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Francija laikysis griežtos 
politikos linkui Vokietijos

ACIJOS DIENA 
BUS BOSTONE

Neves su Vokietija jokių tiesioginių dery 
bų, grūmoja jėga. Parlamentas pa

tvirtino tokį valdžios nusistatymą
PARYŽIUS, lapkr. 15. — 

Dviejuose balsavimuose dėl 
Francijos griežtos užsienio po
litikos linkui Vokietijos, atsto
vų butas didele didžiuma balsų 
išreiškė valdžiai pasitikėjimą.

Premjeras Sarraut atvirai 
pareiškė, kad Franci j a nepasi
duos keno nors diktavimams 
ir kad “Francija, turi moralę, 
materialį ir militarę jėgą, ku
ri draudžia kam nors diktuoti 
jai.”

Užsienio reikalų ministeris 
Paul-Bancour gi griežtai atsi
sakė vesti tiesiogines derybas 
su Vokietija, kad išrišti Fran
cijos ir Vokietijos nesutikimus. 
Visos derybos turi būti veda
mos per tautų sąjungą. 
Paul-Bancour

atstovai

Seu. ~ lAMOHT

Tuo 
nuneigė visus 

gandus apie galimybę tiesiogi
nių Francijos ir Vokietijos tai
kos derybų.

Po tų pareiškimų atstovai 545 
balsais prieš llh išreiškė pasi
tikėjimą premiero Sarraut val
džiai.

Antrame balsavime
395 balsais prieš 194 išreiškė 
pasitikėjimą valdžiai, dėl jo
sios nusistatymo reikalauti 
“prižiūrimo ir garantuoto nu
siginklavimo”.

Prieš balsavimą, abu* jie, kaip 
premjeras, taip ir užsienio rei
kalų ministeris, daug kalbėjo 
apie taiką, bet dar tankiau mi
nėjo žodj “jėga”. Esą francu- 
zai nenori karo, bet ir jo nesi
bijo. Abu jie pripažino, kad 
yra galimybė karo su Vokieti
ja.

Tečiaus Francija užims grei
čiau laukimo 
darys nieko, 
kiečius.

politiką ir ne- 
kad kiršintų vo-

WS38

BOSTON, Mass.— Ateinantį 
kmadienj, lapkričio 19 d. Lie- 
v?ų Aviacijos Diena, dalyvau- 
nt lakūnui Juozui R. James- 
nušauskui, bus Bostono apie- 
įkėj—METROPOLITAN AIR- 
9RT, Norwood-Canton. Pri- 
ižiav/’mas patogus. Bus ir 
lugiau lakūnų ir šokėjau pa- 
šiutu. Bus visiems proga su- 
pažinti su lakunu James-Ja- 
išausku, kuris ateinantį pava- 
rį ruošiasi skristi be sustoji- 
o iš Amerikos į Lietuvos lai- 
nę sostinę—Kauną, taipgi su 
to paskraidyti dausose.
Dieną prieš ta4, šeštadienio, 
pkričio 18 d., vakare, LAW- 
ENCE, Mass., Lietuvių sve
tinėj, įvyks didelės aviacijos 
akalbos, * kuriose dalyvaus 
its lakūnas James-Janušaus-

Iždo sekretorius 
Woodin serga; lai
kinai pasitraukė

Amerika reikalauja 
religinės laisvės 

Rusijoje

Iždo sekretoriaus pareigas, 
Woodin sergant, eis Morgen- 
thau, Jr.

VVASHINGTON, lapkr. 15.— 
Pradedant nuo ateinančio šeš
tadienio, per du mėnesiu iždo 
sekretoriaus pareigas eis Hen
ry Morgenthaif, Jr., vedėjas 
farmų kreditų korporacijos. 
Jis tapo paskirtas eiti iždo 
sekretoriaus pareigas todėl, kad 
dabartinis iždo sekretorius 
Woodin serga ir dviems mėne
siams pas i traukia nuo savo 
pareigų ėjimo.

Iždo sekretoriaus pagelbinin- 
kas Dean G. Acheson taipjau 
pasitraukė iš savo vietos. Mor- 
genthau eis ir jo pareigas.

Woodin jau senai serga ir 
nori pasitraukti iš iždo sekre
toriaus vietos, bet prezidentas 
atsisako priimti jo rezignaciją. 
Todėl jis pasiliuosuoja tik lai
kinai ir šeštadieny išvažiuoja į 
Arizoną.

WASHINGTON,1. 15— Va
kar tapo paskelbta, kad prezi
dentas Rooseveltas pareikala
vo religinės laisvės amerikie
čiams Rusijoj, kaipo vienos są
lygų pripažinimo sovietų 
džios.

Litvinovo nusistatymas 
klausimu yra nežinomas.

val-

tuo

Francijos moterys 
dar negauna bal

savimo teisių
PARYŽIUS, 1. 15.— Franci- 

jos senatas 175 balsais prieš 
118 atmetė pastangas įnešti bi- 
lių, kuris suteiktų moterims 
balsavimo teises.

Eis kalėjiman

Vokietija sterilizuos nu
sikaltėlius

BERLYNAS, 1. 15. —Hitlerio 
valdžia paskelbė visą eilę nau
jų dekretų, kurie daugumoje 
nustato didesnes bausmes nu
sikaltėliams ir taipgi pakeičia 
vedybų įstatymus .

Tarp kitko nustatoma ste
rilizacija nusikaltėliams pkieš 
lyti ir įprastiems kriminalis
tams. Didesnės bausmės nu
statomos už kriminalius nusi
dėjimus. Del girtumo nebus 
švelninama bausmė.

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

Giedra, tiek pat šalta.
Saulė-teka 6:40, leidžiasi 4:-

Svarbieji asmenys Suv. Valstijų senato daromam tyrinėjime.
Senatorius Black yra senato komisijos pirmininku. Henry 

Herberman įgijo $42,000,000 vertės laivų ir už $18,000,000 
pašto kontraktų, pradėjęs biznį su $1,000 cash ir su $4,000 
verta “goodwill”. O’Connor yra buvęs Shipping Board pirmi
ninkas. Jo santykius su Herbermanu dabar komisija tyrinėja. 
Taipjau tyrinėja rolę, kurią lošė šio biznio derybose Slemp, 
buvęs prez. Coolidge sekretorius.

Apskaičiuojama, kad Herbermano kompanijos patarnavimas 
J

Suv. Valstijoms kainavęs ytin brangiai — už pervežimą 1 
svaro pašto siuntinių Dėdė Šamas mokėjęs po $66,000.

t* _ .ri

Lamont anais laikais, buvo pirklybos departamento sekreto- 
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NEW YORK, 1. 15. —Con- 
rad H. Mann, prezidentas Kąn- 
sas City prekybos buto, pasi
davė federalinei valdžiai, kad 
j j išgabentų kalėjiman. Jis 
yra nuteistas 5 mėnesiams ka
lėjiman ir užsimokėti $10,000 
pabaudos už prisidėjimą prie 
rengimo Fratemal Order of 
Eagles loterijos.

(Vėliau prezidentas suteikė 
pardoną ir nuo kalėjimo pa- 
liuosavo tik piniginę pabaudą 
turės sumokėti).

Pasimirė Hurley
CHICAGO.— Užvakar Passa- 

vant ligoninėj pasimirė Ed- 
ward N. Hurley, 69 m., žymus 
fabrikantas ir finansininkas, 
karo metu bifvęs Jungt. Vals
tijų prekybos laivų tarybos 
pirmininkas.

VVASHINGTON, 1. 15. —Va
kar pas prezidentą Roosevelti 
lankėsi “ant arbatos” Alfrec 
A. Smith. Smith sako, kad 
vizitas buvęs tik draugiškas ir 
apie politiką nebuvę nė kal
bos.

Reikalauja versti 
pildyti NRA ko

deksus

Privatinės kompani 
jos norėjo pasigrob 

ti-vandenį
CHICAGO.—Pradeda aiškėti 

kad privatinės kompanijos tai 
kėši pasigrobti Chicagos ,mies 
to vandens tiekimo sistemą 
kad paskui iškėlus vanden

WASHINGTON, 1. 15— In
dustrinis administratorius H, 
Johnson sugryžo iš 10 dienų 
kelionės po centralienes valš 
tijas ir tuojaUs nuvyko pas
prezidentą pranešti, kad NRA t kainą ir iš vandens tiekimo 
kodeksai nėra pildomi kaip rei- j mus sau milžinišką pelną, 
kiant ii* kad todėl reikia kuo- 
greičiausia surasti 
priversti samdytojus 
tuos kodeksus pildyti. Nepil
dymas gi kodeksų daugiausia 
ir trukdo šalies atsigaivinimu.

Johnson yra nepatenkintas ir 
tuo, kad leista duoti valdžios 
kontraktus Fordui, nors jis iv 
nėra pasirašęs kodeksą. Tas lei
dimas buvo padarytas be John
son žinios, jam esant kelionėj.

Tuo reikalu jai? buvo įneš! 
priemones valstijos legislaturon naujai : 

geriau statymai, kiirie butų leid 
privatiniams interesams pas: 
grobti miesto dirbtuves, niek 
už tai miestui neduodant. Si 
manymas buvo toks, kad pri 
vatiniai interesai, valdžios i 
nigais, butų pastatę vandei 
filtravimo dirbtuvę ir už 
butų gavę visą vandens tiek 
mo kontrolę./ ’

95 balsuotojai,. 101 
valdininkai

BU,GYRUS, O., 1. 15.—Chat- 
field miestelyje piliečiai nesi
varžo už politines vietas, peš 
jų užtenka visiems ir dar su 
priedu. Miestelyje yra 95 bal
suotojai, bet jie išrenka 104 
valdininkus. Kitas patenka ir 
į kelias vietas, neužtenkant 
balsuotojų užpildyti visas rei
kiamas vietas. 

• ., * . ■ - *3*

Automobilio nelaimėj 
žuvo turtuolis

RIDGELAND, S. C., 1. 15.- 
William K. Vanderbilt III, 27 
m., liko užmuštas, jo draugas 
Gwyne liko lengvai sužeistas, 
o jų šoferis sužeistas sunkiai, 
jų greitai važiavusiam automo
bili įvažiavus j ant kelio sto
vėjusį vaisių troką.

Užmuštojo tėvas yra New 
York Central geležinkelio di
rektorius. '

■ • “*■ į,;

Roosevėltas ir Lito 
vėl konferuoja
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Tų apielinkių lietuviai kvie
tini dalyvauti šiuose perngi-

taip buvo išsiversta, 
nedarbas miesto šei- 
nekvaršino: žmonės 

gyveno kaip įmanyda- 
ir
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Lietuvos Naujienos
Dariaus ir Girėno pa 

minklą turėsim
Vokiečiai stiprins Ryt 

prasius
KAUNAS.— Dariaus ir Gi

rėno paminklą statyti fondo 
komitetas praneša, kad pamink
lą norima pastatyti iki meti
nių sukaktuvių minėjimo. Da- 
jar jai? surinkta 60,000 lt., o 
iki metų galo tikimasi surinkti! 
dar apie 20,000 lt. Apie naujus 
metus manoma paskelbti visuo
menės diskusijas dėl vietos pa
minklui pastatyti. Jau turi
ma galvoj kelios vietos: gele
žinkelio stoties aikštė, Vieny
bės akištė prie karo muziejaus, 
Linksmakalnio šlaitas prie fu
nikulieriaus ir Nemuno bei Ne
ries santaka.

“OMilfei" sumos padidintos

Niekas šiemet ne 
gaus Nobelio tai

kos dovanos

protestonų bažny
čios skilimas

. BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Iš priežasties nacių valdžios 
diktavimų bažnyčios rinkimų ir 
abelno maišymos j bažnytinius 
reikalus, protestonų bažnyčiai 
gręsįa skiUipas. Ypač daugeliui 
nepatinka nacių atm'etiihas 
kryžiaus, todėl didelė dalis prb- 
testonų ruošiasi '’ 
naują bažnyčią, kuri nebūtų 
nacių diktuojama.

Ginklų dirbtuvės ne 
jaučia depresijos

VVASHINGTON, 1. 15. - 
Przidentas Rooseveltas šiandi 
vėl turėjo pasitarimų su Rus 
jos užsienio reikalų komisar 
Maksim Litvinov. Po tų pasi
tarimų prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad derybos eina 
normaliai, bet nepasakė, kada 
bus duotas pilnesnis pareiški 
mas. Laikraštininkams jis pa
reiškė, kad jei ir nebus pareiš
kimo penktadieny, tai tas ne
reikš, kad derybos nutruko, 
nes jos gali užsitęsti ir iki 
pirmadienio. Derybos daran
čios žymaus progreso.

■ . . IMI. I.I. I

DETROIT, rMich., 1. 15. - 
Federalinės valdžios žvalgai 
areštavo 14 žmonių, kuriuos 
kaltinama paskleidus netikrų 
įenkdolerinįų. už $10,000.

............................ ... /

NEW YORK. 1. 15.— Gimta
dienio pokily namų katė 
kandžiojo šešis žmones ir ta
da puolė didelį kėksų šu žva
kutėmis. Kate bus nužudyta.

z

OSLO, Norvegijoj, 1. 
S tortingo (parlamento) 
lio komitetas nutarė 
niekam nekirti Nobelio 
dovanos.

Grūmojo išvogti 
mako anūkę

15. — 
Nobe- 
šiemet 
taikos

Cer

Vokiečiai sudarė naują šių 
metų biudžetą, kuriame aiš
kiai atsispindi nacionalsocia
listinės vyriausybės finansi
nė politika. Ji aiškiai ir inten
syviai orientuojasi į rytus. 
Biudžete numatytos visai nau
jos pozicijos, Rytprūsiams 

į skirtos.
Pav., 1,340,000 markių skir

ta Schichau b-vei (Elbinge ir 
Dancige) galimiems nuosto
liams padengti. Archeologijos 
insitutas šiemet gavo daugiau 
25,000 mr. specialiams kultū
riniams darbams Rytprūsiuo
se. Maitinimo ministerija u- 
kio padargams gaminti ir Ryt
prūsių ūkininkams padėti ga
vo 4,2 mil. mr., t. y. 2,2 mii. 
daugiau, negu pernai. Be to, 
šiemet daug daugiau gavo 
garsusis “Osthilfe”, kurio vei
kimą kartais ir už Rytprūsių 
tenka pajusti.

Nemune ir Neryje mau
dėsi 290,000 žmonių

Nagri-
KAUNAS.—Šią vasarą Nery 

ir Nemune, ties Kaunu, Kau
no savivaldybės nurodytose vie
tose, maudėsi iš viso per 290,- 
00Q žmonių. Besimaudantiems 
nuo skend’mo gelbėti budėjo 11 
vietų * 26 valtys. Per maudy
mosi laiką valtininkai išgelbėjo 
92 skęstančius žmonos Iš jų 
’ uvo 64 suaugusieji. Per vesa- 
ą ties Kaunu r.d kc ido 6 žmo

nės, kurių tik v enas maudyk
lių rajone, o kiti—uždraustose 
maudytis vietose. Skęstantiems 
gelbėti išleista 13,674 lt. Vadi
nasi, skęstančiojo išgelbėjimas 
savivaldybei kaštavo per 148 lt. 
Skęstančiųjų organizuotas gel
bėjimas sutvarkytas tik prieš 
trejus metus. Kol to nebuvo, 
labai dau«g žmonių nuskęsdavo.

MIAMI, Fla., 1. 15.— 
nėjant bylą tūlo Gale Swolley, 
kuris yra teisiamas už bandy
mus grumoj įmais išvylioti . pi
nigus, išėjo aikštėn, kadv žniog^ 
Vagiai grūmojo išvogti ir nu- 

--------- .. šautojo Chicagos mero Cerma- 
organizuoti llco anūkę Mary Alice Kenley, 3 

m., dukterį Mrs. Helen Cermak 
Kenlay, jei nebus 'Si&nokė’ta 
$63;000 išpirkimo. Tokių grū
mojančių laiškų gauta keli ir 
žmogvagiams buvo sumokėta 
$13,000.

(Mergaitės motina nugina 
šią žinią ir sako nieko apie tai 
nežinanti).

KadPARYŽIUS, 1. 15. 
ginklų biznis yra pilnai apsimo
kantis, nežiūrint pasaulinės de
presijos, parodo didelės gink
lų dirbtuvės Sčhneider & Co. 
atskaitos. Tos firmos pelnas 
šiemet siekia 25,390,000 fran
kų; pernai gi jis siekė 24,473,- 
000 frankų. Iš tos priežasties 
akcionieriai vėl gaus dividendų 
po 100 frankų už kiekvieną

Lindbergai mano skris
ti atgal per Atlantiką

Teis rinkimų sukčius 
kalėjiman

CHICAGO.— Teisėjas Allen 
paskelbimas, kad jis tris mo
teris, kurios rastos kaltos už 
suktybe^ rinkimuose, nuteisiąs 
kalėjiman, iššaukė nemažo su
mišimo tarp laukiančių teismo 
kitų kaltinimų už suktubes rin
kimuose 24-me vvarde. Teisėjas 

bausmės, 
kaip pasirodo ,nedaro įtakos į 
rinkimų suktybes, todėl jis

sako, kad piniginės 
kaip pasirodo ,ned 
rinkimų suktybes, 
stversis kalėjimo bausmių. '

ŠIOŲX CITY, Iowa, 1. 15.— 1 
Oscar ^1, Martzell, išvyliojęs 
daug pinigų su kokio tai Drake 
milžiniškais paveldėjimais, ta
po nuteistas 10 metų kalėjiman 
iy užsimokėti $12,000 pabaudos 
už prigavystes.

Jis skelbėsi, kad jis turys 
paveldėti milžiniškus Drake 
turtus, tik esą reikia juos at
gauti per teismą. Kadangi jis 
neturys pinigų bylai, tai kas 
duosiąs pinigų, tas* gausiąs di
delę tų turtų dalį. Atsirado 
nemažai lengvatikių, kurie su
dėjo jam nemažai pinigų •— 
iki jis pats nepakliuvo į teis
mo nagus.

Nedarbo klausimas Pa
nevėžy aktualus

Portugali- 
savo hyd-

PANEVĖŽYS.—Praeitais me
tais Panevėžys turėjo nesusipra
timų dėl bedarbių. Neturėdami 
darbo, šimtai miesto gyvento
jų reikalavo iš miesto savival
dybės darbo ar pagalbos.

šiaip 
Vasarą 
mihinkų 
tylomis
mi. Rudeniui prasidėjus, 
šiemet jau pradeda aktualėti 

. .. 'nedarbo klausimas. Jau dabarAmerikon , , .. , . . . x.pradeda rastis darbo neturinčių 
žmonių, šia vasarą mieste ne
buvo tokių didelių statybos 
darbų, kaip kad būdavo kitais 
metais. Be to, ir per vasarą 
šiemet žmonės mažiau uždirbo, 
negu kitais metais. Biednuo- 
menės tarpe jauf jaučiamas 
susirūpinimas pragyvenimu žie
mos metu. Kokių priemonių 
griebsis miesto savivaldybė, tuo 
tarpu negirdėti.

— Korės-

CALDELAS DE TUY, Is
panijoj, 1. 15.— Pulk. Lind- 
bergh ir jo žmona, kurie yn 
atskridę Europon tirdami ke
lią oro paštui per Atlantiko 
vandenyną, niaųo skristi atgal 
per vandenyną į Ameriką. Bet 
jie skris mažais šuoliais, vei
kiausia pietinio Atlantiko ke
liu, per Azores ir Bermuda sa
las.

Juos čia privertė nusileisti 
migla, skrendant iš Santona, 
Ispaitfjoj j Lisboną, 
joj. Jie in miegojo 
roplane.
Lindberghai gryšią 

laivu

PARYŽIUS, 1. 15.
pondentai kalbėjosi telefonu su 
Lindberghu .kuris dabar ran
dasi Lisbonoj ir klausė jo dėl 
žinių, kad jis skrisiąs atgal i 
Ameriką per Azores salas. Jis 
atsakė, kad tos žinios yra ne
tikros ir kad jis gryšiąs į Ame
riką laivu, kartu parsiveždamas 
ir savo lėktuvą. 

--  Ii IMI I   IBM—II.... —II I   

KALĖDOS NEBĘTOII
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . . . Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų 
dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 
. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki I val. po pietų.

1739 SO. HALSTED ST.
NAUJIENOS
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[korespondencijos;
Transatlantinio Komiteto Darbuotė ! 

Bostone

lakūnas James- 
Dabar progra- 
darbuotės vra

ir

va
lius

Ketvirtadienis, lapk. 16, ’33
■ff

žyfgiui. —šhnkoruitis.

Baltimore, Md

Kįįl
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■itp Stay ;With his Jcamjmd they i had ahd ibecause he 
^di0hrūtmąs dinner on the train. put a good wish• ■
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Nominacijos į SLA Tild. 
Tarybą

nominuoti tinkamus

ha d 'phriatmas dinner on the train. 
tt*Wd‘*tiben Wd tfUhdut.'fflm *but 
Meta was growinguwed to lt. Tom

Th\17MyB()y'
- iy PRANCIS WALLĄCE 

■ J AUTHOH OF "HUODLE"

dos. Audra paliovė, [Vąjas nu J jį geibiu tik [kaipo 'lietuvį iir’lvais ir auklėtoj ais. Jų nešima-(mas pirmyn. Ir Detroito lietu- Iždo globėjais tai Mockų iŠ 
ir Bučinską iš 

Binghamton, N. Y. Daktaru- 
kvotėju nominuokime Dr. Bro- 
nušą iš Baltimore, Md. Visus 
suminėtus kandidatus pažįstu 
iš jų darbų, bet geriausiai ga
liu rekomenduoti Dr. Bronušą, 
nes „su juo dažnai tenka pasi
kalbėti. Todėl žinau jo sieki
nius ir nusistatymą. Tai pilnai 
demokratiško nusistatymo žmo
gus ir gerai suprantantis-SLA 
reikalus. Dr. Bronušas jau ir 
pirmiau yra buvęs sveikatos 
komisijos pirmininku ir apšvie- 
tos komisijos nariu. Da prie 
to Dr. Bronušas netoli gyvena 
nuo SLA centro. Taigi nomi
nuokime ir stengkimės dirbti, 
kad minėti kandidatai butų iš
rinkti į P. Tarybą. —Z, G.

gerą žmogų. Gerus žiftones he-: tij. ’iO -priežastis tame, kad sei-jviai nori pasirodyti ir prisidėti Bostono, Mass 
.... < - - ui tAm svarbiam lakūno Janušaus- f ’ 

ko

kilo. Ryto metą saulutė nusi
šypsojo. ‘Linksmi važiuojame į 
į Meriden Sutikti, /pagerbti ir 
pasigerėti musų nauju drąsuo
liu, lakūnu James-JanušauJku.

Gani ta nius suviliojo. Kuo
met pas mus Bridgcporte lijo, 
toliau į kalnus Meridene sni
go, ir mes pusistebėjome pa
matę kalnus ir lauktis užklota 
sniegu. Tuo tarpu j>as mus dar 
viskas žAliavo. Tolumas tos 
apie 35 mylios, bet gamta jau 
visai kitokiai atrodė, lyg žie
minis žemgalis. Ką veikė mu
sų garsus Waterburio. New 
Britain bei Hartfordo tautie
čiai? Ar jie maldavo gamtos 
sustabdyt • audrą ir sutarpinti 
sniegus. -Nežinau. Bet visgi 
musų geros valios Connecticut 
valstijos lietuviai parodė savo 
lietuvio drąsą ir čia būriais jie 
plaukė paremti antrą Ameri
kos lietuvių transatlantinį žy
gį ir pagerbti tą žmogų, kuris 
pasiryžęs aukauti gal ir savo 
gyvybę. . į\ j

Merideno Airportas randasi 
tolokai nuo miesto į vakarus 
tarp kalnų. Sniego gana sto
rokas klodas, bet drąsus lietu
vis lakūnas raižo jį savo or* 
laivio ratais, rodos, kad to snie
go ten nė nėra. Didelė minia 
musų pusžilių lietuvių mina ir 
tarpina sniegus, išreikšdami 
didelį pasitikėjimą lakūno drą
sai. Jie jį remia, kas kiek ga
li, užtikrindami pasekmes. Kito- 
met didelė jėga susidaro už
pakalyje tikslo, tai pasekmės 
užtikrintos.

Connecticut lietuviai šiame 
reikale parodė didelį savo vie
ningumą. Partyviškumai šiame 
klausime neturi vertės ir, ro
dos, visai nėra praktikuojama. 
Rengėjai, sakoma, yra padėję 
daug triūso ir susidūrę net ir 
su tūlais nesmagumais. Pasku
tinėmis dienomis susidurta su 
tam tikromis kliūtimis, kurios 
ypatingai buvo statomos pa
čiam lakūnui. Tas, spėjama, 
buvo ^pavydo., vaisį^Jš^pęųų 
lenkų pusės. Bet, galop, vis
kas buvo nugalėta ir pasekmės 
geresnės, negu galimą buvo ti
kėtis iš tokio vėlaus sezoninio 
parengimo. Nors šiurpus oras 
kratė, lietuvį ir dantis dant: 
kalė, bet jo didelis pasiryži
mas remti Amerikos lietuvių 
garbingą pasiryžimą vertė j;: 
tarpinti Merideno Airpprto 
sniegus iki vėlyvam vakarui.

Ką žmonės kalba
* •:

Pas visus ūpas pakilęs. Visi 
žada, remti šį reikalą. Tūli sa
ko; “Petrai, kodėl neini imti 
raidą aukštyn į orą, — Janu 
šauskas gabiai valdo orlaivį.” 
Petras sako: “Aš savo fėrą pa
siųsiu laišku ir bus taip gerai, 
kaip kad aš ore palakiočiau. 
Norinčių skristi į orą yra daug, 
todėl aš užleidžiu kitiems 
tą, gi savo forą aš' visgi ati;

1 duosiu tam tikslui”.• ? 
, Tas liudija, kad geri norai 
. visus kutena. Kiti būryje su- 
. stoję šturmauja prieš Brook- 
l lyno ultra patriotus, kurie yra 
. išnešę rezoliuciją prieš antrą 

transatlantikinį žygį. Kiti vėl 
net siūlo, kad tokie patriotai, 
kokie randasi Brooklyne, v turė
tų būt iššluoti laide iš musų 
Amerikos lietuvių visuomeninio 
gyvenimo, nes jie mums gė
dą daro. Kiti sako: “Na, o kaip 
su Cliicagos tūla tautiška kli
ka? Ten irgi randasi tokio pat 
plauko taip vadinami tautie
čiai, ’k utie ' geram lietuvių tau
tiečiui tik gėdą daro”. Kitas 

girdi, visus šluoti j 
lai

gimdo -ne --tikyba, -ne itautišku/lrno fkbihišija susideda iiš -pažan- 
mas. Geri, įlydai l&bi#, tfš- ilų yfratų, tariu /darbui [jie 
auga iš visų tarpo. Gi Brook- bando pakenkti. Kuomet žmo- 
lyno vadinamų / patriotų žygį jjų.s [pradeda ardyti i savo namo 
aš snietkiu ir tdkfėMs p’atri‘0- [fundamentą, ‘tai su juo kas 
;ams Iš tikro vie fa tik drAUp/- nors y ta ‘blogo. Tokių rasi vį- 
jiniame sąšlavyne. Atrodo, kad sur ir visada po tris arba ke- 
ias mus lietuvius-gipista nau- tarias [ypatas kiekvienoj kuo
ja dvasia Ir 'ar tik’hebus Da- poj. 'žiiiom'a,/taikai blogi, nėra 
riaus-Girėno pasiryžimo Jdva- ką sakyti. Bet visgi galėtų į 
šia. Tikėli ir garbink ką .nori,.Lavo 'draugijos parengimą atsi- 
bet buk teisingas,’fres gyveni- lankyti.
mas yra pertrupipas, kad 'jį » 4a »
kaišyti neapykanta ir 'kerštavi- Tranzatlantinio skridimo rei- 
mais”. į kalu ir ipAgėlb$jifrttii dakunui

Tiek aš patariau Cdnnėčti-Į Į JanUšauŠkui susitvėrė komite- 
eut Lietuvių Akacijos Dieno: tas ^ėšihUiės -ypatų. Vardų 
j e. Ūpas kilhbs, —■ vieningu- nęyninėsiu. Kaip [greit kbmite- 
mas gimsta! Las pradės veikti, tai tada bus

ir *VArdus 'atiminėti. Tiek turiu

Transatlantinio Skridimo tai bus viešas susirinkimas ir 
Komitetas išrinko pastovius prakalbos 2 vai. po piet, tą pa-Į 
viršininkus ir pasidalino dar- čią dieną, Lietuvių Svetainėj, 
bu, užtvirtindamas įvairias ko- So. Bėstone. Dalyvaus 

Trečiadienį, lapkri- Jamcs-Janušauskas.
šeštadienį, lapkr. 18 d„ 

kare prieš aviacijos dieną,
viešas susirinkimas ir prakal
bos Norwoode, Lietuvių Svetai
nėj. Dalyvaus ir Jamcs-Janu- 
Šauskas. j

Sekmadienį vakare, t. y. 
i aviacijos dienos vrtkarc, blisj 
[viešas susirinkimas ir prakal- 
[bos Lawrence, Lietuvių Svc-i 

Ten taip
ogi dalyvaus lakūnas Jamcs- 
i Janušauskas.

Pirmadienį, lapkr. 20 d., Lie
tuvių Svetainėj, So. Bostone, 

j bus priėmimo bankietas — va- 
! karione lakūnui James-Janu- 
Šauskui.

Į visus parengimus lietuviai, 
prijaučiantys užbaigimui Da-: 
riaus-Gircno žygio, yra kvie
čiami.

Mass. Transatl. Skrid. Kom. 
Vardu:

T. P. Greuis, pirm.
.7. Tmnainčienė, ?pagclb.
P. J. PiKjocius, sek r.
K. ,J. Paulauskas, pagclb.

misijas.
čio 15 d., Lietuvių "Svet. įvyko 
paskutinis prieš aviacijos die
ną komiteto posėdis, kuriame 
tlalyvo ir 
Janušauskas*,
mas Komiteto 
sekamas:

Trečiadienį, 
Lietuvių Svetainėj, So. Bos-' 
ton, taipgi buvo viso komiteto [ 
ir komisijų pasėdis ir raportai.SL

Sekmadienį, lapkr. 19 d.,1 
nuo 1 po piet iki sutemstant 
bus aviacijos dienu Metropo
litan Air Porte, Norwood- 
Canton, Mass. Nereikia bijo
tis, jei bus ir šalta, nes iš pa
tyrimo žinome (lapkr. 12, Me
riden — AVaterburio dienos), 
kad, nežiūrint į šaltoką orą, 
dalyviai turėjo labai puikius 
laikus ir lakūnas su savo pa- 
gelbininkais dirbo ir publiką 
bovino per visą dieną. Todėl 
ar bus sniego ar ne, ar bus šil
ta ar šalta diena, aviacijos die
na įvyks. Jei vienok Imt visai 
hiaurus oras, taip biaurus, kad 
Jauke negalima būt dalyvauti,

lapkričio 15 d

Conn. Lietuviu Avia-
t*

sijos Diena Meriden, 
Conn.

Lapkr. 12-toji nusisekė kuo 
• puikiausiai. Nors šeštadienio;

(lapkr. 11) oras su sniegu, 
šturmu ir šlapumu daug su
laikė, bet sekmadienio saulėta 
diena sutraukė nemažai ir 
važiavusieji pasitenkino musų 
drąsuoliu Janušausku. Buvo no-į 
mažai ir neužsiganėdinusių, nes 
negavo paskraidyti ore, ypač 
kada reikėjo nusipirkusiems 
skraidymo tikietus grąžinti al
gai pinigus. Kitų kolonijų lie
tuviams, kurie rengia Aviaci
jos Dienas, galėtume pasakyti, 
kad jie anksčiau pradėtų pro
gramą, pav. 10-11 valandą ry
to, nes pradedant 1 vai. po pie

tį daug nustojama pajamų ir 
dėlei dienos trumpumo daug 
musų atsilankusių lietuvių ne
užganėdina. juos nu’skriaudžia- 
ma.

tinai turės dar rengti antrąją 
Aviacijos Dieną ateinantį pava
sarį, kada jau dienos bus ilges
nės ir oras šiltesnis.

Meriden’o aerodromas dide
lis, apie 7 akrai gražios lygios 
žemės, tai iš akies sunku pa
sakyti, kiek suvažiavo ptfbli- 

7|kos. Vieni spėja 2,000, kiti net 
’iapie 4,000, bet jau netrukus 

.bus komiteto susirinkimas ir 
tada tik išparduotų tikietų tik
rą skaitlinę žinosiniė. žinomą, 
nemažai žmonių įėjo ir dykai.: 

[nes atvažiavę ir pasistatę auto
mobilius toliau nuo aerodromo, 
ieškodavo progos įlįsti be įžan
gos užmokesnio. Tokių galima 
bi.Vo patemyti nemažas skait
lius.

Apie Aviacijos Dieną dar pa
rašysime daugiau.,

K-to narys.

Visi lietuviai be skirtumo re
mia antrąjį trans-atlantinį 
skridimą ir Conn. lietuviai bu-

Palengvinkite ir 
Kontroliuokite Pe
riodinius Skausmus
Ar jums priseina kentėti nuo strė

nų skaudėjimo, galvos skaudėjimo ir 
kily nepakenčiamu skausmų kas mė
nesi? Ar jus kenčiate nuo kranips, 
taip kad jums priseina būti lovoje? 
Ar piksta širdis? Kiek visokių vais
tų jums prisėdi vartoti be pasek
mių ?

Nenulhiskile. Štai yra kas nors, 
kas beveik tikrai jums pagelbės. Pri
imkite Lydia E. Pinkham’s Tablet- 
kas keletą dienų prieš tai kaip 
tikitės susirgti ir stebėkite skirtumą, 
šis moderniškas Yščinių Skausmu 
ramintojas ne tiktai atneš jums pa
geidaujama palengvinimą nuo perio
dinių skausmų, bet jisai veikia ir i 
pačia liga. Nuolatinis vartojimas at
neša pastovias pasekmes.

Dengtas i 
visose vaistinyčfose—patogioj blaki
nėj (lėžijišj. Didesnio didžio galima 
gauti buteliuose.

A. J.-biznis. Igalinra ^eriati 'Viską 'aprašyti

WaiikftP*an-111. Įpasėkyti, tad tamitfitas susi- 
° ’ j deda Siš (Veiklių žtanių, profe-

Prakalbūs, laitaUVos ‘ir ^kitkas !slėwalų, ’bimiiėMų ir paprastų 
.........tTas /dūfcbas bus varo-

Spalių 29 d. SIJA. Ž62 'kuo-[ ~ 
pa surengė ifrAkalbas. KAlbėti 
buvo pakviestas Dr. A; ’Montvi- 
das, dabartinis 'Susivienijimo 
sveikatos -komisijos pirminin
kas. Jis kalbėjo bendrai apiej 
organizacijas ir 'Siisivieiiijimo 
reikalus. Aiškino, kodėl lietu
viams reikalinga priklausyti 
prie tos didžiulės* organizacijos.

[Prakalbos pavyko labai pui-1 
kiai,

M. -'4

Meriden, Conn
Aviacijos diena pavyko 

kuo geriausiai

Connecticut 
Diena pil
kavo gero- 
3,000 ir 3,-

Lapkričio 12 d. 
Lietuvių Aviacijos 
nai pavyko. Svečių 
kas būrys, — tarp 
500. Musų gabus lakūnas James- 
Jantfšauskas vikriai po orą nar
dė, lyg paukštis nutupia ir 
kyla aukštyn paskraidyti 
bangose. Kiekvieną kartą 
vis kilo j viršų su naujais 
sažierais, kurių čia buvo dau
gybė. Visi geidė pakilti į orą 
aukštyn ir iš 
ti į tą žemę, 
mina po saVo

Gamta 'ir

vie-

oro 
jis 
pa-

aukšto dirstelė- 
kurią visuomet 

kojomis.
jos išvaizda 
prieš aviacijosIšvakarėse 

dieną oras buvo gana šiurpus, 
— vejas kaukė, lapus šlavė į 
visas puses, debesys užklojo vi
są padangę. Atrodė, ‘kad gam
ta užsirūstino ant lietuvio, ku
ris pasiryžo sekti anų Lietu'-, 
ves didvyrių, Dariaus-Girėno, 
pėdomis. Musų apylinkėje, 
Bridgeporte, pradėjo smarkiai 
lyti ir lijo per kuone visą nak- 
tįv Gero lietuvio širdis plakė 
greitai ir svajonės siuntė tylų, 
bet galingą jo troškimą auk
štyn su maldavimu: Gamta, su
stok rūstavus, nes .rytoj lietu
vis nori pakilti į orą ir ten pa
rėdyti savo drąsą, kuri veda 
jį siekti anais tragingais, bet 
•garbingais pro heliais * iš New 
Yorko į Kauną, -— tais keliais,

‘kuriuos praskynė 1 netnirtlifes 
atminties Dariaus su Girėnu. 
Gamta išklaUše lietuvio mal-

Nors nuo pereito SLA seimo 
nariai kaip ir atsitolinę nuo 
balsavimo arba nominavimo 
SLA Pild. Tarybos, bet mano 
supratimu, reikia balsuoti ir 
nepaisyti kas . buvo praeityje. 
Reikia
kandidatus pP. Tarybą. Du me
tai atgal nariai buvo išrinkę 
SLA prezidentu adv. Bagočių, 
tai dabar vėl nominuokime j j. 
Iždininko tai negausime geres
nio, kaip adv. K. Gugis. Sekre
torius Dr. M. Vinikas geras; 
vice-prezidentu nominuokime J. 
K. Mažukną iš Pittsburgh, Pa.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

kadangi diėna ipasitaikė 
graži ir žmonių šlišiHnko labai 
daug. Didžiulė Liuosybes sve
tainė buvo beveik prikimšta.

» ' ■ •

Lapkričio .3 d, pasimirė Po
vilas Šležas, susilaukęs 67 me-1 
tų amžiaus. Jis paliko neina-! 
žą šeimą. Būtent, tris sunūs ir 
dvi4 dukteri. Prieš ' niįrtį velio
nis gyveno pas savo žentą Jo
ną Skriizdį,'715 Ut. 8th st. Ten 
jis dirbo kaipo* namų prižiu-r 
rėtojas. ,n5',b' ’ ’

Velionio kūnas' buvo pagul
dytas pas sūnų, 1416 — 14th 
st. Toje vietoje iV[ buvo laiko
mos šermenys;

*” Laidbttives įVy’^o ‘-iapkilČio 6 
d. Iš' namų kuną&. tago nulydė
tas į šv. Baitrahįeją^s bažny
čią, o iš ten į katalikiškas ka
pines. Suvažiavo Apie 50 auto
mobilių, kurie ir palydėjo na- 
bašninką į amžiną ^ietą >,ilsėtis. 
LaidotuvėnĮis- lupinei - ^lionid, 
dukrelė Emilija Skruzdienė. Vi
siems laidotuvėse dalyvavu
siems ji taria širdingą ačiū. •

Lietuvių Laisvės Mylėtojų 
Draugijos nepaprastas susirin
kimas įvyko lapkričio 3 d. Su
sirinkimas specialiai buvo šau
kiamas dėl Povilo Šležo mirties. 
Mat, dalykas tas, kad velionis, 
draugijos nariu išbuvo 20 su 
viršum metų. Kadangi per visą 
tą laiką? jis neėmė pašalpos, tai 
buvo gavęs auksiim žiedą.

Buvo nutarta, kad kiekvie
nas narys duotų dolerį. Taip 
pat draugija išrinko budėtojus 
prie grabo ir grabrješius. šeštar 
dienio vakarą prie grabo buvo 
J. Keras, J.- Baikštelis ir V. 
Zupkus, o sekmadienį — D. 
Lauraitis, J. Bdksas ir čerbia. 
Črabnešiais buvo Justas J. Dor 
mijonaitis, J. Sereikis, Rėmeli- 
kis, J. Povilaitis M. Valen- 
tukonis.

Turiu pasakyti, jog draugija 
lyginai taip elgiasi su visais 
savo mirusiais nariais bei na
rėmis. Vadinasi, duoda 'tokį pat 
patarnavftną visiems, kurie pri
klauso draugijai. —■J. . M. ■

Detroit, Mich.
ŠAko, 
visuomeninį sąšlavyną, 
jie sau ten guštas suka. Kai
mynas patvirtina tokį lųinany- 
rhą ir priduria: “Ačiū tau4 už 
drąsą. Aš žinau, kad tu, Jonai, 
visuomet buvai tautininkas ir 
gynei kartais ir nusikaltusius 
tailtttilrikįZs. Bet dabar aš gir
džiu kitus /žodžius iš tavo bur- 

M ’■ uos .
Anas atkerta: “Aš buvau ir 

ėšif' lįėtUVis ir geiJą nuo .blogo 
aš Skiriu iiė partine linija, bet 
'darbais. Jeigu* lietuvis dirba

SLA vakaras; tranzatlantinio 
\ skridimo reikalai

j

la-
fes*
[a-1

Lapkričio 29 dieną įvyko vi
sų trijų SLA ‘kuopų’ balkis nau
dai ateinančio seimo, žtoma, 
seimo kpmišija jį Ir r^t^ė. ■ 
tasf lvyftofI.Ms-»A. 
ir Michigan Me. MpM
karas buvo gražus ir perstaty-' 
mas geras. Buvo stfvAįidlntą
S. (£% VėstįivSS. •VėikMą la
šėjai : Bėt/ vitare

--------- ------ įhiko .t» 
gerų Jietuvių labui ■ aš'nų, "kurie} sal$ši

. s

SYNOPSIS
The colorfal eareer of “Big Jeff” 

Raiidolph, now a nationai football 
hero, htts been traced from bis 
hutable home In tfay Ąthens, a mid* 
vest 'faetOfy 'toWn, <through high 
schoo! gridiron stardom that made 
him a niagnėt for sconts from‘big 
collęges and through two years of 
bachfield' glory as a superstar at 
Thorndyke, ri<Jh and historic east- 
ern university. He’s the idol of fan- 
dom. the pet of society, the envy of 
back • home neighbors, and "my 
boy” to his adoririg Mom and Pop. 
To the fortaer, he’s štili her little 
Toipmy and to father. well------
Tom’s tnanners and člothes annoy 
the vetęran glassworker who se« 
cretly. however, ratės his boy on a 
Phr. with Pop’s supreme politicai 
favorite, Al Smith. Before Thorn- 

T'dyJft had -put a high hat sort of 
halo on him, Tommy’s best gir) 

' Was" Dordthy ‘ Whltney, daughter of 
the it^bestį ®nd , taost important 
Citizen in Afhens. Būt in New York,

f 

society artist and daughter of a
iiiagiiavc. eivauu j gili*' 

than ever was “Big Jeff” as
: on

r " Tdrttay has <iRiainę ^fnthrop,-

- / Wall Street magnate. More ; glit- 
teTitfg than ever was “Big Jeff” 
^^feeilior htit In' the fltihr gdme 
Thorndyke’s schedhle, Yale gets a 
14-0 lead in the third quarter. Capt. 
Randolph’s Pųgrims seemed doomed 
when :an Eli liheman calls ‘fJeff” 
an “old pro”. . . . “Jeff” went ber- 
serk -and Thorndyke eut Eli’s lead 
to 1'4*13. . . . Then, with less than 
ltwo minutes to play, “Jeff” booted 

field goaĮ, the Pilgrims vihning 
16-14, thereby earning the right to 
play In the Tournament of Roses 
gam® in California the following 

;New Year’s Day. Mom is getting 
rėady ' to hear that one on the 
vadio. v. .

CHAPTER THIRTY-FIVE
' Mom was puttering around the 

kitehen, really only putting in time 
until the broadeast started. She 
should have been lying down taking 
a nap būt she had tried that and 
was so nervous she couldn't lie 
štili. So she began setting the table 

' /forfcupper. It wouldn’t be for three 
houra yet būt it might as well be 
done as anything alse.

/ Jlobddy alse was in the house. 
Pate‘'had gone back to his garage 
and Pop had gone 'to the cprner 
garage where they had a big i radio 
and he colild be sure to hear good. 
Uncle Louie had gone to the cigar 
store where he loafed and they had 
a good radio there, too. Mom was 
glad they didn’t go to the <same 
place because both of them would 
yrant thė floor and they would be 
Šifre to taake a show of themsfelves. 
They might as wėll have stayed 
home, thoūgh, because Mrs. Fatrell 
had her; new 'fradio turned on so 
loud you eouldn’t hear anything 
ėlse in! the neighborhood, Her Joie 

* W&s sure She had it turned toę loud 
just to ann(>y her because all Mom 
had was the little sėt Pete built.

It did all ri^ht for local stations 
būt ithere was something Wrong 

, the aerial or something and 
’ Pete had spęnt all mbrning tinker- 
ing around with it so there wopldn’t 
bę so much static. Mom thought it 
was the Street cars which made it 
buzz so mt$h and everytime a 
freight train- went over the bridge 
it was the šame. Mom wasnft in- 
terested Jn įthe fine points of the 
įrataė ąnyhow. She’d just listen and 

►pąy Fdlose attehtion whenever they 
mentioitad Tommy’s name. ...

The announcer was telling about; 
all »the fldats and the •parade that 
dąy.! Mom thought lt mušt be won- 
dęfful to be out there in the sun- 
shitie’and among the grand moun- 

;tains and lflowsM while everybody 
in.theieast was shivering—although 

' Mota, lllced to see it snow 
W*^ChriStmas ahd Ne> Year’s.

J?// ? • į /i ../■

Mom was humming “Rockaby Baby” yhen from the radio came the 
lineup announcement: “At fullback Big Jeff Randolph, out- 

standing player of the year. Watch that 
Ali American baby go today!”

my wąs a public figure with his 
name and pičture wherever you 
looked and Mom just eouldn’t un-į 
derstand it and had given up try- 
ing. He was just a wonderful boy 
and she didn’t understand how she 
had come to have him. She was jus| 
thankful to God.

Next Christmas he would be 
home and he would be making big 
money and would buy her a big 
radio—it was the first thing he was 
going to buy her, hia letter hąa 
šaid. It had been a wdnderful lettęr 
ahd it had come just as they had 
all sat down to Christmas dinnet. 
Mom had kept it under her' pillow 
ever since. The poor boy hadn’t 
money to send her anything elSe 
būt the best present he could gi ve 
his mother was to let her 4cnow he 
was well and healthy and thought 
of her onco in awhile even if she 
knew he was too busy to ivrite very 
often.

Next Christmas he’d be home and 
they’d all be together again and 
all the hard work of putting him 
through school would be over and 
she could just šit back and take it 
easy with all the nice things he 
said;he was going to buy her likę 
eleetrie vvashers and an auto and 
the radio and everything.

Būt that wasn’t what Mom would 
really be enjoying. She’,d really be 
erijoying sitting back and watching 
her boy make a man of himself, 
There was no telling what a boy 
likę Tomrriy would do when ydų 
thought of the things he had done 
already.

There were the banda playing, so 
the game was about ready. Mom’s 
nerves began to tingle and jump 
and she began to hum to herself 
to calm them down. She was hum- 
rning the song she used to put Tom- 
nąy to sleep with—

“Rockaby - Baby On The Tree 
Ton.”

And here was that little euriy- 
headed baby itfho had lain So quiet 
in her arms while she walked him 
about this very kitehen, way out 
there in sunny California with a 
big crowd of people watching and 
eyenrbody in- the country, ’Mom 
guėssed, Usteriing on the radio.
- ^She ’laughed vriiile she oried ^nd L — 
Shook her head. He had always beenpatatlheiF’ 
a brave little fellow; even when 
Ole ‘tiz had“put the wl4h čn him;

i was brave she had
_ v wish on him. Mom didn’t 

likę to belleve in things likę that 
because ’ lt was too tnucb likę the

devil’s work; būt it was certainly 
strange to have Tommy grow up 
into such a great man when he was 
the only one Ole Liz had ever pat 
a good wish on as far as Mom 
knew; and when there were so 
many things had happened to the 
vihes she had pat bad wishes on.

There was the lineup now: “and 
at fullback Big Jeff Randolph the 
outstanding player of the year— 
and watch that all-American baby 
gotoday!”

Mom’s heart leaped and she had 
to šit down. This was why she had 
never gone to 'see Tommy play 
football, even in high sęhool — it 
was too hard on her nerves and 
heart, she eouldn’t stand it This 
was his lašt game and Mom, proud 
as she was of him. was glad. She 
would pray to God as she had never 
prayed before to keep him safe and 
sound and not let him get hurt 
today.

The game was on būt there was 
such a jumble of the banda and 
the crowd cheering and the an- 
nouncer*s voice mixed in with it all 
that Mom eouldn’t understand very 
well. She wanted to hear every- 
tbing and yet she didn’t; when they 
said Tommy tad the bąli she was 
nervous until the play was over; 
sd she just kept moving around the 
kitehen, doing this and,that, always 
with ^her rrtmd etose to-God, asking 
Him to look after her boy.

She thought she heard the door' 
bell; then it did ring; and whfen 
Mom *went to the rdoor, thinking 
Pop or Uncle Louie had gotten 
m&d at somebody and come home, 
>it was little Joie’Farrell.

“Mom thought t»aybe you’d likę 
to come ov^r and listen to the game 
on ;otfr radio,” khe said. He ' tfas 
smiltng.

“Oh, I’m gettiną it all right,” . 
Mom said, “thdnk you, Jole, and 
tell your mother thanks.”

“I knew you’d want to hear it 
and we’ve'beenhaving a Itttle static 
so 1 thought maybe you might be 
having trouble. If you do, you’ll 
come over, won’t you Mrs. Ran- 

‘dolįhf’J - ‘J t
“You bet I vVill, Jole—būt I’ve 

been . getting it just fine.”
- “Ttrtn’s plajnng *a '(greht " geime

“He certainly is, Joie."
“1’11 bet yoą’re proud oi htta— 

veli, DU'get baėk, only don’t for 
get;”

Francų /.
Dbttibuted by Kins Featurci Syndicata. int.



VISOKIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO
Raio A. KABARDINAS

JUOKAI

Daktaras

Tam darbui jau tapo paskir-

LAIPSNIUS

mingu.

KAS GALI LAIMĖTI DOVANAS?

tuvių laikraštininkus aplankyt 
laivą, kur jiems rengiama pie

artistai buvo

“Tik mano žmona”.
(“Straffordshirc Scntincl“)

mokykla 
reikaliii' 
verslovė

rie už labai prieinamą kainą 
daro įvairias operacijas.

Ligonini turi 100 lovų ir vi
sos jau užimtos. Ligoninė skai 
to už dieną 6 litus, o kitos 11* 
goninės nuo 10 ligi 25 litų.

Nėra reikalo aiškinti, kad tai 
bus didelis palengvinimas ne
turtingiems šio miesto gyven
tojams.

atvy 
artis 
veiks

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Mokytojas: “Taip, Fricai, ta
vo aprašymas yra labai geras, 
bet jis žodis* į žodį toks pat 
kaip Karlo. Kokią aš galiu 
daryti iš to išvadą?”

Mokinys: “Kad Karlo apra
šymas yra taip pat geras”.

(“Meggendorfer Blaetter”, 
Muenich).

Šimtąį Naujienų draugų džiaugiasi 
tomis dff

kontestąptų eilęs, ir tuomi pagelbėti padaryti šį kontestą tikrai pasek
mingų- WŠJTOin£ Na'ttjienų.'20 metų sukaktuves ir- laimėti dovanas ko- 
Jaą šiąis laikais nelengva yra uždirbti ir sunkiausiu darbu. sNįeko nelau
kę imldjkke žemiaus telpanti kuponų ir sugrąžinkite kartu su savo fo
tografija. Jūsų fotografija laikas nuo laiko talpinsime Naujienose, 
kaų jums pagelbėti savo apielinkėje įgyti žmonių užsitikėjimą.

Centro vyriausybė yra nu
tarus statyti Klaipėdoje Vytau
to Didžiojo gimnazijai naujus 
rupius. Pastatymas gimnazijai 
rūmų kainuosią apie 1,140,000

šias dovanas gali laimėti darbštus vyrai ir moterys, nenustodami savo 
kasdieninio užsiėmimo. Tiktai kasdieną išeidami po kelias valandas pas 
savo draugus bei pažįstamus parinkti Naujienoms prenumeratų ir ap-

gyvenimą. Vai- 
dar ir tai, kad 
nupieštos deko-

Tautos šventės paminėjimo 
iškilmės

jektas ruimams jau pagaminta. 
Be kitų, į komisiją įeina da
bartinis Vytauto gimnazijos di
rektorius Dr. Trukanas bei inž. 
Aukštuolis, kuris dabartiniu 
laiku eina Klaipėdos pašto vir
šininko pareigas. Inž. Aukštuo
lis yra dar gana jaunas, bet la
bai gabus vyras. Jis gana daug 
veikia tarp vietos lietuvių. In- 
žiniąrystės mokslus jis baigė 
Užsienyje.

Teko patirti, kad po Naujų 
Metų prie lietuvių gimnazijos 
Klaipėdoje bus atidaryta ir 
aukštesnė komercijos 
Tokia mokykla labai 
ga, nes išsilavinusių 
ninku tikrai trūksta.

“Ar kas nors iš jūsų šcimy 
nos yra laimingose vcdybo-

Prieš kiek laiko į Klaipėdą 
buvo atplaukęs belgų laivas 
“Leopoldville”. Laivas yra 11,- 
000 tonų įtalpos. Jis sustojo 
uoste. Nors diena pasitaikė lie
tinga ir putė smarkus vėjas, 
bet publikos vistiek susirinko 
gana daug. Visi įdomavo tuo 
nepaprastu svečiu. Laivas pu
sėtinai didelis ir ant kelių auk
štų. Viduje įrengta visokie 
skyriai, kur demonstruojama 
dirbiniai bei įvairios mašinos. 
Sakysime, buvo elektros, auto
mobilių, audinių, popieriaus, 
amunicijos ir z visokių kitokių 
skyrių. Tai, taip sakant, plau
kiojanti paroda. Laivas atrodė 
lyg koks mažas miestas.

Nors oras buvo neparankus 
ir smarkiai lijo, bet parodą vis- 
vien aplankė apie 6,000 žmo
nių. Kartu su ta plaukiojančia 
paroda keliauja ir belgų laik
raštininkai bei žurnalistai. 
Laikraštininkai bei laivo virši
ninkai buvo pavažinėti po mie
stą ir turėjo progos pamatyti 
Klaipėdos įdomesnes vietas. 
Vėliau “Viktorijos“ viešbutyje 
belgams svečiams buvo sureng
ta pusryčiai. Svečius pasveiki
no gubernatoriaus spaudos re
ferentas Gerutis. Į sveikinimus 
atsakė belgų žurnalistų sąjun
gos vice-pirmininkas Jean Van 
Menten. Jis padėkojo Už nuo
širdų priėmimą pakvietė lie-

“Ar tamsta pastebėjai Šį 
įkirų autobuso palydovą žiū
rintį į tamstą, lyg tamsta bn- 
tum be bilieto?”.

“Taip, o ar tamsta pastebė
jai mane žiūrint į jį, lyg aš bi
lietą turėčiau?”

(“Richmand Herald”).

Šių metų rugsėjo mėnesį 
Klaipėdoje, kaip ir visoje Lie
tuvoje, buvo apvaikščiojama 
lietuvių tautos nepriklausomy
bės šventė. Visos valdiškos 
įstaigos bei mokyklos rugsėjo 
8 d. buvo uždarytos. Mieste 
daugelis namų buvo papuošta 
tautiškomis vėliavomis. Karei
vių aikštėje tapo atlaikytos pa
maldos, p vėliau prasidėjo ka
riuomenės paradas. Publikos 
susirinko labai daug.

Vakare > šaulių Name buvo

8 cylinderių naujas automobilius. 
$1,000.00 cash pinigais.

, A pirmesniuose kontestuose laimė- 
49¥$poniis, o dar daugiaus džiaugsis po šio kontesto. Todėl šiuo- 

jpdęėiame Naujienų draugus ir drauges tuojaųs užsiregistruoti į

; ^įsiėmimas

tai, kaip buvo rengiamasi prie 
skridimo ir kaip skridimas li
ko įvykintas. Jie plačiai taip 
pat aiškino, kaip galėjo nelai
me įvykti. Visus leidžiamus 
gandus apie tai, kad prie la
kūnų žuvjmo galėjo prisidėti 
vokiečiai, jie griežtai nuneigė. 
Ypač inž. Bulota, kuris buvo 
nuvykęs katastrofos vietą ap
žiūrėti.

Susirinkime buvo renkamos 
aukos lakūnų paminklo fondui. 
Surinkta, rodosi, apie 600 litų. 
Stambiausi auka gauta iš Lans- 
bergių, kurie davė 200 litų.

Klaipėdoje jau veikia, Rau
donojo Kryžiaus ligoninė, kuri 
kainavo 1,130,000 litų. Ji yra 
moderniška pilna to žodžio pra
sme. Viskąs , sutvarkyta pagą 
vėliausius technikos reikalavi
mus. IŠ ligonio už išegzamina* litų 
vimą imama tik trys litai. Tuo 
tarpu kitos ligoninės skaito nuo ta ir statybos komisija, kuriai 
10 ligi 50 litų. Į ligoninės Šta-vadovauja inžinieriai ir archi- 
bą , į^jp( itįn geri chirurgai, ku- tektai. Kiek' teko girdėti, pro-

- j - - - r-- - - . - - —. -    i i ~ ~ ~i —r - - ~ n-; ~ * T .' • , . —- .1 . ~ ~ . - . . — -

“Ar netiesa, ji įsivaizduoja 
žymiausiu asmeniu?“

“Mano brangusis, šis kūrinys 
visuomet duetus vienas dai
nuoja”.

(“Aussie”, Sydncy).

Dariaus ir Girėno iškilmingas 
paminėjimas *

Rugpiučio mėnesį šaulių bū
rys šventė savo 10 metų gy
vavimo sukaktuves. Prie tos 
progos buvo surengtas ir lakū
nų Dariaus bei Girėno iškil
mingas paminėjimas. Rugpiu
čio 3 d. įvyko iškilmės. Apie 
3 vai. po pietų didžiulėje salė
je jau buvo prisirinkę keli tūk
stančiai Žmonių. Atvyko įvairių 
įstaigų valdininkai bei visuo
menės darbuotojai.

Pirmiausiai iškilmių vedėjas, 
p. J. Vanagaitis, pakvietė ke
lis asmenis įeiti į garbės pre
zidiumą. Pakviesti buvo šie as
menys: karo komendantas Lior- 
manas, Bruvelaitis, kapt. Apy
rudis, banko direktorius Kon
čius, muitinės valdininkas Bu
laitis, gubernatoriaus padėjė
jas V. Gailius, įgulos pulk. Ge
nys, šaulių būrio vadas kap. 
Rimdžius, miesto atstovas Sti- 
kborius, Borchertas ir kiti.

Iš Kaimo buvo atvykę sve
čiai prof. žemaitis, majoras 
Pyragius, kapitonas Morkus ir 
inžinierius Bulota.

Pirmininkas J. Vanagaitis 
pasveikino visus susirinkusius 
ir paprašė žuvusius lakūnus pa
gerbti atsistojimu. Kiek ilges
nėje kalboje prof. žemaitis api
budino Dariaus ir Girėno dar
bus ir jų dviejų pasiaukojimą. 
Jis pareiškė, jog šiandien pa
saulyje yra priskaitoma ligi 
100,000 lakūnų, tačiau iš jų 
tik labai retas nugali Atlanti- 
ką. Kai Darius ir Girėnas ren
gėsi skristi, tai daugelis lietu
vių į tai žiurėjo pro pirštus, 
manydami, kad tame nėra nie
ko nepaprasto. Visai kitaip lie 
tuviai mano dabar apie lakūnų 
pasiryžimą ir pasiaukojimą.

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
kurie daugiausiai «ka£b&fe>apie

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

LAIPSNIS 1
LAIPSNIS 2

Belgų parodos laivas vėliau 
išplaukė aplankyti lenkų uostą 
Gdynią.
Raudonojo Kryžiaus ligoninė 

jau' atsidarė

JEIGU. GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULI SU NUGA-TONE
Nuodai, kurie muikaupia juzų organizme 

paeina nuo to. kad jisai z anot i n ai neiftaiva* 
lo ir todėl praplatina bakterijai kurios ui* 
krečia jua liromie, auailpnina juaų organiz* 
ma ir jus kenčiate nuo avairulio, galvon 
akaudčjimo ir t; t.

NUGA-TONE įtvaro vteun nuodui, iA juaų 
ayatemofl. Yra milijonai moterų ir vyrų- 
kurte atgavo savo apčkaa ir pataisč aavo 
nveikata eu Šiuo pantebčtinu valetu. Jeigu 
jUR jaučiatČR pavarg«R arba nezveikae. pamė
ginkite NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. Pardno* 
damas visose atsakomingoee vaistinyčiose.

; Vardas ir pavardė 
Antrašas ...... 

Amžius .....

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

5514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
iwimming pooi.

R mišką ir turkiika pirtis moterims i 
% . » seredomi, ikį 7 s. f, ( t

DIDELES DOVANOS!!
KONTESTANTAMS BUS DUODAMOS DIDELES DOVANOS, PAGAL PASIEKTUS

Turėsime teatrą
Klaipėdos miesto seimelio lie

tuviai atstovai iškovojo iš vo
kiečių žiemos sezonui miesto 
teatrą 26 parengimams. Lietu
viai teatrą naudos nemokamai, 
—- nereikės mokėti nei už švie
sas bei apšildymą. Karts nuo 
karto atvyks iš Katino Lietu- 
Vos Valstybės Dramoą artistai 
ir Įęartą per mėnesį specialiai 
nupigintomis kainomis suvai
dins darbininkams įvairius vei
kalus.

Visus reikalus, .surištus su 
teatrų, ves “Aukuro Draugija 
Lietuvių Kultūrai Kelti”. Tai 
draugijai vadovauja seimelio 
narys, p. J. Stikliorius, ir dai
lininkas Adomas Brakas. Tea
trą pasisekė gauti dykai todėl, 
kad Direktorija ir Magistratas 
skiria teatro išlaikymui virš 
100,000 litų per metus. O tai 
reiškia, jog prie teatro išlai
kymo prisideda ir Klaipėdos 
lietuviai. Vokiečiai, negalėjo to 
fakto nuneigti ir priversti bu
vo lietuvių vaidinimams suteik
ti teatrą nemokamai.

Seniau, jeigu neklystu, lietu
viai samdydavo teatrą ir už 
vakarą mokėdavo po 600 litų.

Statys gimnazijai naujus 
namus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. 1 Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūsles, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

Pavakarop. parodos laivą ap
lankė Lietuvos užsienių reika
lų ministeris Dr. Zaunius, g ir 
bernatoriaus pavaduotojas pr, 
Sakalauskas, susisiekimo minjr 
sterijos generalis sekretorjįite 
inž. Jankevičius, uosto direkci
jos pirmininkas inž. Visockis, 
Direktorijos pirmininkas pf. 
Schreiber ir kiti.

Parodos rengėjų vardu Lie
tuvos Svečius pasveikino baro
nas Liebrecht. Jis išreiškė pas 
geidavimą, kad tarp Lietuvos 
ir Belgijos užsimegstų glau
desni ryšiai. Atsakė Dr. Zau
nius, pažymėdamas, jog Lietu
va šiandien stengiasi praplėsti 
ekonominius santykius su kito
mis valstybėmis. Ekonominis 
bendradarbiavimas tarp valsty
bių, esą, musų laikais yra ne* 
paprastai svarbus dalykas^ 

m ■ ■ i* ’ ‘

Vakare “Viktorijos” yiešbty 
tyje įvyko bankietas pagerbi
mui belgų svečių. Buvo pasa
kyta daug kalbų, daugiausiai 
apie tai, kad lietuviams ir bel
gams reikėtų palaikyti artimes
nius santykius ekonominėje 
srityje. Esą, Lietuva yrą žem
dirbystės kraštas, o Belgiją —- 
pramonės. Todėl apsimainyti 
savo produktais butų labai 
lengva, ir tas tiek vienam, tiek 
kitam kraštui išeitų ant nau-

“Naujieji žmonės”
Tą pačią dieną vakare 

ko iš Valstybės Teatro 
tai ir suvaidino penkių 
mų P. Vaičiūno komediją 
“Naujieji žmonės“. Veikalas 
gana įdomus ir vaizduoja šių 
dienų Lietuvos 
dinimą gražino 
buvo specialiai 
racijos.

Kadangi visi 
profesionalai, tai ir vaidinimas 
išėjo tikrai gerai. Jie buvo pui
kiai susimokinę savo roles. Vai
dinimui pasibaigus, buvo šo
kiai, kurie tęsėsi ligi 3 vai. ry-

$15.00
$50.00

LAIPSNIS 3 — Laivakortė į Lietuvą ir geležinkelio bilietas i vieną pusę.
LAIPSNIS 4 — Laivakortė į Lietuvą ir geležinkelio bilietas į abi puses.

Nenorinti važiuoti Lietuvon, galės gauti cash pinigais.
LAIPSNIS 5
LAIPSNIS 6

surengtas koncertas. Dalyvavo 
Kauno Operos solistė Staškevi- 
Čiutė ir dainininkas J. Mažei
ka. Dainavo lietuvių ir sve
timtaučių kompozitorių kuri
nius. Operos artistų dainavi
mas publikai tiek patiko, jog 
jie buvo bent kelis kartus iš
šaukti.

Dainavo taip pat ir Klaipė
dos Giedotojų Draugijos Cho
ras, vedamas p. četkausko. Ga
na vykusiai sudainavo šešias 
lietuvių liaudies dainas. Tuo 
koncertas ir užsibaigė. Po to 
sekė šokiai, kurie tęsėsi ligi 3 
vai. ryto.

Belgų parodos laivas
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barbarai sūnaikino. Darbo žmonės tiiri vėl atkovoti tas 
teises, kurias Jiems fašistai išplėšė. Tiktai tuomėt atsi
darys toms iaĮifhs/K&K&' į įeriėsnę ateitį .-- iš kapita
lizmo į socializmu. ;; .,
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“UŽMUŠĖ kAPITALIZMO SISTEMĄ”?

Telegramos iš Romos praneša, kad Benito Musso- 
lini “užmušė kapitalizmo sistemą”, pasakydamas kal
bą vadinamai krašto korporaciją tarybai, Jisai toje kal
boje pareiškė, kad Italijoje bus panaikintas parlamen
tas, kurio vietą užims korporacijų atstovų susirinki
mas. Busiančios taip pat panaikintos ir kitos “libera
lizmo įstaigos”.

Šita žinia tačiau yra panaši į gryną “publicity 
stunt”. Ji neva praneša ką tokio naujo, o iš tiesų ji nie
ko naujo nepasako.

Parlamentarizmas Italijoje juk jau seniai buvo 
“panaikintas”! Jau prieš keletą metų Amerikos spau
doje žmonės skaitė, kad Italijoje didysis “duče” įsteigė 
“korporacijų valstybę”. Dabar gi patiriame, kad kor
poracijų valstybės da ir šiandie Italijoje nėra. Ateinantį 
pavasarį baigiasi dabartinių atstovų rūmų (kurie buvo 
“išrinkti” panašiai, kaip Hitlerio reichstagas) termi
nas, ir Mussolini sako, kad tam terminui pasibaigus 
bus renkami nauji atstovų rūmai. Laikas įsteigti kor
poracijų atstovų parlamentą esąs pertrumpas!

Taigi Mussolini prisipažįsta, kad jisai dar ne tik 
neįsteigė “korporacijų valstybės”, bet ir nėra pagami
nęs, jos plano! Jo pirmesni pranešimai apie “didelę re
formą” valstybės tvarkoje, vadinasi, buvo blofas.

Jo dabartinis pasigyrimas apie “kapitalizmo siste
mos užmušimą” irgi yra blofas. Kaip jisai gali kapita
lizmą užmušti, kad jisai yra kapitalistų bernas? Stam
bieji fabrikantai ir bankininkai finansavo Mussolinio 
gaujas, kuomet šios žudydavo darbininkų vadus ir ar
dydavo darbininkų organizacijas. Bet Mussolinio gal
važudžiai neužmušė'nė vieno kapitalisto. Kada su ka
pitalistų ir armijos generolų pagelba jisai pasigrobė į 
savo kruvinus nagus valdžią, tai jisai išplėšė visas tei
ses darbininkams ir pavertė juos bejėgiais kapitalo 
vergais.

Ekonominiu atžvilgiu, itališko kapitalizmo sistemo
je nepasikeitė niekas. Įvyko atmaina tik politikoje, bū
tent: Mussolini pasiėmė ant savęs tas pareigas, kurias 
stambieji kapitalo savininkai dažnai paveda profesio
nališkiems gengsteriams, kad jie žudytų ir terorizuotų 
darbininkus, kuomet šie drįsta pasipriešinti savo darb
daviams. Amerikoje, kada kyla darbininkų streikas, tai 
kapitalistai pasisamdo mušeikų ir streiklaužių gaujas, 
kurios užpuldinėja streikininkus ir stengiasi išprovo
kuoti tarpe jų riaušes, kad galėtų įsimaišyti policija ir 
buožėmis apdaužyti streikininkų galvas. Italijoje kapi
talistams nereikia tų streiklaužių ir mušeikų nė sam
dytis, nes juos parūpina Mussolini, valstybės lėšomis.

Tai toks yra visas skirtumas tarpe Amerikos ir 
Italijos kapitalizmo. Mussolini panaikino ne kapitaliz
mą, bet darbo žmonių teises, kurios buvo kapitalizmo 
tvarkoje iškovotos. “ '

Kapitalizmas pradžioje buvo visai ne liberališkas. 
Jisai gimė viduramžių gadynėje ir pirmąją savo augi
mo stadiją atliko neriboto despotizmo laikais. Ilgą lai
ką darbininkai fabrike neturėjo jokių teisių, o už fab
riko sienų jie buvo ujami ir persekiojami, kaip valka
tos. Darbininką, kuris pamesdavo darbą, policija, suga
vusi, uždarydavo į kalėjimą. Kelis kartus sugautą be 
darbo darbininką teismai bausdavo, kaip pikčiausią 
prasikaltėlį: jį plakdavo, jam nuplaudavo ausis arba 
kitaip kaip jį kankindavo ir paskui gabendavo į kator
gą

Tik po ilgų metų, kada darbininkų skaičius pasida
rė didesnis, jie žinksnis po žinksnio iškovojo sau pilie
tines ir politines teises ir susilygino, įstatymų atžvilgiu, 
su kitais žmonėmis, šis kapitalizmo laipsnis, kuriame 
darbininkai turi žmogaus teisės, yra vadinamas “libe
raliniu kapitalizmu”. Bet ne kapitalistai tą “liberaliz
mą” davė darbininkams, o darbininkai patys jį savo 
pastangomis iškovojo.

Mussolini liberalizmą sunaikino, bet kapitalizmas 
■pasiliko gyvas. Vietoje liberališko kapitalizmo, Italijo
je tapo atgaivintas despotiškas, plėšikiškas kapitaliz
mas, kuris darbininko nelaiko žmogum! Tą .pat Vokie
tijoje atlikę Hitleris. . .

Iš to fašistiško kapitalizmo jokios naujo? 
Mussolini nesūru. Yra iš jo tik viena išeitis,

H.I.. ■ . Į- ................. .............• ,t
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. ■ raumenys reikalingi daugiau energijos, jėgos, o jų gali duoti tiktai maistas, degąs jo kūne. Priimtas maistas suvirškinama kūne tam tikrų skysčių pagalba. Tokį sitvirškintą, atskiestą, t. y. jo maistingąsias dalis, kraujas paėmęs išnešioja po visą kūną, kur įvairips celės pasiima sau reikalingas medžiagas. Kūno audiniuose atsi* būna maisto dėgimas-oksidaci- ją, t. yra, tos maisto dalies, kuri suvartojama.' raumenų ' ar

KĄ VALGYTI? 
Arba dietos įtaka žmogaus 

sveikatai

Rašo Dr. A. Petriką

kalbėsiu , apie dietą ^nų jėgai tverti Degančio <>• maiGTA ailiimn rtn vii*.q.tq voilria-

išeities

kad ku-

PASTABA: Dr. A. Petriką iš Brooklyn, N. Y., šiomi pradeda gana ilgoką seriją straipsnių apie maistą, ši tema yra labai svarbi kiekvienam ir todėl patartina skaitytojams aty- džiai jučs ętudijuoti ir net išsikirpti. —‘Komisija.
. I . I. . i ■Čia aš(niaisitą), kokį; vaidmenį jisai vaidina; bendroj žmogaus: sveikatos eigoj, apskritai kalbąnL ir dantų syęįkatpj ypatingai. Aš nenoriu paliktu įspūdžio, buk dietą tai yra įVienintSlis,. veiksnys musų sveikatos nustatyme^ Butų tai perdaug siauras toksai samprotavimas. Vienok be apsirikimo baimės galima' sakyti, jog dieta yra viena svarbiausių veiksnių sveikatos srity. Musų sveikata, kokia ji yra, gera ar bloga, tai tiesioginė pasėka musų, gyvenimo rutinos: darbas, miegas, nuotaika (lipas), psichinė padėtis, oro tyrumas, mankštymasi, fizinis sąstatas, rūpestis ar optimizmas, papročiai, k. t., gėrimas, rūkymas ir t. t. — vis itai, labai svarbus sveikatos nustatymo faktoriai. Visi šie veiksniai gyvenimo simfonijoj sudaro, lyg arpos stygas, tą harmoningą melodiją, ką mes fiziologijoj vadinamą sveikata. Dieta šioj simfonijoj atstovauja dominuojančią stygą.Seniau buvo manoma, maistas yra bile medžiaga,ri prikemša pilvą ir užmuša alk j. Kiek vėliau fiziologai ir maisto ekspertai padėjo dietai šiek įtiek mokslingesnį pamatą. Jie pradėjo analizuoti maistą ir tyrinėti iš kokių medžiagų koksai maistas susideda. Koksai nuošimtis tų įvairių medžiagų yra viename -ar kitame maiste ? Kokios medžiagos ir kokioj proporcijoj kunui reikalingos, kad jisai augtų,/ pasitaisytų dylančius bei įrančias dalis, kad jisai atliktų reikiamą darbą mažiausiai nuvargindamas?IPatėmyta, kad biologijos laboratorijose maisito ekspertai gali žaisti likimu ar gyvybe bandomųjų gyvulių vien tik pa- gęlba maisto, keitaliodami maistą. Sužinota, kad kiekvienas maisto gabalėlis savy turi tam tikrą kiekį potencialės energijos, kuri pasireiškia darbu, judėjimu, kada tą medžiagą žmogus suvalgo. Ši energija jaučiama kūne kaip šiluma.Dar visai nesenai buvo manoma, kad žmogaus dietai nustatyti reikia tiktai surasti, kiek kalorijų jam reikia per dieną ir kiek koksai maistas gali duoti kalorijų šįluihos. Kalorija tai buvo tasai maistas, kuriuo to laiko maisto eksper- tai matuodavo maisto naudingumą. (Kalorija, tai šilumos vienetą., Fizikas iuole apakait- liavo, kad svaras geležtes, puoląs nuo 722 pędų 'aukštumos, pakelia .vandens temperatūrą vienu laipsniu, sulyg Fahrejj* beito termometro. Kitaip są* kapt, tasai puoląs geležies svaras, pagamina tiek šilumos, kad pakanka padaryti įvarą vandens., vienu laipsniu šiltesniu). Lengvai dirbančiai^.. vidutinio ayprio, ;žmbgui dieną 250 ar 300 kalorijų, gi . mKfeį Smičiam vyrui,, są-

».......  . . "
RobeH Loltis StevVh»6n

maisfo šiluma pavirsta reikiama energija.Jeigu musų kūnas butų, kaip paprastas pečius, kuriame dega bįle kuras, tai ir musų kunui butų 'geras maistas bile Valgoma medžiaga, kuri tiktai gali ’kuhe sudėgti ir tuo pagaminti energijos 'dhrbui. Seninu taip ir bUvb manoma, kad Žmogus gali yalgyti bile ką, ;kaš tik po ranka papuolė, bile tik prikimšus pilvą ir pasotinus alkį. Bet dabar fiziologai jau daugiau žino apie reikiamą dienos balansą ir maisto kvalifikacijas.. Be energijos, kunui dar reikia tverti naujas celes ir audinius, augančiam organizmui itin, reikia pakeisti naujais audiniais nudilusius, senus; reikia išlaikyti kraujo medžiagų tam tik^ą balansą.Musų kūnas yra tai gana komplikuotas (painus) aparatas, susidedąs iš daugybės įvairių elementų bėį jų sąjungų. Kūno pamatas tateprdtoplazma, arba — pradinė medžiaga, susidedanti iš proteinų (baltymų), t riebalų, angliavandžių (karbohydraitų), . mineralų ir vandens. Paskutiniai kūno Rudiniai yra sekami: 1, dengiamieji; 2, jungiamieji; 8p raumenys p 4, dirgsniai (nervai) ir 5, kraujas.Kadangi kūnas, kaip jau minėjau, yra gana komplikuotas dalykas, tai ir maistas jam turi būti nemažiau komplikuotus. Kitaip sakant, maistas privalo turėti tas pačias pamatines medžiagas, kaip ir kūnas. Dar daugiau: tosios pamatinės medžiagos turi būti tokioj' proporcijoj suderintos, kokioj kūnas jų reikalauja; kitaip kūnas jų nepriims. Jeigu mūrininkui, statančiam .namą, vietoj vop- nos, sudarytos deramoj proporcijoj su cementu, pasiųstume vien tik* smėlio (pieskų), jisai negalėtų namo mūryti, patsai smėlis ir reikalingas prie muro. Bet be smėlio dar reikia ir cemento ir vandens, kad padarius reikiamą vopną. Taigi ir maistas pamatiniai susideda iš tokių pat medžiagų, kaip ir kūno protoplazma: an- gliavanflžių (cpkrRus, krakmolo), baltymų (proteinių), riebalų, mineralų, vitaminų ir vandens. Sulyg savo sąstato ji- shi yra organinis ir neorganinis, gaunamas iš augmenų, gyvulių ir vandens (tūli mineralai). (Bus daugiau)
BVGSeJO jmen. 9 “KUL

TŪROS” numeris atėjo — 
galima gauti Naujienose. 
Wiina 45c. Turinys labai 
turtingas ir įdomus. Prade
dant nuo moksliškų ętraips* 
nių, literatūros, baigiant 
politika;4 aprašyta ir pra- 
hešta viekas, kas iiPūjausia 
iiaitmly*

grįžti atgąl į tą liberalizmą, kurį jugdieji ir rudieji 500 >r 600 kalorijų. Mat, jo
/
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Vertė A. kartanas

Turtų Sala
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Ir tada, man besiskubinant Į virtuvę, aš girdėjau jį gana garsiai sakant gydytojui:“Ąš nebusiu nei vienam palankesnis ant mano laivo.”, “Aš užtikrinu jus, jog aš buvau tos pačios nuomonės, kaip ir prokuroras, ir aš labai neapkenčiau kapitoną.
1 ■ • it ♦ '«liu ties laivo šonu. Iš pradžių buvo 'mafibma, jog kapitonas, ponas Arfow, Hunter, Joyce, gydytojas ir prokuroras užims tas šešias kajutas. Dabar, Redruih ir aš turėjome užimti dvi kajutas, o ponas Ar- row ir kapitonas turėjo gulėti ant viršaUs jiems pataisytame kambaryje, kuris, .nors buvo gan žemas, , vis dėl to jame tilpo net ppra hamokų ip pats kapitono pavaduotojas atrodė patenkintas tuo sutvarkymu. Ir jis, gal būt, abejojo apie darbininkų ištikimumą, bet tas tai yra tik apėjimas; nes, kaip jus išgirsite, mes neilgai tegalėjome džiaugtis jo nuo- monėmis, ,Mes . visi smarkiai dirbome pe^krovimp parakę ir pertvąr- kypię kajūtų,/ kai paskutinis vienas ar du vyrai ir Ilgasis. Jonąp su jais atplaukė mažu laivuku. (Vjrįęįąa, kąip /koks pezcįžio- nė gudriai užlipo šonu Įaivo ir, pamatęs , ką vyrai veikia, sušuko, “Valio, vyrai! Kas čia?”“Mes perkrauname paraką Jonai,” vienas vyras atsakė.. “Dėl Dievo meilės”, šaukė Ilgasis Jonas.“Jeigu tą darysime, įneš, pavėluosime ryto vandens pakilimą!”*Wanp įsakymai!” 'pareiškė kapitonus.Darbininkai norės nes.” “i “GęrUi, gerai, tamsta,” atsakė virėjus “r palietęs savo ^plaukus ant kaktos, tuojau pasitfaukė link savo virtuvės.* “Tdi yra geras vyras, kapitone’’, tarė gydytojas.“Labai galimas . daiktas, Jamsta”, atsakė kapitonas Smallelt.,“Atsargiai su tuo, vyrai — atsargiai,” ir jie nubėgo prie žmonių, kurie perkrovė paraką.; ir staiga pamatęs mane apžiūrinėj ant patranką, kurią mes turėjome ant vidurio laivo, ilgą, misinginę—“klausyk, tu, laivo berneli,” jis šaukė “pasitrauk iš ten! Tuojau pas

(Tęsinys)
■. . ... . i . . * • . ■“Kapitone Smallett”, pradėjo gydytojus, , šypsodamas, “ar tau teko bęn t į kada girdėti pasaką apie pelę ir kalną? Jus atleisite man, bet jus primenate man tą fabulą. Kada jus atėjote čia, aš užstatau savo parūką, * jog jus kitko manėte susilaukti.”“Gydytojau,” tarė kapitonas, “tu esi gudrus. Atėjęs čia, aš maniau, kad mane atleis nuo pareigų. Aš nemaniau, kad ponas Trelawney išklausytų bent vieną žodį.”“Ir aš daugiau nebeklausyčiau,” Šaukė prokuroras. “Kad gydytojas Livėsey nebūtų buvęs čia, aš bučiau tave pasiuntęs į peklą. O dabar aš tave išklausiau. Aš darysiu taip, kap tau patinka; bet aš gerai nemanau apie tave.” , “Tai jūsų valia, tamsta, manyti kaip jums patinka apie mane,” tarė kapitonas. “Jus pamatysite, jog aš atlieku savų rpąreigas.” . tIr tą pąsąkęs, jis išėjo. ,“Trelawney,” tarė gydytojas, “priešingai, visiems mano samprotavimams,, aš tikiu, jog tau pasisekė aĮsivesti su savim ant laivo du ištikiirius 

’l • .1 , ii į.yyrus — tą vyrą ir Joną Sil- ver.”. r•• “Silver, jeigu tau patinką”, šaukė prokuroras, “o >kas link to nepakenčiamo tarškalo, aš sakyčiau, jpg, jo pasielgimąs buvo nevyriškas, “ne jūreiviškas ir visai ne angliškas/’“Gerai/ mes pamatysime”, tarė gydytojas.Kai mes nuėjome ant viršaus, vyrai i jau buvo, pradėję iškrauti paraką . įr ginklus,’ šūkaudami prie darbo, o kapitonas ir ponas Arrow prižiūrėjo darbą.Naujas sutvarkymas man gan patiko. Visas laivas buvo atremontuotas; šešios kajutos buvo įrengtos pirmagalyje laivo iš tų, kurios buvo į paą- turgalį nuo vidurio; ir šiėji eilė kajutų buvo jungiama su virtuve ir su iškelta pirmaga- lėje laivo vieta siauru take- virėją ir susirask sau darbo
aiįįgasgssįije'................

tUojąUs . "Tu gali ięitį apačion, mano žmogau, vakarie-:

Jurų kelionė.Visą tą naktį mes smarkiai darbavomės, padėdami daiktus į tinkamas vietas ir pilni laiveliai prokuroro draugų, ponas Blandly ir kiti, atsilankė pasakyti jam bęn VoyOge ir laimingai sugrįžti. Mes niekad nebuvome turėję tokios ' nakties “Admiral Benbow” užeigoje, kad butume turėję bent pusę darbo, kiek aš Čia dirbau; ir aš buvau, kaip šuo pavargęs, kai prieš pat aušrą laivo užvaizdą užtraukė trimitą ir jūreiviai ėmėsi burių keltuvo darbų. Kad aš bučiau ir du sykius daugiau pavar- . gęs. aš nebūčiau apleidęs laivo paviršiaus; viskas buvo taip nauja ir įdomu man — trumpi įsakymai, aštri švilpuko gaida, vyrų skubinimasis į f ąvo vietas prie laivo liktar- nių neaiškius Šviesos.“Dabar,. Bąrbeęue, užvesk inums bent kokį punktą,*” surėkė balsas.“Gi tą seną dainą,” surėkė dar vienas balsas.“Taip, taip, draugai,” tarė Ilgasis Jonas, kuris čia pat stovėjo su kriukiu po ranka ir ant syk užtraukė gaidą ir žodžių, kuriuos aš taip gerai žinojau —“Penkiolika vyrų ant numirėlio dėžės” —Ir visi laivo darbininkai sykiu užtraukė —“Jo-ho-ho-iro butelis romo!” Ir su trečiu “valio!” valde burių ''keltuvus be jokio vargo.Net ir tokiame sujudimo momente tas parnešė mane^į seną “Admiral Benbow” į sekundą; ir man rodėsi, joį aš girdėjau kapitono balsą rėkiantį Chore. Bet greitai inkaras buvo užtrauktas; greitai jis kabojo ore, nuo jo vanduo varvėjo žemyn; tuojaus ir burės pradėjo išsitempti, o žemė ir laivai į visas puses pradėjo mirgėti; ir pirmiau negu aš galėjau bent valandą atsigulti, Hispaniola jau buvo pradėjusi savo kelionę į Turtų Salą. (Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių į

Iš Cicero politikos 
lauko; rinkimams 

besiartinant
•  *

CICERO — Stengsiuos trum
pai paaiškinti apie Cicero po
litikę praeityje ir dabar. Apie 
šešiolikę metų atgal Cicero 
politinis gyvenimas buvo kont
roliuojamas čekų, kurių ran
kose buvo svarbiausios ir pel
ningiausios valdininkų vietos. 
Ju vadu buvo Ed. Konvalin- 
ka. Jie turėjo gėrę šienapiu- 
tį. Jie tuo laiku buvo repub- 
likofiai.

Bet 1931 metais rcpubliko- 
nai buvo iššluoti laukan ir į 
jų vielų įėjo dabartiniai demo
kratai, kurie daug prižadėjo, 
bet mažai tų pažadų išpildė. 
Tai dar vienas pavyzdys “bė
gimo nuo vilko, kad užbėgti 
ant meškos". Dabartinis poli
tinis bosas yra Ed. Steiskal, 
mirusio Cermako leitenantas. 
Demokratams kiek pavojaus 
buvo sukėlusi naujai įsistei
gusi partija “Taxpayers and 
Labor Party", bet, kuomet jos 
vadai perėjo į reguliarių de
mokratų eiles, matomai, gavę 
gerus džiabus, partija beveik 
pakriko. O dabar palys de
mokratai tarp savęs pešasi ir 
atsidūrė net teisme. Nežinia, 
kuo dalykas pasibaigs.

Bet negali išvengti nepada
ręs išvados, kad suktiems po
litikieriams nebūtų vietos val
džioje, jeigu piliečiai butų su
siorganizavę. Jie vienaip kal
ba, kitaip daro. Piliečiai va
dams nebepasitiki, o jeigu at
sirastų ir teisingas doras va
das, niekas ir juo netikėtų.

Lietuviai nuo senai turi re- 
publikonų klubų, kuris buvo 
pagarsėjęs republikonų vieš
patavimo laikais. Bet jis rū
pinosi išimtinai politika. Tuo 
tarpu, kita lietuvių organizaci
ja — Improveinent Klubas per 
eilę metų kreipė daugiausiai 
domės į vietinių lietuvių gy
venimo sųlygų pagerinimų ir 
jų reikalų apgynimų. Bet ka
dangi klube priklauso didžiu
moje mokesčių mokėtojai, ir 
jų reikalai buvo kiek užmirš
ti, nedalyvaujant politikoje, 
1927 metais buvo nutarta įei
ti ir į tų laukų. Keliais atve
jais klubas statė kandidatus į 
įvairias vietas, bet nors kan
didatai pralaimėjo, klubas pa
garsėjo ir valdininkai pradėjo 
su juo rimtai skaitytis. Šiais 
metais klubas išsigarsino savo 
veikimu vandens reikalais ir 
prašalinimu dženitoriaus iš 
vietinės liaudies mokyklos.

Dabar klubas įgijo ypatin
gai gerų vardų tarp įtakingų 
vietinių šulų ir į susirinkimus

A. "’t". A. .
ONA VIŠNIAUSKĮENĖ 

po pirmu vyru
Petronėlė InceviČienė\ 
po tėvais Laurin.skaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 13 dieną, 8 valandą 
vakare 1933 m. sulaukus apie - 
60 metų amžiaus, gimus Pi pa
lių kaimas. Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą, 3 pusseseres. 2 
švogerkas, 2 švogerius, brolio 
duktė Josephine Karalavičienė, 
anūkė Josenjhine Juškienė ir gi
minės. i

Kūnas pašarvotas, randasi , 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės ivyks penktadie- ’ 
nyj lapkričio 17 dieną, 8 vai. . 
ryto iŠ koplyčios j Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kaži- • 
miero kapines.

Visi a. a. Onos Višniauskic- 
nės giminės, draugai ir pažįs-1 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jąi paskutinį patarnavimą it 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Pusseserės, švogerkos, 
švogeriai. Brolio Duktė, 
Anūkė ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
bo rius S. Skudas, Tel. Monroe 
8377.

1900
dama gat 4635Turtų rast

Boulevard <5914

Skaitlingas susirinkimas

CHICAGO, ILL,

LAIDOJA)! PIGIAU NEGU KITI tR AV

Advokatai

COMMISSAR 
L1TV1NOĮFF Kliubo Daktaras, 

Phone Virgitiia

919 Maukus Mrs. Vali
922 1 Mantas Sitnon
925 Norbutas Juozapas
940 Teleisys Lattje

Chicagos Draugiją
Kliubų Valdybos

1933 metams

aidją iš Europos 
, tegul nueina < 
Clark ir Adam: 
eikia klausti prie

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo -6 iki 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS ' IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. "Monroe 3377

Lafayette 3572

ir nuo 7—9 
lig nutarties

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 
▼ai. po 
▼akaro.

Kadangi J. J. Bagdonas Kei
stučio kliubo narys suvėlavo 
atsilankyti į kliubo susirinki
mų, kuris atsibuvo lapkr. 5-ta 
d. ir atsilankęs kaip jau susi
rinkimas buvo uždarytas, pa-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Lietuvių Keistučio 
Klubo Žinios

756 35th St
(Cit. of 35tb B Halsted 8ts.) 

Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutarti

'Šie taltkal .
Kam jie priklauso, 
vyriausiu paštą ( 
gatvių) atsiimti. w ___  ....
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
rtsėti Window” lobėj nuo A«‘ .. 
vės, pasakant laiško NUMERI, kail 
cad šiame sąraše nažvmėta.

kuopigiausiai. 
’ J,' o musų

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Ofisas ir Laboratorija: 
"nttoli Morgan St, 

12 'pietų ir

Ambulatice Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

BAL&AMOOTOJAS
Patarnauja vChicągoje 

ir aptėlirikėje.

M092

Gruodžio, T. d.. Chicago North 
Šhore and Milwaukee Railroaa 
nupigins visų bilietų kainas 
nuo 3.6 centų už mylių iki 2-jų 
centų. Be to, bilietai į dvi pu
si, tarp Chicagos ir artimų 
miestų, bus numažinti 10%.

2422 W. Marqu»tta 'Rd. 
kampas 67thir Artesian Avė. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

North Shore linija 
numažins bilietų 

kainas

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

■Nariai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AMand Aus.
. Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockuril Si.
Tel. RepubUc 9723

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS 

, MIESTO OFISAS:
127 N. Drarborn St..Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halttad Strart 

“Tel. ‘ Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki >3:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasaulį .

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Spedalittat
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą

> trumparegyste ir to-

S K YRIUS:
49 Ct., Cicero, I1L 

Tel Cketo 5927

iytojas ir Chirurgas 
yriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų

arti 81st Street 
Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedaliomis iš šventa- 

niais 10—12 dieną.

Lapkričio 5-tą dienų Liberty 
Grove svetainėje įvyko Keistu
čio kliubo susirinkimas. Nariai- 
ės skaitlingai dalyvavo ir rim
tai svarstė bėgančius dienos 
klausimus.

Ir kaipgi jus htytumfcte išau- 
giitę kliįVbą iki 1,300' narių ir 
apie $30,000 ‘turto, jei nebūtų 
atėję tie jūsų vadinami 
jieji?" O ant galo turiu pasa
kyti, kad jūsų senųjų keistu- 
tiečių tvarka buvo apverktina. 
Yra faktas, kad tarp tų jūsų' 
vadinamų “naujiįjų” yra gabių 
ir energingų draugų ir ačiū 
jiems šiandieų kliiibe tdpo įve
sta gera tvarką ir nekuriu va
dinamų jūsų “senų keistutie^ 
čių” “juodos pėdos” baigiama 
išlyginti.
— St. Narkis, korespondentas.

Iždininkai, 3838 
Phone Lafayette

Maršalka, 2932

PRANEŠIMAS
Persikėliau į eedvesną ir patogesni vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 tyro iki 2 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
.Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., .Chicago, I 
Phone Boulevard '7314

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Namų Tel. Hyde Patk 3395

Vai. — 9 —-12 ryto, Antradieniais ir 
Ketvertais 4 —-8 vak. Trečiadieniais ir 

šetadieniais sulig sutarties.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 
„iudnoJ Vtlzridoj Palaukits Mane

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt«St

Tel. Canal 0706

DR.J.K0V
GYDYTOJAS IR 

Ofiso valandos f 
vai. vakare. NeSšli- 

2403 W, 63rd

Rss. 6600 South Arėtum Avmo» 
Phone Prospect 6659 

Ofiso /Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahttd Strsst 
CHICAGO. ILL.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PASELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1933 METŲ; 
William F. Buishas. Pirmininkas, 
2650 W. 69 St. Tel. Hemlock 4576 
Ftank Mikliunas, Vice-pirmininkas, 
4917 So. Keminsky Avė., Tel. La
fayette 5211. 
St. Natkis, Nutarimų sekt. 
West 3 5 th Street. 
Walter Sbarka, 
South Washtenaw Avenue.
Mike Kasparaitis, v Kontrolės ralti- 
ninkąs, 2655 West 43rd Street. . , 
St. Tvertjonas, Turtų ptidibotojas, 
4014 So. Western Avenue.
Frank Shutkus, Knygyno prižiūrėto
jas, 811 W. 19th St., Phone Canal 
6485.
St. Narkis, Korespondentas, 1900 W. 
35th Street. 
Kazimieras Warnis, 
So. Kedzie Avė., 
5044.
Alex Tamulionis, 
W. 38th Street. 
Dr. T. Dundulis, 
'4142 Archer Avė. 
0036.

Kliubo susirinkimai atsibuna kas 1-mą 
nedėldienį kiekvieno ’ttiinirio Liberty 
svetainėje, 4615 So. Mozart St., 12-tą 
vai. dieną.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wftttrn Avtnat 

Tel Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

visuomet atsilanko keli svetim
taučiai svečiai. Jų buvo iš
reikštas noras, kad klubas sta
tytų savo kandidatų į vienų 
kuria valdžios vietų sekamais 
rinkimais. Numatoma nomi
nuoti klubo pirmininkų A. F. 
Pocių į mokyklos tarybos na
riu;. Senas Gyventojas.

Marš visi į Lietuvių 
Auditorijų!

Sekantį sekmadienį lapkričio 
19-tą dienų visi keistutiečiai 
maršuos i Lietuvių Auditoriją 
ir tenais apvaikščios savo 22- 
jų metų gyvavimo sulęaktuVes. 
Pagal komisijos ’ pareiškimų, 
vakaras bus bagotas ir įvairus, 
todėl kurie atsilankys beabejo 
bus užganėdinti ir neapsivils. 
Pradžia 6-tą vai. vakare.
J. J. Bagdono komplimentas

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South AMond Aot., 2 lubbt 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Veiką^ą

7-.-.-^ -^-7 7 J į 4 
Sietų ir nuo 7 iki 8:80 4aL 

edėl. nuo 10 iki 12 rv. dieną 
Phone Midway 2880

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

Nedėliomis 10 Iki 12 vai. ryto

Lataidi ir Sūnūs
GRABORIUS

^Patamąnja laidotuvėse f
;Rrik41e meldžiame atsišaukti,' o 

datbu * busite užganėdinti.
Tel. Ganai 251? atba 2516

aklų karštį, atitaiso 
liregystę. Prirengia 
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'fktre, pairodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam -j mo
kyklos valkus. 'Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nito 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių įkainos per pu- 
sę pigiaus, kaip buvo .pitmiaūs.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kairios pi

giau kaip j pir miau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 75.89

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas G;

Moterišką,

Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. C K. KLIAUGA
PENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Tel. Yardą 1829

3ERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

PRANAS PAULAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

lapkričio 15 dieną, 3:30 valandą ■ 
ryto 1933 m., sulaukęs pusės * 
amžiaus, gimęs Luokės vals- | 
čiaus, Telšių apskr., Petraičių f 
kaimas. I

Paliko dideliame nuliudime į 
moterį Brigy^, dukterį Pran* ) 
cišką, sunu Stanislovą, 3 bro- J 
liūs Juozą, Kazimierą ir Povy- S 
lą, 2 seseris Bessie Mikalaus- i 
kienę ir Julijoną šilkunienę, o 1 
Lietuvoj, 2 seseris ir brolį ir u 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
5046 S. Kolin Ąve., Telefonas 
Lafayette 2928.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
lapkričio 20 dieną, 2 Vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Prano Paulausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly* J 
vauti laidotuvėse ir suteikti 1 
jam ^askutinį patarnavimą ii j 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Duktė, Sūnūs, 
Broliai ir Seserys,

Laidotuvėse patarnuja gra- 
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisaras Litvinovas ii 
jo, žmona. Dabar Litvinovas veda derybas su prezidentu Roose 
veltu dėl pripažinimo Rusijos.

J. F. EUDEIKIS
5 ‘ Z Z' • ' , ,

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Ofiso Tel

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Con of 35tb U Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
Ofiso valandos: nuo 2-4. cuo 7-t 

Nedėldieoiais ragai sutai-ti

A. LDavidonis, M.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kensvood 5107 
VALANDOS:

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

tpart ivtntadunio ir lutvittadutiio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Are.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A 
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AthUnd Avnut 

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

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

Laiškai Pašte

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~ 
Valandos nu0 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

T«l. Boulevard 1401

MWBLIC 3100 
uąiii............

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Oratorius 

„ KSFUlUh DYKAI

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir t nedėliomis. •*'.<«! sutartį 
Ruiidmcija 6631 So^KJdtifomio Avė. 

^Telefoua^ZCvpublic 7k68

reiškė turįs surprizą dėl kliu
bo labų, tad tapo atlaikytas 
specialis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo kliubo valdyba ir kon
trolės komisijos nariai.

J. J. Bagdonas pareiškė, kad 
jis finansuoja stfrengimę Kei
stučio kliubo vardu pokilį su 
programų, kuris turėtų įvykti 
trumpoj ateity Oak Forest 
Prieglaudoj suraminimui tenai 
esančių nelaimingų senelių. J. 
J. Bagdono prakilni propozici
ja buvo vienbalsiai užgirta ir 
ant vietos išrinkta komisija, 
kur prigelbės J. J. Bagdonui 
surengime pFogramo. ''

žymėtina tas, kad kliubo na
riams nuvažiavimas nieko ne
kainuos, nes J. J. Bagdonas ,pa- 
rupins automobilius. Kada tas 
pokilis su gražiu koncertu įvyks 
bu's pranešta vėliaus, o tuom 
tarpu komisija ir J. J. Bagdo
nas rengia programų.

Kas rašoma apie Keistučio , 
' kliubą

“N-nų" Nr. 260-me senas' 
keistutietis paieško senų keis- 
tutiečių ir pažymi būtent senų
jų keistutiečių reikalai esu už
mirštami. Man atrodo, kad ši
ta seno keistutiečio pastaba 
yra neapgalvotas išsišokimas

105 W. Monroe.SL, prie Clark 
TąMoau Bute 7BŠ0r ®

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742

L ■ J. WDP
GRABORIUS 

1646 Wt m St. 
T^i, ĮįouMtd Wti3 it 18413

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS 

. DENTISTAS
Giišo U Eutopot ir vėl prdktlkaojt 

fA. ynojoj virto," 
VALANDOS: 10-12 A. J
7-9 ’F, '‘M. • Sekmądhttidb ’ lt' ketvirta 

33»>^ag»t 
i Ttl BOULEVARD ĮtlOO i)

■ 4 * • .' *V ’ » n ... f

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Masą Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet 4sti sąži

ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ^iš
laidų užlaikymui skyrių.

| GĖRB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
.pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

II ................... IWII,I I 1^1^—.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town Šute Bank Bldg. 
2400 IV. Modhon St.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 všk. 
TeL Setley 7330

Namą telefonas Bronswick 0597

Groboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška .Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
. ! CHICAGO, ILL.

T~r. radzius 
Incorporated

• LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.0Q ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8th St. TeL Canal 5174 

CHICAGO,

Spniausi Lietuvių tiraboriai Chia
Eudeikiaus ypstiškas patarnavimas yira pątenkiąfi^ tukstąnčius be ... 
metų. — Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemišką, elektros | 
varomą, karąbbhą ąu’šdįti^hn' durim. — Jeigy didžiuojatės -drilltttnptati. | 

pumu laidotuveąe, iP^h^kke , , p į. ,

Juozapas Wikiš ir Tėvas 
5340 So. Kedzie Avė.

VIsJ tiletonaii IU5PUBMC §840 
(Neturime eątyšią su firma |uo pašju tardo)

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1/933 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 'So. 
Halsted St,; pag. Petras Pauzalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. rašt. 
S. Kuneyičia, 3220 So. Union Avė.; 
fin. rašt. Fel. Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė.; kontr. rašt. Petras Viršila, .3200 
Lime St.: kasierius Kazimieras Lau
cius, 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia. 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas 

, Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7130 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street. 

- ' ' ■ .... . !■■■■■.—
Lietuves Akušerės

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapy 

BU Midwife 
'6109 South Albany 

Avtnut 
Phone 

Hemlock 9252Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage, elečtric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- ts RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas ii 
akušerii. •

Gydo staigiai ir chroniškai bfai vyrą, 
motetą.'ir vaikų pagal naujauiūu me
todui X-Ray ir kitokiu elektros prie
taisus.

1025 ■tzr'lith ~St
Valandos: nuo

nuo 6 iki 7t3O vai. vikaro.
Tel. Canal 31.10 

Rezidencijos telefonai
Hyda Patk 6755 ar Central *7464

už $25.0

TeL i
ILL,
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CLASSIFIEDADS
MADOS

MORTGAGE BANKERS

(Vardas ir pavard?)

(Adresas)

UŽTIKRINA PUIKU TABAKA DĖL (Miestas ir valst.)

KO .UIS LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

CANAL 8500

DEL GERKLES APSAUGOS

Real Estate Board 
atsišaukia į mažu 
namų savininkus Pirma šalčių banga 

vakar užklupo Chi
cago ir apielinke

Oak Forest atsišau 
kimas į Chicagos Lie 

tuvių Visuomenę

Dalykas 
mas prieš

Financial
Finansai-Paskolos

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi-—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neia geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žegnos.

Vargingas 
turinčių 
mai”.

has full, natūrai 
flavorl

Temperatūra nupuolė iki 10 lai
psnių virš zero; kitur puolė 
ir žemiau

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

Peter Conrad
Fotografuoja ja«q na 

maose arba stadijoj 
•023 S. Halsted Si

(Jansen Srad.)
Rea. 730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 58*0

arp Chicagos 
Lietuvių

Prisiraiykitc j musų apnik*

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

kusi iš šiaurvakarių užklupo 
Chicago ir apielinkę ir nupuldė 
temperatūrų iki 10 laipsnių au
kščiau zero.

REAL ESTATE
, Biznis pamatuotas teisingumo

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
GUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

pasislėpus nuo žnaibiojitno šal
to vėjo, ar grūdasi į pastoges 
ir policijos stotis, kad bent kiek 
sušilus. Vakar buvo pavojinga 
važinėti automobiliais, nes gat
ves buvo labai slidžios.

Sako, kad šiandien tempera
tūra sieks 25 laipsnius.

Seno Petro patyri 
mai bedarbių “kai 

muose” ir “sup-

ir N. Radis, 1101 Wcsl 101 st., 
J. J. Bagdonas man įdavė $5, 
kad visiems įnamiams pada< 
Ii neinu po 15 centų. Jis pir
miau buvo davęs $11.00 ir da
bar vėl pridėjo kitų aukų.

Oak Forest lietuviai. 
Jonas Rusteika,

Inst. Ward 52, Oak Forest, III

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

jūsų pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynas, “down spots” ir visokj 
blekės darbą.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Pirmadienį taryba 
15% realestate taksų 
žinimo—prieš teisėjų

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

DERLIAUS GRIETINE
IR JOS

CASH už 3usų morgičius ir Real 
Estate bondsus, ateikite pas mus dėl 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

134 No. I* Šalie St

tu kalnierium. Ir jis po va 
karionės nusimovė batus ir at
sigulė ant senų, sudėvėtu šiau

Bet nevien Chicagoje bedar
biai gyvena šunų budelėse 
1931 metais Senam Petrui te
ko važinėti, darbo ieškant, pc

f

DEL LIGOS parsiduoda arba išsi
maino kendžių, icecream ir Chile 
Parloris priešais viešą mokyklą da
rantis gerą bizni. 242 W. 51 St.

K RAF T
American Cheese 

(packagod, pasteurized)

Tiek laipsnių rodė oficialia 
miesto termometras federaliuo- 
se rūmuose, bet tolimesniose 
Chicagos dalyse, temperatūra 
siekė kur kas žemiau. Pav., 
Cicero—8-|, Willow Springs-— 
9, Plaines—9.

Tikrai pasigailėjimo verti 
buvę kai kurie suvargę bedar
biai, kurie apiplyšę, neturi nie
ko šiltesnio užsivilkti, stovinėjo 
įvairių namų užkampiuose, kad

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų; 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00, 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beverly 9635.

Šiuo 
labai didelis būrys 
vien musų name — 
parengimo ateis ‘lietuvių ir iš 
kitų namų. Kiek tikrai yra 
nežinome, bet greičiausiai apie

VISUOMET pmkiatuie tabakas
, v * I ■ ♦ ", ' R •

VISUOMET puikiau,is apdirbimas

VISUOMET luckiespatenkino/

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Mes lietuviai, gyvenų prieg
laudoje, pastebėjome spaudoje, 
kad mus žada aplankyti Chi
cagos Lietuvių Moterų Klubas 
ir žada lapkričio 26 d 
žinoti su muzikaliu programų 
ir visiems nelaimingiems at
vožti dovanų.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

reikalaus 
numa- 
Jarec-

Štai, prie minimos mokyk
los ties Consumers Coal Yards, 
yra keli tušti lotai, kuriuose 
randasi “kaimas” apgyventas 
bedarbių. Bedarbių namukai 
pastatyti iš kiaušinių dėžių, 
kitų lentgalių, senų automobi
lių dalių ir surūdijusios skar
dos. Po vakarienės bedarbiai 
ateina į tas budeles ir jose per
nakvojo.

Vienoje tokioje palapinėje 
teko pastebėti vienų žmogų su 
neblogais rūbais, paltu ir bal-

Mes visi prieglaudos lietu
viai esame širdingai dėkingi 
Moterų Klubui už jų sumany
mų mus aplankyti ir mel
džiam visuomenės skaitlingai 
atsilankyti į tuos musų “atlai
dus” lapkričio 26 d.

Mums šiuos žodžius bera
šant, atvažiavo graborius J. J. 
Bagdonas, 2506 West 63rd St.

Daug tokių kaimų
Praėjus toliau, prie Jeffcr- 

son ir Harrison Sts, teko paste
bėti kitų bedarbių “kaimelį”, 
kuris susidėjo iš 13 budelių. 
Jos buvo pastatytos iš lentga
lių, skardos ant sugriauto di
delio namo griuvėsių. Tokių 
“kaimų” Chicagos didmiesty
je tenka daug kur pastebėti. O 
tie “kaimai” paprastai pasta
tyti apleistose, purvinose vie
tose, kur patenka įvairios dvo
kiančios dirbtuvių išmatos.

Humbold Park Lietuvių Politiškas 
Kliubo susirinkimas įvyks lapkričio 
16 d., 8 vai. vakare, Almiro Simans 
svet., 1640 N. Hancock St. Gerbia
mi nariai, malonėkite būti ant laiko, 
bus nominuojama valdyba apt 1934 
m. taipgi reikės rinkti darbininkus 
ant baliaus, taįggi yra daugiau nau
jų dalykų. Valdyba.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto alude. Biznis išdirbtas per 
daug metų, aludė randasi netoli 
strytkarių bamės. J. Martin, 6818 S. 
Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputį sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti į mainus. Dideli Bar- 
genai. $35 ir augščiau. Economy 
Section, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas 
$7.50 --------
$9.75,

18-tos Apielinkės BuČerių ir Grose- 
rių Sąryšio susirinkimas įvyks lap
kričio -November 16 d. 1933, 7:30 
vai. vakare G. Chemauckp svetainėj, 
1900 S. Union _Ave. Prašome visų 
susirinkti laiku. Komitetas.

Visi namų 
r i pasinaudoti tuo galimu mo 
kesčių sumažinimu, raginami, 
tuojau nueiti į City Hali, kam
barį, 613 apskričio rūmų dalyj, 
ir ten įteikti skundų prieš mo
kesčių sųskaitų. Ten dirbs 
Beal Estate Board raštininka:, 
kurie atliks visus reikalingus 
formalumus be jokio užmokes- 
nio. Taryba ragina mažų na
mų savininkų negaišuoti ir tuo
jau pasinaudoti šia proga nu
mažinti mokesčių suskaitą.

ir sunkus darbo ne 
gyvenimas; '*kai

Jeigu kas ikišiol lukuriavo su 
žieminio palto ir šiltų marški
nių ištraukimu iš spintos, turėjo 
tai padaryti vakar, kai pirmo 
ji šalčių banga atslin-

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

Black Band 
-lacking $8.00; Millers Creek 
Palaukit LAFiyette 8980.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Copyright. 1»38, The 
American Tobacco 

Company.

Tai mums didžiausias 
džiaugsmas ir linksmybės, ko
kių mes galėjo besulaukti šiuo
se vargo namuose. Bet mes 
atjaučiame ir vaęgų gerbiamo 
klubo narėms, labiausiai to 
darbo komisijai, šiais sunkiais 
laikais tokį didelį ir sunkų 
labdarybės darbų atlikti. To
dėl mes, prieglaudos lietuviai, 
kreipiamės į lietuvių visuome
nę, kad kas kiek gali pagel
bėtų klubiclėifU tų sunkų už
sibrėžtą darbų* ^atlikti.

kartu prieglaudoje yra 
lietuvių, 

100. Laike

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

Tokiu gyvenimu jie naikina 
savo sveikatų ir jauni miršta. 
Kuomet prašvis jiems graži 
diena? Senas Petras.

itUtoasted
DEL Č1

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

Čia įdeda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros .............................. per kratinę

Pirmadienį, 2-trų valandą 
po pietų Chicago Real Estate 
Board stos į teismų, kad iško
voti mažų namų, savininkams 
15% numažinimų jų 1931 metų 

sąskaitoms.
bus argumentuoja- 

Cook apskričio teis- 
Edmund K. Jarecki. 
savininkai, kurie no-

AL. PETRAUSKO
ORCHESTRA

Groja ant vakarų ir šokių ant 
visokių instrumentų

Už labai prieinamą kainą.
5711 So. Carpenter* St.

Tel. Normai 3337

2852 — Mokyklon eiti tinkanti su
knelė. Patogi ir lengvai pasiuvama. 
Tinka iš bile sunkesnės materijos. 
Sukirptos inieros 11. 13, 15 ir 17 
metų amžiaus mergaitėm.

valstijas. Minncapolis, 
Miniu, upės pakrantėse teko 
pasalcbėti šimtus tokių bude
lių, kur kai kurie bedarbiai 
gyveno ir su šeimynomis.

šiandien dar priskaitoina 
apie 12,000,000 bedarbių šioje 
šalyje ir visi jie yra buvę pro
duktyviai žmones. Jie dirbo 
dirbtuvėse, kasyklose, ūkiuose, 
statė namus, bet šiandien jau 
kelintas metas jie yra nereika
lingi Dėdės Šamo civilizacijai 
ir gyvena urvuose ir maitinasi 
išmatomis, ar iš išmaldų, ku
rias gauna nuo geraširdžių 
žmonių. •

Pereitų 
damas laiko leidausi pėkščias 
susipažinti su bedarbių gyve
nimu, geriau pasakius, apžiū
rėti bedarbių nakvynės vietas, 
jųjų viešbučius ir pavalgyti 
“suplinės” vakarienės.

Pirmiausiai atėjau prie 
Newberry avenue ir 1-ltli PI., 
kur senoje mokykloje bedar
biams duodama veltui paval
gyti ir kai kuriems suteikia. North Dakota, Minnesota ir ki 
nakvynę. Didžiuma bedarbių Į tas 
eina į šių vietų valgyli du kar
tus į dienų, o kambarius nak
vynei turi pas savo gerašir
džius draugus, arba po atviru 
dangumi.

Bedarbiu kaimas

The Bridgeport
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Taisom senus svede- 
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

504 W. 33rd St., Chicago, UI
Prie Normai St.

Phone VICTORY 3486

Ne daug rūkytojų yra matę puikų tabako augalų pilnai 
žydintį, todėl mes ir parodome šį paveikslą. Tiktai keletas 
šių puikių augalų yra leidžiama pražydėti ir pagaminti 
sėklų, šios atsargiai išrinktos sėklos sekančiais metais 
duoda “Derliaus Grietinę” jūsų Lucky Strike, nes tabakas 
turi būti kas metas išaugintas iš sėklos, šitas atsargus 
puikaus tabako vaisinimas parodo kodėl Luckies išlaiko tą 
pačią puikią, vienodą kokybę metai į metus — taip apvalūs 
ir kieti ir pilnai prikimšti — laisvi nuo liuosų galų.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai <M«***W*^IWW**V'*^*'*'**** ** 

PARDAVIMUI vagykla su namu 
arba be namo, 6 kambariai užpakaly 
dėl pagyvenimo. 5642 W. 65 St.

Business Service 
_______ Biznio Patp-narimas_______  

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narine mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo pusbrolio Jurgio 
Vischulio, 12 metų atgal gyveno 
1368 N.. Lincoln St.. Chicagoje. Mel
džiu atsišaukti arba žinanti apie jį, 
malonėkite man pranešti, už ką bu
siu didžiai dėkinga.

K. MARGES.
1984 N. W.Flanders St., Portland, Ore.
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