ligoniams dėl šitų ligų ka- 
nuotis ir tokį įkirų nesmagu

mą, kaip galvos svaigimas, tu
rėti.

Galvos specialistai
Kiekvienas skaitytojas ga’i 

dabar aiškiai matyti, kad ne 
visuose ligoniuose galvos svai
gimas pareina tiktai nuo tų 
priežasčių, kurios galvoje ran
das, kad daugelis priežasčių 
gludi visame kūne. O todėl ir 
reikia čia gydytojo, kuris visą 
kūną ir jo ligas supranta, o ne 
siaurame 
kampelyje 
isto, kuris 
supranta. 
— ............ .. >1^4

PASTABOS

medicinos mokslo 
užsidariusio specia- 
tik galvos ligas te-

visi

^Dienos” 48 nr. atspausdin- 
& Dr. Griniaus ir F. Kiršos 
šsireiškimai apie spaudos rei

kšmę. Dr. Grinius sako:
"Spaudos reikšmę turi

suprasti. Juk spauda iškovoję 
musų nepriklausomybę. Ten, 
kur spauda slopinama, arba kur 
jos dar nėra, žmonės tebetiki, 
kad žemė sukasi apie mėnu- 
i”

Fausta Kirša:
“Butų gerai, kad mes, jubi

liejų . baigę švęsti, susilauk tu
mėm nors vieno pilnoj prasmėj 
gero laikraščio.

—Spauda, tai, musų kultūri
nis išganymas”.

“Spaudos reikšmę turi visi 
suprasti”, mes su tuo sutin
kam. Bet įdomu butų sužinot 
kaip “supranta” spaudos reikš
mę diktatūrų vykintojai ir da
bartiniai jų palaikytojai. Jau 
6 metai kaipo Lietuvos spauda 
puošiama “Karo cenzūros leis-

F. Kiršos išsireiškimu, dabai 
Lietuvoj nesą gero laikraščio. 
Jo ir nebus tol, kol nebus nu
šluotas dabartinis spaudos per
sekiojimas.

Taip dažnai nusiskundžia 
žmonės galvos svaigimu, kad 
iš tikrųjų verta apie tai para
šyti.

Kodėl galva svaigsta?
Paprasčiausias galvos svaigi

mas, kurį bene tik kiekvienas 
yra kada rnors ^turėjęs, tai al
koholinis. žinote; tik išsitrauk 
-gerai, tuosyk pats pajusi, kaip 
galva svaigsta. Bet gali svai
gulys pasidaryti ir dėl kitokių 
nuodų, pavyzdžiui, tabako, ki- 
ninos ir tų, kuriuos paprastai 
pagamina
karštlige apsirgus.

Kita labai paprasta svaigulio 
priežastis, tai širdies, ‘inkštų ir 
arterijų (gyslų) ligos, kurios 
dažniausiai pasitaiko seniuose, 
nors šiandie jau ir jaunuose ir 
vidurinio amžiaus žmonėse jų 
nestinga. Ne visuose ir ne vi
sada širdies ligos padaro svai
gimą; dažniausiai tik tuose, 
kurie turi kokį nors širdies ir 
aortos (didžiausios arterijos, 
kuri prasideda širdyje) bendrą 
sugedimą. Bet kurie turi inks
tų sugedimą ir podraug arteri
jų sukietėjimą (arteriosklero- 
zą), žinoma, dažniausiai ir auk
štą kraujo spaudimą, šitie be
veik visi skundžiasi galvos 
svaigimu. Jiems ir ausyse daž
nai skamba. Blogiausia, kai 
gauna sukietėti ir galvos sma- 
genų arterijos, tada jau ne tik
tai galvą dažnai skauda, bet ir 
apopleksija ,gali veikiai ištikti. 
Reikia, pagalios, pastebėti, kad 
kartais ii’ nuo per žemo krau
jo spaudimo galva svaigsta. 
Matote, gamtoje visur turi bū
ti lygsvara: nei per žema, nei 
per aukšta.
: Da kita gana paprasta svai
gulio priežastis, tai ausies aikš
tės klausomosios landos užsi
kimšimas. Nereikia būtinai nei 
užsikimšimo, užtenka ir bile 
svetimo daikto ausyje, jei tik 
toks 
šita 
gulį 
(ar
galios, ir kurtumą. Antras da
lykas, žinoma, daug pavojin
gesnis sveikatai ir sunkesnis 
gydyti, tai vidurinės ausies ar
ba ir vidaus ausies staigusis 
ar chroninis kataras.

Ne visai retai pasitaiko ligo
niai, kurie turi galvos svaigu
lį tik dėl to, kad jų akys kaip 
reikiant nebedirba. Ar tai švie
sos kaip reikiant neatmuša, ar 
tai akių raumenys ar nervai su
gedę, ar jie (ligoniai) per daug 
akis nuvargina.

Jeigu skrandis (pilvas), žar
nos bei kepenos netiksliai dir
ba, tai dėl to pasidaro prastas 
virškinimas, gi pasėkos 
vos svaigimas. Ir ne mažai yra 
ligonių, 
galvos svaigimu, -guodžiasi ir 
vidurių visokiomis negalėmis.

Nors tai retai, vis dėlto pa
sitaiko, jog svaigulys išimtinai 
pareina tik nuo naviko galvų-, 
je.

Pagalios, kartais ištinka žmo
gų itin aštrus ir pavojingas 
'galvos svaigimas, kurį pagami
na vidaus ausies (babirinte) 
būkles staigus pasikeitimas. 
Tenais mat yra labai opi vie- 
;ta. Jeigu tik gauna priplųsti 
čia kraujo arba jeigu pasidau
gina čia .visados esančios en- 
dolimfos arba perilimfos -kie
kis, tai- žmogus labai staigiai 
ir rimtai suserga.

Tai tiek apie galvos svaigi-; 
mo priežastis.

Simptomai
Apskritai sakant, tai ligonis 

jaučia, kad tarsi viskas apie jį
■
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nė su “bačka medaus” jo ne- ligas .reikia stengtis pašalinti, 
pataisytųjų.

kuriems net

Tame pačiame “Dienos” 
meryje Tūla M. Varnienė linki 
kųn. Jonilioniui laimingos ke 
lionės sugrįžimui atgal į Ar 
genliną ir vaisingos tolimesnės 
darbuotes užjūrio krašte.

Matomai, kun. Jonilionis Lie 
tuvon buvo atvykęs sumedžioji- 
mui išsibaigusių “senvičių”, ku 
rių gal ir kun. Bumša laukia.

Sulįg spaudos daviniais, pa
sirodo, ,kad teikiamą lietuviams 
bedarbiams pašalpą Jonilioms. 
Bumsa ir Joti jiems panašus 
“sunaudojo”.
kun. Jonilionis buvo komandi 
ruojamas
lams. Jeigu 'M. Varnienei bu
tų geriau ; pažįstamas Argenti
nos (lietuvių gyvenimas ir kun. 
JonilioBio vaidmuo jų 
manau, kad ji nebūtų 
išgarbinus.

nu

Nenuostabu, kad

gal

kurie besjskųsdanp

Gydymas

žinoma, visados yra geriau 
ligų pasisaugoti, negu jas ga
vus gydytis. Taip ir čia. Nerei
kia perdaug gerti, rūkyti, pras
toje šviesoje dirbti, ypač siuįi 
ar skaityti. Ger^ yra austo 
švarias laikyt. Nereikia baisiai 
nervuotis, rūpintis, -per smar
kiai ar per greitai dirbti, nes 
tai kenkia .nervų sistemai ir 
kraujo apytakai. Nereikia bile 
ką gerti ir valgyti* nes sugen
da skrandis, žarnos, kepenos 
arba |r inkstai. Laikymas kū
no ir proto geroje sveikatoje, 
žinomas daiktas, kad neduosi 
progos svaiguliui atsirasti.

Jeįgu ausies klausomosios 
landos užsikimšimas arba būg
nelio erzinimas svaigulį daro, 
tai, -ilnoma> reikia šitą landą 
Išvalyti.

Jėigu yra per aukštas ar per 
žemas kraujo spaudimas, tai 
-reikia surasti priežastis ir kiek 
galima jas pašalinti, čia tam 
tikromis gyduolėmis, maistu, 
tonikais tikrai daug padaryti

“medžioklės” tiks

taip jį

'Bimba, neturėdamas 
argumentų atremt tilpusias 
“Naujienose” žinias, kurias 
pranešė grįžęs iš'Rusijos A. Da
gilis, “N-nų” redaktoriui 
ko dviem žodžiais: “Help 
srif, Pijušėb”. Nieko sau 
mentas!—V. Dagilis.

rimtų

atsa- 
your- 
argu-

kad neduosi

Vidurinės ausies ir labirinto

žinoma, dažniausiai būna labai

KULTŪRA No. 11 Nau
jas įdomus .numeris. Kaina 
45c. Galima .gauti Naujie
nose.

šiandie atėjo KOVA 
No. 7. ‘Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

Reikalaukite "NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lal- 
kra&iai. Pardavėjas lai
kraščių .bus gatavas 
dums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

t . ,,

Pardavėjas lai- 
atavas
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tyrimą Washingtone

Si “®ado marsuotojai
Tarp GnicagftS raportuoja apie pa* 

Lietuvių

F

Dr. M. Vinikasį SLA. 
sekretorius, reko

menduoja 139 kuopa
Nariai vienbdtsiai .nutarė rei

kalauti P. T. paskirti Dr. 
Viniką vietoj rezignavusios 
p. Jurgeliutės.

SLA. 139 kuopa rekomen
duoja SLA. Pildomajai Tary
bai vieton rezignavusios Jur
geliutės, sekretorium paskirti 
Dr. M. J. Viniką.

Kuopa laikė priešmc’inį su
sirinkimą trečiadienį gruodžio 
14 d. Palmer Park svetainėj. 
Susirinkimas buvo skaitlingas, 
nes nariai buvo kviesti susi- 
rinkiman atvirutėmis.
Kuopon prisirašė pp.Pučkoriai

Iš susirinkimo pažymėtini 
šie dalykai, prisirašė du nau
ji nariai Valerija ir Juozas 
Pučkoriai. Tai seni Rosclan-

kia Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelyje, Juozas per keletą 
me*ų yra L. S. M. ratelio pir
mininku, Valerija yra gerai 
pasižymėjusi kaipo lošėja. Jų
jų prisirašymas prie SLA. 
yra dideliu laimėjimu kuopai. 
Išrinkta valdyba 1933 metams 

Susirinkimas vienbaįsiai nu
tarė prašyti Pildomosios Tary
bos, kad vieton rezignavusios 
P. Jurgeliutės paskirtų Dr. M.
J. .Viniką Centro sekretorium, 
kaipo daugiausiai balsų gavusį 
laike nominacijų.

Kuopos valdyba ateinan
tiems ine’ains išrinkta, J. Gu- 
.muliauskas pirmininkas M. 
Titenis pirm, pagelbininkas,
K. Gavėnas raštininkas, M. 
Klosis, finansų raštininkas, J. 
Žukauskas, kasierius, A. Nar
butas ir J. Žukauskas organi
zatoriais. Kuopos daktaras 
naujų narių egzaminą vinių i 
išrinktas Dr. I. Makaras.

Beje, teko kalbėti su A. 
Balčiūnų, Strumilos svetainės 
užlaikytojo, jisai ir jo suims 
priklauso prie SLA. tik ne 
musų kuopoj. Jis žada per
sikelti į Roselando kuopą. 
Taip, Antanai buk Roselando 
patrijotas, pcrsikelk ncvilkin- 
dainas, mes tavęs laukiam.

Organizatorius.

Parvažiavę miegoję net 16-ką 
valandų; daugiau viažiuati 
nebenorj.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Laucius, 3317 South 
Auburn Avė., vkc-pirm. J. Gelgau
das, 1900 S. Union Avė., hut. rašt. 
A. Zalagėnas, 7132 S. Radne Aye., 
turto rašt. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parneli Avė., kontrolės rašt. B. Žoli
nas, 2931 S. Emerald Avė., iždininkas 
J. ŽymanČius, 702 W. 31st St„ iždb 
globėjai: M. Narbutas, 4803 So. 
Throop St. ir E. Bliumas, 3233 
Limc St., ligonių globėjas A. Simio- 
nas, 3127 S. Lowe Avė.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vxce-pirm. 
K. Deiftereckis, 3531 So. Wallace 
St.; nut, rašt. Plter Kiltis,- 3144
Auburn Avė., fin. rast. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rast. 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 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

Box 69, Hometvood, III., P. Stonis, 
15725 Vincennes Rd., Pboenix, III.; 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsred 
St., Harvey.; maršalkos M. Vanagas 
K. Vaidilauskis.
Susirinkimai laikomi kas paskutinį 

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

Roselando bimbinių komunis
tų garažiuje buvo šaukiamas 
spccialis mitingas išklausyti ra
porto sugrįžusių iš Washing- 
tono bado maršuotojų. Tai bu
vo gruodžio 12 d.

“Nors buvo labai šalta,” sa
ko Senas Antanas, “bet nuė
jau žingeidumo dėlei. Radau 
susirinkusių bent šimtą.

Raportas apie “Hat tajerius
“Perstatė kalbėti kokį tai 

Smithą, latviško lietuvio sūnų, 
apie 17-18 metų amžiaus. Jau
nuolis buvo labai neiškalbus. 
Išsitraukė kelius popiergalius 
ir mikčiodamas paskaitė kiek 
kurioje vietoje turėjo “plat 
tajerių”, kiek kartų trokas su
gedo, kiek kartų negavo mie
goti, ir kad Washingtone buvo 
laikomi prie geležinkelių jardų 
lyg kokie kaliniai. Parvažiavę 
miegojo net 16 valandų.

Daugiau nenorįs važiuoti

Didelis delnų plojimas. ‘‘Dau
giau nenorįs važiuoti 
gė kalbėtojas. Vėl didelis del
nų plojimas.

“Antras maršuotojų buvo 
toks pat jaunuolis kaip ir pir
masis,” tęsia Senas Antanas. 
“Pavardės nenugirdau. Pasako
jo beveik tą patį ką ir pirma
sis, tik pridūrė, kad Washing- 
tdne inaršavo net du kartu po 
du blokus, bet niekas į juos 
atkreipė atydos, išskiriant 
liciją, kurios buvo daugiau 
gu maršuotojų.

Antru kartu paroduojant 
vo pasiųsta delegacija į kongre
so rumus, bet ar jiems ką pri
žadėjo, ar jie ką gavo, nepa
sakė.

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAS. h 
PAS. KLIUBO valdyba; pirm. Anta
nas Valskis, 3341 Eyergreen Avė., 
vice-pirm. St. Jokubauškas, 1058 N. 
Spaulding Avė., užrašų rašt. Mikė 
Chcpul, 3327 LeMoyne St., fin. rašt. 
P. Labanauskas, 2118 Evėrgreen Avė., 
pag. M. Budrevičius, 1555 N. Hoyne 
Avė., kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Damcn Avė., marš. J. Petrauskas, 
3201 So, Union Avė., kasierius J. 
Raila, 483 9 Winncmac Avė. 
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 
rmą ketvergį.

Illinois lietuvių paselpos 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 954 W. Marąuette 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bininkas, Adolpb Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rašto 4342 S. Talman Avė., F. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakari.

bai-

ne- 
po- 
ne-

bu-

“Socialistu partijoje kapitalis
tai su Hooveriu priešakyje”

pareiškė, 
atgal, socialistų 
vienintelė darbi- 
o dabar joje su- 
kapitalistai su

(Acmė-P. U A. Photo]

Conrad II. t Mann, preziden
tas Hansas City prekybos bu
to, republikonų politikierius ir 
augštas viršininkas fraternales 
Eagles organizacijos, kuris ta
po nuteistas 5 menesiams ka
lėjimai! ir užsimokėti $12,000 
pabaudos už jo organizacijos 
rengtą loteriją, kas yra drau
džiama federalinių įstatymų. 
Eagles žurnalo redaktorius ga
vo 4 men. kalėjimo ir $4,000 
pabaudos, o loterijos promoto- 
ris — 1 metus kalėjimo ir $12,- 
000 pabaudos.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1932 m.; J. Byaris- 
kas, pirmininkas, 934 W. Marųuette 
Rd., S. Chapas, vice-pirmininkas. 
93 8 Wcst 33rd St.; S. Narkis. 
sekretoribs, 2859 W. 38tb Pi.; J. 
Yusbkevičius, iždininkas, 3647 Ar
cher AVe.; F. Kasparas, finansiį raš
tininkas, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francisčb 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. Sku
tas, M. 'Liubinas,—Liet. 'Auditorijos 
Atstovai: J. Vitas, S. Chapas Dr-jų 
Susiv. Atstovai.
Susirinkimai atsibuna kas ^btrą ne 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie- 
vių Auditorijoj, 12 vai. dieną.

HARVEY, ILL. LIETUVIŲ AMERI
KOS Kliubo valdyba dėl 1932 m.: 
pirm. J. Ratkus, 15423 Vincennes 
Rd., Harvey, III.; pirm. pag. K. Tel- 
vekas,' 432 —• 152 St., Harvey; nut. 
rašt. A. L. Skirmontas, 
rop Avė., Harvey; turtų rašt. J. Masi- 
kas, 524 — 154 PI., Harvey; ižd. 
J. Beinortus, 564 E. 155 St., Har
vey; iždo globėjai Kl. šlepetis, R. 1.,

gt audriai

15723 Lath

Chicagos Draugijų 
Kliiibų V aldybos 

1932 Metams

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPORTO 
valdyba 1932 m.; pirm. S. Mažeika, 
3149 S. Halsted St., pag. K. Sabunai- 
♦is, 3 3 28 S. Emerald Avė.,; nut. 
rašt. S. Kunevičia, 3220 S. Union 
Avė.; fin. rašt. D. Gulbinas, 3144 
S. Wallace St.; kontr. rašt. V. Stan
kus, 6606 S. Mozart St.; kasierius 
P. Balsis, 5653 S. Throop St.; ko
respondentas P. Balutis, 3327 S. 
Halsted St.; maršalka L. Liaudans- 
kas, 3130 S. Halsted St. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

trečiadienį, 7;3Q ,v?l.; „vakare,, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

UNITY X. B. RLIUBO valdyba 1932 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
4437 S. Wocd St.; vice-pirm. Jos. J. 
Yiirchas, 4558 S. Paulina St.; pro-* 
tokolų fašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607 
S. Honore St.; finansų rašt. Bol. Se- 
rciko, 4555 S. Paulina St.; iždinin
kas V. P. Picržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkusj 
ir Vincent Kundrot; manažeris Jus- 
tin Kurpis, 1714 W. 46 St.; manaž. 
pagelb. Frank Klunbis, 4521 South 
Wood S t. Trustees — N. Karklelis 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J». T. 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustyrtė ~ 4558 S. Marsh- 

field Avenue.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvese kuopigiaosia. 
Reikale meldžiame atsišiukti, o muią 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevek 251,5 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

(439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevek 7532

Miraboriai f , 
Telefonas Yards 4138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAČO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Aubura Avė.
CHICAGO. ILL.

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

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146

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

DR.M.T. STRIKOL’IS 
0YDTT0IA8 IB CHIRURGAS

O F I 8 A 81

GARSINKITES 
NAUJIENOSE ,
Lietuviai Gydytojai |

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergei* ir Subatomi* 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetern Avi 

Pbone Hemlock 7828
Pancdėliais. Seredomis ir Picovčiomi. 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio ti Europos it vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

mat* pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

Tel BOULEVARD 9199

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

2400 IV Madison St
Vai. t iki 3 po pietą. 6 iki 8 *ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Brun*wičk 0597

A. L. Davidonis, M.D
1910 So. Micbigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1— ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So Richmond 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 IV. 63rd St., Chicago 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. 

Šventadieniais pagal susitarimo

Office Valandos. 2-4; 7k9
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 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts)
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdą gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 66Q0 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

_ Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUSKA
' 2422, IV. M aruos t te Rd. 

kampa* 67tb ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 

landos nuo 9 iki 11 ryto, noo 2-4 
7-9 po pietą, seredom* po pieta it 

nedalioms pagal susitarimą

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Pbone Boulevard 7O<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47tb Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandoa: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal tutartj.
4847 Weaf I4fh Street 

CICERO. ILL.
X-Rav Pbone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafayette 7031
R e z. cel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Aoenae 
Kampas Farncisco Avenue

$

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- 18 RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 me 
tu* kaipo patyrėt gydytoja* chirurgai <» 
akušeri*

Gydo įtaigia* ir chroniškai ligai vyrą, 
moterų it vaiką pagal naujausiu* me
todu* X-Ray it kitokiu* elektrų* prii 
taiso*.

Ofisai ir Laboratorija:
1025 IV I ith St., netoli Uotytn Si 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Bydt Park 6755 ar Ctntrai 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Aoe.. 2 laboe 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS!

Nii6'r10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietą ir noo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Pbone Midvray 2880

■«

I.J.ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Stukas, 
848 W. 33 St. Pagelbininkas Juoz. 
Rūta, 3141 S. Haltsed St. Rašt. nut. 
Stan. Kunevičia, 3220 S. Union Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 S. 
Lowe Avė. Kontr. ra?t. P. Petraitis, 
3228 S. Union Avė. Kasierius 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. 
kūnai kasos, B. Yenkauskas 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį 

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St,

Į— U............. ............................................ ............................................... ..........

DRAUGYSTES DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas. 2159 W 
22 PI., Jonas Mikėnas, pirm.-pagelu 
bininkas, A. Kaulakis, fin. rašt., 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut; 
rašt., 
Herman, iždininkas, 
Avė., P. Thomas ir B. J. 
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas 

rą šeštadienį, M. Meldažio 
2242 W. 2 3 rd Place.

Juoz. 
Apie- 
ir E,

pirmą

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI 

J. J. BAGDONAS 
Graborius 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pie*

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

■
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

I

Ofiso t Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*

Specialutas odos ligų ir oenerUką tigų
Ofisai

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

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

J. F. B ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory -4088

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Thcrapy 
Si Midvvife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
.rnent ir magnėtic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Nors visi susirinkę buvo lie
tuviai, tvarką vedė svetimtau
tis, todėl ir raportai buvo pa
tiekti anglų kalboje. Prie pa
baigos, pirmininkas 
kad 17 metų 
partija buvo 
ninku partija, 
sispietę visi
Hooveriu priešakyje ir nelei
džia darbininkams laisvai or
ganizuotis. Padaręs toki “ne
paprastą” pareiškimą, pradėjo 
įvairiausiais žodžiai plūsti so
cialistų partiją ir jos vadus.

Tuo laiku kūmutes pradėjo 
vyriškas skrybėles mankštinti 
Kiek nikelių išviliojo iš susi
rinkusių neteko patirti. Niekas 
apie tai ir nepatirs. Jie savo 
ežednevnoj pasigiria, kad su
rinkę labai daug aukų, o ta 
ežednevna kaip miršta badu, 
taip miršta. 
-------------
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mėnesį ant-* 
svetainėje,

‘ ža

1900 S. Union Avė., AdbmaS
5243 Belmont

Žolinas, iž-į

Tek Lafayette 6393.
LaSallc St. — pagal sutarti

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisu 77 ,W. Wuhinįton St
Room 905 Tel. Dearbon 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

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

Namą Tel. Hyde Park 3395

Šv. Petronėlės Drau
gija išrinko naują 
1933 metų valdybą
Pirmininke—A. Maziliauskiene, 

vice-pirm.—E. Lauer

4 d. Ap- 
dr a ugi jos 
1933 me- 

Pasiliko

Šv. Petronėlės Draugijos 
priešmetinis susirinkimas įvyko 
sekmadienį, gruodžio 
svarsčius įvairius 
reikalus, prieita prie 
tų valdybos rinkimo.
visa senoji valdyba, apart pir
mininkės ir vice-pirmininkės, 
kurios atsisakė.

Naujoji valdyba susidaro iš 
pirmininkes, R. Maziliauskienės, 
vice-pirm. E. Lauer, nutarimų 
raštininkė, O. Kliučinskaites, 
finansų rašt. E. Churienės, 
kontrolės raštininkės—-D. Wiz- 
gart, iždininkes—A. Antanavi
čienės, kasos pagelb. F. Bur
ba ,maršalkos—S. Balčaitienės 
ir ligonių prižiūrėtojos — A. 
Antanavičienės.

Be to, valdybos, išrinkta kny
gų peržiūrėjimo komisija, E. 
Laurer, A. Januliutė ir A. Dani- 
brauskien. švęsdama 20 metų 
sukaktuves, draugija, sausio 8 
d., 1933 m., šv. Jurgio para
pijos salėje rengs vakarienę.

—Petronėlė ■

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

JUOZAPAS ŠIMAN1S 
siskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 16 dieną, 11:10 valan
dą vakare 1932 m., sulaukęs 36 
metų amžiaus, gimęs Ežerėnų ap., 
Rimšių . parap., Medeišių kaime. 

Amerikoj išgyveno 19 metų. 
Paliko dideliame nubudime 

moterį Uršulę po tėvais Belenaite,, 
sūnų Vaclovą 10 metų, du pus
broliu Nikodemą ir Juozapą Šir- 
vinskus brolienę Eleną ir gimines, 
o Lietuvoje motinėlę Rozaliją, 2 
brolius Kastantą ir Nikodemą ir 
2 seseris Amelia ir Zofija 
brolienes ir gimhies.

Kūnas pašarvotas randasi 
W. 46th St.

Laidotuvės įvyks seredoj 
džio 21 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bris nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Juozapo šimanio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti : 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą, 

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Pusbroliai, j 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

gruo

Akiu Gydytojai

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rižidencija 
119 So. 25tb Avenue 

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

pietą 7-9 vakare

Advokatai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos -skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
ėgzamtnavimas darbinas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
Nutarti. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimą akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monrbe SU prie Clark 
Telefonai State 7060: Valandos D *6 

West Side: 2151 W. 22nd St
Panedfilio, Seredoi ir Pfitny&o# rak. 6 Ud J 

Telefonai Roosevelt 9090
Namai: 6459 S, Rockwelt Street 

Utarnlnko. Ketvergo ir Subatoi vak. 7 iki 9 
Telefonai Republic 9000

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. Rockufell St.
Tel. Republic 9723

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

1 ■Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—*4, nuo 6 iki 

Nedėliotais nuo 10 iki 12

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso Valandos Uuo » Iki 4 Ir ano O Ud

8 vai. vak. Nedaliomis pasai sntartl 
Ofiso Tel.: Botflęvard 7820 
Namą Tel.t Ptospect 1930

ADVOKATAS
B. 107th St.—-prie Micbigan Art. 

Tel. Pullman 5950—6377 
4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.

r - — *
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Paskutinioji Savaitė Atnešė Daug 
Nelaimių Chicagos Lietuviams
Du mirė nukritę nuo laiptų; lietuvės 

sužeistos automobilių nelaimėse
Nusiritęs nuo laiptų kelius šonkaulius nusilaužė 

S. Stočkus

Paskutinė savaitė atnešė la
bai daug nelaimių Chicagos lie
tuviams. Policija areštavo dau
gelį lietuvių alaus “fliatų” sa
vininkų, keli lietuviai susižei
dė, nusiritę nuo laiptų, du mi
rė ir dvi mergaites nukentėjo 
automobilių nelaimėse.

Juozapas Šimonis, 36 metų 
amžiaus, 1714 W. 46th buvo 
rastas be sąmonės prie skiepo 
laiptų, pirmadienį, iš didelės 
žaizdos galvoje sunkėsi krau
jas, kuris bėgo ruožais jo 
du.

Policija, gavusi žinią 
nelaimę, pašaukė Eudeikio 
bulansą, kuris sužeistąjį
gabeno į šv. Kryžiaus ligoninę.

Mirė neatgavęs sąmonės
Per dvidešimt keturias va

landas Šimonis gulėjo ligoninė
je visai be sąmonės. Jos pilnai 
neatgavo iki mirties ir todėl 
negalėjo pasakyti, kaip jis nu
griuvo ar kas jį nustūmė nuo 
laiptų.

šeštadienį rytą Eudeikio la
voninėje, 4605 S. Hermitage 
Avė., Įvyko pomirtinis tyrinė
jimas. Coronerio atstovas iš
klausęs visus faktus, bylą ati
dėjo iki gruodžio 30 d., kad 
duoti progos policijai dalyką 
ištirti.

Šimonio mirtis atrodo įtartina
Velionio Šimonio žmona nu

žiūri, kad jos vyro 
priežastis nebuvęs jo 
gumas ar nelaimė.

(Panašiai mirė kitas 
dženitorius, namuose,
Ashland Avė. Gruodžio 16 d., 
rastas negyvas prie skiepo 
laiptų papėdės. Mirties smulk
menos pakol kas nežinomos.

mirties 
neatsar-

lietuvis,
4627 S.

vei-

apie 
am* 
nu

Nusilaužė kelius šonkaulius
Nusiritęs nuo laiptų nuken

tėjo ir lietuvis Stanley Stočkus, 
7150 South Rockwell St. Atva
žiavo j Bridgeportą aplankyti 
savo žmoną Antonetę Stočkie- 
nę, 3247 Union Avė. Nežinia 
dėl kokių priežasčių Stočkus 
staiga atsirado prie laiptų pa
pėdės su keliais 
kauliais, kairėj 
je.

Automobilių
tarpu nukentėjo dvi lietuvės 
Marija Waičius, 4631 S. Ho- 
nore St., ir Ona Šimkus, 4421 
So. Artesian Avė. Marija Wai- 
čius, jauna 13 metų mokinė 
buvo automobilio suvažinėta 
prie 47-tos ir Ashland kampo, 
o Ona Šimkus, prie 51-mos ir 
Western Avė.

nulaužtais šon- 
krutinės pusė-

nelaimėse tuo

Policija suėmė tryli- 
ką lietuvių, alaus 
“fliatų” savininkų

Areštuota kelios dešimtys tų 
“fliatų” lankytojų; 
vedanti kovą prieš 
alaus pardavyklas.

policija 
slaptas

pasku-

liną St., viršininkams, juokau
dami atsakė, kad, girdi, tokių 
išmislų (“fliatų”) Town of 
Lake nėra ir town-of-lakiečiai 
esą geri žmonės.

Iš vienos krautuvės 
išnešė registerį, iš 

kitos-žąsų

Tikietai j ‘Naujienų’ 
“teatrinę parę” dali
nami trijose vietose

J. Mickevičius palie
ka Chi. Liet. Drg. Sv. 
Pašelpos pirmininku

“Naujienose”, “Aušros” knygy
ne, 3653 S. Halsted ir p. Am- 
brozevičiaus knygyne, 3210 S. 
Halsted St.

Valdyba sekantiems metams 
išrinkta 400 balsy didžiuma

Vakar, šeštadienį ir 
tiniomis pereitos savaitės die
nomis Chicagos policija užpuo
lė naikinti įvairius “alaus Hia
tus” ir landynes, kuriose par
duodami gėrimai.

Policija tai daro, pildydama 
majoro Cermako neva įsaky
mą uždaryti visas slaptas gė
rimų pardavyklas Chicagoje. 
Miesto taryba ir majoras ma
no greitu laiku užtvirtinti tam 
tikrą “leidimų įstatymą”, su
lig kurio tik “parinktieji biz
nieriai galės nusipirkti leidimą 
nuo miesto už $300 metams, 
parduoti 
gėrimus.”
Vakar ir

Banditai užpuolė dvejų lietuvių 
biznierių krautuves

alų ir kitus lengvus

šeštadienį areštuota 
13 lietuvių

Kad policija stropiai pildo 
majoro įsakymą parodo fak
tas, jog per paskutines dienas 
areštuota šimtai įvairių landy
nių savininkai ir arti tūkstan
tis tų landynių lankytojų.

Tarp areštuotųjų savininkų 
yra labai didelis skaičius lie
tuvių. Vien šeštadienį ir vakar 
tik trijuose distriktuose lietu
vių “alaus landynių” savininkų 
areštuota trylika ir kelios de
šimtys lankytojų.
Suimta daugelis bridgeportiečių 

moterų
Daugiausiai landynių uždary

ta 18-toje apielinkėje, Bridge- 
porte ir Westsidėje. Tarp areš
tuotų yra labai didelis skai
čius moterų, ypatingai 
portiečių.

Town of Lake pakol 
tuvių areštuotas tik
skaičius ir tie daugumoje lan
kytojai, kuriuos policija užtiko 
begeriant uždraustą skystimą. 
Prisiminus apie tai New City 
policijos stoties, 47th. ir JPąu-

Keli plėšikai vakar, anksti 
rytų, apie 4. valandą, < išdaužė 
Kazimiero Jonaičio vaistinės, 
4469 South Washtenaw Avė., 
langų, įsibrovė i vidų ir mėgi
no ją apiplėšti.

Vagiliai nieko perdaug neat
siekė, nes didelis šuo, kuris 
vaistinę saugojo, neleido jiems 
toli nueiti. Jie, tačiau, pajėgė 
išnešti iš krautuvės registerį 
iš kurio iškraustę visus pini
gus, numetė į ielą. Vaistinės 
savininkas K. Jonaitis sakąs, 
kad nuostoliai nesą dideli.

Paskutiniomis dienomis toje 
pačioje apylinkėje buvo užpul
ta ir lietuvio Dominiko Bart
kaus, 4406 South Talman avė., 
bučernė. Nuostoliai ir čia bu
vę nedideli.

Vagilis matomai norėjo apsi
rūpinti Kalėdoms, nes iš krau
tuvės išnešė kelias žąsis.

Padaryta operacija 
drg. Povilui Inčiurui

Marąuetteparkletis lietuvis įgu
li Wood Lawn ligoninėje

bridge-

kas lie- 
mažas

Ryt lietuvių, “Naujienų” skai
tytojų vaikams bus pradėta da
linti tikietai j kalėdinę “teatri
nę parę”, kurią “Naujienos”, 
“Mildos” ir “Ramovos” kinoma- 
tografų savininkai ruošia gruo
džio. 24 d.

Tai bus “Naujienų” ir teatrų 
savininkų kalėdinė dovana lie
tuvių vaikams, ypatingai be
darbių vaikams, kurią “atsi
imti” atsilankys keli tūkstan
čiai jaunųjų “svečių”. Suva
žiuos vaikai iš visų Chicagos 
lietuvių kolonijų ir užpildys 
abu didžiulius teatrus, kuriuo
se bus rodomi vaikams pritai
kinti kalėdiniai programai.

Abejuose teatruose šoks 
baletas

Juos linksmins gražios, vai
kų pamėgtos “ekrano žvaigž
dės”, drąsus ir kilnus herojai, 
komikai, “cowbojai” ir paga
liau pačių vaikų Chicagos Lie
tuvių Baletas.

Baletas dalyvaus abiejų teat
rų pramogose ir pašoks laike 
seansų. Baletui akomponuos 
didžiulis orchestras. Visi šo
kėjai yra jauni berniukai ir 
jaunos mergaitės, kurie lavino
si šokti prie mokytojo p. Chu- 
nick. Jie pirmą kartą pasirodo 
viešai ir atatinkamai “debutui” 
pasirinko vietą, kur galės pasi
rodyti prieš savo vienmečius 
draugus ir drauges.
Tįkietai dalinami “N.”,
r0s ir Ambrozaičio knygynuose

Todėl ir nestebėtina, kad šim
tai vaikų pereitą savaitę per
ėjo per “N.° ofisą ręikalailda- 
mi tikietų, nors iŠanksto buvo 
paskelbta, kad jie bus dalinami 
tik pradedant antradieniu.

Tikietus bus galimą gauti se
kančiose vietose:

“Naujienų” ofise, 1739 South 
Halsted Street. ’

“Aušros” knygyne, 3653 S, 
Halsted Street.

P. Ambrozevičiaus knygyne, 
3210 South Halsted Street.

“Parė” įvyks šeštadienį, gruo
džio 24 d., 11 valandą ryto.

Auš-

18-toji apylinkė
li metų M. Yakimavičiui pa
daryta aklosios žarnos operacija

11 metų Mindaugui Yakui, 
pp. K. ir Aldonos Yakų-Yaki- 
mavičių sunui, 818 W. 18th St., 
padaryta aklosios žarnos ope
racija.

Ligonį gydė pp. Yakų šeimy
ninis daktaras Dr. A. K. S. 
Margeris.1 Vakar ligonis buvo 
parvežtas namo iš ligoninės ir 
greitai eina geryn.

— Senas Petras.
1 ,• /i f . i

Povilui Inčiurai, 6154 South 
Fairfield, Marųuette Park, 
Wood Lawn ligoninėje, 61st ir 
Drexel Avė., padaryta operaci
ja. Kambario numeris 704. 
Ligonis atrodo gana stiprus ir 
sako, kad gal už poros savai
čių grįšiąs namo. Nuo savęs 
veliju p. Inčiurai kuo greičiau
siai pasveikti,

—- Vienas. Lankytojų. „.

t V \' ,y \

Užsidegė lietuvio P 
Liepos bučernė

Gaisras kilo šeštadienį vakare 
nuostoliai maži

šeštadienį gruodžio 17 d., 
apie 9:30 vai. vakare užsidegė 
P. Liepos bučernė, 1621 South 
Halsted Street. Ugnis pasirodė 
krautuvės užpakalyje; Priežas
tis nežinoma.

Ugnegesiams atvykus, gais
ras buvo tuojau likviduotas. 
Nuostoliai maži.

—Senas Petras.

P. Ona Wekshres 
atsišaukite

P. O. Wekshres. prašoma už
eiti Naujienų Raštinėh reikale 
laivakortės.

NAUJIENŲ Laivakorčių 
...1.......Skyrius.^..

Antradienyje, gruodžio 13 
d., Masonic Temple svetainė
je, 1547 N. Lčavi‘it St. atsibuvo 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos susirin
kimas. Narių susirinko arti 
poros šimtų, hiat buvo visiems 
įdomu išgirsti Referendumo 
Komisijos raportą, Dr. A. 
Montvido kalbą ir drg. Vinco 
Ascilos ir p-lės Viktorijos De- 
veikaitės dainas.

Valdyba 1933 melams
Chicagos Lietuvių Draugijos 

S. P. valdyba yra renkama 
refenrendumu. Susirinkime 
viešai nominuojami ir vėliau 
siunčiama visiems nariams 
referendumo balionai balsavi
mui. Balsavimo baliotų, 
kiek teko nugirsti iš Referen
dumo Komisijos pirmininko 
drg. V. Briedžio grįžo apie 
500 iki nustatytam laikui 
apie 200 grįžę baliotai buvo 
suvėluoti ir nebuvo skaitomi į 
’eferen durna.

Valdvba sekantiems me'ams 
buvo išrinkta veik keturių 
Šimtų balsų didžiuma — visi 
senieji viršininkai:

J. Mickevičius, pirmininkas,
P. Galskis, pagalbininkas,
J. Jankus, užrašų raš.,
V. Maukus, finansų rašt.,
J. Degutis, iždininkas,

. N. Smalelis, kontroles rašt., 
G. Mittskus, iždo globėjas, 
P. Milašauskas, iždo glob., 
J. Dauginis, maršalka.
Daktaras-kvotėjas ir legalis 

patarėjas-advokatas, bus ren
kami vasario mėnesio susirin
kime, sulig valdybos rekomen
dacijos. Taipgi visos pasto
vios komisijas ‘irgi bus renka
mos sausio ihėjįcsio susirinki
me. ' . ,, ’ ’

.Apie 300 iitiitjų narių
Dviejų dr-jų: “Vienybės” ir 

Politinio kl. ..ųariai prisidėjo 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos S. P. Dabar Draugijos 
narių skaičius pakilo iki 1300 
(trilika šimtų) ir turtas $28,- 
000. Numatoma, kad trys 
Draugijos greitu laiku prisi
dės prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės Pašal
pos. Tada susidarys narių 
skaičius virš pusantro tūkstan
čio ir piniginis turtas apie 
$35,0000. ’
Draugijos vakaras sausio 8
Biznio komisija išdavė ra

portą, kad Draugijos vakaras- 
koncertas bus sausio 8 d., 1933, 
Wicker Park svetainėje. Pro- 
grame dalyvauja “Birutės” 
choras, smuikininkė -lė čepu- 
kaitė, dainininkai :p-lė Zofi
ja PaškeviČaPė, Jonas Cipaitis, 
Northwestern Universiteto mu
zikalia kvartetas, juokdarys 
Stepukas ir ttJ Tai busiąs 
vienas iš šauniųjų parengimų 
pradžioje ateinančių metų pa
silikimui. Visi Draugijas 
nariai į savo vakarus įžangos 
tikietus gauna Veltui.
Susirinkimas gyvas, įdomus
Reikia pripažinti, kad Chi

cagos Lietuvių Draugijos su
sirinkimai yra įdomus. Disku
sijų dalyviai gana sumanus, 
nėra užsivarinėjmių, eina 
kalbos vien apie klausimą. 
Baigiant susirinkimui praside
da programas. Kalbos, muzi
ka, dainos. Tas į susirinku
sius narius ir nares daro gana 
gerą įspūdį. Susirinkimas 
nėra vien pasiplepėjimu, bet 
svarbiausia maistas sielai. 
Kitų lietuviškų pašalpinių 
draugijų susirinkimų tokių 
įdomių, netiktai Chicagoje, 
bot ir visoje lietuvikoj Ameri- 
riko j e vargiai ; rasime. Na
riai turi proga ne vien apkal
bėti trumpoj formoj naudin
gus organizacijai reikalus, bet 

-ir pasiklausyti tinkamai mri?
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rengiu referatų, prelekcijų, 
dainų, muzikos ir 11.

Dr. A. Monl aidas, kalbėjo, 
Ascilla ir p-lė Deveikailė dai
navo, p-lė G. Kelvirlaitė, skam
bino pianą,

Dr. A. Montvido kalba buvo 
tikrai įdomi . Kalbėjo apie 
Amerikos karus, minėtų karų 
veteranų organizacijas — kiek 
karams ir minčių karų buvu
siems kareiviams pinigų išlei
džiama ir tt. Visi faktai bu
vo įrodomi skaitlinėmis, kad 
veteranų bei buvusių kareivių 
užlaikymui yra daugiau pini
gų išleidžiama negu patiems 
karams. Po kiekvienam Ame
rikos karui šimtai tūkstančių 
ir milionai žmonių naudojasi 
iš valdžios iždo ir visai šaliai 
darosi našta.

Imperial Wood 
Working Co. atlei
džia darbininkus

Mokėjo tik po 15c—35c į va
landą; darbininkus pradėjo 
atleisti pereitą savaitę

Ascillos irDainų duetas 
.p-lės Deveikąitės padarė la
bai gerą įspūdį — sudainavo 
kai tikri operos dainininkai, 
aplodismentų nestokavo. P-lė 
Ketvirtaitė buvo akompanistė. 
Piana vartoja gana lengvai, 
tarsi butų Padercwskio mo
kinė.

Susirinkimas ir programas į 
mane padarė gerą įspūdį — 
lauksiu sekamo susirinkimo. 
Beje, buvo atsilankę iš trijų 
kitų organizacijų atstovai, 
kurie tėmijo Draugijos tvarką 
susirinkime. Po susirinkimui 
teko man su jais kalbėtis — 
nereiškė ,kad vieta susirinki
mų, tvarka ir Visa susirinkimo 
eiga jiems labai patikusi. Sa
kė, jog dirbsią, kad jų orga
nizacijos greičiausiu laiku dė
tųsi prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės Pašal
pos. "/

Baron von Pliokšl.

Darbai mažėja “Imperial 
Wood Working Company”, — 
“Manufacturing of noveltyfur- 
niture”.—2201 South Halsted 
Street. Darbininkus pradėjo 
atleisti pareitą savaitę.

Minimoji kompanija turi ma
žą dirbtuvę, kurioje dirbo apie 
25 darbininkai. Nors mokėjo 
labai mažas algas, bet darbo 
ikišiol buvo. Kuomet vėl pra
dės dirbti, nežinia .

Mokėjo bado algas. Staliai- 
dailidės gaudavo po 35c. į va
landą ,o paprasti darbininkai— 
nuo 15 iki 25 c., j valandą. Už
dirbdamas tik po 15c., j valan
dą žmogus jokiu budu negali 
pragyventi.—Senas Petras.

Tas i susirinku-
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MOKINAME

KALĖDOS ARTI — 
Ką Pirksi Prezentą? 

"Aulros” Knygyne, iki Kalėdų — kny
gos ir gintarai ui pusę kainos 

“ORAKULAS”
čia galima gauti garsiąją knygą “Ora

kulas”, kurioje yra pilna stovyla Sa
liamono, visos planetos po kurioms esa
te gimę, Alberto didžiojo toblyčia, dvi- 
liką daugaus 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. Vienintelė 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. 
Jūsų atsilankymo.
iki 5 vai. vakaro, subatoms iki 8 vai. 
vakaro, nedėldieniais nuo 9 iki 12 vai. 
dienos.

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St.. 

Chicago, III.
'fttfuN.į.   —...  ................ —.... Į-   

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 
Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerj. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

3236

nierium. Sukirptos miekos 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar , daugiau 
iršnurodytų pavyzdžių, prašome iš- 

cirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
onierų ir aiškiai parašyti savo var
ių, pavardę ir adresų. 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 III.

— Augesnei moterei tinkama suk 
Tamsesnes materijos su baltu kai

NAUJIENOS Pattem Dent.
1789 S. Halsted St., Chicazo. 
čia {dedu 16 centų Ir praftau

atsiųsti man pavyzdį No
Mieros ...............   per krutinę

(Vąrdas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
.. .............................................................. i..................... ........

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

Lankiam
Knygynas atdaras

SUSTOKIT IR PIRKITE

KALĖDOMS DOVANAS
1 pas

Bernard Petka’s
Vyrį Aprėdalų Krautuvė

4171 Archer Avė.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

MOKSLO

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir nuo 
7 iki 9 Vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., 
CHICAGO. ILL.

CUSSIFIED ADS
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Financial
Finansai-Paskoloa

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČIUS, Bondas ir Certifikatus of 
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

Patent Attornej
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos n 
išradėjais patentavime finansavime it su- 
■ adtme rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

H. SANDERS, 
536 So. Clark SL

1 ĮĮ ............ ■■■ ' , ' ■
Business Service 

Biznio Patarnavimas 
VAŽIUOKITE BUSU—NES PIGIAU 

St. Louis .............  $2.00
Kantas City $5.00
Detroit ......................  $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk .....................  $8.00
Philadelphia ..................  $8.00
Wasbington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Cbicago 
—O--

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos. 1932 
metų. Metini narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose nam^ 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Mfs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nno 8 .vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 'ryto iki 
piet. {žymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų binto Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

‘ Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adreso virš 40 metų

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoraojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame.;

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St. 

Kedzte 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai bučernė iš 
priežasties išvažiavimo iš meisto. Kny
gynas. Box, 67, 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen. Turiu dvi krautuves, vieną pri
verstas parduoti, nes negaliu apsi
dirbti.

4300 So. Westem Avė.

..... .  ■■■■■■ ..............

Mes Mokame Cash 
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

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

smulkiųjų skel

Taip,
Čia NAUJIENŲ

bimų skyrius 
kalba!

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

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

Telefonasyra

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

. ■ ' ■___________ ____________ ____________ ■____________ t _ .... ________________




