
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Naws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The L/ithuanian Daily News

lEntered as second-class matter Mareli 7, 1914 at ihe Post Office ai Chicago. KIL 
□nder the Ąc| of March 8, 1879 .

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
. .......... UI -N—............................. ...............................................

VOL. XIX
r--"-.... -..........

Kaina 3c

Rusijoj vėl kiekvie 
nas turės nešiotis 

pasportą

. ■'................-     "1 1 - """"r  ‘

Šis miestas tyliai pasi
tiks Naujus Metus

Chicago, III., Ketvirtadienis, Gruodis-December 29 d., 1932
............... ...................................——     1 - įį  ........ ...... ...........——  

No. 306

Bolševikai atsteigia oaristinę 
pasportų sitsemą. Už neturė
jimą paso—ištrėmimas

Ryga, gr- 28. — Caristil^ 
Rusija ,kad suvaldyti savo pa
valdinius, turėjo visų nekenčia
mą pasportų sistemą, kuri ta
po panaikinta pradžioj revo
liucijos.

Dabar šią caristinės Rusijos 
pasportų sistemą atsteigia bol
ševikai. Bolševikiška sovietų 
valdžia paskelbė, kad pradedant 
nuo sausio mėn. visi Rusijos 
gyventojai, virš 16 m. am
žiaus, turi nešiotis pasus, ku
riuos išdavines policija. Va
žiuojantys iš vienos vietos į 
kitą gyventojai turės regis
truotis policijoj. Tomis pačio
mis priemonėmis, kuriomis ca
ras tikėjosi suvaldyti revoliu
cionierius, dabar bolševikiška 
čeką—G. P. U. bandys kontro
liuoti visus Stalinui nepalan
kius žmones.

Visi nusižengiantys šiam dek
retui bus baudžiami ištrėmimu.

Bolševikai sako, kad įvesda
mi pasportų sistemą jie norį 
surinkti žinias apie visus kulo- 
kus ir kitus beteisius žmones, 
taipgi norį užkirsti kelią iš
tremtiems į šiaurinę Rusiją ir 
Siberiją gal milionams žmonių 
•pabėgti iš ištrėmitnoj ir slapta 
sugryšti j savo- kaimus.

Rusijos policija gi tapo pa
vesta G. P. U. žinion, pasta
čius vieną bendrą viršininką— 
Prokopievą. Todėl policija da
bar turės daug didesnių galių.

Gręsiant badui ir padėčiai 
blogėjant visoje šalyje, bolše
vikų valdžia pastaruoju laiku 
ėmė visu griežtumu varžyti gy
ventojus, kad jie negalėtų nė 
pasijudinti.

Lincoln, Neb., gr. 28. —Vi
sur Nauji Metai pasitinkami 
triukšmingai ir linksmai. Bet 
ne šiame miešta, šiemet šis 
miestas pasitiks Naujus Metus 
labai tyliai. O tai tddel, kad 
šiemet Nauji Metai bus sek
madieny. O sekmadieny čia 
negalima ne tik šokti, net ir 
privatiniuose namuose, 
taipjau greitai važiuoti 
liais, bėgioti, žaisti, ristis, 
ščiuotis, šaudyti, žuvauti, 
ti būgną, ar groti kokiu 
garsiu instrumentu.

Brutaliai nužudyta 
Norwood, Mass., 
lietuvių mergaitė

Anelė Keras, 9 mėtų mergaitė, 
rasta nužudyta savo namų 
rūsy. Įtariami nuomininkai

19 žmonių įnirę nuo 
munšaino New Yorke
New York, gr. 28. — Per 

šventes nuo nuodingo munšai
no niirė 19 žmonių. Apie 50 
žmonių guli ligoninėse užsinuo
diję munšainu. Manoma, kad 
daugelį jų nebepasiseks išgel
bėti.

Nuomininkas nušovė 
namą savininką

Rockford, III., gr. 28.— Kilus 
ginčui už rendą, nuomininkas 
Frank Ramsey, 52 m., nušovė 
namo savininką Bertrand Cole, 
56 m. Abu buvo seni draugai, 
dar iš vaikystės laikų. Ramsey 
sakosi nušovęs savo draugą ap
sigynimui.

La Paz, Bolivijoj, gr. 28. —- 
Palei Providencia upę rasta ne
maži aukso laukai. Valdžia 
užversta prašymais leisti tą 
auksą kasti. Pirmiausia leidi
mus gaus bedarbiai.

bet 
ark- 

kum- 
muš- 
nors

Pardavimo taksai 
nepraeis šiame 

kongrese
Pasipriešinimą visuotiniem par

davimo taksams išreiškė ir 
Rooseveltas

Washington, gr. 28.— Sena
to ir atstovų buto vadai pri
pažino, kad šiame kongrese 
abelni pardavimo taksai, ku
riuos siulo prezidentas Hoove- 
ris, nepraeis.

Jau4 ir pirmiau buvo mano
ma, kad tokie taksai bus at
mesti, nes jiems priešinasi ra
dikalia ir fermerių blokas, ku
ris nepraleido tų taksų perei
toje kongreso sesijoje. Bet da- 
dar tiems taksams pasiprieši
nimą pareiškė ir išrinktasis pre
zidentas Rooseveltas. 
dabar nė demokratai 
už tuos taksus.

Laikraščiai buvo 
kad Rooseveltas buk 
uždėjimui abelnų j 
taksų, kad subalansuoti biud
žetą. Sužinojęs apie tai Roo
seveltas pasmerkė tokią žinią 
ir pareiškė, kad jis visai nepri
taria abelniems pardavimo tak
sams, bet pritaria uždėjimui 
taksų tiktai ant niekurių pre
kių.

Kadangi Ilooveris priešinasi 
alaus biliui, o kongresas pasi
priešins pardavimo taksams, 
tai, išrodo, Hooveriui neteks su
balansuoti biudžetą. Abejojama 
taipgi, ar praeis demokratų 
siūloma pagelba farmeriams. 
Tad, kaip išrodo, Rooseveltas 
būtinai turės šaukti 
kongreso sesiją, kad 
Hooverio nepabaigtus

Norvvood, Mass., gr, 28. — 
Kalėdų dieną prapuolė graži 9 
metų mergaitė Anelė Keras, 
duktė lietuvių Mr. ir Mrs. Jo- 
seph Keras. Visur jos ieškota, 
bet tik vakar pasisekė rasti 
jos sužalotą lavoną. Ir rasta 
lavoną jos pačios namų rūsy. 
Mergaitės kūnas buvo suriš
tas virvėmis, įkištas į maišą ir 
paslėptas po malkomis. Polici
jos pareiškimu, kad ir dar ne
padarius medikales egzamina- 
cijos, yra aišku, . kad mergaitė 
buvo išgėdinta ir po to nužudy
ta.

Policija tuojaus areštavo Ke
ro nuomininką Ahmeed Ors- 
man, 50 m., kurį kaltina už 
žmogžudystę. Kitas areštuota
sis, Allie Orsman, 48 m 
kaltinamas kaipo
kas žmogžudystėj. Taipjau ieš
koma dviejų kitų žmonių, ku
rie per šventes lankėsi pas Ors- 
manus.

Mergaitės čeverykai rasti to
je rūsio dalyje, kuri buvo skir
ta Orsmanams.

Norfolk pavieto prokuroras 
Dewing sako, kad tai yra bru- 
tališkiausia žmogžudystė. Tuo
jaus bus pradėta autopsija.

Visų gyventojų pasipiktini
mas to žmogžudyste; yra tokis. 
didelis, kad areštuotuosius pa
dėta po speciale sargyba^ taipgi 
daugiau policijos pasiųsta į 
žmogžudystės apielinkę.

yra 
pagelbinin-

Taip kad 
nebestos

paskelbę, 
: pritariąs 
pardavimo

specialų 
užbaigti 
darbus.

Šiemet nulinčiuota 11 
žmonių

New York, gr. 28. — Pa
skelbta ,kad šiemet visose Jung. 
Valstijose nulinčiuota viso 11 
žmonių. Iš jų du buvo bal
tieji, likusieji 9 gi buvo negrai.

Pernai nulinčiuota viso 14 
žmonių.

78,000 serga “flu” Kansas 
valstijoj

Topeka, Kas., gr. 28. —Vals
tijos sveikatos tarybos sekre
torius Dr. Brown skelbia, kad 
dabar Kansas valstijoj 78,000 
žmonių serga influenza, kuo
met dvi savaitės atgal influen
za sirgo tik 100 žmonių.

M
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskj šilčiau, 
gal nepastovus į vakarą; pietų 
vėjas.

Saulė
26

Lietuvos Naujienos
Nužudė amerikonų

Kaunas.— Amerikos lietuvis 
ir Amerikos pilietis A. Pet
rauskas, parvažiavęs pas savo 
motiną Kėdainių aps., Perna
ravos vals., Dragių kaiman pa
sisvečiuoti, aną dieną buvo nu
žudytas.

Petrausko nužudymu įtaria
mas pil. Stukys, kuris sulaiky
tas ir kvočiamas.

Pietų Afrika uždrau
dė eksportuot auksų
Bet jos pinigai ir toliau pasi

liks auksu paremti

Klaipėdoje susekta 
slapta hitlerininkų 

organizacija

Samuel Insull pasi 
liks Graikijoje

Chicagos prokurorai apsivylę 
gryšta namo; byla prieš In
sullą užbaigta

P-le
vy-

New York, gr., 28. — 
Elizabeth Reeve Morrow, 
reshioji duktė velionio senato
riaus Morrow ir Lindbergienės, 
šiandie apsivedė su Aubrey 
Nei! Morgan iš Valijos, Angli- 
joj.

Jaunavedžiai apsigyvens An
glijoj.

Athenai, gr. 28. — Chicagos 
prokuroro pagelbininkas Bel- 
lows, nusivylęs, kad nepasise
kė išgauti Samuel Insull, ren
giasi dar šįvakar išvažiuoti į 
Paryžių ir pirmuoju laivu gryš- 
ti namo. Kitas prokuroro pa- 
gelbininkas, Vlachos, irgi tur
būt tuojaus gryš Chicagon, nes 
abu skaito, kad byla prieš Sa
muel Insullą yra užbaigta ir 
nebus galima jos atnaujinti, jei 
nebus išgauta naujų apkaltini
mų Chicagoje.

Atgavęs laisvę ir išsigelbė- 
jęs nuo išdavimo Amerikai, 
Samuel Insull vėl apsigyveno 
Petit Palais hotely. Jis gali 
gyventi Graikijoj kiek tik no
ri, net jei Amerika atšauktų jo 
pasą.

Samuel Insull jaučiasi pa
sveikęs, vietos klimatas jam 
patinka ir jis mano Graikojoje 
apsigyventi visam laikui.

Graikų spauda džiūgauja 
teismo nuosprendžiu, kad atsi
sakė Insullą išduoti Amerikai.

Washing tonas dar- studijuos
Washington, gr. 28. —Vals

tybės departamentas pradėjo 
tirti, ar ąalima apeliuoti nuo
sprendį Graikijos teismo, kuris 
atsisakė išduoti Insullą. Kai 
viskas bus ištirta, tai valdžia 
nuspręs ką ji toliau darys, kad 
Insullą išgauti.

Mexico City, gr. 28.

teka 7:18, leidžiasi 4:

[Acme-P. W A. Photo]

Būrelis Nusiminusių moterų prie Moweaqua, Ilk, kasyklos, 
laukia žinios f apie likimą uždarytų kasykloje giminių. Kasyk
loje eksplozija uždarė 54 angliakasius, kurių visi žuvo. Dalis 
lavonų jau išimta, bet kiti gal būt niekad nebus išimti, nes 
ugnis neleidžia prie jų prieiti.

Gasai sustabdė gel
bėjimo darbą Mo- 

weaqua kasykloj
Moweaqua, III., gr. 28. — 

Vakar iš kasyklos, kurioj eks
plozija Kučit^ ryte uždarė 54 
angliakasius, tapo išimtas dar 
vienas lavonas. Tokiu budu iš 
kasyklos jau išimta 40 lavonų.

šiandie gelbėtojai užtiko dar 
penkis lavonus, bet negalėjo jų 
išimti, nes patys gelbėtojai pri- 
troško nuo gasų. Delei daugy
bės gasų kasykloj prisiėjo su-

Klaipėda. XII. 10. Elta. — 
Karo komendantas nubaudė 22 
metų amžiaus Klaipėdos mies
to gyventoją Zabrovskį 3 mėn. 
kalėjimo už slaptos priešvalsty
binės organizacijos steigimą. 
Zabrovskis laikė ’Moltkio gat
vėj kioską ir verbavo į savo 
slaptą organizaciją jaunus vy
rus, daugiausia atsargos karei
vius. Vieniems aiškiai pasisa
kydavo, kad jis steigiąs hitle
rininkų organizaciją, o kitiems 
kalbėdavęs apie visai nekaltą 
sporto ir kultūros draugiją. To
kiu budu Zabrovskis surinko 
apie 40 vyrų. Tai daugiausia 
krautuvių ir kitų prekybinių į- 
staigų tarnautojai.

Zabrovskis mėgino įtraukti 
į savo organizaciją ir musų ka
riuomenėj savo noru atitarna
vusį pil. Leną. Zabrovskis jį 
kvietė į sporto organizaciją ir 
prašė ir kitų pažįstamų atsar
gos kareivių adresų. Jis taip 
pat prašęs parūpinti Bruvelai- 
čio ir Borcherio adresus. Za
brovskis taip pat palaikė ry
šius su žymiu vienos didelės 
firmos tarnautoju, kuris savo 
rėžtu palaikė santykius su Ka
raliaučiaus hitlerininkais.

Zabrovskis nesigina. Jis sa
komi* ,kad vasarą dažnai susi
tikdavęs stf vokiečių vandervo- 
geliais, kurie į Klaipėdos kraš
tą atvykdavo iš Vokietijos ir 
tie vandervogeliai klausinėjo 
Zabrovskį, ar jis negalįs Klai
pėdoj 
kams 
geliai 
reikia 
galima kviesti į nekaltu vardu 
pavadintas organizacijas. Ypa
tingai daug nurodymų davęs 
Zabrovskiui vandervogelių va
das iš Berlyno, kažkoks Beat- 
he. Tačiau Zabrovskis sakosi, 
kad paskutiniu laiku nutraukęs 
visus santykius su hitlerinin
kais ir sunaikinęs įstojimo pa
reiškimus į jų organizaciją. Za
brovskis, atlikęs kalėjime baus
mę, bus laikomas dar 2 mėn. po
licijos priežiūroj.

Pretoria, Pietų Afrikoj, gr. 
28.—Pietų Afrikos valdžia grie
bėsi griežtų priemonių, kad iš
laikyti savo pinigus paremtus 
auksu ir kas sustabdyti auksi
nių pinigų plaukimą, daugiau
sia į Angliją, kur už juos dau
giau mokama, negu ant vietos. 
Tuo tikslu premiero Hertzog ka
binetas nutarė uždrausti aukso 
eksportavimą, .taipjau išimti 
auksinius pinigus iš cirkulia
cijos ir uždrausti bankams po
pierinius pinigus keisti į auk
sinius. Tai yra faktiškas nu
ėjimas nuo aukso, nors valdžia 
ir sakosi, kad ji laikysis auk
so pagrindo.

Yra taipjau didelis reikaląyi- 
mas, kad valdžia pasitrauktų 
nuo aųksot ( Tam pritaria iT 
ūkininkai, kurie tikisi, kad 
jiems bus geriau padarius pi- 
Inigų infliaciją.

Pietų Afrika iškasa 53 nitoš. 
viso pasaulio aukso, šiais me
tais kasyklų pelnas padidėjo, 
padidėjus pareikalavimui auk
so. Uždraudimas eksportuoti 
auksą labiausia palies Angliją, 

¥. „ t , kuri daugiausia aukso suima,tečiaus galbūt bus pravesta ko- _______
kios nors formos kontroliuoja- L, ,.jos kabinetas ;.ezignavo 
ma pinigų ekspansija, kuri ______ _
leistų inflaciją neatsižadant Sofija, gr. 28. —Rezignavo 
aukso pagrindo pinigams. trys ministeriai, priklausantys 

Manoma, kad pigesnis dole- Lgrarų blokui, seimo didžiu- 
ris palankiai atsilieptų ir į mai atmetus jų siūlomas re- 
Anglijos svarą, kuris visgi pa- formas, šiandie rezignuos visi 
silieka saikas internacionali- kiti ministeriai, kartu su pre- 
niam kreditui, nors ir mažai to mieru Mušanov. Karalius skel- 
kredito bėra likę. Pakilus Ang- bia, kad jis paskirs Mušanovą 
lijos svarui, pakiltų kainos, kas | sudaryti naują kabinetą, 
palankiai atsilieptų į prekybos 
atgijimą.

Vėl kalba apie Ame 
rikos pinigų 

infliaciją
New York, gr. 28. — Vėl 

rimtai svarstoma apie Ameri
kos dolerio vertę. Niekurie 
tvirtina, kad dabartinė augšta 
dolerio kaina yra nepraktiška 
tarpt utinė je prekyboje, kuomet 
kitų šalių pinigai yra nupuolę 
ir daug pigesni. Todėl ragi-1 xrJ 
narna nupiginti dolerio vertę. L

Tikimąsi, kad šį klausimą Į J 
svarstys ateinantis kongresas.

stabdyti visą gelbėjimo darbą. Nors niekurie demokratų vadai
..<■ e - i • u priešinasi pinigų infliacijai,Užtiktieji lavonai randasi va

gonėly po akmenų ir laužų krū
vomis, šiaurinėj kasyklos da
ly. Išrodo, kad jie yra žuvę 
momentaliai, galbūt užgauti už
sidegusių gasų liepsnos.

Dar nėra surasta devynių la
vonų. Tečiaus nebėra mažiau
sios vilties, kad nors vienas 
jų butų išlikęs gyvas.

Jei gasai neprasivalys ir 
oras kasykloj nepasigerins, to
limesnis gelbėjimo darbas ne
bus galimas.

šiandie tapo palaidoti dar 29 
žuvę angliakasiai^ 14 katalikų 
surengta bendros apeigos mo
kyklos gimnastikos salėj. Pa
maldas atlaike atvykęs iš 
Springfieldo vyskupas. Kitose 
bažnyčiose irgi buvo laikomos 
masinės pamaldos.

Visas miestelis yra susirūpi
nęs kaip reikės išmaitinti žu
vusių šeimynas. Iš 54 žuvusių 
didžiuma turėjo dideles šeimy
nas; du jų turėjo net po 15 
vaikų, šeimynas dabar šelpia 
maistu Raudonasis Kryžius ir 
kitos organizacijos. Vėliau 
kiekviena šeimyna gaus ap- 
draudą.

Mexico City, gr. 28. — Ūki
ninkų konvencijoje Gaunajauto 
pareikšta, kad federalinė val
džia nuginklavo pusę iš 50,000* 
ūkininkų Vera Cruz ir keliose 
kitose valstijose.

.ii® lltt

Nesiseka Hooveriui ir žuvauti

organizuoti hitlerinin- 
pritariančius. Vandervo- 
mokę Zabrovskį, kaip 
organizuoti, ir sakę, kad

Mirė padegėja Ruplėnaitė

Madridas, gr. 27. — Daugiau 
kaip 20 rašytojų ir visuomenės 

Nusižudė pianiste Godowskio I darbuotojų sudarė komitetą 
sūnūs gelbėti garsų Ispanijos poetą

-----------  ir dramaturgą Francesco Vilią- 
New York, gr. 28. — Gordon espessa ,kuris su šeimyna mirš- 

Godowsky, ketvirtas sūnūs gar- tąs iš bado.
saus pianisto ir kompozito- ------- ----------- • ...........--

kar nusitroškino gasu namuo
se, kur turėjo pasisamdęs kam-i 
barelį. Jis buvo 26 m. amžiaus j 
ir dirbo taksikabų ofise.

Leido numirti kūdikiui nuo 
bado įr šalčio

Kaunas.—Teko sužinoti, kad 
Alvina Ruplėnaitė (Viksninių 
kaimo, Biržų vai.), kuri užde
gusi savo mylimą jam klojimą 
ir pati užsinuodijusi vitriolu, 
šiomis dienomis Šiaulių sunk, 
darb. kalėjime pasimirė.

Washington, gr. 28. - 
zidentas HooveriSj kuris yra di
delis mėgėjas meškerioti, šven
tėms išvažiavo laivu meškerioti 
juroje, Floridos pakraščiuose, 
kuriuos taip mėgsta jurų, meš
keriotojai. Pečiaus Hooveriui 
pradėjo nebesisekti ir meške
rioti, nes nors jau keliai die
nas meškerioja, bet dar nepa- 
gavo didesnės žuvies.

Pre-

Madison, Wis., gr. 27. — 
Nors James O’Brien gavo iš 
labdarybės įstaigų anglių ir 
groserių, tečiaUs jis atsisakė 
kurti pečių, o groserių visai 
nėjo atsiimti. Todėl jo 3 mė- 
nėsių duktė Mary Lou pasimirė 
nuo šalčio ir bado. ' Policija 
O’Brieną areštavo ir kaltina 
dėl kūdikio mirties. ;

Washington, gr.. 28
H. Dry, žemės mokslininkas, Ij 
pasimirė šiandie padaręs pas- 
kutintus pataisymus, savo ilga- J 
me traktate,—pasekmę 21 me- 1 
tų darbo valdžios tyrinėjimo la- J 
boratorijoj. ,

W
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Linkėdami Smagesnių 
Naujų Metų

Pasiųskite Saviems Lietuvon Pinigų 
— Telegrama Jie Dar Nueis 

j Laikų.
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NAUJIENOS, CHcsgO, UI. ketvirtadienis, gr. 29, 193Ž

KĄ ŽMONĖS MANO
4

Dėl Pasaulinio
Karo Veteranų

Prieš keletą dienų Chieagos 
Savitarpinės Pašalpos Draugi
ja turėjo savo mėnesini susi
rinkimų. Kai tapo užbaigta 
draugijos reikalai svarstyti, 
tai musų pirmininkas Micke
vičius pranešė, jog busianti 
paskaita. Kalbėsiąs Dr. Mont
vidas, bet apie ką, -- tai to 
nei draugijos viršininkai neži- 

<ną-
Štai pasirodo Dr. Montvidas 

ir pradeda kalbėti. Jis sako, 
kad gal daugelis spėja apie ką 
jis kalbėsiąs, be! nei vienas 
negalėsiąs įspėti. Toliau pra
neša, jog kalbėsiąs apie ka
rus ir kareivius arba “kostu- 
mcrius” prie valstybės iždo. 
Pasakė, jog jie yra tikri vals-; 
tybės iždo “plėšikai.”

Pirmiausiai papasakojo apie 
civili karą ir jo kareivius. 
Esą, valdžia pirkdavo karei
vius ant svaro: už sunkesnius 
daugiau mokėdavo, o už leng
vesnius-mažiau. Reiškia, lie
sas kareivis būdavo nuskriau
stas arba jo gyvastis mažiau 
tekainuodavo. Kai tuos karei
vius nuvarydavo į karo lauką, 
tai vieni jų bėgdavo į krūmus 
;u šau'uvais ant pečių, kiti 
palikdavo išdavikais. Paskui, 
kai civilis karas pasibaigė, tie 
visi kareiviai sugrįžo namo.: 
Praėjo keli metai po karo, ir 
tie visi kareiviai paliko didvy
riais, — ar jie buvo pabėgė-
liai, ar išdavikai — nedarėtkams, bet, ir savo priešams! 
skirtumo. Visi jie gavo riebias —Pasaulinio karo
pensijas ir valstybės iždas iš- veteranas.

Bonusai Karų Veteranams
Rašo Dr. .1. Montvidas.

Aš esu padėjęs šimtams 
pasaulinio karo veteranų gau
ti pensijas ir gydymą iš vald
žios. Mano pagelba buvo rei
kalinga tik tokiuose atsitiki
muose, kur veteranas jautėsi 
nukentėjęs, vienok valdžia ne
norėjo pripažinti jo skundo, 
šimtai kare nukentėjusių ve
teranų yra man dėkingi. Nors 
klausimas diskusuotinas, vie
nok aš nesu priešingas pensi
joms ir kitokiai pagelbai tiems 
veteranams, kurie aktualiai 
dalyvavo mušiuofb ir vienaip 
ar ki’aip nukentėjo: tapo su
žeisti, gazaiš pritroškinti, ne
teko sveikatos arba apsirgo 
nepagydomomis ligomis. Žu
vusiųjų šeimynos irgi turėtų 
bibti nors dalinai aprūpintos. 
Kas kita su tais veteranais, ku
rie iš karo grįžta pilnai svei
ki. Pasaulinio karo laike did
žiuma kareivių ne iš Amerikos 
negavo išvažiuoti. Tūli, apart 
paprasto muštro, tik bulves 
kempių virtuvėse skuto ar ki
tokius darbus dirbo. Apart 
pilno užlaikymo, paprasčiau
siam kareiviui buvo mokama 
po dolerį už dieną. Aprėdalas, 
gydymas, trąnsportacija ir ki
tos privilegijos dovanai. Kari
ninkai gavo kur kas didesnes 
algas.

Amerika karą paskelbė ba
landžio 6 d., 1917 m., ir baigė 
lapkričio 11 d., 1918 m. Reiš
kia, kariavo 16 mėnesių. 
Tiesa, karas padarė nemaža 
naujų milionierių, vienok kuo
met prikaišiojama darbinin
kams, buk ir jie pralobę karo 
laike, tai yra nesąmonė. Darbo 
buvo, algos padidėjo, vienok 
viskas pabrango dvigubai ir 
trigubai. Jeigu kas ir sutaupė, 
tai ne kažin kiek per tą 1'6 mė
nesių. Darbų buvo apščiai ir 
algos da labiau pakilo po ka
ro. Tikroji bedarbė prasidėjo 
tik nuo 1929 metų. Grįžusieji 
kareiviai negali skųstus nes 
jiems buvo duodama pirmeny
bė visur. Mat patriotizmas to 
reikalauja, Po karo per 10 ar

inokėjo milžinišką sumą pi
nigų.

Aš esu pasaulinio karo vete
ranas ir labai gerai žinau, kad 
nei vienas išdavikas arba pa
bėgėlis negali gauti pensiją ar 
kitokią pagalbą.

Toliau Dr. Montvidas sugrį
žo prie pasaulinio karo ir jo 
kareivių. Nurodė, kad karas 
Junginėms Valstijoms kaina
vo 13 bilionų dolerių, o vete
ranams (sužeistiems ir tiems, 
kurie yra sveiki) reikės iš vai
si vbes iždo išmokėti 30 bilio
nų dolerių.

Kareiviai (daktaras juos va
dino “kostumeriais”), kurie 
buvo išvaryti į Franciją, su 
šautuvais ant pečių paviksojo 
po Francijos krūmus, o sugrį
žę namo vadina jave didvy
riais ir maršuoja į Washing- 
toną, norėdami išplėšti valsty
bės iždą. Geriau, kad jie ne
būtų grįžę iš karo lauko, — 
nebūtų tiek trubelio padarę 
dėl šio krašto ir butų sutaupi- 
nę pinigų dėl taksų mokėtojų.

Reiškia, nuo tėvų paimti sū
nus turėjo būti Francijoj už
mušti, nes sugrįžę jie “tru- 
belį” daro!

Tai taip Dr. Montvidas įver
tina kareivius, kurie nekaltai 
už šį kraštą savo kraują lie
jo. Daugelis tų kareivių turė
jo palikti gerus darbus ir my
limus asmenis. Jie ten turėjo 
eiti, kur audra ir lietus, kul
kos ir sužeistų kareivių vaito
jimas.

Tokiais “kostumeriais” būti 
aš neveliju ne tik savo vai-

ba 11 metų jie turėjo genus 
uždarbius, geresnius negu kad 
karo butų nebuvę. Vadinasi, 
ir jie naudojosi karo vaisiais, 
tik tūlą mėnesių skaitlių ma
žiau už tuos, kurie į kariuo
menę nebuvo paimti. Civi
liams gyventojams buvo atim
ta spaudos ir žodžio laisvė, 
veikė aštrus sedicijos įstaty
mas, atsirado dienos be cuk
raus, mėsos, gazolino ir kitko, 
miltai su kornais, nuolatinis 
aukų rinkimas-, bonų pardavi
nėjimas, boikotas ir net muši
mas tų, kuriuos kas nors įta
rė Vokietijos pusei simpati

zuojant. Taip, civiliai gyvento
jai nuo karo irgi kentėjo. Tu
pi a'sidurė kalėjimuose, kiti 
.gavo mušti, treti buvo perse
kiojami ir patriotiškas ūpas 
daugelį išvarė iš darbo arba 
biznio. Vadinasi, kentėjo ka- 
reiviai, kentėjo ir civiliai gy
ventojai.

Amerika iki karo pabaigos 
turėjo suverbavusi 2,800,000 
kareivių ir 2,000,000 atsargoj. 
Mūšių lauką pasiekė 1,390,000 
kareivių. Generolas Mareli 
(the American Chief of S’aff) 
skelbia, kad pasauliniame ka
re tapo užmušta arba mirė 
nuo žaizdų 7,354,000 vyrų: ru
sų 1,700,000, vokiečių 1,600*000, 
franeuzų 1,305,000, austrų 
800,000, anglų 706,000, italų 
460,000 ir amerikonų 50,000. 
Amerika į karą įstojo vėlgi, 
ėmė geroką laiką, kol pasi
ruošė ir tik karo pabaigoje 
jos kariuomenė padėjo parblo
kšti Vokietiją. Amerikos tur
tas pastatė alianlų armijas 
ant kojų ir jo rolė buvo svar
biausia karo laimėjime. Nors 
Amerikos role buvo svarbi 
karo laimėjime ir “išgelbėji
me pasaulio demokratijai/* 
vienok kraujo už šį kraštą 
pralieta mažiau, negu už k*i- 
tus kraštus. Kurie kraują lie
jo, tų didžiuma ir negrįžo. 
Grįžusiųjų didelė didžiuma 
nė lašo kraujo nėra lieję. Ki
ti veteranai - nė iš Amerikos 
kempių nebuvo išvažiavę. 
Daugęi»» tik jiiMa,. !rcjeti| ar
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BUDRIKO RADIO

ARNER

TH RILIUI 6MTYSTERieHSFA$CIWXI16

sužayė

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
AUGŠČIAUSIA KAINA

MĖSOS JISAI VEIKIA
TRUMPŲJŲ BANGŲ RECEIVERIS $5.00

Švieži šolderiukai, svaras ir jums

Veršiena dėl kepimo, svaras

Netirpinti taukai, svaras

Mahanojaus Lietuviška Mainierių Oikcstra

Nedideli pork loins, svaras

Minkštas romui stekas, svaras
Liet. Viešbučio Metr. Ojrkettras.Jaunos vištos, svaras

SU NAUJAIS METAIS

Te|. Boulevard 4705-8167

DAILI TETA 
ŽIRGELIS ~

Oak Forest lietuviai 
elgiasi nekultūringai

STUDETO SA

W0flLD TO YOU

Veršienos kulšis, svaras

Puikus periodiniai consoles yra matomu įrodymu vidujinės savybės 
naujojo Stewart-Warner Round- the-World Radios — du metus pažen

gę pirmyn bet apkainuoti taip žemai kaip

V. Dineika ir J. Petrauskas.

Tuos nesusipratimus Oak 
Forest prieglaudos lietuviai 
f urėtų išrišti patys ant vietos 
ir vengti to negražaus 
nekultūringo papročio 
lynių. V. R’S.

A j- BRAZILIJA — Fokstrotas

TIKTAI 
paklausykite 

O JISAI PADARO

Polka — Mahanojaus Lietuviškas Mainierių Orkestras.

Perskaitęs žinią “Naujiėniį” 
nuiii. 304 apie 0ak Forest; į- 
namių muštynes, įgavau visai 
kitokį įspūdį apie juos, negu* 
iki šiol turėjau. Rodos, nęŲ- 
kėtina, kad taip yra, Bet apie 
tai pasakojo vienas tos prie
glaudos įnamis Jurgis Ješkevįi- 

(jis bent taip sakėsi “N.”

Su pagelba Magiško Dial jus ga
lite kontroliuoti standartinius 
programus pastebėtinu realizmu. 
Su jo pagelba jus taipgi galite 
išgirsti visus prietikius ir turėti 
džiaugsmo trelius kurį Trumpų- 
jų-Bangų broadkastinimas jums 
sutęikia. Policijos Pašaukimai, 
Orlaivių, Laivų ant jurų, Progra
mai iš Svetimų šalių Stočių — 
Viską tą jus galite turėti su pa
gelba to pastebėtino Magic Dial.

eina, bet stoka kulturingumo 
pas pačius įnamius. Žinoma, 
ne pas visus. Juk didžiausiuo
se knygynuose kur tuks* ančiai 
žmonių pereina per dieną, yra 
dažnai tik po vieną kiekvieno 
laikraščio ekzempliorių, o nie
kuomet negirdėti, kad dėl to 
kiltų muštynės.

nesvarbu, bešališkai 
ir prieglaudor* įna- 

iiniai mušasi dėl "Naujieną”, 
ar dėl ‘kurio kito laikraščio, 
arba dėl ‘kurio |qio daikto. Jų

Gegužių Vincas — Tenoras 
KAUKAZO VAIZDELIS—Lietuvos Viešbučio Metropolio Orkestras 
KAUKAZO VAIZDELIS — Pirma ir Antra Dalis.

Dabar;., prie Standartinių Ban
gų piiągrąmų* Stewart-Warner 
padarė sujudinančią
jaučią Viso. Pasaulio priėmimą 
galimu d<il visų. Pasilinksmini
mai iš Naujojo Pasaulio bus Jū
sų su pagalba. Magiško Dial-ste- 
buklingiausia radio derinimo 
Kontrolė kada nors išvystyta. *

įsigykite tūps vėliausius Rekordus Budriko Krautuvėje 
bus daug geresni Nauji Metai.

ieškoti. tigma, u# savo 
kraštą lwaują

žmoma* iianaidMi Ibonų 
.mokėjimas ir pu
ses. Jis aukoja mUliąrišką 
nuotaiką pubbkajg ta neleid
žia jai mirtik Jis užlaiko eiles 
.poliRkianiųi oltauasa. Jta nu-, 
kreipia veteranų ta jų ^ftiinynų 
dėmesį nuo labiau svarbių gy
venimo kluusimų$

Aš nekaltinu pasaulinio ka
irę. vataijano,, kurta kriokuoja 
mano paskaitą, ^aAuįenose” 
Įneš nelengvai yra paskaitas se
kti, todėl ta skaMnea ta ma-r 
mo kalbos turinį jis ^pusėtinai 
iškraipė. Sutaumpintoj formoj 
ipakartosin ją rašydamas apie 
.civilio kuro veteranus.

Karų veteranai! Amerikos 
valdžiai kasmet kainuoja apie 
$928,000,000, reiškia arti bi- 
įliono dolerių. Tuos pinigus 
turi, sumokėti gyventojai i

Dabartinėj bedarbėj ne tik 
veteranai* o ta miiionai dar- 

’bininkų badauja. Jie bile ko, 
griebtųsi, kad gavus pragyve
nimui reikmenų. Nelabai gali
ma smerkti net ir tuos, ‘kurie 
arba žudosi, arba eina vogti. 
Negalima smerkti ir veteranų, 
kurie reikalauja, kad bonusai 
tuoj butų išmokėti, nes kon
gresas nubalsavo atlyginti už 
heroj izmą. Politikieriai yra kalti 
už tokį nubalsavimą. Vetera
nai, politikierių paskatinti,, 
vis labiau brganizuosis ir 
daugiau reikalaus.

Atleiskite, kad šiame straip
snyje menkai Satyros, kurios 
apščiai turėjaujsavo paskaitoj 
Chieagos T iet. r 
šalpos mitinge, j.

US su MYLIMĄJĄ
PADANGĖ.

Jonas Gitąįtis — Tenoras

QI KAD IŠAUSTŲ — Vyrų Oktetas 
—“MISS LIETUVA"

AR TU ŽINAI RROLI
—RYTŲ DAINA.

ras Amerikai kmuavo apie 
$32,832*900,000. Jeigu jo vete
ranais bus rūpintasi bont 
fiąk, kiek civilio karo vetorą^ 
nais, iki 1970 m. iš valdžios iž
do bus išleista apie $50,000,- 
900,000, Iki 1945. metų, kmigre-i 
so skirtieji bonusai pasaulinio., 
karo veteranams bus išmokė
ti. Valdžios namibita skolos 
(national dėbt) įrgį bus neto
li užbaigtos. “Saldotų” drau- 
.gąi. ir patam.'ingįi spntt^kiicriai 
iims rėkti, kadi ttataybeįi'

SIUNČIA ,« ŠIRDINGUS LINKĖJIMUS NAUJŲ METŲ
Budriko Lietuvių Radio Valanda per Naujus Metus bus perduo
dama ir ant Trumpųjų Bangų W 9X A A ir W C F L 970 k. nuo 
1 iki 2 vai. po pietų. Girdės tolimas pasaulis musų dainas ir mu
ziką.

ketvertą mėnesių ir kempėse 
teišbuvo.

Jeigu vyrai noriai stoja ka
riuomenėn arba konskriptuoti 
pasišventusiai kraują lieja už 
rayo kraštą, jie jaučiasi esą 
patriotais ir herojais. Kuomet 
už šitokį darbą jie reikalauja 
ir net gvoltu veržiasi prie at
lyginimo pinigais, jie yra pa
prasti “kostumeriai.” Kuomet 
jus matote skęs'antį žmogų, 
šokate vandeniu, nizikupdamii 
pats nuskęsti ir nubus sušlap
ti, yisui nemanydami apie at
lyginimą, Išgelbėję neneikalaun. 
j a te, kad jis apmokėtų už siir 
šląptus nubus ir 
Taip put, jei kas nonom bu*it 
sląkenis iv mielai kraują. lieją> 
už savo kraštą, turėtų smumtr 
tytis *!pedlevQti” savo patnior 
tizmą ir herojizmą už dole-! 
rius. Jeigu bokariaudamas ne
tenka sveikatos užsidirbti 
pnagyvenimą, kraštas už kurį 
jis kariavo* privalo rūpintis, 
tokiu veteranu.

Garbingą iš kariuomenės 
paliupsa-vimą gauna ir tie kar
vei,viai, kurie putmka į prie-, 
šų r inkas gyvi ir sveiki. Tūli 
kareiviai taiko nelaisvėn pa
tekti. Civilio karo laike tokių 
šposų buvo apščiai. Apie civi
lį karą (4861M1865 m.) para
šysiu atskirą straipsnį. Apie 
jo veteranus kalbėjau Chica- 
gos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pašalpos mitinge. Duosiu gar 
nėtinai skaitlinių ir. faktų. Į 
kariuomenę stojo liuosnoriai, 
a’skiroms valstijoms buvo pa
vesta gauti žinomą kareivių 
skaitlių. Tūlos valstijos mokė
jo po $700 valunteriams. Buvo 
atsitikimų, kad nupirkti karei
viai pabėgdavo arba nelaisvėn 
pasiduodavo. Nekuria karei
viai, pabėgę iš kariuomenes, 
vėl į ją parsiduodavo kitoj 
vietoj. Bet kada praėjo daug 
me!ų ir civilio karo vetera
nams ir jų šeimynoms tapo 
paskirtos pensijos, kokia gar
binga tapo The Grand Army 
of the Rcpublic! Pradžioj ve
teranai užsiiindpy’o nelaimėn 
patekusių veteranų, ir jų šei
mynų šelpimu, paminklų sta
tymu ir buvo iškovoję Memo- 
rial Day pripažinimą, kurioj 
jie kapines puošdavo ir uni
formomis apsirėdę pamatuo
davo ir patriotiškus “spyčius” 
pasakydavo, kad jaunoji gent- 
kartė neužmirštų karo ir butų 
linkusi, reikalui atsiradus, ki
tą vesti. 1890 m. kongresas, ap
rūpino veteranus pensijomis, 
kurių suma iki pasaulinio ka
ro siekė apie $5,000,000,000. 
Pats civilis karas kainavo 
$3,344*000,000. Pasaulinis ka- čia

rąporteriuik tad reįlcin ma 
nyti, kadi tani
Muštynės kylą dėl oNaųjienų”, 
nes Misi vienu( tolUi jas nori 

‘skaityti-—viso 
ną< prieglaudon tik kopijų 
Kad toiliaiu išvengta mmštynių 
įpiltatis. kuris apie tai pasa
kojo, prašo, kad butų siunti- 
uęjamą daugiau “Naujienų.”

Visai 
žiuri n1,

NF^MUNIEČ^^POLKA — F J ‘

KARIŠKAS VAIZDELIS—Fokstrotas.
SUPILK SUDIEV Lietuvos Viešbučio Metropolio Orkestrą

SbO

toks; elgesys, jeigu iš tikrųjų 
ytja l>0Il,ato. taip yra, jiems garbės nedaro.

Nedaro ne tik jiems garbės, 
bet ir aplamai lietuviams. 
Pastaraisiais laikais Chicagos 
ir ąpielinkių Lietuviai gana 
gausiai lankydavo prieglaudą 
ir rūpinosi tų vargšų likimu. 
Bet fitŽinoję, kad prieglaudos 
įnamiai taip negražiai elgiasi 
ir daro gėdą lietuviams, gali 
nukreipti savo duosnią ranką 
nuo jų.

Man atrodo, kad ne “Naujie
nų” permažai prieglaudon nu-

TŲRKŲ VESTUVĖS — Lietuvos Viešbučio Metropolio Orkestras. 
ARŽUOLINIAI PAMATAI.
MOKSLAS DARBO ŽYGIŲ ŠUOLIAI —. Stasys Pautas, Baritonas*

Namie darytos dešros, labai.
skanios, svaras..............

Mėsa dėl sriubos, svaras....
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DIDŽIAUSIA RADIOdid-

CLEARANCE s.

DUODAMI

iki

MAJESTIC RADIO

$150.00

$148.00

$165.00

nijoje, jau daugiau kaip 5,000

JI’ *>'

vartoj a- 
daromos 
apsisau-

ant i$- 
prietai- 

$5.80 į

CROSLEY RADIO .

R. C. A. RADIOLA

MAJESTIC RADIO

turi dideles svarbom, kaip jie 
praleidžia drėgnumą. Mažiau
siai sušlampa vilna, todėl dre-

labai 
savy- 
todėl 
ypa- 

smar-
prakaituoja. įstatymas 

kad nebūtų dirbtinis 
dažomas 

kuris yra

[Acme-P. B A. Photo] 

Christal Paar, vienatinė Švei
carijos moteris milionierė.

VISŲ MODELIŲ!
Kainos sumažintos nuo 50% 
75%! Proga įs igyti gerinusį 
dio net tik už vieną ketvirtą 
lėlę tikros verčios.

Ashland—4834 South Ashland Avė. 
South State—3400 South State Si. 
Knslewood—852 W. 63rd St. 
South Chicago—2050 E. 02nd St.
Miehigan Avė.

Peoples Furniture Co. g a 
Krautuvėse

Matykite šiuos Bargenus Tuojaus!
$585.00 SPARTON Automatiškas Kombinacijos radio'

su gramafonu, 13 tūbų ....................  ,.........:......
$325.00 COĖUMJ3IA Automatic Kombinacijos radio 

su gramafonu
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Ketvirtadienis, gr. 29, 1932

Dr. A. Garmus.

Drabužiai ir Sveikata
(Tęsinys)

šiluma (karštis) veikia at
virkščiai. Nuo šilumos med
žiagos apykaita mažėja, kū
nas darosi sunkus, mieguistas.

Perdidelis saulėje odos i- 
kaitinmas žalingai veikia pa
čią odą; atsiranda" pūslės, tem
peratūra pakyla net iki 39—10 
laipsnių. Be t,o, nuo saulės 
spindulių gali įvykti ne tik kū
no peršildymas, bet ir smege
nų suerzinimas net iki sąmo
nės netekimo. Tokie saulės 
smūgiai dažniausiąi atsitinka 
karštomis 
ankštus
pagalba tokiais 
—atleisti 
kad galėtų atvėsti 
to, reikia paimti 
nančių vaistų.

Drėgnas karštas
sunkiau pakeliamas, kaip sau
sas ir šiltas, nes sausame šilta
me ore prakaito išgaravimas, 
dėvint atitinkamus drabužius, 
vyksta daug greičiau.

Šviesa ir oda

dienomis, dėvint 
j. Pirmoji 
atsitikimais 

drabužius, 
kūnas. Be 
širdį erzi-

Šviesa musų odai turi 
žiausios reikšmės.

Raudonos bangos suteikia 
odai šilumą, violetinės ir ultra
violetinės veikia cheminiu bil
du odą, sukeldamos joje vita
minų veikimą. Be saulės spin
dulių, panašiai kaip ir auga
lai, oda darosi išblyškusi, ne
sveika. Todėl vaikai, gyvenan
tieji tamsiuose butuose, pože
miniuose urvuose, serga ang
liška liga — rachitu ir linkę 
į tubcrkuliuozą. Be ultraviole
tinių saules spindulių auga
luose negali pasidaryt žalioji 
augalo medžiaga (chlorofilas), 
o žmogaus kūne raudonieji 
kraujo rutuliukai, o be jų ne
kiltų vitaminų. Ultravioletinių 

^spindulių ypač daug kalnuo
se, juroj ir abelnai vandenyje. 
Todėl suprantama, dėl ko va
sarą ant vandens ir kalnuo
se greičiau oda nudega. Ul
travioletinius spindulius gau
name ir nuo kvarco lempų, 
kurias K. M. Ligonių Kasa pla
čiai teikia savo nariams ir jų 
šeimoms žiema norėdama įs
pėti susirgimus.

Kaip atsirado drabužiai ir ko
kios jie reikšmės turi musų 

sveikatai.
Susipažinę su odos veikla ir 

įtaka įvairių išorinių veiksnių 
į ją, kalbėsime apie drabu- 
v • Z1US.

Pirmieji žmonės vaikščiojo 
jei ne nuogi, tai bent pusnuo
giai, prisidengę kailiais šaltes- 
niuose kraštuose. Dabartinės 
Afrikos, Australijos ir Pietų 
Amerikos laukinės tautos ir 
dabar panašiai dėvi. Laukinių 
žmonių oda geriau prisitaikiu
si įvairioms oro įtakoms. Jų
jų oda nėra tfek opi oro įta
koms, kaip musų, kultūringų
jų žmonių. Kultūrai kylant, 
drabužiai darėsi vis įvairesni. 
Pirmieji drabužiai šiltuose 
kraštuose buvo vartojami kaip 
papuošalai, ypač spalvuotos 
medžiagos. Ir dabar Afrikos, 
Australijos ir Brazilijos lauki
niai ją tebevartoja kaip pa
puošalą. Ir musų “aukštoji 
kultūra“ dažnai grįžta į lauki
nius papročius. Paimkime 
Kauno garbingas “ponias“ ku
rių lupos iškeptos ochra, anta
kiai nurauti ir nutepti suod
žiais. Juk čia tikras laukinių 
tautų pamėgdžiojimas.

Jos užmiršta, kad šie tepa
lai žalingai veikia odą, silpni
na jos atsparumą ir aplamai 
kenkia sveikatai, nekalbant 
jau apie tai, kad tokios 

, nios“ nustoja natūralaus 
raudonumo.

Mus stebina, kad musų 
nios“ daugumoj < išėjusios iš 
kaimo, ūkininkų dukrelės, la
bai greitai persiėmė pačiais 
blogiausiais kultūros papro
čiais.

“po- 
lupų

“po-

Drabužiai daug pareina nuo 
klimato, šiaurės eskimosas, 
norėdamas apsisaugoti nuo 
šalčio, nešioja šiltus kailių 
drabužius, tuo tarpu Afrikos 
arabas dėvi ilgus drabužius, 
norėdamas apsisaugoti nuo 
karščio.

Dabartinio žmogaus kūnas, 
prie ypatingai įtempto ner
vingo darbo, yra fjk mažas 
priedas prie smegenų. Visas 
darbas dabar koncentruoja
mas galvoje. Esant tokiai pa
dėčiai, į kūno auklėjimą maža 
tekreipiama dėmesio. Užtat jo 
fizinis patvarumas gerokai sil
pnas, greitai pasiduoda įvai
rioms žalingoms oro įtakoms.

Norint susilpnėjusį kūną 
apsaugoti nuo susirgimų, pri- 
seina vis daugiau ir daugiau 
naudotis šiltais drabužiais ir 
šiltais butais. Butas, galima sa
kyti, yra praplėstas drabužis.

Drabuži ų m e džiugu.
Norėdami išsiaiškinti, ko

kius drabužius turi dėvėti mu
sų darbininkai, reikia žinoti, 
kaip drabužiai daromi iš ža
lios medžiagos (žaliavos). Mes 
jau matėme, kad šiltų kraštų 
laukiniai žmonės drabužius 
vartoja pasipuošimui, o šaltų 
kraštų — apsisaugojimui nuo 
šalčių. Musų klimate daugiau
sia varioj m i linų ir vilnų au
diniai. Pirmuosius drabužius 
laukiniai pradėjo austi iš pa
prasto medžio minkštų žieve
lių. šiuo laiku kapitalistinis 
pasaulis viską atlieka fabri
kuose mašinomis. Todėl mums 
ir reikia susipažinti su ta me
džiaga, iš kurios daromi musų 
drabužiai, nes fabrikuose dra
bužiai gaminami iš įvairių 
medžiagų. Jų tarpe gali būti 
tokių medžiagų, kurios žalin
gai veikia į musų odą, ją net 
užnuodydamos.

Seniausias drabužis šiaurės 
srity, pradedant nuo ledynio 
periodo, yra žvėrių kailis. Kai
lis paprastai išdirbamas ir pa
daromas minkštas ir lankstus. 
Iš kailio galima padaryti ir 
odą, kuri net ir vandens ne
praleidžia.

Pietų šalyse išmokta iš pal
mių daryti audinius, kuriuos 
vartojo kaip papuošalą.

Lietuvoje audiniams dau
giausia vartojami linai ir avių 
vilnos.

Asbestas jpiip pat 
mas audiniams. Iš jo 
pirštinės ir drabužiai 
goti nuo karščio.

Vokietijoje karo metu buvo 
bandoma gaminti audinius net 
iš stiklo. Taip pat karo metu 
Vienoje buvo daromi bandy
mai gaminti audinius iš dilge
lių. Dilgelės audiniams tinka, 
tik sunku jų daug išauginti!.

Be to, daug medžiagų gami
nama iš kanapių ir bovelnos. 
Bovelnos apdirbimas kapita
listinėje pramonėje užima la
bai svarbią vietą.

Taip pat buvo bandoma au
sti drabužius iš medžio, pir
miau jį pavertus popierium. 
Bet niekas neišėjo. Didesnės 
svarbos turi vilnų audiniai. 

metų vartojamas šilkas. Pas
kutiniu laiku plačiai vartoja
mas dirbtinas šilkas iš celiu
liozes. Iš jo daugiausia gami
na moterų kojines. (Jos 
netvirtos). Šis šilkas turi 
je daug cinko druskų ir 
juo dažnai užsinuodija, 
’jngai moterys, kurios 
kiai 
kovoja, 
šilkas dažomas anilino da
žais, kuris yra labai kenks
mingas žmogaus sveikatai.

Žmogaus drabužiams buvo 
vartojama ir viela, ypač kuo
met buvo madoje platus sijo
nai su vielomis apačioje, t. y. 
krinolinai. Kaipo kur j ozą gali
ma nurodyti, kad siaučiant 
krinolinų madai, per 12 metų 
perdirbta 900 tūkstančių cent
nerių plieno į vielą. Jei ją iš
tiesti, lai galima butų 56 tūks
tančius kartų apsupti žemę.

Mikroskopo pagalba galima 
pažinti kiekvienos medžiagos

Medžiagos sudėtį galima pa
žinti ir ją deginant. Li’cx’o 
fabrike vartojamas daug maž 
toks būdas: ant svarstyklių 
dedama lygus kiekis vilnos ir 
išaustos medžiagos. Sudeginus 
vieną ir antrą gelumbę, vėl 
sveriama. Jei buvo pagaminta 
iš tikros vilnos, tai abiejų 
pelenai įiiri lygiai sverti.

Bcikia žinoti, kad ne visos 
medžiagos vienodai praleidžia 
šilumą. Jei leisti, kad oras ly
gus 1, tai vilna ' praleidžia 
šilumą apie 6 syk geriau, kaip 
oras, šilkas apie 19 sykių, Lo
veliui ir pakulinė medžiaga 
apie 30 sykių, žodžiu, bovel
nos ir linų audiniai mažiau
sia tinka drabužiams, o vilna 
geriausiai.

SUSTOK KENTĖJĘS!
PASVEIK SU ŽOLĖMIS DYKAI!

Kokios 'gal būt Kalėdos ir Nauji Motai 
be sveikatos?

Kurie kenčiate nuo srazų, iSpustų vidurių, 
skausmų, nuovargio, nerviSkumo, vidurių 
užkietčjimo, rheumatizmo, puslSs ir moterų 
ligų, homorroidų ir kronlSkų Ilgų dabar gali 
pasveikti. Nežiūrint nuo ko nekentėtumete ir 
kų ne vartojote pirmiaųs. išvalykite savo 
kraujų ir vartokite fij pastebėtinų Žolių 
Tonikų No. 1 ar S-M-S žolių Nu Tonikų 
Motinos Helena Šimanskis 70 metų, žolių 
specialistės ir Dr. P. B. Šimanskis.

Atsinešk skelbimų ir ateik tuojaus dėl 
Specialio žolių Gydymo pasitarimo ir pageb 
bos dykai, taipgi specialisto daktaro egzami- 
nacija Dykai, speeialis pasiulljlmas $1.00 
butelis už 50c. RaSyk dėl sainpelio Dykai 
Motina Helena ir Dr. P. S. Šimanskis, 1860 
N. Domėn Avė., Chicago, III. Nau. 18-24-88.
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gname ore vilnos drabužiai 
geriausiai tinka. Be to, vilna, 
kaip lengvesnė, taip pat ge
riausiai tinka drabužiams. (Vi- 
sos kitos medžiagos: bovelna, 
linai, asbestas, oda, dirbtinas 
šilkas mažiau tinka. Balti
niams tinka tik linų išdirbi
niai.

Musų drabužių audiniai.
Susipažinę su atskirų me

džiagų dalimis, siūlais, pažiū
rėkime, kaip iš paprasto siū
lo gaunamas audinys-

Anglijoje jau 18-to amžiaus 

mašina. Tai pirmoji audimo 
mašina. Svarbu žinoti, kokias 
ypatybes turi turėki audiniai, 
kad atitiktų higienos reikala
vimams. Musų oda yra labai 
elastinga, lanksti. Oda seka 
kiekvieną raumenų ir sąna
rių judėjimą. Svarbu, kad au
dinys butų pritaikytas kūno 
judesiams. Todėl kasdieniniai 
drabužiai turi būti lankstus, 
kad nekliudytų kimo jude
siams darbo metu. Juo leng
vesni drabužiai, juo jie higie- 
niškesni.

Toliau iš drabužių reika
laujama, kad jie kaip galima

VISŲ GERŲJŲ 
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Chicago LAW Schooi
-------------------------------ACCREDITED------------------------------

The stųdy of law dėvelops and eouips 
LEADERS. Mosi of our Leading Men, includlng 
our Prosldonts, havo been Lawyers. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Thore it alwayt a Great 
Demand for Mon and Womon wlth togai Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a limo. No Time Lošt New Classes 
formod nlne tlmes a Year. Start Studying and Earn- 
Ing Creditt at any Time. ENTER NOW. LLB. Degreo 
ln Throo Years. Day and Evenlng Classes.

° $198.00
su gramafonu .................................   $95.00

$198.00 BALAITE Kombinacijos Radio su Gramafonu ir C£££Q A A
$65.00 
$65.00 
$50.00 
$48.00 
$59.50 
$39.00 
$29.00 
$29.50 
$27.50

$25.00 VERTĖS MIDGET RADIOS ..................   CIO 7E
Ir daugybė kitokių bargenų .................. ......... ......... ir augščiau

šie minėti radios yra visi pilnai garantuoti duoti už- 
ganėdijimą arba pinigai yra grąžinami atgal.

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų mokant po 50c 
ir daugiau į savaitę.

ATSILANKYKITE TUOJAUS!

UU1MUU4IU ............................. .. .......................................................y.............-....................................... -r

$190.00 ATWATER KENT Radio su 10 tūbų, gražiame 
kabinete ........... ............ .......... .

$168.00 SPARTON Radio su 10 tūbų, labai gražiame 
kabinete .. ............ ................................................ .

$245.00 FADA Radio, labai dailiam kabinete
* tiktai už ........... ................................................... ...........

$170.00 ATVVATER KENT Radio su 10 tūbų
tiktai už ............... .-■■■■.............. ........

$110.00 PHILCO, 9 tūbų trumpų ir ilgų bangų radio 
tiktai už ............  ,.................................

$198.00

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

A. A. Andarson, Prasldent Talaphona Ragistrar. Stata <143
(Ist. Feb. 3, 1B>«)
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Specialistas iš 

Rusijos

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampu Richmond gatvės Kampas Mapletvood gaivu 

Hemlock 8400 
CHICAGO. ILL.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame k

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį 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 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Ave« Tel. Crawford 5573

GARSINKITES “NAUJIENOSE

COULb N”T KOUD 
DOVMM TME. CS6B 

mažiau uždarytų kaklą ir izo
liuotų odų nuo oro. Be .to, 
drabužiai turi turėti kuodau- 
giausįai savyje oro. Su oro 
pūslelėmis viduje drabužis 
yra sveikesnis, nes leidžia per 
oro pūsleles odai kvėpuoti. 
Kaip jau minėta, vilnos dra
bužiai turi daugiausia tokių 
oro pūslelių.

Didžiausią oro atsargą turi 
brangieji kailiai (apie 98%) 
ir mažiausia šilkas, ypač dirb
tinis. Visai oro nepraleidžia 
guminiai audiniai, ir todėl jie 
labai nesveika nešioti, nes per 
juos nei oras nei prakaitas 
nepraeina. Aišku, tai odai su
daro didelį pavojų.

Ypač drabužiai turi būti 
kiek galima plonesni, lengves
ni ir turtingesni viduje oro 
pūslelėmis. Tokie drabužiai 
ypatingai įinka žiemos metu, 
esant drėgnam orui. Labai ne
protinga žiemą vaikus apvilk
ti keliomis eilėmis drabužių, 
nes storai apvilkti vaikai 
greičiau persišaldo ir gauna 
slogą.

(Bus daugiau)

Išpardavimas
FEDERAL 
SKALBIMUI 
MAŠINOS

$nq50
caicash

$4.50 ĮMOKĖTI 
$4.50 Į MĖNESĮ 
su jūsų gaso sąskaita

a,.. - - 3

v ji t

Speeialis pasiulijimas pakol dar išteks musų sampelių. Taip kaip naujos. 
EDISON PATARNAVIMAS garantuojamas. Apvalus porcelianinis 
indas. Liuosas ir lengvai pasukamas išgręžtuvas, baloon volas.
Pridedami Elektriški Prosinimui Prietaisai — dėl vartojimo 
gręžtuvės volų, speciali kombinacijos kaina už abu, prosimui 
sas ir skalbimui mašina, $99.50 cash; arba $5.00 įmokėti ir 
mėnesį.

COMMONUEALTH EDISON 

ELECTRIC SKOPS
Vidurmiesty — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St.

Telefonas RANdolph 1200, Locals 66. 538
Skyrių Sankrovos Atdaros AeMadiėnlals iki 0:30 Vakare.

Broathvay—4502 Broadway
Irvinu l’ark—4833 Irvine Park Blvd.
I.ogan Sųnare—2018 Mihvaukec Avė.
Madison-Crawford—4231*W.Madlson St.

Koseland—11110
Ant vinų pirkinių padarytų ant iihihu iAmokėJimo plano maža aiima 

i uf. patarnavimų

FEDERAL KUPONAI
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INSUELAS LAIMĖJO

Graikijos teismas atsisakė išduoti Jungtinėms VaL 
stijoms buvusį gaso ir etektrikos kompanijų “bosą” 
Instillą. Teismas sUTado, kad jisai jokio prasikaltimo 
nepadarė, paimdamas milionus dolerių kompanijų pi
nigų įvairiems tikslams, kuriems jie nebuvo skirti. Tai 
buvusi ne vagystė, bet “paskola”.

Sakoma, kad Inšullas nusivežė nemaža dolerių į 
Graikiją, kur Jisai dabar gyvena. Tokį pelningą svečią 
vyti lauk — kokia butų graikams nauda!

Teisingai Amerikoje sakoma, kad milioną dolerių 
pasodyti į kalėjimą Sunku.* 0 daug milionų ■■»*- Har sun
kiau.

i II* * i II ■ I I.Į1.I II L... ■ ■■■-

KOLIZIJA DANGUJE

Į Atlantic City yra suvažiavę iš visų Jungtinių Val
stijų mokslininkai pašikdlbėti apie tai, ką iki šio laiko 
mokslas yra pasiekęs. Tarp daugelio įdomių referatų, 
kuriuos skaitė suvažiavimo dalyviai, vienas ypač at
kreipė j save laikraščių korespondentų dėmesį, būtent: 
du Oklahomos profesoriai, F. A. Melton ir William 
Sehriever, sakosi patyrę, kad prieš daugelį milionų me
tų žemė šusiduruši šu kometa 400 mailių pločio. Tos 
kolizijos pėdsakai esą aiškiai pastėbiftii Pietinėje ir 
Šiaurinėje Carolinose, kur esą įšpaušta į žėmės pavir
šių milžiniškos duobės.

Šita minėtųjų dviejų profesorių teorija, jeigu ji 
yra teisinga, rodo, kad kamudlis, ant kurio gyvėna 
žmonės, nėra jau taip saugus, kaip iki šiol buvo ma
noma. Trafiko Signalų danguje nėra — kOlkas dar jų 
niekas tenai neįtaisė, ir jeigu kada panašus gramoz- 
das, kaip anoji kometa, vėl ’bumptelėtų žemei J šoną, 
tai sugriūtų visos trobos, kurias žmonės yra pastatę, 
ir gal atsitiktų dar kas blogesnio. Vieną gražią dieną 
panaši kolizija gali ir visą žemę sudaužyti į skeveldras.

Mokslo žmonės betgi pranašauja, kad ateityje bus 
išrasta praktiški budai keliauti per beores erdves iš 
vienos planetos j kitą. Jeigu ant šios žemės pasidarys 
žmonėms riesta gyventi, jie kraustysis kur nors kitur. 
Šiandie beveik nėra tokio dalyko, apie kurį butų galima 
pasakyti, kad mokslui jisai yra neprieinamas.

ŠVENČIŲ NELAIMĖS

Per dvi Kalėdų švenčių dienas Amerikoje žuvo 400 
žmonių. Pusė šito skaičiaus — automobilių nelaimėse.

Niekur kitur tokio masinio žmonių žuvimo šven
čių metu nebūna. Bet Amerika prie to yra pripratusi. 
Čia visiems atrodo naturaliŠka, kad kuomet žmonės tu
ri “gerus laikus”, tai be užsimušimų, nusinuodinimų, 
prigėrimų ir t. t. apsieiti negalima.

Todėl ir prohibiciją Amerika taip ilgai pakenčia, 
nors dėl jos nuėjo į kapus jau tūkstančiai žmonių, — 
nekalbant apie šimtus milioųų dolerių, kuriuos dėl jos 
pražudė kraštas. Žmogaus gyvybė Amerikoje gana pi
gus daiktas. Bet tai nerodo, kad butų tobula jos civi
lizacija.

“MIEGOS” IKI KOVO 4 TOS

Frakcijos valdžia nutarė atidėti diskusijų tęsimų 
dėl skolos Amerikai iki kovo mėnesio 4 d., kada Wa- 
shingtone pasikeis administracija. Ji įsitikino, kad iki 
tos dienos politika Amerikoje “miegos”.

Bet ką ji gali daugiaus daryti, jei ne miegoti, kuo
met Hooverio admihfštraeija‘nėttiri galios,*o Roosevel- 
tas atsisako su ja kooperuoti? ši dviejų su viršum mė
nesių - pertrauka ^ginčuose dėl tarptautinių skolų bus 
gal bent tuo naudinga,*kad politikieriai, kurie savo įsi
karščiavime pripasakojo visokių nesąmonių, turės laiko 
atvėsti ir pagalvoti, 
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“sukilimą per Kalėdas” ar 
“Naujus Metus”. Bet tame ka
ro lauko “teisme”, .kuris Ka
rolį iPožčlą, Juozą Greifenber- 
gerį, ;Kazj Giedrį ir Rafailą 
čiorny teisė, jokių sukilimo 
ruošimo įrodymų -nebuvo duo
ta. “Teisėjai” karininkai : pasi
tenkino vien tik Žvalgybininkų 
pasakojimais, neparemtais jo
kiais faktais. Teisiamųjų kaltė 
buvo įrodyta tisai 'kituose da
lykuose, būtent, tame, kad jie 
prieš kėletą 'irėnęšių buvo su
gauti, beplauna a t komunistiš
kus plakatus arba’beagituojąni 
už komunistų partiją. Tačiau 
seimas tuos prasikaltimus bu- 
Vo atleidęs, paskelbdamas am-j 
nesti ją.

Taigi , j uos bausti ir dagi mir
tim nebuvo mažiausio teisės 
pagrindo. Bėt tautininkų val
džiai buvo reikalingas “įrody
mas”, kad komunistai iš tiCstį 
'“ruošė sukilimą”, ries gruodžio 
perversmo Vadai škclbė, kad 
jie padarė pėrversmą, vgelbe- 
daini valstybę” nuo komunis
tų. Taigi teismas išnešė nuo
sprendį ir tuoj aus pasiūlė :pa- 
smerktiemsiems parašyti Sme
tonai “snsimylčjimo” prašymą. 
Jeigu Požėla ir jo draugai, bi
jodami mirti, butų tokį prašy
mą parašę, tai jie, žinoma, bu-? 
tų turėję kartu prisipažinti 
prie “kaltės”. Smetona tuomet 
butų jų “pasigailėjęs”, pakeis
damas jiems mirties bausmę 
kalėjimu, o Žvalgyba butų tu
rėjusi dokuirientalį “įrodymą”, 
kad komunistų sąmokslas tik
rai buvo susektas ir kad 
gruodžio 17-tos “pučas”, iš tie
sų, “išgelbėjo tėvynę” nuo bol
ševizmo.

Tačiau pasmerktieji pasirodė 
drąsesni, negu žvalgyba tikė
josi. Jie atsisakė i prašyti ma
lonės. Karolis Požėla, tiro j ’po 
teismo sprendimo, parašė laiš
ką draugams, kuriame jisai 
tarp ko kita sako:

“Apkaltinimas — gryna 
provokacija, buk mes ruošė? 
me sukilimą per kalėdas ar 
naujus metus. <• ^Liudininkai, 
kurie provokuot gerai nemo
kėjo, buvo žvalgybininkai: 
LAbatfaUŠkas, Norvaiša, kavi
nis, Tamašauskas ir k. Mes 
iškėlėme teisme visų jų pa
rodymų provokatoringtimą, 
ypač kas dėl ruošiamo" per 
kalėdas petVersmo. Kas link 
kovos prieš nepriklausomybę, 
riūrodėm, kad kaip tik mes 
visomis išgalėmis kovojom 
prieš tuos, kurte norėjo par
duoti Lietuvą imperialistų 
Lenkijai. Bet tos musų kal
bos "buvo bereikalingos, nes 
jau buvo, matyt, sprendi
mas iš anksto padarytas. 
Kada'teismas paskelbė spren
dimą ir pasiūlė tuo jaus pa- 
rašyt prašymus prezidentui^ 
nutarėme .prašymą apie pa
sigailėjimą nerašyti, bet pa
rašyti pareiškimus, kuriuose 
reikalauti perduoti musų by-* 
las kariuomenės teismui ar 
vyriausiam tribunolui, neš 
(mus) teisė už tuos laikus, 
už kuriuos, einant Lietuvos 
įstatymais, nebegalima teis
ti.”
Taigi “teismas” savo tikslo 

nepasiekė. ’ Grasinimu mirties 
bausme jam ' hepriVyko prispirti, 
kad pasmerktieji prisipažintų# 
jogei “sukilimas” buvo ruošia
mas. Bet mirties sprendimas 
jau buvo išneštas, ir “tautos 
vadams” buvo negarbė trauktis 
atgal. Todėl pasmerktieji tapo 
sušaudyti. Tautininkai ir krik
demai (kurie tuomet ’rėmė'rpet- 
versmininkų valdžią) susitepė 
nekaltų 'žmonių krauju!

protavimas buvo labai primi
tyviškas. štai ką paraše prieš 
savo mirtį Juozas Greifenbėr- 
gis:

“Masės galvoja. Jos dar 
neišsigyvendino demokrati
nes iliuzijas, kurios suriša 
jų rankas ir kojas. Bet ši 
pamoka, nors ir sunki, nepra
eis veltui. Supratusius par- 
da^ikiškąją smulkiosios bur
žuazijos mokslo ir jos par
tijų rolę, ir pasiliuosavUšios 
ritio jų įtakos, darbo masės 
paletigVins sau kelią prie ga
lutino paSiliuosavimo nuo 
kapitalo jungo.”
Aišku, kad Greifėribergėris 

čta pakartojo iŠ kokios nors 
agit'dčinės bdlševikų brošiūrėlės 
“težį”, kuris su Liėtuvos tik
renybe beveik 
Jėndrc. Kalbėti 
liuosavimą nuo 
go” Liėtuvoje,
nėra prAmonės, yra tik dekla
macija. fcolkas Lietuvos dar
bo žmonės turi daug piktesnių 
ir tikresnių priešų, negu kapi
talizmas, būtent: klerikalizmą, 
biurokratiją, militarizmą iė 
dvarininkiją.

Juozas Greifenbergeris pats 
nesuprato tos “pamokos”, ku
rią davė gruodžio perversmas 
r teroristiniai “tautos vadų” 

veiksmai. Jisai Apgailestauja, 
kad : Lietuvos darbo masėse

neturi nieko 
apie ūmų pasi- 
Akapitalo jun- 
kur da beveik

dar neišgyvendintos “demokra
tinės iliužijos”. Ar tai ne keis
ta? Demokratine vddžia buvo 
davusi jam amnestiją., o smur- 
tiniiikai, kurie nuvertė demo
kratinę valdžią, jį pasmerkė 

i mirčiai, ’ tačiau Jisai vistiėk 
smerkia demdkrdiiją 4r nori, 

> kad 'žmonės į ją netikėtų! >
i Demokratiją niekindami, 'Lie

tuvos komunistai kaip tik ir 
paruošė dirvą tam perversmui, 
kuris i įvyko gruodžio 17-tą. 
! jeigu 'iki į perversmo komunis
tai galėjo dar nežinoti, kokią 
naudą žmonės turi iš demokra
tinės tvarkos, tai po t gruodžio 
IV^tos Jiems ‘turėjo atsimerkti 
&kys. Hr dūlinai, matyt, jie su
pūto, kad Jie-kvailai ėlgėšų 
kovodami ipriėš demokratiją# 
nes spo perversmo Jie ėmė šauk
ti, kad liaudininkai ir sociilde- 
mokrdtai ^išdavė” darbininkus,! 
negindami I konstitucijos.

Bet komunistų protas yra 
perdaug apsvaigęs “revoliucinė? 
mis” frazėmis, idant jie galė-4 
tų logiškai galvoti. Jeigu den 
mokratinę respublikos konstitu
ciją reikėjo ginti nuo fašistui 
tai kodėl patys komunistai ne 
tik jos negynė, bėt ir kiek ga
lėdami ją Stengėsi diskredituo
ti? , ;

Komunistai patarnavo fašis^ 
tams ir patys už tai /UžmdkėJ 
jo 4 savo ‘draugų gyvybėmis!
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<Tas pa* s ir su chroninių al
koholikų vaikais. Ir jie aukos 
epilepsijos ir kitų išsigimimų. 
Irgi nieko stebėtino. Jau reikia 
būti silpnutėliu žmogum, kad 
dieną iš dienos* malšinti taip 

1 alkoholiu. 
Tvirtos valios, gerų nervų 
žmogus, nelaimei ištikus, ar 
čiaip eau, gali padūmavo!i 
kokį laiką,'bet*paliauja, randa 
ką tikslesnio gyvenime, kad 
nusimalšinti.

Jau ką čia ir bekalbėti apie 
sifilitikų vaikus. Jie gali už
gimti ne tik su epilepsija, bet 
su bile kokiais fiziškais ir 
protiškais nedatekliain. Tai 
jau ‘taip yra. Už tėvų gerus 
laikus, nuodėmes ir apsileidi
mą vaikai nukenčia.

Yra daug ir užkrečiamųjų 
ligų, ^kuriomis besergant išsi- 
vyšto nuomaris. Sekamos • ligos 
žymėtinos: škarlatina, šilti
nės,'tymai, raupai.

Taip jau ir vidurių, gimtu- 
vės nėttaėkumai, paiku i gauta 
cūkllttč liga, mažakraujyste, 
širdiefį kraujagyšlių ligos ga
li būti nuomario priežastim.

Nuomaris laivai dažnai se
ka galvos sužeidimus, su
trenkimus. Tie galvos -sužeidi
mai įvykšta nuo įvairių smar
kių galvos palietimų, ' o laike 
sunkaus gimdymo nuo perdi- 
delio spaudimo arba gelžių 
vartojimo.

Epilepsija guli pradėti -sirg
ti bite kokiam amžiuje, tan
kiausiai tarp 40 ir 20 metų.

Vengti mėsos, saldumo, krak
molų ir druskos vartoti kaip 
galima mažiau. Viduriai tu
ri būti sveiki, išsituštinimas 
regiiliaris, kaudieną. Miegoti 
reguliariai kas naktį, net va- 
andą-po-pietų. Vonios, masa- sukąri t ‘kirminėlį 

žąt labai naudingi. Vengti 
rūpesčių, nemalonumų, Supy
kintų, susibatimų ir kitų di
delių Susijaudinimų — vesti 
tumų gyvenimą.

Epilepsijos priežasčių labai 
daug, bet jos Vitos gan ne* 
aiškios. Epilepsija kyla nuo 
smegenų iritacijos, Slėgimo 
notorihėje (judėjimo centrų) 
daly. Sihegėnų tyrimai gan 
keblus, neprieinami, nes pahi- 
Slepę ’po Storu kiaušo katilu, 
o ir menkutėlis, numatomas 
dalykėlis, permaina ir tas jau
dina smegenis*.

Paveldėjimas turi didelės 
tdkos šioje ligoje. Psichopatų 

vaikai, kaip tai: silpnapročių, 
kepročių, pamišėlių, nervingų 
žmonių su įvairiais nervų su
irimais 'daugiau palinkę prie 
epilepsijos, kaip sveikų tėvų 
valkai.

Daug epileptikų paeina iš 
giminingo kraujo tėvų. Mat, 
čia jau toks gamtos patvarky
mas — reikia maišyti gimines, 
kad neįvyktų vienpusiškumo, 
išsigimimo. Nieko ir stebėtino, 
kad iš giminingo kraujo tėvų 
gimsta išgamos. Juk turi būti 
metikus vertės žmogutis, * sįlp- 
naprotėlis, ka'd jau nesusiran
da sau numylėtinės biškį ’kuf 
toliau savo giminių.

—ii ilbl .Į .
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kruvinos mimo aukos 
• *>i’.

Minėdami keturis LfėtuVas 
komunistus, * kuriuos tautininkų

valdžia sušaudė neilgai trukus 
po gruodžio perversmo, komu* 
nistai išspausdino kai kurtųjų 
laiškus, ^parašytus po mirties 
sprendimo. ?Juos skaitant, daro
si aišku, kad Smetonos žvalgy
ba'visai be pamato nužudė taš 
keturias ^gyvybes.

Valdžia juos • kaltino ruoštis

lllIlUlt   ■ I HMM I ■ — ■l»IIH—Į —.H———W

Šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA 

............ ............. . ..................... ■HlrtMilMIU r — ..............................Kiurti ,

ii»im i u i į .ii«i< ii.iiiiii..

lindęs #tarp dantų sukąstas ir 
kraujas bėga; kvėpavimas 
sunkus; veidai paraudonavę, . 
pamėlynavę. Tokioje sura
kintoje padėtyj žmogus pasi
lieka apie pusę minutės. Pra
deda tampytis, draskytis ir 
kojom ir rankom, ir visu kil
nu. Galvą sukinėja iš vienos 
pusėsi į kitą; veidą iškraipo, 
išsišiepia; akis vartalioja; 
dantim griežia; iš burnos pu
tos eina. Tokie tampymasį 
tęsiasi nuo pusės minutės ik| 
kelių. Tuo laiku, jei nepri; 
žiūrima, sukandžioja, net nu
kanda liežuvį, kaip kada na
rius išsineria, kaulus susilati- 
žo. Iš lėto tie tampymasi m>a7 
žėja, sustoja, ir žmogus gėlį 
be sąmonės, miega. Miegas tę
siasi paprastai valandą, kitą, 
Pabudęs nieko neatsimena, 
nieko nežino kas su Juo atsi
tiko; jaučiasi pavargęs, skaū; 
dus; galva apsvaigusi, sunkiu 
skaudi.

Kitų formų epiteksija reiš
kiasi maždaug taip pat, tik 

fkiek lėčiau, arba kai kurių 
įvykių, reiškinių visai nėfa.

j

Lailke nuomario geriausiai 
yra palikti ligonį ramybėjeį 
tai yra nelaikyti, nes tas dūr 
daugiau paskatina prie tariiy 
pymosi. Žinoma, • reikia dabo
ti, kad nepąrgriutų ant ko 
kieto, nes gali susižeisti. Ka<| 
apsaugojus nuo sukandžioji- 
rno 'liežuvį, reikia įsprauštį 
tarp dantų medžio ilgdką 
šmotą^ Arba kiėtai suvyniotą 
drabužį. Taip jau.paliuosuėtį 
drabužius, ypač apykaklę, ba
tus, kad kraujo vaikščiojimus 
butų liiiosas.

Patėmijus ' (prtešpudlimi- 
nius) reiškinius rankdje, ko
joje, kaip tai — trūkčiojimus, 
judėjimus, reikia tvirtai už
veržti tą koją ar ranką ir to
kiu budu kai kada galima iš
vengti puolimo su visai toliai 
sekančiais įvykiais. Kai ka
da galima išvengti puolimo, 
•kaip pradeda trūkčioti ir vei
do raumenis, ką nors įdėjus 
burną.

Gydymas šios ligos gan ne
sėkmingas, nes priežastys 
daugely atsitikimų nežinomos, 
taj jų ir pašalinti negalima. 
Bet kiek palengvinti galima 
įsu vaistais ir nustatant gyve
nimo būdą, darbą, poilsį, vdl- 

<gį. Maistas turi būti lengvas, 
pienas, kiaušiniai, daržo- 

fruktai, miltiški dalykai.

Nuomaris

ir

nuoma

skirsto

bei Ja

“REVOLIUCINIS” APSVAL 
GIMAS 
v ...... ......

tie keturi !komunistai, 
tautininkų ir klerikalų 
sušaldė po gruodžio

Rors 
kuriuos 
valdžia _ _
perversmo, pasielgė ‘ drąsiai, at* 
atsakydami prašyti Smetonos 
susimyiėjimo, bet kaip į sąr 
moningus kovotojus 4ž 4arb<> 
žmonių J Wsvę į jnios vistiek 
žiūrėti negalima. ’Jų politiškas

Rašo Dr. V. A. Šimkus
Nuomarį kąį kur vadina 

puolamąja liga, o moksliškai 
—epilepsija. .

Veik kiekvienam kada nors 
teko matyti puolamosios ligos 
atsitikimą. ’Kaą matė jų daug, 
lengvai galėjoj patėmyti skir
tumą. Vieni pU'olę elgiasi taip, 
o kiti kitaip. Jau net iš to ai
šku, kad puolamosios ligos 
rūšių esti bent keletas. Tas į- 
vyksta nuo įvairumo 
rio priežasčių:

Moksliškai nuomarį 
i sekamas rūšis:

’l) Lokalė (vietinė) 
eksoninė epilepsija.

2) Didžioji epilepšija, 
(Grand Mal).

3) Mažoji epilepsija (Petit 
Mal).

4) Įvairus epilepsiniai ant?, 
kričiai.

Si klasifikacija padaryta su
lig nuomario priežasčių ir li
gonio elgesio laike epilepsinio 
untkričio. čia visų rūšių ne
aprašysi. Pakanka didžiosios 
epilepsijos, nes kitos nuoma
rio formos turi daug bendrU' 
mo ir panašumo su šita. •

Epileptikai, tai yra, žmo
nės sergantieji nuomariu, net 
liuosu laiku nuo epilepsijos 
arilkriČių, paprast,ai skiriasi 
nuo normalių žinottių savo 
brikie, pasielgimais. Jie’ būna 
pikti# žiaurus, kerštingi, užsi
spyrėliai; greitai įsižeidžia; 
dėl niekų susijaudina; sveikas 
protavimas ir moralumas -slė 
mehkėję; < dažnai ir fiziškai 
riūsilpnėję.

‘ Pristatinnnt puolimo ’ lai
kui, pas vieną apileptikų įvyk
sta tokių persergėjimo ženklų, 
atmainų, pas kitą kitokių. Pra-j 
deda drebėti, jaučia kad dar 
rosi tai šalta, tai karšta; rau-j 
menysi trūkčioja, kruta; galvi 
sukasi Skauda; betiksliai bėf 
ga, daužosi; pajaučia skaudė
jimą poširdžiuose; kojos bei 
ėankos smilksta, dygčioja; gir
di nėbutus garsus, skambėji
mus, švilpavimus; j auČia bur
noj e skonį, lupomis skaninasi; 
nusiminsią, nusigąsta, bei sma
gus pasidaro; veidai'išblykšta 
bei paraudonėja; akys persi
maino, ir su riksmu puola be 
sąmonės, ir visas sustingsita. 
Galva atmeta užpakalyn; ko
jos ištiestos; rartkos sulenktos; 
akys išvei’štęji j liežuvis, jei iš

RaudoriL

ves,

k

priežastys

C1 R. Kalnietis.

TIKSLAS
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< (Tęsinys)
Savo papratimu Juozas pa

davė jai ranką ir pagriebęs 
švelnią jos rankutę paspaudė 
prie lupų. Julė susigėdo ir ap
sidairė ar kas nežiūri. Laimei, 
tuo kartu niekas nepraėjo pro 
juos. Netarę viens ” kitam žod
žio leidosi kapinyno gilumbnj 
kvėpuodami žavinčiu jo oru iį 
klausydami čiulbančių paukš
čių. Toliau už kapinyno ošė 
žalias šilas, šukavo žmonės; 
girdėjosi neaiškus pasilėkusio 
miesto ūžesys. Taip juodu, pra
ėjo keletą minučių ir nei vie
nas, nei antras neturėjo ką kal
bėt. Galop > prabilo Jdlė:

—Žinai, Juozai! Aš atėjau 
bet greit turėsiu eiti,-nes aš 
bijausi.

—Ir ko turi bijoti —atsakė 
Juozas norėdamas sumažiūti 
jos baimę.

—*Ko? Pats žinai, —atsakė 
kiek ramiau Julė.
rkis tas»pats, o negeresnė ir pa- 
nMė. -Visaip išklausinėjo ir rie- 
nenorėjo leisti. , ’

—Ėt —,pąmojo ranka Juo
zas ir abudu .pasuko į kairę. 
Kapai ir barų bei eglių krU* 
maif dar labiau .pasirodė susb 
pynę, vos • bepraskėČiemi. ‘

Rado ramią, gražią vietelę; 
Kapas buvo papuoštas gėlių 
vainikais ir atrodė nėtaip se
nas.'Perlipo, per užtravą ir At
sisėdo ant murmurinio kapo.

Julė pasijuto lyg sugauta, 
jai truputį pasidarė net gėda, 
-kad -šiuo laiku jos draugės 
žaidžia ramiai prieglaudos 
kieme arba skaito romanus 
pergyvendamos su didvyriais 
jų nuotykius, ji gi viena Čia 
a!(ėjo. i'

—O kas žino, kas per vie*
dingtelejd
— gal hr 

Ir taip vie
na spėliojimo mintis po kitos 
ėmė veržtis į jos galvą, kui 
rias betgi hutraukč Juozas. ’

—Ir ką Haip svajoji — pa^ 
klausė jisai.

—Nieko 
šiuši Julė, bijodama, kad jis 
neatspėtų jos minčių.

i Juozas labai atsargiai paė* 
mė jos-Mūką ir suspaudė savo 
stipriame Reine. Jos ranka pa^- 
sirodū kaista, tada jis paėmė 
ją aukščiau alkūnes ir švelnu-

nas tas Juozas, — 
jai mintis į galvą, 
blogą i ką mano.

atsake susimai-

mas minkštosios rdrikos, artu
mas krutinės uždegė Juozo 
kraują. Jis bėtgi atsargiai iš
tiesė savo dešinę ir apglėbė 
plačius jos pečius per pus 
spausdamas prie savęs. Ji pa
lenkė gAlvą ir atšliejo į jo 
krutinę. Tada jis paėmė ją į 
savo glėbį ir dar labiėū pris
paudė prie savęs; Pajuto jos 
kūno karštį, smarkiai plakan
čią krūtinę, švistelėjo ėkyse 
jos kaklo ir krutinės nuogu
mas, šukaitusio veido škaištu- 
ntas ir Juozo kūnas ėmė deg
ti nepaprasta ugnimi. Julės 
galva pamažu ntfSVitO ari! jo 
Tankų ir ji atrodė greičiau 
pusiau mieganti. Juozas. įbedė 
į jos veido •skaistumą savo 
akis-ir negalėjo jų atitraukti. 
Jos skruostai, palaidos kasos, 
plati be mažiausios raukšlės 
kakta, baltas kaklas, o dar bal
tesnė kr utinė, prikaustė jo visą 
-sąmonę-prie savęs. Jis žiurėjo 
į ją ir atsižiūrėti negalėjo. 
Kas kartą ji darėsi gražesnė, 
skaistesnė. 'Galop jam pasiro
dė, kad jis laiko savo rankose 
ne tą Julę, kurią mato kas
dieną .prieglaudoje ir kuri 
kąrtais ? pasirodo. jam visai pa
prasta - mergaite-miruole, bet 
kokį 4ai skaisčiausią dangaus 
angelą, kurį jam skyrė paisai 
Dievas, žviIgtelėjo- urnai į ka
rolines įjos lupas ir,Jo jaus
mai sustingo.

-Jlllyte...pašigfrdo gilu
moje širdies balsas, betJ lupos 
jd neištarė bijodamos jūs nu- 
budinti. Jiš ■dar 'labiau pasi
lenkė ant Jos Veido ir mdteVies 
kūno kvapo karštis užmušė ja
me visų .sąmonę. Jis pilietė 
savo lupomis degančius Jos 
škrupitds. ’BuVo tai pradžia.

1 Jį: nots Vodėši it1 be' sąmonės, 
be*,; Jo bučkius; priimdavo visu 
smarkumų it jis tai jautė. Ir 
pasipylė nesuškaitotni pilni 
degančios aistros bučkiai, ji 
gi nęsipriešiUo. BttČaVo jis jos 
Skruostus, kasas, veidus, bu
čiavo ‘kiktą, gatOp pripuolė 
lyg dičlė’į^jOs 'krutinę, ‘ttuo 
kurios nębeteko Jėgų netrau
kti > savo hipų.TLupomis bučia
vo, rankomis Sąmonėjo jos 
kūną,2 kuris rodėsi pasiliko be 
gyvybės ženklo. Bėt neilgė!.

(Bus daugiau) . '
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M. Budas nusilaužė 
abi kojas iškritęs iš 
3-cio aukšto lango
Lietuvis nupuolė keliasdešimts 

pėdų į šaligatvį bemazgodamas 
Dearborn Drug and Chemical 
Co. ofiso langus.

Lietuvis Mikas Dūdas, 733 
Noble Street, antradienį nusi
laužė abi kojas, kairiąją, ran
ką ir panešė eilę kitų sunkių 
žaizdų, kuomet išpuolė iš tre
čio aukšto lango Dearborn 
Drug & Chemical Co. fabriko, 
1029 West 35th Street.

Mikas Dūdas, profesionalia 
langų mazgotojas, apie 1-mą 
valandą po pietų mazgojo fab
riko langus. Netikėtai trukus 
virvei, su kuria buvo prisiri
šęs prie lango rėmų,puolė ke- 
liasdešimts pėdų žemyn į ce
mentini šaligatvį, labai sun
kiai susižeizdamas.

Dūdas buvo tuojau nugaben
tas į West Side ligoninę, kur 
tebeguli. Nemanoma, tačiau, 
kad jis išliks gyvas.

Trys negrai užpuolė 
ir apvogė lietuvį

J. Zutrą
Užklupo nukentėjusi prie ielos, 

netoli Pecria ir 14-tos

Trys negrai, apie vidutinio 
amžiaus, užvakar, gruodžio 27 
d., apie penktą valandą vakare 
užpuolė lietuvį biznierių J. Žul
ių, 43 m., 1747 South Halsted 
Street ir jį parsimušę ant ša
ligatvio, pagrobė $11 bankno
tam i s ir apie 40 centų moneto
mis.

.Ji/ozas Zutra ėjo 14-ta gat
ve į Halsted pusę, kuomet stai
giai, iš užpakalio, prišokęs neg
ras smogė jam į veidų ir par
bloškė ant šaligatvio.

Tuojau prie užpuoliko prisi
dėjo kiti du jo sėbrai, kurie ne
toliese laukė. Primynę J. Zuė- 
rų prie žemės, pradėjo kraus
tyti jo kišenius. O tuo tarpu 
praeiviai spietėsi aplinks ir 
žiurėjo kaip užpuolikai darbuo
jasi. Nei vienas neišdrįso 
jiems kliudyti prisibijodami, 
kad jie gali būti apsiginklavę.

Iškraustę J. Zutros kišenius 
ir pasiėmę suvirš $11 pinigais, 
užpuolikai nudumė į ielą.

<

[Acme-P. U A. Photo]

Eldson Staller, 19 m., iš Mexico, Ind., kuris gaudydamas 
muskvebrius (muskrats) užsidirba ir pragyvenimą ir užsimor 
ka už mokslų Butler universitete, Indianapolis. Jis į vieną sa
vaitę su trimis slastais pagavo 34 muskvebrius.

U/ljWO
ŠĮ vakarą Budriko 

radio programas

Garsinkitės “N-nose”

Kitchen-Fresh!
, • , • .• 'v, ' ‘.A'9*

KRAFT
Mayonnaise

Labai Švelnu# ... ’ •••*♦
nua mišinys parink tini o alte* 
jam. Švelnaus uksueo. rinkti
nių kaiušinių, rotų prieskoniu. 
Sumaišytas mažomis krūvi le
mia dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS grosrr- 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit JJ1

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

‘ ■ -v . , ■ f.-.,- • . .

Į jo Alex Schemet. Be to, daly
vavo Budriko radio orkestras.

—K.

Nepamirškite atsisukti šį va
karą savo radio priimtuvų ir 
pasiklausyti gražaus lietuvių, 
programo iš stoties WHFC., 
1420 k., nuo 7:30 iki 8:30 va
kare. Išgirsite armonikų or
kestrų ir daug naujų rekordų, 
kurių dar nesate girdėję.—Z

radio ir rakandų
3417 S. Halsted St.

Budriko 
krautuvė, 
pereitų sekmadienį turėjo gra
žų Kalėdinį radio programų iš 
stoties WCFL nuo 1 iki 2 
IX) pietų.

Dainavo p. Zabukienė ir 
sys Rimkus; ant akordino

vai.

Sta- 
gro-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums .riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kuri ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Programą vedėjas J. A. Kau
kas vardan leidėjų Peoples 
Furniture Co., sveikino su Nau
jais Metais visus klausytojus, 
dainininkus, muzikus, lietuvių 
dienraščių redaktorius ir lei
dėjus, Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos narius ir visus 
kitus, kurie kooperuoja šių 
programų leidime. Baigdamas 
pareiškė, kad Peoples Furni
ture Co. sekančiais metais taip-, 
gi leis rinitus ir gražius ra
dio programus.

—Antradienio Klausytojs.

Į Lietuva išvažiavo
•e ip

tėvy-
jauną, gražią

Jurgis Skcbis, nuvykęs 
nėn, laimėjo 
žmoną

šiomis dienomis Chicągon 
grįžo iš Lietuvos Jurgis Sku
bią, MarqUette Parko lietu
viams gerai žinomas siuvėjas, 
kuris kiek laiko atgal išvyko 
Lietuvon paviešėti.

Išvažiavo Lietuvon vienas, 
bet grįžo su jauna, gražia p.

Kalėdų ir Naujų Me
tų radio programas

Praeito antradienio, Peoples 
Fuz’niture Co*, radio progra
mas iš stoties W.Q.E.S. tikrai 
davė daug malonumo radio klaur 
sytojams. Kadangi šis prograr 
mas įvyko tarpe švenčių, tai 
dauguma dainų, muzikos ir kal
bų buvo pritaikyta šiam laikui. 
Peoples Parlor Kvartetas, Kas
tas Sabonis ir A. Ančiutė pa
sižymėjo dainuodami solos. Dr. 
St. Biežis ir red. L. šimutis 
su savo trumpdin kalbelėm pa
teikė daug gražių linkėjimų šių 
programų’ leidėjams ir klausy
tojams vilties, kad ateinanti 
metai bus lengvesni ir. pėhiin- 
gesni gyventi.

Šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
i 5 minutes su Musterole. Pri* 
dėk syki i valandą per penkias va
landas. ir jausi palengvinimą, Mi*. 
lionai vartoja.'jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

neglect 
Colds

u ii *TrffA

Grabonai
Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Skobiėne, kurią vedė besilanky
damas tėviškėje.

Dabartinių laiku pil Sko- 
biai yra apsistoję pas pp. J. Po
nelius, 5625 S. Spaulding Avė.

Girto šoferio suvaži
nėtas 15 m. lietuvis
Antanas Masaitis nugabentas į 

Cook ap»k. ligoninę perskelta 
galva,

J- • * 1 w

Užvakar, apie 9 valandą va
kare įsigėręs, nežinomas auto-

mobilistas sunkiai suvažinėjo
15 metų lietuvį berniuką An-i _ M _ ____________ _
tanų Masaitį, 1236 W. 14 11 IDR.MT. STRIK0L1S

Nelaime įvyko prie kampo 
14th Place ir Blue Island Avė. 
Automobilistas suvažinėjęs ber
niuką, nesustojo, bet neatkrei
pęs į sužeistąjį mažiausios do
mės, nutraukė toliau.

Antanas Masaitis nugabentas 
į Cook apskričio ligoninę su 
perskelta galva.

Lietuviai Gydytojai

GYDlfTCįliMĮ ^IB CHIHUROAfl

4645 S. Ashland Avė., 
Ofisu valandos nuo e Iki 4 Ir nno 0 Iki 

8 vai. vak. Nediliomis para! sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

a,i RHijfl. .............    wn . ........ .......... - ■.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

ano 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

skis?, tI JL>jbb»JL .mL

NAUJIENOSE

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiau»ia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mųaą 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevclt 2515 arba 251.6

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS?

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

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauji: simpa
tingai ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis it su tinkama pagar
ba nulydžjų. į. amžiną poilsio vietą.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS; LIETUVIS < 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
' 'ju geriau ir pigiau 

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
. OFISAS:

668 iW. 18th Street 
Tel, Canal 6174 

r (SKYRIUS: 
. 32381 S. Halsted St 
* Tel. Victory 4088

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĮAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I. J.ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefoną!

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct *
Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

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

kampu 67tb ir Artesian Avė. 
--------- ... -'į, g v ------t i Telefonas Grovehill 1595 

Lietuviai Gydytojui------------O0°. 9 *ki L1 ryt0, nno 2‘4
ir 7-9 po pietų, »erėdomi po pietų ir

DR. MARGERIO 1 —
PRANEŠIMAS 

Persikėliau j erdvesnę ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenne

Mes. ANELIA K. JARUSII
Physical Therapy 

K Midwife 
vietoj 

Albany
Naujoj

6109 Šou

Phone 
Hemlock 92 

Patarnauja prie 
dymo, duodu

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkats, Ketvergais ir Subatomis 
2420 VV. Maręuette Rd. turi Weetern Av 

Phone ‘ Hemlock 7828
Panedėiiais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halited Street

..  — " ■' 1 -ą    ■■■■!— ■■■!■■■

Pbone Boulevard 7O<2

DR. C. Z. VEŽEI JS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europai ir vėl praktikuoja 
lėnojoj virtoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vakaro 
nediliomis pagal sutartį. 
4847 Weit 14th Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . • Phone Cicero 1260

A. MONTVID, M. D.
Weit Town State Bank BIdg. 

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

Tek Seejey 7330
’ Namų telefonai Brumwick 0597

Ofiso tel. Lafayette 7031
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlmskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

fvairųsGydytojai

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

.apart iventadienio ir ketvirtadienio

'...m.......................................................... 111 "" < į ......................... ........

I1."?' ...i" .".T.'.'Mil.’f XJ.'JĮr.— 
SIŲSKETE ®£LES lEMEGpAMA

iLOVBIKIS
' '.Z’ZZTTNINKjkS
NUSKINTOS KVIEITKOS

PriHfttpm į Visas Miesto Dąlis 
Vestuvėms /ftapkietams ir Pagrabam$ Vainikai

3316 B..Oribtal. st. Tel. Boulevard 7314
.  Wimu i uit '■ i į , '• 1 -i. ’ t

t

'1,7.! ’J\. 4 lt«
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GRASOMU ĮSTAIGA
EUJMBIJDS if vėl nugįtebįno pidtfiką su save nupiginto- 
mh katoomifiį už ąpkšfo* n$ie« p<0idojįn^ Mm nieko 
neookuojameiužįafcitfi^ kūno | mum

Sibilę kokios ntfęęto dalioj i
BeikąW epant, musų ąutomob|Utyi atvažiuot | jūsų 

napiu3Jr ,at^eš j musų ^tpigą, kur galėsite pamatyti di- 
džfeuąl pąsirjnkimą grfl^i ir kitųMlunenų ir ui tų pa- 
taj^iavhnų j4ms visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tii; ęr Jųs Įą pirkaite, ar ne.

yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
r,teikia mbutaum M «kęwtu lietuvių pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios D61 
Šermenų. Pašaukite EUDBIKĮ pim negu kreipsitės kur 
kitur. r "

EUDEIKIS
4605-07 South Hemitage

Viri Telefonai: TARPS 1741ir 1741
• . , .Į,' V v .» - ■ .• • ... -y. ' \

gim- 
mas- 

sage, eleetrie t teat
meni ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims įc mergir 
nom patarimai do
vanai.

Antanina Shusho
Akušerka

16 metų prakti
kuoja Cbicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

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

LQ2 W. 72 gatvė 
T elefonas 

Radcliffe 2740

Akių GĮydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomu per 25 me
tui kaipo patyųs gydytoju chiruc&Mii 
akušeris.

Gydo staigiu ir chronišku ligų vyrų, 
motetų it vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray it kitokius liekuos prir 
ubus.

Ofisu ir Laboratorija: 
1025 W Itth St., netoli Morgan St

Phone Canal 6122 Į Valandos: nuo 10-—12 pietų it
DD Q 000 6 iki 7:3fl
JJK. O. Tel. Canal 3110

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS „ ' telefonai
2201 West 22nd Street ., ***'to* <755 " Cm,a> 74< 

Semtomis it nedėliotais j pagal satartj. DR. CHARLES SEGAL 
Rejcidencija 6028 So. Richmond Sfreetj Praktikuoja 30 metai

Telefonas Republic 7868 OFISAS
................—--- -- ------------------ ------- -------------- 4729 South Athland Avė.. 2 labos

Ofiso tel. Prospect 1028 CHICAGO. ILL.
Rez. ir Ofisas 2359 So. Leavitt St. SPECIALISTAS DŽIOVOS

Canal 0706 Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų
Dr. J. J. Kowarskas L.. io m.

GYDYTOJAS IR CHIRURQAS vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai
2403 IV. 63rd St., Chicago vakaro JJedel. nuo 10 iki 12I v. dieo«

Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak. Į Pbone Midway 2880
Šventadieniais pagąl susitarimo -------- ■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių kafs t j, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius*. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią, mažiausias-klaidas. Specialč atyda 
atkreipiama į mokyklos ,vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
/Sutartį. Akinių kainos- per putę pigiam, 
, kaip buvo pirmiau*
Daugely ątaitikimu akys ati
taisomos be akibiu. Kainos pi

giau kaip, pirmiau 
4712 South Ashtand Avė.

Phone Boųhva^ 7$»^ 
■/«»■« i     m   i-"'     i ■■

' Tel; Yards 1829

DK. G. SEJfNEK
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
i i* Komplikuotuose

Atsitikimuose

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10^4, nuo 6 iki 8

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Telefonu Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AMand Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 14 
. Rez. Teiepbone .Pla*a 3200

Ofiso: TėL Vicrory 6893
•»» d*. . n . Rez. Tel. Drexel 9191

.Ofiso ir Rez. Teh Boulevard 5913 Jd ^atsiliepia šaukite Central 7464

DR 8ERTASB
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pągal intatlį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. ,35th SL 

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

Nedėldieniais pągal ruurtį.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Speciali#* odor ligą ir veneaihų 

Ofisai

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

•Vai. t 10—-T 1 v. ryto. 2 —.4, 7-—9>v.v
Nedėtiomią ir šventadieniais 10*—2.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo hvo ofise patinusias, iSputusiai 
blapjdų gydai.

Valandos nno 1 iki 4 ir. nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
*3343 South Hahted Strert 

Tel. Boulevard 1401

9 v.

AA SLAKIS
Advokatas

MUtto Ofim Tf W. Wurhington St.
iRoom 905 CT_  _

Vateudoc 9 ryto Iki. 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9 vii 
4145 Archer Avi, TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 33A5

Moterą ir Voihu ligų Spedalutf.
4145 Archer Avė.

Ofiso Tel. LĄFĄYBTTĘ 7337
Ofiso vali kiekvieną dieną nuo 9 -iki, 
4j2 ryto (ifokyw stredomii). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai va^arf. Utarninkaii ifi 
Ketvergais.

RfZ. Tel. HYDB PARK 3395
— ų»—'r    0   .uyw.il ......................  I IR*.

DR. T, DUNDULIS
. . GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4442 Archer Avenue 
Telefonu Vi<ginia 003 6.

Ret. 6600 South Artėliau Avenue 
Phone Prospect 6659 

DR. P.’° Ž^ŽIaTORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahtfd Street 
CHICAQ,Q» IU*»

Tel. Dearborn 7966

LIETUVIS ADVOKATAS. 
105 W. Monrofi St., prie Clark
Stolėfaaaa Stale 7C60; Valandos O—ft 

weat Side: 2151 W. 22nd St.
P&nedSlio, Seredos ir PCtnyčIoa vak. C iki

■ ToletotiM AooMvalt 90»0
Namai: MĘ9 S. Roękwe!l Street

Ketverro ir Sųbątoe vąk. y 
Telefonas B^spubllc 0,600

Lietuvis Advokatas 
4621 South AaUand Aon. 

Tel; Boulevard 2800 
. 65.15 So. RofkeoeUr SL

Ttl. Republic 9723
w.—

ADVOKATAS
L ivrth st.~-prie Miehigan An>



Ketvirtadienis, gr. 29, 1932

Šiandien P. Dailučio Byla Svarsto 
ma Prieš Teisėją Prystalskį 

unufer _ -.... .

Cook apskričio kriminalio teismo grand 
jury turi išnešti 4-ius apkaltinimus 

prieš buvusį realestatininką
Povilą Baltutį gins advokatai T. R. McCabe ir 

A. A. Peters

šiandien prieš vyriaus} Cook 
apskričio kriminalio teismo tei
sėją J. IPrystalskį prasidės Po
vilo Baltučio, buvusio Chicagos- 
lietuvio realestatininko, bylos 
svarstymas.

Prieš Baltutį keturi 
apkaltinimai

Grand jury, kuri svarstė 
skundus prieš P. Baltutį išne
šė keturius apkaltinimus dėl 
svetimų pinigų išeikvojimo ir 
pasiuntė
svarstymui į kriminalį teismą. 
Skundus išnešė lietuviai A. Ju
cius, A. Jonušas, Bruno Sh li
kis ir VVilliam Alexander.

Skundėjai netekę $9,000
P. Baltutis savo tikslams su

naudojęs jų pinigus, viso apie 
$9,000. Jucius netekęs $4,000, 
kuriuos įteikė Baltučiui pasiųs
ti Lietuvon tūlai Vizgirdaitei,

skundus galutinam

Jonušas netekęs $4,000 morgi- 
čio, o Shukis ir Alexander po 
$400 už laivakortes.

Du advokatai gins Baltutį
Skundai jau buvo svarstyti 

prieš Felony teismo teisėją 
Padden ir jis, radęs Baltutį 
kaltu, juos atidavė grand jury, 
kuri išnešė, apkaltinimus.

Baltutį teisme gins advoka
tai Thomas R. McCabe ir A. A. 
Peters.

šiandien svarstoma ir 
P. Gerulio byla

Be to, šiandien kriminalia
me teisme prieš teisėją Lynch 
bus tęsiamas svarstymas bylos 
prieš lietuvį Praną Gerulį, ku
ris yra kaltinamas klastavimu 
dokumentų. Jo byla svarstoma 
ilgokų laiką, bet nuosprendžio 
ikišiol nebuvo. Pranų Gerulį gi
na adv. C. A. Briggs.

DIDŽIOSIOS BENDROVES IŠNAUDOJAN 
CIOS IR MULKINANČIOS DARBININ

KUS ĮVAIRIAIS BUDAIS
“Darbininkas” pasakoja apie darbo sąly 

gas Illinois Central R. R. dirbtuvėse
Prižadais ir grasinimais maiti

na darbininkus; "žada” dar
bus sakančiais metais.

“Kur gali žmogus ieškoti 
pagelbės dabartiniu laiku, jei
gu darbdaviai jį išnaudoja ir 
mulkina įvairiais budais,” 
klausia “Darbininkas” ir pa
sakoja kokiose sąlygose dirba
ma Burnside lllnois Central 
Railroad dirbtuvėse. šimtai 
tūkstančių darbininkų, atsira
dę bedarbių eilėse, kenčia di- 
džiausį vargų ir dievai žino, 
kuomet jie vėl galės užsidirbti 
duosnos kąsnį.
ba, gerai supranta 
bedarbių juos teskiria 
dos, minutės ir todėl

Tie kurie dir- 
kad nuo 

valan- 
laikosi 
j alka-

nųjų eiles nenueiti.
Naujas darbininkų išnaudoji

mo skymas
Gerai padėjimų įvertina di

džiosios kompanijos ir todėl 
darbininkus kiek pajėgdamos 
išnaudoja.

Kas nori darbų palaikyti 
Central Illinois linijoje, sako 
“Darbininkas”, turi išsiimti 
apdraudų iš bendroves Sun 
Life , Insurance Company of 
Canada. Apdrauda yra su
grupuota į tam tikras kliases. 
Mechanikai turi išsiimti $2,000 
apdraudos ir mokėti nuo $2 iki 
$4 į mėnesį. Pagelbininkai tu
ri išsiimti $1,500 ir moka 
$1,50 iki $2,00 j menesį.

Verčia apdraudą imti
Nori nenori apdraudę 

imti, o mokestį atitraukia 
algos, mokėjimo terminui
jus. Jeigu esi atleistas iš dar
bo, ir nebepajėgi toliau mokė
ti iš savo sutaupytų pinigų, 
tai visi įmokėti pinigai po 90 
dienų pražūva. Jeigu pradedi 
dirbti iš naujo — ir vėl pirk 
nauję apdraudę ir vėl mokėk. 
O jeigu esi apie 50 metų am* 
žiaus, tai apdraudos neduoda 
ir todėl, nepriima į darbų.

Pelnosi iš darbininkų
Pirmiau taip nebūdavo, sa

fiimerių, o antroji — gerų ko
misų.

Prieš rinkimus Illinois Cent
ral dirbtuvė Burnside pašaukė 
kelius darbininkus į darbų. 
Bosai ir jų agentai visus pri
gąsdino balsuoti už Jlooverį, 
nes, kitaip, girdi, “prosperity” 
negrjšianti.
"Rinkime Hooverį, ,o dirbsime 

viršlaikį”
Pats linijos prezidentas A. 

L. l)owns išdrožė per radio 
ilgiausį “spyčių”, kuriame pa
sakojo, kad Hooverį išrinkus 
darbai taip pagerėsiu, kad net 
reikės viršlaikį dirb’f. Bet 
Rooseveltas laimėjo. Prieš 
rinkimus pasamdyti darbinin
kai, trumpai padirbę, 
prašalinti už dirbtuvės 
ieškoti “prosperity”.

Bet prieš paleisdami
įlinkus, bosai sušaukė susirin
kimą “Booster CIub’e”. Di
dieji bosai aiškino, kad greitu 
laiku negalima f|ikėti» geresnių 
laikų kompanija nepadaro 
apyvartos, o be to, reikalinga 
pertvarkyti dirbtuvės, žinoma, 
kad sumažinti darbininkų 
skaičių. . . . ; i'::.::':'.- .'•į*. ' \ .
Žada kitais metais parūpinti 

darbus
Kitais metais, sako, bus dar

bo visiems. Budinai reikalin
ga taisyti virš 300 keleivinių 
vagonų, bet dabar nesą pinigų. 
Bosai neprisiminė apie tą pu
santro milijono, kuriuos gavo 
iš Hooverio valdžios už permo
kėtus mokesčius.

buvo 
vartų

darbi-

nuo

turi 
nuo 
ate-

Advokatas K. Gugis “Birutės” choras ati-South Englewoodie 
šiandien išvažiuoja daro 26-tą sezoną

<į New Yorką
Dalyvaus S. L. A. Pildomosios 

Tarybos suvažiavime

šiandien apie 3-čių valandų

čiai p. Norkevičiai 
XT . ,, , . neteko vien, duktersNaujų Metų vakare - - - - -

_____  A. Norkevičiutė mirė po opera
cijos Chicagos limpamų ligų 
ligoninėjeChicagos Lietuvių Auditorijoje 

rengia didžiulį koncertą

Sekmadienį, sausio-Jan. A. Norkevičaite 17 metų
OI <111 (I lt 11 <l|)lt” V<11<IIHI<J s.jv iv 111 u <11 v 11J * »icin« a «

po pietų advokatas Kazimieras dienų, 1933, Naujų Melų vaka- s°uth Englewood lietuvaite 
Gugis SLA. centro iždininkas, re 7:30 Birutei choras Lie- 
3223 South Halsted Street, iš- tuvių Auditorijoj atidaro sa- 
važiuoja į New Yorką 
vokalas vyksta į S. 
domosiosr Tarybos 
mų.

Tarp kitų svarbių 
Pildomoji Taryba tarsis naujo 
centro sekretoriaus rinkimo 
klausimu, kuris iškilo kuomet 
pereitame suvažiavime pan.

■Ad- 
L. A. Pil- 
suvažiavi-klausinių,

zignaciją. Kiek laiko adv. 
G ūgis užtruks New York e, ne
galima pasakyti.

Adv. Šlakis išrinktas 
į United Depozitors 
Asso. of III. tarybą
Universal State Banko depozi- 

torių komiteto advokatas 
vienbalsiai išrinktas i direk
torius

United De- 
of Illinois

Depositors

Universal State Banko depo- 
zitorių komiteto advokatas An
tanas A. šlakis šiomis dieno
mis buvo išrinktas į 
positors Association 
direktorių tarybą.

Harold Rivkin,
Association of Illinois sekreto
rius, atstovaująs asociacijoje 
užsidariusį Lincoln Trust & 
Savings bank, prisiuntęs adv. 
A. A. šlakiui pranešimų apie 
išrinkimą, sako, kad direktoriai 
jį išrinko vienbalsiai j tarybų 
ir kviečia užimti vietų. Adv. 
šlakis pakveitimų •priėmė.

United Depozitors Associa
tion of Illinois, 100 North La 
Šalie Street, yni Organizacija, 
susikurusi tikslu apsaugoti 
bankų depozitorius nuo pane
šimo didelių nuostolių ateityje 
ir pakeisti kai kuriuos banki
nius įstatymus, kurie pagerintų 
bankinę padėtį Illinois valsti
joje ir užkirstų kelių atsikarto
jimui užsidarymų bangai, kuri 
siautė po visą valstijų per pas
kutinius dvejus metus.

Associacija yra sudaryta iš 
įvairių užsidariusių bankų de- 
pozitorių komitetų, kurie susi
organizavę į vieną didžiulę or
ganizacijų, tikisi daug daugiau 
pasiekti, negu dirbdami atski
rai.

Vakar rytą sudegė 
dentisto Dr. A. J.

Gusseno ofisas
Liepsnos sunaikino visus bran

gius instrumentus ir įrengi
nius; padare apie $2,500 
nuostolio.

Šiandie Lt. S. J. Har 
ris Posto 271 A. L. 

susirinkimas

visados

vo dvidešimt šeštų sezoną su 
gražiu, įvairių dainų progra
mų ir šokiais.

“Birules” vakarai 
pasižimi rūpestingu prirengi-
mu, taip ir į šį vakarų apsi
lankiusi publika, galės pasi
gerėti gražiomis lietuvių dai
nomis, nes “Birutės” vedėjas 
Mikasi Yozavilas chorų turi ge
rai prirengęs. Apart choro 
dalyvaus ir pavieniai solistai.

Įžanga pritaikinta prie de
presijos laikų. Po programui 
galės visi linksmai pasišokti.

“Birutė” tiki kad jos vaka
rus lankančioji publika pribus 
dideliame skaičiuje.

“Birute” Chicagoj visados 
dirba tarpe lietuvių kulturinį 
darbų ir kaipo tokia organiza
cija, yra užsitarnavusi publi
kom paramos.
Šiandien repeticija Ch. Liet.

Auditorijoje
Mikas Yozavitas, choro ve

dėjas, primena nariams, kad 
šiandien repeticija įvyks ne 
Gage Park svetainėje, . kaip

vių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street. Pradžia 8 v. 
v. Visi choro nariai raginami 
nitinai repeticijoje atsiahkyM.

P. M.

Klaidos atitaisymas

staiga susirgo. Pašauktas dak
taras pranešė tėvams, kad mer
gaite serga užkrečiama liga 
(Šcajilet fever), reikia uždar 
ryti namus ir k niekę prie jos 
neprileisti arba paduoti į mies
to užkrečiamų ligų ligonbutj, 
30th ir California Avė.

Tėvai, daktaro įgąsdinti, ati
davė mergaitę į ligonbutį, kur 
jai keletą dienų išgulejus, dak
tarai pranešė tėvams, kad rei
kia tuojaus daryti aklosios žar
nos operacija. Tėvai sutiko su 
tuomi. Padarius operacijų p- 
lė Norkevičaitė tuojau pasimi
rė. Palaidota kiek laiko at
gal, sekmadienį šv. Kazimiero 
Kapinėse. Nors tai buvo šven
tadienis ir graboriai nelaidoja, 
ligonbučio Štabas privertė tė
vus dukterį atsiimti tuojau ir 
laidoti, o jeigu* ne, tai jie butų 
pasielgę kaip jiems tinkama.

A. Norkevičiutė gimusi Ang
lijoj atkeliavo su tėvais į Chi- 
cagų apie 13 metų atgalios. Bu
vo vienatine jųjų duktė ir la
bai gera mergaitė. Su visais 
gerai sugyveno. Priklausė prie 
lietuvių choro South Chicago- 
je.

Norkevičiai pirmiaus gyveno 
Brideporto kolonijoj ir turėjo 
savo namukus. Bedarbei užėjus 
ir darbo neturėdamas, p. Nor
kevičius, tuTtą prarado, o da
bar neteko ir savo vienatinės 
dukters. Susidėjo vi šos nelaimės 
į krūvų.—B. S.

Ketvirtadienį, gruodžio 29 d., 
7:30 vai. vakare, Gąge Park 
svetainėje, 55th ir Western 
Avė., įvyks nepaprastas Ame
rican Legion lietuvių Lt. Sa
mulei J. Harris posto No. 271 
susirinkimas. Į šį susirinki
mą kviečiami visi didžiojo ka
roz veteranai, nariai ir tie ku
rie žada prisirašyti.

Susirinkusiems bus patiekta 
gražus programas. Kalbės eilė 
kalbėtojų, tarp jų distriktoko- 
mandierius ir Cook apskričio 
komandierius.

J. A. Mickeliunas, com.

Financial
Finantai-Paskolos

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BŪSU—-NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00

Kansas 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 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Chicago
o

Mt. Greenwood
Naujų 1933 metų sutiki
mo iškilmės su šokiais

Atėjus Sakesniam orui kiekvienas vei
kėjas turės daugiaus atliekamo laiko pa
švęsti savo kolionijos bendram darbui.

Vietos SLA. 178 kp. ren
giasi prie iškilmių

Vietos SLA. 178 kuopos nariai, o 
ypatingai rengimo komisija sparčiai ruo
šiasi prie Naujų Metų sutikimo bankie- 
to ir šokių. Bankietas įvyks Adomo 
Mažrimo svetainėje, 3926 West lllth 
Street ir prasidės šeštą valandą vakare, 
gruodžio 31 d. Visi galės linksmintis 
iki aušros.

Kuopos pirmininkas ir komisijos na
riai pasiryžę parengimą padaryti tiek 
įspūdingų, kad atsilankiusieji galėtų pa
miršti visus vargus ir depresiją ir nuo
širdžiai pasilinksminti prie geros mu
zikos. Rengėjai nori suveikti visiems 
gerą ūpą, liaują energiją Naujiems Me
tams.

Rengėjai kviečia visus lietuvius, se
nus ir jaunus, bankiete dalyvauti ir pa
kviesti visus savo draugus. O faktas, 
kad bankietą rengia SLA. 178 kuopa 
yra garantija, kad jis bus nepaprastas ir 
įspūdingas.

Dar kartą visus apielinkės lietuvius 
kviečia atsilankyti.

RENGIMO KOMISIJA.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masu biuras suteikia patarimas namų 
savininkams reikale nesusipratimą >u 
rendaaninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžįo 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkų ir tendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicago je. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

— -o— -

. S7OGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų n:tnq »togą pa

taisome ir perdekoraojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 
CONSUMER’S ROOFING WORKS 

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463 ——

Naktinis Telefonas Columbus 7741

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU prie namų darbo, esu pa
tyrusi ir moku valgį gamintį. Esu 40 
metų amžiaus. 7141 So. Rockwell St.. 
Hemlock 2225.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ruodžio 27 d. 
laidoje, žffiioje apie “Ma-

Antradienio
“N.”
rijos Petvevičiepes mirtį”, įsi 
iriovė klaida. 1 Turėtų 
“17 metų lietuve Marija 
cevičicne, 5815 Wes‘i 
st.” ’ r

būti 
Pet- 
641 h

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

MOTERIS abelnam namų darbui, 
gali būti ant vietos arba • eiti namo 
gulti. A. Stein, 4721 No. Central 
Park Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba išrenduosiu 
grosernę ir bučernę — 4 kambariai pa
gyvenimui. Rašykite, Box No. 1517. 
1739 S. Halsted St.

MADOS MADOS MADOS Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

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

Kambarys 610

tourTYES
Nlght and Moming to keep 
thetn Clean, Clcar and Healthy 

Write for Free '‘Eyc Care” 
or **Eye Beauty” Boolc

Marine (X, Dept. H. S„9 E. Obio SuChicagv

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 15 akerių vištų far- 
ma arti Willow Springs, garantuojame 

| kad padarysite $3000 į metus uždar
bio. Charles Rosentrater, 8 3-čia ir Cook 
County Road, du blokai į pietus.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui .

PRIVERSTAS parduoti pigiai 5 
kambarių cottage, eonerete basementas, 
furnace šildomas.

6046 So. Kolin Avė.

SOUTH-WEST SIDĖJ
Liga ir bedarbė verčia manę par

duoti mano 5 kambarių mūrinį bunga- 
low — aržuolo trim ingai, puikus ug- 
niakuris, knygoms spintos, uždaryti por- 
čiai, 2 karų garadžius, 30 pėdų lotas, 
be assessmentų, tarp Westem ir Kedzie 
arti 55-tos gatvės, kaina $4,700. Pa
matykite

VACEK « CO.
1751 W. 47th St.

Taip,

Bet kaip ten nebūtų, pažiū
rėsime ar jų priežadai bus iš
pildyti sekančiais metais.

Darbininkai, kurie ^bedir
ba, paskutiniu laiku turėjo pa
sirašyti tam tikras korteles, 
kurios reikalauja, kad kiek
vieną menesį mokėtų tam tik
rą sumą bedarbių šelpimui. 
Mechanikai — 
gelbininkai — 
“aukos” reikės 
želio mėnesio.

po $1,00, o pa
po 50c. Tos 
mokėti iki bir-

Vakar, apie 9-10 valandą ry
to dėl nežinomų priežasčhj už
sidegė lietuvio dentisto Dr. A. 
J. Gusseno ofisas, 4847 West 
14th St., Cicero, III. >

Kaip pasakojo nukentėjęs 
Dr. Gussenas, jis tyio laikų 
buvo išvažiavęs į miestą. Su
grįžęs, rado, kad ofiso beliko 
tik sienos, o laukiamasis — 
tik dalinai apdegintus..

Liepsnos sunaikino visus di
delės vertės instrumentus, tarp 
jų kėdę, roentgeno spindulių 
ir kitus aparatas. Nuostoliai 
siekia apie $2,500.

Dr. Gussenas pareiškė, kad 
laikinai jis negalėsi pacientų 
priimti, nes reikia ofisas re
montuoti; Tai bus padaryta 
greitoje ateityje.

«MUB

3012
••••SS’S

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel* 
bimų skyrius 
kalba!

Pati kom« 
apdraudę 

pasinaudodamos is

ko, “Darbininkas” 
panija išpirkdavo 
Dabar, 
darbininkų, ir apdraudos kom
panija ir linija daro gerų biz
nį. Pirmoji gauna daug kosr

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

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

3012 Jaunutei panelei mokyklon eiti 
8, 10 ir 12 metų amžiaus mergaitėm.

Norint kauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiži 
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
tų ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattera Dept., 1739 
So. Jlalsted StM Chicago, 01.

suknelė. Sukirptos mieros

NAUJIENOS Putnu Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

' '' * . ; \‘ ■

Čia fdedn 15 centų ir praba tt- 

siųsti man pavyzd) No 

Mieroa per kratinę

■a

(Adresas)

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

—AČiu už komplimentus — pasakykite savo pažįsta- 
„ miems apie geras pasekmes gautas iŠ skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra'

ROOSEVELT ggQQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro




