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Kongresas Nei Nebandys 
Priimti Biudžetą

Lietuvos Naujienos
m, ■ - r    —' ~

Žydai metrikas turės 
rašyti tik lietuviškai

Biudžeto subalansavimas, taksų ir kiti 
svarbus klausimai nė nesvarstyti palieka

mi specialiam kongreso posėdžiui
Washington, s. 18. — Demo

kratų vadai kongrese prisipa
žino, kad šiame posėdyje visai 
nebus svarstomas biudžeto bu- 
balansavimas ir kiti svarbus 
klausimai, bet viskas bus pa
likta specialiam kongreso po
sėdžiui, kuriam susirinks ne 
dabartinis “šlubosios anties’’ 
kongresas, bet jau naujasis ir 
kuriame demokratai turės di
delę didžiumą balsų.

Atstovų buto finansų komi
tetas nutarė nė nesvarstyti jo
kių pasiūlymų apie biudžeto su<- 
balansavimą, uždėjimą naujų 
taksų ir paties biudžeto, pri
ėmimą. Visą tai paliekama ki
tam kongresui.

O dar tik vakar prezidentas 
Hooveris specialiame pranešime 
ragino kongresą kaip nors su
balansuoti biudžetą, kad nepa
kenkti šalies kreditui. Jis ypač 
rekomendavo ti.'ojaus įvesti 
visuotinus pardavimo taksus. 
Tečiaus jau senai buvo žinoma, 
kad kongresas nesutiks pra
vesti pardavimo taksus, ypač 
kad jiems priešinasi Roosevel- 
tas. J

Kai dėl biudžeto, tai Komite
to pirm. Collier pasakė:

“Mes nežinome kas yra rei
kalinga biudžetu4! ir ką mes tu
rime subalansuoti. Mes turime 
palaukti iki demokratai perims 
administraciją. Iždo sekretorius 
Mills yra padavęs biudžeto ap
skaičiavimuose klaidų iki $750,- 
000,000 ir sprendžiant iš praei
ties mes negalime pasitikėti 
dabartinės iždinės apskaičiavi
mais.”

Senate šen. Watson iš Ind. 
kalbėjo nusiginklavimo klausi
mu*. Jis pasiūlė per ateinančius 
10 metų ginklavimąsi sumažin
ti 41 nuoš., kaipo žingsnį prie 
biudžeto subalansavimo visame 
pasaulyje.

Jis pareiškė, kad keturi žo
džiai— ginklavimasis, karas, su
naikinimas ir skolos —yra di
džiausias dabartinio pasaulio 
rupesnis. Kaipo kelią į taiką 
jis siūlė sumažinti ginklavimą
si kasmet 5 nuošimčius per atei
nančius 10 metų, kas viso su
darytų apie 41 nuoš. Jis pa
siūlė priimti rezoliuciją, kad 
Jimgt. Valstijos sutinka tomis 
sąlygomis daryti5 sutartį su ki
tomis šalimis.

Išrinktasis prezidentas Franklin D. Roosevelt konferuoja apie užsienio padėtį su valstybės 
sekretorium Henry L. Stimson. Konferencijoj, kuri užsitęsė šešias valandas, buvo paliesti vis; 
svarbesni klausimai — skolos, nusiginklavimas, prekybos atsteigimas, Rusijos pripažinimas ir 

Chinįjos-Japonijos konfliktas.

Roosevelt vėl tarsis Geras grobis demokra 
tų politikieriamssu prezidentu 

Hooveriu Washington, s. 18. — Civil 
service komisija pranešė sena
tui, kad tarp 130,000 ir 150,-

Skubinasi pravesti 
Illinois pardavi

mo taksus

Penki policistai su 
žeisti susirėmime 

su bedarbiais
400 bedarbių užpuolė šelpimo 

šflįtj Chicagos West Sidėje. 
llt žmonių areštuota

prie
2133

bet

dant jų neįleisti ir ištiko su
sirėmimas.

Atvykus daugiau policijos, 
tapo suimti 13 žmonių — 10 
vyrų ir 3 moterys. Juos už
daryta Lawndale policijos sto
ty. '

Buvo ir daugiau sumišimų

Tą pačią dieną buvo ir dau
giau sumišimi] prie šelpimo sto
čių.

500 bedarbių užpuolė Oak- 
wood šelpimo skyrių, 505 East 
50 PI. Čia policija buvo ge
riau prisirengusi ir dau*g žmo
nių areštavo.

Prie niekurių kitų stočių j- 
vyko mažesnių sumišimų.

New York, s. 18. — Išrie
tasis prezidentas Roosevelt ry-'0,00 federalinių darbų nėra ei
toj išvažiuoja trims savaitėms vilos tarnybos žinioje. Demo- 
laiko. Tame laike jis atlaikys kratams laimėjus prezidentinius 
konferenciją su prezidentu Hoo-! rinkimus, visi šie darbai, žino- 
veriu, veikiausia karo skolų; ma, teks demokratų politikie- 
klausimu. Po to jis praleis dvi, riams.
savaites Warm Springs, Ga. ir 
vieną savaitę plaukios laivu 
Florida pakraščiuose.

Spėjama, kad yra pasiektas 
kokis nors susitąrimas su pre
zidentu ir kad-liooseveltas gal
būt kooperuos su* administraci- 
, a pertvarkyme karo skolų.

Pats Rooseveltas atsisako ką 
nors pasakyti, nes pranešimai 
turį paeiti iš Baltojo namo. 
Konferencija su prezidentu į- 
vyks penktadieny. Galbūt kar
tu įvyks pasitarimas ir su vals
tybes sekretorių Stimson.

Apiplėšė Amalg. Clo
thing Workers unijos 

ofisą Chicagoje
Visai jauni plėšikai - buvo apsi

rūpinę kaukėmis ir nepaisė 
pale’stų ašarinių dujų

Italija panaikins 
prekybos sutartį 

su Rusija
Rymas, s. 18. — Prekybos 

sutartis tarp Rusijos ir Itali
jos, padaryta 1924 m., vienati
nis dokumentas, kuriuo Italija 
formaliai pripažino Rusiją, Ita
lijos bus panaikinta vasario 7 
d., ar dar prieš tą laiką.

Kaunas.— Ligšiol žydai met
rikus rašydavo lietuviškai ir 
žydiškai. Dabar švietimo mi
nisterija pranešė žydų metrika
cijos punktams, kad nuo 1933 
m. pradžios jie metrikas rašy
tų tik lietuviškai.

Odos sindikatas or
ganizuoja ūkininkus 

prieš vartotojus

Vokietija paskelbė 
moratoriumą ūki

ninkų skoloms
-Berlynas, s. 18.— Prezidentas 

Hindenburgas išleido dekretą, 
kuriuo tapo paskelbtas mora
toriumas ūkių ir 
loms.

Dekretas nusako, 
ir žemė už skolas,

dvarų sko-

kad dvarai 
kurios bai

giasi pavasarį, negali būti 
imti ir parduoti iki spalio 
d., kada ūkininkai jau bus 
rinkę savo derlių.

Skaitoma, kad tai yra val
džios nusileidimas dvarinin
kams, su‘ kuriais ji pirmiau 
buvo atsisakiusi tartis.

at- 
31 

su-

Chicago.—Penki policistai li
ko sužeisti, du jų gana pavo
jingai susirėmime sii 400 be
darbių vyrų ir moterų, kurie 
buvo susirinkę protestui 
Lawndale šelpimo stoties, 
S. Kcdzie Avė.

Policistai šovė j minią,
nepataikė. Minia gi gynėsi ak
menimis ir lazdomis ir policis
tai liko nugalėti, bent iki atvy
ko policijai pagelba. Sunkiau
sia sužeisti yra Lawndale sto
ties seržantai Frank Miller ir 
John McNamara. Abu jie nu
vežti į šv. Antano ligoninę.

Jau nuo pat ryto prie sto
ties buvo pastatyta dešimt po- 
licistų, prašant stoties vedėjai, 
Mrs. Elizabeth Hoff, nes turėjo 
į stotį atsilankyti ir bedarbių 
tarybos delegacija su niekuriais 
skundais.

Stotys esą priimdavusios ma
žas delegacijas ir išklausydavu
sios jų skundų, bet dabar ta 
tvarka panaikinta ir stotys de
legacijų nebepriimanČios. 'Ne
priėmus deelgacijos bedarbiai 
ir puolė stotį. Policijai ban-

Pašovė prohibicijos 
agentą

Texas gubernatorė irgi 
nori pardavimo taksų

Chicago.—Vakar keturi pro
hibicijos agentai užklupo bun- 
galow adresu 3339 W. 66 Place, 
kurioje rado didelę munšaino 
dirbtuvę. Bekrausiant konfis
kuotus įrankius, atvažiavo ki
tas automobilius ir norėjo vis
ką iš agentų atimti. Įvyko 
persišaudymas, kuriame agen
tas Wm. Connors liko sužeis
tas. Puolikai už valandėlės iš- 
naujo sugryžo ir vėl bandė at
imti prohibicininkų grobį. Bet 
vėl tapo atmušti. Vienas puo
likų, stovėjęs ant automobilio 
palaipto, užkliuvo už prohibici
ninkų automobiio ir liko sun
kiai sužeistas. Jis atsisakė pa
sisakyti kas jis yra. Ieškomas 
tūlas Michael Lapota, 45 m., 
,8548 Green Bay Avė., kurio su
šaudytą automobilį rasta ne
toli puolimo vietos.

Austin, Tex., s. 18. — Mrs. 
Miriam A. Ferguson, ktfri va
kar jau antru kartu užėmė 
Texas gubernatoriaus vietą, pa
siuntė legislaturon pranešimą, 
kuriame ji rekomenduoja įves
ti Texas valstijoje 3 nutoš. par
davimo taksus “su mažomis iš
imtimis.” \

Chicago. — Užpercitą naktį 
septyni jauni plėšikai per rūsio 
langą įsigavo į rubsiuvių Amal- 
gamated Clothing Workers of 
Am., unijos raštinę, 333 Š. Ash
land Avė. ir nežiūrint paleistų 
ašarinių dujų, jie išplėšė du 
seifus ir pabėgo pastvėrę iš sei
fų apie $200. ♦

Jie pirmiausia užklupo sargą 
ir tris grindų plovėjas ir išlai
kė juos uždarytus tris valandas, 
iki jie darbavosi, kad atidaryti 
seifus, kurie buvo taip įrengti, 
kad juos atidarius pasileisdavo 
ašarinės dujos. Bet plėšikai tų 
dujų visai nebojo, nes visi jie 
turėjo geras dujų kaukes, ap
rūpintas oxygenu.

Visi a septyni plėšikai buvę 
visai jauni vaikščiai, nuo 14 iki 
19 metų.

Plėšikai paėmė tik $200, bet 
seifams nuostolių padarė už 
$1,000.

Springfield, III., s. 18.— De
mokratai, su pritarimu* guber
natoriaus Horner, skubinasi į- 
vesti Illinois valstijoje visuoti
nus pardavimo taksus, kurie 
esą butų sunaudoti bedarbių 
šelpimu4!.

Vos tik bilius tapo įneštas 
valstijos senate, tuoj aus demo
kratai pasiūlė, kad jis nebūtų 
siunčiamas komitetui svarsty
ti, bet atiduotas antram skai- 
tyiftUL be Jokio tolimesnio 
svarstymo. Daugelis net pačių 
demokratų pasipriešino tokiam 
ski/binimuisi pravesti bilių be 
rimto apsvarstymo ir be iš
klausymo gyventojų nusistaty
mo. Tečiaus demokratų didžiu
ma laimėjo ir bilius tapo ati
duotas antram skaitymui. Bet
gi laukiama aštraus susikirti
mo kada bu4s prieita prie galu
tino biliaus priėmimo.

Demokratai, kurie
skelbė, kad jie tuojaus, kuo ne 
su pirma diena atšauks valsti
jos prohibicijos įstatymus, da
bar aprimo ir to klausimo ne
belieka, nors atšaukimo bilius 
yra privestas prie trečio skai
tymo.

Vakar legislaturon tapo įneš
ti ir du darbininkų biliai. Vie
nas įvestų penkių dienų darbo 
savaitę, o kitas siekiasi įvesti 
senatvės pensijas. Pastarasis 
jau kelis sykius buvo įneštas, 
bet legislatura vis jį numarin
davo.

visur

Pasikorė ant dury ran
. — e ■ f v .kienos

Venizelos sudarė naują Graiki
jos kabinetą

Athenai, s. 17. — Negalėda
mas užbaigti valdžios krizio, 
prezidentas Zaimis pakvietė Ve- 
nizelos sudaryti, naują koalici
nį kabinetą, į kurį įeitų ir trys 
buvę premierai. Venizelos pa
sisekė sudaryti kabinetą, kuris 
jau sudėjo priesaiką prezidem 
tui.

Sniegas išgąsdino Ispa 
niją

Madridas, s. 18. — Trys co
liai sniego Madrido gatvėse su
judino gyventojus, kurių dau
gelis ikišiol visai nebuvo matę 
sniego. Daugelis net bijojosi iš
eiti iš namų nusipirkti maisto.

Iš priežasties sniego įvyko 
daug nealimių visoj Ispanijoj.

Skęsta sala su kalėjimu

New York, s. 17.

Albert Linden- 
vice-prezidentas 

šilko

Japoniečiai užpuolė a- 
merikiečių dirbtuve

Yiokohama, s. 18. — 200 ja- 
poniečių minia užpuolė Yoko- 
hamos skyrių Singer Sewing 
Machine Co. ir sunaikinę yisą 
pajudinamą įrengimą, taipjau" 
in svarbiu^ jėkordus. . —

Policija tik tada įsimaišė, ka
da jau dauguma nuostolių buvo 
padaryta ir daugiau kaip šimtą 
puolikų nusivedė į policijos pto- 
tį. Svetimtaučiai darbininkai 
nebuvo paliesti, tik keli japo
nai sargai liko sumušti. Minia 
buvo apsiginklavusi peiliais ir 
lazdomis.

Jau šeši mėnesiai atgal iški
lo nesusipratimai tarp kompani
jos ir japonų agentų. Japonai 
sustreikavo ir jiems kompani
ja paskelbė lokautą. Jau ir pir
miau buvo sumišimų prie tos 
kompanijos skyrių Osakoj ir 
Yokohamoj. Du mėnesiai atgal 
70 streikierių apsilankė pas 
Amerikos ambasadorių ir prašė 
jį pagelbėti susitaikinti sū kom
panija. Bet iš to nieko neiš
ėjo.

(Singer kompanija turi 9 
dirbtuves 4 šalyse. Jose šiuo 
laiku dirba apie 27,000. darbi
ninkų. Kompanija išsivystė iš 
Isaac Merritt Singer iš Bosto
no, pirmo praktiško išradimo 
siuvamos mašinos 1851 m.).

Kaunas. — Odos sindikatas 
kurį laiką buvo pakrikęs, bet 
po didelių pastangų pavyko su
tarti.

Sindikatas susitvarkęs, odos 
pramonės centre, Šiauliuose, bu
vo sušaukęs Kauno ir Klaipė
dos odos urmininkų suvažiavi
mą.

Sindikatui pasiūlius, urminin
kai sutiko odos kainas ir to
liau stiprias palaikyti. Be to, 
sindikato pasiulymu urminin- 
kai irgi nutarė ,Kaune sudaryti 
savotišką urmo sindikatą, bū
tent: iš kelių dabar čia esan
čių parduotuvių sudaryti tik 
dvi odos urmo parduotuves, ku
riose dalyvaus visi dabartiniai 
odos urmininkai. Urmo par
duotuvės nustatyta pertvarkyti 
todėl, kad galima butų atleisti 
dalį tarnautojų, be to, terei
kės pirkti tik du patentu, ma
žiau teks mokėti buto nuomos 
ir kt. mokesčiai. Tas urminiu-« 
kas, kuris sindikatą apeidamas 
iš Glezerių pirko odą, į urmo 
parduotuvių sindikatą neįlei
džiamas, o odos sindikatas jam 
savo odos dirbinių neparduos.

šie sindikato ir urmininkų 
nutarimai pradės būti įgyven- 
dinąmi nuo 1933 metų pradžios. 
l<uKad laikysis pasižadėjimų ir 
pildys sutartis, sindikato, nariai _ 
padėjo vekselius. Kad sindika
tas odos fabrikams naudingas, 
rodo ši kalkuliacija:

Dabar odos žaliava Lietuvoj 
sudaro tik 30% 1913 m. odos 
žaliavos kainas; žaliavos ko
kybė yra gerokai pakilus: gy
vuliai geriau auginami, odoj 
mažiau inkštyrų ir t.t., o iš
dirbta oda 45—50% branges
nė negu prieš karą.

Geriausia padų oda prieš ka
rą buvo 1 klg. 8,5 lt., dabar 
mažiausia 15—13 lt. Sindikatas 
kelisyk skelbė odos kainų su
mažinimą, bet tikrumoj yra vi
sai kitaip.

Turint tą vaizdą prieš akis, 
nenuostabu, kad dabar Lietu
voje pora įmanomu pusbačių 
kaštuoja 38—40 lt., o ištikrųjų 
turėtų būti 18—20 lt.

. Buenos Aires, s. 18. — Bu
vęs prezidentas Yrigoyen tapo 
sugrąžintas iš ištrėmimo delei 
menkos sveikatos. Jis vėl at
krito ir buk tapusi suparali- 
žuota jo kalba.

Chicago. 
berg, 48 m 
Oscar Heineman Corp 
pirklių, dėl nežinomos priežas
ties pasikorė ant durų ranke
nos savo kambary Lake Shore 
Athletic Kliube, 850 Lake Shore 
Drive.

Kaltina blanko viršininkus
'• < , I » I . *1

Var-

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON
r 7 i .

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauta leidimas sugrįžti, 
kaip kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko, 
jaus

kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- 
kreipkitės į Naujienas dėt informacijų.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šo Oja:

Galbūt lietus, dar šilčiau; 
pietų vėjas.

Saulė
.47z,

teka 7:14, leidžiasi 4:-

z.?,v

New York, s. 17. Pernai 
laivais per Atlantiką perplau
kė 82,000 žmonėmis mažiau, ne
gu4 užpernai. Užpernai gi lai
vai turėjo 394,889 pasažierių 
mažiau, negu 1930 m.

Valparaiso, Ind., s. 18. — 
James J. McCafferty neužilgo 
bus 102 metų amžiui, bet jis 
tiek stiprus, kad kasdie dirbą 
savo kalvėj netolimam Beatriče 
miestely. Kalviu jis yra jau 85 
metai.

New York, s. 17;— Inžinie
riai surado, kad naujas Nevv 
Yorko kalėjimas, pastatytas ant 
Riker salos ir kuris kainavo 
miestui daugiau kaip $5,000,- 
000 .sparčiai skęsta. Ta sala 
yra piltynė, padaryta pelenus 
supylus ant dumblo dugno. To- 
kis menkas pagrindas ir nelai
ko sunkių kalėjimo sienų.
- k <

. •• • ■' ’ ■ ’ ’ ' 'l <e7z- . ' . . '

Cleveland, O„ s. 18.
de uždaryto Standard Trust 
banko šėrininkų, depozitorių ir 
kreditorių tapo užyęsta byla, 
kurioj to banko viršininkai ir 
bankų superintendentas Fulton 
yra kaltinami, kad jie . susita
rę išdalino $2,500,000 paskolo
mis savo draugams be jokio už
stato

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

S Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami 
daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų g* 

j! reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

gg Naujienų raštinė* atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka- 
ro, Nedėldieniais, nuo 9 fyto iki l vai. no pietų.Nedėldieniaiš,nuo91ytoik| į'vai. po pietų.;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

.„v,... -t,,... ę,„ . I,..............      H
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MUMS!

[korespondencijos

VISI

Kenosha, Wis.
S’r.s bei tas iš musą padanges

atsakė

Nėra kvorumo

Taip Švelnus kaip Old Gold

įSį

:>SW:

skoniui
Įnešimą re

jisai yra

Švelniausi AMERIKOS CIGARETAI
<■

vaziuo- 
bučiud- 
Tokios 
kartais 
dažnai 
kelio-

Atnimirikite ta:
GOLD YRA PILNO 

SVARUMO

amžiaus, 
tas turi 

galės daly-

konvcrlus be 
kuriuos

ir iš vidaus, 
A. turi įdavęs 
morgičio ant 

nuošimtis 6-tas.

urną jūsų

nes
Lietuvoj invest:

ksti| ir pūslės, užnuodijimą krau- 
• • • _> 

Jeigu kiti ne- 
jis jums galt padarytu 

išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Įspūdžiai iš Lietuvos Atslaty 
mo Bendrovės 17-/o Seimo. 

Kaip prasidėjo seimas.

ne- 
ir ne- 

Man 
neimą

(teras cigaretas yra taip švelnus 
kaip gera muzika. Liuosas nuo 
šiurkštumą ir nesutarimų.

komunistų vadai, tiek jų eili
niai nariai nėra pratę su tei
sybe skaitytis. Visa, kas jiems 
rupi, tai savo priešą pažemin
ti. Taip elgėsi ir Kusma.

Jis be niekur nieko pareiškė, 
jog socialistas Susivienijimo 
kuopos susirinkime griežčiau
siai stojęs už tai, kad bedar
biams nebūtų teikiamos pas
kolos duoklėms užsimokėti. 
Bet čia draugutis apsiriko. Jis 
gal manė, jog visi 
yra komunistai ir viskas bus 
gerai. Bet štai, jo nelaimei, 
atsikėlė kuopos pirmininkas ir 
paaiškino, kaip iš tiesų buvo 
dalykai. Tada musų draugutis 
pasidarė labai kuklus ir nuti
lo. Pasirodė, jog iš to didelio 
rašto jis išėjo iš krašto ir la
bai mažai težino.

kė: “Mes* čia visi esame licttĮ- 
viai ir neturime ką slėpti vieni 
nuo kitų”. šitie žodžiai pa
dengė visus trukumus ir kiek-

Kad a iš
sėlinąs 

vienos se- 
žmonių 

Atleiskite, suklydau, 
žmo-

Šiame seime to nebuvo, 
suvažiavo visi liuosnoriai 
vomis lėšomis, niekeno 
rinkti ir niekeno nesiųsti 
turėjo jokių “patepimų”, 
be galo patiko, kad į šį ; 
suvažiavo vienų minčių ir vic 
nų pažiūrų žmonės, 
kiau supratus: šitas 
buvo, vienos dienos 
sijos ir vienų minčių 
seimas 
Čia buvo dviejų rųl 
nes. Vyrai ir motery
Pasiūlymas mesti sekretorių 

pro langą
Tūli sako, kad moterys daž

nai maino savo nuomones, šia
me seime buvo kaip tik prie
šingai : Vyrai keitė savo min
tis daugiau, negu vieną kartą. 
Moterys laikėsi vienodo nusi
statymo ištisą dieną. Iš pat 
ryto moterys pradėjo rugoti 
ant pono sekretoriaus A; B. S, 
ir jos to laikėsi visą dieną. 
Viena moterų tiek įsidrąsino, 
kad padarė pasiūlymą mesti 
poną sekretorių per langą lau
kan. Išgirdus tokį moters pa
siūlymą, šaltas šiurpas perbė-i 
go per mane (aš nežifts 
kiti jautėsi). Pas ina 
kilo mintis: mesti liguistą žmo
gų, ir dar žiemos laiku, nuo

puolė ir nereikėjo niekam nie
ko mesti.

Viena moterėle atvažiavo į 
šį seimą netuščiomis, —. ji man 
siūlė stiklelį iiltosioa, bet aš 
atsisakiau, — pareiškiau, kad 
brangaus “trunko” suvis ne
vartoju . Tikiu, ji manė, kad 
aš jos sumanymą remsiu, to
dėl ir siūlė man tai, kas jai 
buvo malonu ir skanu.

Aš pamislinau sau vienas, 
ačiū tau, brangioji, tu žiuri į 
gyvenimą plačiomis savo aki
mis. Mes visi ertame vienos 
motinos vaikai. Tad ar verta 
mesti vienas kitą?

Pirmas ir paskutinis balsa
vimas

Eina balsavimas. Daug ran
kų svečių naudai, o tik dvi 
prieš. (Šitas balsavimas šia
me seime buvo vienatinis — 
pirmas ir paskutinis). Raiša vi
nių i vienbalsiai pasipriešino 
Sodus, Midi., fatmeriai, 
kaip vienu balsu, o jų viso bu-; 
vo vienas. Ponas J. J. B. pa
reiškė: girdi, mes, farmeriai,, 
gal nesuprantame jūsų milijo
ninės bendrovės reikalų, kurie 
mmrtss fermeriams, atrodo; 
kad nėra visuomeniai. Iškė
lęs rankas jis vis kalbėjo apie 
pr i valinį biznį ir svečių nerei
kalingumą šiame biznio bend
rovės šėrininkų seime. Ir štai 
Henoj rankoj iškelia pundą ge
ležimi surakintų popiergalių ir 
sako: Čia, girdi, yra penki
tūkstančiai ir dar keli šimtai 
privatinio biznio bendrovės šė
rininkų įgaliojimų (proxies), 
kuriuos aš atstovauju. Šitie 
“proxies” yra su advokato tei
sėmis ir yra geros ant viso ma
no amžiaus.

Kas bds?
Patartina, kad bendrovės šė; 

rininkai, kurie nėra išpildę tų 
“proxies”, tai greitai padarytų 
ir kad jie savo teises perduotų 
didesniam skaičiui atstovų., 
5 ar 6 tūkstančiai įgaliojimų 
vienam asmeniui yra perdatig. 
Perdaug privatinis biznis...

Jeigu Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrininkai nepasi
rūpins savais reikalais, tai ta 
bendrovė mirs “nogla” mirti
mi, nes ji prie to eina. Jos 
turtas sutirps ir viskas turės 
žlugti.

Tai tiek iš musų pirmo lie
tuvių seimo 1933 metais.

— Svečias.

Tl’KHTANCIAMS GREIT PAOELBftTA SU 
2OI.KMIS!

A—dienų Žolių Trenfinciitas Rodo
T’iurieblHina Žolių Gyduolė padaryta 16 sre- 

r jautrių žolių surinktų Europoje, Amerikoje ir 
Ryt. Indijoje, naujai trinioms Vtronianin ir 
nesveikuojantiems! Tūkstančiai liironfų pa
gydyta per paskutinius 35 metus paliudys 
Dr. Šimanskis, sūnūs žinomos Žolių spe
cialistės Motina Helena, paskubusios per 70 
metų. 1 Kilo No. Danteli A ve., Chicairo, siūlo 
jums $1.00. 5 — dienų Žolių Trcatmentą už 
25c. Eikite pas jj paa'irydymui. taipiri ok- 
zaminaeija dykai. Sužinokite dclko nearei* 
kuojate ir kokios speeiales žolių Gyduolės 
bus geriausios dėl jūsų ligos. Nelaukite! 
Ateikite arba rašykite kartu su Šiuo skelbi
mu — Dr. Šimanskis Nature’s Herb ir Elec- 
tris Health System, 18(10 N. Damen Avė., 
Chicairo. III. N-l-21.

Privatinės biznio bendrovės 
17-tas seimas turi 11,458 bal
sus, o reikalinga yra 17,700. 
Vadinasi, trūksta apie 6000 bal
sų sudarymui kvorumo. 33,000 
akcijų išparduota. Kvorumo 
sudarymui reikalinga daugiau 
nei pusės balsų. Farmeriai da
ro įnešimą ,kad nėra biznio, 
nes nėra kvorumo, o todėl visi 
važiuojame namo, nes seimas; 
nelegalia.

Sekretoriaus raportas
Visi sutinka kad butų skai

tytas praeito seimo protokolas 
ir išduotas sekretoriaus rapor
tas. Visi klausome. Bendrovė 
turi New York e namą, kuris 
kainuoja $110,000. Miestas 
įkainavęs ,$85,000. Namasi ne
turi nė vieno lango, — visi iš
daužyti; stovi tuščias. Ban
kas rendos moka $3,000 per 
metus. Renda kyla aukštyn 
kas metai iki pasieks 
per metus. Lysas 
1945 metais. Bankas 
laiko tuščiu ir moka 
Pirma bankas mokėjo 
$8,500 per metus. Pi 
tartį, bankas turėtų namą pa 
taisyti iš lauko 
bet netaiso. SL 
$40,000 pirmo 
namo

Bendrovė turi ir kitą namą 
N. J. valstijoj. Šiuo laiku tas 
namas, tur būt, yra visas tuš
čias. Jis kainuoja apie $26,000. 
Šiais melais tas namas 
nuostolius, 
mentai siekia iki $64,225. ben
drovė per vįsą Ipiką tureįo ųe- 
datekliaus $22,000. Sekreto
riui A. S, Strimaičiui alga per 
pietus $2,Q()0, kitos visos išlai
dos — kiti $2,000. Valdiškų 
taksų reikia mokėti $400 per 
mętas. Likvidavimas bendro
ves kainuotu ąuo $4,000 . iki

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 ROOSEVELT ROAt)
arti St. Louis Avc. Tcl. Kcdzic 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
svvimming pool.

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

Kadangi Vienas jų buvo apsi
ėmęs debatuoti, tai pasiliko 
tik du. Juodu negali tarpusa- 
vyj susitarti, kuris turi tvar
ką vesti, tad kreipiasi į pub
liką, kad tą klausimą išspręs
tų. Kai kiltie susirinkusių rei- 
kalauja, kad pirmininkas butų 
renkamas. Vienas draugučių 
protestuoja. Girdi, taip nes
iima. Į pirmininkus gali patek
ti ne šios draugijos narys, tai 
kas tada ims atsakomybę už 
tvarkos palaikymą ?

i^rasideda suirutė. Atsikelia 
J. R. ir pradeda kalbėti. Gir
di, kokias komedijas jus čia 
varinėjate. Jeigu pavedate pub
likai išsirinkti tvarkos vedė
ją, tai atidarykite nominaci
jas ir mes rinksime, o jeigu 
tvarkos vedimas pavedama 
komisijai, tai negaišinkite lai
ko ir atidarykite susirinkimą.

J. Mačiulis pasiskelbia pir
mininkių. Užėmęs savo vietą, jis 
pareiškia, jog komunistus dis
kusijose atstovaus A. Babelis ir 
B. Kusma, o socialistus A. 
Bakšys ir J. Marcinkevičius. 
Pirmininkas prašo, kad socia
listai pirma kalbėtų. J. Mar
cinkevičius pareiškia, jog jis 
niekuomet nebuvo pasižadėjęs 
imti dalyvumą diskusijose. 
Ef-ią, jau komunistai buvo savo 
lapelius išdalinę, kai pradėjo 
ieškoti diskusantų.

Bet kas čia jo klausys ir 
kam svarbu, kaip iš tiesų da
lykai yra. Žmonės suėjo patir
ti, kas yra tikrieji ir netikrie
ji darbininkai, o ne tai, kada 
garsinimai btiVo pagaminti ir 
kalbėtojai pakviesti. Jiems vi
siškai nerūpėjo iš socialistų 
pusės kalbėtojus pakviesti. 
Juo mažiau publika žinos apie 
jų skymą, tuo jiems geriau.

Kai šiek tiek atsisteigė tvar
ka, tai pirmininkas pristatė 
kalbėti B. Kiismą iš komunis
tų pusės. Kusma iždidžiai pa
reiškė, kad esąs daug visokių 
knygų perskaitęs ir siu atsidė
jimu laikraščius skaitąs, tad 
galįs išaiškiiM tiek socialis
tų, tiek komliOftų nusistaty
mą. Bet, žinoma, socialistų 
nusistatymą aiškino taip, kaip 
jam patiko. Ot, taip sau ple-

draugučių buvo daugiau susi
rinkę, tai jie nubalsavo, kad 
komunistai laimėjo. Tačiau 
buvo nemažai tokių, kurie pa
reiškė, jog tos diskusijos toli 
gražu dar klausimo neišspren
dė ir todėl pageidaujama dau
giau tokių diskusijų.

Reikia dar pasakyti, jog 
komunistai turi pasikinkę vie
ną vietos draugijų, kurios var
du jie ir daro visokius paren
gimus. Aš paklausiau savo pa
žįstamo, kodėl šį kartą komu
nistai nerinko 4 aukų. Tasai 
man paaiškino, jog čia yra pa- 
šalpinė draugija, tad dėl au
kų galį kilti nesusipratimai.

Na, tai tiek apie tas disku
sijas. Nuo savęs turiu patarti 
komunistams, kad kitą kartą 
jie daugiau teisybės prisilai
kytų ir nekeltų kačių koncer
to, nes tai labai blogą įspūdį 
daro.

liuosas nuo visų šiurkštumų ir 
nešvarumin

Pamėginkite pakelį O L D 
GOLD; jus sutiksite, kad jie su
teiks smagumą jūsų 
taip, tfaip virtuozassmuikiniu 
kas suteikia 
klausai.

Antrasis komunistų kalbėto
jas irgi visokių nesąmonių 
prikalbėjo. Girdi, jeigu socia
listai butų išrinkti į Washing- 
toną ir gautų dideles algas, tai 
jie tuoj su darbininkais nu
trauktų visus ryšius. Tada vie
nas dalyvių paklausė: o kas 
atsitiktų su komunistais, jei jie 
gautų dideles algas? Draugutis 
mikčiojo, mikčiojo 
kad to nežinąs.

Socialistui tikrai 
smarkiai kovoti, ypač todėl, 
kad iš visų kampų pasipylė 
įvairiausi klausiniai. Kadangi

• sumaišyti SLA. sci- 
fraternalius seimus 

su korporacijos seimu. Fra- 
ternaliniai seimai yra broly
bės .lygybės seimai ir ten yra 
reikalaujama tam tikro pate
pimo, kurį galima 
aukščiausio bepartyvės parti
jos tribunolo. Kad gauti tokį 
brangų patepimą, kurį mes 
papratę vadinti mandatu, rei
kia eiti per tam tikrą mašine
riją, kuri suranda, ką tas as* 
nuo mistino vakar, ką jis mis
tiną šiandien ir ką jis mislins 
rytoj. Jeigu viskas yra O. K., 
tai gauna patepimą ir 
ja į seimą ir turi teisę 
tis ir kitus bučiuoti, 
ceremonijos užima ; 
daug laiko, todėl gana 
pasiuntiniai susivėlina 
mis sesijomis bei dienomis- ir 
juos reikia telegramomis šei
niau gabenti, — dėl to, kad tik 
pateptieji sudaro kvorumą.
Niekeno nekviesti ir niekeno 

nerinkti

Sausio 1 d. man pateko į 
rankas lapelis, kuriame buvo 
pasakyta, jog sausio 8 d. įvyks 
viešos diskusijos arba savotiš
ki debatai. Diskusijų tema bu
sianti “Kurie iš tiesų kovoja 
už darbininkų reikalui, — ko
munistai ar socialistai?” Na, 
manau sau, čia bus gera pra
moga, o kai kas turės ir nau
dos.

Kuriam laikui praėjus, susi
tinku savo draugą. Jis man ir 
sako: “Ar žinai, ’ką komunis
tai sugalvojo? štai jų naujas 
skyniau.” Ir jis padavė man1 
“Vilnį”. Žiūriu, žinutė iš Kc- 
noshos. Pasakyta, kad tai “vie
šas pakvietimas lietuviškiems 
socialistams.” O toliau su pa
sididžiavimu kalbama, kad 
“jeigu patys nesitikite atsilai
kyti prieš mus ir visus darbi
ninkus komunistus, tai galite 
pasikviesti P. Grigaitį ar bile 
ką iš ‘Naujienų’ štabo.” Well, 
pamaniau sau, Į<omunistai yra 
labai išsiilgę Grigaičio, tat ir 
prašo, kad jis butų pakviestas 
kalbėti.

Kai prisiartinęįįlebatų diena, 
tai nutraukiau,į^aš į svetainę. 
Jau nemažai -brovo, prisirinkę 
svietelio. Visiems} mat, įdomu 
buvo patirti, kas' yra tie tik
rieji ir netikrieji'draifgai. Pa
sirodo rengėjai. Jų Luta trys, pėjo, kas ant seiles užėjo. Tiek

Sausio 10 d. Gornish Anus 
viešbutyj, 311 \V. 2il gatvė, 
12-tame aukšte įvyko minimas 
seimas, kuriame man teko da
lyvauti. Seimas prasidėjo ant
rą valandą po pietų, nors sei
mo dalyviai pradėjo rinktis 
apie 10 vai. rytą ir nė vienas 
jų nepasivėlino, kaip kad atsi
tinka SLĄ. seimuose, kuomet, 
trūkstant partiniam kvoru
mui, atstovai priscina seiman 
“gabenti” telegramomis. Čia 
to nebuvo; čia visi atvyko lai
ku. Dalyvių registracija pra
sidėjo 11 vai. ryto.

Supraskime, kad dalyviai 
nebuvo jokie delegatai ir ne
buvo niekeno rinkti. Kurie 
panorėjo važiuoti į šį seimą,— 
važiavo savomis lėšomis ir ne
reikėjo prašyti kito, kad jį per
statytų. paremtų, rinktų ir už 
jį balsuotų bei duotų jam 
mandatą atstovauti, kad ir be- 
partyvę partiją ir prigelbėti 
kitiems sudaryti tokį kvoru
mą, kad galima butų dovano
ti, užmiršti ir išrinkti Stasį, 
nes jis yra nekaltas bernelis...

Nereikėjo jokio patepimo
Kuomet kalbame apie sei

mą, daugelis gali padaryti 
klaidą 
mus -

Vis privatinis biznis
Kažin kodėl aš pajutau ger

klėj kažką kietą ir kranktelė
jau. Gnl bučiau sau į liežuvį 
įsikandęs ,bet ant laimės, pei’ 
neapsižiūrėjimą dantis pali
kau namie. Atsipeikėjęs nuo 
privatinio biznio smūgio, klau
sau, kad kažkas kugžda man į 
ausį: “A, privatinis biznia 
»proxies su power of Attorney. 
A, geros ant viso 
Kasi jų daugiau turi 
daugiau balsų 
kus pakreipti privatinio biznio 
piisėn, ne lik šiais metais, bet 
ant visados, good niglit mano 
penkiems Šerams”.. Farmerio 
balsas vis skamba ir rankos 
švaistosi, lyg bandytų baidyti 
žvirblius iš kanapių.: . Girdžiu: 
“Aš noriu žinoti, ar šitas pri
vatines bendrovės šėrininkų 
17-tas seimas turi kvorumą, ar 
ne? Atsakymas sugrįžta, iLid 
ne. \

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲTr MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkaį gydo ligas pilvo, plaučių, inkstu ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką ," 
Praktikuoja per daugelj metų 
dykai. OFISO VALANDOS 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare 
4200 West 26 St.

NĖRA SUKOSĖJiMO VISAME

0LD G OI .D yra tokios rūšies 
Cigaretaą. švelnus kaip jūsų mė
giama muzika. Harmonija rink
tinio Turkiško-ir namie ątrginto 
tabako ... karalaitė lapelių, pa
ti širdis kamieno. Sendintas ir 
prirengtas taip, kad

BBi B

Kvorumo lipdimas
Svetainės prieangyj gulėjo 

didelis ištiestas minkštas divo- 
nas (kilimas) ir kelios neblo
gos kėdės, kur sėdėjo ir daž
nai vaikštinėjo pasipuošusios 
musų moterys/ Pačioj svetai
nėj girdėjosi kokis tai keistas 
dūzgimas, lyg koki& bičių spie
čius, bet kalbų negalima buvo 
suprasti. Tai buvo milijoninės 
bendrovės šėrininkij kvorumo 
lipinimas. Čia buvo rišamas 
klausimas, kaip geriausia su
lipinti tą esybę, kurios nėra,— 
vadinasi, kvorumą. Sutverti 
ką nors iš nieko nėra lengva, 
o, be to, nėra nieko...

Jurgis kaltas
Tuo pačiu laiku svetainės 

prieangyj moterys rišo kitą 
klausimą (ir man čia kartu te
ko būti): kodėl ponas sekre
torius siuntinėjo kai kuriems 
tuščius vokus 
reikalingų popierių 
jos vadino pakaitomis (proxy). 
Šitokiais ir panašiais klausi
mais jos kreipėsi į mane ir vis 
rugojo ant sekretoriaus. Tūlos 
aana sunkiai atsidusdamos 
kalbėjo, kad jos taupino sun
kiai uždirbtus centus ir lipdė 
iš jų dolerius, o dabar kas? 
Jurgis prikalbino jas pirkti ak
cijas ir mokėti 10 apskritų do
lerių už kiekvieną akciją. Da
bar, padalinus proporcijona- 
tiškai, vertė vos du ir pusė. 
Bet kas norėtų mokėti 10 cen
tų, — tokių spekuliantų jlui 
nėra.

Jurgis, kuris prikalbino prie 
to, šiame seime nedalyvavo. 
Ką gi dabar kaltinti? Kad 
palengvinti savo jausmus ir 
nuraminti sąžinę ,visą kaltę 
reikia sumesti ant sekreto
riaus, ar jis kaltas, ar ne. Bet 
moteriškas verdiktas čion ne
gali būt keičiamas.

Man gaila buvo moterų, — 
jų sunkus atsidūsėjimai ir tei
singi nusiskundimai, kad jos 
buvo per Jurgį prigautos, — 
ardė ir mano sąžinės ramumą. 
Gaila buvo jų, nes, iš tikro, 
moterys visuomet yra taupo 
nes ir jos savo taupumu sutve
ria namus dėl savo šeimų. Bet 
čia jos suklydo, kad patikėjo 
Jurgiui ir šiandien nuostoliai 
aiškus. Vienok man buvo gai-, 
la ir sekretoriaus, kaipo žmo
gaus, kuris nesiekia to, ko ne
gali atsiekti, — bent taip ji» 
aiškinasi savo “gyvenimo ruo
žuose”, 2-me numeryje “Tėvy
nės”.

Pradžia pabaigos
Atsidaro ir seimas. Duzge- 

sys, kuris buvo taip garsus, 
urnai pranyko. Visi susėdo
me, visų minlyji susiliejo. Vi
sus kedeno vienas klausimas, 
tai ar kvorumas sulipintas, ar 
ne? Tyla laukia atsakymo. 
Žingeidumas kuteno kiekvieno 
jausmus. Ir štai iš kur tai 
pasigirdo skambutis balsas: 
“Ką darome »u svečiais? Pa
liksime juos svetainėj, ar me
sime juos lauk?” Na, misti
nu sau, bus ir man galas; lau
kan, o gal ir per langą ! Su-, 
krėtė mane aštrus šiurpas. Gir*( 
disi kitas malonus balsas: “Da
rau įnešimą, kad svečiai pasi-j 
liktų su mumis’ 
mia plonas skambantis bal
sas, — tai buvo geraširdžios, 
gražuolės balsas . Jis pervėrė, 

12-to aukšto i^ pačios pašto-(daugelio jausmus, kai ji paau
gės per langą laukan, — kur 
širdis? Laime, kad tą drąsų 
sumanymą niekas neparėmė ir 
mano širdis nurimo. Reiškia,- _ ...
sumanymas pats pet save nu- vieftas jatftėai esąs lygas
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Fakirai ir jų štukos
(Tęsinys)

Arba štai fakiras paima ke
letu nedidelių virvės gabalų 
ir užmezga jų galuose po maz
gų. Megzdamos mazgus faki
ras pradeda giedoti ir judin
ti rankomis pagal cimbolų ir 
būgnų garsus. Ir štai žiūrovai 
pamato, kaip pamažu, pama
žu ima virpėti virvagaliai ir 
virsti nuodingomis gyvatėmis, 
kobromis: mazgai virsta gy
vačių galvomis su storais ka
klais, o patys virvagaliai — 
gyvačių kūnais. Fakiras palei
džia gyvates ir jos* šnypšda
mos ima šliaužti į žiūrovus. 
Žiūrovai, žinoma, gyvačių ima 
bijoti ir trauktis. Bet štai fa
kiras vėl mostelėja ranka ir 
paliepia gyvatėms grįžti atgal. 
Žiūrovams besistebint gyvates 
vėl pradeda atvirsti virvaga
liais su mazgais galuose.

Kokių dar “stebuklų” pada
ro fakirai? Ogi daug, daug 
įvairių įvairiausių, štai, pav., 
fakiras atsistoja
silošia, pakelia kojas ir imajmet fakiras pašaukia 
kilti viršun. Pakilęs lakioja 
sau ore viršum žiūrovų galvų. 
O kad žiūrovus dar labiau 
stebinti, fakiras pavirsta 
moterim, tai vaiku, tai 
vvru ir tt.

būgnais, 
instru- 

pradeda

NAUJIENOS, Chięągo, UI. ............ ................ . .. .
raus amžiaus žmonėms. Euro
poj taip pat yra įvairiausių 
šposininkų, bet paprastai jie 
indų fakirams negali prilygti.

Dabar dar keletu žodžių 
tenka pasakyti apie tikruosius 
fakirus. Tikrieji fakirai tokių 
šlukų tik už pinigus visai ne
rodo. Jie yra, kaip ir anks
čiau minėjome, daugiausia ti
kybiniai fanatikai, kurie ir ti
kybinio fanatizmo susigalvoja 
visokiausių būdų save kan
kinti. Mat, indų tikyba budiz
mas nurodo, kad aukščiausia 
žmogaus laimė po mirties yra 
patekti amžinon ramyben, 
Nirvanon. Bet jei žmogus blo
gai šioj žemėj gyvena, jei ne
pildo Budos tikybos, tai po

— • ••••'-    1   ..... .
Net buvo keletas lokių atsiti
kimų, kai žmonės, šlovintieji 
nuošaliai, arba kur nors ant 
balkono, nieko jokių “stebuk
lų” nematydavo, tuo tarpu kai 
susirinkusieji apie fakirų ma
tydavo “didžiausį stebuklų”.

Yra dar kitokių tų “stebuk
lų” aiškinimų, kur stačiai nu
rodoma į paprastus fakirų ap
gavimus, bet tokie aiškinimai 
ne virtas parodomas štukas 
gali paaiškinti. Todėl tikrai 
šiandien manoma, kad be įtai
gos, taip sakant, be “akių ap- 
monijimo” fakirai neapsieina.

Bet visgi* mums reikia ste
bėtis ta nepaprasta fakirų ga
lia padaryti masinę įtaigų 
įvairiausio išsilavinimo, įvai-

las juos visus gali išaiškinti. 
Visi tie “stebuklai”, kaip mi
nėjome, yra tiktai nepaprastas 
sugebėjimas panaudoti įtaigų 
ir hipnozę taip pavieniams 
žmonėms, taip ir miniai. Cim
bolų ir būgnų garsai, mieguis
tas, ritmingas giedojimas pa
rengia lyg dirvų tai masinei 
įtaigai. Reiškia faktinei faki- 
ras nieko stebuklingo nepada
ro, bet tik jie mqka taip nu
teikti žmones, žiūrovus, kad 
jie mato lai, kų nori kad ma
tytų fakiras. Kad taip yra, pa
rodo ir tai, kad nufotografa
vus tokį rodomų “stebuklų” 
fotografijoj nieko negaunama 
-—matytis tik durnai, šalia sto
vįs fakiras, ir daugiau nieko.

mirties jis neina Nirvanon, 
bet vėl turi atgimti šin pasau
lin ar kitame žmoguje, ar pa
galiau net gyvulyje. Todėl in
dai gyvulius labai gerbia ir 
niekuomet jų neužmuša, nes 
kas gali žinoti, o gal šiame 
gyvulyje jo tėvo, giminės ar 
artimo draugo siela gyvena. 
Kas bent kiek geriau gyvena 
šioj žemėj, tas atgimsta žmo
guje, net gal aukštųjų kastų 
žmoguje, o jei kas labai blo
gai gyveno, tas gali ir vabale 
ar kitame gyvūne atgimti.

Ir štai tokia tikyba pagimdė 
tuos visus baisiausius tikybi
nius indų žiaurumus, tų be- 
galhiį religinį fanatizmų. Ti
kybinio įkarščio metu indui 
didžiausias malonumas save 
kankinti, nes tai be galo pa
dedu nusikratyti šios žemės 
purvų ir greičiau patekti am
žinon ramyben, patekti Nirva
non. Didžiausi tokiu savęs € € 
kankintojų atstovai yra minė
tieji tikrieji fakirai.

(Bus daugiau)
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Ir štai “stebuklas” parodytas, 
ir fakįras iškasa iš žemės pa
sėtų mango grudų, kuris taip 
nuostabiai greitai mokėjo iš
augti ir vaisių atnešti...

Kita labai mėgiama fakirų 
štuka. Fakiras su savo padė
jėjais sustoja kur nuošalioj 
vietoj, siauroj gatvelėj, ar kur 
po aukštu medžiu, 
prisišaukia taip pat 
cimbolais ir kitokių 
menių garsaisi. štai
rinktis žiūrovai ir mato faki
rų stovint sau ties kažkokiu 
dubeniu, iš kurio smarkiai rū
ksta durnai. Durnai apima vi
sų gatvelę ir yra tokie tiršti, 
kad aukščiau nieko nebesima
to. Fakiras niįirna kažkokius 
žodžius ir dėlioja virves. Su
sirinkus daugiau žiūrovų, fa
kiras sugriebia vienų virvę ir 
vienų jos galų smarkiai meta 
viršun — ir virvė, lyg už ko 
užsikabinusi, palieka taip sto
vėti ir žemyn nebenupuola. Ir 
taip sau be niekur nieko vir- 

smarkiai at-jvė stovi lyg koks stiebas. Tuo- 
inažų 

vaikutį, kuris greitai ima lip
ti virve aukštyn. Vaikutis li
pa virve, kol visai dingsta 
žiūrovams) iš akių. Pats faki
ras ir žiūrovai laukia nulipant 
vaiko. Bet nieko nesulaukia. 
Tuomet fakiras, lyg supykęs 
ant vaiko už tokius šposus, 
piktai ima šaukti, kad grei
čiau liptų žemyn. Bet vaiko 
vis nėra. Tada fakiras staiga 
sugriebia virvę ir smarkiai jų 
nutraukia žemyn. Virvės ga
las žnekteli žemėn, bet be vai
ko. Vadinasi išeina, kad vai
kas dingo kaž kur ore. Tačiau 
po kelių sekundžių 
juokdamasis atbėga

Šitas “stebuklas” 
kirų įvairiai yra

mi
tai 
vėl

O jeigu norite, per pusę 
valandos fakiras jums gali iš 
grūdelio išauginti medį, nuno
kinti vaisius, ir per tų pačių 
pusę valandos vėl paversti 
grūdeliu. Šį štuka fakirų yra 
labai mėgiama ir dažnai rodo
ma. Žiūrovus štukai fakiras 
paruošia taip pat ar panašiai, 
kaip aukščiau jau minėjome— 
būgnais, 
giedojimu 
Po to fakiras ima tam tikrų 
Rytų šalies augalo mango gru
dų, prakasa žemę ir jį paso
dina. Pasodinęs grudų fakiras 
ima kažkų murmėti. įvairiai 
jraipytis ir pilti ant vietos, 
kur pasodintas grūdas, van
dens. Paskui tų vietų priden
gia skepetaite, niurna, kalba 
būrimo žodžius. Praėjus ko
kiai dešimčiai minučių, toj 
vietoj ima dygti augalas. Au
galas nepaprastai greitai auga 
ir išauga iki 40 cm. aukščio. 
Augalas išleidžia šakas, lapus, 
sukrauna žiedus ir riet atveda 
vaisius. Dažnai fakiras nuski
na keletu vaisių ir liepia žiū
rovams stipriai juos laikyti 
rankose. Tuo tarpu fakiras vėl 
ima burti, murmėti, kraipytis. 
Išaugęs medis po biškį prade
da vėl lįsti žemėn. Ir štai me
dis vėl virsta mango grudu. 
0 tie visi vaisiai, kuriuos taip 
suspaudę laike žiūrovai, kaž
kur pradingsta, kaip nebuvę.

cimbolais, mieguistu
1, niūniavimu ir tt.

AR MILTAI TURĖTU BŪTI
BALTINAMI AR NE?

Šaltis Krūtinėj 
Pasiduoda Geram

Senam Terpentinui
Jeitni Jus • pajaunate Balti krūtinėj, ne

manykite apie naujus rydytno metodus. Jų* 
eutaiipysite laiko Ir nesmasrumn vartojant 
to seni, žinoma gyduole, kuri niekuomet 
neapvils jus ir atnež tikra palengvinimą. 
Atsidėkite ant terpentino, dėlto, kad jisai 
sulaužo užsikimšimą jūsų dūsavimo tūbo
se. geriau* negu byle koks kitas vaistas pa
sauly.

Bot terpentinas turi būt grynas. ir 
jisai turi būt tinkamai sumainytas su oint- 
mentu ii mentolio ir kamparo. Toki tinka
ma miftinl jus kaip tik ir gaunate kada 
vartojame Turpo Vaporlzing Ointment; vais
tai nuo Balčio kuriuos vartoja tūkstančiai 
Šeimynų per 30 metų.

Kaip tik jus jaučiate, kad pagavote Balti 
krūtinėj, iBtrinkte krutinę su Turpo Vapo- 
rizing Ointmentu ir atsilsėkite per naktį. 
Iš ryto atsikėlė dėkuosite mums už muši) 
patarimų. Bet bukite tikri ir klauskite savo 
vaistininko Turpo Vaporizing Ointment, ir 
gaukite tą ką reikalausite. Gražinsime pi
nigus. jeigu busite neužganėdinti.

vaikas sau 
iš šalies.
įvairių fa- 

rodomas.
Kartais vaikas atbėga ne iš ša
lies, bet pasigirsta jo balsas 
netoli esančiame krepšy. Kar
tais kai kurie fakirai šį “ste
buklų” padaro ir be durnų 
tuomet žiūrovai mato, kaip 
vaikas lipa ir lipa, įlipa taip 
aukštai, kad jau visai mažu
tis beatrodo ir štai pagaliau 
visai iš akių išnyksta. Fakirui 
pašaukus, vaikas vėl iš aukš
tybių pradeda lipti žemyn, 
pirma matosi tik kaip taške
lis, kaip kokia musė, vėliaus 
didėja, didėja, kol nulipa že
myn sveikas vaikutis. Kartais 
pašauktas taip pat neatsilie
pia, bet atbėga iš šalies ir tt. 
Mandresnieji fakirai šį “ste
buklų” dar nuostabiau parodo. 
Įlipus vaikui virve aukštyn ir 
šaukiant neatsiliepiant, virvė 
ima lipti aukštyn pats faki
ras. Fakiras po kiek laiko taip 
pat dingsta žiūrovams iš akių. 
Ir štai dabar žiūrovai pamato, 
kaip iš aukšto krenta sukapo
tos vaiko kūno dalys, iš ku
rių net kraujas bėga. Greitai 
fakiras nulipa virve vėl že
myn ir ima sudėlioti vaiko 
kūno dalis. Ir štai po kiek lai
ko vaikas pasirodo žiūrovams 
sveikas ir linksmas.

Tokių tai “stebuklų’* parodo 
indų fakirai. Pirimį kartų ma
tantiems tokias štukas tikrai 
atrodo, kad tai yra stebuklai. 
Bet iš tiesų, tai nėra jokie ste
buklai, nes šiandieninis moks-

CERESOTA VISUOMET BUVO NEBALTINTI MILTAI... PAGAMINTI IŠ RINKTINIAU 
ŠIŲ KVIEČIŲ... KAD DAVUS KEPINIAMS DAUG PUIKESNI SKONĮ

DABOK MAŽO

VERSLAŽENKLIO

CERESOTA FLOUR, 
725 W. 15th St., 

Chicago, III.
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Sausio-Jan. 17 iki 23 

Building & Loan 
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Trečiadieny, Penktadieny Ir Pirmadieny 
10:20 vai. vakare.

LOOKiC’ (*LĖO- 
BET MOU C&N-T 

DOTHlS.

Taupumo Savaitės Iškilmės ir šokiai 
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SOKOL CHICAGO SALfiJ, 
2339 So. Kedzie Avė.

Naudotojams Baltintų* Miltų:
“Mano duona atrodo tokia susme
gus ir be skonio!” Naudotojos bal
tintų miltų tankiai padaro tokį 
skundų... Ir kaip jos nusistebi, 
kada paragauja puikų duonos, pa
darytos iš NEBALTINTŲ miltų, 
naturdlišką kviečių skonį!
Priežastis to yra ta, kad nebal
tinti miltai gali būti padaryti tik 
iš rinktiniausių kviečių. Bet kaip 
apie baltintus miltus? Ar jus žino
te, KODĖL jie yra baltinti? Kad 
permainius jų NATURALIŠKĄ 
spalvų ... kad padarius juos AT
RODYTI baltais. Taip, net ir pra-

CERESOTA

CERESOTA vyliami

YRA

sčiausios rųšies miltai su chemi- 
kališkais dažais gali būti permai
nyti atrodyti lygiai taip, kaip ir 
aukštos rųšies.
Bet tokie miltai, žinoma, niekada 
negali duoti jums gardaus skonio, 
smulkios sudėties duonos, cukrai
nių ir paštetų, kokius jus visuo
met gaunate su NEBALTINTAIS 
Ceresota miltais!

“Neapvyliami” Miltai
Ir nebus daugiau kepimo nepasi
sekimų—daugiau sugadintų pries
koniu! Ceresota vra žinomi kaipo 
“NEAPVYLIAMI” miltai. Jų ne-
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rinktiniausių kviečių,atskirtinas 
sumaltų ypatingu procesu, miši 
nys duoda VISUOMET vienodas, 
geriausias pasekmes.
Ceresota kainos dabar yra že
miausios visoje istorijoje. Todėl 
įsigykite sau maišelį šiandien. — 
pažiūrėkite, kokias stebėtinai pui
kesnes pasekmes VISUOSE savo 
kepimuose jus gausite!

^PASTABA: Jus galite greitai su
žinoti, ar jūsų miltai buvo baltinti 
ieškodami žodžio “BLEACHED", 
kurį įstatymai verčia, kad butų 
atspausdintas ant kiekvieno mai
šo arba ryšulio.

KITOKIU UŽVARDINIMU

MILTAI
"oue ūke 
tub bos s 
HAS IH HIS 
fLNMER,
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NORRIS’O KONSTITUCIJOS PATAISA

(vien

jisai, “mus jau 
atšriribavo tiuo 

lietuvių masinio 
bet tas atsirube- 

prasidėjo jau nuo

Tas faktas, kad dabartinė kongreso sesija ir Hoo- 
verio administracija nestengia nieko atlikti, turės bent 
tą gerą pasėką, kad paskatins valstijų legislaturas grei
čiaus patvirtinti senatoriaus Norris’o pataisą prie 
Jungtinių Valstijų konstitucijos. Spauda tą pataisą pra
minė “lame duck amendment”.

Jos tikslas yra panaikinti vadinamas trumpąsias — 
arba “raišųjų ančių” — kongreso sesijas ir sutrumpin
ti laiką tarpe prezidento rinkimų ir jo įvezdmimo 
(inauguracijos). Sulig konstitucija, naujai išrinktas 
prezidentas pradeda eiti savo pareigas tiktai kovo mė
nesio 4 dieną sekančiais metais po rinkimų. O naujai 
išrinktas kongresas susirenka tik už 13 mėnesių po 
rinkimų, t. y. gruodžio menes} sekančiais metais po tų, 
kuriuose įvyko rinkimai (jeigu prezidentas nesušaukia 
specialės sesijos).

Senatorius Norris siūlo, kad naujas kongresas su
sirinktų pradžioje sausio mėnesio, o prezidento tarny
ba kad prasidėtų sausio 20 dieną. Jeigu jo sumanymas 
butų galioje, tai dabar jau posėdžiautų naujasis kon
gresas, o rytoj Hooveris turėtų kraustytis iš Baltojo 
Namo.

Norriso pataisą iki šiol patvirtino 26 valstijos. Už 
ją balsavo taip pat jau ir 27-tos valstijos, būtent Neb- 
raskos, legislatura, tik reikia dar, kad pasirašytų tos 
valstijos gubernatorius.

Tuo budu jau trūksta tik 9 valstijų patvirtinimo. 
Kai 36 valstijos bus ratifikavusios pataisą, tai ateinan
tį spalių mėnesį valstybės sekretorius Washingtone ofi
cialiai paskelbs, kad ji įėjo galion, ir “raišoms antims” 
bus galas.

AR FILIPINIEČIAI PRIIMS TĄ DOVANĄ?

Jungtinių Valstijų senatas perbalsavo Filipinų ne- 
prikausomybės bUių, kurį buvo vetavęs prezidentas 
Hooveris, ir priėmė jį daugiaus kaip dviejų trečdalių 
balsų dauguma. Kadangi atstovų butas buvo tokiu pat 
budu balsavęs jau pirmiau, tai bilius pavirto įstatymu. 
Bet kad jisai įeitų galion, dar turi jį priimti Filipinų 
salų legislatura. Ar ji jį priims, kolkas yra klausimas.

Kai kam gali atrodyti keista, kad Filipinuose yra 
abejonių, ar tą Dėdės Šamo dovaną priimti, ar ne. Juk 
rodosi, kas gali priešintis savo šalies nepriklausomy
bei? Prieš trisdešimt su viršum metų, kada Jungtinės 
Valstijos atėmė Filipinus iš Ispanijos, tų salų gyvento
jams buvo prižadėta suteikti jiems politinę laisvę taip 
greitai, kaip tik Amerika suspės sutvarkyti jų reika
lus ir juos perduoti pačių gyventojų išrinktai adminis
tracijai. Bet Amerikos valdžia “užtruko” Filipinuose 
daug ilgiau, negu buvo tikėtasi.

Jei ne visi filipiniečiai šiandie džiaugiasi siūloma 
jiems laisve, tai dėlto, kad pasiūlymas yra surištas su 
kai kuriomis nepatogiomis jiems sąlygomis. Juos ypač 
baugina muitų ir imigracijos klausimai. Washingtone 
priimtas nepriklausomybės įstatymas nustato, kiek pre
kių iš Filipinų (cukraus ir t. t.) bus galima be muito 
įvežti į Jungtines Valstijas per tuos 10 metų, kada fili
piniečiai dar bus po Amerikos goba, ir kokį muitai bus, 
Filipinams galutinai atsiskyrus nuo Amerikos.

Jau per tą “bandymo” periodą Jungtinės Valstijos 
dės muitus Filipinų prekėms ir kitokiais budais regu
liuos jų importų į Ameriką, o Jungtinės Valstijos pa
silieka sau teisę gabenti savo prekes > Filipinus be jo
kių suvaržymu Amerika tuo budu gali Filipinus per 
tubs dešimtį metų visai nugyvendinti — paskui jie gaus 
nepriklausomybę. Pirma bankrotas, paskui laisvė! Ne 
nuostabu, kad filipiniečiai j tą Dėdės Šamo dovaną žiu
ri šnairai. f ,

, . ■ A
Kodėl Amerikos kongresas, negalėjo pasiūlyti Fili

pinams ne tik politinę nepriklausomybę, bet kartu ir 
prekybos laisvę? Todėl, kad tam buvo priešingas. Ame* 
rikos cukraus trasias, .

i. ... -------------J  v.'.v-—.1—L r

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasarfo-Febrffafy M 1933 
chicagos utoviy auihtormoj

apie komunistų partiją. 
dŽiui:

“Toks apsitvėrimas 
tik partinėse organizacijo
se)”, rašo 
nešiandien 
Amerikos 
judėjimo, 
žiavimas
1919 metų. Mes faktinai nuo 
1919 metų masinio judėjimo 
lietuviuose Amerikos darbi
ninkų judėjimo neturime, nes 
iries, pasitraukdami nud 
cialistų, vis virtome setttart* 
tais, o ne masinio judėjimo 
nešėjais.” 
čia pažymėta seniai žinomas 

visiems faktas, kad komunistai 
sukūrė ne masinio darbininkų 
judėjimo organizaciją, o tik 
sektą, kuri kovoja tarpusavy ir 
su kitais žmonėmis dėl įvairių 
“vieros artikulų” ir tuo budu 
skaldo darbininkų judėjimą, 
stumdama nuo savęs mases.

Buivydas toliaus savo pareiš
kimą paremia faktais. Sako:

“Kodėl aš taip sakau? Aš 
sakau todėl, kad nuo 1910 
metų iki 1919 metų mes ra- 
domės Amerikos lietuvių dar
bininkų priešakyje. Streikus 
remti mes tada sugebėjome 
net įtraukti šventas pašalpi- 
nes draugijas. Kas nepame
na Lawrencio streiko 1913 
metais? Per visas Jungtines 
Valstijas visos pašalpinės or
ganizacijos jo rėmimui tapo 
įtrauktos. Kriaučių streiką 
remti taip pat buvo užkin
kytos visos organizacijos, 
net ir bažnytinės. Angliaka
sių streikus taip pat; plieno 
kovotojų taip pat. Kas tai 
padarė ? Aišku/ * kad musų 
žmonės.” 

Taigi, kol tie žmonės, kurie 
paskui virto komunistais, dar 
buvo socialistais, jie pasiekdavo 
plačiausias masias ir galėdavo 
daug nuveikti darbininkų kla
sės naudai. Bet kai jie socialis
tų organizaciją suskaldė ir, at
simetę nuo socialistų, įsteigė 
komunistų partiją, tai ryšiai 
su masėmis nutruko. Buivydas 
parodo, kokiu budu tai įvyko:

“Nuo 1919 metų”, tęsia 
jisai, “mes ‘pakairėjome’, 
bet tik žodžiuose, o darbuose 
padeginėjome. Mes didžiumo
je apleidome tokiuose kliu- 
buose, pašalpinėse organiza
cijose darbuotę. Tokius kliu- 
bus, tokias pasalpines orga
nizacijas pradėjo povaliąi už
imti tautininkai arba kleri
kalai ir jas panaudoti sa
viems tikslams... Dar pakar
tosiu, kad nuo 1919 metų 
buvome sekta ir jeigu neat
mainysime savo pažiūros, lik
sime sekta gerų bolševikų, 
neturinčių jokio reikalo su 
nebolševifciškais darbininkais. 
Toks nusistatymas klaidin
gas; toks nusistatymas yra 
žalingas.

“Tiesa, mes nrio 1919 /lie
tų paaugome savomis orga
nizacijomis, bet apleidome 
pašalines. Musų vadovybė, 
atsimetus nuo socialistų, ne
sugebėjo išvystyti pas,alpinė
se organizacijose veikimą. 
Net musų vadovybe riesuge- 
bėjo išdirbti veikėjus orga? 
nizacijoms.
džiausiąs ištižimas, 
nizmas.”
Ką J šituos faktus atsake 

Bimbą? Ėaktų atrėnhti jisai nę- 
-grili, bet jisai bando savotiškai 
Juos "nuaiškinti”. Socialistai 
vėikimą, kuris buvo' nepalygiri- 
ti platesnis if vaisingesnis, ne
gu dabartinis kolniunjstą veL

munistų visiškai nebuvo (va- 
jė, kokia nelaimė! — “N.” 
Red,). Buvo tik socialpatrio- 
tinė reformistinė Socialistų 
Partija ir LSS. LSS progra- 
ma, teorijoj, juk buvo ta pa
ti, kaip šiandien Grigaičio ir 
Ko..., Jeigu tuomet ir britų 
buvęs socialistinis veikimas 
tokis didelis, kaip sako Bui
vydas, tai jis politiniai juk 
neturėjo tokios svarbos, kaip 
šiandie komunistinis judėji
mas.”
Tai, žinoma, aklo sektanto 

pasigyrimai. Kokiame gi daly
ke komunistinis judėjimas pa
rode savo “didelę svarbą”? Vie- 
hintėlis dalykas, kuriuo jie 
nuolatos bando blofuoti, yra 
tas, kad komunistai dabar “ko
voja” už apdraudą nuo nedar
bo. Bet šis reikalavimas yra 
paimtas iš socialistų programo, 
kuris buvo suformuluotas, kuo
met dabartiniai komunistų 
rėksniai dar kiaules ganė Lie
tuvoje.

Reikalavimas apdraudos nuo 
nedarbo yra “reformizmas”. To
dėl komunistai, kada jie ėmė 
skelbti savo “revoliucines” (o 
tikrumoje, anarchistiškas) nuo
mones, tai pirmiausia pareika
lavo, kad toki dalykai butų iš
mesti iš socialistų programo. 
Socialistų partija, žinoma, šitai 
jų nesąmonei pritarti negalėjo, 
ir iš to kilo susikirtimas par
tijos viduje, kurio rezultate 
“kairiasparniai” iš partijos iš- 
maršavo ir įsteigė “grynai re
voliucinę” komunistų partiją.

Gi šiandie komunistai jau

kryžiavojasi, kad jie esą “vie- 
nintėliai” kovotojai už apdrau- 
dą nuo nedarbo. Socialinės ap- 
draudos idėjai Šiandie tačiau 
jau pritaria beveik visa libera- 
liškesnioji buržuazija ir Am. 
Darbo Federacijos šulai. Tai 
dabar ir komunistai jau nebe
gali jai priešiųtis. Bet jie ban
do pasidaryti, sau partinio ka
pitalo iŠ to,kad jie dabar tą 
remia, ką pirma patys nieki
no!

Vadinasi, komunistų veikimo 
“svarba” pasirodo tiktai tame, 
kad jie po ilgo klaidžiojimo su
rado seną “reformizmo” idėją, 
kuri prie jų “revoliucinio” 
(anarchistiško) programo tin
ka taip, kaip kumščia prie no
sies.

Tikrumoje komunistų “judė
jimas” jokios svarbos politiko
je neturi. Tą parode pereito 
rudens prezidento rinkimai, 
kur Fosteris vos-ne-vos sukirto 
“prohibišenų” partiją.

Bet Bimba savo rašinyje pri
pažįsta. vieną dalyką, kurį 
Maskvos davatkos paprastai 
bando nuneigti. Jisai pripažįs
ta, kad socialistų programas 
principialiai šiandie yra toks 
pat, koks jisai buvo prieš 1919 
metų skilimą. Taigi ne socialis
tai išsižadėjo savo įsitikinimų, 
bet tie “kairiasparniai”, kurie 
nudardėjo į bolševikišką anar- 
cho-komunizmą.

Kur jie toliaus nudardės, pa
rodys ateitis. Daugelis jų jau 
nukeliavo pas fašistus arba į 
kunigo Liūto parapiją.

SVEIKATOS SKYRIUS
............ ........ ----------------------- ■........- -------------- -------------------------------------- Į .-------------------------U-—--.............—-------------------------------------------------------------

.šį Skylių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Neurastenija
Rašo dr. J. P. Poška.

Abelnai imant/* reikia pasa
kyti, kad ši ligą apsireiškia 
dideliu nervų sistemos nusilp
nėjimu, taip kad žmogus ne
begali tinkamai atlikti nei pro
tinio, nei fizinio darbo, ši li
ga gali paliesti; vien tik kai 
kuriuo^ organus, kaip tai: ga
lvos smegenis, nugaros smege
nis stuburo kanale, širdį ir

čia ir yfa di- 
opdrtu-

jimą, kuria taipgi neduoda ra- švariai užlaikomi. Jeigu vaikai 
mumo. Neurastenija serganti 
žmonės neranda draugų; 
jiems rodosi, kad visi yra jų 
priešai. Niekas jam nemalonu 
ir neįdomu. Yra dar daugiau 
visokių simptomų, bet jų visų 
negalima išvardinti, nes tai 
perdaug vietos užimtų.

' Dabar kyla klausimas, kaip 
nuo tos ligos apsisaugoti ir 
kaip nuo jos gydytis.

. Pirmiausiai reikia rūpintis 
apsaugoti nuo tos ligos mažus 
vaikelius. Maželių nereikia 
erzinti ir nerodyti jiems pik
tumo nei blogų pavyzdžių. Jei
gu tėvai ir supyksta ant vai
kų, tai tą pyktį reikia slėpti. 
Vaiką galima nubausti ir be 
pykčio* Mokyklą lankančius 
vaikus nereikia per daugį spau
sti. Paaugusias mergelei reikia 
saugoti ir prirengti prie to, kas 
jų laukia* Motinoms to išsireiš
kimo užtenka. Jeigu mokyklą 
lankantis berniukas arba mer
gaitė pradeda rodyti didelio 
nervingumo simptomus, tai ge
riau vaiką sulaikyti nuo moks
lo ir duoti pailsėti. Vaikus rei
kia užlaikyti švariai, ypatin
gai gerklė ir dantukai turi būt

bus atatinkamai auginami bei 
auklėjami, tai jie užaugs stip
rus, sveiki ir ligos prie jų ma
žiau kabinsis. Suaugę nervuo- 
ti žmones privalo saugotis nuo 
didelio rūpesčio, protinio per- 
sidirbimo bei visokių gyveni
mo nemalonumų. Reikia daug 
laiko praleisti tyrame ore, val
gyti sveikus valgius, daug dar
žovių bei vaisių. Nevartoti per 
daug tabakos, alkoholio, ka
vos, arbatos bei tokių vaistų, 
kurie erzina žmogaus nervus,, 
nes nervtiotiems tas viskas la
bai kenkia.

Kuomet neurastenija api
ma žmogų, tai gydymasis jau 
ilgas ir sunkus ir be gydytojo 
priežiūros beveik negalima pa
sigydyti. Visgi pajutus šią ligą 
reikia pašalinti visą tą, kas 
priveda prie ton ligos, nepai
sant, kaip sunku bus tai pa
daryti. Žinoma, pačiam ligo
niui prašalinti tas priežastis, 
kurios privedė prie tos ligos, 
beveik riebus galima, bet jeigu 
ligonis pasiduos gydytojui pil- 
non priežiuron, tai tuomet ga
lima tikėtis gerų pasekmių ir 
atgauti savo brangią sveikatą.

Guido da Verona. Verte K. A.

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS
... Ali B.— — ■■■I-J.

(Tęsinys)
—Žinai, — tarė ji, — mano 

sužadėtinis Sisto pareiškė ne
nešiočiau savo

Tas
. rą, kad oš 
plaukus a ta garconne. 
elegantiškas jaunas žmogus, 
be abejonės* labai seka ma
das;. savo širdies gilumoj, jis, 
tur būt, žiuri į mane kaipo į 
provincijos panelę su ilgais, li
gi juostos, plaukais.

Cherardo nusijuokė:
—Vargšas Sisto!... Nežinau, 

koks likimas jį laukia su to
kia žmona, kaip Ivana.
'—Ar tu riemanaf, Cherardo, 

kad iš manęs galėtų išeiti vi
sai pavyzdinga žmona?

‘ —Gal būt, ir taip, mano 
gražioji Ivana...

—Bet tu juokiesi...
—Visai nesijuokiu.
—Tokiame atsitikime pasa

kyk man viską, apie ką 
dribar galvoji.

' —AŠ galvoju... Bet ką 
’darrif?
' —Nieko; atsiguliau ant

ne-

pa- 
tas

dė kaktą prie drėgnos žolės, 
kad paslėpti veidą, ir tarė:

—Cherardo, jeigu aš tavęs 
paklausiu apie vieną labai, la
bai intimišką dalyką, ar tu 
užsigausi?

—Nežinau.
. —Na, visvien aš tavęs 
klausiu apie tai, kadangi
klausimas man senai degina 
širdį.

Jis jau žinojo, ką ji rengia
si klausti, ir todėl savo atkak
liu ir šaltu tylėjimu bandė 
sutrikti ją.

Ji nervingai basomis kojo
mis sudavė į žolę, o paskui 
prislėgtu balsu paklausė:

—Pamotė Izabela juk tavo 
meilužė?
• —Ar tu iš proto išėjai, Iva
nu!...
. —Atsakyk!... Ji tavo meilu
žė?

—Ne, ji nėra mano meilužė.
Ivana ūmiai pasitraukė nuo 

jo, pašoko ant kojų ir sujau
dintu balsu pareiškė:

—Eiki va namo!
Buvo turgaus diena. Migue- 

lis ir Sisto išvyko į miestą. 
Kaip paprastai buvo priimta, 
juodu turėjo sugrįžti tik seka
mą dieną apie pietus. Ligi 
inieuto buvo apie dvidešimt 
kilometrų.
.• Vasara pasižymėjo savo 
karštomis naktimis, žvaigždė
mis ir svaiginančiu aromatu.

Laikrodis dar nebuvo išmu
šęs dvyliktą valandą nakties.

Namuose visi miegojo.
Izabela apie pusę valandos 

tepė savo aistringą kūną kre-‘ 
mu ir kvepalais. Užsimetusi 
kambarinį apsiaustą, ji apsia
vė minkštus pantaplius ir išė
jo į aikštę prie laiptų, kad ge
riau įsitikinus, jog namuose 
viešpatauja tyla ir visi miega.

šuo Bango miegojo žemai, 
gulėdamas ant slenksčio. Be
veik žalias mėnulio spindulys 
apšvietė jo rudus plaukus*.
* Izabela judėjo taip lengvai, 
kad net Bango neišbudo.

Sugrįžusi į savo miegamąjį 
kambarį, jauna Miguelio žiny
ną dar kartą pažiurėjo į veid
rodį. Paskui, neuždarydama 
langų, ji užtraukė uždangas; 
kad paslėpti didelę lovą, kur 
ji kartą savaitėj miegojo be 
vyro.
_ Ji pažriur^ją į tą lovą, į tas 
šalia gulinčias pagalves,' išti
kimybės ir paklusnumo sim
bolį,- ir lengva dviprasmė šy
psena pasirodė jos veide. ‘

(Bus daugiau)

sij nokiau ir sakau. “AV su mei
lužiu persiskyrei?” Ji nusi
šypsojo ir sako: “Aš dar jo ne
turėjau. Bet man rupi...” “Kas 
gi tau rupi?” klausiu. “Aš dir
bau tokioj ir tokioj dirbtuvėj 
ir truputį užsigavau galvą. 
Dirbtuvės gydytojai peržiurė
jo ir paveikslus nutraukę sa
kė, kad viskas gerai. Bet man 
dabar rupi, kad aš nenusto
čiau proto ir tuomi nesu terš
čiau savo tėvų, brolių ir se
serų, ir visų tų, kurie man yra 
artimi.” Ji pradėjo gailiai vei
kti. Nusiėmė skribelaitę ir pa
rodė sumuštą vietą. Apart 
mažo guzčlio, ten nieko nebu
vo. Kuomet aš jai pareiškiau, 
kad nuo tokio dalyko nieks 
proto nepraranda, kad jai tas 
nekenks; viskas, ko jai truko 
—tai poilsio ir kad viskas bus 
gerai, jos veidas nušvito, akys 
nudžiugo ir su šypsena išėjo 
namo. Jeigu ji ir toliau butų 
rūpinusi, neieškojus pagalbos; 
tai, gal būt, kad ne tik butų 
gavus 'neurasteniją, bet ir pa
čią gyvybę praradus.

. Neurastenija kartais serga 
ir tie žmonės, kurie gauna si4 
filį, vartoja per daug tabokos; 
alkoholio, kai kuriuos vaistus 
ir taip toliau.

Simptomai šios ligos yra į- 
vairųs, nevienodi ir nepasloi 
vųs. Beveik kiekvienas ligo
nis jaučiasi kitaip. Bet kiek
vienas nustoja svorio, jaučiasi 
nuvargęs, dvasioje labai nu- 
jniolęs, beviltis, mažiausias 
bildesys jį erzina ir neduoda 
ramumo. Toksi ligonis (ypa
tingai moterys) labai greitai 
dėl mažiausio dalykėlio ver
kia, nervuojasi. Įvairus skaus
mai vargina. Svarbiausia, kad 
dauguma tokių ligonių negali* 
na poilsio, nes negali užmigti, 
kas veda ligonį despcracijon 
bei nusimfniman. Neurasteni
kas daug kenčia nuo išsvajo
tos baimėš; JTs bijo, kad stai
ga nenumirtų, kad apopjekci- 
jos negautų, bijo vienas pasi
likti nors ir ant valandėlės. 
Tai yra bijo ir pats nežino ko

tu

tu
Priežasčių šios ligos yra ga

na daug, bet čia paminėsiu 
tiktai pačias svarbiausias.

Pirmiausiai, mes turime at
siminti, kad mes ne visi atei
name į šį pasaulį su vienodu 
nervų kapitalu. Vieni atsineša
me to taip vadinamo nervų 
kapitalo daugiau, kiti mažiau. 
Tėvai, kurie gyvena nervuolą, 
rūpestingą, trukšmingą bei 
tragingą gyvenimą, perleidžia 
tokio gyvenimo vaisius savo 
vaikams. Tokie vaikai turi pa
linkimą prie savo tėvų silpnu
mų bei įvairių ligų. Kol vis
kas gerai eina, tai jie gali lai
mingai gyventi, bet kai jiems 
priseina susidurti su gyveni- 
itrto keblumais, tai jųjų nervų 
kapitalas nebeišlaiko ir jie 
gauna suki irtą.

Neurastenija gali pakirsti ir 
tuos žm0tteW kurie paeina iš 
stiprių tėvų ir buvo sveiki iš 
pat mažens. Jeigu kuris as
muo apsikrauna save dideliais 
ir atsakomingais . darbais, ku
rie hedilbda žmogui nei ra
miai pamiegoti, nei pailsėti, 
riei pavdfeyti, tokis i agnuo 
anksčiau ar vėliau dažiiai tam
pa a tik a šios ligos.

DaųiĮ žmonių, ypatingai 
šiais laikais, serga neuraste
nija dėl td, kad jie perdaug 
rūpintasi. Be rūpesčio žinoma, 
Jftieš ne^ąMme apsieiti, be#;jei
gu ftipishtis dieną ir nalitf 1>| 
■O8 j •H! os,' tai;.yra peif 
Marig fr 'nesveika. ;

Yra žmonių, kurie rūpinasi 
visai be jokio reikalo, čia

■

zo- 
Tėš ir Hlausausii, ką tu pasa
kysi.

—štai aš galuoju; kad til ir 
ąŠ...

—Toliau? Tu ir aš?...
—...privafėtuva 

tuva butk.. 
‘ —Ras?

—Palikivd tai. 
bus; jei mudu 
pagauti nors pdfą žuvų. 

" —Pah'k jas ramybėj, tegul 
fjds gyvena, — tie mažyčiai 
Sidabrines špdlvoa sutvėri
mai... Eikš fr tu čia į žblę, at
sigulk... šiai fai^ arti, arčiau 
prie manęs;

—Tavo tiesa. Mudu sugrįši- 
vri su tuščiu tinftfu. Bet tai ne- 
eiVdrbu. štai užsifukikiva pri- 
'pirdsą. Du. Vieną, tu, kitą aš. 
•Ar tli patėrikirita?
’ -—Patenkinta. Jeigu tu man 
tiŠdėgsi papirosą, aš busiit pa
tenkinta.

—O toliau?
—O toliau, aš labai abejo- 

jih kad tas vargšas Sisto kada 
nors bus mano vyras.

—Ką tai reiškia?
—Pas mane toks nujauti

mas, Cherardo, ir aš tau tame 
prisipažįstu, nes gerai žinau, 
Wd tu apie tai niekam nieko 
nesakysi.

—Tiesa, aš .niekam to daly
ko nepasakosiu.

—Durnai kilo aukštyn; sU- 
sitlarč* savotiška uždanga ir 
abu pradėjo liuosiau jaustis.

Juodu traukė į save žolės, 
samanųį ir laukimų kmynų

būti... gale-

Geriau gal 
pabandysiva

naį ateina Į mano ofisą friui- 
na mergaite ir pareiškia, kad 
ji. nebenorinti gyventi. Aš mi-

buolatos* baimėje,- tar ja širdis 
smarkiai plaka ir nuo to jis na ir mitilo 
Įtartais gauna širdies skaudės! Po ilho h
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Tarp Chieagot 
Lietuvių

Siniutiv ivvlnata L R / k«ib« aPieoldllUie 1 v juo UI D. O* (sveikata, tftin nat nasakota gra- 
S. centraunės kuopos 

susirinkimas 
• t -l •** ..F

Lietuvis bedarbis A 
Romenskas suvaži
nėtas automobilio

Prasidės 7:30 vai. vakare 
“Naujienų” raštinėje

Paliktas apdaužytas gatvėje; 
pats pranešė policijai atšliau
žęs j nuovadą.

Lietuvių Socialistų Są jungus įj 
centralinės kuopos susirinkimas Į 
įvyksta šiandien, sausio 19 <!., 
•Naujienų” raštinėje, 1/39 S., 
Halsted St., 7:30 vai. vakare

Vjm kuopos nariai I
škalą, taip pat pasakota gra- 
is humoro ir moksliškų ži- 
j. Rodos kiekviena to pro- 
mho dalelė rišaSi su4 kita ir, 
įmina bei žavi klausytojus, 
je, programo vedėjas ^rane- 

kad su sekančiu- programų 
s amerikonišką dainų bei mu- 
:oS, nes mat norima paten
ki musų jaum * 
*3 klausytojus. Tai labai gir
as sumanimas—todėl klausy
me.—T. fi-es.

1 1 .... .................  . z ir. Gussen atremon-raginami'

kfų dožą propagandos į filmą 
♦Amkino” įdėjo pamatysime 

penktadienį. Castle teatras ran
dasi prie State ir Madison gat- 
Vių.

A

Smulkios žinios.
.... a* ’ ‘ .

“Gary” teatre, Gary, Indiana, 
vakar anksti rytą sprogo bom
ba. Padarė apie $500 nuostolių.

Oro bitiras pVahašąuja, kad 
Šiltas vejas nuo Meksikos įląib 
kos atneša Chicagai tikrai pa
vasarišką orą.

Banditai pagrobė $2,054 
iš apdraudos ben. 

raštinės
Trys banditai vakar 

•įet įėjo į Metropolitan 
Insurance Co., raštinę, 
Cottage Grove Avė., 
stiklines kasieriaus kambario 
duris, pasigrobė $2,054.

prieš 
Life 
6054 

išspyrę

Laiškai Pašte

Šie laiškai yra atėję iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tejful nueina I 
vyriausi  jį paštų (Clark ir Adam: 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised WindowH IdbSj nuo Adams gąt 
v8s, pasakant laiško NUMERI, kai> 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laiką, o pas*

šiomis dienomis neatsargus 
tūlos kepyklos šoferis su For
du troku suvažinėjo lietuvį be
darbį Augustą Romenski, gy
venantį 116 South Green St., 
Emergency Relief stotyje. Ne
laimė įvyko kur tai prie Ash- j 
land Ate., ir 20-tos gatves.

Neatsargusis šoferis, kuris 
Bomenskį suvažinėjo, nesusto
jo suteikti jam pagalbą, bet 
nudumė savo keliais. Tik vė
liau jis buvo policijos suimtas.

Romenskis tuo tarpu, palik
tas gatvėje ir nežinodamas kur 
šauktis pagalbas, atšliaužė į 
artimiausią policijos s’otį ir 
mėgino dalyką išaiškinti. Bet 
angliškai nemokėjo. Mikčiojo 
kurį laiką, ir tik vėliau kitan 
atėjus jam į pagalbą, pajėgė 
pasakyti, kas atsitiko.

viM i.iopos nanai raginami . j • /»• —r------- -----
butinei j susirinkimą atsiianky- taVO SUdCgUSĮ OtlSiį p|anaVz» urašalinti ved 
ti, nes ftofcž nnūiui “iiūtrumerittu' moteris iš miesto darboniai, bus diSKUsuojamas Hedar- naujus instrumentus,

priima pacientus

MADOS MADOS

bių klausimas ir atlikti kili 
svarbus kuopos reikalai. —X. i

Dr. A. J. Gussen, 4847 W. 
yti • • Yi tf'ti___ _ 14th St., kurio dentisterijosUkrainiečių Choro jOf^s SUdege kiek i&tko ątgaij 

koncertas viską atremontavo ir jau pri- 
_______ ima pacientus.

Sekamų sekmadienį, sausio 22 vįsi Pigimai ofise yra nau- 
d., 3:30‘vai. po pietų, Stude- hrtčiiai, nes visus senesttias in-į 
baker teatre, 418 S. Michigan šlamentus liepsnos sunaikino.. 
Blvd., įvyks Ukrainiečių Choro j 
koncertas.

Ukrainiečių Choras, kaip ŽH 
nia, Chicagoj per kelis pasta-: 
ruosius metus laimėjo pirmą!. r. v . . .
prizų. Chorui vadovauja Ge-I ’« Mįon. p.
orge Benetzky. šio koncerto lankėsi Cicero]
programas žada būti ypatingai .. . . T , Y.įdomus. Jis susidės iš Vijų I <I^onns I>. Lukš.e-'
i i- • ...z.- zj„i„4 r.. uKS Cicero, aplankė viešnia išdalių; pirmoj day bus >sp dy- Indianos fap£ .Iakštienė.i 
ta ukrainiečių liaudies dainos, T, , . vv. . £ , ... . *, . -i z^..z.i,4z. U P* Jaksciai savo laiku Cicero antroj— kai kūne Čaikovskio 1 , ..., . . . . . v. . .. .v gyveno ir turi daugeli draugų,kurmiai ir trečioj—amerikoms- . . . . / .. , . kuriuos karts nuo karto ap-kos dainos. . . TTI . . 1

Kadangi nuo Čaikovskio mir-į ^vcl’inyi P-
ties jau- praėjo 40 metų, lai ?ak18“®,,C Pa‘ellk“rtu ,'r 
koncertas dalinai bus ir to jvy-}| °
kio paminėjimas.

Miesto taryba planavo pra-i 
šalinti iš darbo tas moteriškes, 
kurios yra vedusios ir kurių 
vyrai turi darbus. Bet planas 
susidūrė su keblumais, kuomet 
miesto advokatai nurodė, k j d
prašalintos moteriškės gale tų j 
Užvesti bylas dėl algų ir j s s 
^greičiausiai laimėtų. Į prašę.-, 
‘fintų moteriškių vietas taryba 
numatė bedarbių pasamdytną.

Sumišęs ūkininkas, ku
ris nužudė du, pats 

nusišovė
‘67 metų ūkininkas Mike 

Lantare, kuris užvakar nušovė 
vieną savo kaimynų ir šerifą 
ii. F. Holley, Indiana, pats nu
sišovė, kad nepatekti į polici
joj rankas.

Viešųjų darbų komisio
nierius rezignavo iš 
Cermako kabineto

Arlauskiene Mrs Genruta 
Alekson A 
Baranauskienei Magdelenai 
Bubinas Liudvik 
Giemza Stanislaw 
Grigalonis Jonas 
Gumaliauskas Julius 

39 Jankelienei Agotai 
Kaspučiui Antanui 
Lukas Franz 
Natfrones Anta 
Patumskis Yooras 
Raudis Sophie 
Zeblochienei Valrijai.

3
4
11
27
29
31

42
51
59
62
67
93

Kof.

Cicero

Vakar majoras Cermakas pa
skelbė, kad A. A. Sprague, vie
šųjų darbų komisionierius, pa
sitraukė iš vietos. Jo vakanci- 
jai užpildyti numatomas Oscar 
Hewitt.

Lietuviai Gydytojai

"Secrėt Six” ties kovų 
prieš kriminalistus Graboriai

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Arteūan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

P. ZALA.TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hateted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ^CHIBU*GA4 

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso volaadoa ano • Iki 4 Ir 6 Iki 

• v*L vok. NodUloinIa pagal ■atarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesnę viet|

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas RepubHc 7868

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

kampas 67th k Artesian Ava.
Telefono GrovebiU 1595 

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

nedalioms pagal Susitarimą.

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Rjcne Boulevard 7042

lor” kvartetas ir duetas y pa-į 
tingai gražiai dainavo, taip pat 
solistas ir solistai. Programas’! 
vien iš dainų neimtų įvairus,’ 
todėl čia ir buvo gražios mti-i

3266

Col. Isnam Randolph, “Scc- 
ret Six” organizacijos pirmi
ninkas paskelbė, kad ši grupe 
tebeves kovą prieš krinvnalis 
tus, nežiūrint, kad valdžia ir 
neateis jai į talkų. {Paskutiniu 
laiku tarp grupės ir miesto 
valdžios įvyko nesusipratimas.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

dalbų busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, 111.
Tel. CicCro 5927

Dr. C. K. Kliaugą
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetetn Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtoyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

EKRANAS
Pasiklausius ir pasi 
gerėjus lietuvių ra- j and Jobs 

dio programa

“Vyrai ir darbai” — “Men

Ca^fle: — Penktadienį į šį 
; teatrą ateis Maskvoje gafniJi- 

Antradienio vakare, 7tą vai., fllmasJ 7^ S
tarsi kas savaite kviečia klausy-J . en an^ • ,81 yra dar 
tojus prie radio jį nustatyti *lenas sov?etl! yaldz'os ,subs>1' 
ant numerio 1360. Mat, ‘ čiaH^mos firmos “Anikmo'’ pro- 
pasigirsta įdomios kalbos, ža- _ . . .
vinčios lietuvių dainelės ir mu-Į ^ame mėginama -atpasakoti 
zika. Viskas žmogui nusibos- nuotykiai
ta ir pasensta, bet šie progra-i| inžinieriaus Rusijoje,
mai, lai kuo loliauC, tuo darosi; Agentūra, kuri miną platina 
gražesni ir įdomesni. Jungtines Valstijas, salo

Negaliu praleisti nepažymė-jia* , e.sas naujas, savotiškas 
jęs, kad ir praeito antradienio'pasinis filmas, kuris visai ski- 
vakare žinomas “Peoples Par-'l^i nuo Amerikos studijų ga

minių.” Kiek tame tiesos ir ko

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vąs. 26 Liet. Auditorijoj

GAKSINKITES 
NAUJIENOSE

."Y re

telefonas Virdi 11^8

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai t 

Turiu automobilijis Visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Aubum Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grifo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj pietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

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

nio, sausio 15 dienos, 1933 
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, III.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

13Ž7Šo,49Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

■IHI.I . su...... . ........... .........■■■■■i....įi -L- ‘ -

HfiDA gElininkas ||111U VESTUVĖMS, BANKIETAMS 
IR PAGRABAMS VAINIKAI J

PRISTATOM Į VISAS MIESTO -DALIS.

S. M SKLDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

--- —......... ...................... 1--------— - "" ......... . ‘

A. MONTVID, M. D.
We«t Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunivrick 0597

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

3266 — Vienas naujausių Paryžiaus 
modelių. ši suknelė labai tinka sakes
niam orui, o pavasary galėsite ją dėvėti 
be apsiausto. Labai praktiška ir kartu 
ir pigi. Sukirptos mieros 14, 16. 18, 
20, taipgi 3 6 ir 38 colių per krutinę.

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

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago. 

. čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdi No.__ __
Mieros ....................... per krutinę

(Vardas ir pavardi)

JONAS AČAS

Persisyrė su šiuo pasauliu sau
sio 15 dieną, 10 valandą ryte 
1933 m., sulaukęs 43 metų am
žiaus, gimęs Kauno rėdyboj, Ra- 

’seinių apskr., Nemakščių parap.
A. a. Jonas mirė Detroit, Mich.
Amerikoj išgyveno 18 mtų.
Paliko dideliame nuliudime bro

lį Juozapą, 2 pusbrolius Juazapas 
Ačas ir Juozapas Baranauskis, se- 

-sers duktė Elena Sirvidikė ir 
giminės, o Lietuvoj 2 seserys.

Kūnas pašarvotas randasi 4042 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj sau
sio 20 dieną, 1 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono Ačas gimi
nės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Brolis, Pusbroliai, Sesers 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Larhawicz, Tel. 
2515.

(Adresai)

(Miestą* ir valstija)

SIŲSKITE GfiLES TELEGRAMA

POVEIKIS
' KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatom į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams it Pagrabams Vainikai J

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

■srieUastaossri

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

fiRABORlU ĮSTAIGA
TODEffitS h* vėl htartėbirto publiką su savo nupigiuto-

3324 S. Aubum Avė. Tel. Boulevard 2035

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwobd 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South tyestern Aoenue 

Tel. LafayCtte 414’6 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai Vakaro

įvairus Gydytojai

DR.BERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 25 me
tas kaipo patytfs gydytojas chirurgui) 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ugae vyrą, 
moterų ir Vaikų pagal naujausiu me
todus X-R*y it khokins elektros piil- 
taisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. ISth St., netoli Motiem St- 

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

Tek Canal 31!O 
Rezidencijos telefonai

Hyde Perk 6755 ar Central 746^

Lietuves Akušerės
m£TanS

Fbysical Therapy 
8 Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
Sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Akiu gydytojai
•****- —JL-W

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

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 Vai. vak. 

Šventadieniais pagal susitarimo

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel, Canal 0402 
CHICA’GO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aihland Ane., 2 hsboa 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų h Vkikn hąų 
OFISO VALANDOS:

Nub 10 iki 12 Vai. ryte, tatto 2 ild 4 
tri. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
Vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. <diuią 

Ph&R Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avetnte 

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

7 iki 8 vri. N«dR. <nuo 10 iki 12 
Refe. Teitpbone Pim 9200

KMkiMiSatao Atvežimą mirtrilo | M*
fMg* ® hBe kokios miesty dalie*. /

Wnt» ttriusų Ut^MofeDiuf fctvtfftiM ’| jfasų 
ftaftius ir atveš į musų įstaigą, kur (galėsite pamatyti di~ 

pasirftikftiią grabų tr kitų reikmenų ir ui tą pa
tarnavimą fums visai nieko nereikės mokėti, ne&uriiit 
J tai, ar jus ką pirkaite, arkle.

ISUtMEIKIS yra vienatiniis lietuvių graborius, kurto 
Mkto tetnlmlartce t>atarnarimą feti ekšpėtiu lietuviu pa- 
tnrsfctitoju. Dykai keturios Md#e&iWop iKoplyėips DU 
SeMbnij, EUDBKĮ pirm negu kreipsitės kur
kitur.E?!ILJI H. irik i- .! ; “ • , ■ ■ i L

' Dktytie Ofleae

teisėj 32**
U
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DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS akių specialistas 

Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nerVuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
'egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikas. Valan
doj) nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiam, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė*

Phone Boulevard 7589

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 85th St 

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

NedUdieniais pagal sutartį.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 91^1

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialietae odai ligų ir veneriiką ligų
Ofisus

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai. t 10—11 v. tyto. 2—4, 7—9v.v 
Nedaliomis it Šventadieniais 10—2.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIŠTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. y 
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

fino 10 iki H

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401
* ■ ■ .<0 W ...................................... . . .111,1 ,| |«l III ■IU.Į

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialuti

4145 Archer Avė.
Ofiw Tėl. LAFAYETTE 7»37 

Ofiso Vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
|2 ryto (išskyras 'seredomh). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais It 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Advokatai

AA SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St-
Room 905 Tel. Dearbotn 7^66

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. it Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395
---------- ■■ — aa^.

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos G—5

Weat SMe: 2151 W. 2&nd St. „
PanedSMo. Soredo* 4r P*tnyMo» Vak. 0 Ud © 

Telefonas Koosevelt 0000
Namai: 6459 S. RockweR Street 

Utarninko, Ketverto Ir Bubėtos vak. 7 IH v
Telefonas Bepubllo 0000

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonu Virginia 0034

JOSEPH J. GRISTI
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Auk 
Tel. Boulevard 2800 

Km. 651$ So. Rocktvell St.



Ketvirtadienis, saus. 19, ’33

Mėgino nusinuodyti 17m 
lietuvaitė 0. Petkus

Išgėrė butelį iodino Ramovos šokių salėje, 
35th ant Halsted St., atsisako pasakyti 

kodėl norėjo nusinuodyti
Nugabenta j St. Paul ligoninę; 

“ilgai neturėjusi darbo”, sako 
policija

Place, kur buvo prašalintas 
vojus jos gyvybei.

Atsisakė kalbėti

pa-

Septyniolikos metų lietuvaitė 
Olga Petkus, 931 West 34th 
Place, užvakar, apie 11:55 nak
tį mėgino nusinuodyti išgerda- 
ma butelį iodino.

Kuomet ryškiai nušviestoje 
salėje skardžiai griežė džiazi- 
nis šokių orkestras ir linksmos 
poreles švaistėsi į muzikos tak
tų. Olga Petkaite, įsidėjusi į 
“pocketbookų” mažų butelį tų 
nuodų, įėjo j salės lavatorijų 
ir ten beveik visų ištuštino. 
Skausmo apimtos mergaitės 
šauksmas atkreipė kitų šokėjų 
atydų. Salėje kilo sumišimas.

Jauną mergaitę, skausmo 
kankinamų, atrado tūlas Frank 
Ramona, 210 West 31st St., ir 
tuojau nugabeno jų pas daktarų. 
Iš ten Olgą Petkaitę perkėlė į 

. St. Paul ligoninę, 828 West 35th

Ir ligoninėj ir daktaro M. 
Doodokyan klausiama, Petkai
te atsisakė pasakyti kodėl ji 
norėjo atimti savo gyvybę. Aša
romis užplūdusiomis akimis žiu
rėjo į jų kvočiančias slauges, 
daktarų ir, vėliau, policijų, ver
kšleno, bet nei žodžio neprata
rė, kuris galėtų nors kiek nu
šviesti jos pasikėsinimo prieš 
gyvybę priežastį.

Pargabenta namo
Išpompavus vidurius ir su

teikus reikalingų pagalbų, Olgą 
Petkaitę išgabeno į namus, tre
čiame aukšte, 931 W. 34 PI.

Policija aiškina, kad, girdi, 
ji greičiausiai norėjo nusinuo
dyti, nes ilgą laikų neturėjo 
darbo ir buvo “desperacijos ap
imta”.

ir drožė man kokiu tai įran
kiu į dešiniųjų rankų.

Smūgis buvo tiek sniark 
kad rankos kaulas subyrėjo 
šipulius. Neapsakomo skaus
mo sugriebtas nusvyravau prie 
savo kambario durų ir sukri- 
tau ant grindų.

Prašo T. M. D, su juo 
susižinoti

“Kur vyriškis dingo, neži
nau. Pražuvo ir tiek. Kas 
su manimi atsitiko po sugriu
vimo grindyse irgi negaliu pa
sakyti; Neaiškiai atsimenu, 
kad mane kur tai išgabeno, lyg 
ir migdino. Dabar štai guliu 
ligoninėje ir manau, kad teks 
ilsėtis gana ilgas laikas.

“Bučiau labai dėkingas 
“Naujienoms”, jeigu jos pra
neštų Teisybės Mylėtojų Drau
gijai'ir S. L. A. 36-tos kuopos 
valdybai su manimi susižinoti. 
Tuo J. Jokubonis baigė -savo 
pasakojimų.

“Vienybės” draugija 
prisidėjo prie Chi. 
Liet. D-jos Sav. Pas.
V.” pirmininkas J. Lapinskas 
išreiškia dėkingumą S. P. D- 
jos valdybai

MOTERIŠKĖS ŠAUKIMAS “HELP, HELP” 
PAGULDĖ JONĄ JOKUBONĮ LIGONINĖN

Beskubinant moteriškei Į pagalbą, pikta
darys sutriuškino jo dešinę ranką

Guli virš savaitės laiko Burnside ligoninėje; 
užsiėmė barzdaskutyste

Burnside ligoninėje, 9437 
Langley Avenue, guli lietuvis 
Jonas Jokubonis, 40 metų, su 
sutriuškinta dešine ranka’ Nie
kas, greičiausiai, nebūtų žino
jęs kad jis ten guli, jeigu tū
las geraširdis žydelis nebūtų 
atnešęs jam kopiją “Naujie
nų”. Taip bent pasakojo li
gonis Jokubonis kalbėdamas 
su “N.” korespondentu, kuris 
ji aplankė šiomis dienomis.
Jokubonis pasakojo apie įvykį

“Būdamas bejėgis, nežino
damas draugų ir pažįstamų 
adresų, bučiau gulėjęs užmirš
tas ir neturįs kur kreiptis ieš
kodamas patarimo apie įvykį, 
kuris mane čia paguldė.

“Tai buvo sekmadienis, apie 
9-tų valandą”, pasakojo Joku
bonis uždususiu, nutrūkstančiu 
balsu. Betariant žodžius 
skausmas kartais suimdavo jo 
kūnų ir kėlias minutes išgu
lėdavo agonijos kankinamas. 
Bandažais apvyniota, į forma 
įdėta dešinioji ranka gulėjo 
bejėgė ir ją ligonis kartais ap
imdavo kairiąja ranka, lyg

norėdamas sumažinti 
ma.

skaust

“Help\ helpr
“Aš užlaikiau barzdaskuty- 

klą Midway Annex Hotel, 
6309 Drexel Avė., ir tame pa
čiame viešbutyje gyvenau. 
Staigiai sekmadienio rytų, dar 
būdamas lovoje išgirdau mo
teriškų balsų, šaukianti, “Help! 
help!” Balsas ėjo iš viešbu
čio gilumos, nuo trečio aukšto. 
Netiek nusigandęs, kiek nu
stebęs, pašokau, ir užsimetęs 
paltų, išėjau j koridorių. 
Smaugiama ar mušama mote
riškė vėl pradėjo šaukti.

“Nešiojau ar bėgti policijų 
šaukti, ar moteriškę gelbėti 
nuo kokio nors užpuoliko. Bu
vau beprieinąs prie laiptų, 
kuomet šauksimas nutilo ir 
nuo trečio aukšto žemyn laip
tais pradėjo eiti jaunas, man 
nežinomas vyras.

Drožė per ranką su kietu 
įnagiu.

“Kuomet pastojau jam kelią 
ir užklausiau kurie vėjai jį 
čia atnešė, vyriškis užsimojo

NAUJIENŲ METINIS KONCERTAS 
Vasario-February 26, 1933 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

$250.00 $250.00DOVANOMIS 
bus išdalinta ant 

LITHUANIAN MORNING STAR CLUB

MASKARADINIO
BALIAUS

Kuris įvyks ŠEŠTADIENY, 4 
t i/uuihį)Sausio-Jan

Viena iš buvusių stambių 
draugijų “Vienybė”, kurios pir
mininku per daugelį metų iš
buvo Jonas Lapinskas, 1609 

S. 50th Avė., Cicero, prisidėjo 
prie Chicagos Lietuvių Draugi
jos Savitarpinės Pašalpos, kuri 
yra viena iš didžiausių ir tur
tingiausių lietuvių savišalpos 
organizacijų Chicagoje.
Nurodo į susirinkimų pavyz

dingumų

Sausio 10 d., Masonic Temple 
svetainėje, atsibuvo Ch. Liet. 
Dr-jos S. P. susirinkimas. “Man 
ir mano buvusiems draugams 
iš ‘Vienybes’ draugijos”, sako 
J. Lapinskas, “teko pirmų sykį 
dalyvauti šitos Organizacijos 
susirinkime. Į musų visus bu
vusios ‘Vienybės’ narius pada
rė gilų įspūdi — pavyzdinga 
tvarka, kokios tvarkos lietuviš
kų organizacijų susirinkimuose 
nėra man tekę matyti.

Turto turi $25,000

“Man patiko auditoriaus p. 
Varkalos metinis Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P. raportas 
— prirengtas smulkmeniškai. 
Palyginate kaip yra vedami pini
giniai bizniai kitose lietuviško
se organizacijose, čia visai kas 
kita. Iš auditoriaus metinio 
raporto paaiškėjo, kad Draugi
ja turi turto $25,000.00, kad 
narių yra 1152 pilnai užsimo
kėjusių, kad 1932 metais Drau
gija turėjo apie $3,000.00 gry
no pelno.

“Pasibaigus organizacijos rei
kalų svarstymui buvo gana į- 
domus programas .Kalbėjo kap. 
Darius, apie į Lietuvą skridimų, 
adv. Kl. Jurgelionis apie “Lie
tuvių dainos ir meno nupuoli
mų”, dainavo p-nia Gugienė, 
Steponavičiene, prie piano Mi
kas Jozavitas.

“Pasibaigus susirinkimui vi
si buvę ‘Vienybės’ nariai spau
dė man dešinę, kad aš padirbė
jau tarpe jų pačių, jų prirašy
me prie šitos pavyzdingos drau
gijos—buvo visiems malonu čia 
dalyvauti.

“Paskutiniais žodžiais tariu 
gilų ačiū Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės Pašal
pos valdybai ir visai Draugi
jai, kad musų ‘Veinybė’ drau
gystė priėmė į savo tarpą”, 
baigia J. Lapinskas. Mes iš sa
vo pusės nuoširdžiai pasižadam 
čia atėję dirbti labui organiza
cijos.

PALIULIO-MELDAŽIO SVETAINĖJ
2244 West 23rd Place

Smagiai pasišoksite prie geros muzikos.
įžanga 50c

Metinis išpardavimas p 
serausko 
vaistinėje

Grant Works

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
• • •■ ■! *77. p Į. ( .,

Pradedant sausio 14 d., Ci
cero vaistininkas J. Keserauą

nt Works Phar- 
West Utb St., 

išpardavimų, kuris 
nausio 21 d. f 

Wai esųs metinis, “Invcnto
ry” išpardavimas, kuris pasi
žymi nepaprastai žemomis 
kainomis. Visi lietuviui turėtų 
pasinaudoti proga ir apsirū
pinti vaistais ir kitais reikme
nimis, kūriau galima gauti vai
stinėje. Kor.

macy’V 48-17 
turi didelį iž

Chicagos lietuviai su 
sirupinę likimo nu 
skriausta tautietė

Elenos y. 44 metų lietuves gy
venimo atpasakojimas “N.” 
sujudina gailestingus vieli
nius ir tolimesnių kolionijų

gų, kad gauti maiato ir kuro 
savo šeimynai. Labdarybės 
įstaiga pareikalavo liudiji
mo, kad jis yra vedęs.

Jonas Molis tuojau nuėjo 
pas artimos parapijos klebo
nijų ir komendoriaus paprašė 
lindynių jam išduoti. Bet ko- 
mendorius atsisakė tai pada
ryti, jeigu negaus penkių do
lerių. Neatsižvelgė į faktų, 
kad Molis yra bedarbis, ir pri
verktas pašalpos prašyti. Nė
ra penkių dolerių —- nėra liu- 
dynio.

Pasipiktinęs komendoriaus 
atsakymu, J. Molis nuėjo į City 
Hali ir ten paprašė paliudy
mo. Be didelio sunkumo jį 
gavo. Ir, be to, raštinės dar
bininkas nereikalavo penkių 
dolerių.

Jonas Molis gauna pašalpų 
iš String Street bedarbių šelpi
mo stoties. A.

nis dienomis paskelbė sąrašą 
tų chicagiečių lietuvių, kurie 
iko skridimo garbės rėmėjais. 

Jie yra asmenys paaukavę fon
dui nuo $25 iki $50.

Po $50 aukavo,
Petras Girėnas
Justin Mackiewicb
Po $25.00.
Antanas Kalvaitis, konsulas 
Jonas Kreikus
S. L. A. 208-toa Moterų kuo

pa Chicagoje
Dr. Antanas Juozaitis 
Jokūbas Pačiulpa 
Dominikas Bailis 
Antanas Regis 
Walter Butkus 
Dr. Alexandras Davidonis 
Dominikas Pivarunas 
Petras Palulis 
Joseph F. Budrik 
Dr. Antanas Bertash 
William Bagdonas 
Katherine Stulpin 
Ju&tin Kulis. 

Fondo Globėjai.

CLASSIFIEDADS.I
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimas namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narini mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų' reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 tai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. įžymus namai ori
ginaliu ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chkagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St.

Tel. Armltage 2951-2952 
Męs esarhe jau šiuo adresu virš 40 metų

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA 
biznis seniai išdirbtas, parsiduos pigiai, 
randa pigi.. B°x 1526, Naujienos. 
1739 S. Halsted St.

viai
se
kad

badų

Skridimo fondas pa
skelbia chicagiečių - 
garbės narių surašą
l jį įeina asmenys aukavę pla

nuojamam skridimui iš New 
Yorko į Kauną <$25—50.

Kap. Stepono Dariaus ir S. 
Girėno planuojamo transat
lantinio skridimo fondas šio-

NAUJIENŲ KONCERTAS 
Vas. 26 Liet. Auditorijoj

CLASSiHED ADS.
Financial

Finansai-Paskolos

IEŠKAU $1000 antro morgtčiaus 
ant 6 kambarių mūrinio bungalow. Tu
riu gerą darbą norėčiau atmokėti kas 
mėnesį, šaukite Stewart 0745.

PARDAVIMUI pelninga grosernė. 
gražioj vietoj, lietuvių apgyventa, turi 
būti Šioj savaitei parduota už pirmą tei
singą pasiulimą. Savininkas yra pri
verstas važiuoti Lietuvon.

4554 So. Rockwell St.
—O—

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
labai pigiai. Atsišaukit greitai. Kny
gynas. Box 81, 3210 So. Halsted St.

MĖSOS MARKETAS ir mažas gro- 
seris, parduosiu su namu arba išrenduo- 
siu. 3047 W. 51$t St., Tel. Hemlock 
3489.

Kaip Chicagos ir kitų kolio
nijų lietuviai susirūpinę liki
mo nuskriaustais tautiečiais, 
parodo reagavimas į straipsnį 
apie lietuvę Elena V., 44 me
tų, kuris tilpo “N.” pirmadie
nio laidoje.

Keliolika lietuvių šeimynų 
šaukė “N.” raštinę per telefo
nų ieškodami platesnių žinių 
apie moteriškę ir išreikšdami 
pageidavimų jų priglausti, ap
rūpinti maistu ir rūbais.

tolimesnių kolionijų lietu- 
prisiuntė laiškus, kuriuo- 

išreiškė pasibaisėjimų, 
lietuvė atsirado taip sun

kiame padėjime, kentė 
ir didžiausį skurdų.
Laiškas iš Rliinelander,

Štai vienas tipingas laiškas, 
kurį prisiuntė “N.” skaityto
jas M. A. Šarka iš Rhinelan- 
der. Wisconsin. Laiške sako:

“šio mėnesio 16 d., “N.” bu
vo aprašyti lietuvės Elenos V. 
vargai. Nesmagu skaityti to
kia nelemta žiriia apie musų 
žmonių sunkų ir baisų gyveni
mų.

“Gal jus galėtumėte su Ele
na V. susižinotE.. Mes jų pa
imtume čia pa& save, aprėdy
tame, butų pavalgydyta ir ga
lėtų kiek pagelbėti prie namų 
darbo. Darbininkų nestokuo- 
ja ir musų apylinkėje, bet šia
me atsitikime i turime tai už
miršti ir ateiti šiai moteriškei 
į pagalbų”;

PRANEŠIMAI

Wis.
Kadangi dėl tam tikrų prie

žasčių L. S. Centralinės kuo
pos susirinkimas pereitame 
šeštadieny neįvyko, todėl se
kantis susirinkimas įvyks ket
virtadieny sausio 19 d. Naujie
nų name 7:30 vai. vak.

MOTINA HELENA
PASAULY PARKILBUSI ŽOLIŲ SPECIALIS

TE IŠGYDO TUKSTANCIUS ŽOLĖMIS
Stebuklinga nauju kombinacija gyvybę su

teikiančių žolių1 yra labai pasižymėjęs išra
dimas šiuose moderniškuose laikuose. Tūk
stančiai sirgusių, ir kentėjusių kančias dabar 
yru sveiki. Nežiūrint pas kiek gydytojų 
jus nesilankėte ir kokius vaistus nevartojote 
be pasisekimo čiu yra jums viltis.

Motina Helena. Didžiausia žolėmis Gydy
toja, 4732 So. Ashland Avė., 4172 Archer 
Avė.. 3415 So. Halsted St. 11125 So. Michi- 
gan Avė., Roseland, pasiūlo jums 5 dienų 
naminį treatmentų su žolėmis dykai. Apra
šykite savo trubelius ir jus gausite $1.00 
butelį Kraujui Tonikų arba $1.50 butelį 
specialių žolių Gyduolių dykai. įdėkite 25c 
apmokėjimui persiuntimo išlaidų ir sudėjimo. 
Ateikite arba rašykite šiandien.

RENDON 4 kambarių, karštu vande
niu apšildomas flatas, maudynės. Ren- 
dos $20. Yra garu šildomas garadžius. 
Taipgi rendon furnišiuotas kambarys. 
Su valgiu arba be valgio.

Savininkės
Telefonas Cicero 593 

1444 So. 51 Avė.

PARDAVIMUI Cigarų, Cigaretų, 
Sodos Fontanas, Mokas, Mielės. Garu 
šildomi 2 kambariai užpakaly, pigiai. 
1747 So. Halsted St. Tel. Roosevelt 
7552.

‘ PARDAVIMUI Gazo Stotis Archer 
arti Harlem su namu arba vieną biznį, 
gera vieta, arba mainysiu ant kas ką 
turite. Morkus. 5529 So. Neva Avė. 
Tel. Prospect 2559.

Furnished Rooms
RENDAI pigiai didelis apšildomas 

kambarys; dėl vaikinų arba vedusios 
poras. 2ros lubos po dešinei. 814 W. 
33 St.. K. Raczynskis.

TIK $400.00 UŽ VISKĄ 
Parsiduoda barbernė. — lietuvių tirštai 
apgyventoj apielinkėj. Biznis išdirbtas 
per 7 metus. Turiu kuogreičiausiai iš
važiuoti {.Arizoną. Todėl neoraleiskite 
šitą nepaprastą progą. 2410 W. 71 St.

Šis pavyzdys parodo, 
kaip lietuvių kunigai 
rūpinami bedarbiais

Už paliudymą pašalpos gavi
mui iš bedarbio lietuvio pa
reikalavo $5; miestas tuo 
tarpu paliudymą suteikė vel
tui.

Lietuvis Jonas Molis, 1971 
Canalport Avė., sakosi gavęs 
gerų pamokų nuo lietuvių ku
nigo apie artimo meilę ir norų 
suteikti pagalbų nedarbo ir 
vargo prislėgtam žmogui.

Ilgai nedirbęs ir atsiradęs 
kebliame finansiniame padėji
me J. Molis buvo priverstas 
kreiptis prie labdaringų įstai-

Atsidarys Rytoj

‘Vyrai ir Darbas’
(“Men and Jobs”)

Sovietų Rusijos Didžiausia Kalbama 
Filmą, Dvieprostrpjaus žmoniška 

drama.

Amerikos inžinierius 
Rusijoje 

Dviejų Kontinentų 
Sensacija

EXTRA
Specialis Rusiškas Newsreel su 

Gorki — Lenino Našlė 

25c iki 1 vai. popiet.

CASTLE
STATE PRIE MADISON

BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS 

LAIVAKORČIŲ A
LIETUVĄ 

NTURA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West-47th St.,

Vacek& Co.
Per 28 metus atsakančiai patarnaujame

VAULTS Apsaugos dėžutės 
(boxes) $2.50 | metus

v su pridėjimu taksų. ?
PINIGAI Mes siunčiame pi

nigus į Lietuvą. Grei
tas patarnavimas, že
mos kainos.

APDRAUDA Nuo ugnies, 
nuo tornados, automo
bilių apdrauda ir tt.

LAIVAKORTĖS Parduodame 
laivakortes ant visų 
linijų.

ČEKIAI Mes Išmainysime 
< jūsų, čekius. ,r!,

NUOŠIMČIAI Mes iškolek- .

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ŠALDYTUVŲ IR FIXTURES 
PARDAVINĖTOJAS

Mes galime > vartoti gera su patyrimu 
pardavinėtoją koris atsilankytų j Lietu
vių ir Lenkų bučernes, grosernes, geras 
komisas. Rašykite pažymėdami paty
rimą ir rekomendacijas.
THE X L REFRIGERATING CO. 

1834 W. 59th St.

Farms For Sale 
Tiktai Pardavimui

PRIVERSTAS parduoti prieš vasa
rio 1 d. 63 akrų fartną, 4^4 mylių nuo 
La Porte. Indianą, barnė, vistynyčia, 
vaisiniai medžiai, grepsai. uogos, ideališ
ka vieta dėl privatiško ežero. J. Profant, 
R. 1, Box 39, La Porte, Indiana.

Real Estate For Sale 
Namai -žemi Pardavimui

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

OPERATORKOS, patyrusios ant 
power mašinų prie moterų drėsių. Nuo
latinis darbas, atsišaukite.

4119 Belmont Avė.

Business Service

VAŽIUOKITE BUŠU—-NES PIGIAU 
St. Louis .................... $2.00 
Kansas City —$5.00 

Detroit .................  $2.50
Los Angeles •••••••••••e $20.00 * 
New York ..........   $8.00
Philadelphia ...............  $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St.

Tel. Dearborn 9765, Cbicago

Visuomenės Atydai
*

Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomt 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai, 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus, 
Bills of Sale. Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas”. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance 

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

FTF1 • 
laip,

Čia NAUJIENŲ
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Peter Conrad
,1 ■ . " ' ■ 1 ■ <. Ę:

Fotografuoju jūsų na- 
- muose arba studijoj
6023 S. Halsted St;

(Jansen Stud.) 
Res 730 W. 62nd St. 
T«l.z Rnglewood 5840

i>.v •h;

tuosime nuošimčius už 
jūsų mortgičius pirk
tus iš bankų, kurie 
dabar yra užsidarę.

1751 W. 47th St.
netoli Wood

Phone YARDS 3895

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

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

Telefonas yra

ROOSEVELT
' , • ■ ■ * . *

Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
' "V. '' '■ ; ’ ’•

1 ... . >11 *. _vį .




