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Lenkijoj uždarinėti 
universitetai; žydų 

pogromai plėtojasi

Pabaltijo valstybės 
bendrom pajėgom 

rūpinas jaunuoliais
Endekaj ir gatvių 
banditai atakuoja 

bile juodplaukius
Varšuvos ligoninėse 60 sunkiai 

sumuštų

Varšuva, Lenkija, lapkr. 7. 
Del įvykusių žydų studentų po
gromų vakar uždarytas neap
ribotam laikui Varšuvos univer
sitetas. Pirmiau universitetas 
buvo uždarytas tik trims die- 
noms, bet kadangi žydų muši
mas pasikartojo ir ėjo kaskart 
aršyn, senatas uiversitetą liepė 
v i s? i uždaryti.

žydų pogromus suorganizavo 
studentų endekų grupes įvairio
se Lenkijos aukštosiose mokyk
lose. Prieš dešimti dienų žy
dai studentai buvo žiauriausiu 
budu išvyti iš Krokuvos univer
siteto. Prasidėjus muštynėms 
tarp studentų žydų ir krikščio
nių Krokuvos universitetas už
sidarė.

Varšuvoj mušė kaip papuolė
Varšuvoj padėtis pasirodo 

kur kas rimtesnė. Pirmiausia 
ėndekai “krikščionys” ..išmetė 
žydus studentus iš visų stiiden- 
t’škų pašalpinių draugijų; po to 
savo susirinkimuose pareikalavo 
i vesti žydams numerus clausu?, 
tai yra aprubežiavimą žydų stu
dentų skaičiaus universitetuose. 
Pasėkoj to viso pradėta žydų 
pogromai.

Prieš tris dienas sumušti ir 
išmesti ;š universiteto visi žy
dai studentai, lankiusieji teisės 
fakuktetą. Muštynės ėjo kumš
čiais ir pagaliais. Vakar en- 
dekai studentai apstatė savo 
sargyba universiteto kvartalus 
i>- kautynėse sužeidė žymų skai
čių studentų žydų.

šiandien žydų pogromai pasi
kartojo ir persimetė iš univer
siteto į gimnazijas. Studentai 
endekai (kirkščionys). pradėjo 
mušti nebe vien tik savo kole
gas žydus studentus, bet kiek
vieną žmogų, kas tik į žydų pa
sirodė panašus.
Sumušė net rektoriaus žmoną

Studentų pavyzdį pasekė 
miesto mušeikos, kurie taip jdu 
sukilo žydus mušti. Saskio par. 
ke atakuotos ir žiauriai sumuš
tos žydės moterys ir maži žy
dų vaikai.

Koks nogromninkų buvo šė
limas, matyt iš to, kad ende- 
kai smarkiai sumušė > ir sužei i 
dė patiem universiteto rektoriaus 
Lukasevičiaus žmoną tik dėlto, 
kad ji turėjo juodus plaukus 
r studentai palaikė ją už žydę.

Šiandien- nuvežta į ligonine 
19 sunkiai sužalotų, kur su va- 
karykščiai sumuštais guli jau 60 
žmonių.

400 kongreso darbinin
kų bus atstatyti

VVashington, lapkr. 8. Parti
joms p litika, o tarnautojams 
viso gyvenimo klausimas. De
mokratei gavę vieno ar dviejų 
balsų daugumą kongrese, ren
giasi paleisti visus republikoniš- 
kus tarnautojus kongreso na
muose ir pasistatyti demokratų 
partijos tarnautojus. Apie 400 
tarnautojų neteks darbo žiemai 
atėjus.

Wells apie demokrati
jos ateitį * - • • *

Liaudies susipratimas— demo
kratijos priemonė

Chicago, lapkr. 8. šeštadienį 
čia apsistojo H. G. Wells, žino
masis Anglijos, autorius; jis 
važiuoja į Wisconsin universite
tą skaityti eilės lekcijų.

Pasikalbėjime Wells pareiškė, 
kad atėjo laikas, kada vien mo
kyklos namo nebegana liaudžiai 
auklėti; reikia šviestis per visą 
amžių, ir tą darbą turi atlikti 
gera spauda ir populiarus rašy
tojai bei lektoriai. Liaudis tu
ri būti auklėjimą, jei norime, 
kad demokratija gyvuotų. De
mokratijos problema yra, lai
kyti žmonių mases informuotas 
'įpie politines, ^ekonomines ir 
kultūrines permainas, kokios 
nuolat įvyksta”. 1

Tėvas kalino dukterį 
per 4 metus

Washmgton, lapkr. 8. Tryli
kos metų mergaitė Edith Riley 
pirmą kartą po 4 metų pama
tė šviesą, kada policija ją su
radę tamsiame skiepe užrakin
tą. Jos tėvas ir .pamotė. Riley 
abudu areštuoti ir apkaltinti dei 
žiaurumo. Mergaitė sveria tik 
38 svarus ir turi 5 mėtų vaikų 
išsivystymą, Išgabenta į šviesą 
ji negalėjo žiūrėti ir buvo nu- 
pratusi vaikščioti.

New Yorkas turi 
savo “Devenį” ir 
negali jo sugauti

Kaip demokratai šinkavo be
darbių šelpimo fondą

New York, lapkr. 8. Specia- 
lė legislaturos komisija tardo 
miesto bedarbių pašalpos fondo 
arti $8,000.000 stovį. Patirta, 
kad demokratų partijos šefą', 
iš to fondo pasidarę sau poli
tinį kapitalą. Pašauktas tar
dymui viešosios gerovės depar
tamento komisionierius, Frank 
Taylor. Bedarbiams buvę už
tikrinta-gauti daliną darbą, ap
mokant iš to fondo,} jei jie bal
suos kaip jiems bus , liepta.

Kaip čia sakoma, po visas 
Suvienytas Valstijas išsiuntinė
ti karveliai su varąntais, su
rasti ir sugauti savotišką New 
Yorko “devenį”„ Russel T. Sher- 
wood, majoro Jimmy Walkerio 
intymų draugą ir jo finansinį 
agentą.
Gerai, kad liko kas užareštiioti

Sherwood, tebebūdamas ma
joro draugu, ir finansiniu agen
tu, pasiėmė $1,000,600 vertės 
stako transakcijų ir kuomet le*- 
gislaturos komitetas ir detek 
tyvai susiinteresavo, tai jis sku
biai apsivedė su tūla turtinga 
našle ir išdūmė ‘medaus mėne
siui” kažkur į Meksiką,

Komi&ija nesulaukdama jau
navedžių grįžtant, rengiasi už- 
areštuotf Įo turtus New Yorke 
ir nubausti jį ant $100,000 dėl 
slapstymosi nuo tardymo, s Tuo 
tarpu rengiamasi pašaukti tar
dymui patį majorą WąlkeH, ką 
jis Žino apie kokį ten depozitų 
baksiuką, kuriuo majoras dali
nosi pusiau f su Sherwoodu.

įAcme-P. A. Photo]

Elkhart, Ind. — Naujos rųšics lėktuvą?, kuris gali pasikelti tiesiai aukštyn nuo žemes.

Japonai atsisakė 
ištraukt kariuo

menę iš Kinijos
Tautų *Sąjunga žiada paskelbt 

Japonijai boikotą

Washington, lapkr. 8. Japoni
ja mandagiame atsakyme Tau
tų Sąjungai davė suprast, kad 
ji jokiu budu nemano atšaukti 
savo kariuoujenėr, iš Mandžuri- 
jos ligi lapkričio 16 dienos, kaip 
Tautų Sąjunga keliose savo no
tose reikalauja.

Japonija stato sąlygą, kad Ki 
nija turi pirma priimti, be są
lygų penkias Japonijos sąlygas, 
kuriomis butų garantuojamos 
jnponų kapitalo ir nacionalės 
teisės bei privilegijos Mandžu- 
rijoj.',

Mukdenas, lapkr. 7. Kadangi 
kiniečių armija, vedama gene
rolo Ma ’ Chan Shan ties upe 
Nonni traukia pastiprinimus ir 
apsikasa, ruošdamosi ilgai at 
kakliai kovai, japonai rengiasi 
pradėti maršą į šiaurės Mandžu 
riją. Karo padėtį dar labiau 
komplikuoja rastas . užmuštas 
rusas karininkas sykiu su ki- 
niečiaij kareiviais iš ko Japo
nija spėja, kad rusąi tikrai re
mia kiniečius ne tik ginklais, 
bet ir vadais.

Latvijos lenkai 
bandę prijungti
Žemgali Lenkijai

------ -----
Lenkų valdžia nori užglostyti

„ konfliktą 

/ Varšuva, lapkr. 8. Lenkų tel. 
agentūra^, praneša, kad įvyku 
šiame seime užsienių komisijos 
posėdyje, užsienių reikalų, mi 
nisteris Zaleskis padarė prane
šimą dėl ‘persekiojimo” lenkiš
kos mažumos Latvijoj, kur toji 
mažuma esanti kaltinama suo- 
kalbiavimu prijungti Lenkijai 
Latvijos teritorijos dalį (Latga- 
liją).

Zaleskis užtikrinęs, kad Lęm 
kija nesiims prieš Latviją griež
tų priemonių, bėj pasitenkins 
“draugišku perspėjimu”, kad 
latviai suprastų, kokį skaiidų 
įspūdį esą padarę Lenkijoj lat
vių žygiai prieš Latvijos len
kus. •!- !

Jugoslavijos rinkimų 
komedija šiandien_—

Viena lapkr. 8. Šiandien ei
na “rinkimai” į neva parlamen
tą, bet jie yra taip sufušeriuo- 
ti, kad niekas, išskiriant kara
liaus Aicksandro partijos, neei 
na balsuoti.

I • . / ■ ‘ » • . ■ . , -t

Ukrainanis nedavė au
tonomijos .

Lenkų seime dešinieji atmetė 
socialistų pasiūlymą'

Varšuva, lapkr. 7. Lenkų sei
mas dešiniųjų balsų dauguma 
atmetė socialistų įneštą sumany
mą duot: ukrainiečianis autono
miją Lenkijoj. Dešinieji var
du savo partijų ir kliubų pa
reiškė, kad ne tik negalima ki
toms tautoms Lenkijoj duoti to
kių teisių, bet nelogiška yra net 
tokius(pasiūlymus daryti.

Demokrato mirtis . < 
išgelbėjo "senatą

Republikonai pasiliks daugumoj 
' senate

Little Rock, ’ Ark., lapkr. 8. 
Thadeus Ji- Caraway senatorius 
iš Arkansąs netikėtai išrišo‘vi
sus nbaiškumus tarp republiko- 
nų ir ^demokratų, nusimirdamas 
užpereitą naktį, 

i ,

Mirus New Jersey senatoriuj 
Dwight Morrow, republikonai 
senate butų atsidūrę mažumoj. 
Dabar, mirus demokratui sena
toriui Caraway ir užpildžius 
Morrow vietą republikonu, Šie 
turės dviejų balsų daugumą se
nate. Senatą valdys republiko
nai, o kongresą— demokrdtai. 
Dabar senate yra tokia sudėtis: 
47 republikonai, 46 demokratai, 
1 farmeris-darbietis ir dvi va- 
k a nei jos.

.......... . ; i- ■

Sovietų Rusijos sukak
tuvės

Maskva, lapkr. 8. Vakar, ap
vaikščiojant 14 metų sukaktuves 
nuo bolševikų revoliucijos, Rau
donoj aikštėj paradavo 50,000 
aktingų raudonarmiečių ir koks 
milijonąminios šaukdami “te
gyvuoja pasaulio revoliucija”. 
Karo komisaras Vorošilovas sa
vo kalboj kvietė raudonąją ar 
miją btiti pasiruošus.

$100,000,000 už patento 
pasisavinimą

Los Angeles, lapkr. 8. Gyrus 
Newton Andrews, išradėjas gar
sinių filmų (inovietone) apskun
dė Associated Motion Pictures, 
Ine. ant/ $100,000,000 už taL 
kad nuo 1920 metų, ta koiApal 
nija vartoj usi jo patentą ir pa • 
dariusi milžiniškus pelnus.

• ’ ■ 1 • ’ ' ’ ' • ; č 
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Benton Jll., lapkr. 8. Kol ug
niagesiai suskubo atvažiuoti ; 
degantį Ellwood Stone namą, 
didelis policijos šuo jau buvo, 
ištraukęs iŠ ugnies tris Stone 
vaikus.

Antį-fašistinės de
monstracijos ren

giamos Amerikoj 
,' : t ' ■ i

Amerikos italai pasitiks Dino 
Grandį su protestais

New York, lapkr. 8. Antifa
šistų organizacijos Amerikoj 
skubiai organizuoja protesto de 
monstracijas visuose miestuose, 
kaip ta* New Vorke, VV^shing- 
tone, Philadelphijoj ir Baltimo- 
rėj, pro kuriuos tuA prava
žiuoti Italijos' fašistų užsienių 
reikalį mihisieris Dino Graudi, 
vykdamas pas Hooverį ir sek
retorių Stimsolią. ■

> Antifašistų demonstracijas 
rengia tam tikras komitetas, 
vedamas laukraštininko Girola- 
mo Valenti.

Manoma,, kad Dino Graudi 
bus gabenamas slaptai iš laivo, 
stačiai į VVashingtoną, aplen
kiant didesnius miestus.

Pirmieji žmonės 
atvykę Amerikon 

p i r m 8,000 metų
Alaskoj rado senovės žmonių' 

kelią iš Sibiro

VVashington, lapkr. 8. Dr. 
Alės Hrdlicka iš Šmithsonian in- 
stitilto> urado Alaskoj pėdsakus 
pirmųjų žmonių, kurie iš Sįbe- 
rijos atėjo į Ameriką maždaug 
6,000 metų pirm Kristaus. Tie 
žmonės turėjd būti mongolų ir 
Sibiro klajūnų giminės, žmog
ėdros. •

Rasti kaulai ir įrankiai, su
dalę žemės sluoksnyje. Dirbi
niai yra \visai kitokį, negu ligi 
šiol buvo randami. Kaulo gaba
luose išrantyti žmonių\ atvaiz
dai yra tiek aiškus, kad atrodo 
tikros fotografijos. Tų žmonių 
kelias vedės iš Rytų Sibiro,;per 
^iaurą š iaurinę dalį Beringo j u 
ros, Balukėmis ir Alaskos pa
kraščiais.
' '■ > ‘j ’ ..I .//'t1 , . / » * ■ h.’“'; I
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Milwaukee vys lauk ra- 
:■/ keterius \

■ ■ ■ ■
......... ............. H .1

^Mihvaukee, Wis., lapkr, 8. 
Tarpe daugelio kitų visuomenės 
ligų, kurias reikia skubiai ope
ruoti, yra raketas, pareiškė 
darbo sekretoriaus asistentas 
Robe Gari Whitė.

San Pėdro, Cal., lapkr. 6. 
Įvykusiame sprogime ant karo 
laivo GoloradO užmušti 4 ir su
žeisti 9 karininkai ir jurinin
kai. Sprogo bešaujama'kaiįuo- 
16. ‘v

Pabaltijo, Valstybių 
motinos ir vaiko ap
saugos konferencija

Kaunas spalių 26. šių metų 
spalių 30, 31 d.d. ir lapkričio 1 
d. ĮCaunę įvyko Pabaltos vals
tybių motinos ir vaiko apsau
gos antroji konferencija. Tai 
konferencijai rengti Lietuvoj

Hooveris išteisintas dėl 
• laivyno

Washington, lap. 8. Speciali 
komisija atremti laivynų lygos 
kaltinimus paskelbė savo ra
portą, rasdama, kad lygos kal
tinimai yra nepamatuoti ir 
vienpus.ski.

žingeidumas ne visuo
met sveika

Baniff, Altą, lapkr. 8. Dr. 
Kingrey medžiodamas Rocky 
kalnuose susiliko milžiniškai 
didelę mešką ir šovė į ją, bet 
šautuvas nedegė. Meška ’tuo 
tarpu žingeidžiai žiurėjo, kain 
Dr. Kingrey uždaro šautuvą ki
tu šuviu. Kol meška 
to nulti, ji buyo peršauta.

• ■ '■ •< ■ -v ' 4

Socialistai maitins 23- 
000 bedarbių

• Boston lapkr. 8. Socialistų 
partijos nacionalis ekzekutyvis 
komitetas nutarė sukelti fondą 
maitinti 23.000 streikuojančių 
darbininkų' Gr. Lawrence.' Mil 
•waukee miesto majoras dalyva
vo posėdyje.

L

Jėzuitai nepasiduoda 
išvaromi

Madridas, Ispanija, lapkr. 8. 
Apgriautas teatras laike riau 
šių, įvykusių tarpe republikonu 
ir katalikų. Valdžia abejoja, 
a? bus galinta greitu laiku iš
pildyt konstitucijos reikalavi
mą išvaryti 2,300 jėzuitų. 

i __ i ‘i '

Pasaulis baigsis nuo susitrau- 
kimo

Londonas, lapkr. 8. Sir Ar- 
thur Eddington, garsus Angji 
jos fizikas, adrese Fizikos drau
gijai išsireiškė, kad žemė baig
sis palengva artėdama 'į saulę 
ir trumpindama savo orbitą, kol 
galu gale susilies .su saule.

Meksikos .Miestas, lapkr. 8. 
Sniegas ir šaltis ligi 28 laipsnių 
aukščiau zero mieste; trys žmo
nes mirė peršalę. x 

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS. • 

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Ofiias atdaras. kandie nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
\ Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1,-vaL po piet.

. » - < Tel. Roosevelt 8500.
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sudaryt?? organizacinis komite
tas, o .tam padėti Latvijos ir 
Estijos respublikų sudaromi vie
tose atitinkami organai. Kon
vencijoj dalyvauja valstybių bei 
savivaldybių įstaigos, visuome
nės organizacijos ir pavieniai 
asmenys, kurie rūpinasi motinos 
ir vaiko apsaugos klausimais. 
Darbų tvarkoj buvo numatyti 
pranešimai šiais klausimais: so
cialinė apsauga, pavainikių vai
kų apsauga, socialinio—medeci- 
nos personalo parengimas, vai
kų, apsauga kaime, moraline 
vaikų apsauga, vaikų < pavargi
mo įtaka darbo pajėgumui ir 
fizinis auklėjimas, sunkiai auk
lėjamas vaikas, seksualinė pe
dagogika. psichinė—terapeutinė 
pedagogika, luoši vaikai ir jų 
apsauga ir rachito profilatika.

Nauji Valstiečių Liau
dininkų sąjungos vyk

domieji organai
Valstiečių liaudininkų sąjun 

gos vykdomuosius organus da 
bar sudaro:

Centro komitetą: dr. K. Gri
nius, M. Sleževičius, F. Bortke 
jįčienė, V. Oškinis, prof. V. La- 
šas, -L Strimaitis, V. Kvieska.

AL Tor- 
WįRudvfl!is, šiuša, Z. Toliu- 
š'«, L. Šmulkštys, Adžgauskas.

Garbes teism.: dr. Staugai
ti, dr. J. Krikščiūnas, B. No- 
vickienė, A. Sugintas, K žal- 
kauskas; reviz. komisija: Rau 
pys, Grigiškis ir K. Ralys.

Ateitininkai jau paleisti
“Ryto'* redaktorius Kaune

“Ryto ’ redaktorius p. Rad
zevičius gavo leidimą iš Kauno 
karo komendanto trims die
noms atvažiuoti į Kauną.

Ištremtas p. Radzevičius gy
vena Sasnavoj (Marijampolės 
apskr.) oas kleboną.
Pileitsa ir stud. Petrauskaitė

Teko sužinoti, kad teismo or
ganų iš Kauno sunk, da^bų ka
lėjimo palęista paskutinė suim 
tųjų ateitininkų—J. Petrauskai 
tė.

Užtepliojo “Ryto” 
iškabą

Kaunas, spal. 24. šiąnakt ne
žinomi piktadariai užtepliojo 
smala ar laku “Ryto” iškabą.

Ūkininkų Sąjungos bankroto 
byla

Spal. 25 d. Kauno apygardos 
teismas sprendė ūkininkų są
jungos. bylą dėl bankroto.
* ............. ■■ ........... ..... I III ....................... I I II
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Lenkijoj uždarinėti
universitetai; žydų 
pogromai plėtojasi

Endekaj ir gatvių 
banditai atakuoja 

bile juodplaukius
Varšuvos ligoninėse 60 sunkiai 

sumuštų

Varšuva, Lenkija, lapkr. 7. 
Del įvykusių žydų studentų po
gromų vakar uždarytas neap
ribotam laikui Varšuvos univer
sitetas. Pirmiau universitetas 
buvo uždarytas tik trims die- 
noms, bet kadangi žydų muši
mas pasikartojo ir ėjo kaskart 
aršyn. senatas uiversiteta liepė 
visai uždaryti.

Žydų pogromus suorganizavo 
studentų endekų grupės įvairio
se Lenkijos aukštosiose mokyk
lose. Prieš dešimti dienų žy
dai studentai buvo žiauriausiu 
budu išvyti iš Krokuvos univer
siteto. Prasidėjus muštynėms 
tarp studentų žydų ir krikščio
nių Krokuvos universitetas už
sidarė.

Varšuvoj mušė kaip papuolė
Varšuvoj padėtis pasirodė 

kur kas rimtesnė. Pirmiausiu 
endekai “krikščionys? _Jšmet ė 
žvdus studentus iš visų stdden- 
Dškų pašalpinių draugijų; po to 
savo susirinkimuose pareikalavo 
i vesti žydams numerus clausuc, 
tai yra anrubežiavimą žydų stu
dentų skaičiaus universitetuose. 
Pasėkoj to viso pradėta žydų 
pogromai.

Prieš tris dienas sumušti ir 
išmesti ’š universiteto visi žy
dai studentai, lankiusieji teisės 
fakultetą. Muštynės ėjo kumš
čiais ir pagaliais. Vakar en- 
dekai studentai apstatė savo 
sargyba universiteto kvartalus 
i>- kautynėse sužeidė žymų skai- 
čių studentų žydų.

Šiandien žydų pogromai pasi
kartojo ir persimetė iš univer
siteto j gimnazijas. Studentai 
nndekai (kirkščionys). pradėjo 
mušti nebe vien tik savo kole
gas žydus studentus, bet kiek
vieną žmogų, kas tik į žydą pa
sirodė panašus.
Sumušė net rektoriaus žmoną

Studentų pavyzdį pasekė 
miesto mušeikos, kurie taip jflu 
sukilo žydus mušti. Saskio par. 
ke atakuotos ir žiauriai sumuš
tos žydes moterys ir maži žy
dų vaikai.

Koks nogromninkų buvo šė
limas, matyt iš 'to, kad ende- 
kai smarkiai sumušė> ir sužei 
dė paties universiteto rektoriaus 
Lukasevičiaus žmoną tik dėlto, 
kad ji turėjo juodus plaukus 
r studentai palaikė ją už žydę.

šiandien nuvežta j ligonine 
19 sunkiai sužalotų, kur su va
karykščiai sumuštais guli jau 60 
žmonių. r
400 kongreso darbinin

kų bus atstatyti
VVashington, lapkr. 8. Parti

joms p litika, o tarnautojams 
viso gyvenimo klausimas. De
mokratei gavę vieno ar dviejų 
balsų daugumą kongrese, ren
giasi paleisti visus republikoniš. 
kus tarnautojus kongreso na
muose ir pasistatyti demokratų 
partijos tarnautojus. Apie 400 
tarnautojų neteks darbo žiemai 
atėjus.

Kaina 3c

Wells apie demokrati
jos ateitį

Liaudies susipratimas— demo
kratijos priemonė

Chicago, lapkr. 8. šeštadienį 
čia apsistojo H. G. Wells, žino
masis Anglijos autorius; jis 
važiuoja į Wisconsin universite
tą skaityti eilės lekcijų.

Pasikalbėjime Wells pareiškė, 
kad atėjo laikas, kada vien mo
kyklos namo nebegana liaudžiai 
auklėti; reikia šviestis per visą 
amžių, ir tą darbą turi atlikti 
gera spauda ir populiarus rašy
tojai bei lektoriai. Liaudis tu
ri būti auklėjimą, jei norime, 
kad demokratija gyvuotų. De
mokratijos problema yra, lai
kyti žmonių mases informuotas 
apie politines, ekonomines ir 
kultūrines permainas, kokios 
nuolat įvyksta”. 1

Tėvas kalino dukterį 
per 4 metus

Washmgton, lapkr. 8. Tryli
kos metų mergaitė Edith Riley 
pirmą kartą po 4 metų pama
tė šviesą, kada policija ją su
radę tamsiame skiepe užrakin
tą. Jos tėvas ir pamotė. Riley 
abudu areštuoti ir apkaltinti dei 
žiaurumo. Mergaitė sveria tik 
38 svarus ir turi 5 mėtų vaikų 
išsivystymą. Išgabenta j šviesą 
ji negalėjo žiiyėti ir buvo nu- 
pratusi vaikščioti.

New Yorkas turi 
savo “Deveių” ir 
negali jo sugauti

Kaip demokratai šinkavo be
darbių šelpimo fondą

New York, lapkr. 8. Specia- 
lė legislaturos komisija tardo 
miesto bedarbių pašalpos fondo 
arti $8,000.000 stovį. Patirta, 
kad demokratų partijos šefai 
iš to fondo pasidarę sau poli
tinį kapitalą. Pašauktas tar
dymui viešosios gerovės depar
tamento komisionierius, Frank 
Taylor. Bedarbiams buvę už
tikrinta-gauti daliną darbą, ap
mokant iš to fondo,-jei jie bal
suos kaip jiems bus liepta.

Kaip čia sakoma, po visas 
Suvienytas Valstijas išsiuntinė
ti karveliai su varąntais, su
rasti ir sugauti savotišką New 
Yorko “devenį”, Russel T. Sher- 
wood, majoro Jimmy Walkerio 
intymų draugą ir jo finansinį 
agentą.
Gerai, kad liko kas užareštuoti

Sherwood, tebebūdamas ma
joro drangų, ir finansiniu agen
tu, pasiėmė $1,000,000 vertes 
stako transakcijų ir kuomet le*- 
gislaturos komitetas ir detek 
tyvai susiinteresavo, tai jis sku
biai apsivedė su tūla turtinga 
našle ir išdūmė ‘medaus mėne
siui” kažkur į Meksiką.

Komi&ija nesulaukdama jau
navedžių grįžtant, rengiasi už- 
areštuotl į o turtus New Yorke 
ir nubausti jį ant $100,000 dėl 
slapstymosi nuo tardymo.. Tuo 
tarpu rengiamasi pašaukti tar
dymui patį majorą Walkei,į, ką 
jis Žino apie kokį ten depozitų 
baksiuką, kuriuo majoras dali- 
aosi pusiau su Sherwoodu.

___________________________•. , - -_________________________________ i,_______i________ _ ______________________ _—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Elkhart, Ind. — Naujos rųšies lėktuvą^, kuris gali pasikelti tiesiai aukštyn nuo žemės

Japonai atsisakė 
ištraukt kariuo

menę iš Kinijos
Tautų «Sąjunga žada paskelbt 

Japonijai boikotą

Washington, lapkr. 8. Japoni
ja mandagiame atsakyme Tau
tų Sąjungai davė suprast, kad 
ji jokiu budu nemano atšaukti' 
savo kariuopienėr. iš Mandžuri- 
jos ligi lapkričio 16 dienos, kaip 
Tautų Sąjunga keliose savo no
tose reikalauja. .

Japonija stato sąlygą, kad Ki 
nija turi pirma priimti be są
lygų penkias Japonijos sąlygas, 
kuriomis butų garantuojamos 
japonų kapitalo ir nacionalės 
teisės bei privilegijos Mandžu- 
rijoj.

Mukdenas, lapkr. 7. Kadangi 
kiniečių armija, vedama gene
rolo Ma Chan Shan ties ūpe 
Nonni traukia pastiprinimus ir 
apsikasa, ruošdamosi ilgai a t 
kakliai kovai, japonai rengiasi 
pradėti maršą į šiaurės Mandžu 
riją. Karo padėtį dar labiau 
komplikuoja rastas užmuštas 
rusas karininkas sykiu su ki
niečiais kareiviais iš ko Japo
nija spėja, kad rusai tikrai re
mia kiniečius ne tik ginklais, 
beit ir vadais.

Latvijos lenkai 
bandę prijungti
Žemgalį Lenkijai

Lenkų valdžia nori užglostyti
„ konfliktą

Varšuva, lapkr. 8. Lenkų tel. 
agentūra„ praneša, kad įvykti 
šiame seime užsienių komisijos 
posėdyje, užsienių reikalų, mi 
nisteris Zaleskis padarė prane
šimą dėl ‘persekiojimo” lenkiš- 
kos mažumos Latvijoj, kur toji 
mažuma esanti kaltinama suo- 
kalbiavimu prijungti Lenkijai 
Latvijos teritorijos dalį (Latga
li jų).

Zaleskis užtikrinęs, kad Lem 
kija nesiims prieš Latviją griež
tų priemonių, bet pasitenkins 
“draugišku perspėjimu”, kad 
latviai suprastų, kokį skaiidų 
įspūdį esą padarę Lenkijoj lat
vių žygiai prieš Laitvijos len
kus.

Jugoslavijos rinkimų 
komedija šiandien

Viena lapkr. 8. šiandien ei
na “rinkimai” j neva parlamen
tą, bet jie yra taip sufušeriuo- 
ti, kad niekas, išskiriant kara
liaus Aicksandro partijos, neei 
na balsuoti.

Ukrainams nedavė au
tonomijos

Lenkų seime dešinieji atmetė 
socialistų pasiūlymą

Varšuva, lapkr. 7. Lenkų sei
mas dešiniųjų balsų dauguma 
atmetė socialistų įneštą sumany
mą duoti ukrainiečiams autono
miją Lenkijoj. Dešinieji var
du savo partijų ir kliubų pa
reiškė, kad ne tik negalima ki
toms tautoms Lenkijoj duoti to
kių teisių, bet nelogiška yra net 
tokius pasiūlymus daryti.

Demokrato mirtis
išgelbėjo’senatą

Republikonai pasiliks daugumoj 
senate

Little Rock,1 Ark., lapkr. 8. 
Thadeus JH. Caraway senatorius 
iš Arkansąs netikėtai išrišo‘vi
sus neaiškumus tarp republiko- 
nų ii\demokratų, nusimirdamas 
užpereitą naktį.

Mirus New Jersey senatoriui 
Dwight Morrow, republikonai 
senate butų atsidūrę mažumoj. 
Dabar, mirus demokratui sena
toriui Caraway ir užpildžius 
Morrovv vietą republikonu, šie 
turės dviejų balsų daugumą se
nate. Senatą valdys republiko
nai, o kongresą— demokratai. 
Dabar senate yra tokia sudėtis: 
47 republikonai, 46 demokratai, 
1 farmeris-darbietis ir dvi va
lę a nei jos. 

,1. 
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Sovietų Rusijos sukak
tuvės

Maskva, lapkr. 8. Vakar, ap
vaikščiojant 14 metų sukaktuves 
nuo bolševikų revoliucijos, Rau
donoj aikštėj paradavo 50,000 
aktingų raudonarmiečių ir koks 
milijoną.1 minios šaukdami “te
gyvuoja pasaulio revoliucija” 
Karo komisaras Vorošilovas sa
vo kalboj kvietė raudonąją ar 
miją bi.D pasiruošus.

$100,000,000 už patento 
' pasisavinimų

Los Angeles, lapkr. 8. Gyrus 
Newton Andrews, išradėjas gar
sinių filmų (movietohe) apskun
dė Associated Motion Pictures, 
Ine. aut7 $100,000,000 už tat 
kad nuo 1920 metų ta konipai 
nija vartoj usi jo patentą ir pa • 
dariusi milžiniškus pelnus.

■ .

Benton III., lapkr, 8. Kol ug
niagesiai suskubo atvažiuoti ; 
degantį Ellwood Stone namą, 
didelis policijos šuo jau buvo 
ištraukęs iŠ ugnies tris Stone 
vaikus.
<>V ;!f"' ■i" >.. •

Anti-f ašistinės de
monstracijos ren

giamos Amerikoj
Amerikos italai pasitiks Dino 

Grandį su protestais

New York, lapkr. 8. Antifa
šistų organizacijos Amerikoj 
skubiai organizuoja protesto de 
monstracijas visuose miestuose, 
kaip ta» New Yorke, W^shing. 
tone, Philadelphijoj ir Baltimo- 
rėj, pro kuriuos (turi prava
žiuoti Italijos fašistų užsienių 
reikalį ministeris Dino Grandį, 
vykdamas pas Hooverį ir sek
retorių Stimso'ną.

Antifašistų demonstracijas 
rengia tam tikras komitetas, 
vedamas laukraštininko Girola- 
mo Valenti.

Manoma, kad Dino Grandį 
bus gabenamas slaptai iš laivo, 
stačiai į Washingtoną, aplen
kiant didesnius miestus.

Pirmieji žmonės 
atvykę Amerikon 
pirm 8,000 metų 

. * ■

Alaskoj rado senovės žmonių 
kelią iš Sibiro

♦

Washington, lapkr. 8. Dr. 
Alės Hrdlicka iš Smithsonian in- 
stitiito ' urado Alaskoj pėdsakus 
pirmųjų žmonių, kurie iš Sįbe- 
rijos atėjo į Ameriką maždaug 
6,000 metų pirm Kristaus. Tie 
žmonės turėjo būti mongolų ir 
Sibiro klajūnų giminės, žmog
ėdros.

Rasti kaulai ir įrankiai, su
šalę žemės sluoksnyje. Dirbi
niai yra visai kitoki, negu ligi 
šiol buvo randami. Kaulo gaba
luose išrantyti žmonių\ atvaiz
dai yra tiek' aiškus, kad atrodo 
tikros fotografijos. Tų žmonių 
kelias vedės iš Rytų Sibiro, per 
siaurą š iaurinę dalį Beringo j u 
ros, Balukėmis ir Alaskos pa
kraščiais.

I- ■ ■ .

Mihvaukee vys lauk ra- 
:■ keterius

■........

Milwaukee, Wis., lapkr, 8. 
Tarpe daugelio kitų visuomenės 
ligų, kurias reikia skubiai ope- 
ruoti, yra raketas, pareiškė 
darbo sekretoriaus asistentas 
Robe Carl Whitė.

•’ • -A. ■ ’' •
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San Pedro, Cal., lapkr. 6. 
įvykusiame sprogime ant karo 
laivo Colorado užrriušti 4 ir su
žeisti 9 karininkai ir jurinin
kai. Sprogo bešaujama'kaiĮuo- 
15. i i

Pabaltijo valstybės 
bendrom pajėgom 

rūpinas jaunuoliais
Pabaltijo, Valstybių 
motinos ir vaiko ap
saugos konferencija

Kaunas spalių 26. šių metų 
spalių 30, 31 d.d. ir lapkričio 1 
d. Kaune įvyko Pabaltės vals
tybių motinos ir vaiko apsau
gos antroji konferencija. Tai 
konferencijai rengti Lietuvoj

Hooveris išteisintas dėl 
laivyno

Washington, lap. 8. Speciale 
komisija atremti laivyno lygos 
kaltinimus paskelbė savo ra
portą, rasdama, kad lygos kal
tinimai yra nepamatuoti ir 
vieipus.ski.

« - ■

Žingeidumas ne visuo
met sveika

Dr.Baniff, Altą, lapkr. 8.
Kingrey medžiodamas Rocky 
kalnuose susiliko milžiniškai 
didelę mešką ir šovė j ją, bet 
šautuvas nedegė. Meška ’ituo 
tarpu žingeidžiai žiurėjo, kaiu 
Dr. Kingrey uždaro šautuvą ki
tu šuviu. Kol meška ąpsipfa* 
to nulti, ji buvo peršauta. ;

Socialistai maitins 23 
000 bedarbių

Boston lapkr. 8. Socialistų 
partijos nacionalis ekzekutyvis 
komitetas nutarė sukelti fondą 
maitinti 23.000 streikuojančių 
darbininkų’ Gr. Lawrence. ’ Mil 
waukee miesto majoras dalyva
vo posėdyje.

Jėzuitai nepasiduoda 
išvaromi

Madridas, Ispanija, lapkr. 8. 
Apgriautas teatras laike riau 
šių, įvykusių tarpe republikonu 
ir katalikų. Valdžia abejoja, 
ar bus galinta greitu laiku iš
pildyt konstitucijos reikalavi
mą išvaryti 2,300 jėzuitų.

Pasaulis baigsis nuo susitrau* 
kimo

Londonas, lapkr. 8. Sir Ar- 
thur Eddington, garsus Angji 
jos fizikas, adrese Fizikos drau
gijai išsireiškė, kad žemė baig
sis palengva artėdama * į saulę 
ir trumpindama savo orbitą, kol 
galy gale susilies su saule.

lapkr. 8.Meksikos Miestas
Sniegas ir šaltis ligi 28 laipsnių 
aukščiau zero mieste; trys žmo
nės mirė peršalę. x

Kalėdoms Lietuvon
PASVEIKINTI SU ŠVENTĖMIS TĖVELIUS, GIMINES 

IR DRAUGUS GERIAUSIA PASIUNCIANT 
DOVANELĘ PINIGAIS.

SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELEGRAMA, 
GREITAI IR SAUGIAI.

NAUJIIENOS

V'

■ I

1739 So. Halsted Street
Ofisas atdaras kasdic nuo 8:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro.
\ Šventadieniais nuo 9 ryto iki 1,-val. po piet.

Tel. Roosevelt 8500.

No. 264

sudaryt?r organizacinis komite
tas, o jdm padėti Latvijos ir 
Estijos respublikų sudaromi vie
tose atitinkami organai. Kon
vencijoj dalyvauja valstybių bei 
savivaldybių įstaigos, visuome
nės organizacijos ir pavieniai 
asmenys, kurie rūpinasi motinos 
ir vaiko apsaugos klausimais. 
Darbų tvarkoj buyo numatyti 
pranešimai šiais klausimais: so
cialinė apsauga, pavainikių vai
kų apsauga socialinio—medeci- 
nos personalo parengimas, vai
kų apsauga kaime, moralinė 
vaikų apsauga, vaikų < pavargi
mo įtaka darbo pajėgumui ir 
fizinis auklėjimas, sunkiai auk
lėjamas vaikas, seksualinė pe
dagogika. psichinė—terapeutinė 
pedagogika, luoši vaikai ir jų 
apsauga ir rachito profilatika.

Nauji Valstiečių Liau 
dininkų sąjungos vyk

domieji organai
Valstiečių liaudininkų sąjun 

gos vykdomuosius organus da 
bar sudaro:

Centro komitetą: dr. K. Gri
nius, M. Sleževičius, F. Bortke 
•nčienS, V. Oškinis, prof. V. La-
>Strimaitis, V. Kviesta. 

R, Žygelis, J&takwkas, AL Tor- 
itafij Rudvalia, šiuša, Z. Toliu- 
š’«, L. Šmulkštys, Adžgauskas.

Garbė? teism.; dr. Stangai- 
t.:s, dr. J. Krikščiūnas, B. No- 
vickienS, A. Sugintas, K. žal- 
kauskas; reviz. komisija: Rau 
pys, Grigiškis ir K. Ralys.

Ateitininkai jau paleisti
Ryto’’ redaktorius Kaune

“Ryto ’ redaktorius p. Rad
zevičius gavo leidimą iš Kauno 
karo komendanto trims die
noms atvažiuoti į Kauną.

Ištremtas p. Radzevičius gy
vena Sasnavoj (Marijampolės 
apskr.) oas kleboną.
Paleitsa ir stud. Petrauskaitė

Teko sužinoti, kad teismo or
ganų iš Kauno sunk, darbų ka
lėjimo paleista paskutinė suim 
tųjų ateitininkų—J. Petrauskai 
tė.

Užtepliojo “Ryto” 
iškabą

Kaunas, spal. 24. šiąnakt ne
žinomi piktadariai už tepliojo 
smala ar laku “Ryto” iškabą.

Ūkininkų Sąjungos bankroto 
byla

Spal. 25 d. Kauno apygardos 
teismas sprendė ūkininkų są
jungos. bylą dėl bankroto.

“T“——1 ■ -............ —  
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Lietuvon ir Atgal
Rašo Dr. A. MARGERIS

193> Grand Street

T> A TV1/\O RADIOS

ANT

Didelis Parodos Iškrovimas

RAKULA

Vertės $110.00

w

Visi, kas kovoja prieš juodą 'fašizmą.
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kulnim, žiūrim migi apie kam* apie šviežios mėsos vadinasi,

sutaisyta, 
šiltame

omą nn- 
i,’ kad ve 

kelnes

todėl, gali Bile 
gulėti ar ,paka- 
na>x4r niekados

apysaka, Kuri nustebino pasauli, 
UŽKERĖJO MILIJONUS ŽMONIŲ.

NAUJOS ELEKTRIKINES 
PLOVIMUI MAŠINOS,

Ne! Jie 
dauginasi

Rezulta- / mūsa at-

D-rui 
rado.

veisiasi ir 
milijonais, 
negardžiai

t* -v.
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neduot ifvės 
jau nebe
jos pirkę 

valgyti, o 
tai tuojau
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Skaitykit “DRAKULĄ” “Naujienose 
kviniis

lą gyva kinnelyne! Gerai, kad 
čia pat turėta bonka 
sios 
“kleboniškų 
ve,

'kyšiu, kad .pinigų ar arešto 
pabaudomis mėsos parduotu
vių kaip reikia sutvarkyti ne
galima. - 
mėsos 
kams 
(kuriomis butų

PLATINA IR
REMIA

tarinė mėsos parduotuvių pu
se. Ir juo greičiau atatinka
mi valdžios organai šiuo svar-j 
biu reikalu susirūpins, juo ge
riau bus žinonių sveikatai; be

kareio- 
tai išmetus visai padorių 

širdis “nusiplo- 
kitaip, ir susirgti butų

duotuvese jų suranda. Tai, to
lios, visiems aiškų. Ir iš tiesų, 
mgsai vieta turi būti švariose 
mėsos parduotuvėse, ne rin
koje, kur dulkių ir musių, tar
si? devintos gajybės. Ir, kaip 
jau pasakyta, ypač šviežia 
mėsa turi būti laikoma ledai
nėj ar šaldytuve. O vasarų 
yra gera ir rūkytų ar su prie
skoniais sutaisytą mėsų ledai
nėje ar šaldyklojc jaikyti. Pa
galios, jeigu nesugenda tam 
tikros dešros, kurių česnakų 
ir kitokių Stiprių prieskonių 
baisaus kvapo bijo ne tiktai 
smulkus gyvūnai, bet net ir 
arkliai, mačiau, šalia šitokių 
dešrų vežimo stovėdami, ap
svaigsta ir rinkoje nugriuva, 
—tai nereikia manyti,'kad vi
sos dešros turi tokį galingų 
atsparumų ir, 
kur pamestos 
bintos kabėti, 
nesugesti.

Teko, betgi, pastebėti Lietu
voje ir švarių ir visai moder
niškų mėsos parduotuvių. Jos 
turėtų būti sveiku pavyzdžiu 
visoms mėsos parduotuvėms. 
Štai, Kaune Laisvės alėjoj (Už
tikau mėsos parduotuvę tokių 
žydrią, moderniškų ir puošnių, 
kad jai lygios ir Amerikoje 
nesu matęs. Pryšakims kam
barys didelis, šviesus, švarus 
ir labai tvarkingai viskas ja
me laikoma. Jame parduoda
ma dęšros ir. kitokia nelengvai 
gendanti mėsa. Užpakalinis 
kambarys irgi erdvus, šviesus 
ar’ labai švarus. Jame parduo
dama šviežia mėsa. Bet jos 
čia maža tepamatysi, mat, lai
komu ledainėj ar šaldykloj. 
Tįk tada išiniama, kada rei
kia pirkėjui .šmotas atplauti 
ar atkirsti.1

Šulcui knitinOJu tur gerklių guli 
iMMldarytt rimtų*. Fatangvinklt 
juos | ft minutes bu “MUHterolo’-’.

“cuunteiMrritani” I (mklamaH 
kurtą | VHlundą, Jiu turi Htilplkll 
naifelbą. MUlonu vartojamas per 

motų. HekoiuujiduoJuinus ‘dak
tarų ir . slaugių.

bet ir visame kultūringame 
pasaulyje, kur tik gerbiama 
švara, lugiena ir sanitarija.

Tik Lietuvoje taip nedaro
ma. Lietuvoje mėsos krautu
vės, ypač mažos, kurios daž
niausiai yra žydip rankose, 
baisiai nešvarios! Mėsa su
mesta ant nešvarios kalades, 
vitrinos ar kitur kur. šviežia 
ir greit gendanti mėsa nelair 
koma užšaldyta ledainėj ar 
šaldykloj, bet bile kur pa
mesta ar' pakabinta, ir lai net 
šiltame ore! i

Bet' visų prasčiausių įspūdį 
fljBbSftgVje sukelia Lietuvę# 
mėsos turgavietės, čia, *kaiį 
jaįtosakyta, gardžiai kvepiah* 
Ūtos šviežios mėsos labai retai 
terasi. Ką jau čia ir kalbėti

be stiprių prieskonių arba be 
jokios atsparos prieš bakteri
jas, sveikumų, kad ve ir su 
prieskoniais, kaip antai deš
ros, gana dažnai būna sugedu
sios. Dar vienas charakterin
gas atsitikimas iš “Lietuvos 
Aido:’’ —

“Nėra nė vieno' Šančių, o 
gal ir viso Kauno gyventojo, 
kuris nežinotų halės. Tąi sa
votiška įvairių prekių rinka, 
kuri galima priskaityti prie 
Kauno įdomybių, allankytinų 
ekskursantams.

“Bet esu verčiamas ne apie 
tai kalbėti. Matau reikalų iš
kelti aikštėn vienų tos įstai
gos apsileidusių mėsos par
duotuvę. Trečiadienį, rugpiu- 
čio mėn. 5 d., užėjau į mini
mų halę nusipirkti agurkų. 
Kartu pas vienų mėsos parda
vėja nusipirkau ir dešros kilo
gramų. Neturėjęs reikalo su 
halės pirkliais ir nieko negal
vodamas apie, dešros kokybę, 
parsinešiau ir entiatiMS valgytt. 
Atsikandau vienų kitų kąsnį 
—purto. Norėjau išmesti ir 
tuo visų baigti. Bet prisimi
nęs, kad pas jų gal ir daugiau 
tos nįšies dešrų yra, nutariau 
pranešti apie tai sveikatos de
partamentui. Dar nuėjau pas 
tų pačių pardavėjų ir paaiš
kinau visų reikalų. Bobelė iš 
pradžios norėjo išsiteisinti, 
bet pamačius, kad pardavė 
•dešrų ne visai mulkiui, prisi
pažino ir pradėjo atsiprašinė
ti. Perkalbėjo mano nusistaty
mų. Pasigailėjau ir prižadė
jau niekam apie šiĄ prekybos 
operacijų nebepranešti. Nema
nykite, kad jos pasigailėda
mas nusidėjau visuomenei. 
Ne. Man nusileidus, ji pasiūlė 
patikrinti visas dešras. Aš tik
rinau. Ir pasirodė, kad toje 
vietoje buvo visos sugedusios. 
Dovanodamas pareikalavau, 
kad šios tuoj aus butų išmes
tos iš apyvartos. Pardavėja 
sunaikino. Be to, dėl’ atsargu
mo, prižadėjau sekti jos par
duodamų produktų < kokybę. 
Taip pat, kad .nelikčiau kalias 
visuomenei, randu reikalų tai 
.paskelbti viešumon ir papra
šyti tų, kuriems pavestas tas 
dalykas prižiūrėti, kad dau
giau dėmesio atkreiptų į ha
lėj parduodamus tmaisto pro-

,/Tereikia.; įmokėti $5.00, o po tam 
kus menesis.

NAUJIENOSE
Kas buvo Drakula? Kiek šimtų metų Drakula gyveno? 

Kodėl Drakula gere žmonių kraują?!
ir gaukite ulsa-

TSnjykite ’ADĄĄĘŲLOŠ” praclžiij!
49.00

‘Didelis pasirinkimas THOR 
ir MAYTAG plauna- ’fifil 
nių mašinų po

(Tęsinys)
Mėsos parduotuvės.

Bevaikščiodamas Šiauliuose 
rodos, visai atsitiktinai atsidū
riau mėsos rinkoje. Ilga 
nei šiokių nei tokių būdų, 
riose tiek daug sukrauta 
sukabintas mėsos, kad 
dingtelėjo ^gaivoje, mintis, 
ne tik ]>er daug mėsos šiau
liečiai valgo? Bet keisčiausia, 
kad vasaros melų ir net šiltą, 
saulėtų dieną apsieinama čia 
be ledaunių arba šaldyklų. Ir 
kai pamačiau didelius ir ma
žus šviežius mėsos šmotus su
verstus ar sukabintus būdoj, 
tai pamaniau ir šiaip ir taip 
ir nuėjau, bet kai pastebėjau 
šviežių mėsa suverstų ant vit
rinos lauke arba sukabintų 
budos palūpy j taip, kad dalį 
jos siekia ir kaitina saulės 
spinduliai, tai jau tada neiš
kentęs paklausiau pardavėjų:

—Ponia, ar šviežia mėsa ne
sugenda tokių šiltų dienų sau
lės spinduliuose bekabėdama?

—Kada ji čia besuges, po
nas, kad mes labai greitai jų 
išparduodame. — Atsake dik- 
ta, su kraujuota ir taukuota 
prijuoste, kaip tikra mėsinin
ke, moteris, kurios kakta ir 
veidas riedėjo dideli prakaito 
lašai ir kiekvienų kartų, kada 
tik ji linkterėjo, jie varvėjo 
ant jaknų, širdžių ir kitokių 
gyvulių išvidės organų krūvos.

Bet jei neišparduodate, 
ponia, tai ar likusią šviežių 
mėsų nesunešate ledainėn?

—Ne, ponas. Ant nakties 
nugabename antai ten į skie
pų, o dienų — vėl čia. — Ga
na mandagiai ji man atsakė, 
nors ir turėdama rankoje di
delį peilį ir rodydama su juo 
apšiupusį namų, kuriame, ma
tyti. irgi mėsos parduofuvės 
esama, tik ve dienų beveilc 
viskas išgabenta budon, regis, 
kad biznis geriau eitų.

Nuėjau toliau — miesto ste
bėti. Bet po keletos valandų 
ir vėl grįžau mėsos turgavie
tėm įdomu, mat, buvo man 
patitri, ar tikrai čia mėsų taip 
greitai išparduoda, kaip ta 
moteriškė sakė. Ne. Ta pati 
moteriškė stovėjo, laukdama 
pirkėjų, taigi, ir tos pačios 
šviežios mūsos šlaunys kabėjo 
kaip kabėję. O aš dabar eida
mas šita lyg ir kokia mėsos 
alėja, kyščiojau savo nosį tai 
prie vienos tai prie kitos neva 
šviežios mėsos šlaunies ir, pa
sakysiu tiesų, — jau atsidavė! 
Nesakau, kad atsidavė dvėse
na. Ne. Bet, šiaip ar taip, gar
daus šviežios mėsos kvapo ir
gi nebeturėjo. Vadinasi, šita 
mėsa, laikoma šiltame ore, 
jau buvo pebradėjus gesti, 
puti.

Tų patį pastebėjau ir Kau
ne. Nes ir čia veikia tam tik
ros budinės mėsos parduotu
vės, išstatytos turgavietėje. 
Ir mėsa jose ne tiktai labai 
netvarkingai suversta, bjt ir 
nuo musių, dulkių ir šilimos 
visai neapsaugota. Užtat mu
sės ir naudojasi ja, kiek tik 
nori... O vėjas, sukėlęs dulkes, 
tarsi atneša ir padeda jas tie
siog ant mėsos... Visokiausių 
bakterijų, aišku, nestinga... O 
šiltas oras, tarytum, sakyte 
sako mikrobams: veiskitės ir 
dauginkitės... Ir negi jie mie
ga, kaip, pavyzdžiui, sveika
tos dežuruolojai 
smarkiai 
milijonų 
te, labai 
siduoda, 
va.

Geriau, rodos, savo frontų 
atlaiko rūkyta mėsa. Bet ir 
tai ne visa pajėgia prieš viso
kius gyvius atsispirti, vadina
si, tampa s u parazituota. Alai, 
pavyzdžiui, teko ragauti kum
pio, regis, tik prieš dvi ar tris 
dienas iš mėsos turgavietės 
parnešto. Po vienam kitam

iŠ kultūringų kraštų at
važiavę žmonės nebegaus to
kio prasto įspūdžio, kokį yra 
gavę.

(Bus daugiau)
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KRAUTUVĖJ
ATWATER KENT,» R. C. A. VICTOR, 

SPARTON, MAJESTIC, ZENITH, 
BRUNSWICK ir PHILCO.

Kainus dabar žemos sulig pirkėjo-reikalavi
mo, gali išsirinkti nuc$244)0 iki $300.00

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne 1

VIREJE, Išleista 1926 metais. Apdaryta____ _________$2.6G
1,054 patarimai kaip virti (vairius valgiai-

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro___  $1.50
Mokykloms ir ŠeimininkSms vadovėlis ir .pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS___________________ $3.0(1
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Laetu- 

/ vos žmonių surašymo. Surašyta Visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, Įdek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose_____ $7.00LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA__________________________*
Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista
1926 metais. e

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS--------- ----- -------------------------  ,55
Namų darbai, naminė sųskaitybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

Ir nemanykite, gerb. skaity
toj a i-jos, -kad mėsos pardtbvč- 
jai Kaune tik amerikiečius su 
.kirminų arndjdnns puola. Nv. 
Jie tokiomis jau negarbingo
mis priemonėmis puola ir pa
čius kauniečius, štai iŠ “Lie- 

t 

tuvos Aido: —
'‘Nukirmijusią mėsų pardavė!

“Kaune Stasės Valatkcvičiu- 
tės mėsos parduotuvėje (Ne
muno g. 8 nr.) š. m. birželio 
11 d. Albina Antavičiutė nusi
pirko pusę kilogramo mėsos. 
Parsinešusi, pastebėjo, kad ta 
mėsa sukirmijusi ir, žinoma, 
maistui netinka... Pasiskundė 
policijai. Mėsos parduotuvės 
savininkė teisinosi policijai, 
kad toji mėsa, kaipo pasenusi, 
buvusi parduotuvėj atidėta į 
šalį, bej, pačiai savininkei išė
jus iš parduotuvės, jos sesuo 
pardavusi tų mėsų. < A. Anta
navičiūtei, esą, nieko nežino- 
įdama...

“Kauno II nuov. taikos tei
lsėjas šio mėn. 14 d. nubaudė 
Stasę Valatkevičiutę 100 litų 
pinig. bauda arba 7 paroms 
arešto.”

•Net ir dešros, kurių stiprus 
prieskoniai, rodos,' turėtų ne
leisti mikrobams veistis, Kau
no mėsos parduotuvėse su
genda. Ir tokių netikusių mė
sos parduotuvių randasi net 
Laisvės alėjoje! Šit iš “Lietu
vos Aido”:—

“Pereito mėn. 1 d. p. G. At- 
ikočiuniene Kaune nusipirko 
iš K. Kazėno parduotuvės 
tLaisvės alėjoj 15 kilogramų 
ląntros rųšies '-dešrij.- Nusipir
ko,' bėt is savo ji 
visų parduoti jų ji 
galėjo: tų dešrų iš 
piliečiai negalėjo 
jei kurie ir valgė, 
išvėmė...

“Pusantro kilogramo liku
sios neparduotos tos dešros G. 
Atkočiunienė nugabeno į poli
cijos nuovadų. Policija patei
kė tų dešrų patikrinti Kauno 
miesto gydytojui 
čiuškak kuris rado, kad tų 
dešrų butą stačiai apipuvusių.

“Kauno I nuov. taikos teisė
jas nubaudė p. Kazėnų už tai 
75 H. pinigine bauda arba 5 
paroms arešto.”

Gera ir naudinga, kad; nu
sikaltusius mėsos pardavėjus 
teismas nubaudžia. Bet ar ne
būtų racionaliau ir naudin
giau, kad užuot tik nusikaltu
sius bausti, imti ir panaikinti 
nusikaltimo priežastis?

Visų pirmiausia, žinoma, 
mėsos parduotuves turi būti 
švarios. Paskui, ne tik šviežia 
mėsa, bet ir rūkyta arba kad 
ir su prieskoniais 
kuri vis tiek genda 
ore, turi bąli laikoma užšab 
dyla. Vadinasi, tik tada išimti 
jų iš ledainės ar Maldyklos, 
kada reikia parduoti.

Taip daroma ne tiktai Jun-

Reikia atatinkamų 
parduotuvių savinin- 
privalomų taisyklių, 

j reguliuojama 
valgyti, tai ir mėsos par* ypatingai higienine *bei sani-

[Acme-P. K A. Photo] ą

Milžiniškas sifonas, kuriuo vanduo teka 250 mylių į Los An- 
.geles. šiomis dienomis įvykusi ekspliozija sudraskė vienų sifono 

sekcijų. ' v

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 South Halsted Strerl

> ' . CHICAGO, ILL. iZ’ . U • .
Lietuvių dainos per radiv iš)X#Mies W. ę. F. L., 790 k. 
v Nedėliomis nuo 1 iki 2 val<;po piety..Ketvergius nuo

7 iki 8 valandos vakarį iš stoties W._ C.
r' “t■ j " I
—...........  I Į........... ....

Liptų vos. Sacialdeniokratų užsieny -dvisavaitinį laikraštį 
i’ tiaina metams 2 dal, tfusiii ^iėtų 1 dgl

ttemany, Berlin, SW 68, Schli

duktus. Gal Ir kitose jau par
duotuvėse tokių apsileidimų 
pasitaiko. T. A.”

• . i

Ir šitoje ir kitose rinkose 
teko man vaikščioti ir įvairias 
parduotuves, ypač mėsos, ste
bėti. Tarp T. A. ir manęs yra 
tik tas skirtumas,, kad jis tik 
vienų apsileidusiu mėsos par
duotuvę ternafė, o aš daug jų 
mačiau. 'Vadinasi, mudviejų 
pastabumas yča nelygiai 
smalsus bei aštrus. Bet tiek 
to. Man čia svarbu yra pasa
kyti lik tai, .kad ne tik švie
žia, bet ir rnkyta arba ir su 
stipriais -])rieskoniais sutaisytą 
mės^ neturi bųtiįfail 
k oje. Juk stačiai ged 
mėsa, tarytum, bittai 
kepures ir kitokios prekės; 
kurios nebijo šilimos ir ne
genda, iškabinta 3r ant vitri
nos suversta ir demonstruoja
ma rinkoj! Kam ėėmOntsruoti 
mėsą žmonėms rinkoje? Kurią 
Jiori

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$179.00 Trečia Kta 
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

DABAR -GALĖJĘ

Kada Poilsis Būna Sutrukdomas?
**: Veikite Greitai Kada Pu»lh Nereguliarumai 

Sutrukdo Miegą.

AR jus vargina pu«l?s nereguliarumai; deginan
tis. mažas ir perdaug tankus šlapinimasis ir 
’įAv.climasis naktimis? Greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jje galbūt įspėja tulus inks- 
tų'ir pūslės pakrikimus.

' Vartotojai visur atsideda aftt Doan’t 
Pilis, šis laiko išbandytas diuretikas re- 
komenduojamfcs per 50 metų. Pardavi- 
nėjamas visų apriekininkų.

Dban’s Pilis ■ TE.1 
S"**.*— •>' ...... •' MMM , ..f .....

VIRŠMINĖTA KAINA 
\ Visų musų laivų.

Del informacijų kęeipkitės i lokalinius 
musų agentus

Hambuhg-American Line
177 N. iMICHIGAN AVĖ., CHICAGO

nęglect
. ■■ > 1

■> • X JV1’ •
- ■’ą.



Imigrantų problemos
Padėkos žodisKLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Cicero

Skelbia, kad dabar yra

NAJIENOSEVietinis,

Atsišaukimas
Našlės dalis

Kuomet vyras NAUJIENAS
ir Tėmykit

Nepaprastus Bargenus

Noveipber 12,13,14

Vapsva

Kojų,

HAM BERtEI?

taki

EtMVTS 
MEAH

BAKINC
POWDER

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Lonia Avė. 
CHICAGO. ILL.

Varto- 
Lambert 

Louis.

UARTERS

Pypkės ij 
Cigaretų 

Rūky
tojų

VOU CUT THAT 
INTO "nNO’5 —

fe6"T >
INTO 
INTO

Negu buvo dešimts metų atgal 
Eikite i tas vietas, kurios Garsinasi

New York.
Daugumoj val-

trečią dalį

Didelis smagumą

Esu natūrali

NOO 'PON'T
HOVM "TO DlVlfcE ANM 

THlNCr- INTO 
SUTEĘHTHS ?

LISTERINE 
: pašalina halitosis’ . 
Užmuša 200,000,000 peru

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis. 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą 
kitę jį kasdie. 
Pharmacal Co.,

TAKE A 
STEAK VOREKAMPtE 
Y0U CUT IT IN 
THEN 
CVHEM

— Ar man ncgn- 
kokias popieras 

siun-

i Taip* 
•dėkoja Bridgeporto biz- 

kurie aukavo dova- 
būtent J. Petrauskui, A 

J. Rizginui ir G

Tarp Chicagos 
Lietuvių

BR1DGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus, 
817 West 34th St 

Tek Boulevard 9336

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortų 
■ skiltimos

namie

KETVERGE, PĖTNYČIOJ 
IR SUBATOJ

Phila, Penn. 
Ne. Negali ti- 

Kaina 
rekordo yra

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda i pavojingų su
sirgimų. Sustabdykite j] ūmai 

su linimentu

Buvimo pailginimias
Atvažiavau su

Tavo sūnūs

Ar gali žmogų 
neužsimokėjo 

įneigų 
A. L., New York City 

Sulig įneigų

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yarde 3408

Phone Hemlock 2323
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
6504 So. Washtenatv Ade.

CHICAGO, ILL.

Jie niekad jos 
nekviečia

Brangus lietuviai, ar negalė
tumėt man suteikti kokios pa
galbos pinigiškai? Aš jau de- 
širptį metų kai netekau svei
katos ir dabar ciįu biednujų 
prieglaudoj Oak Foreste. Dak
tarai pripažįsta, kad aš galiu 
pasveikti. Bet esu biednas ir 
neturiu iš ko daktarams atly
ginti. ; Taigi šaukiuos į Jus, 
bene pagelbėtumet man iš to 
vargo išbristi.

Žinau, kadi dabar yra sun
kias laikai visiems, o vienok po 
vieną centą jeigu sudėtumet, 
tai man butų didelė pagelba.

Pasilieku laukdamas jūsų 
žinelės ir paramos.

John Sereikis, 
Ward 39

Oak Forest, II.

Prižadėjo gausiai aukauti 
darbių fondui

musų specia 
Kiekvieną receptą patikrų 

tris sykius. Musų aptiekoji

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Spalių mčn. 18 d. jVyko me- 
tinis 26 n^etų gyvavimo Sal
džiausios širdies Viešpaties 
Jėzaus Draugijos koncertas.

Programą išpildė p. Kastas 
Sabonis. Draugijos vardu 
Vakarui Bengti Komisija dė
koja p. K. Saboniui už pasta
tymą linksmo veikalo
• H aa* S • *■jau ' 
nicriams 
nas 
Junevičiui 
Guobini.

Dar kartą qčiu geraširdžiams 
biznieriams ir taipgi ačiū pu
blikai už skaitlingą atsilanky
mą. Bengirno Komisija.

Nepilnamečių vaikų pilietystė 
Klausimas,

zuptas pilietis nuo 1929 m. Tu
riu sūnų, kuris dabar sulaukė 
20 m. ir gyvena Europoje. Ar 
jis gali atvykti į šią šalį kaipo 
Amerikos pilietis?

R. F., Brooklyn, N. Y.
Atsakymas

turi teisę įgyti Amerikos pilie- 
tystę tavo naturalizavimu, jei
gu legališkai įleistas | Suv. 
Vai. nuolatiniam apsigyveni
mui, kuomet dar nesulaukęs 21 

Į atvykti 
kvotos ir 
Amerikos 
teisė išsi
tampą 21

WISSIG,
Pasauliniame Kate

Seno' Krajaus

Klausimas, 
patėmijau knygose žodį “ibid”. 
Ar man negalite paaiškinti, ką 
tas reiškia? Negaliu rasti žo
dyne. —F. H., Yonkers. N.. Y.

Atsakymas. — ‘Tbid” arba 
“ib” yra sutrumpinimas “ibi
dem”. Yra tai lotyniškas žodis, 
reiškiantis “toj pat vietoj”, žo^ 
dis vartojamas, kuomet auto
rius mini vieną šaltinį, tą patį 
šaltinį, kelis kartus. —FLIS.

.r

Įneigų taksai
Klausimas. — 

nubausti, kuris 
tinkamą dalį 1921 
taksų

Atsakymas
įstatymu, žmogų negali bausti, 
jeigu po trijų metų po prasi
žengimu kaltė nerasta. Del pra
sižengimų prieš Suv. Vai. arba 
jos skyrius paskirtas laikas yra 
6 metai.

Receptų pildymas 
liimas 
litam 
galite gauti visokių gydančių žo
lių ir šaknų. Siunčiame ir į kitus 
miestus. Rašykite mums laišką 
arba atsilankykite ypatiškai.

West,rn. Electric kompanijos 
darbininkai—dirbtuvių ir ofisų, 
o taipgi viršininkai—prižadėjo 
paaukauti bedarbiams šelpti 
Chicago  j ir Cook paviete šią 
žiemą. $165,000.

Tai yia suma dvigubai dides
nė, negu jų kvota. Ir jeigu to
kios paramos bedarbių fondas 
suplauktų iš kitų įstaigų, tai 
nedarbo vargai dešimtimis tū
kstančių Chicagos ir Cook pa
vieto šeimynų šią žiemą žymiai 
palengvėtų.

O gelbėti bedarbiams dabar 
matosi daug didesnis reikalas, 
ne kad praėjusią 1930-31 metų 
žiema

Klausimas.
savo dukteria aplankyti šią ša
lį. Noriu išgauti pailginimą 
mano buvimo. Kur turiu kreip
tis? Ar mano duktė turi atski
rai prašyti?

A. T., New York.

J. SOVETSKY
Užlaikome geriausias 

VYRŲ ir MOTERŲ DRAPANAS 
už žemiausias kainas

6234 S. Westem Avė.
Tel. Hemlock 1582

11 rnuaiasi

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatam*, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
de jima, ir teip visokiu* skaudėjimus 
(tik no ronae ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dekanių Galinga Mosta yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, ^*1.80 ir *3.00, 
Ir 10 centu extra už persiuntimą.

, Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OUfTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Boa 352
v Hartford, Conn.

Baigęs Berlino, Vokietijoj Universitetų 
190 N. STATE, STREET, 

CHICAGO. ILL.
Rootn 834, 8-tas AugStaa

Kasdie 10—5:30, PStnyčiomls uždaryta
SKYRIUS: 2483 MILWAUKEE AVĖ. 

Utarn., Ketv., SubatoJ 7 P. M,—9 P. M. 
PStnyčiomls 2 P. M.—5 P. M.

Padklausykit musų kalbos apie Sveikatų 
ii wJKS stoties Pan. ir Seredoj 1:15 P.M.
□ izvtlnn Tlinnn le Q • A K.’ XJT

YOIJFEm 
Night and Moming to kuep 
themClcan, Clear and Healthy 

Write for Fr.ee “Eyė Care” 
or “Eye Eeauty” Book

Matae Ce^Pept H,S., 9 B. Ohio S t., Chicago

Atsakymas. — Aplikacijos 
pailginti laikiną buvimą turi 
būti pasiųstos vyriausiam atva
žiavimo uoste valdininkui — 
tavo atsitikime Commissioner 
of Immigration, Ellis Island, 
N. Y., nemažiau 15 dienų ir ne
daugiau 30 dienų prieš išvažia
vimą. Aplikacija, prie kurios 
prašytojas turi prišokti yra 
form 639. Kuomet keli šeimy
nos nariai atvyksta į vieną 
uostą tuo pačiu laiku, tai tik 
viena aplikacija tėra reikalin-

J. P. RAKŠTIS
4įP • ■' • r ■' '

Registruotas Aptiekorius

1900 S. Halsted St..
' ' *: CHICAGO. ILL. .

Klausimas 
numiršta ir nepalieka paskuti
nio testamento, kaip jo turtas 
padalinama? A. K 

Atsakymas, 
stijų našlė gauna 
nejudinamo ir pusę asmeniško 
turto, kuomet vyras miršta ne
paliekant paskutinio testamen
to. Likusis turtas padalinama 
tarp vaikų.

“Ibidem”

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

Klausimas. 
lite pranešti 
reikia įdėti į konvertą 
eiant natūralizacijos peticiją ?

T. D., Newton, Mass.
Atsakymas. — Tamsta gal 

kalbi apie siuntimą form A 
2214, kuri pavadinta “Prelimi- 
nary Form for Petition for Na- 
turalization”. Turi tikrai ir at
sargiai tą blanką išpildyti. Tu
ri pasiųsti sekančius su forma: 
Į) aplikuoto -pirmas popieras; 
2) dvi fotografijas (2,/2X2’/2 
colius didumo), ant kurių rei
kia pasirašyti; 3) pašto pinig- 
laiškį ant $5.00 vardu Commi
ssioner of Naturalization (jei
gu pirmos popieros gautos prieš 
liepos 1 d. 1929 m.). Tas visas 
popieras reikia siųsti tiesiog 
District Director of Naturali
zation registruotu laišku.
Įvažiavimo legalizavimo kaina

Klausimas. — Atvykau NeW 
Yorkan 1903 m. ir gyvenau 
Suv. Valstijose nuo to laiko, ir 
dabartinėj vietoj nuo 1919 m. 
Visai nemi^linau apie pilietys- 
tę, bet galų gale prie darbo pa
sirodė reikalas išsiimti pirmas 
popieras. Bet negalėjau pertik
rinti mano atvažiavimo laiką. 
Mano paties pastangos įsteig
ti legališką įvažiavimą nuėjo 
niekais, nes laivo kompanija 
negalėjo rasti vardo. Mano pra
vardė gal taip iškraipyta, kad 
negalima buvo pažinti. Vietinis 
žmogus man pranešė, kad jis 
gali visą reikalą užbaigti ir 
man išgauti pilietystę, jeigu aš 
jarq užmokėčiau $175. Praneš
kite, af tas galima?

M. K
Atsakymas. — 

keti j tokius prižadus 
užregistravimo 
,$20. Kuomet tavo įyažiąyimas 
Užregistruotas, nėr^į|>kj||? kliū
čių sulaikyti išgavimą pirmų 
popierų. Foreign Language In
formation Service tau pasiųs 
pilnas instrukcijas, kaip pri
duoti užregistravimo aplikaci
ją, jeigu nori. užregistruoti at
važiavimą. •

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitinį spalvuotą jumoro žurnalą

^VAPSVA”
Joks .jumoro žurnalas neturSjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
•A Rašykite: ' •
Kaunas, Maironio 6.

Daktaras
l ’, ■■ / i

, Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpccialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, f ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje,. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. . Jeigu .kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ii''persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metą' išgydė tūkstančius ligonių. Patanmai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it huo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10'ryto iki*1 vai. 
4200 < West /26 S&, > kampai? Keeler Avis., Tel. Oavford; 5573

m. amžiaus. Jis gali 
nepriskaitytas prie 
ant syk gali savintis 
pilietystės teises. Ta 
baigia, kuomet jis 
m. amžiaus.

Padaro 
Skalbimą 

Lengvą >

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite Skalbti į 

savo drapanas

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

" Klauskite pas savo groserninką 
įĮNCO yjfASH.
\ Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis —• po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

į " Chicago, UI. 
■ Tel. Pullman 6201

Valome B
Senas skrybėlės; paskiau ’ 
išrodo kaip naujo s. 
Taipgi valome ir prosi- 
name vyrų siutus ir.overkautus; mote
rų dfreses ir kautus, Darbas labai ge
ras ir garantuotas?.

Little Star Cleaners 
l332$ So. Halsted , Street 
4 kampas 33rd Place ‘GYSLOS

AMŽINAI IŠGYDOMOS PAGELBA 
VĖLIAUSIO EUROPOS 

IŠRADIMO
dls pastebčtinaa treatmentas yra tel* 

klamas kai jus dirbate ar valkstote. Jie 
yra be skausmo Ir absoliučiai saugus. Po 
kelių treatmentų jus nebeturėsite SKAU
SMU. MĖŠLUNGIO, SUTINIMŲ IR NUO
VARGIO JAUSMO. Varlcose Gyslos 14- 
nyks ir nebus jokio ženklo, kuris rody
tų, kad jus kada nore esate turėję varl- 
cose gyslas. KOJŲ ULCERIAI, ATDAROS 
ŽAIZDOS, PHLEBITIS, KOJŲ SUTINIMAI 
islgydo į stebėtinai trumpų laikų.

■i

EGZAMINACIJA DYKAI 
KAINOS ŽEMOS

Liudijimai sutelkiami ant pareikalavimo.

S Pastebėkite puikią tel- M 

lq . . , kaip piragai
s '■ x laikosi švieži. ■

i SAMEPRIą Į
' ^FOROVER ; :

40YEA&S
25 ounces for 254

Buy gloves with what 
it savęs

N«ra reikalo moačti 60c »r , 
daugiau, kad gauti gera damų 
koSelo. Listerine Tootb Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda oi 
25c. Ji raio tr apsaugo d*»- 
tie. Be to galite suunpint’ 
*3. už koriuos galite *ūeip>rk- 
U piritioaites ar kų k>w. , 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

: ''Tel. Kedzie 8902 < '

DOUBLE

VARICOSE PROBAK

(PROBAK BLADFJ
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KITAS MINISTERIS ATVAŽIUOJA

^Netrukus Amerikon atvyks dar vienos Europos 
atstovas — fašistų Italijos -užsienių reikalų 

minįsteris Dino Grandį. Jis čįa atstovaus upatįn Mus- 
solipi. Fašistų premjeras bijosi keliauti, kadangi už jo 
žiaurius darbus gali kas nors bandyti jam atkeršyti. 
Italijoje “ii visuomet yra lydimas didelės gaujos 
policininkų; o kai jisai išvažiuoja iš Romos, tai kelias 
būna apstatomas armija, kuri nė iš tolo neprileidžia 
žmonių.

Ministerio Graudi kelionės tikslas veikiausia, yra 
paąąšųs į tą, kuriuo neseniai lankėsi Washingtone 
Erąncijos premjeras Lavai. Jisai, be abejonės, kalbėsis 
sų prezidentu Hooveriu apie ateinančią tarptautinę nu
siginklavimo kanferehcijąy apie Vokietijoj repąracijas 
ir kąro skolas, apie muitus, valiutą ir t. t. Bet Italijos 
vąldžios pasiuntinys dar, žinoma, turės čia ir kitų reįr 
kaly, kurie Franci jos ministeriui pirmininkui nerūpėjo. 

• Italija yrą paskendusi skolose.lsJr butų seniąį subankro- 
tąvusi, jeigu Amerika nebūtų suteikusi Jai didėlių pa
skolų. . Kadangi artinasi laikas, kada senosios .skolpst 
turės būt atmokėtos, tai fašistų valdžiai reikią dabar 
ieškoti naujų paskolų, ir ji jų niekur kitur negali gauti, 
kaip tik Amerikoje.

Finansine Italijos priklausomybė nuo jungtinių 
Valstijų privertė jos valdžią griežtai pakeisti savo už
sienių politiką. Pirmiaus Mussolini nuolatos barškįpdar 
vo kardų, bet pereitą vasarą jisai staiga pradėjo de- 
klamuoiti apie paąaulio taiką ir tarptautinį nusiginkla
vimą. Visi matų, kad tuo fašistų valdžia taiko nušauti 
du zuikių- prisigerinti pjęzįdentui Hooverįųi ir pasta
tyti kebliem padėtin savo priešą Franciją, kuri tarptau
tinį nusiginklavimą sabotažuoja. 1

Tie Europos ministerių vizitai Washingtone rodo, 
kokią, milžinišką įtaką šiandie turi pasaulyje Jungtinės 
Valstijos. Be Pėdės Šamo pagelbos dabar \Europa ne
gali išspręsti nė vieno stambesnio politikos, finansų ar
ba prekybos klausimo. Antra vertus, ir Amerika tuose 
klausimuose yra tąip suinteresuota, kad ji negali laiky
tis nuošąlįaį, nors po didžiojo karo ji sakėsi daųgiaus 
nesįkįsianti į Kumpos reikalus.

sės Staliną vargiai myli daugiau, negu Nikalojų Pasku
tinį. Karo proga žmonės gal pasinaudotų bolševikų dik- 
tąturą nuversti. , ' A

Gal dėlto Maąikyą ir japopus užkabinti?

kunigą mokymui, kad be Dler 
vo valios nė nląukas^nuo gaK 
vo? negali pukrišti. ^Bet sa^y? 
sime, kad’ hDievo valia’* veikią, 
nęyisuęmčt ąrbą nęyįsutdr kad 
dėįto dąlykąi iškrypsta iš vė
žių: žmonės užmirštą ^Dięvo, 
įsakymus” ir gpešiją; tuomet 
Dievąs (lavai tuos griešninfcus 
bąusti ąrba užlašinėti jų grle-» 
įkąs j jaučią kailį, kad, grieš- 
ninkam numirus, jiemą butų 
puikintą atątiąMma 
“čyščįųje” ąrbą “įefcloje”. Dsį- 
bąr Hyl^ 'klaųsiųiąs: argi Die
vas JBežinojp, kas ir kaip grie- 
jšyš? ' '''

Teologai sąko, kad Dievas 
i^ino viską — ne tik kas dabar 
dedasi, bet įy kas (įėjosi.praei-i
tyje ir k^s dėsis ateįty|e, iki 
pasibaigs svietas if 6ąc toliau, 
jeigu Dievas sųtyėfrė žmogų 
tu^į netobulą, kad jisai neguli 
‘išvengti nuodėmių, ir jeigu pąts 
pievas iš anksto žino, kokias 
nuąjėmes žmogus atliks, tai 
ųž ką jį bausti? Ar tai butų 
teisinga?

“Dąrb.”, kuris šitaip “Dievą”

r1 ’ m 'H.d'

Apžvatgal
SMĄLUPTOJAI

“L. ž.” savo spalių 19 d. nur 
meryje praneša:

“Šiąnakt nežinomi piktada
riai užtepliojo smala ar lakų* 
‘Ryto’ iškabą.”
Galima numanyt, kad tie ne

žinomi pįktadariai tai koki norą 
fašistųojantieji tautininkų jau
nuoliai. Tautininkų valdžia ne
seniai “ 
menesiams 
demokratų dįenraštįs).

Pirmiaus Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose buvo smalą 
ištepamos žydų krautuvių iška
bos. Dabai* pradedama jau sma
luoti klerikalų įstaigų iškabos. 
Tai vįs fanatizmo ųr nekultu 
ripgųipo tąisiai.

GINA EįĄVO TEOLOGIJĄ

Rytą” uždare trims 
(“Rytas” — krijita

“Darbininkas” bando įrodyti* 
kad teologijos (“Dievo mokp- 
lo”) atžvilgiu esą visai jogišku 
melstis, prašant Dievo lietaus, 
sveikatos ir t. t. Nes, gircĮir 
Dievas, nors ir esąs visagalis 
ir viską žinantis, bet leidžiąs 
iri blogiems dalykams įvyktu 
Rašp:

“Katalikų tęologąi sakp/ 
kad žmogus gali priešintis^ 
Dievo valiai ir dažnai prię- 
šinasi ~ pat’ nuodėmę. Juk 
nuodėiųč kaipptikjŲr yra, Dię* 
vo valiai pasipriešinimas. 
Dievo valia pareikšta Jo jsą- 
kymupse: kas juo$ laužą, 
tas priešinasi pįevo valiai, 
vadinasi, nusideda ip $įnoma, 
už nuodėmę užsipelno baus
mę. Bet kadangi Dievas yrą 
ne tik teisingas, bet ir gąit 
testingąs, tai prašančiam pa- 
stoilėjimp žiųpgųį gali at
leisti ir nuodėmę įr bausmę. 
Tuo budu, prašytu Dievo at-į 
leidimo yra ir loginga^ir pil-; 
nai sųtirika su tikėjimu.” 
Ši S. Bostono teologo sofisti-į 

ką, visų-pįrmą, nieko nepaaiš
kina apie išmintingumą band^- 
ųių išprašyti poterjivis, kad ly- 
tų. Sakysime, kad “griešninkas” 
gali įsivaizduoti, jogei Dievas 
jo pasigailės, jeigu jisai imsi 
melstis ; bet ką bendri gali tu
rėti poteriai .su tokiais gamtos 
reiškiniais, kaip lietus arba 
giedra, bulvių užderejimas ir 
t. t.? Nuo to klausimo šis “te
ologiškas” ginčas prasidėjo. 
“Darb.” bandė sukritikuoti “be
dievius0, kurie nusistebėjo iš 
franeuzų kardinolo, liepusio pa- 
rapijonams melstis, “kad Die* 
vas duotų lietaus” (a? kad su- 
stąląlytU lietų).

Lietus, aiškų, nėra nei žmo
gaus piktos, nei geros valioą 
padarąs; bent tuo tarpu, ko| 
mok'Slas ir technika dar nesie
kia taip toli, kad butų galimą 
sąmoningai kontroliuoti orą. 
Lįją ar nelįją, tai priklauso, nuo 
tam tikrų gamtinių "priežasčių. 
Todėl visas “Darp.” teologo pa
sakojimas apie nuodėmę ir 
bausmę čįą yrą bereikąlipgąs.

O gal jisai mano, kad ir lie
tų. arba sausrą “Dievas duoda”,, 
atsižvelgdamas j tai, ar jisai 
nori žmones ‘‘nubaustį?’, ąę 
jiems gęrą padaryti. įTeįgų taip, 
tai tuomet 0 tikėji
mas mąžai teą|sląirią nųoz lau 
kinių žųioniųr prietaru, kųiąę 
visuose gamtos ęeiškiniuosę ųią- 
tė '^tų” ię “gerų” 
veįkiĮpą. Apšviesti 
jo amžių žmonės iš tolžį 
są^cųi^ tik pą?ijuo^i.

Dabąr ąpįe “.ąųądėmesV.

bęt jĮsąi pas|ijp($tyM Wi, ręųtenis, «rwų vai
tai1 vądo«ęuj?si.. sn»W rP<M, Jtryvių

z t-................. - v... . * . . ^atęisingumM suUgsjkmuėi:nusi-‘* ■■ v- -
n.gereang armiją, ir jiems fcąpe-ąj jąpw|g»dabaj ^ &įai8 privalo hut 
dėtų Kinija. Bet bolševikų ge^ežink^Įai kąžįn ąę yrft gąiiestinguyiu. Tai; žino- 
geriau sutvarkyti, negu kad buvo caro. O žmonių ma- ma, griežtai prieštarauja tam

SOVIETŲ GENEROLAS PRANAŠAUJA KARĄ

Dar įki ąio.1 nėra aišku, ką sovietų valdžia ketina 
daryti dabartiniame Mandžurijos krizyje. Briand’as 
Genevoje karščiuojasi ir siunčia naują notą, Tautų Sąr 
jungos vąrdu, Japonijos valdžiai, reikalaudamas, kad 
ji lieptų savo generolams trauktis atgal. WasbingtQRas 
irgi neramus. O. Rusija, kurios Rytų Kinų geležinkelis 

• visai prieina prie tos srities, kur japonai mušasi ąų 
kiniečiais, — nedaro nieko. Del šitos priežastis dabąr 
yra plačiai pasklidęs įtarimas, kad bolševikai gal bųt 
turi kokią nors slaptą sutartį su Japonija apie Man: 
džuriją.

Tiesą, kad Maskvai yra nepatogu bartis su japo
nais dėl jų plėšikiškų žygių pietinėje Mandžurijoje, 
kadangi visai panašiu budu, kaip kad dabar japonai, 
sovietų valdžia 1929 m. elgėsi šiaurinėje Mandžurįjoįe. 
Betį piątyt, jąu ir Rusija nervuojasi. Vyriausias sovie
tu armijos vadas Tolimuose Rytuose, gen. Bluecher ar
ba <fGalenp, pasakė per radio Chaharovske kalbą apie 
artimo karo pavojų, paminėdamas įvykius Mandžuęį- 
joje ir pareikšdamas, kad raudonoji armija esanti pa
siruošusi ginti sovietų interesus.

Pąstebėtina yra taip pat, kad Rusijos valdžia ne
seniai sulaikė kviečių gabenimą užsienin (todėl pasta
rom® jenoms Amerikoje ėmė kilti kvięčių kainos). Kai 
kas spėja, kad tai esąs rengimąsi prie neišvąngiamo 
karo su Japonija. Žinoma, tai yra tik spėjimas. Bet rei
kia pripažinti, kad, jeiąu Tautų Sąjuągąi neęayyjktų 
japonus geruoju išprašyti iš okupuotų Mąndžurijpę 
mięstų — o savo armijos Tautų Sąjungą nąįuri, -r tai 
rųsąms gal ir tektų upersiimti,, su senuoju ąavu priešu 
Azijoje. , .

19Q5 m* japopai rusus toje pačioje Map^žųrįjoje 
sųpĮįgkė, Tuomet Rusiją valdi caras, ir jĮo 
blogą apmŲe, bet; ir, netįkę geležinkeliai. Bolševikai tu-

- pat'nuodėmę. Juk. 

pasipriešinimas.

t

NAŪJIENUS, OHagn, IBi
įpį^ia,^ tuifL. gąlvoje ne kokify 
t^n vįsągą|į^(ą^ęką 
tobulą įr teisingą esybę, bet -h 
sąuvaiišką ędespptą, .kuris uį 
sąvo klaipąs bąhdįią >avo va|- 
djpius. Jisai skeltą ^priiSkįi 
tiksimą.

Pas pagonis, t. y. daugelio 
dievų garbintojui, ta^p7'dievo; 
ir valdovo beveik,nebuvo-skir
tumo. Savo karalius iV impe
ratorius jie tiesiog vadindavo 
“dieviškais” ir įrodinėdavo, kad 
jie tuo ar kitu budu esą iš die
vo kilę. Savo karalių garbei jie 
statydavo bažnyčias. Ir tai bu
vo naturališka, kadangi patys 
pagonų dievai buvo niekas ki
ta, kaip “idealizuoti” karaliai, 
vadinasi, jiems buvo duodamos 
ir tos pačios geros ir blogos 
žmoniškos ypatybės, kurįas tu
ri karaliai. Pagoniški dievai 
ir “pyksta”, ir “džįaųgiasi”, ir 
“baudžia”, įr “gailisi”, įr ••my
li”, ir “neapkenčia”, iy net, sų- 
sędę ųž^stąįo, pųptas kelia!

Ir “Darb.” teologas nieko 
mandresnio apie “Dievą” nesu
galvoja pasakyti kaip tie pa
gonys, nes pas jį “Dievas” ir- 
gk įduoda -įšąkymuš”, ■‘bau
džia nusidėjėlius”, pasigailėji
mo prašąntiems “bausmę ątlei- 
džią” ir t- t. J

MUSŲ BITELES
MIKAS RABATENAS
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Kiek daug įdomaus yra apie 
niu* ko mes visai nępatėmi- 
įame,/ dąrgį nesįiįdomaujame. 
Tiek mes paskendę kasdieni
niuose reikaluose, jog jau ne-, 
patėmįjam nei gamtos gražu
mo, nei sprokstančių medžių 
pavasarį, nieko, šiandieninis 
gyvenimas su jo pasiutusia te
chnika užmušė mupiyąe vįsus, 
jausmus.
' ' ■■ -U. t ■

'i O kiek gražaiiš, įdomaus 
yęą pasaulio gamtoje* dargi 
tq|e menkoje didelių ųiiestų 
gąmtoje. Bet visa tai mes ma- 
|ppie, bet bežiūrime į tai.

Antra, mes labai'* dažnai ži- 
ąųme smulkiausias' automobi
lių, rądįo ąpąra|ohdalis4 o jų- 
kio /supratuno paturime apie* 
$fon<, javus ir tt. ,

Nesenai teko man skaityti; 
laįkraštyje, jog kažkokiame 
Šigur. Amerikos miestelyje 
mokytpjas pųtarė padaryti ek
skursijų į kąimą, kad galėtų 

gyv^ Jcąf- 
VW -Nieko sau...

Karvė gimininga mums lie
tu viams iš LįetųvpąTlaikų. (Ne 
įpamanyk, skaitytojau, kad 
turiu galvoje apie kąpyę kal
bėdamas Darvino teo^įją apie 
žmogaus kijtnę). Bet tpp |ą- 
jbiau mums giminingą ^įrzląįi 
Mįpfe- ■■‘V '

;Puk Lietuvoje bynant bičių 
kopinejimas būdavo didejė 
šventė: suvažiuodavo gįųiįnęs, 
(sueidavo kaimynai lyg i ves- 
tuves ar krikštynas. Ypač šis 
(bičių kopinėjiąiaspy^ą švente 
Žemaitijoje, bęt neat»į|ie|ęa įr 
Sąvaįkijos zųnavylcaĮ.

O ar daną ką irįės žinpiąe 
(apie bites? ? Gal senesnioji 
karta, kuri jau su pųku pano
sėje apleido Lietuvą dar ąttą- 
ineną šį tą apie bites, bet mųs^ 
jatmdjukarla, gimus Tr augus 
tarp . didelio miesto dangorąį- 
žių vęik jokio supratimo nę?; 
ituri aide saldaus medučio ga- 
mintojus bites. Be to reikia 
atminti, jog bites’ yra dargi 
Lietuvos istorijoje. --

Romiečiai gyrėsi visą laiką 
stįvo istorinėmis žąsiinis, ku- 
rįps savo kliksmą išgelbėjo 
Rpmą nuo pj'iešų, o meš gali
oje jjasigirR |)įte|emi8Į<

5 Pirmadienis, lapkr. 9, 1931
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skaldę, kiekvienas vadas ar 
gimįpes • ar kilties žiurėjo tik 
savo, bet ne visų prūsų bend
rų reikalų. Todėl ir priešai, 
mozūrai, lenkai dažnai už
puolę prusus nuteriodavo jų 
kraštą, vyrus išžudydavo, mo
teris ir vaikus nugabendavo į 
vergiją; ,

Ir Prutenis, kreipdamasis 
Prie prūsų vąp prą^tyąv kiį- 
rioje šaukė juos vienytis, kad 
1>cn(Iromis z jėgomis koyoį 
prieš priešus, nurodė kaip pąh 
vjįcjį bitęs, yrą> yą#Įq- 
pios vienus motinos ir dirba 
bendrai visam aviliui, ginasi 
ąuo širšių, jei jos užpuola ir 
tt. Brpąąi, būdami geri biti
ninkai gerai sųprąto š| pavyz
dį ir išrinko ąaų valdųvą, Bąu- 
teųio hfolį Vaidevutį. Ir kol 
Vaidcvųtįs sų Prutenty gyveno 
-—prūsų nedrįso užpulti nei 
lenkai? įięį uipzurai. « \

Tokiu • budu bitelės \ pakliu
vo į Lietuvos istoDįją. Ęaip 
matote, jąu senovės prusai 
buvo pastebėję nepaprastą bi* 
teles drausmingumą ir 
ką*
> tai ttyąur mokslus tą patį 

patvirtina.
Prancūzų pipkttJipMą? fty?- 

tmi Bonier darė bandymus, 
norėdamas patirti kiek bitės 
įra draųąmmgps ty 
te tarp savęs darbą*

T 1 ’ . I

Baudymąl parpdL jog tyą 
bitės, kurios neša į avilį vięų 
vandenį | — neieško*’ 
-ųesuvilios jų nei puikiausią* 
žiedas. Ta bitelė, Jiųri rupipą?

kilo darbo* Tikrus fab4kas*w 
tiksliu darbo pasiskirstymu.

Mokslo akademijoje buvo 
jdąrytą dUdg RUty;
rimui kaip vyksta darbas, štai 
vieną* iŠ jų. ' /

Prof. Bonier įincrkė šešiuo
se buteliuose po vieną, žydin
čią. gėlę, šios g?lėą g|eitįai 
pr i v i t io j o savo spalvomis tris 
biteįš. Už’ yataudėlčs- tos pa
čios gėlės x priyibpju daugiąu 
bičių, bet pamačiufiįįos jau trią 
savo drauges
lėk/ toliau. W pa|tukOE 
apsidirbti su šešiom gėWL <

Bj<įt šios trys 4r

vandenį L— neįę^oą ^aųą, 
-ąesuvilios jų nei puikiausią^ 
žiedas. Ta bitelė, Jiųri rupiųą- 
ąt cukraus įlnkhuu — nedirbi

Irstai. Prulenis, Prūsų vai-

gamtytojąs, bet tuomet tektų 
storą knygą parašyti, kurią 
perskaityti ne kiekvienas tu
rėtų kantrybės.

Be to reikia atminti, jog 
bitės teikia jų savininkui gan 
didelį pelną ir tas pelnas vir
sta pragyvenimo šaltiniu, jei 
vedamas tikslus tyčių ūkis.

Ąrgęptmoje, Mendozos pro
vincijos gyventojai daugiau
sia gyyęna iš medaus ir vyno. 
Ten tiek pigus medus, jog jis 
daug pigesnis už cukrų, krak
molą, miltus.

Nemažą pelną iš bičių gau
na ir Lietuvos ūkininkai, kur 
tikslaus, pavyzdingo bičių 
ūkio nevedama.

Statistika sako/jog Lietuvoj 
yru ąpje 150,000 bičių šeimų. 
Rėminiuose aviliuose yra apie 
94,566 šeimos, kelmuose apie 
53,017 šeimų ir šiaudiniuose 
apie 2,417 šeimų. Jau iš šios 
avilių statistikos galima su
prasti kaip primityviai veda
mas bičių ūkis Lietuvoje, o 
visgi duoda didelį pelną. Lie
tuvoje yra apie 36,865 bitinin
kai, kurių, galima sakyti 99% 
jei ne daugiau šalia bičių tu
ri dar kitus darbus, kurie tie
kia jiems pragyvenimo šalti
nį, nes profesionalų bitininkų, 
grynų bičių ūkių Lietuvoje 
kaip ir nėra. Ir visgi gan 
didėlį pajamų šaltinį sudaro 
bitės.

Medaus gaunama, viduti
niškai-skaitant, nuo kiekvieno 
avilio 4 kilogramus medaus 
Tai labai mažai skaitoma, nes 
yra avilių, kurių duoda ir ke
lias dešimtis kilogramų me
daus. Reiškia, per metus gau
nama 600,000 kilogramų me
daus, 60,000 
skaitant, jog nuo kiekvieno * 
avilio gaunama tik 400 gra
mų.

Jei skaitysime medaus kilo
gramą 4 litus, o vaško kilo
gramą litus, tai gaunama 
kasmet už medų ir vašką 2,- 
38Q,000 litų, arba 288,0Q0 dole
rį- . .

Skaitant, jpg į tyčių ūkį yra, 
įdėta išlaidų apie 1,458,031 li
tas, tai metuose )>itęą Lietu
voje duoda 1,421,969 litus gry
no pelno. Bet juk bičių nąuda^ 
ne tik tumę, kad jos tiekia 
medų - ir vašką, J)et jos gan 
žymią rolę vaidina ir augme
nijoje. Bitės lakiodamos nuo 
vieno žiedo prie kito rjnkdas, 
mos meęĮų apvaisina augalus 
perneŠdanios žiedų dulkes. 
Vokiečių profesorius Boer- 
neris apskaičiavo, jog bitės 
lakiodamos ir apvaisindamos 
žiedus duoda 15 kartų dau
giau naudos, negu jų medus 
įr vaškas. Tokiu budu Lietu- 
vpą bitės duoda į metus dar 
43,260,066 litų. Reiškia, 150,- 
060 bičių šeimų Lietuvoje duo
da metuose keturis ir pusę mi
lijono dplerių, arba kickvie- 
nąm Lietuvos piliečiui pusant
ro dolerio į metus-

Ar tqi mažas pelnas imant 
jdomėų, jog, ir pati statistika 
šlubuoją, nes bičių Lietuvoje 
yra dąug daugiau įr kiekvie
nas aviliš duoįa daugiau me- 
įdgus negu 4 kilogramus; ir 
Lietuvoje juk nevedamas tik- 
Elus bičių ūkis kaip kituose 

rpštuosc. Jei būt vedamas 
tikslus ūkis ~ Lietuvos bites 
įduotų mažiausia 15-20 milijo
nų dolerių pelno!

galėju ąpsidirbti su tomis 
gęlėmįs.

Kaib bitgs yrą tįrp sąvęp 
pasidalinę dąrbą, taip lygiai 
bitininkai’ jas dalina į keletą 
rtyšių pagal' liežuvio i|gumą. 
Juo bitė turi ilgesnį liežuvį, 
juo ji geresnė,- nes gali pasie
kti dargi tiį žifcdų/dugną, ku
rie turi ilgtiS 'vainikėlius. II- 
galiežuvės bitės duoda dau
giau pelno, nes surenka dau
giau medaus ir todėl ilgalie
žuvės bitės yra daug branges
nės, negu trumpaliežuvės. Gi 
pas žmones ( kaip karts prie
šingai : juo žmogus tur “il
gesnį” liežuvį juo jo vertė 
menkesnė. Bet kyla, klausimas, 
kokiu budu galima išmatuoti 
bitės liežuvį, kuomet pati hi* 
t ė yra jau gan nedidelis tva- 
rinėlis. ;

Išmatuojama!
Mokslas ir šioje srityje pa

darė išradimą. Galimą išma
tuoti bitėp liežuvis iki dešim
tosios milimetro (|ąlies tikslu- 
nip. Tąip tikslui, vartojamas, 
tąųi tiaras prietaisas yadina- 
masf (įįoso^nelrų.

Glosomctras nėra sudėtin
gas , aparatas su daugeliu ra
tukų ir tt. Tai paprasta dėžu
tė su pažųlniu dugnu. Dėžutės 
sienelės tur būt rūpestingai 
išmatuotos, gi dugnas išteptas 
sirupu. Gi virš dėželės yra me
talinis* sietelis pritvirtintas. Ir 
ta bite turi, ilgesnį liežuvį, ku
ri pasiekia sirupą toje vietoje, 
kur tarp dugno ir sietelio di
desnis tarpas. Patys tyrineįi- 
mai parodė, jog paprastų bi
čių liežuvis huną 6^5 milimet
ro. Geriausios bitės yra taip 
vadinamos juodos praueuąiš- 
kos, nes jų liežuvį^ dažniausia 
yra 9,2 milimetrų ilgio. ' šios 
tyčių rųšieą motinos yra bran- 
gespės, ųegu tųkįo pat svorjo 
aų|<spgą|>ąlė|is.
i Bitėty seųųvėje nebuvo gą- 
minami aviliai, jos susimes
davo medžio drevęn ir typ įs
teigdavę sąvp^ uty, kurį dąžųai 
apiplčšdavę arba žmogus ar
ba gan < smalsi apt medaus 
tyešką. Tik vėleąpiąis laikois 
žmoneą pridėjo gąmmti avi
lius.
L JBet dar ir šiandien labai 
dažnai koks nors bičių spie
čius susimęta kur nors kiton 
vietpn, jei jų nesusemia rū
pestingas bitininkas.

štai, 192Q" m- Anglijoje, 
Bletchley miestų miške nu
kirtus Sieną' medį užtiko keis
tą rądinį. Tame medyje nuo 
senų laikų buvo didelis gand
ro lizdas. Ir šį kartą lizde ra
do Uis tyąuštytyiĮ, bųt -tĮęf kiąu- 
sįiniai buvo meduje. Visas 
gandro lizdas buvo bičių pa
verstas avtyurir jos krovės ten 
ipeduv kuw wio kirtėjai apie 
pusę eentnepip.
r Panašus, tik daug įdomęs- 
pis atsitikįųiąs įvyko tais, pą- 
čiuis metyįs Virginijos, statė, 
Belimpi’' IfflHebto-

fflfc’slRp ąiKMėic 
patrijom pastatytas pųl- 
^iniškĮis. gsųerolui
Lee. Generolas Lee tame pa- 
ųunkle ulvaizduotas raitas, 
tyaikųi hegąpt mimtykla& nu- 
jįlųko,. ąufutyriše ir miesto te- 
įyai nutarė atnaujin-
jį, ■ ■

pradedi* ~

<FC metalinis Ijk- 
.W ;W Vhjtar-
amžiais būt tai paskaitę ste- 
tyi.kty arba Bįkerėįimu ir gal 
šimtai będięvty bui buyę su
deginti ąv. |$Kvizicijos lau
žuose* Bpt X^-tamez amžiuje 
ne: Ihbai stebuklais tikima, 
j Pradėję tyrinėti, Pasirodė, 
jl>g arklio kakle, krutinėję ir 
viduriai būro pilni' medaus, 
Jo buvo įna^daug keletas šim-

lių vidų per snukio
V I?.''1Jį >sayo

j Pradėję tyrinėti, Pasirodė, 

viduriai; būro pilni' medaus
1 »V .'•'t - « w . • k, •

tų kilogramą* Darbščios bitės 
i 

plyšius ir pavertė 
~ Aviliu. Dalis ’riie- 

$ir dįąbar tebėra ark- 
nes nebuvo 

visą tyędų išiniti, jei 
n suardyti visis pa-

" lėkė dar kelios, bet jų- pa*« * Daug, daug įdomaus būt ga- 
i Jima papasakoti apie medučio

vįėųą rinko ^iędųi dtĮlke®.
- f Tuoipet profespriųs vieton 

, s' šcš^-gėlųj.
l,l’usų*> ^ą|tii»ui ; reį-? Tuaą. tiinf Lbėm į pagalbą ąi

........................................ • •' ’ \ ’LL'r

Tuo laiku prusai buvo siisL siliko tik viena, nes još pilnai

šešių gėlių. |2s ■ gė
W '

įi-

kilogr. vąško

Nauji No. 19 ir 20 “Ko
vos? gauti* šiandie. Kaina 
10c. Klauskite Naujienose.

ATĖJO “Kultūros” No. 9. 
Galima gauti “Naujienose”. 
įKaina 45 centai.

Reikalaukite NAU
JIENAS” ant bite kam- 

/kijr parduodami lai- 
ašČiai. Pardavėjas lai- 

ijfąš&U bus gatavas 
patarnauti. Jisai 

tenai stevi ne savo sma- 
gymiii, beĮ Jūsų pato
gumo duei.

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



Susitaikė

Kalėdų ženklai

Grabcriai

Lietuvės Akušeres

JARUSH

1930

Akių Gydytojai

Dar vienas nudaigotas
Rūkytojai laimėjo

Garsinkite “N- nose

Advokatai

Albert P. Dolan

skuti

you

'V M

3147

Pbont Canal «ZZ2

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir ■'NAKTĮ 
Me» visuomet teikiame širdingij, simpatingu ir rtuaų

ir tėvelis 
lapkričio

Scredomis ir nedėliotais 
Rlzideo

METINĖS MIRTIES 
SUKĄKTUVĖS

nuo 
menių 
desnes 
miesto 
ims ir

Chicagos gatvekarių ir ele
vatorių linijų tarnautojai pri
žadėjo sukelti bedarbių fondui 
Ghicagoj ir Cook paviete $120- 
ooo.;

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

Nori konsoliduoti mies 
to departamentus

Areštavo nužiūrėtus 
bankp plėšikus

1646 W.,46th St.

Tdrional 

Boukvard 5203 

Boulevard -M 13

1327 So. 49th Ct.

Telefonus 

Cicero 3724 •

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

banditai padare holda- 
asmenų, kuriuos užtiko

čių rūkyti-ar nenorinčių. \0al* 
savimas parodė, kad norinčių
jų rūkyti važiuoja orlaiviais 
daug daugiau, ne kad neno
rinčių jų. Taigi ateity keliau
jantiems aeroplanais.bus leis
ta rūkyti.

klaa, valo*
......,,.t ... iu*u che- 

galio* surado amtata 
kro šveičia nedraalty- 

“ —• taa aun-

ir Vaikų Ligų 
ar Avė.

CHICMOS
ŽINIOS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvot 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos.; ' 
akių aptemimo, ! 
akių karštį, nuima kataraktą 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai 
egzaminavimas 
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS'AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ S,U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys .atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau Mp kitur.
4712 South Ashland Avė.

■ Phone Ęodlevard £589

D®. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 įSo.' Halsted Street 

TeLCalnmet 3294 
rNuo ,9, Iki 12 vai. įdienos i Ir 

x nuo 6 iki 9 valandos \ vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St 
Tel.Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canri 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 Iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

į jjkaudėjimo, svaigimo, 
nėrvuotumo. skaudamą 

atitaiso 
Prirengia 

akinius. Visuose atsitikimuose 
daromas su elektra, paro-

1 Telefonas Grovehill 159?
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

ihland Avė. ‘ * ! 
acd 2800 • I

Rez. 6515 So. RockvoeU Su

4442 South Weitesn Avinus 

Tcl. Lafayette 4146 

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

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St»

Vai.:, 1 iki 3 po pietų, 6 iki £ vak.
Tel. Wtst 2860

Namų telefonas Brausvrick 0597

Policija areštavo tris vyrus, 
kurie, anot jos, buvę pažinti 
kaip plėšikai padariusieji hol- 
dapus pastaruoju laiku ketu
riems bankams. Vienas tų 
bankų randasi 18 gatvės apie- 
liukėj, būtent Halsted Exha.n- 
ge National Bank, 1919 So. 
Halsted st. Suimtieji yra Tony 
Gapczio, Fred Zangcr ir John 
Du Bois.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenus

Valandos 11 ryto iki 1 po pistų,. 2 iki 
4 ir. 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

' . iki 12 dieną. ,,
Triepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Phone Armitage 2823

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal «uurt|

x Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St.
kampas «Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo6iki ,8 
Nedaliomis nup 10 iki 12.

pą (U)
Reliable Paking Company bu
veinėj, 1406 Wcst 47 Street 
Banditai pasipelnė $400 ir pa 
spruko.

GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street ,
Valandos: ir 7—8

c «al tptvd’
8 So. Riębmanį Sfcfet

i Tteįmblfc' 7868

Calumet City meru yra John 
Jarouowski. Jis seniam buvo 
Cook pavieto komisionieris. 
Pastaruoju laiku p. Jaronows- 
kiui grubiojo byla de| to, kad 
jis nemokėjęs taksų už didelę 
sumų pinigų. Dabar tečiau 
pranešama, kad jis susitaikęs 
su vyriausybe Washingtonc 
dėl tų taksų. Esu ,Jaronowski 
sumokėjęs valdžiai $100,000. 
O valdžia sutikusi panaikinti 
iškeltą jam bylą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victorr 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tsl. Bookr.sd 7189

Ofjed Vandos 40 iki A vakaro* 
Rcildence Phone Hemfock 7691

H. George ?Wells Chi 
cagoj

STASIO UJINSKO

Mirė lapkričio

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterį 

4145 Are
Vai. 10 iki 12 rytoj 4' iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vat) 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir'CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8t30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Jtea. 6600 South Attesian Anonsą 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■ 1821 &>. Halsted Stroot 
CHICAGO, tLL.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale vbuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime 0- 
laidų užlaikymui aky- •

__ z J (U&d

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

D R. HEKZMAN
. I— IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas pet 35 «if- 
rus kaipo patyria gydytoja*, chirurgą* 
ir akuitria.

Gydo staigias ir chtonSkas ligas T7^ 
nj, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius pbkUM 

‘prietaisus.
Ofisas ir Laboratorijai -c 

1025 W. lith St., netoli _ 
Valandos: nuo 10—12 pistų ir 

nuo 6 iki 7:30 vak vakare
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Hydo Park 6755 ar RaodoMi 6800

JOHN ,B. BORDEN 
ffiSuSrtKoSfsi 

■ 105 W. Aitam Sfc. -ftoom 1117.TdeHK>a> «7Ž7 !

Miesto advokatas Sexton pa
ruošė patvarkymų, sulig ku- 

kcletas atskirų departa- 
taikoma sujungti į di- 

kombinuotes. Jeigu 
taryba sumanymą pri- 
mėras pasirašys, tai ti

kimasi, kad šitoks patvarky
mas sumažinsiąs miesto išlai
das kokia 15 nuošimčių.

Petei- Conrad
' FOTOGRAFAS

Fotografuoju ju> na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St
Tel. Euglewood 5840

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E, lllth St 
Kampas Wabash Avenus 

Tel. Pullman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

šeštadienį atvyko Chicagon 
H. G. WeHs, pagarsėjęs Angli
jos rašytojas ir plačiai paskly- 
dusios knygos “The Outline of 
History” autorius. Ghicagoj 
Wells sustojęs buvo lik vienai 
dienai.

New York — Chicago — 
Dalias orlaiviuose pasažie- 
riams neleista rūkyti nuo pat 
šios linijos atidarymo. Bet 
reikalavimai leisti rūkyti vis 
didėjo ir didėjo. Pagalios 
kompanija nusitarė padaryti 
anketą ir patirti kokių pasa- 
žierių yra daugiau — norin-

Tel. Canal 4050 Veneriifcos

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Haitted St.

CHICAGO 
Valandos 9 ryto iki >9 vakare 

Varicose Gyslos t Odos

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiauria. 
’ Reikale meldžiu ^tsišaukti, o mano ( 

datbtf ‘ busite užganėdinti. -■ 
TeL Roosevek 2515 arbą 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ. 
Tel. Cicero 5927

PHYSICAL 
THERAPY 

V MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

SVARBI ŽINUTE
DR. M, T. STRIKOL 

Lietuvy^ Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė,
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki ,8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

x Namai:
6641 So. Albany Avė;

Tef. Prąipėct 1930 a

JI600

JOSEPH J. GBISH 
Lietuvis Advokatas i 

4631 
T<1. Boi

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS!

1 . >nuo 9 iki 11 valandai ryte;
v tino o Mki 8 valandai valpre 
apatt^ttitįidienio ir ketpiitadienio

TAI yri plukti jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neteisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, Z 
dantis yra nešvarus, tai 
toms ar nenoru. _ _
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

ListcMrlno, dantų t< 
dantis nauju budu. 
■nikai pat 
kurs Utikrc 
damas dantų emalcs ----------
kus uždavinį* pagalio* tapo ii- 
riitM. , z

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

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Op tom e t ristai 
Akių Specialistas. Viri 15 metų 

, , patyrimai
Akiniai nuo $3 ■

Valandos: 9 ryto iki 9 Vak. kasdie.

DR. X GROUPE
4^31S. Ashland Avė. Tcl. Yatds 6780
.'JTSTig ...i.j ■g.’X»,J..tl|.lllgi.fff7l'it.| 'I,

Lietuviai Gydytojai

pražuvęs
Datigdia įihmuju hpudiiti 
riašnns mtl sugadinama ko* 
kiu norą mažu iŠ pažiuro* 
daiktu.

Td. Y«rd« 1829*

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ ^SPECIALISTAS

Nuo dienos vadinamos 
Thanksgiving Day iki Kalėdų 
bus varomas intensyvus vajus 
Kalėdų Ženklams (Ghristmas 
seals) pardavinėti. Tie ženk
lai kaštuoja tik centas kitas. 
Bet kai dešimtys ir šimtai 
tūkstančių jų išperkama, tai 
susidaro didokos pinigų su
mos.

Pinigai, surinkti už Kalėdų 
ženklus, eina kovai su tuber
kuliozių, kurį lietuviai vadina 
džiova.

Nors pastaraisiais laikais 
mirčių skaičius dėl tuberktn 
Ii ožio pavyko žymiai sumažin
ti, vienok dar ir šiandie ta li
ga yra viena iš daugiausia nu
varančių į kapusi žmonių am
žiuje tarp 15 ir 45 nietų.

Kalėdų Ženklai yra ženklai 
kovai su tuberkulioziu. Pri
sidėkite prie tos kovos pirkda
mi Kalėdų Ženklų ir lipindami 
juos, kartu su pašto ženklais, 
ant pasveikinimų su šventėmis 
konverlų ir kitokių pašto siun
tinių.

R. A. VASALLE ‘
ADVOKATAI 

11 South U Solis AMMC 
Room 1934 Tri. IUpdqįpb D333 
Valandos noo '9 ryto iki * 5 vd. 0A. 
3141 A MuUted St. TaL VidmpcOSia 

Valandos — 7 iki .9
Olis—■Utarm, Kctv. fr Subatot" ,fWk, 
VauUe-~Paiu te. ir JPteyfio*

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W.18 St.
Tel. Roosevelt 7532

- i JŪSŲ GRABORIAI
Didysis iOfisas

4605-07 South Hermitage Avenue
■ '. ( \yW ToMcįnah YAtim? 1741 ir Į743; ■

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. ’ BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35tb St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

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

Nedėldianiais pagal satarti

......... ,w "" 'iiųi

John Kuchinskas » >
Lietuvis Advokatas

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS 7LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 
KHteta Laidotuvėse patarnau-

iu Ser’au k pigiau,
■ ttc?u todcl» kad

flgA priklausau prie gra-
bų išdirbystės.

OFISAS: 
668 >W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
i SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
® , Tel. Victory 4088

Persiskyrė su Šiuo pasauliu lapkričio 3 dien.}, 6:30 valandą vakare 
1931 jn.<xSuUukęs 5 ir pusės metų amžiaus, gimęs gegužės 20 d., 1926 
mct., Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Sofiją, patėvį Antaną Balčiūną, 
brolį Richardą, bobutf Marijoną Bartušienf. 5 dėdes ir gimines..

Kūnas pašarvotas, randasi 158 E. 107th St., Rosdand.
Laidotuvės įvyks utarninke. lapkričio >0 dieną, <8 vai. ryte^iŠ gamų 

į Visų šventų parapijos bažnyčią, ksrioje atribos gedulingos pamaldos 
už včlionio sielą, o iš ten bos nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines..

Visi a. a. Alfonso Žuko giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. \

Nuliūdę'liekame.

Motina, Patėvis, Brolis, Bobutė, Dėdės ir Giminės.

Eaidoiuvėte patarnauja grabosiusJĮ. J, Zolp, Tel. Boulevard >5203.

K GU6IS 4
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Šėmom 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po.pi*Š|

Gyvenimo itea ’

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Miatto Ofisas 77 W. TVauteptoa 
Room 1502 Tel. Cratctf T*

Telefonas Yatds 0994

Dr. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Anom* 

Ofiso . valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki į po M.
' 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki U 

Rez. Tdephone Plaza 3200

Lietuviai Gydytojai
P1»M Boulevard BMU

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

MARIJONA BELSKIENĖ 
po tėvais Navickaitė 

į Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio 7 dieną, 4:00 vaalndą ryte 
1931 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Te.lšių ap., Pavandenio pa
rapijoj. Paliko dideliame nuliū
dime 4 dukteris—Julijoną, Liud
viką, Justiną ir Domicėlę, 2 bro
lius -— Leonardą ir Edmondą, 
brolienę Dorą, 3 žentus — Joe. 
Sereikis, A. Brozas ir Mikolas Tu- 
rauski, 13 anūkų, 7 proanukus. 

jKunas pašarvotas, randasi 5003 
Grand Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 11 .dieną, 8:00 vai. ifyte 
iš namų į Švento Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos ' už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Bęlskienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai .paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę .liekame, <•
Dukterys, Broliai, Žentai, 
Anūkai, Proanukai ir

• Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabe

lius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138. , .

Ofbo TeL Vfctory 6891 
Rez. Tel. Drezri 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisais 3102 So. Halsted St., Ckicagl 
arti 31«t Stra*

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 tkR 
Nedėliomia it iventad. 10—12 «6teS>

* 4729 South Ashland Avė., .2 fote 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 10 iki 12 ,vat ryte, ate 2 ftl 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8t30 vaL 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 ▼. diegų 

Phone Midiray 2880

Musų mylimas vyras 
Stasys LJjinskas, mirė 
9, 1930, palaidotas Lietuvių Tau
tiškose kapinėse. Likome dide
liame nubudime aš jo moteris 
Agota ir mes, dukrelės Atliną ir 
Geniva, jaučiam širdies liūdnumo 
prisiminę praeitės gyventus mo
mentus. Musų skausmai širdies 
aplanko tavo kapą nuolatos.

Nušautas tapo Richard Fisli- 
inan, 24 metų, kuris, sakoma, 
buvo pasirinkęs kaip profesiją 
kitus už pinigus daigoti. Fish- 
man nušautas cigarų krautu
vėlėj adresu 1319 Newberry 
avė., arti Muxwel policijoj sto
ties. Kitas asmuo pašautas.

ln sad and loving memory of our 
dear son and brother who passed away 
six years ago to-day Nov. 9, 1925

The month of November again is here 
To us ihe saddest of tbe year 
A bitter parting. o shock severe 
To part wt<h one we lovcd so dear 
You left behind broken hearts 
Tbats lovcd you so sincerelly 
That never did and never will 
Forgtt you, Albert dear 
More and more each day wt miss 
Friends may think the wound is healed 
Būt lill)e do they know of the sorrow 
That lies within our hearts cancealed

Loving
Mot bet and Brother.

Telefonas Yatds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Bąlzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Tūrio automobilius visokiems reika
lams, Kaina prieinama

3319 Auburn1 Avenue
CHICAGO, ILL. i

Graborfai /

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Ghicagoj

Liekam nuludę,

Motina ir Dukrelės

Lietaviai Gydytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Vakarais: Otarn., Ketv., ir Sabai** v

4145 Archer Am. T*L'W«p*tt* 7537, 

Namų Tri. Hyde. P«xk 3395

New Yorke mirė R.jT. Grane, 
Grane Kompanijos Chicagoj 
prezidentas. Jisai sirgo de
šimtį dienų. Grane kompani
jai dirba nemažas skaičius ir 
lietuviu.

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMBTRIST 

Priktikuoja virš 20 m.
14649' <S. Ashland < Avė.

:_kampas . 47th St.
’ Tėl. >oplevatd 6487

Ii—i i ,n.ii ■ m. f, ■ -į,

Jeigti žmogatiM1 jus no- 
oms turėsite ta



Tarp Chicagos 
Lietuvių

’ ■ r1, v?- • •*•* '■'.L . .i -.il .' .
Bridgeportas

Dr. A. Karalius stato savo kan- 
dMatvrą j SLA. daktarus 
kvotėjus

“Birutės” šeimyniš
kas vakarėlis ' 

t ' ♦

Arty rr.csniam susi pažinimui 
choro darių, rėmėjų ir šiaip 
lietuvių meno j) dainos ukdy- 
tojų, “Birutė” pereito šeštadie
nio vakarą. Liet. Auditorijos sa. 
lėj, surengė šeimynišką vaka
rėli.

Rengėjai neapsiriko renkdami 
kalbamą vakarėlį, nes jis buvo 
sėkmingas visais žvilgsniais. 
Susirinko gana skaitlingas bū
relis svečių. Kiek atmenu, se
niai ‘“Birutė” turėjo tokį skait
lingą svečių būrelį panašiam pa
rengime, kaip šis.

Svečiai ir “bbutiečiai” links
minosi šokdami Šokius ir žais
dami žaibęs. Buvo kaip ir lie
tuviškų šokių kontestas. Geres
nieji ar geriausioji pora gavo 
dovanų Ruž 'pasižymėjimą.

Po skanių užkandžių ,kuriuos 
rūpestingai prirengė ir pagami
no p-lės “birutietės”, prasidėjo 
taip sakant, rimtoji programo 
dalis. Viena p-lė “birutietė” 
(vardo nepamenu) pirmu kartu 
pašoko amerikonišką šokį. Po 
to p. M Jozavitui akomponuo- 
jant. (rimavo solo pp. čiapas, 
Ažukas ir p-lė Zelnis, “Birutės” 
sekretorė. Visi sudainavo gan 
gražiai. P-lė Zelnis, buvo de
biutante. Ji pirmą kartą vie
šai pasirodė su daina. Pirmą 
kartą, paprastai, išėjus ant es
trados nėra taip jauku, kaip 
pripratusiems, bet p-lė Zelnis 
pirmą karte pasirodė gan gerai. 
Ji sudainavo porą dainelių—an
gliškai ir lietuviškai. Reikia .ti
kėtis, k id ji nuo dabar dažniau 
pasirodys su dainomis ant estra
dos. Programą vedė p-lė V. Mi 
sevičiutė.

Geriu žinomas Chicagos ir 
visos Amerikos lietuviams Dr, 
Karalius priėmė patarimą sta
tyti kandidatūrą j Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje daktarus 
kvotėjus, ir ateinančiuose Susi
vienijimo rinkimuose Dr. Kara
lius bus kandidatas minėtai vie
tai.

Mano supratimu, Dr. A. J. 
Karalius yra užsitarnavęs tos 
garbės taip iš Susivienijimo na* 
rių, kaip abelnai iŠ visų Ame
rikos lietuvių. Tr norėtųsi pa
tarti, kad rinkdami daktarą 
kvotėją SLA. 4 nariai paduotų 
juo daugiau balsų už Dr. Kara
lių.

Nes jis yra daug nuveikęs 
lietuvių visuomenei ne tik kaip 
geras gydytojas bet ir kaip ge
ras literatas-rašytojas, kuris 
neduoda savo plunksnai rudyti, 
kuris yia nuolatinis “Naujie 
nų” dienraščio bendradarbis i? 
keleto knygų autorius.

Lietuvių visuomenė - mėgia 
Dr. Karaliaus parašytas kny
gas ir straipsnius skaityti, nors 
kartais gal nežinodama, kad tai 

■jo straipsniai, ba jis dažnai 
pasirašo slapivardžiais.

Aš manau, kad Dr. A. J. Ka
ralius yra pilnai^ vertas SLA. 
narių paramos įeiti į daktarus 
kvotė j u s.—Senas Petras.

—:—p——?—n-—11: f v
misijos ir tikrieji garbės nariai 
gauna! įžangbs r tikietą veltui. 
Taipgi'.gauna įžangos ti-Hietus 
veltui pcogi’amo dalyyiai. Ki
tiems visiems kainuoja po $1.50. 
Draugijos nariams verta nepa* 
miršti šito bankieto. Bus įdo
mus programas ir gardus už
kandžiai. Bus muzika ir šokiai.

—Petras Bedalis.
i

Town of Laket * ■ . ■ •

Padėka suteikusiems paskutinį 
patarnavimą

Agota Gaižauskicne persis
kyrė su šiuo pasauliu spalių 
29 d. ir buvo palaidota §v. 
Kazimiero kapinėse. Ji ilsisi 
ten amžinai nutylus ir negalė
dama atidėkavoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą.

Mes, negalėdami užmiršti 
savo brangios motinėlės, mie
liausios mums už viską pasau
ly, apgailėdami ją, šiuo reiš
kiame, giliausios padėkos vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse — giminėms, kaimynams, 
draugams ir pažįstamiems.

Gaižauskų Šeimyna,
4607 So. Honore st.,

Chicago. 7

Kas bus 18 d. šio 
mėnesio?

duoti

NAUJIENOS, OhlcagG,'m.
i—į ;

Kupiškėnai steigia Laisvas Kapines > Pastabos norint

Vieną faktą reikia pastebėti, 
būtent tą. kad šiame vakarėly, 
išskiriant p-nią Gugienę, kur; 
gana daug darbuojasi “Biru
tei”, žadindama jaunimą imtis 
meno ir dhinos. ir Dr. Graičiu- 
ną, kuris irgi retai aplenkia bent 
kuri kulturingesnį parengimą, 
kitų musų “patriotų” nesimatė, 
žinoma, apsiėjome ir be jų. Bet 
kam tada tos tuščios kalbos bei 
spaudoj šukavimai, kad reikią 
čia augusi jaunimą traukti j lie
tuvišką veikimą bei organizaci
jas, kad patys bijo tą jaunimą 
pamatyti. Didelė klaida yra 
manyti, kad pypkius ir cigarus 
kur nors užsidarę rūkydami, ga
lime išauklėti šią gimusį jauni
mą lietuviškoj dvasioj. Gal būt 
yra vienas kitas, kuris turi rim
tą priežastį pateisinimui savo 
nesilank'imo į panašius vakarus. 
Bet čia ne apie juos ir kalbama.

Ir nežiūrint į visa tai jau ir 
įvykusia pereitą šeštadienį va
karėlis parodo, kad vistik yra 
nors ir nedaug žmonių, kurie 
be pretensijų dirba ir varo lie
tuviškos kultūros darbą tarpe 
č’a gimusio ir augusio jaunimo, 
jeigu gali tiek daug jąupimo su
traukti i tokį vakarėlį Ir tas 
darbas yra sėkmingas. Gi kre
ditas už tai tenka ne tiems, 
kurie daug kalba ir nuo estradų 
šūkauja apie lietuvystės kėli
mą, o > tiems, kurie ramiai, be 
pretenzijų darbuojasi tpkiose 
ir panašiose draugijose kaip 
“Birutė”.—Rep. V.

Iš 18-tos apylinkės
De Paul universiteto muzikos 

mokyklos studentai ir Childreiis 
Civic Theater of Chicago išpil
dys muzikalį programą vado
vaujant p-lei Lucia Keamy. 
Kalbamas programas bus išpil
dytas antradienio vakare, lap
kričio 10 d. Programas prasi
dės 7:30 vai. vakare. Progra
mas bus Įvairus ir susidarys net 
14 numerių. įžanga veltui. Pro
gramas duodamas Stanford Par
ke, prie 14 gatvės ir Union 
Avė.

Lapkričio 10 rytoj
Reiškia, rytoj turėsime Chi

cagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos, mėnesinį su
sirinkimą/ Vieta —- Masonic 
Temple svetainėje, > 1547 N. 
Leavitt St. Pradžia, susirinkimo 
7:30 v. v. Susirinkimas gana 
vairus: priimsime apie šimtą 

naujų narių, bus nominacijos 
valdybos 1932 metams, bus ap
kalbami kai kurie kiti svarbus 
šios organizacijos reikalai.

Reguiiaris susirinkimas baig
sis kaip 8:45. Tuoj po to pra
sidės įdomus programas. Trum
pai kalbės Dr. Davidonis, Dr 
Narijauskas, St. Valančius. Pa
dainuos šaikus ir AscillaK pa
skambins painą p-lė Birutė 
Briedžiutė. .

Neabejoju, kad šiame susirin
kime dalyvaus nemažiau trijų 
šimtų publikos, kuri susidės 
v’en iš Draugijos narių. Pro- 
grame dalyvauja irgi vien Drau
gijos nariai. Draugijai priklau
so daug lietuvių profesionalų ir 
šiaip sau išlavintų pažangos sū
nų ir dukterų. Dar reikia pri
minti, kad svetinė, kurioje lai
komi yra susirinkimai, nepa
prastai patogi ir puošniai į-, 
rengta. Nariams tos dvi va
landos pusirinkime greit pra
slenka klausant gyvai einamo 
susirinkimo ir po susirinkimi- 
nio programo.

šitoje savaitėje baigiasi 
Draugijos^vajus. Reikia pasa
kyti, kad vajus nusisekė tikrai 
gerai. Surinkti draugijon į-tris 
šimtus naujų narių šiais var
gingais laikais, kada bedarbe 
siaučia visame savo aštrume, tai 
vra nepaprastas vajaus sėkmin
gumas. Dar reikia priminti, 
kad į Draugiją įstojimas •> yra 
gana brangus, šiais laikais mo
kėti ateinant Draugijon reikia 
net arti dešimties dolerių, tai 
yra perdaug. Nepaisant to, kad 
šiuo laiku į daugumą lietuviš
kų pašalpinių f draugijų nauji 
nariai yra priimami visai dykai 
—bet nauji nariai stodami į šią 
organizaciją mokėjo aukštą į- 
stojimą. Tiesa, Draugijai iš 
įstojimo naujų narių nieko ^ne
lieka, reikia apmokėti daktarui 
už egzaminavimą, apmokėti 
nors šiek tiek vajininkams ! už 
darbą, apmokėti įvairias kitas 
vajaus išlaidas susidaro daug 
išlaidų. Bet be išlaidų dirbant 
didesnį darbą nėra galima ap- 
seiti.

šeštadienį, lapkričio 14 do 
Draugija rėngia šaunų bankietą 
kaip ir pagerbimui savo buvu
sių ir esamų darbuotojų. Visi 
vajininkai, valdybos nariai/: ko- 
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Atsakymas galima 
trumpas ir aiškus. Bus'vienas 
iš gražiausių koncertų, kurį 
duoda, dailininkas Stasys, Rim
kus. 1

Koncertas įvyksta trečiadienį, 
apkričio 18 d., 7:30 vakare 

Lietuvių Auditorijoj.
Koncerte dalyvauja daininin

kė Elena Rakauskienė, šokėja 
Marytė Gripiutė, p. A. Vanagai
tis, ir Birutės choraą. Po kon
certo bus šokiai prie geros or- 
cestros.

Stasys Rimkus yra. musų mė
giamas dainininkas, šiuo kartu 
. i s rengia savo pirmą koncer
tą. Prašomi visi rėmėjai kuo 
skaitlingiau atsiląp^yti įr pa
remti šį jauną musų daininin
ką.—K.

Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
Kupiškio skyriaus valdyba, ku
ri pirmutinė sutinka vadovau
ti liaudies namui, knygynui ir 
skaityklai amerikiečių projek
tuojamai Kupišky įkurti.

Atvaizde stovi* pirm. Jurgis 
žalnieriunas-Pingvinietis ir Juo
zas Jonuška, iždininkas.
, Sėdi: viduryje sekretorius 
Jurgis Krapavickas; kairėj Ju
zė, dešinėj Albina Palšiunaitos, 
valdyboj nariai.

Etinės Kultūros Draugijos 
Kupiškio skyrius jau steigia 
Laisvas Kapines, bet j tems 
trūksta pinigų. t r

D-ras A. L. Graičiunas pa
siuntė tam reikalui $10.00 ir 
jau turi sukolektavęs kitam 
siuntiniui, kuris spalių 31 d. 
pasiųsta paštu ir štai:

1. Adv. Kazys P. GiUgis — 
Chicago, III. .................... $5.00

2. Adv. F. J. Bagočius
Boston, Mass. ...... v..... . $5.00

3. J. J. Bačiunas (Ta-
bor Farm) Sodus, Mich $5.00

4. Aptiekininkas Mot.
Čįurlis, Chicago, III. ..i.... $1.25

5. Jonas J. Kulis i)rg.
ir Sekr. Kupišk. Kliubo $1.00

6. D. Girdvainienė (Ta
mošiūnaitė). Chicago, III. $1.00

7. Aptiekininkas J. J.
Smailis, Detroit, Mich

8. A. D. Kaulakis — 
vininkas 
Čhicago,

viamst trūksta šiandie nuošir
daus idealizmo, tas dikčiai ap
sirinka.

Štai Jonas J. Kulis, Kupiš
kėnų Kliubo organizatorius ir 
sekretorius, vienas pats prira
šė, bėgyje 10 mėnesių 797 na
rių, kurie, supratę ir įvertinę 
Kupiškėnų Kliubo kilną darbą, 
noriai ir neverčiami prisirašė 
ir įsimokėjo savo dešimtuką 
mėnesinės duoklės.

štai nespėjo “Naujienose” 
tilpti žinutė, kad Et. Kult. Dr- 
ja Kupiškio skyriaus steigia 
Laisvas Kapines1, kaip aukos 
tam tikslui pradėjo plaukti. Ir 
kaip išrodo, tai dar prieš Nau 
jus Metus teks kokia šimtinė- 
pasiųsti - Kupiškiu įsteigimui 
Laisvų Kapinių, kur galės lie- 
tuvis-vė nebažnytiniai pasipa- 
laidoti, be paniekos ar pašai
pos nuo bažnytinių.

Tik, kad klaida neįvyktų, 
meldžiu sykiu su auka prisių
sti ir sąrašą aukautojų žemiau 
pasirašusiam.

Dr-as 1 A. L. .Graičiunas,
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III,
Arba galite siųsti auką ir są

rašą aukautojų tokiu adresu: 
Povilas Krapąvickas
Et. Kult. Dr-jos. Kupiškis.

', r Lithuania.

sendvičių >
------------------- J

Dabartiniu laiku eina smar
kus vajus ryšy, su gildomosios 
Tarybos rinkimais. Ir jei ku
ris kandidatas tikrai nori lai
mėti, tai jis turi kalbėli mal
delę: Taip man, Dieve, pa
dėk šiltą (gal karštą? — Red.) 
vietą gauti, dar nors porą me^ 
tų pasėdėti jdje, o tuomet ma
žu Susivienijimo nariai už
mirš tą nelaimingą Ažunario- 
Deveinio paskolą, kuri rinki
niams labiausia kenkia. \

Mąn atrodo, kad tas kandi
datas į Susivienijimo viršinin
kus laimės, kuris gavo dabar
tinio Lietuvos “jo ekselenci- 
josv palaiminimą. Ir tai su
prantama. Pamačius kaip 
“ekselencija” sėdi šiltoj vie
toj, kas Čia nenorėtų pakilti iš 
paprasto kareivio į generodus.

' Žmonių patarlė sako teisy
bę, kad skęstąs ir už britvos 
griebiasi. Musų komunistai 
tur būt labai silpnai stovi, kad 
dar neseniai karštai spiaudė 
ant katalikų, o dabar ieško pa
gelbės pas juos ir net drįsta 
garsintis su jų pagelba. Gerai, 
draugučiai, katalikai jums ar
timesni už kitus. Mat, ir ka
talikai negali gyventi be dik
tatūros ant savo proto, kaip 
jus patys. Taip ir turi būti: 
savas pas savą!

$1.00

iždin.

Cicero
Kliu-Lietuvių Improvement 

jo susirinkimas įvykę lapkri
čio 4 d. Narių dalyvavo ne 
daugiausia. Prisirašė keletas 
naujų. ; .į,

Susirimkiman buvo atąilan- 
<ę kaimynų svetimtaučių ,vei- 
cėjai. Jų tarpe buvo Mr. 
Chener kaip kalbėtojas ir da- 
ykų žinovas. Jisai plačiai 
apibudino padėtį ir padarė iš
vedimus, kurie lietė aukštas 
taksas. Jisai nurodė, kad tai 
musų pačių kaltė, ba mes ne
same organizuoti ir negalime 
parodyti reikalingos jėgos, sa
vo interesams ginti, f- •

Ir tai tikra tęisybė. Mes per 
pastaruosius kėtveriup pąetus 
gyventojų skaičius Cicero j nė- 
pasidaugino, o taksų padau^ 
gėjų mįlięnu dolerių. . Gi}nė
ra pinigų. Aišku, kad delfei* to 
kalti yn valdininkai.

Dar paaiškino Mr. Kanvey, 
jogei yra sutverta nauja orga
nizacija, kuriai gali priklau
syti visi ir kurioj visi turi ly
gias teises. Kodęl tai 'daro
ma? Juk mes turime įvairių 
kliubų. Bet klausimas, ar visi 
tiems kliubams priklauso ? At
sakymas: ne, ir dar kartą ne! 
Tad darykime, Įkad Pri’ 
klausytų, o busime gaįiųgi. J

Kliubo natyšį p-ntai Zvibie- 
nė, kreipėsi klausimu, kas rei
kia daryti, kad miesto valdžia 
neduoda jai laisnio lunČrui- 
miui. ' Tuo reikalu tapo iš
rinkta komisija kreiptis' prįe 
valdžios ir patirti, kodėl lais- 
nis neduodama. .

> Sekantis kliubo susirinkimas 
bus priešmetinis ir šaukiamas 
atvirutėmis. Vietinis, •atvirutėmis.

The Bridgeport Knitting Shop 
Neria Dlonnp Ir etoms vllnbnius svederiue ir 
pančtakas, Taiso m senus svederlus. Mes 
parduodam Žemom kainom idant galfltumfit 

r sutaupyti nuo 76% iki 100%.

•>. SELEMONAVICIA

sa
CĮapitoL Press, 
III. i..**- $1.00, MADOS

Pirmadienis, lapkįr. 9, 1^81 
’1 J < ' 'f' , 1 lr I "

sinti. O kai dėl atlikimo .už
duoties, tai ne jūsų biznis. ;Jei 
nepatinka, tai užsisukit savo 
radijušą, ir dainininkas arba 
juokdarys bus okei. Povilas,

ĮcLASSIFIEBfiDS.j
Educational

JMokyklog

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO -

Dienomh ar vakarais. Del informaciją 
lauk arba raly k t 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street ' ■ * *

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

ninteli anglą kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, g raliai-taisyki in
gai raiyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą pralyt darbo; iiaiikiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo- paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis i. dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
Šiandieni

Amerikos Lietuvių
• Mokykla

3106 So.. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Buvo laikai, kada mažiukai 
paukščiai vengė tokių paukš
čių, kaip pavyzdžiui vanago. 
Jie, matyti, dar ir tebevengia. 
Taip vanagas kart pažadėjo 
sakalėlį sukapoti, ir jau saka
lėlio nėra! Nieko nepadary
si, tokia gadynė, kad vienas 
kitą turi naikinti arba nors 
plunksnas mainyti įvairumui.

Dabar radio programai yra 
madoj ir kai kam atneša nau
dos, o klausytojams malonu
mo savo tautos dainas girdėti. 
Sykiu tie programai duoda 
progos dainininkams pagar-$20.25

PRANEŠIMAI

as milk 
itself I

Visi Draugijos nariai kvįečiami 
■— bus nominacijos valdybos 

Taipgi. bus priimamas 
naujų narių Draugijpn.

I Viso 
next? .

Kviečia Ch. Liet. 
Sekretorius.

Who’s
Kas sako, kad Apierikos lie

tuviai sumaterialėję, kad lietu
< 1 f ‘i

KRAFT
Velveeta
• • • • • • si 

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti,. tepti!

Kaip jo pilnaš, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgiui- ^Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 

;lr jis sveikas -^- lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pianas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. frusų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake- 
Stikse. ,

L?-K
__ /'■'‘f

■____ .

PATENTO ■

Laikas daug relžįda < 

apsaugojimu savo 
j sumanymu. Prisius* 
5^ Aml 

ventloą” formos. Nieko . ... .♦ užm. M, daryti. Susl-ralintjlmai laikomi paslaptyje. 
cui,eat,n»ft'r pa"

CLARENCE A. O’BRIEN
Regletered Patent Attorney * 

' b' ' a
4S-A Seeurlty Savings A Conjmerclal

Bank Buliams 
<X)lrecily acr»w 8)r«et'frort Patent Offlce) 

pi
• i'. •• u

.Cr v. • ' • •

6

DYKAI 
KNYGELE

I of In- 
neimara

ai laikomi T paslaptyje, 
atsargus, rūpestingai pa-
»s. •' / . < • ■

” 1X Iii > ' '
: ■■

jjįlllg

. / • s-

3369

3369 ----- Aeikalingas kiekvienai mo-
terei apatinis rūbas. Bus pigesnis, jei
gu patįs pasisiūdinkite. Sukirptos mie
ros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

; Norint gauti" vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti phduota ttįankutę arba pri
duoti pavyzdžio Yiutnerį, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekviefio pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsąkymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago. III,

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimą 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. ! Expertų patarimai dykai. At
dara nedėliotus nuo 9 iki pietą.

SAMSON’S LANDRORD SERVICE 
BUREAU

1650 W. Division St.
Tel. Brunswick 6160

LUMBERIS 30-50% nuolaidos. Plas- 
terio Wallboards 3c., garažų durys $2. 
Pastatome garažus ir porčius. Lengvi il- 
mokėjimai. ABBOTT, 5201 W. Grand 
Avė., tel. Berkshire 1321.

Prisipildykite savo Anglių Aruodą Dabar
Pocahontas. Mine Run .................... $6 75
Petroleum, Nut Coke .................... 8.50
Pocahontas, Lump or Egg .......... 10.25
Heritage Coal Co.. Tel. Englewood 2606

Automobiles
MOTOR TROKAI VISŲ MDIBBY&CIŲ 

Didelis pasirinkimas už kalnas nuo $60 ir 
augs. Lengvus ilmokčjlmal.

B. & W, MOTOR SALES
827 W. 36tb St. Tel. Yards 6080

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks utar- 
ninke, lapkričio 10 d.. Cb. Liet. Au
ditorijoj. Malonėkit atsilankyti į šį su
sirinkimą. turime keletą svarbių reikalų 
dėl kliubo labo aptarti.. Valdyba^

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
mėnesinis susirinkimas atsibus antradie
nyje. lapkričio 10 d., Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St. Pradžia 
7:36. ~
atsilankyti 5— 
1932 metams, 
apie šimtas €   ____ „.„r„
Baigus Draugijos reikalus eis programas: 
trumpai kalbės Dr. Dovidonis, Dr. Na- 
rijauskas, St. Valančius. Pianą skam
bins p-lė Birutė Briedžiutė; padainuos 
Šaikus ir Ascilla 
Draugijos S. P.

Chicagos Liet. Auditorijos Korp. Di
rektorių ir Draugijų Atstovų mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadieny, lapkričio 
9 d., 8 vai. vakare. Auditorijos svetai
nėj. Visi Direktoriai ir Atstovai bū
tinai atsilankykite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, šiame susirinkime.

. A. K.

Furniture & Fixtures 
BhiltaiĮclai-ltuĮmd

DIDELIS RAKANDŲ BAKOENAS
Paaukoju gražius importuotus kaurus, 

Oriental dezaino, didumo 9x12. Puikus Con- 
sole Radio, seklyčios setas, valgomojo kamb. 
setas, rieSuto miegamojo kamb. eetas, lempos 
ir t. t., kaip nauji. Parduosiu atskirai, 
veikite greitai. 2744 N. Sawyer Are.. Ist 
apt.. arti Djversey.
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7 PAAUKOSIU savo gražų seklyčios 
setą, valgomojo ir miegamojo kamba
rio setusr kaurus, lempas ir tt., biskį 
vartotus. 6410 S. Ashland Avė., 2-ras 
augštas.

For Rent
PASIRENDUOJA 6 kambarių ap- 

artmentas, pečium apšildomas, naujai de
koruotas, 2 augštas, 1222 N. Western 
Avenue.

PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas, 
pečium šildomas. Porčiai ir maudynė. 
$28. 5525 S. Hermitage Avė.

BATAS
TURKIŠKOS. SULFURINE8 VANOS IR 

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Treatmentą! visokių kraujo lirų, reuma
tizmo, nervu, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, sciatica Ir visas panagias Ugaa gy
dome su elektros therapy. violetiniais 
spinduliais, sonusoidal elektros prietai
sais. Sulfurinča vanos . sutvirtina vandeni 
Iki 166 ir 175 iSĮpsnių.’ Nuo įu kraujas 
gerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 Įvairus 
troatmentai. Vanos ir kambarys—SI .60. 
Moterims antradieniais—dieną ir vakarais

1657 W. 45th St c
Katnp. S. Paulina. Tel. Boulevard 4662

Personai
Asmenų Ieško

PAUL MIKE — moterų rūbų siu
vėjas, malonėkite pranešti kur dingote 
nuo 1}52 So. ĮJalsted St. turiu gerą 
naujieną Tamstai pranešti. Maria Jurge- 
lonis, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TŪOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Aoetylene Veldiųitno ir dirbti 
pasidarant po $40 Iki $60 savaitėje. Atei
kite čia Ir mes išmokinsime jus į keliat sa
vaites. Mes nepaisome, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus amaatas Amerikoje. Mes pagelbčslme 
jums Įsigauti i gerą darbą, kaip tik jus 
pabaigsite lavinimąsi.

CHICAGO WELDING , 
514 N. La Šalie St.

■ A

(Adresas)

Dėr krutinę

(Vardas ir pavardė)

NAUJIENOJ Pattem Dept.
1789 S.' Halsted St„ Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ...... .....
Mieros

Dresių Dezaininimas 
Dresių^Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
Mes telkiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žema kaina, Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Badykite dėl 

knygrutfls apie kursą, kuriuo 
jus Įdomaujate.

Skrybėlės
Mes. išmokinsime kaip dezal- 
ninti ir padaryti gražias •skry
bėles, kol mokinatės. Diplomoe 
duodamos. Ateikite ar raSyklt 
dėl nemokamos knygutės.
į0«. raRNxS?™e>p.l 
190 N. STATE RAK. J871H

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GREITAM pardavimui buČernė ir 
grosernė, gera vieta, cash biznis, visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo priežastis 
— turiu du biznių.

10321 So. Michigan Avė.
PARDUOSIU arba mainysiu bučernę 

ir 3 lotus ant nedidelės fatmos ne to- 
liaus 50 mylių nuo Chicagos. šaukite 
Lafayette 4357,.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemš Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgag* 
ir parnpinam 1 ir 2nd mortgagr Irng 
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairf ield Avė.
TtL Lafayette 0455




