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Atstovu Butas Atmetė Prohibicijos Atšaukima
Prohibicijos Atšaukimas 

Nepraėjo 6 Balsais
Neprileido prie kon

greso komunistų
maršuotojų

Liko uždaryti vienoj Washing- 
tono daly ir niekur iš ten 
jų neišleidžiama

Prohibicijos atšaukimas negavo reikiamų 
dviejų trečdalių balsų. Alaus klausimų 

pradės svarstyti trečiadieny
VVashington, gr. 5. — Kon

gresas, kuris šiandie pradėjo 
paskutinę trumpąją sesiją pasi
sakė prieš prohibicijos atšauki
mą.

Atstovų bute, kur balsavimas 
dėl prohibicijos atšaukimo įvy
ko kaip tik atsidarė posėdis, 
pirmininko Garner rezoliucija, 
kuri atšaukia įvedusi prohibi- 
ciją 18-tą konstitucijos priedą, 
negavo reikiamų dviejų trečda
lių balsų ir todėl atpuolė. U>. 
prohibicijos atšaukimą paduota 
271 balsas, prieš atšaukimą 
144 balsų, taigi truko 6 balsų 
iki reikiamo dviejų trečdalių.

Dabar belieka balsavimas se
nate. Bet dar mažiau yra vil
ties, kad rezoliucija praeitų se
nate, nes ten sausieji yra stip
resni. Tečiaus jei senate at
šaukimo rezoliucija praeitų, tai 
atstovų butas butų priverstas 
dar sykj dėl tos rezoliucijos 
balsuoti.

Atstovų bute už prohibicijos 
atšaukimą balsavo 168 demo
kratai, 203 republikonai ir 1 
Farmer Labor partijos narys. 
Viso 271 atstovas.

Prieš atšaukima balsavo 44 
demokratai, 100 republikonų, 
viso 144 atstovai.

šis atmetimas prohibicijos at
šaukimo neturi nieko bendra su 
siūlomuoju legalizavimu gerojo 
alaus. Garnerio rezoliucija siū
lė atšaukti tą konstitucijos 
priedą, kuris įvedė prohibiciją. 
Tai butų buvę naujas priedas 
prie konstitucijos, kuris atšau
kia pirmiau priimtą priedą. 
Kaipo tokis, prohibicijos atšau
kimas turi gauti abejuose kon
greso butuose—senate ir atsto
vų bute—du trečdaliu balsų ir 
paskui dar turi būti patvirtin
tas mažiausia 36 valstijų legis- 
laturų.

Alaus ir vyno įvedimas yra 
klausimas pakeitimo Volsteado 
akto ir gali būti priimtas pa
prasta balsų didžiuma. Alaus 
klausimą atstovų buto komisi
ja pradės svarstyti ateinantį 
trečiadienį. Komisijos svarsty
mai tęsis kelias dienas, po to 
bus kongresui patiektas atatin
kamas bilius. Atstovų buto 
pirmininkas Garner sako, kad 
alaus legalizavio bilius bus pri
imtas galbūt dar prieš Kalė 
das.

ir alaus legalizavimo, bus dar 
svarstoma visa eile kitų labai 
svarbių klausimų. Tai priėmi
mas biudžeto sekamiems fiska- 
liniems metams, karo skolų 
klausimas, Filipinų nepriklau
somybė, St. Lawrence vandens 
kelias ir daug kitų klausimų, 
ši kongreso sesija yra žinoma 
kaipo “šlubųjų ančių” sesija, 
nes joje dalyvauja tie kongres- 
manai, kurie jau yra pralaimė
ję rinkimus. O tokių pralaimė
jusių rinkimus kongresmenų 
yra 100. Jie posėdžiaus iki 
naujojo prezidento inauguraci
jos. Ateinantis kongresas, ku
ris buvo išrinktas pereituose 
rinkimuose, lapkr. 8 d., savo 
reguliariai sesijai susirinks tik
tai už metų laiko, būtent gruo
džio mėn., ateinančiais metais, 
jei bent naujasis prezidentas 
sušauktų specialio ^kongreso po
sėdį. Tada kongresas susirinks 
ankščiau.

Rytoj kongresui darys prane
šimą prezidentas Hooveris.

Dar viena Meksikos 
valstija aprybavo 

kunigų skaičių
Vienas kunigas ant 25,000 

Guanjauto gyventojų. Pnašo 
bažnyčias paversti į mokyk
las

Mexico City, gr. 5. —Guan
jauto valstijoj šiandie įeina ga- 
lion nauji religiniai įstatymai, 
kurie nustato vieną katalikų 
kunigą ant 25,000 gyventojų. 
Sostinėje Leon bus leista pasi
likti keturiems kunigams.

Queretaro valstijos legislatu- 
ra prisiuntė federaliniam kon
gresui rezoliuciją, kurioj ji 
prašo kongresą nusavinti visas 
katalikų bažnyčias visoje Mek
sikoje ir paversti jas į mo
kyklas ir lavinimosi ir pasi
linksminimo vietas. Kongre
sas šią rezoliuciją svarstys pa
baigoj gruodžio mėn.

Dabartiniame kongreso posė
dyje, be prohibicijos atšaukimo

. Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietaus ir 
biskj šalč;au; besimainantis vė
jas.

Saule teka 7:03, leidžiasi 4:- 
19.
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Hitlerininkai pralaimė
jo Turingi jos rinkimus

Berlynas, gr. 5.—Hitlerinin
kai pralaimėjo daug balsų Vo
kietijos proviniejoj Turingijoj, 
nežiūrint kad ten kampaniją 
asmeniškai vedė pats Hitleris 
ir tikėjosi aplaikyti nepapras
tai didelę pergalę.

Palyginant su reichstago rin
kimais lapkr. 6 d., visos par
tijos yra pralaimėjusios balsų,

Washington, gr. 5. — Apie 
pustrečio tūkstančio komunis 
tų vadovaujamų “bado mar
šuotojų” atvyko trokais ir au
tomobiliais į Washingtoną, kad 
demonstruoti prie kongreso rū
mų kongresui atsidarant. Bet 
miesto pakrašty juos pasitiko 
Washingtono policija, kuri nu
varė juos į tam tikrą jiems 
paskirtą vietą laukuose, prie ge
ležinkelių jardų ir ten laiko 
juos apsupusi, niekur iš ten jų 
neišleisdama. Jei maršuotojas 
turi kokių reikalų apleisti sto
vyklą, tai visuomet tokį lydi 
policistas, kad jis tikrai į sto
vyklą sugryštų. Patys komu
nistai prisipažysta, kad jie yra 
kaip areštuoti ir patalpinti i 
koncentracijos stovyklą. Juos 
sauganti policija yra apsigink
lavusi ašarinių dujų bombomis.

Jų vadai kreipėsi į vice-prezi- 
dentą Curtis prašydami leidi
mo paroduoti prie kongreso 
rūmų, bet leidimo negavo. Ta
da jie kreipėsi į teismą, bet ir 
ten nieko nelaimėję. Teismas 
sutiko svarstyti jų/prašymą iš
duoti injunetioną prieš policiją 
tik ketvirtadieny, kuomet “ba
do maršuotojai’ gi išsiskirsto 
ir gryšta namo trečiadieny.

Airijos geležinkeliečiai 
skelbia streiką

Dublin, gr. 5. — Airijos ge
ležinkelių darbininkai, kurie 
vakar čia laikė savo susirinki
mą, nutarė paskelbti generali
nį streiką, kuris prasidės gruo
džio 11 vidurnaktį, protestui 
prieš nukapojimą algų 10 nuoš.

30,000 žmonių depor
tuota

Washington, gr. 5. — Darbo 
sekretorius Doak savo raporte 
kongresui sako, kad per pas
kutinius kelis mėnesius samda 
yra žymiai padidėjusi.

Be to didelis suvaržymas 
imigracijos ir deportavimas 
pereitais metais 30,000 žmonių 
labai daug prisidėjo prie padi
dinimo darbų amerikiečiams.

Kad sutaupyti pinigų, nebeva
lys gatvių

Madridas, gr. 5. — Naciona- 
lė Geležinkelių Darbininkų Fe* 
deracija vakar pradėjo savo 
suvažiavimą, kuriame bus 
svarstoma apie paskelbimą ge
neralinio steriko už algų pakė-

[Acme-P, 8 A. Photo]
P-lė Gloria Hollister, mokslininkas Dr. VVilliam Beebe ir 

John Tee Van, atvykę j New Yorką su garsiuoju “Bathy-
sphere”, su kuriuo jie tyrinėjo gyvybę juros gilumoje Bermu- 
dos pakraščiuose. Dr. Beebe su pagelba šios bolės buvo nusi
leidęs juroje 2,200 pėdų gilumom Tokios gilumos dar jokis 
žmogus nebuvo pasiekęs. Ką jis ten matė, nesenai buvo pla
čiai aprašyta “Naujienose”. ,

Iš kalėjimo išvogė 
streiko vadus

Gauja juos išvežė į laukus, kur 
juos sumušė ir nudažė rau
dona maleva

Vacaville, ęal., gr. 5. —šeši 
tariami vadai Vaisių darbinin
kų streiko, kuris sutrukdė 
skinimą vaisių Vasa klonyje 
tapo išvogti iš Vacaville kalėji
mo, išvežti į laukus, kur juos 
gauja sumušė, nudažė raudona 
maleva ir įšakė ' jiems nebe- 
gryšti į šią apielinkę.
’ Tie išvogtieji streiko vadfč 
buvo tarp 15 streikierių, kurie 
tapo areštuoti vakar laike su
sirėmimo su ūkininkais ir po- 
icija. Apie 150 streikierių, 
eurie reikalauja $1.50 algos į 
dieną už vaisių skinimą, buvo 
surengę čia demonstraciją, ku
rią puolė policija ir apie 1,000 
apielinkės ūkininkų.

Tie šeši buvo išvogti iš ka
lėjimo gaujos, kuri juos išsi
vežė į laukus 7 automobiliais; 
įsakydama kitiems nebandyti 
gaują sekti.

Rusai visaip vylioja 
iš valstiečių grudus

Bolševikai ikišiol toli nėra su
rinkę grudų kvotos. Paveda 
pačioms dirbtuvėms rūpintis 
maistu
, f, ‘ ;
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Maskva, grir 5. — Du bolše
vikų laikraščiai, Izvestija ir 
Pravda, paskelbė griežtus įspė
jimus valstiečiams, kad jie turi 
tuoj aus sumokėti jiems uždė
tas grudų kvotas. Laikraščiai 
prisipažysta, kad grudų kolek- 
tavimas yra labai nepatenkinan 
tis ir kad turtingiausios grudų 
provincijos, Ukraina ir Pavol- 
gis yra toli užsilikusios su sa 
vo kvota.

Kad paakstinti grudų piliavą 
valdžiai, komisarai leido Mask

Einstein gaus Ame
rikos vizą

Berlynas, gr. 5. — Garsusis 
mokslininkas prof. Albert Ein-

Amerikos eksportas 
ir importas yra 

sumažėjęs
Jungt. Valstijų prekyboje su 

užsieniu vadovauja Europa r

Washington, gr. 5. —Jungt. 
Valstijų eksportas ir importas 
žymiai mažėja. Jau pernai 
prekyba su užsieniu buvo žy
miai 'sumažėjusi. Bet dar la« 
biau. yra sumažėjusi šiemet.

Europa toje prekyboje už
ima pirmą vietą. Į čia Jungt. 
Valstijos daugiausia eksportuo
ja ir iš čia daugiausia impor
tuoja. Antrą vietą eksporte 
užima Azija, trečią vietą kitos 
Šiaurinės Amerikos šalys, o 
trečią vietą—Azija.

Importe antrą vietą užima 
Azija, trečią-—šiaurinė Ameri
ka. .

35 žmonės nušauti 
bemedžiojant

St. Paul, Minn., gr. 5. —Be
medžiojant ant didžiųjų žvėrių 
trijose valstijose—Minnesotoj, 
Wisconsine ir Michigane šį se
zoną liko nušauti daugiau kaip 
35 medžiotojai. Tai esą nedaug 
palyginus su skaičium dalyva
vusių medžioklėje žmonių. Ap
skaitoma, kad briedžius medžio
jo apie 150,000 žmonių, kurie 
nušovė apie 75 briedžių.

Lietuvos su Brazilija 
sutartis jau pa

sirašyta
Galima bus išvežti linus, gin

tarą, arklius, odas, žąsiatail* 
kius ir sviestą.

Kaunas. XI. 18. Elta, šių 
me'jų lapkričio 11 d. Rio de 
Žaneire Lietuvos charge 
d’affaires, p. T. Daukantas, 
pasirašė prekybos sutartį su 
Brazilija. Sutartis atidarys 
kelią į Braziliją: Lietuvos li
nams, audiniams, avižoms, 
gintaro dirbiniams, arkliams, 
raudonojai pušiai, odos dirbi
niams, pakuloms, pokostui, 
sėmenims, žąstaukiams, skai
sčius, sviestui ir kitoms pre-

Santiago, čili, gr. 5. — Visi 
7 čili armijos generolai įteikė 
prezidentui savo rezignaciją, 
kad prezidentas butų visai lais
vas reorganizuojant karinome 
nę. Jie patys pripažysta, kad 
armijoj yra perdaug karininkų, 
kurie maišosi į politinį veikimą.

Dublin, Airijoj, gr. 4. —Gru-

kems, o Brazilija galės impor
tuoti į Lietuvą kavą, kakavos 
grudus, arbatą, uolų kristalų 
pramonės dirbinius ir kitus 
gaminius.
Bus taikomi mažiausi muitai

Lietuva su Brazilija susita
rė, kad nuo sutarties pasira
šymo dienos viena antros pre
kėms taikys mažiausius mui
tus, kurie tik laikomi bet ku
rios trečios valstybės prekėms.

Iki šiolei į Braziliją buvo 
eksportuota kiek stambesniais 
kiekiais tik celiulioza, kuriai, 
tačiau, paskutiniu laiku ėmė 
kliudyti didesni, kaip kitoms 
šalims, muitai. Bendras pre
kių vežėimo — išvežimo ba
lansas su Brazilija nesiekė 
1,000,000 liių.

Sudaryta socialė sutartis
Taip pat susitarta abipusiai 

didžiausiu palankumu trak
tuoti vieną antros piliečius, 
draugijas, bendroves, esančias 

| kitos teritorijoj, darbo apsau
gos, socialinio draudimo, mo-

Toledo, O., gr. 5. —- Meras 
paskelbė, kad iki pabaigos šių 
metų bus uždarytas gatvių va
lymo departamentas ir gatvės 
daugiau nebus valomos. Tai da
roma tikslu sutaupinti po $10,- 
000 j savaitę. 400 darbininkų ir 
50 trokų neteks darbo. 

į v

Gandhi vėl badauja
■ .*

Poona, Indijoj, gr. 5. — Ma
hatma Gandhi vėl buvo pradė
jęs badauti, iškilus dėl vieno ka
linio nesusipratimui su kalėji
mo administracija. Bet po 36 
valandų bado streiką paliovė, 
laukdamas administraciją pa
keičiant savo nusistatymą. 
Gandhi per tas 86 valandas ne
teko 6 svarų, nes jis dar nėra 
pilnai atsigavęs nuo pereito ba
davimo.

stein gaus Amerikos vizą. Tū
los “patriotingos” moterėlės 
buvo atsikreipusios prie valsty
bės departamento, kad neįsi
leistų mokslininko kaipo komu
nisto ir pacifisto. Tokis jų rėi- 
kalavimas iššaukė visuotiną 
juoką, Tečiaus. kada Einstein 
nuėjo pas Amerikos konsulą 
gauti vizą, jį imta klausinėti 
kokioms partijoms jis priklau
so, apie komunizmą ir t. p. To
kia konsulo inkvizicija moksli
ninkas įsižeidė ir pareiškė, kad 
tokiame atsitikime jis visai ne
važiuos Amerikon, kur jis bu
vo kviečiamas profesoriauti vie
noj augštojoj mokslo įstaigoj.

Konsulas po to incidento pa
skelbė, kad Einšteinas gaus vi 
zą.

. i<įl«IIWįj m , .... , ...

i Santa Fe, N. M„ gr. 4j. — 
Krisdamas į Į0 pėdų gilumo 
rūsį ųžsirtiušė katalikų arci- 
vyskupas AlMfct T. Daeger.

> - 7 • ' r- ■

vos provincijos ir Totorių res
publikos valstiečiams parduoti 
rinkoje grudų perviršį, nes 
ikišiol tik šios dvi provincijos 
yra išpildžiusiso savo kvotą. 
Bet abi jos labai mažai grudų 
gamina.

Bolševikai neišpildžiusius pi- 
liavos valstiečius vadina “re
voliucijos išdavikais” ir grū
moja, kad jei bandys grudus 
pardavinėti rinkoje, tai jie bus 
baudžiami kaipo “spekuliantai”.

Stalinas gi su Molotovu išlei
do naują dekertą, kuris mais
to dirbtuvių ‘ gaminių ir kitų 
reikmenų išdalinimą nuo sau-
šio 1 d. paveda dirbtuvėms, in
dustrijoms ir kitoms įmonėms. 
Tuo norima geriau sutvarkyti 
pakrikusį išdalinimą ir kartu 
dar labiau suvaržyti darbinin
kus, nes tada jų maistas ir vi
sas jų gyvenimas priklausys iš
imtinai nuo dirbtuvių.

pė vyrų, kurie prisistatę esą t kesčių ir visais kinais atžvil- 
respublikonų armijos nariai, ap-1 giais. šis nuostatas leis Lie- 
lankė beveik visas karčiamas
įspėdami, kad jos nepardavinė
tų Anglijos alaus. Tai dėl ai
rių boikotavimo Anglijos pre
kių.

tuvos piliečiams Brazilijoj 
pasinoudoti visa Brazilijos 
įstatymų teikiama globa ir 
apsauga, kurios yra teikiamos 
bet kurios kitos šalies palie
čiams.

Tunja, Colombia, gr. 5. — 
Miesto kalėjime pasimirė Nico- 
las Jiminez, 69 m., baisusis 
“siaubūnas”, kuris buvo papil
dęs 30 žmogžudysčių, du pa
degimus ir daugybę plėšimų. 
Senatvėje jam buvo leidžiama 
dirbti darže.

Athenai, gr. 5. — Policija 
areštavo . komunistą atstovą, 
■kurį kaltina už kurstymą ge
ležinkeliečių prie streiko. Tele
grafistų streiko išvengtą, bet 
gatvekarių darbininkų streikas 
tebesitęsia.

Pasikorė advokatas

Chicago.— Advokatas How- 
ard P. Castle, penkis terminus 
buvęs valstijos legislaturoje, 
taipjau buvęs Barrington mies
telio advokatu, vakar pasikorė 
savo . namuose
Spėjama, kad savižudystę pa
pildė delei nervų pakrikimo.

t

Barringtone.

Oviedo, Ispanijoj, gr. 4. — 
Keli žmonas lįko sužeisti Fel* 
guera ir Sama miesteliuose su
sirėmimuose tarp gvardijos ir 
streikierių. Streiką paskelbė 
sihdikalistai.



Antradienis, Gruod. 6, 1932

[korespondencijos
Boston, Mass

Utenos gy

LIETUVOS ŽINIOS
Detrolt, Mich

Raseiniai

Radios
Ukmerge
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KALĖDOMS
Toronto, Ont

nuopareiškimus
va

^4*

sau algų nusima- 
gyvcntojų bandys 

daugiau dolerių

NAUJAIS 
METAIS

Mylėjo, mylėjo, iki prie 
brangenybip priėjo...

Sii Daug Visokių 
Pagerinimų 

1933 Modeliai

Kultūros” draugijos 
susirinkimas

prie 
naujų 

vienas org.

Per paskutines kelias dienas 
oras kiek atšilo. Visiems pasi
darė smagiau, ypač vargšams, 
kurie neturi šiltų drabužių. 
Tačiau sunku tikėtis, kadx il
gai taip bus.

Apvogęs savo mylimąją ir nu
važiavęs' į Kauną pragerdavo 
po 400—500 litų per vakarą. 

Auksiniai pinigai ir kilos

emc
Tuo tikslu net 

p. Barzda bu- 
Tačiau

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

Dėl tos prie- 
gimnazijai, lič
iu turėti, tenka

Toronte 
rupi iŠ-

KAINOS NUO

$9.00

Rakytojų streikas prieš tabako 
brangumą

Chrysler automobilių dirbtu
vė ligi vidurio šio mėnesio 
priims apie 6,000 darbininkų. 
Tokį pareiškimų padarė K. T. 
Keller iš Dodge Brothers kor
poracijos. Priimami bus tik 
senieji darbininkai, — reiškia 
tie, kurie seniau yra toj dirb
tuvėj dirbę.

Per paskutines tris savaites 
toj. dirbtuvėj darbininkų skaL 
čius padidėjęs nuo 15,0(10 ligi 
22,000. Numatoma, kad apie 
Naujus Metus darbininkų 
skaičius pasieksiąs 28,000.

Laukiama naujienų
Musų vietos smarkusis veikė

jas p. St. Mockus buvo išva
žiavęs j SLA. Pildomosios Ta
rybos suvažiavimų. Bostonie
čiai tuo suvažiavimu buvo la
bai susidomėję ir laukia, ką 
p. Mockus praneš. Visiems ru
pi didžiausios lietuvių organi
zacijos padėtis.

“Dainų diena”
Lapkričio 20 d. airių parapi

jos svetainėj įvyko “dainų die
na” pagerbimui Jono Kmįto 
— kun. K. Urbonavičiaus, ku
ris jau per 20 metų dirbąs “li
teratūros darbą”.
Ir žvėrelius palietė depresija
Ligi šiol depresija kamavo 

tik žmones. Bet štai dabar jau 
pasidarė riesta ir žvėrims, prieš 
kiek laiko Franklin Parko, zoo
logijos skyriaus prižiūrėtojas, 
patvarkė, jog reikia sumažinti 
žvėrių skaičių. Padarinyj apie 
šešiolikai stirnų ir keturiems 
taurams paskirta “mirties bau
smė”. Tačiau ta bausmė bus 
dovanota, jeigu atsiras gera
širdžių žmonių, kurie pasiims 
tuos žvėris išlaikyti. Vadinasi, 
savo iškaščiais duos jiems mais-

LIETUVIŲ PROGRAMAI

Gražus Lietuvių Radio Programai Nedaliomis WCFL, 
1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais WHFC nuo 7:30 

vai. vakaro. Finansuojami BUDRIKO KRAUTUVĖS.

Mirė žymi rašytoja.
šiomis dienomis musų mie

ste netikėtai pasimirė Mary C. 
Crawford, žymi rašytoja. Ji 
buvo “South Fonini” vedėja, 
kur duodama įvairiais klau
simais paskaitos. Nemažas 
skaičius ir lietuvių lanko tas 
paskaitas. Dažnai ten suren
giama ir muzikališki progra
mai. Tai tikrai kultūringa įs
taiga.

Mary C. Crawford buvo 58 
metų amžiaus. Ji parašė kele
tą knygų, kurios1 buvo plačiai 
skaitomos, ir turėjo didelį pa
sisekimą.

Buy gloves with what 
lt saVįH

YOURtYtd 
Night and Morning to kecp 
th.em Clean, Clcar and Healthy 

Write for Free "Eye Care” 
ar "Eye Beauty” Book 

MarineG>^Dept.n.S.,9B,ObioSuChic«f

pagalvotų, kuri organiza- 
darbininkui yra naudin-

Kul- 
yra vienintelė, 

kiekvienam 
protauti taip,

Negali žmones sėti javą.
Užėjus šiam mėnesiui, Uk

mergės apskr. kone kiekvieną 
dieną lyja. Dėliai to, visi že
mesnieji laukai stovi apsemti 
vandens. Žiemkenčių negali 
baigti sėti.

Be to, žmonės vis dar negali 
baigti kasti bulvių bei run-

Miestas žymiai padidino kai
nas laisnianis. Miesto daryboj 
tas sumanymas ir pirmiau bu
vo priimtas, bet meras Mur- 
phy jį vetavo. Dabar antru 
kartu taryba vėl nubalsavo 
mokesčius laisniams padidin
ti. Nuo ateinančių metų bu- 
černės turės mokėti $25, mai
sto įmonės $50, gyvulių sker
dyklos $100, svetainės $25, 
viešbučiai $25, restoranai $25, 
minkštų gėrimų užeigos $10 ir 
tt. Šuns laisnis pirma kainuo
davo tik vienas doleris, o da
bar jau reikės mokėti tris do
lerius.

Matomai, miesto ponai jokiu 
budu nenori 
žinti, tad iš 
kiek galima 
išspausti.

kad trūksta milžiniškai pinigų 
sumai brangenybių taip susi
jaudino, kad staiga susirgo... 
dizenterija ir turėjo būti nu
vežta į ligoninę.

Policijos pas'angomis vagy
stė buvo išaiškinta ir V. su
imtas. Tardomas jis prisipaži
no visa tai paėmęs. Dabar V. 
laikomas arešto namuose.

$95.00
VISUS TUOS NAUJUS 
RADIOS JUS GALITE 

PAMATYTI

Pasiskubinkite jį nusi
pirkti, 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsteti St.

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

buvau pranešęs
Readingo mies- 

turėjo didelių 
sumušdanii repub- 
demokratus. Bet

tarpe, kad pasta- 
į “K.” dr-jos pa- 

Panašjąis darbais 
pažymi rhaskvi-

98. ui feuHuna taUUs uuaimrlr* 
m ph-aunaltea W klw 
įaMfari PhvnmaaiU Po

; LISTERINE
TOOTHPASTE

Eina kalbos, kad musų me
ras Curley nemažai savo pi
nigėlių išleidęs agitacijai už 
Roojeveltą. O kadangi jo re
miamas kandidatas laimėjo, 
tai, sakoma, ir meras laukiąs 
šiokio tokio atlyginimo. Jo 
didžiausia ambicija esanti 
tapti Porto Rico gubernato
rium. Vadinasi, pusjuodžių 
valdovu.

Ar jo tie troškimai
parodys netoli

UTENA 
dė našlė B. apie, 42 mot. amž. 
jau beveik dvejus metus mylė
josi su jaunu, neturtingu žy
du V. B. dažnai jam siūlyda
vusi apsivesti ir duodavusi pi
nigų. Bet V. tu vestuvėm vis 
vilkino.

Šiemet tuoj po Velykų V. 
pastebėjo, kad B. turi daug 
brangių ir vertingų daiktų. 
Nutaikęs potogų momentą jis 
“nubraukė” 600 aukso rub., 
brangių žiedų keletą, 7 špilkas 
kiekvieną vertą po 500 litų ir 
daug kitų auksinių daiktų.

Utenos policija tuojau pas
tebėjo permainą V. gyveni
me. Jis pradėjo dažnai važinė- 

I ti į Kauną ir užeidamas į 
“Bar-Pale-Ale” pragerdavo 
per vakarą po 400-—500 litų. 
Be to, buvo pastebėta pas jį 
net tūkstantinių banknotų. Po
licija įtarė V. pradėjus verstis 
baltųjų vergių prekyba ir 
atydžiai sekti, 
pats nuo v. virš 
vo nuvykęs į Kauną 
B. iki šiol nieko nejautė.

Spalių 13 dien. B. pastebėjo,

Reikia pažymėti, kad Kultū
ros dr-ja veikia neapsakomai 
sunkiose sąlygose, nes neturi 
nei svetainės, nei savos tautos 
choro mokytojo. Su kitataučiu 
mokytoju daug sunkiau mo
kintis, o prie viso to jis reika
lauja gero atlyginimo 
mokas. ,

Minima “K.” dr-ja 
yra vienintelė, kuriai 
imtinai kultūrinis darbas, bet 
ne pasipinigavimas, todėl jai 
tenka susidurti ir su tomis or
ganizacijomis, ikurio3 veikia 
tik dėl pasipinigavimo. Taigi' 
jos stengiasi pameti neapykan
tą lietuvių 
rieji neitų 
rengimus, 
daugiausiai 
niai .fanatikai, sušiburę j lite
ratūros dr-jos “Bangos” cho
rą. .Neatsilikdavo ir romiški^ 
kunigėlis, kuris savo radio 
programą pamargino su “Svei
ka Marija”.

šiame 20-me amžiuje, rodosi, 
turėtų gėdytis 'pasirodyti su 
tokiais nekultūringais darbais. 
Tačiau dar randasi užtektinai 
nesusipratusių žmonių, kurie 
nesigėdi dalyvauti nors ir to
kioje draugijoje, kuri “Sveika 
Marijomis” puošia radio prog- 
ramus.

Regis, laikas jau butų su
prasti, kad panašios organi
zacijos egzistuoja tik išnaudo
jimo numetimais. Pakartina, 
kad Kanados lietuviai rim
čiau 
cija 
gesnė. Kanados lietuvių 
turos” dr-ja 
kuri pripažįsta 
teisę kalbėti ir 
kaip kam patinka, ir už skir
tingus nuomonių 
savo narių nekolioja. Ji sten
giasi įrodyti savo pozicijos 
teisingumą. Taigi, kurie mėgs
tate laisvę ir tierą, tai stokite 
į “Kultūros” draugiją.

— Toroiitielis.

Ukmergės “Žemės Ūkio” 
sandėlio tarnautojai, dėl kai- 
kurių išskaičiavimų, ypatingai 
dėl perdaug brangaus tabako 
ir papirosų nutarė visai pa
mesti rūkyti. Kad visi laikytų
si duotojo žodžio, nustatyta 
už žodžio neišlaikymą 50 li
tų pabaudos.

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Mest of our leading Mon, includlng 
our Presldonts, havoboen Lawyors. TRAINED MlNDS 

NATŪRALI Y GO FORWARD. There lt alwayt a Groat 
Dėihand for Mon and Women wlth Logo! Tralnlng. 
INVESTIGATE OUR UNIGUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subject at a tlme. No Time lošt. Now Classes 
formed nine tlmos a Yoar. Start Studylng and Earn- 
ing Crodits at any Time. ENTER NOW. Ll.B. Oogree 
ln Three Years. Day and Evening Classei.

i lenda ir pro 
duj ką sutinka, 

man- 
sveikinasi, atsi- 
, o paskui, žino- 

labai mandagiai paprašo

[Acme-P. ® A. Photo]/

P-le Dorothy Eiller iš Hill City, Minn., 16 metų ir Ross 
Allen iš Salem, West Virginia, 20 metų, pripažinti sveikiau
siais jaunuoliais 4—H jaunų ūkininkaičių kliubo konteste, ku
ris įvyksta kasmet laike gyvulių parodos Chicagoje, į kurią 
suvažiuoja ūkininkai iš visos šalies.

Fordo žadėtų binsų niekas 
negauna, o tuo tarpu bedar
bių būklė darosi vis labiau ir 
labiau kritinga. Štai Dearborn 
miesfas pradėjo bedarbius sių
sti į šiaurinę valstijos dalį. Su 
pirma partija jau išvyko 14 
žmonių. Jie pasiėmė su savim 
kirvius, lopetas ir kitokius da
lykus ir miškuose bandys ap
sigyventi ir pasistatyti sau 
namelius bei pradėti farme- 
riauti. Trumpoj ateityje numa
noma ten pasiųsti apie 50 
šeimų. Vadinasi, steigiama sa
vo rųšies kolchozai.

DearbornieČiai norima ap
gyvendinti netoli Johanncs- 
burg, kuris randasi apie 300 
mylių nuo Detroito. Tenka la
bai paabejoti, kad tiems nau
jakuriams be pinigų galės sek
tis farnieriauti.

Valstijos sekretorius gauna 
labai daug aplikacijų iš pilie
čių, kurie nori pardavinėti alų. 
Ma*„ numatoma, kad alus bus 
pardavinėjamas valstijos pri
žiūrimose krautuvėse 
dinasi, savo rųšies monopol- 
kose.

Sekretorius visiems tiems 
aplikantams pareiškė, jog koL 
kas jis nieko negali daryti, 
kadangi “sausasis įstatymas” 
dar tebeveikia.

Detroite darbo 
nut įpirkti nei i 
Sutikti gyventi \ick jauniems, 
tiek seniems. Kai kurie dide
lių vilčių deda į alų. Jie lau
kia alaus, kaip žydas kad lau
kė Mesijošiaus. Well, jeigu 
bus leista alų pardavinėti, tai 
nuo to dalykų padėtis vargu 
galės pasitaisyti. Alų galės ger
ti tik tie, kurie turės pinigų. 
Na, 6 vargšai, kurie ne'Airi pi
nigų nei maistui nusipirkti, 
galės tik seilę varvinti.

—Krank Lavins kas.

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705

Thomas Hill iš Mancelona 
neseniai gavo laisnį automo
biliu važiuoti. Prieš tam tik
rą komisiją jis įrodė, jog gali 
automobilių valdyti.

Hill yra 103 metų amžiaus. 
Atrodo, kad tas senukas ieško 
trobelio.

Labai galima, kad atsiras 
gailestingų žmonių, kurie duos 
tiems žvėrims “pragyvenimą”. 
Kas kita su šimtais tūkstančių 
žmonių, kurie neturi nei pasto
gės, nei maisto. Tegul jie sau 
žinosi... Tokia, mat, santvarka.

Meras nori persikelti į 
Porto Rico

Trumpos žinios

aristokratu, 
baisiai 
ir da- 
“liku- 
vargo 

amželį, tačiau to 
kas buvo praeityje,

LIETUVAITES
Turime Naują

Valgių Gaminimo
KNYGA

Jikamuoja tik

dys, ar ne 
ina ateitis.

UžsidarS Jono Palionio “real- 
estate” ofisas.

Prieš kiek laiko uždarė sa
vo ofisą Jonas Palionis, ne
judinamo turto pardavinėto
jas, ir dabar dirba pas p. K. 
Kilkų duonkepykloj. Priegtam 
jis dar užsiima ir apdraudos 
bizniu.

P-nas Palionis buvo geras ir 
teisingas biznierius. Jis buvo 
ir pusėtinai pasiturintis. Bet 
kai užėjo blogi laikai, tai ir 
jo biznis žymiai nusmuko. Na, 
priegtam dar užsidarė Fede- 
ral National bankas, kuriame 
žlugo nemažai Palionio pini-

PASVEIKINIMO
LAIŠKAI IR KORTELĖS 
Labai Gražios, Sidabrinės 

ir Auksinės —

Nors miestas turi ir nuo
savą elektros stotį, tačiau elek
tra yra labai brangi, viena 
brangiausių Lietuvoje, — už 
kilovatą 1,5 Ii t 
žasties, pav 
norint nuost 
labai skurdžiai elektrą eikvo
ti, o tuo tarpu Jniesto ponai, 
kaip kalbama, nemokamai 
naudojąsis.

Su turčiais ir plėšikai manda
giau apsieina.

Apie Beocon Hill gyvena 
pusėtinas skaičius pusiau nu
sibankrutavusių 
Gerais laikais jie buvo 
“unoravi”. Žinoma, jie 
bar turi pakankamai 
čių”, kad be didelio 
baigti savo 
šaunumo 
jau nebėra.

Toj turčių sekcijoj pasta
ruoju laiku atsirado ypatingų 
plėšikų, kurie pasižymi ne
paprastu mandagumu. Jie tai
kosi įeiti pro duris, o jeigu tai 
nepasiseka 
langus. Jei 
tai parodo neįmanomą 
dagumą, — 
prašinėja. Na 
m a 
šeimininkų atiduo’i savo do
lerius ir visokius žibučius. To
kių atsitikimų toj apylinkėj 
jau įvyko keletas.

Ypatingas tipas
So. Bostone vienas tautie

tis turi savo biznį. Prieš kiek 
laiko ėjo pro šalį kitas tautie
tis. Ir štai nei šio, nei iš to 
tas biznierius pradėjo praeivį 
visokiais šlykščiais žodžais 
kolioti. Girdi, tu šiokis, tokis 
ir dar anokis. Tai tavo dar
bas, kad policija mano biznį 
jau septynis kartus krėtė.

Susirinko būrys žmonių ko
medijų pažiūrėti. Praeivis bu
vo manęs policiją pašaukti^ 
kad paimtų biznierių ir nu
vežtų ten, kur jam priklauso 
būti, bet paskui numojo rąnĮka 
ir nuėjo savo keliais. Su dur
nių jut du turgu...

Lapkričio 13 d. Kanados Liet. 
“Kultūros” dr-ja turėjo savo 
eilinį narių susirinkimą. Susi
rinkimas nors nebuvo skaitlin
gas, bet visi nariai buvo kupi
ni pasiryžimo dirbti, nors ir 
sunkiose krizio laikų sąlygose 
kulturinį darbą. Priėjus 
dienotvarkes punkto, — 
narių priėmimo, 
atrekomendavo du naujus na
rius, kurie tapo priimti. Suma
nymuose buvo pasiūlyta su
rengti porą vakarų, —- vieną 
originalų šokių vakarą, o kitą 
su atatinkamu veikalu Kalėdų 
šventėms.

Pirmasis šokių vakaras įvyks 
gruodžio 8 d., 198 Crawford 
št., Vokiečių klube. Taip pat 
buvo pasiūlyta atnaujinti cho
ro egzistavimą, kuris praeitą 
žiemą puikiai gyvavo, suteik
damas Kanados lietuviams po
rą radio programų ir porą ge
rų koncertų. Taigi linkėtina 
*‘KiOturos” chorui, kad jis ir 
vėl atnaujintų savo kilnų dar-

Kaip jau 
“Naujienose”, 
fe socialistai 
laimėjimų 
likonus ir 
štai dabar tapo oficialiai pa
skelbta galutini rezultatai visų 
partijų. Dėl įdomumo paduo
du tik socialistų ir komunis
tų rezultatus. Be abejonės, 
“Naujienų” skaitytojai nori 
žinoti, kaip didelė Readingo 
mieste yra Stalino armija. Ant 
prezi
dento mieste kautf'^j viso 
Thomas 9,533 b. 6,455 b. 15,988 

(cos.)
Foster 45 bal. 16 bal. 61 bal. 
(kom.)

/ Senatą 
Von Essen 10, 430 7,400 

(soc.)
Wicks (kom.) 49, 21,

Į kongresą
Hopses 11,288 b. 8,031 b. 19319 

(soc.)
Brown- 58 b. 35 b. 93 
back (ind.)

Ant vyriausio teisėjo 
Slayton 10,602 b. 7,442 b. 18044 

(soc.)
Lawrence 39 b. 20 b. 59 

(kom.)
Tai matote, kokia “galinga” 

Stalino armija.
— Reporteris.

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

L • '
A. A. Andot»on,*Pro»ldont Telaphone Rogiųra*,

(Irt. Ecb. 3, 18N)
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Antradienis, Gruod. 6, 1932

Pirmieji mokslai ir pirmieji rašmens

šiai

AIDAS
NAUJIENOS

DUOS

PER 27 METUS

šiuomi siunčiu

IN OUR OFFICE

mažiems vai

NOO 'BEEU-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

atsiųsti 
atsiuntė

tautos kultu 
ji turi teisin

G&E- —o X 
TUOOGhT nou 
NELL6D TWICE;

ONCE y

autoritetais ii 
reikalauja jrody

žodžiais “kitą 
- “dusyk 3”. 
kada žmogus

APSAUGOJIMUI SAVO SKAITYTOJŲ

raida yra su- 
musų reikmenių ten- 
bei su pagrindinėmis 
prigimties savybėmis, 
mintija tik jutimų 

žmogus bendro-

vien tik 
ir tų ste-

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra.

srovių žemėlapius sudės- 
bambuko lazdelių. Salas 

lazdelių susikryžiavimais, 
gerai braižo žemėlapius

žmogus vis dėlto 
negalėjo tenkintis 
gamtos stebėjimais

ir net 
mažai 

skaičiuoja 
kiautais 

skaitytu- 
skaitme- 
yra snn-

DYKAI! ’1 ,500 °°

Mokslas, trumpai sakant, ap
ima aplinkumos reiškinių, jų 
tarpe ir paties žmogaus paži
nimą ir supratimų. Mokslo at
siradimas ir jo 
rišti su 
kinimu 
žmogaus 
Gyvuliai 
vaizdiniais 
mis sąvokomis, kurias nusako 
savo kalba. Kalba padeda žmo
nijai sukurti daugybę bendrų 
sąvokų apie pasauli, apie jo 
reiškinius, t. v. sukurti moks- Iš piktografijos išsivystė su

tartinių ženklų raštas. Greta 
su piešiniais, reiškiančiais at
skirus daiktus, atsiranda ir 
piešiniai žodžių skiemenims ir 
garsams žymėti. Toks buvo 
senovės egiptėnų ieroglifų raš
tas, kuris turėjo garsams, bet 
tik priebalsiams, žymėti ženk
lus. Senovės Mesopotamijoj jau 
daug anksčiau nuo vaizdinio 
arba ieroglifų rašto perėjo 
prie vadinamo kyliaraščio. č'ia 
tam tikrais smailių brūkšneliu, 
kyliukų suderinimais buvo žy-

kul- 
ran- 
žmo

TVMICE ’FOk
NOU t®

lėtą ežerų arti Aukštojo ežero. 
Prašymo raštą sudaro gervės 
(viršaičio totemas) ir kitų gy
vulių, kurie buvo atskirų pa
dermių totemai, piešiniai. Vi
sų tų gyvulių akys ir širdys 
sujungtos brūkšniais. Tas reiš
kia visų pageidavimų vienybę. 
Viena linija iš gerves akies ei
na j ežerą (prašomas daiktas), 
o kita linija į žmogaus figū
ros (vadinas, prezidento? šir
dį. Kai 'kurie piktografiniai 
piešiniai turi sutartinę reikš
mę, pav., dvi vilyČios, atkreip
tos prieš viena kitą, reiškia 
kovą, tekanti saulė — rytą ir

bėjimų davinių praktišku pri
taikymu. žmogaus, protingo 
padaro, prigimties pačiose gel
mėse gludi siekimas patirti ir 
žinoti reiškinių priežastis. Mes 
žinom, kad jau maži vaikai daž
nai stato visuotiną klausimą — 
kodėl? Pirmykštės kultūros 
žmogus sudvasina visą gyvą ir 
negyvą gamtą, derindamas ją 
su savim. Šitas gamtos sudva
sinimas arba animizmas įgali
na pirmykštį žmogų lengvai iš
aiškinti visus gamtos reiški
nius, duoti pagal jo supratimą 
aiškius atsakymus į visus klau
simus 
budu 
vieną

ir jėgos apsi- 
padavimai ir 
laikui ir vie- 

mokslas ir, be 
to, juose atsispindėjo tautos 
dvasiniai ir medžiaginiai laimė
jimai, jos istorija, gyvesena, 
papročiai ir įstatymai. Nere
tai tuose kuriniuose pasitaiko 
ir daugiau ar mažiau teisingų 
sąvokų ir apibendrinimų.

Padaryti bendrą pirmykščių 
mokslų apžvalgą yra gana sun
ku, nes daugumos jų jau ir 
pėdsakų nebeliko, o jų visuma 
sudaro be galo didelį įvairumą. 
Animizmo (gamtos sudvasini
mo) įtaka įvairioms pažinimo 
sritims yra toli gražu nevieno
da, o skaičiavimo moksle jos 
ir visai nežymu. Apie skaičius 
platesnį ar siauresnį supratimą 
turi visos tautos. Tvirtinimai, 
kad tokia ir tokia tauta moka 
skaičiuoti iki trijų ir kad di
desniems skaičiams pasakyti vi
sai neturi žodžių, pasirodo ne 
visada teisingi. Teisybe, peše- 
resai ir kai kurios australiečių 
padermės turi žodžius tik 1, 
2, 3 pasakyti, bet už tai ketu
ris jie pasako 
kartą du”, 6 
Nuo to laiko, 
prasimanė žodžius pirmiems 
penkiems skaičiams pasakyti,
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mokslo pradmens sudarė 
visumą su religija.
šito ryšio Šamanai, bur

tininkai ir žyniai dažnai yra 
profesionaliniai ne tik religi
nių, bet ir kitų žinių saugoto
jai. Jie dažnai sudaro uždarą 
kastą arba luomą, kurio papras
ti žmonės stačiai prietaringai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it draskos vanos, 
swimming pool.

Rusilka ir turkiška pirtis- moterims 
seredomis iki 7 v. v.

mima , žodžių skiemens. Tokių 
ženklų butą apie 400. Chaldė- 
jų kyliaraštį perėmė senovės 
persai, midėnai ir Chetos bei 
Urartos valstybių tautelės.

leroglifiškas raštas, kurį su
daro sutartiniai ženklai 
džiams žymėti, išliko iki 
dienai Kinuose. Kinai tokių 
ženklų turi apie 44 tūkstančius. 
Suprantama, kad tokia abėcė
lė išmokti beveik neįmanoma.

Paskutinis svarbiausias žing
snis rašto raidoj buvo garsinės 
abėcėlės išradimas. Anot seno
vės graikų šitą svarbų išradi
mą buvę padarę finikėnai. Taip 
ilgą laiką manė ir naujųjų lai
kų mokslininkai. Bet dabar 
jau ištirta, kad raidinis-garsi- 
nis raštas gimė Krito saloje 2 
tūkstančiai metų prieš Kristų. 
Iš čia tą* raštą perėmė Sirijos 
filistinai, o finikėnai suprasti
no jį iki 22 abėcėlės raidžių. 
Iš šito rašto išsivystė šių dienų 
tobulas visų tautų raštas.

Per religiją, toks pat glaudus 
pirmykščių mokslų ryšys susi
darė ir su poezija, su padavi
mais ir mytais. Nors šitie žmo
nių poetikos kuriniai savo for
momis ir aprašomaisiais daly
kais labai įvairus, tačiau visi 
turi tą patį idėjinį pagrindą 
ir yra bandymai išaiškinti anL 
mizmo plotmėje pasaulio esmę. 
Tikslaus pažinimo čia nežymu, 
žmogaus vaizduotė atsiremda
ma giliai įsisąmonintu žmo
gaus giminingumu su gamta, 
čia duoda atsakymus į visus 
klausimus, kaip atsirado žemė 
ir visata, kaip atsirado augalai 
ir gyvuliai, kas yra žmogus, 
gyvenimas ir mirtis. Pabrėžiu, 
kad viskas čia, tuose kuriniuo
se, yra gryni pirmykščio žmo
gaus vaizduotės padariniai. Vi
suose senoviškuose aiškinimuo
se apie pasaulio atsiradimą 
mes matome protingų dvasių 
ar dievų valios 
reiškimą. Šitie 
apsakymai savo 
tai buvo tikras

penki jo rankos {irs trr pasi 
darė skaičiavimą žymiai pa 
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liūi pietų Amerikos 
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galvos skaudėjimo, nuomario 
ir nervų ligų. Bušmenai nuo 
kirmėlių ir skorpionų įkandimo 
gydosi skiepijimais.

Mokslams, kaip ir kitiems 
kultūros pradmenimis ' vystytis 
svarbiausias dalykas yra iš
saugoti, dalytis įvairiais paži
nimo laimėjimais ir juos per
duoti kitoms kartoms. Tatai 
padaryti galima tik turint raš
tą. Dabar mes turime tobulą 
ir lengvą raidžių raštą, bet iki 
šito rašto žmonija priėjo paly
ginti neseniai.

Seniausi ir paprasčiausi bu
dai dalintis mintimis buvo įvai
rus atsimenamieji ženklai, kaip 
mazgeliai, įkirpimai, įspaudos, 
paskui įvairus sutartinės reikš
mės daiktai. Mikronezijoj du 
asmens, sudarydami terminuo
tą sandėrį, užsimezga ant savo 
virvutės tiek mazgų, per kiek 
dienų sutarta įvykdyti sandė
rį. Paskui kiekvieną dieną at- 
mezga po vieną mazgą, iki jie 
pasibaigia, t. y. kol sueina ter
minas.

Kartu su visokiais ženklais 
pirmas žinksnis prie rašto bu
vo siuntimas įvairių sutartines 
reikšmes daiktų. Skitai, atsa
kydami į Darijaus reikalavimą 
pasidavimo ženklui 
vandens ir žemės, 
paukštį, pelę, varlę ir strypų, 
kas reiškė atsisakymą ir gra
sinimą. Sumatros malajiečiai 
ir dabar, norėdami pareikšti 
meilės, paviduliavimo ir kitus 
jausmus, siunčia įvairius drus
kos, pipirų, betelio ir kit. mi
šinius.

Antras žingsnis rašto raido
je buvo vadinama piktografija, 
t. y. perdavimas tam tikro tu
rinio piešiniais. Tokio piešinių 
rašto akmenyse, medyje, odoje 
ir t. t. moka visos mažai 
turingos tautos. To rašto 
dame seniausių gadynių 
gaus gyvenimo dekanuose, 
po piktografijos pavyzdį čia pa
minėsime indėnų čipevajų va
dų medžio žievėje parašytą 
Am. Jungt. V. prezidentui pra
šymą, kuris buvo įteiktas 1849 
m. Prašyme indėnų vadai pra
šė pripažinti jų nuosavybe ke-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER' ______  ________
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas, 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki Ir 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 valą 
420Q West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573*
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Malajiečiai mano, kad ligos 
priežastis yra laikinas dvasios 
arba jos dalies iš kūno pasi
traukimas. Jeigu užkeikimais 
pasiseka siela atgal į kūną įvi
lioti, tai žmogus pasveiksta.

Suprantama, kad burtininkai, 
Šamanai, žinunai, mokėdami 
santykiauti su dvasiomis, 'yra 
ir pirmieji gydytojai. Paprastai 
jie turi mokinių ar padėjėjų, 
kuriems ir perduoda savo mok
slo paslaptis.

Gydoma visose tautose be
veik vienodai. Ligonis guli as
loje, apie jį susirinkę artimieji, 
žinunas visų pirma čiupinėja 
ligonį, ieškodamas ligos vietos, 
paskiru gieda užkeikimus, šoka 
arba šokinėja būgnui prita
riant, bešokdamas prieina iki 
priepuolio, krinta ant grindų, 
apsiputojęs trankosi, rėkia, 
šaukia pamėgdžiodamas gyvu
lius.

Kai kada toks žinunas čiul
pia iki pūslių įvairias ligonio 
kūno vietas ir rodo žiūrėtojams 
neva iščiulptus akmens arba 
kaulo gabalus. Bet reikia pažy
mėti, kad toli gražu no visa
da šitie daktarai yra sąmonin
gi apgavikai. Dauguma jų ti
ki savo kerėj amą ja jėga ir ko
vos su dvasiomis galimumu. 
Visų šitų burtininkų eiliniai 
žmonės prietaringai bijo, bet 
dažnai gydymui nenusisekus ir 
jiems riestai atseina.

Be užkeikimų ir kerėjimų 
gydytojai-žinunai vartoja dar 
ir kitokias gydomąsias priemo
nes. Jie žino įvairių gydomų
jų augalų. Indijos skersdak- 
tariai gydo šiltomis ir šalto
mis voniomis, vakarų Afrikos 
negrai turi net viduriams liuo- 
suoti įrankių. Kaipo gydomo
sios priemonės labai yra išsi
platinę prideginimai, kraujo 
nuleidimai, čiulpimai. Kai kur 
ir chirurginis gydymas yra pa
siekęs gana aukšto laipsnio. 
Liaudies gydytojai moka gerai 
gydyti žaizdas ir kaulų lūži
mus. Nupiauti i kūno dalis, iš
skiriant pirštus, vengia, bet 
daro labai sunkias operacijas, 
kaip vaisiaus dalimis išėmimas 
ir net galvos operacijas nuo

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III,
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Musų laikų žmonija didžiuo
jasi gyvenanti mokslų gadynę. 
Ir iš tikrųjų, Europoje ir vi
suose tuose kraštuose, kurie 
persiėmė Europos kultūros, 
mokslai sudaro daugybę šakų, 
kurios bendrai sudaro nenu
traukiamą, nuosekliai ir pla
ningai besivystančią pažinimo 
sistemą. Visa šita pažinimo si
stema yra galinga kuriamoji 
jėga, tenkinant žmonijos reik- 
menes, veikianti ir tas tautas, 
kurioms europiškoji kultura 
dar tebėra svetima.

Mokslo pradmenų tenka ieš
koti jau tais laikais, kada žmo
gus tapo žmogum, kada jis pra
dėjo laisvai naudotis savo kal
ba. Tam tikro mokslo jau esa
ma pačioje žmonijos kultūros 
rūmo apačioje. Pačios žemiau
sios kultūros žmonės jau turi 
tam tikrų paveldėtų ar įgytų 
tikrų ar netikrų sąvokų apie 
pasaulį, kurios jau taikomos 
tenkinti žmonijos reikmenes.

Pirmykštis žmogus, sunkiai 
kovodamas dėl būvio, visą sa
vo proto jėgą visų pirma krei
pė į gamtos stebėjimą, kad 
įgytas stebėjimo keliu žinias 
galėtų pritaikyti praktiškiems 
gyvenimo reikalams. Taip, pa
vyzdžiui, stebėdamas gyvulius, 
pirmykštis žmogus daug ko iš 
jį pasimoko. Bušmenai kaip 
vėduoklę nuo musių apsiginti 
vartoja užmušto gyvulio uode
gą, kurią tam reikalui vartojo 
jos buvęs savininkas. Gotento- 
tai valgo tik tas šaknis ir šak
niavaisius, kuriuos ėda pavija- 
nai ir kai kurie kiti gyvuliai.

Šios rųšies stebėjimus darė 
ir juos pirmieji praktiškam 
gyvenimui taikė, be abejonės, 
atskiri asmens, turėję didesnės 
jėgos protinių gabumų. Ugniai 
gauti būdų suradę j ai, taip pat 
kilpinio, strypo, žuvims gaudy
ti kabliuko ir panašių dalykų 
išradėjai iš tikrųjų juk buvo 
genijai, nors jų amžininkai to
kiais jų, matyt, nelaikė. To
kiu budu mokslų pradmenis 
sudarė pritaikomosios žinios, 
iš kurių tik vėliau išsivystė 
teoretiškosios žinios; bet pa
starosios net ir aukštesniuose 
kultūros laipsniuose vertina
mos ne kaipo tokios, o pagal tą 
praktišką naudą, kurią jos tei
kia ar gali teikti.

šių laikų žmogus nepaliauda
mas stengiasi kritiškai patik
rinti savo žinių ir samprotavi
mų apie pasaulį tikrumą ir tie
sos suradimas sudaro jam ma
lonų pasitenkinimą. Tiesas mes 
paprastai surandame nuosek
laus galvojimo keliu, bet daž
nai prie jų prieiname ir be
tarpiško nujautimo keliu, šitas 
siekimas kritiškai patikrinti 
savo žinias ir stebėjimus, tie
sos nujautimas ir jos vertė 
žmonijoj vystėsi per ilgus am
žius. Pirmykštiems ir žemos 
kultūros žmonėms visa tai tiek 
svetima, kaip ir 
kams.

Juo aukštesnė 
ra, juo daugiau 
^ų žmonių, juo daugiau ta tau
ta vertina laisves kritikos lais
vę, juo mažiau tiki visokiomis 
dogmomis ir 
juo daugiau
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tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vięnų metų.

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

ČEVERYKAI Ag*
KALĖDŲ DOVANOMS
Besiartinant Kalėdoms, beveik kiekvienas 
žmogus mano pirkti kam nors kokią ®
nors dovaną. '

ČEVER\KAI YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS.

Prieš Kalėdas šįmet mes čeverykus parduodame už $2.95 ir augščiau. Mes 
užlaikome geriausius čeverykus ir turime didžiausį pasirinkimą visai šei
mynai: vyrams, moterims ir vaikams.

Pirkdami pas mus, sutaupysite pinigų.

žymėti čia yru 51 
atskiri žodžiai 100 
ir 10 milijonų žy
nes i <•.*,turime. ž<»- 
s dar nebuvo žino- 

i graikams ir romė
nams, o žodis milijardas atsi
rado tik pereitam.-* šimtmetyje.

Pirmykštėj astronomijoj 
(moksle apie dangui aiški ani
mizmo įtaka; a.-» 3 dangaus 
švytulius sudedama įvairus 
padavimai, be to. su pirmykš
te astronomija yia ankštai su
rišta astrologija, tai yra atei
ties spėjimas iš dangaus švy- 
tulių būklės. Astrologija pasi
rodė esanti gana gaji, ji žydė
jo Europoje net tais laikais, 
kada jau buvo mokslinė astro
nomija. Tačiau, nežiūrint pir
mykštės astronomijos menku
mo, pirmykštės kultūros žmo
nės praktiškai gana gerai pa
žįsta dangų ir pagal dangaus 
kunus skaičiuoja laiką. Ypač 
čia pasižymi Okeanijos gyven
tojai, kuriems labai svarbu su
sivokti atliekant jurų keliones, 
ir sausų kraštų su aiškiu dan
gum gyventojai. Bušmenai la
bai mėgsta stebėti dangų, duo
da vardus žvaigždynams ir de
rina metų laikus ne šu oro 
permianomis, bet su žvaigždy
nų danguje būkle.

Pirmykštės geografijos turi
nį sudaro tai, ką mes vadina
me kraštotyra. Ji apima žinias 
apie krašto vietovaizdį, orą, 
augalus, gyvulius ir gyvento
jus, bet tik savo gyvenamos 
apylinkės. Savo apylinkes gam
tą pirmykštės kultūros žmo
nės pažįsta puikiausiai ir savo 
tuo žinojimu europiečius sta
čiai stebina, šita žinoma apy
linkė paprastai laikoma vidu
rio kraštu, pasaulio viduriu. 
Pirmykštiems žmonėms ne sve
timi ir žemėlapiai. Australie- 
čiai gana tikslius žemėlapius 
braižo smėly ir išpiausto savo 
bumeranguose (svaidomosiose 
lazdose). Polineziečiai juros ke
lių ir 
to iš 
žymi 
Ypač 
sniege ir medyje eskimai.

Pirmykštė medicina (moks
las apie gydymą) turi kuo 
glaudžiausių ryšių su animis- 
tine pasaulėžvalga. Ligos prie
žastis yra įsikrausčiusi į žmo
gaus kūną pikta dvasia, '.šitos 
dvasios yra arba tam tikros 
ligų dvasios arba mirusių žmo
nių ar gyvulių dvasios. Dva
sios gali savarankiškai įsikraus- 
tyti į žmogaus kūną, bet daž
niausiai joms vadovauja burti
ninkai, kurie žino daug būdų 
žmonėms, net ir numirėliams 
gydyti. Pažiūra į numirėlius, 
kaip į ligos priežastį, matyt, 
atsirado iš apkrečiamųjų ligų.
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DISTRIKTŲ IR KRAŠTO REIKALAI.

Amerikos kongreso nariai yra renkami iš tam tik
rų distriktų, sulig paprasta daugumos sistema. Iš kiek
vieno distrikto yra renkamas vienas kongresmanas. Iš 
keleto kandidatų distrikte būna išrenkamas tas, kuris 
gauna daugiausia balsų, nors tas skaičius nesudarytų nė 
pusės visų balsų, paduotų distrikte. Šitokia sistema yra 
labai patogi stambioms partijoms ir labai nepatogi ma
žesnėms partijoms. Ačiū tai sistemai, Amerikos kongre
sas susideda kuone išimtinai iš republikonų ir demokra
tų, o kitoms partijoms retai kada pasitaiko proga pra
vesti vieną, kitą savo atstovą.

Bet yra da ir kitas, gal būt stambesnis, tos sistemos 
blogumas. Kongresmanai jaučiasi kiekvienas atstovaująs 
visų-pirma savo distriktą, o ne viso krašto žmones.

Yra gana plačiai pasklidus nuomonė, kad balsuo
tojai gali geriau pasirinkti tarpe įvairių kandidatų, 
kuomet jie balsuoja už tam tikrus asmenis, o ne už par
tijas, kaip kad daroma daugelyje Europos ^šalių, kur per 
rinkimus įvairios partijos išstato savo kandidatų sąra
šus, pažymėtus numeriais — Pirmas, Antras, Trečias, 
ir t. t. Sakoma, kad tenai, kur piliečiai balsuoja už tuos 
numeriais pažymėtus partijų sąrašus, tai jie nežino, ką 
jie išsirenka. Bet, iš tiesų, tai yra visai klaidingas argu
mentas, ką aiškiai parodo Amerikos praktika.

Kai Amerikoje žmonės išrenka kongresmanus, tai 
pastarieji jaučiasi esą atsakomingi tiems savo distrikto 
gyventojams, kurie už juos balsavo. O gyventojai bal
suoja už tą kandidatą, kuris jiems daugiausia visko pri
žada. Taip antai, kongresmanas, išrinktas distrikte, ku
riame yra stiprus anglių kasyklų biznis, atvažiuoja į 
Washingtoną, surištas įvairiais prižadais, duotais kasy
klų kompanijoms. Kongresmanas, išrinktas iš plieno 
pramonės centro, stengiasi atsilyginti už paramą, kurią 
jisai gavo rinkimuose, plieno liejyklų savininkams. Kon
gresmanas, išrinktas farmerių balsais, rūpinasi savo 
balsuotojų reikalais.

Tokiu budu kiekvienas kongresmanas yra atstovas 
tam tikrų specialių interesų, ir labai dažnai dagi ne in-; 
teresų ištisos pramonės šako.s, bet tiktai tam tikros biz
nio arba profesijos dalies, kuri yra įtakinga jo distrik
te. Kietųjų anglių distrikto atstovas, pavyzdžiui, kovoja 
kongrese už kietųjų anglių kompanijų interesus ir eina 
prieš minkštųjų anglių biznio reikalus. Bendri viso kraš
to reikalai tokiems kongresmanams visai nerupi; jie apie 
juos dažniausia nė negalvoja. Šis partikuliarizmas — 
galvojimas tiktai apie tam tikrų grupių naudą, pasireiš
kia ypatingai ryškiai, kuomet kongresas svarsto muitų 
klausimą. Tuomet grupių atstovai kovoja prieš kitų gru
pių atstovus arba atskiros grupės dedasi į blokus, susi- 
tardamos remti viena antros reikalavimus: “Jeigu jus 
balsuosite už muitus anglims, tai mes balsuosime už mui
tus medžiui,” ir panašiai.

Kadangi Amerikos kongresas susideda iš šitokių 
grupių interesų gynėjų, tai politiškos partijos šioje ša
lyje turi labai mažai reikšmės, kaipo idėjinės organiza
cijos. Partijų platformos nieko nereiškia, ir sulig to, ku
li partija sudaro kongrese daugumą, negalima spręsti, 
kokiu keliu tas kongresas eis. To rezultate patys svar
biausieji krašto reikalai palieka nustumti į šalį, o žmo
nių išrinktieji atstovai leidžia laiką, ginčydamiesi dėl 
antraeilių dalykų arba ir visai dpi mažmožių, štai dėlko 
šiandie dar yra abejotina, ar dabartinė kongreso sesija 
pajėgs bent išspręsti tokį palyginti nepainų klausimą, 
kaip alaus legalizavimas, o jau nekalbant apie didžiau-, 
sias vidaus ir pasaulio ekonomines problemas!

. - ......................... ...... . .

kalavimus, komunistai pripažino tą faktą, kad yra iš
mintingiau vartoti teisėtus kovos metodus, negu skelbti 
“ttiojautinę revoliuciją.” Kreipdamiesi su savo reikala
vimais j kongresą, jie naudojasi ta peticijų davimo tei
se, kuria šioje šalyje turi visi piliečiai. Pirmiaus, kada 
komunistai Amerikoje buvo dar tik susiorganizavę (jų 
tuomet būvo daug daugiau), tai jie tokį keliavimą j 
Washingtoną butų palaikę šlykščiausiu “kontr-revoliu- 
ėiniu” žygiu, nes jie sakydavo, kad reikalauti iš kongre
so kokių nors pagerinimų darbo žmonėms tai, reiškia 
“mulkinti” mases ir migdyti jų “revoliucinę sąmonę.”

Kongresą paveikti butų galima, be abejonės, daug 
lengviau iš vidaus, negu iš oro. Jeigu lapkričio 8 d. butų 
keli milionai žmonių balsavę už tuos kandidatus, kurie 
reikalavo pagelbos bedarbiams, tai tatai butų turėję 
daug didesnės reikšmės, negu kelių tūkstančių demons
trantų pasirodymas Washingtono mieste.

Bet komunistai šioje šalyje per tryliką metų dirbo, 
kaldami žmonėms į galvas, kad niekas jiems nepagel
bės, kaip tik kapitalizmo nuvertimas ir “sovietų val
džios” įsteigimas Amerikoje. O tuos, kurie ragindavo 
darbininkus jungti savo jėgas j daiktą ir kovoti už iš
linkimą savo atstovų į kongresą, jie visą laiką plūsda
vo ir pravardžiuodavo. Gi dabar patys komunistai ke
liauja šimtus mylių, kad tik gautų pasimatyti su “Wash* 
ingtono ponais” ir papasakoti jiems, ko jie nori!

Bus įdomu pamatyti, ką jie iš Washingtono “par
veš.”

kaltininkus rezoliuciją; 
žmones į 'Pildomąją 

kurie rinki-

MARŠAVIMAI J VVASHINGTONĄ.

KĄ ŽMONES MANO
S.L.A. pirmiau ir 

dabar
Rašo S. Naudžius.

Kelis metus prieš Baltimo- 
res ir prieš Chicagos paskuti
nį seimą SLA. buvo pasiekęs 
aukščiausio laipsnio ne tik fi
nansiniu atžvilgiu, bet ir na
rių skaičium. Tai buvo bene 
gyviausia lietuvių organiza
cija visam pasauly. Tą gyvu
mą sudarė tam tikros priežas
tys, tam tikras lenktyniavi
mas narių prisirašinėjime. Iš 
vienos pusės, bolševikai buvo 
pasiryžę, nežiūrint kokiomis 
priemonėmis, pasigrobti orga
nizacijos vairą į savb rankas. 
Jie darė visą, ką galėjo, kad 
kuo daugiausiai savo draugų 
prie SLA. prirašyti, ir kad to
kiu budu tapti organizacijos 
bosais ir ją valdyti diktatoriš
ku budu.

Iš kitos puses, rimtieji na
riai, matydami, prie ko gali 
prieiti SLA., patekęs į tokių 
vadovų rankas, dėjo visas pas
tangas, kad kuo daugiausiai 
prirašyti tokius narius, kurie 
yra daugiau ar mažiau nusi
statę prieš bolševikus, ir žul 
būt neįsileisti bolševikų į jo
kias komisijas. Pavyzdžiui, kai 
įvyko Chicagos seimas, iš ku
rio bolševikų delegatai buvo 
policijos išmesti, tai kai kurie 
Seimo delegatai permatė, jog 
tokis pasielgimas bus be galo 
žalingas organizacijai. Jie nie
ko seimui 
delegaciją 
mą seimą

Pereitą vasarą į Jungtinių Valstijų sostinę mhršavo 
buvusieji kareiviai reikalauti bonusų išmokėjimo. Da^ 
bar, kongresui vėl susirenkant, atmaršnvo j Washingto- 
ną trejetas tūkstančių savanorių bedarbių atstovų, fcd* 
riems vadovauja komunistai.

Toki maršavimai, Žinoma, yra niekas kitai kaip tam 
tikros rųšfeš demonstracija. Jie yra patogus visuma 
reklamos atžvilgiu, nes kada maršuotojai traukia (žbw* 
fr»a> automobiliais ir trokais, o ne pėsti) iš miesto į 
miestą ir paskui atvyksta į Washihgtoną; tai apie juos= 
rašo faikraŠčiaif

Pasirinkdami šitokį būdą skleisti publikoje savo tei-

nesakę, pasiuntė 
į bolševikų laiko- 
Meldažio salėje su 

grįžti atgal į L. 
Auditoriją ir kartu laikyti sei
mą arba, geriau sakant, kad 
jie nebandytų SLA. skaldyti. 
Bolševikai atsakė, kad jie su
tinka grįžti tik tame atvejyj, 
jei seimas prasidės vėl nuo 
pradžių. Tą jų reikalavimą 
nebuvo galima išpildyti ir to
dėl įvyko galutinas skilimas.

Tai buvo didžiausia klaida, 
kurią kas nors galėjo padary
ti, — klaida nešant ne tik 
pafieilts bolševikams skriaudą, 
bet ir likusiems nariams. Taip 
pat he tnažesnię klaidą padarė 
[lt pats^S. Gcgiižife, tteįsileisda*1 
mas nei vieito iŠ bolševikų 
į komisijas, npžiiirįftl to, kad 
jie sudaro daugiau nei vieną 
trečdalį visų' Oclėgatų. Prnas 
B. Gegužis getai ŽiPoJo, kas 
lankia organizaciją ' ateityje, 
kuomet? tokie užrii^dtilnai iš 
Vienos ir iŠ ki^os pusės varo- 

ji^lo Jkompromiso 
su bolševikais daryti nesutiko.

apgailėtina, kad bolševikai 
negrįžo, bet gal jau dabar bus 
SLA. šventa ramybė ir nariai 
nebus skirstomi į grupes, — 
taip kaip buvo bolševikams 
dar nepasitraukus.

Geras tokių delegatų buvo 
manymas, bet gaila, kad visai 
kitaip išėjo. Jau tame pat Chi
cagos seime, kai tik tapo su
žinota, jog bolševikai nebegrįš; 
tai tuoj pasireiškė, norš da ir! 
nelabai aiškiai, dvi grupės. 
Tatai parodė konstitucijos 
svars'ymas. Tame klausime 
kad ir geriausiai susipažinę sui 
organizacijos reikalais dele
gatai, — jeiguf jie buvo nu
žiūrimi, jog . kalbės netaipj 
kaip to nori prezidentas, —’ 
negalėjo gauti .balso. Bet tas 
dar tuo tarpu buvo pakenčia-; 
ma: po kiekvienai audrai gy
venime praeina kiek laiko, 
kol nusistovi .dalykai. Taip! 
Chicagos seimas, praleidęs po-j 
rą dienų besiriėdamas su bol
ševikais ir apie dieną ir pusę 
bereikalingai svarstant kons
tituciją, išsiskirstė nieko gero 
nenuveikę.

Nuo Chicagos seimo iki, 
Pittsburgho seimo pasireiškė,į 
taip sakant, nariuose abejonei 
arba, geriau pasakius, tam 
tikra lygsvara. SLA. nariai 
mane, kad ką negalėjo išspręs-’ 
ti Chicagos šeimas, tą galės’ 
padaryti Pittsburgho seimas.; 
Nariai laukė su nekantoųmd,i 
kas išeis iš Ažunario-Devenio; 
paskolos ir kaip Pildomoji 
Taryba skaitysis su daugumos 
narių nusistatymu. Tai buvo 
tam tikras poilsio laikas. Nie
kas nebandė naujų narių gali-; 
ti, nei norinčius SLA. pamesti: 
nebandė sulaikyti.

Ir, iš tikrųjų, tas dviejų me
tų laikotarpis puvo gana žin
geidus SLA. nariams. Ir kaip
gi nebus žingeidus, — Čia vi
suotinas komisijų ir Pildo
mosios Tarybos rtivttžiavimas, 
čia tyrinėjimas Ažunarip-De-! 
venio paskolos ir paskirimas 
600 dolerių adv. Lukošiui, kad 
sugautų kaltininką; čia važi
nėjimas dviejų advokatų po 
kisėpas, patdelęitint SLA. na
riams Taporius: iŠ tyrinėjimo, 
kuT buvo hurodpRia,, jog ketu
ri Pildomosios Tarybos n ari a 
yra kalti ir tjt. įBltvo bepTade^ 
dąs nąriuo&e^ uįds pasitaisyti 
neš'buvo manoma, kad nors 
ir gana keblus ‘dalykai, bet

patyręš prezidehtas ir žino, 
kas reikia -daryli. Nors, ūsą,

TI

išeis organizacijai ant;

Bet ias iš to Ne lik 
kad visas tas garsus komisiji 
lyrinėj imas nuėjo niekais, no 
wiiėsMgaulos w 
vęnis,“.1jet dat padaryta nėriin- 
žai įrgttnižttėijai nuostolių, 
mmnnmt už vim

mas živatui, kuris nesenai 
tilpo “Naujienose”. Skaitant tą 
atsakymą tiesibg reikia stebė
tis iš tokio Gegužio rašinio. 
Jeigu žmogų nepažintum, tai 
tektų manyti, kad tai yra 
.čekis kerštu užsikrėtęs, žmo
gus* Bet kuomet žmogų žinai 
r turi skaiįyti lokius jo strai

psnius, kuriuose teismu bau
ginama kaip laikraštis, taip ir 
jendradarbis vien tik dėl to,

kad paraše jam neprielankų 
straipsnį, tai išeina nei šis, 
nei las. Tokioj vietoj sėdin
čiam žmogui netinka taip ra
šyti, — jeigu argumentų Blo
kuoja nugalėti oponentų, tai > 
teismu dar sunkiau bus jį nu
galėti. Tokie pareiškimai, ko
kius padare P. S. Gegužis savo 
rašte, atsakydamas Žlvatui, 
nesuteikia garbes nei jam 
pačiam, nei organizacijai.

tuos tyrinėjimus. Prieš Pitts- 
rnrgho seimą ir prieš rinki* 
mus* P. T. aprimo visos tos 
komisijos, kiek nutilo ir na
riai, nes vis laukė seimo ir 
manė, jog seimas tuos daly- 
cUs nuodugniai išgvildens, o 
padarinyje pas visus narius 
vėl pakils ūpas dirbti organi
zacijai naudingą darbą.

Bet paskutinis Pittsburgho 
seimas ne tik kad neišsprendė 
tuos keblius klausimus<» kurie 
nivo svarstomi per porą me- 

*<ų, no lik kad nesugavo De- 
venio, bet dar už tuos 600 dol. 
jagamino ir priėmė išteisinan

čią
pastatė 
Tarybą tokius, 
nuošė gavo mažiausia balsų. 
Tuo budu buvo paniekintos 
daugumos narių teisės. Šitas 
’it’sburgho seimo žingsnis bu

vo pragaištingas organizacijai. 
Be abejonės, musų ponai, ku
rie stovi priešakyje kartu su 
S. Gegužiu, gerai supranta, 
tokia ateitis; laukia musų or
ganizaciją. Bet ką čia reiškia 
darių tipas ir jų teisės! Tai tik 
ai) trači lis dalykas, — musų
ponams reikalinga tureli pas- 
ovias vietas ir figūruoti prieš 

narius nekaltais ir neklaidin
gais. Na, ir kokis viso to re
zultatas?

Po Pittsburglio seimo pasi
reiškė nariuose tokis ūpo hti- 
molimas, kokio dar SLA. is- 
orijoj nebuvo. Atslūgo noras 
jrirašinėti naujus narius; se
nieji nariai desetkais pameta 
organizaciją; visas veikimas 
apmiręs; prasidėjo kuopose 
nesutikimai; visa eilė kuopų 
Sekretorių ar iždininkų pasi
savino kuopų sumokėtus pihi- 
gus, ir visa eile kuopi? turės 
bylinėtis po teismus. Nors 
tuos įvykius bandoma patei
sinti depresija, bet čia vei
kiausiai pasėtas pereito seimo 
vaisius. Kaip širdis plaka, taip 
kūnas dirba. Jei pačiame cen
tre ištižusi tvarka verčia ne
siskaityti su daugumos, narių 
teisėmis, tai J^ą jau bekalbėti, 
apie kuopų viršininkus, per 
kurių rankas eina narių su
mokėti pinigai. Nepa^nkinti 
tokiu seimo pasielgimu, jie 
stengiasi kiek galima pinigų į 
susiimt, kad tokiu budu atgau
ti bent dalį savo mokesčių, 
kuriuos per daugelį metų su
mokėjo. O po to eina lauk iš 
organizacijos.

Kas gali pataisyti SLA.?

Kad SLA. vėl tapVų veikli 
organizacija, kad tas nupuolęs 
ūpas nariuose vėl butų pakel
tas, kad nariai vėl pradėti 
dirbti konstruktyvų darbą, — 
tai teikia atitaisyti tps klai
das, kurias pereitas seimas 
padarė. Beikia grąžirtti na
riams teises; reikia pastatyti; 
į P. T. tokius žmoiies, kurie- 
visuotiname balsavime gavo' 
daugiausia balsų; reikia dėti 
visas pasingas, kad neįrišti 
narius pamušti organizaciją, 
taip kaip jie dabar pameta 
desėtkats kiekvieną mėnesį. 
Jeigu narys jausis, kad Jis 
yra lygus su visais kitais na
riais, tai jis ir dirbs visos or
ganizacijos labui, kartu ir sau.

Ir štai* kuomet dabartiniu 
laiku P. Jurgeliiitė rezignavo 
iš sekretoriaus vietos, hai toj 
vietoj vertėtų padėti Dr. Vi- 
niką, kuris nominacijose gavo 
daugiausiai balsų. Tas jau šiek 
tiek atitaisytų narių nupuolu
sį Ūpą. . *

Taigi ijei noriinc, kad niųsų 
SLA. vėl taptų teisinga ir vei
kli prgahižacifa, tai 
su1 įeilinlaife r it baigiant /sU’ 
Pildomosios Tarybos n ar kils, 
tupime stoti viri J darbą ir Jy>. 
ginti tuos griovius, kuriais SJ 
L. A. tttfi marš uoli. Tuos vi- 
sub iMhigjis, kuriuos mes įŠ- 
leĮrfįiųhri visdkiemši btreika- 
liiigirids tyrinėjimams, paves
kime ; organizavimtti jmmuo* 
Iii). Šaltnki'me iš orgahizaci- 
još 'tą, kas yra ketiksminga it 
taisykime "tai, kas jra kldi- 
d i liga. O kenksmingo yra be 
galio datig. štai kad ir paties 
prezidento S. 'Gegtižio atsaky-

ŽagarieČių Aguona t

Kontrabandininkas i
(Tęsinys)

Palaidų, grupėj aš gana spar
čiai žiaurėjau. Kitų blogi pa
vyzdžiai mane nedorybių gtei- ' 
Čia u mokino, negu aš spėjau 
jas išmokti. Laikui bėgant aš 
vis labiau ir labiau pradėjau 
pulti morališkai, žmoniški pri
valumai pas mane ėmė silp
nėti. Bet kaip kiekvienas mie
ste randasi turčių ir biednib- 
kų kvartalai, taip yra su žmo
gumi. Kitaip sakant, žmogus 
yra dvilypis sutvėrimas, — 
pas jį eina nuolatinė kova 
tarp gero ir blogo žmogaus. 
Na, o laimėjimas dažnai pri
klauso nuo apystovų bei pri
gimties.

Maho tėvai visų kaimynų 
buvo gerbiami. Na, o aš — jų 
vienturtis sūnūs — tapau iš
varytas iš namų po pasaulį 
bastytis ir kitiems žalą dary
ti. Ir tub atžvilgiu aš visai ne
sivaržiau. Bet kartą manyj į- 
vyko revoliucija ir aš savo 
piktąpą pusę nugalėjau...

3.
Vieną rudens vakarą Tar

manas mane pasišaukė į šalį 
ir padarė pasiūlymą:

—Klausyk, studente, — taip 
jis mane paprastai vadinda
vo, — juk tau patinka ta jau
navedė, ar ne? — Ir jis gal
vos kryptelėjimu parode į ki
tą grįčios galą, kur sėdėjo gra
ži, kaip raudona rožė, kaimie
te mergina. Ji sėdėjo ant suo
lo ir bailiai dairėsi aplink, 
šalia jos buto jaunuolis, su 
kuriuo ji Susituokė prieš porą 
valandų. Abiem vyriausias rū
pestis buvo, kaip galima grei
čiau pasprukti į užsienį. Jis, 
mat, bėgo nuo caro kariuo
menės. '

—Aišku, kad patinka. Ir
kam gi tokia gėlė nepatiks?

—Hm, taip,.. Aš tatai lyg ir 
pastebėjau. Gerai, aš tau pa
dėsiu : tą aviną kaimietį aš iŠ 
daržinės neišleisiu, o jo žmo
na, ta gėlė, — ir Tarmanas 
kumŠtelejo man į pašonę, lici- 
.pieriškai nusišypsodamas, — 
nakvos mano kambaryje. Su
pranti?

—Baugu, — sumurmėjau aš. 
Juk ji tik šiandien ištekėjo. 
Keikia neužmiršti, kad jis yra 
jos vyras ir tokių dalykų ne
pakęs.

—Neimk . mulkis, — jis ir 
kiškio pabūgtų, nekalbant 
jaju apie vadą,. kurio rankose 
yra jo likimas. Nųrs jis ir kai
mietis, vienok tiek daug su
pras, jog vričiaų pirmą nakt' 
vfenam daržinėj gulėti, negu 
rūštti keturis metus ar dau
giau uždyką tarnauti. Žinai, 
jeigu jis bšndys kelti triukš
mą, tai grįš į ten, iš kur at
keliavęs. Juk jis ruskio že
mėj dar tebėra, 
mauti jam gatia pavojinga.

<—Aš tūi suprantu, bet man 
rodori, jog pefdaug žema žino
mų tšip skriausti.

—PiriniaUsiai jis nieko neži
los. *O jei žmogus žaizdos ne
mato ,tąijam nėra ko ir graii- 
dititik. Be to, emigrantams 
Alenos, paėjimas yra tikras 
bankiietks? jie turi pasitenkin
ti * tui> maistu, kurį mes jiems 
duodanje. Ir ne jų dalykas, ar 
tas piatstas saldus, ar kartus. 
Juk ji |au patinka? — Ir vėl 
jįš kUništriėjO mane.

-M^atĮnktt, I>et atsisakau.
—“Bet,” — su panieka pa

kartojo jisf -4 bet bijai kai
miečio.

—Nebijau, tik skaitau tai 
perdaug žemu dalyku. Prileis- 
dme, kad juodu iŠ meiles ap

sivedė... — Ir pats nežinau, iš 
kur man j galvų tokia mintis 
atėjo .

•—Na* ir sugalvok mali čia 
žmogus tokį baisų dalykų! 
A-a-a 1 žinokis sau. Tokiame 
atMejyj feik į daržinę daboti 
caimietį ir kitus vyrus. Mo
teris grįčioj nakvos, supranti? 
Ji ir man patinka...

Manyj kraujas užvirė ir pra
dėjau jam prieštarauti:

—Tarmanai, pagalvok ką 
darus. Šiaip ar taip, tai juk 
yra nedoras dalykas. Geriau 
a'sisakyk nuo to plano.

—Piemuo viršininkų ims 
mokyti, — juokas tik. Be to, 
pats lik žiuri, kur strainesnę 
mergų sau pačiupti. Na, o 
jaunavede ar kuo skiriasi? 
Lyg man tai pirmiena. Et, bet 
kam man čia su tavimi ginčy
sis, — ilgiau pakontrabandau- 
ši, tai daugiau išmoksi. O da
bar vesk vyrus daržinėn. —Ir 
Tarmanas nužengė į ktią grį- 
Čios galų, kur sėdėjo jauna
vedžiai ir kiti emigrantai.

Tas įvykis mane pusėtinai 
sujaudino, — pradėjo manyj 
atbusti žmogus. Bučiau viską 
metęs ir ėjęs savo keliais, bet 
kur? Žiema prieš akis, o čia 
pragyvenimas užtikrintas ię, 
dar galima keletą skalikų ati
dėti. Todėl aš nusprendžiau 
mažiau betvirkauti, o daugiau 
taupyti ir ieškoti išeities iš 
tos klampynės, kurioj .šeše
rius metus jau tupinėjau.

sumurmėjau aš

tad triukš

Linijoj pareigos buvo seka
mai padalintos:
emigrantus iš Šiaulių ir Kel
mės atveždavo į Skaudvilę ir 
Batakius. Dažniausiai kas nau
ją partiją, tai vis pas skirtingą 
ūkininką atgabendavo. Tai 
darė todėl, kad norėjo su vi- 
fcais geruoju sugyventi. Atvež
tuosius mano globon pavesda
vo, o aš su savo bičiuliu Dū
da juos per sieną vesdavau. 
Už sienos Lauksarges gelžke- 
lio stotyj Dūdos ir mano pa
reigos pasibaigdavo. Tilžėj 
emigrantus gelžkelio stotyj 
pasitikdavo Kėlinys* musų 
ketvirtas bendras, ir nugaben
davo juos karantinon. Na, o 
ten jau laivų agentūros juos 
savo globon pasiimdavo.

Ta musų ekskursija papras
tai įvykdavo du kariu per sa
vaitę. Deliai medžiaginio pel
no skųstis perdaug negalėjo- 
me. O į moralę žalą, kurią už 
tą kainą ,ir pats dangus iš
pirkti butų negalėjęs, mes di
delio dėmesio nekreipėm.

(Bus daugiau)

Tarmanas

KULTŪRA No* 10. Nau- 
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo deki.
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Vakar naujai išrinkti 
valdininkai užėmė 

vietas
Sivansoncts pasitraukė, užleis

damas vietą demokratui 
Courtney.

Vakar Cook apskričio urė
duose įvyko permainos, kurių 
reikalavo balsuotojai atiduo
dami didžiumą balsų demo
kratų partijos išstatytiems 
kandidatams lapkričio 8 d. 
rinkimuose. Coop apskričio 
prokuroras Swanson pasitrau
kė demokrato Courtney nau
dai. Kartu su Swansonu, iš 
urėdų pasiąraukė ir jo paskir
ti pageibininkai. Dabartiniu 
laiku, pradedant nuo aukš
čiausių ir baigiant žemiausiais, 
beveik visi Cook apskričio urė
dai bus demokratų rankose.

Jaunas žmogžudys Ar- 
nold busiąs nuteistas 

į kalėjimą

gi ten buvę tamsu, jis užde
gęs žvakę. Už kelių minučių 
sprogimas sukrėtė garažą iki 
pamatų ir jis pasijutęs gulįs 
ant cementinių grindų su ap
degintu veidu ir rankomis.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Lithuanain Auditorium.

Lithuanian

the girls’

Symphony 
make its

three feet under.
It seems as though Bridge- 

port turned out en masse to 
cop all of the glory. First, therė 
was Frank Albert who won tho 
men’s race and then his neigh- 
bor, Helen Dambrauskas nosed 
out Berenice for the women’s 
championship. Some sensa- 
tional diving was executed by 
the Bridgeport trio, Frank A., 
Paul B., and Stanley D. Our 
mysterious Pranulis ended the 
'evening with a “Padauža” a<$t.

Everyone left the Olympic 
Pool in a gay mood and werc 
drenched once more by Mother 
Nature.

Wonder vvhy Mary Gw. was 
so shy of the water... And why 
wasn’t Mr. Stephens there?

IN THE DAYS OF VORE
Ray was explaining to his 

best pal how unromantic and 
unmusical girls are of the pre- 
sent age. “Today, most girls, 
I have found, don’t appreciatc 
real music”.

just onc honk of a horn 
out she comes!”

JUST A REMINDER
Sce you all Sunday.

THE LAŠT LAP
Next week, you’ll hear 

šame moaning once more. 
shadovv has been

THE SINGING FOOL 
has just heard that the 
of civilization ir paved 
tin cans.

who 
path 
with

and

this
The

Grabcriai

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patatnaujž laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS :

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

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai 
■^ww>*w»z^fc*w^ww**^^^**^v#******w*^**^*-**K***wwwH«^«^*« I

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS pentistas

Persikėliau į erdvesnę fr patogesnę vietą 4180 Archer Avenue
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Pbone Boulevard 70*2

Nors dar (Įžiūrės nuospren
dis nėra žinomas, Cook apskri
čio kriminaliame teisme spė
liojama, kad jaunam žmogžu
džiui Bert Arnold, kuris su 
kirviu nužudė savo bobutę, 
gręsia ilgo termino kalėjimas. 
Manoma, kad jis bus nusiųs
tas j Pontiac reformatorijų.

[Acme-P. 3 A. Photo]

Edwina Booth, žinoma kru
tamu jų paveikslų aktorė, da
bar sunkiai serga tropinių li
gų komplikacijomis. Sirgti tro
pinėmis ligomis ji pradėjo ga
minant 
tarną j į 
Horn”, 
pino ir
kandžiojo. Nuo to laiko ji ne
pasveiko ir vis dar sunkiai 
serga.

HOMECOMING CONCERT
Yes I The Pirmyn chorus wiil 

hold its first concert of the 
year Sunday, December 11,1932 
in the
It will be on this dato that a 
galaxy of young, 
singers and musicians will dis- 
play their talents. Special, acts 
will be put on .by 
trio, Pranulis.

The Lithuanian 
orchestra will also
first appearance playing a few 
seleetions and accompaniments 
for the chorus. We 11 hear our 
new men’s ųuartet and trio be
sieles some new talent and our 
own star Mrs. Stephens. 
the concert, which will 
at 7 P. M. ,there will be 
ing to Gieorgie Stephens
lers. And girlsl! I ha ve it from 
a reliable source that Georgie 
will be 
had in 
chorus

Brooks—Why do you s s y 
that?

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didutė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Stone bendrovės virši
ninkai reikalaus naujo 

bylos svarstymo
Septyni real es'zite ir morgi- 

čių bendrovės Stone and Co., 
viršininkai, kurie federalio 
teisino rasti kalti '"naudojimu 
pašto apgaudinėjimo tikslams, 
ieškos naujo bylos svarstymo. 
Jų bendrovėje investoriai pra
rado apie $1 t,(MX),(K)().

Nužudė antrarankių au 
tomobilių pardavėja
Sekmadienį po pietų rastas 

nužudytas Joseph Grauer, ant
rarankių airpmobilių parda
vėjas, 2317 South Michigan 
Avė. Policija spėja, kad jį 
nužudęs koks tai ubagas, kuris 
buvo su Graueriu susipykęs.

Lietuvis ligonis dė 
koja “N-oms” už gi 

minių suradimą
Paskelbė “N.” ats’šaukimą, pa

ieškodamas giminių, 
nančiy Chicagoje

gyve-

Lietuvis Aleksas Rubekas, 
kuris kreipėsi į “Naujienas” su 
prašymu padėti jam surasti gi-

KAZIMIERAS MIKNEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 4 dieną, 3 vai. iš ryto 
1932 m., sulaukęs 60 metų am* 
žiaus, gimęs Lietuvoj Užartelės 
kaime, Truskavos parapijoj. Pa
nevėžio apskr.. Kauno rėd.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Priklausė prie Lietuvių Susivie

nijimo Provaizo Apygardos Drau
gystės.

Paliko dideliame nubudime bro
lius Joną ir Juozapą Amsterdam, 
N. Y. ir pusbrolį Juozapą Mik- 
nevicių.

Kūnas pašarvotas randasi 1117 
N. 32 Avė.. Melrose Park, III.

Laidotuvėmis rūpinasi Juozą* 
pas Miknevičia.

Laidotuvės įvyks seredoj gruo
džio 7 dieną. 9 vai. iš ryto iš 
namų į Mt. Carmel parapijos baž
nyčia, Melrose Park, III., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Mt. Carmel kapines.

Visi a. a. Kazimiero Miknevi- 
čia u s giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Broliai it Pusbrolis
Juozapas Miknevičia.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus Co.. Tel. Canal 3161 

Ji-. S • ■ ■ HBI M ■

Afrikoje garsųjį kru- 
paveikslą “Tradcr 

kur ją ir saulė perke- 
nuodingi vabzdžiai su-

minės, kelias dienas atgal pri
siuntė padėkos laišką, kuriame 
sako, kad giminės atsišaukė ir 
aplanke jį Chicago State ligo
ninėje, kur jis guli jau ilgoką 
laiką.

Laiške, Aleksas Rubekas sa
ko, “Priimkite mano širdingą 
padėką už jūsų suteiktą pągel- 
bą susižinoti su mano giminė
mis. Vienas giminaičių aplanke 
mane ligoninėje už kelių dienų 
po mano atsišaukimo paskelbi
mo “Naujienose”.

“Dėkingas,
“Aleksas Rubekas.

“Chicago State Hospital”.

Uždegta žvakė prive 
dė prie ekspliozi- 

jos garaže
Sprogimo smarkiai apdegintas 

Antanas Gasparas

Netoli 13-tos ir Taylor Street 
gyvenąs Antanas Gasparas bu
vo skaudžiai apdegintas, kuo
met jo garažiuje įvyko eksplo
zija.

Kaip pasakoja nukentėjęs, 
sekmadienį vakare jis įvežęs 
automobilį į garažą ir kadan-

STANISLOVAS SAKALAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu* 
gruodžio 3 dieną. 12:35 valandą 
pa pietų 1932 m., sulaukęs 51 
m. amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kaltinėnų par.. Antaninčių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metu.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Juzefą, po tėvais Zakaraitė, 
sūnų Vladislovą, brolį Joną ir jo 
šeimyną, seserį Jievą Jonikienę ir 
jos šeimyną, Johaną UginČienę ii 
jos šeimyną ir Jievą Pleinienę ir 
jos šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4541 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks gruodžio 7 
dieną, 8 vai. ryte iš namų į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus, gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Sakalaus
ko giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai t kviečiami , daly* 

i/vauriri'laidotuvėse ir suteikti jan| 
? paskutinį patarnavimą ir' atsisVei* 

kinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs, Brolis, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

After 
start 
danc- 
Reve

“VVell, you may pick beau ti
ful strains on a mandolin foi 
an hour, and she won’t even 
look out of the window, būt

there. Tickets may be 
advance at 50c from 

members.

No matter what Congress 
says or does about the 18-th 
Amendment, no matter whether 
this country is sopping wet or 
absolutely dry, the Pirmyn 
chorus will have its fling and 
make things as they desirc 
them to be. Lašt Saturday, 
they chose to be sopping wets 
and they were. Of course, any 
one would be wet if they went 
to a splash party.

H0W DRY I AM!
Cool, refreshing water, beau- 

tiful lighting effects, and plen- 
ty of room. Pretty young girls 
in backless bathing suits and 
boys in suits that showed their 
fine physiųue. Duckings, splash- 
es, races, diving exibiitons, and 
lots of fun was the menu 
the evening. Ali personai 
putės vvere settled i n 
water, and new friends

Grabcriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avę.
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.rMaMŪ

for 
dis- 
the 
met

Td. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

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

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724 '

Lietuvės Akušerės

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS^ LIETUVIS d 
GRABORIUS | CHICAGOJ

Laidotuvėse* patarnau
ju geriau ir pigiau 
ne'gu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės
> OFISAS:

.668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

& Midwife 
Naujoj vietoj 

09 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

SIŲSKITE GĖLES TELEGRAMA

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Prostatom į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

8316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314
___________________________ _,___________________ I __________  ___ _

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIlį ĮSTAIGA

EUDEIKIS Ir vftl nustebino publiką $U savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
norokuojame pž atvežimą mirusio žmogaus kūno j musy 
įstaigą iš Mle kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus Ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. - .

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS 1

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Akių Gydytojai

DR. .VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829' '

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 2201 West 22nd Street 
Valandos) 1— ir 7—8 

Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnblic 7868

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

Canal 0706 '

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 IV. 63td St„ Chicago 
j:- 2-4 ir 7-9 vai. vak.

Šyęntadieniais pagal susitarimą

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS !

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomiy 
2420 W. Marąuette Rd. arti VVseternAo 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio U Europos ir vėl praktikuoja Į 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T.l BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Branswick 0597

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

Tel. Kenvood 5107 '
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 7650

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTAS!! 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal satartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarainkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
Fll? *Z 7 A T A TfYPTCIzlv. Jl • du. AxxJLJA 1 KzJtvllO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo S Iki 4 ir nuo 0 IW 
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. A. L. YUSKA
2422 VV. Marąuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

DR. A J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutarti., 
4847 West I4th Street 

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

Dcntistas
So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Įvairus Gydytojai 
^zww**^w*^^wwwn*wwwp**^n*w^********^ww***w********,w^ 

DR.HERZMAN
— Jš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naojansius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18fh St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir venetilką ligą Ofisas 
3102 So. Halsted St 

kampas 31st Street
Vai.: 10—11 ▼. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ofisas ir rezidencija 
119 So. 251 h Avenue

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

pietų 7-9 vakare

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
■ 127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki z4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 Soath ffalsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 71 W. Washington St.
Room 905 Td. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 76BO; Valandos U—0 

West Sieto: 2151 W. 22nd St.
PanedSllo. Seredos Ir PClnyčios vak. 6 Iki 0 

Telefonas Roosevelt 9090 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarnluko. Ketverto Ir Subatos vak. 7 Iki 0 
Telefonas Republic 9600

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ade.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockuoell St.
Tel.. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

E. 107th St.—prie Michigan Avu. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 So. Wood Sts—Ketverge valu
Tel. Lafayette 6393 

160 N. LaSalie Su — pagal sutarti

52

Ofiso valandos

Ofiso tel. Lafayette 7031 - 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos! 9 ryto iki 9 vakaro 
Netiltomis pagal ištarei.
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“Turime Pakeisti Dabartine 
Ekonomini; Sistemą” Sako 

Bedarbių Federacija

Plaučiai Senam Pet 
rui parodė, kad kar 

tais ir kunigėlio 
teisybė

Naujai suorganizuota bedarbių lygų orga 
nizacija atsišaukia į visus darbininkus

Nekoks viengungio gyvenimas, 
pasakoja Senas Petras ir liū
di dviejų svarų pinučių.

į galvą . kuiug^io > patarimas 
vestis. Visai neblogas. Puiku 
namuose, turėti virėją, nes plau
čių virimas parodo, kad virtu
vė ne vyrams priklauso. Senas 
Petras išeikvojo daug laiko, 
riebalų, cibulių, gaso, o valgyti 
negali. 1 Į

Tai mat kofcs viengungio gy
venimas. —Senas Petras,

Northsidietis J. Bush 
išgabentas Cook 

ligoninėn
Sunkiai susirgo džiova; gerai 

žinomas Northsidėje

^Nurodo reikalingumą {vesti sistemą, kuri užtikrintų 
socialj saugumą ir darbo teisę.

Septynių valstijų bedarbių 
organizacijų delegatai, kurie 
neseniai Chicagoje sutvėrė 
“Bedarbių Lygų Federacija,” 
išleido oficialį pareiškimą, ku
riame suminėdami, kad federa
cijos centras bus Chicagoje, 
adresu 20 West Jackson Boti- 
levard, sako:

“Amerikos jlarbininkų isto
riją, kaip ir istoriją darbinin
kų visose pasaulio dalyse, su
daro nuolatinės kovos. Per me
tų metus mes turėjome varg
ti, aukautis, kad išgavus dar
bininkams geresnes gyvenimo 
sąlygas, ir tuo pačiu laiku ap
ginti jų gyvenimo normą nuo 
Įvairių pasikęsinimų. Mes turė
jome kovoti už teises balsuoti, 
už teisę organizuotis ir teisę 
išreikšti savo nuomonę. Iš tų 
praeities kovų žinome, kad tik 
susiorganizavus, mes galime 
veikti pasekmingai ir efektyvi- 
škai.
“Dabar ruoškimės ypatingai 

sunkiai kovai.
“Šiandien, kuomet siaučia di

džiausia iki šiol pasaulio per
gyventa depresija, mes turime 
prisiruošti ypatingai smarkiai 
kovai — kovai palaikyti savo 
gyvybę.

“Mes bedarbiai daugiausiai

nukenčiame nuo dabartinės 
sunkios padėties, nors mes 
mažiausiai prisidėjome prie jos 
sudarymo. Susiorganizavę mes 
turime darbuotis, kad gauti 
sau ir šeimynoms aprūpinimą, 
kuris užtikrintų mums žmo
nišką gyvenimą . Turime pa
keisti dabartinę ekonominę sis
temą. Tuo pačiu laiku mes tu
rime suprasti, kad bedarbė ir 
depresija yra nuolat paskarto- 
ją apsireiškimai dabartinėj in- 
dustrijalėje sistemoje ir, todėl, 
mes turime siekti, varytis prie 
geresnės ekonominės tvarkos, 
kurioj socialis saugumas ir 
teise dirbti loš svarbesnę rolę 
už teisę asmeninio pelno ūkyje 
ir pramonėje.“
Federacija išėjo prieš pardavi

mo mokesčius.
Pareiškimas baigiamas atsi

šaukimu ir visas bedarbių, lie
tuvių ir kitų tautų, organiza
cijas dirbti iš vien ir burtis po 
Federation of Unemployed 
Leagues of America sparnu.

Federacija savo platformoje 
nusistatė prieš “stagger“ siste
mą darbe, prieš vaikų darbą ir 
prieš pardavimo mokesčius, ku
riuos Illinois ir kitų valstijų le- 
gislaturos rengiasi užkrauti 
ant mažų vartotojų.

VONIOJE PASISKANDINO 60 METU LIE 
TUVIS KAZIMIERAS MIKNEVIČIUS

Užsirakinęs maudynės duris, pasinėrė 
rūbais vonioj pilnoje vandens

SU

Prieš mirdamas pasakęs bro
liui Juozui Miknevičiui. 
“Juozai, aš greit tavęs 
giau nebaderiuosiu ’.

dau*

duris 
pilną

Užsirakinęs maudynės 
ir prileidęs vonią (tynę) 
vandens Kazimieras Miknevi
čius, 60 metų vyras, 1843 So. 
Halsted Street, sekmadienio 
rytą pasiskandino.

Jo kūną vonioje atrado bro
lis Juozas Miknevičius, 11732 
Melrose Park, Kazimieras Ša
tas ir Petras Gilis, gyvenę 
kartu su Miknevičium.

Apie penktą valandą ryto 
Petras Gibis, namų janitorius 
prikėlė Petrą Šatą iš lovos ir 
sušuko, kad Kazimieras Mik
nevičius pražuvo, jo nėra lo
voje ir kad maudynės durys 
užrakintos. Nujausdami ką 
nors blogo abu vyrai prikėlė 
Juozą Miknevičių, nuėjo prie 
maudynės išlaužė duris ir ten 
rado Kazimierą negyvą, su 
rūbais išsitiesusį, vonioje pil
noje vandens. Jie tuojau pa
šaukė policiją, kuri išėmusi 
lavoną iš vonios nugabeno jį 
į graboriaus Butkaus lavoni
nę, 710 West 18'h Street.

Vakar 9:30 valandą ryto 
įvyko pomirtinis tyrinėjimas 
ir coroncrio Walsh padėjėjas 
nusprendė, kad jis nusižudė 
laikinai išėjęs iš proto. Poli
cijos rekorduose, tačiau sako
ma, kad jis mirė susirūpinęs 
dėl ligos, kuri buvusi nepa
gydoma.

Kaip pasakojo kartu su mi
rusiu Miknevičium
lietuvis Kazimieras Šatas, Mik
nevičius sekmadienį naktį par
važiavęs nelabai blaivas nuo 
Madison gatvės. Kartu su juo 
buvęs Kazimieras Šatas. Ka- 
zimiėras Miknevičius paskuti-

niu laiku buvęs nenormališ- 
kas, tankiai gerdavęs.

Tą naktį jis buvęs ypatin
gai blogame padėjime. Prieš 
visiems išsiskirstant gulti, jis 
pasakęs savo broliui Juozui, 
“Juozai, aš greit tavęs dau
giau nebaderiuosiu”. Niekas 
vienok į tai neatkreipė per
daug domės ir Miknevičių 
daugiau nekalbino. Matomai, 
palaukęs kol visi sugulė, jis 
nuėjo į maudynę, užrakino du
ris, prisileido vonią pilną van
dens ir nenusivilkdamas rūbų, 
pasinėrė.

Kūnas tebėra Butkaus lavo
ninėje, iš kur jis bus laidoja
mas greitoje ateityje.

SMULKIOS ŽINIOS
Susižeidė iškritęs iš automobi

lio j gatvę

Aleksandras Jakštis, 25 me
tų, 1906 S. Union Avė., šešta- 
dienį buvo sužeistas, kuomėt j 
jo automobilį, prie Union ir 
Canalport gatvių kampo įva
žiavo neatsargus šoferis. Susi
dūrimas buvęs tiek smarkus, 
kad A. Jakštis išlėkęs į gatvę 
iš automobilio ir atsimušęs į 
šaligatvio cementą. Sulaužytas 
vienas šonkaulis ir apdrasky
tas veidas.

Penktadienis yra nelaiminga 
diena Setam Petrui, 
dirbau 12 centų, o pravažinė
jau gatvekariais 21 c. Vakaro 
sulaukęs, manau sau, šiandien 
darysiu kaip tas žydas, kuris 
mažiau uždirbęs, mažiau ii 
valgo. >>

Nuėjau į bučemę ir nusipir
kau du svarus plaučių. Atsime
nu, kaip gaspadine Pennsylva- 
nia anglių kasyklose plaučius 
virdavo ir reikia pasakyti, ge
rai juos sutaisydavo. Mėginau 
ją pamėgdžioti. Parsinešęs 
plaučius namo, juos nuploviau, 
supiausčiau į mažus gabalėlius, 
sumečiau į puodą, pripiausčiau 
gerokai cibulių ir užkaičiau. 
Taip bent darydavo toji šei
mininkė anglių kasyklose. Visi 
burdingieriai ją girdavo, o 
“star” borderis “pėdės” dieną 
ir kojines nupirkdavo.
“Kodėl nesiženijate, vyručiai?”

«
Cibulius beplausiant, staiga 

kas tai subeldė j duris. Drau
gas Kazimieras jas atidarė ir 
į vidų įeina trys vyrai, kuni
gėlis, vargonininkas ir, grei
čiausiai, zakristijonas.

“Labą vakarą, vyručiai“, pra
tarė kunigėlis. “Tai čia gyve
nate vieni, tik vyrai. Kuris iš 
jūsų gaspadorius ?“ Kazimieras 
atsakė, kad gaspadoriaus nėra, 
mes abu esame pasidalinę jo 
pareigomis.

“Ar einate j bažnyčią?“ 
klausia kunigėlis.

“Tik keturis kartus į : 
tus“, atsakė Kazimieras.

“O, tai pėrmažai,. reikia 
kas šventadienis; Tai esate 
ni ir taip gyvenate vieni?“

“Taip, gyvename vieni“, at
sakėme.

“Kodėl neapsivedate, butų 
<am vakarienę pataisyti?” ka
mantinėjo kunigėlis.

“Bedarbės laiku sunku ir 
vienam pragyvenimą padarytu 
o kaip moterį išmaitinsi? O be 
to, ir merginos nemyli ženytis 
su bedarbiais.“ Visi nusijuokė.

Iš Seno Petro išėjo blogas 
virėjas

“ženykitės, mes surasime 
jums gražias ir geras mergi
nas,“ pastebėjo kunigėlis, o 
vargonininkas pridūrė, “Taip, 
vyručiai, ženykitės, jus turėsi
te po moterį, o mums* bus ge
rai, nes padarysime biznio.” Bet 
kalėdotojai, matydami, kad 
niekas dolerių neduoda, apleido 
mus viengungius ir nutraukė 
pas “gerus parapijomis”.

Senas Petras žiuri į puodą. 
Plaučiai putoja, kaip žemaitiš
kas tekis, nuėjęs į kelintą kai 
mą. Dedu druskos, dedu rieba
lų ir vis ragauju, bet skonis 
neatrodo geras. Viriau apie 
pusantros valandos. Vis nėra 
gero skonio. Tuomet supiaus- 
ėiau cibulių, riebalų, supyliau 
ant skaurados, kepiau, kepiau, 
bet niekas hesidarė ir tiek.

Well, manau sau, reikės lik
ti be vakarienės. Ir čia atėjo

štai, už-

vėl

me-

eiti 
vie-

gyvenęs

B. Giesla (Gysla?), 2452 S. 
Oakley Avė., sekmadienį nuken
tėjo, kuomet tarp jo ir kito 
vyriškio įvyko nesusipratimas. 
Policija nužiūri, kad tūlas Jo
nas Rudinis, adresas nežinomas, 
j) apmušęs.

Automobilio nelaimėje, kuri 
įvyko sekmadienį prie 24 Place 
ir Rockwell Street, nukentėjo 
L. Kutauskas, 2601 West 24th 
Street. .

“Pirmyn” choras 
rengia pirmą kon
certą gruodžio 11 d.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Northsidės lietuviams gerai ži- 
lomas Juozas Buch-Bučinskaa 
buvo išgabentas j Cook apskri
čio, ligoninę, kuomet sunkiai su
sirgo džiova.

Susirgusiojo draugai reiškia 
Juozui Bush užuojautą ir linki 
<uo greičiausiai • pasveikti.

Tai busiąs koncertų koncertas, 
sako rengėjai; įvyks Chica- 
go Lietuvių Auditorijoje

Chicsagos Lietuvių choras 
“Pirmyn” gruodžio 11 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
rengia koncertą. Choro nariai 
pranašauja, kad tai bus kon
certų koncertas. “Koncertas 
yra tik tada geras”, sako ren
gėjai, “kuomet jis yra gerai 
priruoštas ir jame sutrauktos 
žymios meno jėgos. Pirmyn 
choras turi ne tik gerą ir pla
čiai žinomą vedėją, Chas. Ste
ponavičių, bet ir turtingą at
skirų talentų, solistų lakštą.
Dalyvaus naujai suorganizuo

tas kvartetas
“Anelė Salaveičikiute-Stepo- 

navičienų, kuri dalyvaus kon
certe, tęsia rengėjai, “yra ži
noma kaipo viena gerųjų Ame
rikos lietuvių dainininkių. Be 
jos, programan įeina Musų 
Pranulis — Pranas Jakavičius, 
merginų trio ir naujai suorga
nizuotas vyrų kvartetas su , J. 
Sarcevičium—tenoru, priešakyj.

“Pridėjus prie to solistes Oną 
Skeveriutę, Verą Skusevičiutę, 
Rimkaitę, Vilorfihitę, Galdikiutę 
ir Chicagos Lietuvių Simfoni
jos orchestrą, galime tikrinti, 
kad tai bus koncertų koncer
tas”, baigė savo pareiškimą 
užklaustieji.

•f/

Išlepintas Skonis
Svarbiose futbalo< rungtynėse, teat

ruose, ir kitose vietose, kur susirenka 
žmonių minios, daugelis iš ten esančių 
yra cigaretų rūkytojai, nes cigaretas 
šiandiena yra populiariškiausis užsiru- 
kymas Jungtinėse Valstijose. Ištisoje 
šalyje, visuose tuose susirinkimuose jus 
atrask, jog lepaus skonio žmonės mėg
sta spraginto tabako cigaretus.

Kas padarė Lucky Strike populiariŠ- 
kiausiu cigaretų? Tabako autoritetai 
sako, kad tai padarė neabejotinas Luckies 
lengvumas. Žinoma, Luckies išdirbė
jai išdirbime šių populiariškų cigaretų, 
naudoja rinktiniausį tabaką. Jų atsto
vai yra pastatyta daugiaus? kaip šimte 
svrbiausių pasaulio prekyviečių, ir jie 
superka dėl Luckies tik puikiausius na
minio ir turkų tabako lapus.

Bet tas dar neišaiškina, kodėl žmo
nes visur skaito Lucky Strike lengviau
siais cigaretais. Luckies išdirbėjai ne
pasitenkina vien davimu pačios tabako 
grietinės rūkytojams, nes čia jie tik 
pradeda — kur paprastų cigaretų išdir
bėjai sustoja.

Po to, kaip šis naminis ir turkų ta
bakas yra tinkamai pasendintas ir iš
nokintas, yra perleidžiamas per spragi- 
nimo procesą, kuris Įima vartojima ir 
ultra-violetinių spindulių. Lucky Strike 
išdirbėję! pripažįsta tiesą, jog Gamta sa
vo žalumoj retai švelni ir lengva. Jūsų 
Lucky Strike nesiranda žalio tabako, nes 
šio popularaus cigarete tabakas yra 
spragintas^

Spraginimo procesas buvo išrastas iš
imtinai dėl Lucky Strike ir iš priežas
ties to, tik Luckies duoda jūsų gerklei 
apsaugą, kurią suteikia garsus valymo 
procesas. Vien tik Luckies turi tikrą 
lengvumu kurį priduoda spraginamas. 
Žalias, aštrus tabakas neturi vietos ei- 
garėtuose, ir jis nesiranda jūsų Lucky 
Strike.

Štai kodėl žmones visose Jungtinėse 
Valstijose skaito Lucky Strike lengviau
siu cigaretų. Tik Luckies turi malonų 
lengvumą ir puikų kvapsnį, kurį suteikia 
spraginimo procesas. Ir kuomet pasie
ki Lucky, gauni tikrai lengvą cigaretą. 

(Advectįsement)
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Visi, kas kovoja prieš juodą 
SKAITO

PLATINA IR
. REMIA

fašizmą

Lietuvos Socialdemokratų, užsieny dvisavaitinį lai k ra Mi
Kaina melams 2 dvi pusei metų l dol

' ■ ' ■ ’ (. z .f
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 08. SchliessfiU’h 80

R ADIO
Furni-Pastangomis Peoples 

ture Co. krautuvių, šiandie nuo 
7 iki 8 vai. vakare, iš stoties 
W.G.E,S. 136(1 kilocycles, bus 
perduotas oro bangomis lietu
vių radio programas.

šiame programe dalyvauja 
grupė pasižymėjusių radio dai
nininkų ir dainininkių kaip tai: 
K. Sabonis,.A. Ančiutė, L. Ba
ronienė, A. čiapas, Peoples Ra-

PRANEŠIMAI

dio kvartetas ir duetas. Taipgi 
bus sugrota graži ir rinktina 
muzika. Prie to, kalbės Dr. 
M. Strikolis, M. D. ir daly
vaus čalis Kepurė su “Pasau
lio įdomybėm”. Taipgi bus 
daug kitokių margumynų ir į- 
domybių. Todėl reikia atsi
minti užsistatyti savo radio ir 
pasiklausyti.—XXX. • •

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos ;

uAoiro«” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pust kainos, šim
tai skirtingą knygą visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istoriją, 
vadovėlių, žodyną, daktarišką, moksli
nių, orakulą ir moną, juoką, Ir tt. 
Taipgi gintarinią daiktą: karolią, špil
kų, branzalietą, auskarą, cigamyčią, 
jlunksnakočių, koloniką — irgi už pu* 

s< kainos.
Kviečiam naudotis proga kolei kai

nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingą knygą bei 
[intarų, o toliau gyvenanti nuo Cbica- 
jos — reikalaukite katalogo prisiąs- 
lami 5 centą štampą persiuntimui, 
knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
ki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 

vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Cbicago, III.
' Tel. Yards 4754

Antradienis, Gruod. 6, 1932 . ......... .. . ....„„.t...... .

Business Service
Biznio Patarnavimas 

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00
Kansas City ............... $5.00
Detroit ........................... $2.50

, Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelphia .............  $8.00
Wasbington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 North Clark St.

Tel. Dearborn 9?65, Cbicago

KURUI MALKOS

$3.00
Šaukite po 7 vai. vakare 

CANAL 0696

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertą. Mes 
taipgi dirbame blekorią darbą — stogą 
tinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted Sl 

Tel. Victory 4965

North Side. S., L. A. 226 kuopos 
priešmetinis susirinkimas Įvyks antradie
ny, gruodžio 6 d. AssOciation House, 
2150 W. North Avė. Pradžia 7:30 v.v. 
Visi nariai kviečiami susirinkti, nes bus 
renkama kuopos valdyba 1933 m. Bus 
ir daugiau svarbių reikalų aptarti.

M. J. Šileikis, sekretorius.

S. L. A. 36 kuopos prieimetinis susi
rinkimas Įvyks gruodžio 7 d., 7:30 
vai. vak.. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted $.t. Bus svarbus susi
rinkimas, randasi daug reikalų aptarti 
ir išrinkti naujų valdybų ateinantiems 
1933 metams. Taipgi yra užkviestas 
prelegentas kuris kalbės apie burnos 
veikatų, kas yra svarbu žinoti visiems, 
’rašom pribūti ir atsivesti savo draugus 

prisirašyti prie S. L. A. Tai yra ge
riausia draugija visoj Amerikoj kuri 
sušelpia narius ligoje ir mirusius aprū
pina, todėl kviečiami visus lietuvius 
prigulėti ir būti jos nariais.

Kuopos Valdyba.

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys priešmetinĮ susirinki
mų gruodžio 6 dienų, 1932 metais, 
7:30 valandų vakare, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, nes 
jus datig svarbių .dalykų svarstoma ir 

bus rinkimas naujos4 valdybos ateinan
tiems 1933 mietams. Kviečia visus

Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradieny gruodžio 6 d., 8 vai. vak. 
Mark White Square Parko svet.,> ant 
29 ir S. Halsted St. Malonėkite visi 
atsilankyti, nes bus kliubo nauja valdy- 
>a renkama 1933 metams ir turėsim 

svarbių reikalų aptarti dėl kliubo gero
vės. A. Zalagenas, prot. rašt.

20to Wardo Liet. Pol. ir* Pašalpos 
kliubo susirinkimas Įvyks gruodžio 7 d., 
7:30 vai. vak. 1932 A. Bagdono svet./ 
1750 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes šis susirinkimas 
yra priešmetinis susirinkimas. Bus ren
kama valdyba ateinantiems metams, taip
gi ir daugiau svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba.

Kiekvienas Yardas parduoda Black Band 
anglis, bet dauguma gauna Illinois ang
is vietoj Black Band. Jeigu norite gerų 

anglių kreipkitės Į Crane Coa' Compa- 
niją, ten jus gausite geriausias anglis ir 
už mažesnę kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios anglys 
dėl pečių dideli lumpsai
tiktai .............. $8.50 tonas
Pooahontas lumps $9.00 tonas 
Summer Creek Lump $8.00 ton.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaitės už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

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

ICLASSIFIED ADS.
Financial 

Finansai-Paskolos

GERIAUSIA CASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS, BONDSUS ir deposit 
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316. Atdara vakarais.

Patent Attomey 
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams patarimas dykai.

H. SANDERS; 
536 So. Clark St.

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

kad milijonai žmo> 
Kraft Volveeta ...

NeBtebOtlnn, 
nių mCglu 
tipsltepk duont), suslpjaustyk ar* 
ba virk su juo.

švelnus, skanus, 13 gero Ched- 
dar sūrio padarytas. Suvirškina 
taip lengvai kaip pienas. Užgir-

> tas Amerikos MeilIknlSs Maisto 
Komisijos. Yra labui maistingas.

Nusipirk dar vieną sūrį pas sa
vo grosernlnkt) Šiandie.

JI 

\/slVB0tO 
y The Pelklous Ne// Chocu fv-ci
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NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras Nuteikia patarimus namą 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metini narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininką ir rendauninką reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namą savininką biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metą

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

4348 -50 W. Harrison St.
Kedzie 8463 —

Naktinis Telefonas Columbus 7741

Help VVanted—Malė 
Darbininku Rnllcln

REIKIA dviejų lietuvių bučerių. tu
ri kalbėti lenkiškai ir lietuviškai.

4161 Archet Avė.

Help Wanted—Male-Femalc 
Darbininką Reikią

REIKALINGI VYRAI IR MOTERIS 
Kiekvienas gali uždirbti nuo $3.00 iki 

$10,00 į dieną. Mes turime nauja iš
radimą, kuris yra išbandytas ir užpaten
tuotas. Kiekvienoj stuboj perka iš pir
mo pamatymo. Patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės kasdien nuo 9 ryto iki 7 
vai. vakare. - <

6812 S. \Vestern Avė. Cbicago, III.

Business Chances 
Biniiai

PARDAVIMUI kampinė bučemė ir 
groserne, pigiai. 5201 So. Bisbop St. 
Republic 3733.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

DIDELI BARGENAI 
BUNGALOWS IR 2 FLATŲ 

SOUTH SIDĖJ
5 3-čia ir Fairfield Avė. 5 kamb. bun- 
galow $5500, garą apšildomas, 48 ir 
Avers — 6 kamb. bungalow — $6000, 
karštu vandeniu apšildomas, 55 ir Fair
field — 6 kamb, bungalow — $7500. 
garu apšildomas, 52 ir Peoria, 6 ir 6 
----- $9000, karštu vandeniu apšildomi.

MR. DRABECK
5200 S. Ashland Avė. Prospect 5749

PARDAVIMUI 7 kambarių reziden
cija, karštu vandeniu apšildoma, lotas 
50x125, 2 garadžiai, pavienis ir dubel- 
tavas. Kaina $4800. 3641 W. 64th
St. Tel. Republic 4143.

T**!lik
® trumpam laikui
ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą biznį

Saukite
RODSEVELT

8500
arba musų atstovas galės ypatiškal jus atlankyti




