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187,000 III. bedarbių 
gausią darbą

Vieton bedarbių šel 
pimo-viešieji 

darbai

Illinois valstijoje prie viešųjų 
darbų gaus darbo 
bedarbių f

187,000

SPRINGFIELD, 111 lapkr.
16.—Gubernatorius Horner pa
skelbė, kad 187,000 bedarbių, 
kurie dabar ima bedarbių pa- 
šelpą, pradedant nuo ateinan
čio pirmadienio bus laikinai pri- darbių.

'MitiiiiUmigMttiUiiMiMMiHiiM'

■fe: įfeąfei

Aukštai Philadelphijoj merginos dirba degtinės gaminimo įstaigoje, 
žemai Californijos moterys neša vynuoges vynui gaminti.

statyti prie įvairių naudingų 
viešųjų darbų.

Iki pirmadienio prie tų dar
bų bus pristatyta apie 80,000 
bedarbių, ūkusieji gi gaus dar
bą iki pabaigos šio mėn., ar 
pradžioj gruodžio mėn.

Gaunančios pašelpas prasila
vinusios moterys, kurios netu
ri kitokių pragyvenimo šalti
nių, bus pastatytos dirbti raš
tinėse.

Chicagoje darbą gausią apie 
100,(XX) bedarbių. Visoj šalyje 
gausią darbo apie 400,000 be-

Pirmas apkaltinimas Rumunija kovos an 
dėl laužymo NRA 

kodekso
ti-semitizmą; uždarė 
nacių organizacijas

Lietuvos Naujienos
Beširdis žmogus

ŠIAULIAI.— Spalių 17 d. 
Šiaulių gyventojai Onai Ube- 
liunaitei nuėjus pas savo s in
gy ventoj ą Petrą Bielevičių pa
prašyti pinigų nupirkti maisto 
jos su juo prigyventiems vai
kams, Bielevičius, užuot davęs 
pinigų, pasistverė akmenį ir, 
prisivijęs Ubeliunaitę Dvaro 
gatvėje, padare jai galvoje dvi 
žaizdas. Ubeliunaite teko nu
gabenti į miesto ligoninę, kur 
jai suteikta pirmoji pagelba, o 
žiauriuoju sugyventoju susido
mėjo policija.

Rado kaltą advokatą 
banko bankrutiji- 

mo byloj

Kiek Kauno savivaldy 
/ bei kaštuoja tarnau

tojų keitimas

Grand jury apkaltino 
Herkules Gasoline 
Stations už laužymą 
kodekso

Filling 
aliejaus

16. — 
padavė 

Galtson

NEW YORK, lapkr. 
Federalinis grand jury 
federaliniam teisėjui 
Brooklyne pirmą Jungt. Vals
tijose apkaltinimą dėl laužymo 
NBA kodekso.

Apkaltinime įtarti yra Her
cules Gasoline Filling Stations. 
Ine. iš BrooklynJ*jU prežiden- 
tas David Lind i» New Yorko 
ir vice-prezidentas Moe Levine.

Įtartieji yra kaltinami devy
niais nusikaltimais prieš pet- 
roleumo kodeksą. Kaltinama, 
kad Hercides darbininkai buvo 
verčiami dirbti 11 vai. į dieną, 
6 dienas į savaitę, kuomet pet- 
roleumo pramonės kodeksas 
nustato tik 48 vai. darbo sa
vaitę. Be to kompanija neiš
kabinusi gasolino kainų, kaip 
to reikalauja kodeksas.

Pasak vidaus reikalų depar
tamento tyrinėtojo Glavis, į- 
sakymas padaryti tyrinėjimus, 
kurie privedė prie apkaltinimo, 
buvo padarytas vidaus reikalų 
sekretoriaus Ickes.

Jei pasisektų kaltinamuosius 
nuteisti, tai busią užvesta ir 
daugiau panašių bylų visoje ša
lyje.

Kaltinamiesiems, jei teismas 
rastų juos kaltus, gręsia po 
$500 pabaudos už kiekvieną at
skirą nusidėjimą.

BUCHARESTAS, lapkr. 16. 
—Naujoji Rumunijos valdžia, 
vadovaujama premiero Duca va
kar pradėjo kampaniją, kad ko
voti nuolat stiprėjantį Rumu
nijoj anti-semitizmą.

Kabinetas nutarė Uždaryti 
dvi nacių partijas—Croneliu 

Condrcnau geležinę gvardiją ir 
prof. Alex Cuza anti-semitišką 
nacional-krikščionių partiją.

Prezidentas tikisi 
šiandie užbaigti de
rybas su Litvinovu

27 žuVo juroj

Mary McCormick gavo 
skiras

per-

LOS ANGELES, Cal., 1. 15. 
—Garsi operos dainininkė Mary 
McCormick vakar gavo perski- 

, ras nuo Gruzijos princo Ser 
gei Mdivani, kuris pirmiau bu
vo vedęs aktorę Pola Negrį.

WASHINGTON, 1. 16.—Vie- 
tos žvėrynas susiląukė naujo 
gyventojo. Tai pusantros pė
dos smauglys, kuris buvo su
rastas bananų siuntiny iš Pie
tų Amerikos.

QRHte

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

Apsiniaukę, galbūt sniegas 
ir Šilčiau. ’ »

Saulė teka 6:1, leidžiasi 4:-

Šauks legislaturos 
posėdį, svarstys 
svaigalų kontrolę

16.

WASHINGTON, 1. 16. — 
Baltąjame Name išreikšta vil
tis, kad derybos dėl Rusijos 
pripažinimo tarp prezidento 
Roosevelto ir Rusijos užsienio 
reikalų komisaro Litvinovo bus 
užbaigtos rytoj vškare.

Prezidentas tiįisi -.užbaigti 
derybas, kurios gali privesti 
prie Rusijos pripažinimo dar 
prieš išvažiuojant į pietines 
valstijas rytojį vakare.

VALENTIA, Airijoj, 1. 16.— 
Laivai, kurie buvo atplaukę gel
bėti 27 jurininkus nuo tavo- 
rinio anglų laivo Saxilby pa
liovė gelbėjimo darbą, kadangi 
jie neužtiko laivo laužų, o gel
bėjimosi valtys jokiu budu ne
galėjo atlaikyti tokios audros. 
Reiškia, laivas yra paskendęs, 
kartu yra paskendę ir juri- 
oiinkat

Prisipažino išvogę 
ir nužudę jauną 

turtuolį

WASHINGT()N, 
Prieš išvažiuojant iš Washing- 
tono, kur jis dalyvavo guber
natorių, merų ir kitų valdinin
kų konferencijoj dėl skubiųjų 
viešųjų darbų sumažinimui ne
darbo, Illinois gubernatorius 
Homer paskelbė, kad jis sugry- 
šęs į Springfieldą rytoj vakare 
tuojaus sušauks specialj legis- 
aturos posėdį ateinantį antra
dienį apsvarstyti Svaiginančių 
gėrimų pardavinėjimo Illinois 
valtsijoje kontrolę, kad vals
tija turėtų kękią nors svaiga
lų kontrolę kai bus panaikinta 
prohibicija gruodžio 5 d.

24 Ispanijos socialis
tai užmušti nelaimėj 

su busu
GRANADA, Ispanijoj, 1. 16. 

—24 socialistai liko užmušti 
šiandie motorbusui nušokus 
nuo kelio ir nusiritus pakalnėn 
260 pėdų.

Prof. Myers paskir
tas farmų kreditų 
administratorium

Gal šiandie skris 
stratosferon

AKRON, O., 1. 16.— Kom. 
Settle, kuris kelis kartus ruo
šėsi skristi į stratosferą iš 
Chicagos parodos lauko, dabar 
ruošiasi tą patį daryti iš di
delio Akron baliunų lauko. 
Skristi jis mano rytoj ryte, jei 
tik oras bus nors kiek palan
kus skridimui.

Policija išvaikė 
streikierius

BAYONNE, N. J., 1. 16. — 
Apie 300 streikierių vakar ban
dė pulti vietos American Ra- 
diator Co. dirbtuvę, bet buvo 
atmušti policijos.

KANIBALAI SUVALGĖ DU 
FRANCUZŲ LAKŪNUS

PARYŽIUS, 1. 16.— Petit 
Jornal korespondentas iš Dakar, 
Afrikoj, praneša, kad du fran- 
euzų lakūnai, kurie prapuolė 
birž. 30 d. skrendant virš Por
tugalijos Gvinėjos, buvo nužu
dyti ir suvalgyti Cacheo upės 
aplelinkės kanibalų.

Raportuos preziden 
tui apie Kubos 

padėtį
16.WASHINGTON, 

Jungt. Valstijų ambasadorius 
Kuboje Sumner Welles ateinan
tį sekmadienį atvyks į Warm 
Springs, Ga., kuT viešes ir 
prezidentas Rooseveltas ir jam 
smulkmeniškai raportuos apie 
padėtį Kuboje. Galbūt po šio 
raporto Rooseveltas sutiks pri
pažinti Grau San Martin val
džią Kuboje, kuri, tebėra- ne
pripažinta.

•SAN JOSE, Cal., 16.— Vie
tos policija suėmė bedarbius 
J. M. Holmes ir Thomas J. 
Thu’rman. Pastarasis prisipa
žinęs, kad abu jie savaitę at
gal pastvėrę Brooke Hart, 22 
m., baigusį Santa Clara univer- 
sitetų,._^unų turtingų vietos 
sankrovininkų, nusivežę į lau
kus, nužudę jį ir jo lavoną Į- 
metę nuo tilto į San Francisco 
Įlanką. Paskui nuvykę į San 
Francisco ir telefonu pareika
lavę $40,000 išpirkimo. Lavonas 
tebėra neatgautas.

Tas prisipažinimas taip su
judino vietos gyventojus, kad 
jie būriais pradėjo rinktis prie 
kalėjimo, grūmodami kaltuosius 
nulinčįuoti. Del tos priežasties 
valdžia abu4 suimtuosius įsake 
išgabenti į San Francisco ka
lėjimą.

NEW YORK, 1. 16. —Garsirs 
kriminalis advokatas Isador J. 
Kresel, kuris kartu su Seabury 
vedė tyrinėjimus korupcijos 
New Yorko miesto valdžioje, 
liko rastas kaltas sąryšy su už
sidarymu Bank • of United 
States. Jis rastas kaltas, kad su 
jo žinia ir pritarimu buvo ne
tiksliai suvartota daugiau $2, 
000,000 banko pinigų, kas ir 
privedė prie banko užsidarymo.. 
Jis buvo to banko direktorium 
ir advokatu. •

Bylos nagrinėjimas augščiau- 
siame teisme užsitęsė du mėife- 
šiu. ?
jury perskaitysi ėmė devynias 
valandas.

Teisėjas už jifry kantrumą 
nusprendė sumokėti šalę pa
prastos algos dar po $250 dova 
nų kiekvienam jury nariui.

Du to banko viršininkai jau 
pirmiau buvo nuteisti. Jų byla 
irgi buvo tiek pat ilga ir jurv 
nariai gavo po $500 dovanų. 
Abu jie jau sėdi kalėjime. Kre
sel gį tebėra paliuosuotas už 
kauciją.

KAUNAS.—Dabartiniai Kau
no burmistrai yra atleidę jau 
keliolika buv. avivaldybės tar
nautojų. Atleistiems reikia mo
kėti kompensacijas. Kadangi 
taryba vis svarstė pensijų ir 
kompensacijų statutus, senąjį 
statutą norėjo suspenduoti, tai 
burmistras atleistiems tarnauto
jams kompensacijas mpkėjo tik 
<ialinai arba ir visai nemokėjo. 
Kai kurie atleistieji tarnautojai 
kompensacijų ieškojo teismo 
keliu ir savivaldybės bylas pra
lošdavo, turėdama sumokėti ne 
tik kompensacijas, bet ir teis
mo išlaidas. Vidaus reikalų mi
nisterija pasiūlė burmistrui su 
atleistais tarnautojais atsiskai
tyti ir išmokėti jiems kompen
sacijas. ATso atleistiems tar
nautojams reikia išmokėti 
kompensacijų 123,187 lt. Tą 
poziciją burmirstras jau įtrau
kė į tarybos posėdžio darbų 
tvarką.

Lietuvos bankas varto
ja vokiškus štampus
Lietuvos banko Šiaulių sky

riuje atžymėjimui datų ant 
kvitų, kurie išduodami, sumo
kėjus mokesčius, tebevartojami 
štampai su vokiškais mėnesių

-Vten^ismb ihstrukcijafr Menkas da,ykas"
bet šalinimas.

*

Viduramžių 'dvasios

WASHINGTON, lapkr. 16.- 
Baltąjame Name paskelbta, kad 
farmų' kreditų administrato
rium tapo paskirtas William Ir- 
ving Myers, agrikultūros fi
nansų profesorius Ithaca uni
versitete.

i

Jis užims vietą Henry Mor- 
genthau, Jr., kuris tapo pa
skirtas iždo sekretoriaus pa- 
gelbininku, užvaduoti laikinai, 
dėl ligos, pasitraukusį nuo par
eigų ėjimo iždo sekretorių 
Woodin.

Prof. Myers ikišiol buvo 
Morgenthau pagelbininkas far
mų kreditų administracijoj.

Du žuvo automobi
lio nelaimėj

—-----------

CHICAGO.—Jauna gyvnašlė 
Mrs. Syrl Shadon, 20 m., mo
tina 17 m. vaikiukio, gyvenusi 
su tėvais Chauncey Grabower, 
7917 S. Trumbull Avė., pirmą 
kartą išvyko pasivažinėti irgi 
su gyvnašliu Wm. Rhode, 35 
m. iš Blųe Island.

Pasivažinėjimas baigėsi labai 
nelaimingai. Prie Vermont. ir. 
Division gatvių, Blue Island, 
automobilius įvažiavo į medį 
abu jie liko išmesti iŠ automo
bilio ir užmušti vietoj.

Vokietijos naciai 
bando taikintis 
... su Lenkija

BERLYNAS, lapkr. 16. — 
Vakar įvyko Hitlerio ir Vokie
tijos užsienio reikalų ministe- 
rio von Neųrath pasitarimas 
su Lenkijos ambasadorium 
Berlyne Juzef Litski, kuriame 
buvo tarimąsi, kad abi šalys 
paliautų laidžiusios vieną kitą 
smerkiančius ir ginklais grū
mojančius manifestus.

Taikus Lenkijos ir Vokieti
jos pasitarimai tęsis ir toliau. 
Tuo taikingumu Vokietija nori 
atitraukti Lenkiją nuo Franci- 
jos.

Litvinov nusileidžia
Rooseveltui

ASHINGTON, 1. 16.—-Mak- 
itvinov Sutiko priimti pre- 
\> Roosevelto re’kaiavi- 

d ‘ visi nesusipratimai 
erikos ir Rusijos turi 

iš\\šti pirmiau, negu Ru-

si
zide
mą>
tarp
būti
sijos bolševikų valdžia bute pri-

EDWARSVILLE, III., 1. 16. 
—Stella Christoff, 17 m. ul^i* 
ninkaitė, liko nuteista.^1 
iki 14 metų kalėjimo už nu
šovimą kaįjnn laiškanešio Voss. 
Ji tęi»£13si nešovusi jį todėl, 
kad ji bijojusi, kad jis jos ne
išgėdintų. Bet jos tam pasitei
sinimui pakenkė tai, kad ji bu
vo pasiėmusi kelis pašto siun
tinius.

LitvinoV\ gi spirėsi, kad Ru* 
rijos valdžia butų pripažinta' 
pirmiauiša, o tik paskui galėtų 
eiti derybos dėl išrišimo esan
čių nesusipratimų.

L

■*

SANTIAGO, čili, 1. 15.—Ga
na smarkus žemes drebėjimas 
supurtė čili ir dalį Argentinos. 
Didesnių nuostolių nepadarė, 
bet labai išgąsdino gyventojus. 
Keli žmonės sužeisti.

■u '—. 1 .................. .. ■■■

• BERLYNAS, 1. 15. 
Arthur Wold Meyer, 
galbūt garsiausias

—Prof.
48 m., 

chirurgas 
Vokietijoj, nušovė savo žmo
ną ir pats nusižudė.

VALENTIA, Airijoj, 1. 15.— 
Laivai iš visų pusių plaukia 
pagelbon mažam Anglijos lai
vui Saxilby, kurio 27 žmonių 
įgula turėjo apleisti už 300 
mylių nuo Airijos pakršačių.

ZAMKAUS DVARAS, Rau
donės valsč.—Kiekivenam, kas 
keliavo Nemunu, teko pastebė
ti ant kalno stuksant senos 
kryžeivių pilies bokštas. Jie 
mena mums laikus, kada “Kris
taus, broliai” kalavijų ir ugnim 
apsišarvavę nešė musų šalį į 
vergovę.

Amžiai slinko, istorijos ratas 
pasisuko... ir subiro “brolių” 
galybė. Pilis su dvaru teko 
tūlam dvarininkui Paslauskui, 
apie kurio despotizmą baudžia
vos laikais tebėra vietos žmo
nėse dar gyvi pasakojimai. Tai 
buvęs labai dievobaimingas po
nas. Procesijos metu padėda- 
vęs kunigai net monstranciją 
bažnyčioje nešioti. Bet tai 
nekliudė savo pavaldinius te
rorizuoti; ne vieną praeivį po
no šunes kely sudraskė. Mat, 
per jo žemę net eiti Yavq už
ginta... //

Istorijos ratas da. pasisuko... 
Fizinė baųdžiav ' išnyko, vasa
lų dvarai subv<o... Prieš kelis 
metus Zamka/s dvaras teko ku
nigui Petr^iui. Kunigas bu
vęs ašt dgas, norėjęs dvaro 
bokštuose observatoriją įkur
dinti. šiemet kunigas mirė, ir 
visą dvarą paliko vienuoliams 
—siliziečiams. O pilies bokštai 
vis stūkso lyg senų savo val
dovų dvasios sargyboje... Ir vėl 
iš svetur slenka į muteų šalį 
ta pati vergovės dvasia, tik 
kiek kitokiais rūbais prisiden
gus.

ATLANTA, Ga., 1. 15. —Al 
Capone vėl kreipėsi į teismą 
prašydamas jį paliusuoti iš ka
lėjimo, kur jis sėdi už nesu- 
mokėjimą pajamų taksų. •* ' i 'V■ 11 '•/' .

ST. LOUIS, Mo., 1. 15. —Duu 
darbininkai liko užmušti ir trys 
sužeisti nukritus 22 tonų ge- 

George Wotnow, 1248 Wright- 1®žie®. stiebui prie statomo fe- 
wood Avė., verdant tepamą^ 
aliejus, aliej us eksplodavo, ■ iš
mesdamas tėvą su durimis iš 
virtuvės, o du jo vaikai, Jean, 
2 nietų ir George, Jr., 3 metų, 
kurie tuo laiku žaidė virtuvėj, 
liko užmušti.

Išmestas iš virtuvės tėvą* 
šoko į degančią virtuvę gelbė
ti savo vaikus 
mirtinai apdegė 
tuo laiku buvo 
von.

Du vaikai žuvo alie- 
. jaus eksplozijoj 
‘■■v . • ■ <- ; ■.. . . '•

CHICAGO.—Bedarbiui tėviri

CHARLOTE, R. C., 1. 16. — 
Keturi kulkosvaidžiais ginkluo
ti pinikai vidurmiesty užpuolė 
pašto vežimų ir pastvėrė grobį? 
kuris siekiąs galbūt daugiau 
kaip $250,000.

■i

z.

■'z-n

KALĖDOS NEBETOLI...
' ’ ' .'fe " 1 ■ *

< Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . . . Palinksminkite juosi Jie laukia jūsų 
dovanų I Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdarai) nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. .vak. 
Nedėldlenials nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

■■ NAUJIENOS
TeL Canal 8500

ir galbūt irgi 
Vaikų motina 

išėjusi sankro-
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27 žuVo juroj

ie-

Vien Hėfemįi ThstrukcijaA _e?vadjnimais. Menkas dalykas. 
x«x bet šalinimas.
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Lietuvos banko Šiaulių sky
riuje atžymėjimui datų ant 
kvitų, kurie išduodami, sumo
kėjus mokesčius, tebevartojami 
štampai su vokiškais mėnesių

O

—Prof.
48 m., 

chirurgas 
nušovė savo žmo-

Aukštai Philadelphijoj merginos dirba degtinės gaminimo įstaigoje, 
žemai Californijos moterys neša vynuoges vynui gaminti.

ATLANTA, Ga., 1. 15. —Al 
Capone vėl kreipėsi į teismą 
prašydamas jį paliusuoti iš ka
lėjimo, kur jis sėdi už nesu- 
mokėjimą pajamų taksų.

per-
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Filling 
aliejaus
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Illinois valstijoje prie 
darbų gaus darbo 
bedarbių

viešųjų
187,000
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BAYONNE, N. J., 1. 16. — 
Apie 300 streikierių vakar ban
dė pulti vietos American Ra- 
diator Co. dirbtuvę, bet buvo 
atmušti policijos.

KANIBALAI SUVALGĖ DU 
PRANCŪZŲ LAKŪNUS

I

SPRINGFIELD, III

Grand jury apkaltino 
Herkules Gasoline 
Stations už laužymą 
kodekso

GRANADA, Ispanijoj, 1. 16. 
—24 socialistai liko užmušti 
šiandie motorbusui nušokus 
nuo kelio ir nusiritus pakalnėn 
260 pėdų.

Mary McCormick gavo 
skfras

■■TĮŠ;:

lapkr.
16.—Gubernatorius Horner pa
skelbė, kad 187,000 bedarbių, 
kurie dabar ima bedarbių pa- 
šelpą, pradedant nuo ateinan
čio pirmadienio bus laikinai pri- darbių.
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187,000 III. bedarbių 
gausią darbą

Vieton bedarbių šel 
pimo-viešieji 

darbai

statyti prie įvairių naudingų 
viešųjų darbų.

Iki pirmadienio prie tų dar
bų bite pristatyta apie 80,000 
bedarbių, ūkusieji gi gaus dar
bą iki pabaigos šio men., ar 
pradžioj gruodžio mėn.

Gaunančios pašelpas prasila
vinusios moterys, kurios netu
ri kitokių pragyvenimo šalti
nių, bus pastatytos dirbti raš
tinėse.

Chicagoje darbą gausią apie 
100,000 bedarbių. Visoj šalyje 
gausią darbo apie 400,000 be-

Pirmas apkaltinimas Rumunija kovos an 
dėl laužymo NRA 

kodekso
ti-semitizma; uždarė

L *

nacių organizacijas
&

ŠIAULIAI.— ‘Spajių 17 d. 
Šiaulių gyventojai Onai Ube- 
liunaitei nuėjus pas savo si> 
gyventoją Petrą Bielevičių pa
prašyti pinigų nupirkti maisto 
jos su juo prigyventiems vai
kams, Bielevičius, užuot davęs 
pinigų, pasistvėrė akmenį ir, 
prisivijęs Ubeliunaitę Dvaro 
gatvėje, padarė jai galvoje dvi 
žaizdas. Ubeliunaitė teko nu
gabenti į miesto ligoninę, kur 
jai suteikta pirmoji pagelba, o 
žiauriuoju sugyventoju susido
mėjo policija.

Kiek Kauno savivaldy 
, bei kaštuoja tarnau

tojų keitimas

Rado kaltą advokatą 
banko bankrutiji- 

mo byloj ’

NEW YORK, lapkr. 
Federalinis grand jury 
federaliniam teisėjui 
Brooklyne pirmą Jungt. Vals
tijose apkaltinimą dėl laužymo 
NRA kodekso.

Apkaltinime įtarti yra Her
cules Gasoline Filling ’Stations. 
Ine. iš Brooklyri/“jų prežiden- 
tas David Lind & New Yorko 
ir vice-prezidentas Moe Levine.

Įtartieji yra kaltinami devy
niais nusikaltimais prieš pet- 
roleumo kodeksą. Kaltinama, 
kad Hercules darbininkai buvo 
verčiami dirbti 11 vai. į dieną, 
6 dienas į savaitę, kuomet pet- 
roleumo pramonės kodeksas 
nustato tik 48 vai. darbo sa
vaitę. Be to kompanija neiš
kabinusi gasolino kainų, kaip 
to reikalauja kodeksas.

Pasak vidaus reikalų depar
tamento tyrinėtojo GJavis, į- 
sakymas padaryti tyrinėjimus, 
kurie privedė prie apkaltinimo, 
buvo padarytas vidaus reikalų 
sekretoriaus Ickes.

Jei pasisektų kaltinamuosius 
nuteisti, tai busią užvesta ir 
daugiau panašių bylų visoje ša
lyje.

Kaltinamiesiems, jei teismas 
rastų juos kaltus, gręsia po 
$500 pabaudos už kiekvieną at
skirą nusidėjimą.

BUCHARESTAS, lapkr. 16. 
—Naujoji Rumunijos valdžia, 
vadovaujama premiero Duca va
kar pradėjo kampaniją, kad ko
voti nuolat stiprėjantį Rumu
nijoj anti-semitizmą.

Kabinetas nutarė uždaryti 
dvi nacių partijas—Croneliu 

Condrenau geležinę gvardiją ir 
prof. Alex Cuza anti-semitišką 
nacional-krikščionių partiją.

Prezidentas tikisi 
šiandie užbaigti de
rybas su Litvinovu

Šauks legislaturos 
posėdį, svarstys 
svaigalų kontrolę
WASHINGT()N, 1. 16. — 

Prieš išvažiuojant iš Washing- 
tono, kur jis dalyvavo guber
natorių, mėrų ir kitų valdinin
kų konferencijoj dėl skubiųjų 
viešųjų darbų sumažinimui ne
darbo, Illinois gubernatorius 
Horner paskelbė, kad jis sugry- 
šęs į Springfieldą rytoj vakare 
tuojaus sušauks specialj legis- 
aturos posėdį ateinantį antra
dienį apsvarstyti Svaiginančių 
gėrimų pardavinėjimo Illinois 
valtsijoje kontrolę, kad vals
tija turėtų kokią nors svaiga
lų kontrolę kai bus panaikinta 
prohibicija gruodžio 5 d.

Gal šiandie skris 
stratosferon

LOS ANGELES, Cal., 1. 15. 
—Garsi operos dainininkė Mary 
McCormick vakar gavo perski- 

, ras nuo Gruzijos princo Ser 
gei Mdivani, kuris pirmiau bu
vo vedęs aktorę Pola Negrį.

WASHINGTON, 1. 16.—Vie- 
tos žvėrynas susiląukė naujo 
gyventojo. Tai pusantros pė
dos smauglys, kuris buvo su
rastas bananų siuntiny iš Pie
tų Amerikos.

AKRON, O., 1. 16.— Kom. 
Settle, kuris kelis kartus ruo
šėsi skristi į stratosferą iš 
Chicagos parodos lauko, dabar 
ruošiasi tą patį daryti iš di
delio Akron baliunų lauko. 
Skristi jis mano rytoj ryte, jei 
tik oras bus nors kiek palan
kus skridimui.

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

Apsiniaukę, galbūt sniegas 
ir šilčiau.

Saulė teka 6:1

Policija išvaikė 
streikierius

leidžiasi 4

WASHINGTON, 1. 16. — 
Baltąjame Name išreikšta vil
tis, kad derybos dėl Rusijos 
pripažinimo tarp prezidento 
Roosevelto ir Rusijos užsienio 
reikalų komisaro Litvinovo bus 
užbaigtos «rytoj vškare.

Prezidentas tikisi., _ užbaigti, 
derybas, kurios gali privesti 
prie Rusijos pripažinimo dar 
prieš išvažiuojant į pietines 
valstijas rytoj, vakare.

VALENTIA, Airijoj, 1. 16.— 
Laivai, kurie buvo atplaukę gel
bėti 27 jurininkus nuo tavo- 
rinio anglų laivo iSaxilby pa
liovė gelbėjimo darbą, kadangi 
jie neužtiko laivo laužų, o gel
bėjimosi valtys joki.u bildu ne
galėjo atlaikyti tokios audros. 
Reiškia, laivas yra paskendęs, 
kartu yra paskendę ir juri- 
aiinkat ..• r

Prisipažino išvogę 
ir nužudę jauną 

turtuolį

24 Ispanijos socialis
tai užmušti nelaimėj 

su busu

Prof. Myers paskir
tas farmų kreditų 
administratorium
WASHINGTON, lapkr. 16.- 

Baltąjame Name paskelbta, kad 
farmų" kreditų administrato
rium tapo paskirtas William Ir- 
ving Myers, agrikultūros fi
nansų profesorius Ithaca uni
versitete.

>1 t

Jis užims vietą Henry Mor- 
genthau, Jr., kuris tapo pa
skirtas iždo sekretoriaus pa- 
gelbininku, užvaduoti laikinai, 
dėl ligos, pasitraukusį nuo par
eigų ėjimo iždo sekretorių 
Woodin.

Prof. Myers ikišiol buvo 
Morgenthau pagelbininkas far
mų kreditų administracijoj.

Litvinov nusileidžia 
Rooseveltui

Raportuos preziden 
tui apie Kubos 

padėti
WASHINGTON, 1.

Jungt. Valstijų ambasadorius 
Kuboje Sumner Welles ateinan
tį sekmadienį atvyks į Warm 
Springs, Ga., kut viešės ir 
prezidentas Rooseveltas ir jam 
smulkmeniškai raportuos apie 
padėtį Kuboje. Galbūt po šio 
raporto Rooseveltas sutiks pri
pažinti Grau San Martin val
džią Kuboje, kuri, tebėra- ne
pripažinta.

•SAN JOSE, Cal., 16.— 
tos policija suėmė bedarbius 
J. M. Holmes ir Thomas J. 
ThuTman. Pastarasis prisipa
žinęs, kad abu jie savaitę at
gal pastvėrę Brooke Hart, 22 
m., baigusį Santa Clara univer- 
sitetą—^unų turtingų vietos 
sankrovininkų, nusivežę į lau
kus, nužudę jį ir jo lavoną į- 
metę nuo tilto į San Francisco 
įlanką. Paskui nuvykę į San 
Francisco ir telefonu pareika
lavę $40,000 išpirkimo. Lavonas 
tebėra neatgautas.

Tas prisipažinimas’ taip su
judino vietos gyventojus, kad 
jie būriais pradėjo rinktis prie 
kalėjimo, grūmodami kaltuosius 
nulinčiuoti. Del tos priežasties 
valdžia abi? suimtuosius įsake 
išgabenti j San Francisco ka
lėjimą.

NEW YORK, 1. 16. —Garsirs 
kriminalis advokatas Isador J. 
Kresel, kuris kartu su Seabury 
vedė tyrinėjimus korupcijos 
New Yorko miesto valdžioje, 
liko rastas kaltas sąryšy su už
sidarymu Bank . of United 
States. Jis rastas kaltas, kad su 
jo žinia ir pritarimu buvo ne
tiksliai suvartota daugiau $2, 
000,000 banko pinigų, kas ir 
privedė prie banko užsidarymo.. 
Jis buvo to banko direktorium 
ir advokatu. ♦

Bylos nagrinėjimas augščiau- 
siame teisme užsitęsė du mėrfe- 

"■..........Siu. - 
jury perskaitysi ėmė devynias 
valandas.

Teisėjas už jitry kantrumą 
nusprendė sumokėti šalę pa
prastos algos dar po $250 dova 
nų kiekvienam jury nariui.

Du to banko viršininkai jau 
pirmiau buvo nuteisti. Jų byla 
irgi buvo tiek pat ilga ir jurv 
nariai gavo po $500 dovanų. 
Abu' jie jau sėdi kalėjime. Kro
se} gį tebėra paliuosuotas už 
kauciją.

KAUNAS.—Dabartiniai Kau
no burmistrai yra atleidę jau 
keliolika buv. avivaldybės tar
nautojų. Atleistiems reikia mo
kėti kompensacijas. Kadangi 
taryba vis svarstė pensijų ir 
kompensacijų statutus, senąjį 
statutą norėjo suspenduoti, tai 
burmistras atleistiems tarnauto
jams kompensacijas mpkejotik 
(galinai arba ir visai nemokėjo. 
Kai kurie atleistieji tarnautojai 
kompensacijų ieškojo teismo 
keliu ir savivaldybes bylas pra
lošdavo, turėdama sumokėti ne 
tik kompensacijas, bet ir teis
mo išlaidas. Vidaus reikalų mi
nisterija pasiūlė burmistruS su 
atleistais tarnautojais atsiskai
tyti ir išmokėti jiems kompen
sacijas. •Viso atleistiems tar
nautojams reikia išmokėti 
kompensacijų 123,187 lt. Tą 
peticiją burmirstras jau įtrau
kė į tarybos posėdžio darbų 
tvarką.

Lietuvos bankas varto
ja vokiškus štampus

Du žuvo aųtomobi 
lio nelaimėj

CHICAGO.—Jauna gyvnašlc 
Mrs. 'Syrl Shadon, 20 m,, mo
tina 17 m. vaikiukio, gyvenusi 
si? tėvais Chauncey Grabower, 
7917 S. Trumbull Avė., pirmą 
kartą išvyko pasivažinėti irgi 
su gyvnašliu Wm. Rhode, 35 
m. iš Blye Island.

Pasivažinėjimas baigėsi labai 
nelaimingai. Prie Vefmont ir, 
Division gatvių, Blue Island, 
automobilius įvažiavo į medį 
abu jie liko išmesti iŠ automo
bilio ir. Užmušti vietoj.

Vokietijos naciai 
bando taikintis 
. su Lenkija

PARYŽIUS, 1. 16.— Petit 
Jornal korespondentas iš Dakar, 
Afrikoj, praneša, kad du fran- 
euzų lakūnai, kurie prapuolė 
birž. 30 d. skrendant virš Por- 
tifgalijos Gvinėjos, buvo nužu
dyti ir suvalgyti Cacheo upės 
apielinkės kanibalų.

WASHINGTON, 1. 16..—-Mak
sim Litvinov Sutiko priimti pre
zidentė Roosevelto reikalavi- 
mą> kad’ visi nesusipratimai 
tarp Amerikos ir Rusijos turi 
būti išrišti pirmiau, negu Ru
sijos bolševikų valdžia bute pri
pažinta.

Litvinov gi spirėsi, kad Ru-* 
ši j os valdžia butų pripažinta* 
pirmiauįsa, o tik paskui galėtų 
eiti derybos dėl išrišimo ęsan- 
čių nesusipratimų; ■ ■ '

'•■fe • VZ'J

EDWARSVILLE, III., 1. 16. 
—Stella Cbristoff, 17 m. ūki
ninkaitė, liko nuteista nuo 1 
iki 14 metų kalėjimai! už nu
šovimą kaimo laiškanešio Voss. 
Ji teisinosi nušovusi jį todėl, 
kad ji bijojusi, kad jis jos ne
išgėdintų. Bet jos tam pasitei
sinimui pakenkė tai, kad ji bu
vo pasiėmusi kelis pašto siun
tinius

l , «•
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CHA1RL0TE,
Keturi kulkosvaidžiais ginkluo
ti plėšikai vidurtniesty užpuolė 
pašto vežimą ir pastvėrė grobį,* 
kuris siekiąs galbūt daugiau 
kaip ■

BERLYNAS, lapkr. 16. — 
Vakar įvyko Hitlerio ir Vokie
tijos užsienio reikalų ministe- 
rio v«n Neųrath pasitarimas 
su Lenkijos ambasadorium 
Berlyne Juzef Litski, kuriame 
buvo tarimąsi, kad abi šalys 
paliautų leidžiusios vieną kitą 
šrhferkiančius ir ginklais grū
mojančius manifestus.

Taikus Lenkijos ir Vokieti
jos pasitarimai tęsis ir toliau. 
Tuo taikingumu Vokietija nori 
ati traukti Lenkiją nuo Franci- 
jos.

Du vaikai žuvo alie
jaus eksplozijoj

CHICAGO.—Bedarbiui tėviri 
George Wotnow, 1243 Wright- 
wood Avė., verdant tepamąjį 
aliejus, aliejus eksplodavo, iš
mesdamas tėvą su durimis iš 
virtuvės, o du jo vaikai, Jean, 
2 metų ir George, Jr., 3 metų, 
kurie tuo laiku žaidė virtuvėj, 
liko užmušti.

Išmestas iš virtuvės tėvas 
šoko į degančią virtuvę gelbė
ti savo vaikus ir galbūt irgi 
mirtinai apdegė. Vaikų motina 
tuo laiku buvo išėjusi sankro
vom

SANTJAGO, Čili, 1. 15.—Ga- 
na smarkus žemės drebėjimas 
supurtė čili ir dalį Argentinos. 
Didesnių nuostolių nepadarė, 
bet labai išgąsdino gyventojus. 
Keli žmonės sužeisti. 

—-—
• BERLYNAS, 1. 15. 
Arthur Wold Meyer, 
galbūt garsiausias 
Vokietijoj
ną ir pats nusižudė.

VALENTIA, Airijoj, 1. 15.— 
Laivai iš visų pusių plaukia 
pagalbon mažam Anglijos lai
vui Saxilby, kurio 27 žmonių 
įgula turėjo apleisti už 300 
mylių nito Airijos pakršačlų.

ST. LOUIS, Mo., 1. 15. -DU- 
darbininkai liko užmušti ir trys 
sužeisti nukritus 22 tonų ge
ležies stiebui prie statomo fe
deralinio trobesio.

KALĖDOS NEBETOLI

ZAMKAUS DVARAS, Rau
donės valsč.—Kiekivenam, kas 
keliavo Nemunu, teko pastebė
ti ant kalno stuksant senos 
kryžeivių pilies bokštas. Jie 
mena mums laikus, kada “Kris
taus broliai” kalavijų ir ugnim 
apsišarvavę nešė musų šalį i 
vergovę.

Amžiai slinko, istorijos ratas 
pasisuko... ir subiro “brolių” 
galybė. Pilis su dvaru teko 
tūlam dvarininkui Paslauskui. 
apie kurio despotizmą baudžia
vos laikais tebėra vietos žmo
nėse dar gyvi pasakojimai. Tai 
buvęs labai dievobaimingas po
nas. Procesijos metu padėda- 
vęs kunigiri net monstranciją 
bažnyčioje nešioti. Bet tai 
nekliudė savo pavaldinius te
rorizuoti; ne vieną praeivį po
no šunes kely sudraskė. Mat, 
per jo žemę net eiti buvo už
ginta...

Istorijas ratas dar pasisuko... 
Fizinė baudžiava išnyko, vasa
lu dvarai subyro... Prieš kelis 
motus Zamkaifs dvaras teko ku
nigui Petraičiui. Kunigas bu
vęs astrologas, norėjęs dvaro 
bokštuose observatoriją įkur
dinti. šiemet kunigas mirė, ir 
visa dvarą paliko vienuoliams 
—siliziečiams. O pilies bokštai 
vis stūkso lyg senų savo val
dovų dvasios sargyboje... Ir vėl 
iš svetur slenka į muftsų šalį 
ta pati vergovės dvasia, tik 
kiek kitokiais rūbais prisiden
gus.

< Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . » Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . . ? Palinksminkite juosi Jie laukia jūsų 
dovanų 1 Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. .vak. 
Nedėldieniaia nuo ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 S0. HALSTED ST. Tei. (Janai 8500



guber-

Reporterio Patyrimaiir dauge

li

te

įvyksta teis-

—-■ Aš.

APLA.
Me.

dėl

Nau-

Narė

Dar apie Dariaus-Girėno

Namai

>'

ina arba neparodb; Of,

buvo gyvos 
išlaimėjimui.

krečiant, 
nušovė

nusistaty- 
gėrimus

yra 
rei- 
ad-

be jokips miMtiės; i?i niėko ne-!| kelias pastabas, 
pate 
taip]

Lietuvių Balsuotojų Lygos Ba
lius prastai pavyko

pa-
bo

Nadir Shah Gazi, Afganis
tano karalius, kuris prieš ke
lias dienas tapo nuodytas.

atmintį. 4
Spaudos Komisija.

i 
■1

tai kad tokie save 
lietuviais tautie- 

minėti “fašistai ir 
neištiesia savo pa- 

bet geriau

mtj Radio Kliubo Chorui.
S. M. B.

plačiai apie programų 
dalykus^ Bet kai ką 
ir nepastebėjęs. Tai

gerai

“Skandalas”

publiką.
Reporteris parašė, kad p-lei 

Mickunaitei akompanavo sve-

Dr. CaldweU's Syrup Pepsin yra pre- 
skripcija, ir yra pilnai saugi. Jo liuo- 
suojančios ypatybės yra paremtos ant 
senna—naturaliikas liuosuotojas. Žar
nos nepasidarys priklausomos nuo šios 
pagalbos. Dr. Caldwelfs Syrup Pepsin 
yra pas kiekvieną vaistininką. Narys 
N. R. A.
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Kodėl Ūmus
Keitimas į Skystą 

Liuosuotoja?

MARGUMYNAI
Rašo P. Dargis

Specialė legis. (seimo) 
Pa. Valstijoje

sesija

gu, beragaudami “skystimėlį”, 
taip įsismagino ir įsikarščiavo, 
kad ginčą išrišus panaudojo re
volverius.

Pasekme — abu sužeisti, ir 
abiem prisieis “atprtkutavoti”.

Streikas baigtos
15,000 mainierių, dirbančių 

Vakarų Pennsylvanijos taip 
vadinamose, “captive” mamo
se, nutarė užbaigti streiką ir 
grįžti darban.

Streikas tęsėsi gana ilgai, 
tačiau mainierių reikalavimai, 
nors ir nepilnai, buvo išpildy
ti. Kompanijos “captive minės” 
pripažino darbininkų reprezen
taciją, taip pat sutinka prime
ti “collective bargaining”.

Pennsylvanijos valst. 
natorius Gifford Pinchot pir
madienį, lapkr. 13 d. Harris- 
burge šaukia specialų valstijos 
atstovų seimą, šioje legist. se
sijoje bus svarstoma:

1. Kontrolė ir taksavimas 
svaiginamų gėrimų..

2. Senatvės pensijos.
3. Bedarbių apdrauda.
4. Pastovi, nuolatinė regis

travimosi (balsuojant) sistema 
ir peržiūrėjimas rinkinių įsta
tymų.

5. Bedarbių šelpimas.
6. Peržiūrėjimas darb. kom

pensacijos įstatymų 
lio kitų.

Gubernatoriaus 
nias, svaiginančius
pardavinėjant,—įsteigimas val
stybinių krautuvių,, (monopo
liu) tuo budu bus išvengiama 
senųjų saliunų sistemos. Rem
tinas sumanymas.

Dėl porą grušų — mirk

Bedarbis Jonas Drab, gyve
nantis Stieren st., vieną pava
karį, būdamas pats ir jo šei
ma alkana, nuėjo į farmerio 
\V. R. Bryant sodą pasikrėsti 
keletą grušų, kad pavalgydinus 
alkanus vaikus. Farmerys, 
matęs jo vaisius 
jokio perspėjimo, 
darbį Drab.

šiftmis dienomis
mas. Farmerys W. R. Bryant 
yra kaltinamas žmogžudyste.
Italijos konsulas demonstruo

ja fašizmą
Ką tik atvykęs iš Italijos 

naujas vice-konsulas Amerikai 
— Pittsburgh’ui, susipažinimo 
proga pasakė karštą kalbą per 
radio. Visa jo kalba buvo pa
švęsta fašizmo ir Mussolinio 
garbinimui.

Daugiau tikėtis nuo jo ir ne
galima, nes juk jis kitaip nega
lėjo kalbėti apie Italiją, nes juk 
jis atstovauja tik vieną parti
ją, kurios tuzu yra Mussolini.

Pakliuvo ir advokatas
Advokatas D. S. Keilley 

traukiamas atsakomybėn, 
kalaujant atėmimo nuo jo 
vokatavimo teises. Skundėjais 
yra Allegheny Bar Assiajiation. 
Adv. D. S. Keilley yra kalti
namas tuo, kad jis samdęs suk
tus tarpiniiikus (agentus), ku
rie lankydamiesi pas nukentęju- 
sius asmenis • siūlydavo adv. 
Keilley užvedimui bylos, tačiau 
bylos nevedęs teisrpe susitai 
kindavo su skundžiamaisiais Už 
tam tikrą atlyginimą, kurį vč 
liau sau pasilaikydavo. Adv. 
Keilley sužinojęs, jog prieš jį 
užvesta byla pabėgo Califor- 
nijon. Tačiau teisėjai, atsto
vaujantieji Common Pleas 
Court nutarė svarstyti bylą ir 
adv. Keilley neesant.

Plės kavintas

šios savaitės galas plėšikams 
buvo tikrai pelningas. Apiplė
šta eilė krautuvių, kompanijų 
ir nei vieno plėšiko nepasisekė 
suimti. Daugiausia jiems kliu
vo, tai apiplėšimas East End 
skalbyklos, kurioje išplėšė sau
giąją spintą ir pasišlave $600 
ir bonų UŽ visą, tūkstantinę, 

f “MunŠairtės” atikos

• Salvatore GUarino, gyvenan
tis Marion st. ir jo draugas 
Meccrelj, pas kuri Salvatoye a^ 
vyko išsigerti, abu guli Mercy 
Hospital (ligoąinSj). Abu drav,

PITTSBURGHO LIE 
TUVIU AVIACIJOS 

DIENA

Vienu šuviu du “zuikius” < 
pagavo

Policijos kapitonas iš Cam- 
bridge, O., pranešė Pittsburgho 
policijai, jog iš jo miesto yra 
pabėgusi iš namų p-lė Ruth 
Peters, 18 metų amžiaus, ir 
kad jo manymu ji slapstantis 
Pittsburghe. Gavę pranešimą, 
Pittsburgho policijos viršinin- 
kas Forner aplanke visus Pitts
burgho kotelius (viešbučius) 
beieškodamas pabėgėlės ir ga
lų gale atrado ją drauge su 
kita mergužėle Fort Pitt HoteĮ. 
Pasirodė, kad ir p. P. draugė bu
vo “pabėgėlė” iš to pat mies
to. Pabėgimo priežastis — per 
šaltas oras rytose, todėl kelia
vusios per Pittsburghą į pietų 
kraštą. Tačiau, khip atrodo, vie
toj keliauti į pietus prisieis 
grįžti į vakarus.

‘ / .jį

Muštynės per brangi a i kainavo
Ignacas Winkler, 45 metų 

amžiaus, einant rinkimų kam
panijai, taip įsikarščiavo, kad, 
vietoje argumentų, pavartojo 
kumščių. šiandieną Ignacas 
Winkler yra imigracijos atsto
vų rankose, kurie rengiasi jį 
išdeportuoti.
Ašarinės bombos pravirgdino 

smarkuolį mušeiką
Saliamonas Dravois, gyve

nantis West End, praeitą penk
tadienį, prisitraukęs “naminės”, 
ėmė mušti ne tik uošvienę, bet 
savo žmoną ir kūdikius. Išme 
tęs visus iš namų ir pademon
stravęs revolveriu, užsibarika
davo savo namuose. Atvykus 
policijai, smarkuolis atsisakė 
pasiduoti, grąsindamas visus iš
šaudyti. '

Tačiau ■ policijai pavaišinus 
ašarinėm bombom, drąsuolis 
verkšnodamas apleido savąją 
tvirtovę.
Išteis'nta — žmogžudystėje
Mrs. Meta Miller, 46 metų 

amžiaus, motina 4 vaikų, bu
vo kaltinama ir teisiama kri
minaliniam teisine I-mo laips
nio žmogžudystėje, nužudžius 
revolverio šūviais savo vyrą.

Mrs. M. Miller teisme prisi
pažino savo vyrą nužudžius, ta* 
čiau save gindamasi.

Teisme paaiškėjo, jog jos vy 
ras jąr dažnai mušdavęs, už
dirbtus pinigus pragerdavęr, 
taip kad jai ir jos vaikams 
reikėję badanti. Nužudytasis 
daręs išimtį tik jos 19-kos me
tų dukteriai, (iš pirmojo vy
ro), kuriai davęs* visokias do
vanas. Buvo nurodyta, jog tar
pe jos vyro if jok pirmo vyro 
dukters buvę |heiliški santy
kini. NttŽudyhlo dieną jos vy
ras F. Miller buvęs girtas ir 
peiliu kėsinęsis ją nudurti; ta
čiau . gindamosi jį jį nušovusi.

Prisaikintieji taršai 7 valau- 
dąa, Ir jg šteino.

Pittsburgho Lietuvių Aviaci
jos diena įvyksta lapkričio 26 
d., Betties Field Airporte prie 
McKeesport bulvaro. Dalyvaus 
lakūnas Juozas R. James-Janu
šauskas ir kiti garsus lakūnai. 
Juozas R. James-Janušauskas 
darys visokių stebuklų ore ir 
duos “raidos” norintiems pasi
važinėti. Lietuvis parašiutinin
kas, Antanas Moskevičius, ku
ris yra pagarsėjęs pas svetim
taučius savo stebuklingais šo
kimais iš lekiančio padangėmis 
orlaivio ir žinomas kaipo Walt 
Crisivell irgi dalyvaus Lietuvių 
Aviacijos Dienoje bei darys 
tuos stebuklingus šokimus iš 
lekiančio orlaivio. Bus ir pra
kalbos aviacijos lauke. Kalbės 
lietuvių ir amerikonų žymus 
kalbėtojai. Jų kalbos bus per
duodamos per garsiakalbius.

Aviacijos programas prasidės 
nuo 1 vai. po pietų. įžanga į 
aviacijos lauką <tik 25 centai 
asmeniui. Už mašinų pastaty
mą nebus imama nieko. Su ma
šinomis privažiuoti gana pa
ranku; mašinoms sustatyti yra 
daug patogios vietos. Pakaks 
visiems.

Kad Pittsburgho Lietuvių 
Aviacijos Dieną padarius sėk
mingą ir tikrai įspūdingą, yra 
rengiama didelė ' automobilių 
paroda nuo Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetameer"< Paroda 
išvažiuos lygiai TOIT’vai. po 
pietų ir važiuos į aviacijos lau
ką, Betties Field Airportą. No
rintieji važiuoti su paroda, ma
lonėkite užsiregistruoti pas pa
rodos komisijos narius, būtent: 
pas C. J. Milių, pas Adomą 
Marčiulaitį arba Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėje, 142 
Orr St. Telefonas Atlantic 
9491. Norintieji parodoj daly
vauti, malonėkit nesivėluoti, — 
12 vai. po pietų bukite prie 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainės. Kas neturi savų ma- 
šinų ir norite dalyvauti Lietu
vių Aviacijos Dienoje, bukite 
viršminėtu laiku prie* Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainės, o 
iš tenai Visi' kartu su paroda 
važiuosime į aviacijos lauką, — 
kas mašinomis, kas brokais 
Visiems bus transportacija pa
rūpinta. Tik kurie neturėdami 
mašinų, norėsite su paroda va
žiuoti, tai malonękite užsire
gistruoti Lietuvių Mokslo Drau
gijos name arba pas parodos 
komisijos narius, kad galima 
butų iš kalno parūpinti pakan
kamai trakų.

Aviacijos lauke programui 
užsibaigus, vakare visi grįšim 
į Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainę. Ten yra rengiamas 
koncertas ir prakalbos susipa
žinimui su lakiniu Janušausku. 
Koncerto x programe dalyvaus 
Lietuvių Radio Kliubo Choras, 
Jono Vainausko' simfonijos or
kestras ir Teiti žymieji IPitts- 
burgho dainininkai ir daininin
kes. įžangų į koncertą tik 25 
centai asmeniui. Koncerto pro
gramas prasidės 8 vai. vakare.

Kurie bus iš toliau atvažiavę 
į Aviacijos lauką, tai lai nesi
rūpina su vakariene, parva^ 
žiavus j Lietuvių -Mokslo Drau
gystės svetainę, gaus - Šiltą vfV- 
karienę už visai mažą kainą.

Kaip visiems yra žinomą, la
kūnas Juozas Jamy>*Janušuus- 
kaš ruošiasi ateinantį pavasa
rį skristi iš New Yorlfo į Juie- 
tuvą ‘ir užbaigti Dariaus-Girė
no nebaigtą kelionę, pildyda-

už scenos, tai nė juokų, ne nie
ko pamokinančio nebuvo.

• - Po lošimo visa publika buvo 
pakviesta į žemutinę svetainę 
prie vakarienės. Ten buvę pa
taisyti stalai, ir visi svečiai 
gavo po vieną sandvičių, kavos 

j puoduką ir po keletą “pampUč- 
kelių”. žinoma, daugiau nei no
rėti nebuvo galima už 25 cen
tus,

■ Patarnautojas prie stalų pa-
rnas žuvusių lakūnų paliktą tęs- taruavo gana. mandagiai ir ru~ 
tamentą, kad Sparnuotas Lie- pestingai. Teko matyti North 
tuivs turi parlėkti į Lietuvą. sidės komunistų jaunuolius. 

Piittsburgho Lietuvių Aviaci- visi vaikinai buvo su raudono-, 
jos Dienos visas pelnas eis pa- mjs “naktaizomis”. Matomai, 
rėmimui antram tranzatlanti- h Gasiunas North Sidės jau
niam Juozo R. Janušausko skri- nuolius mokina, kad reikia gerb- 
dimui į Lietuvą ateinantį pa- Į ti raudoną spalvą iŠ pat jau- 

dįenų Vadinasi, mokina ne- 
kaklaraiščius, 
geri komuni-

vasarį. Todėl visi Pittsburgho 
lietuviai dalyvaukime Lietuvių 
Aviacijos Dienoje ir su savo 
nors maža dalele prisidėkime 
prie užbaigimo Dariaus-Girėno 
nebaigtos kelionės j Lietuvą ir 
tuo pagerbkime jų nemirštan
čią

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

North Side. Lapkričio 10 d. 
Lietuvių Balsuotojų Lyga bu
vo surengus balių Lietuvos Sū
nų svetainėje. Balius buvo ma
žai garsintas ir rengiamas tik 
antroje dienoje po triukšmingų 
miesto ir kauntės rinkimų, ku
riuose miesto republikonų ma
šina buvo skaudžiai sumušta, 
žmonių baliuje buvo neperdau- 
giausiai. '

Gal pelno keletas dolerių 
liks. ’ ,

šioti raudonus 
kad užaugę butų 
štai.

Po vakarienės 
anties leidimas
Bet kas išlaimejo, tai neteko 
patirti. Paskui stalus praktauš- 
čius prie radio muzikos buvo 
šokiai.

Tuo vakaras ir užsibaigė.
— Reporteris.

Gydytojai visuomet pripažino skysto 
liuosuotojo vertę todėl, kad jj lengvai 
galima mieruoti ir jo veikim) kontro
liuoti. ,

Žmonės irgi skubiai grįžta prie sky
stų liuosuotojų. Žmonės patyrė, jog 
gerai prirengtas skystas liuosuotojas iš
valo vidurius Scra* be jokių nemalo
numų laike išėjimo arba vėliau.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
pamainomas kad atitiktu kiekvieno as
mens reikalui. Jo veikimas irgi galt 
būt reguliuojamas. Prie jo nepriprasi- 
te, jums nereikės imti “dvigubą kiekį" 
diena ar dvi vėlians. Neigi Švelnus, sky
stas liuosuotojas kituos jūsų inkstus.

Netinkamas liuosuotojas laikys jūsų 
vidurius užkietžjusiais taip ilgai kaip jį 
vartosite.

ris pabaigs Dariaus-Girėno 
pradėtą darbą.

Gaila, kad jis nepatėmijo lie
tuvių laikraščiuose, jog jau4 at
sirado iš musų kitas didvyris 
— Juozas R. Janušauskas. Aš 
visada laikiau tą kalbėtoją kai
po apsiskaičiusi žmogų, bet da
bar man ateina į galvą kita 
mintis. Jo apibudinimas Da
riaus-Girėno buvo labai žingei
dus.

Taigi kyla klausimas — ar 
kalbėtojas iš tikro nepatėmijo 
laikraščiuose apie Janušauską, 
— ar tik nenorėjo paminėti, 
kaip yra “Kostulės” aiškinama 
Pittsburgho Naujienose?

Kam reikėjo svetimtautį 
kviest kalbėt ? Ar lietuvių kal- 

'Įbėtojų nėra pakankamai? Ne
rasi jokio kalbėtojo, kuris ne- 
girs ir neapibudins gražiais žo
džiais savo skirta tema kal
bant ; o ypač dar ukrainietis 

Švento Jurgio Choras, žino* | arba rusas. Ju4k galima radio 
ma, dabar stiprės, vadovau- užsistatyt ir klausytis per die~ 
jaut Jonui Senuliui. Kurie no- nas anglų kalbas, jeigu taip 
retų prigulėti prie choro, pra- norisi. Bet ar galima lietuvių 
šome atsilankyt. Pamokos lai- kalbą išgirst kur ir kada nori? 
koiną*kas penktadienis, bažny- Ne! Tiktai sekmadieniais per 
čios saloje. Prasideda 8 valau penkioliką minučių ant radio. 
dą vakard; — Aš. | Kodėl ? Už

vadinantys 
čiais, kaip 
klerikalai” 
galbą lietuviams 
tai daro svetimtaučiams. Gėda, 
kad lietuviai nesilaiko vieny
bės.

Reikia suprasti ir mesti pa
našią politiką į šalį ir dirbt iš
vien. Tik tada bus galima pa
sekmingai baigti darbas. Visi 
žinome, kad darbas, kuris da
bar reikalauja daugiausia pa
ramos, yra ne kokis kitas, kaip 
tik “Antras tranzatlantinis 
skridimas”. Nuo musų visų pri
klauso jo pasisekimas.

Tautiškos Parapijos 
judėjimas

švento Jurgio Lietuvių Tau
tiška Katalikiška Parapija. 
South Side, vėl pradėjo veik
ti ir atsistojo ant kojų. Nors 
buvo sumišimas per kelias sa
vaites, bet dabar jau parapi- 
jonai dirba iš visų jėgų suf nau
ju vadovu, kunigu Žukausku.

švento Jurgio Kareiviai ren
gė balių, — pirmų šį rudenį 
— šeštadienį, lapkričio 11 d. 
bažnyčios salėje. Balius pilnai 
pavyko. Pelnas skiriamas pa
rapijos naudai.

North Sidės moterų kortų 
Šimo parė gėrai pavyko

...... Lapkričio 12 jL..N^rlli Sided 
lietuvių -jn.otęry^^bKČvp suren
gusios Lietuvos Sūnų svetainė
je kortų lošimo “parę” Pitts
burgho Universitete Lietuvių! 
Kambario naudai. Kortų loši
mo “parė” pavyko kuo geriau
siai. Lietuvos Sūnų svetainė 
buvo pilnutėlė. Geriausiems lo
šikams buvo išdalinta apie 100 
visokių dovanų. Dovanos buvo 
suaukotos biznierjų ir šiaip ge
rų žmonių.

Man rodos, kad lietuvių kam
bario fondui liks gražaus pel
no. Reiškia, North Sidės lietu-
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vių moterys parode, ką jos 
gali.

“ženfai iš Amerikos” atva
žiuos į Vandergrift lapkričio 
19 d.' Visi esate pakviesti.

Ar esi girdėjęs apie Palan
gą? Ar esi kada girdėjęs apie 
“Birutės maudynes?” Kaipgi 
ne. Meile užsidegęs senbernis 
klaupias ant kelių ir graudin
gai maldauja senmergės, kad 
butų jo žmona.

i Parodoma, kaip yra linksma 
ištekėti. Viskas bus paaiškinta 
ir parodyta. Matykite “žentai 
iš Amerikos” Vandergift, Pa., 
ateinančioje' nedėlioję, lapkričio 

119 d.
Aš girdėjau ir busiu

, Magdė.
Lietuvių Radio Kliubo Chc-

7 kp. Vakaras 
pavyko

Lapkričio 12 d.’ LMD. sve
tainėje Soho įvyko’ AiPLA. 7 
kp. vakarienė ir teatras. Įžan
ga buvo tik 2.^ , centai asine-1 
niui į teatrą ir/’įv vakarienę. 
Reiškia, buvo vištoms prieina- ro komisija kviečia visus van- 
ma. Publikos susirinko gana dergrifiečius ir apylinkės lietu- 
daug. Matomai, iš kalno buvo vius į teatrą—“žentai iš Ame- 
tikietų daug parduota. |rikos”. Veikalas bus lošiamas

Vandergrift, Pa.,, lapkričio 19 
dieną.

Kaipo komisijos narė, prie 1 Lietuvių

Ir mano žodis 
Mickunaitės 

koncerto
Praeitame Pittsburgho 

jienų numeryje jau buvo rašy
ta apie dainininkės p-Ies Emi
lijos Mickunaitės koncertą 
Pittsburghe. Koncertas įvyko 

i Piliečių Svetainėje,

Programo pradžios neteko 
matyti. Mes kiek pasivėlinome.

dome APLA. Ceptro sekreto-1810?. pr6g0? a? J.ror,u pa(lekotl | laPkr^o 5 d. Reporteris apra- 
rių J. -Gašlūną bedfožiant spy- 
čių apie APLA. kaipo apie dar
bininkišką organizaciją ir apie 
“Laisvę” kaipo apie darbinin
kišką laikraštį. Jis ragino ne 
tiek rašytis prie APLA., kiek 
skaityti “Laisvę”. Girdi, dabar 
esąs , “L.” vajus įr galima už
sirašyti nupiginta kaina.

Gasi uhui pabaigus spyčių 
drožti, buvo ptadetaš ir tas taip 
vadinamas teatras, 
Pragarai”. Lošime dalyvavo tik 
2 ypatos. Būtent, Antanas 
Žvirblis ir Mrs. J. D. Sliėkie^ 
ne. košėj ai atilko savo roles 
gaha gerai. l'Tik visas vargas

visiems danoriečiams ir pitts- gana
i burghiečiams už širdingą para- įr kitus 

praleido 
šiuo aš noriu apie (tai parašy
ti. Reporteris rašė, kad Micku-

i ir 
Taip, aš irgi

u. įveporteiib rase, jviivi

Jaunuolės įspūdžiainaite esanti «era 
__________________ | gerai dainavus. Taip, aš i _ 

su tuo sutinku. Bet negalima 
gedulo vakarą Išakyti, kad tai yra geriausia

. ,, . dainininkė, kaip kai kurie gal
Aš esu beveik tos pat nuo- mario. Dainuoti gražiai dainuo- 

monės, kaip ir.korespondentas J a ir turi malonų balsą, bet 
Kostulė apie ' Dariaus-Girėno judėjimo ir nudavimo, kaip pas 
gedulo vakarą, kuris įvyko spa- tikruš artistus, pas p-lę Micku- 
lių 22 d., Lietuvių Piliečių sve- naitę nėra. Man rodos, kad p-lė 
tainėje. Būtent, kad vakaras Mickunaitė yra tinkamesnė dai- 

____ , buvo labai prastai vedamas, nuoli prie radio ragučio (mai- 
buvę su pačiu lošiau? kuris yra [Tačiau noriu padaryti ir savojkio), negu ant pagrindų prieš

Mane Ubai nustebino vienas 
sii 7no*,taibčtpji| |įl srivo prakalba. Jo 

tėriri a$e savo.- ku*'Vtohas sakinys*buvo maždaug timtautė, tūla Maria Cavenėy 
rie publikai mažai' įdomus. Jei tokia: Mažum kada nors vėl at
lik rie tas revolverio iššpvimas ainis didvyris iŠ lietuvių-; ku-

Codahan, bet nepastebėjo, kas 
akompanavo dainininkui Alek-

sandrui Sadauskui. Gal pamiršo 
parašyti, kad Sadauskui akom
panavo p-lė Milda Virbickaite. 
Aš labai stebėjaus, kodėl p-lė 
Milda Virbickaite nebuvo kvies
ta akompanuoti p-lei Mickunai- 
tei. Man rodos, kad musų lie
tuvaitė Milda Virbickaite savo 
gabumais kaipo akompaniste 
yra lygi arba geresnė, negu to
ji svetimtautė.

Keletas metų atgal daininin
kas Butėnas dainavo Pitts- 
burghe ir dainavo dainas daug 
sunkesnes, negu Mickunaitė. Ir 
jau tada Milda Virbickaite bu
vo pakankamai gera akompa- 
nisitė akompanuoti Butėnui. O 
tenka pasakyti,; kad Milda Vir- 
bickaitė nuo Butėno koncerto 
iki šių dienų jau yra daug pa
žengus pirmyn muzikoje. Mat, 
dalykas tas su musų tais lie
tuviais^ kad jei svetimtautis,- 
tai ir geras. Svetimtautei akom-, 
panistėi Mickunaitės .koncerto 
rengėjai, tur būt, užmokėjo $15 
ar.$20. Tai buvo* gerai. Bet jei 
lietuvaitei butų reikėję mokėti 
$5 ar $10, tai, žinoma, butų 
buvę g voltas. O jei kur už dy
ką reikia skambinti lietuvių 
draugijų parengimuose, tai 
musų lietuvaitės tada yra ne
užmirštamos ir labai geros.

Gerbkime savuosius, kurie 
pagarbos yra užsitarnavę.

Dabar da žodis kitas dėl Mic
kunaitės koncerto rengėjų. 
Kaip jau yra žinoma, Micku- 
naitei koncertą rengė Lietuvių 
Vaizbos Butas, kuris preten 
dubja būti nepartyviškas ir ne
religiškas. Bet koncerto rengi
mo komisija, kuri susidėjo iš 
J. Bulevičiaus, Al. Onaičio ir 
kelių kitų, elgėsi tikrai kata
likiškai ir kitų pažiūrų žmones 
buvo ignoruojami, ypač prie 
programų sudarymo. Tik, žino
ma, buvo gerai, kad da ta ^be
dieviška” publika atsilankė į 
koncertą. O jei ne, tai Mickū
nai tei butų prisiėję dainuoti tik 
pusei tuzino kunigų ir kelioms 
davatkoms.

Dar vieną dalyką noriu pa
stebėti. Kaip jau mes visi esa
me laikraščiuose ir plakatuose 
skaitę, Mickunaitės koncerto 
pelnas btik buvo skiriamas Da- 
riaus-Givėite paminklo staty
mui. Todėl butų tikrai įdomu 
girdėti, kiek pelno paliko Da
riaus-Girėno paminklo staty
mui iš Mickunaitės Koncerto? 
Kfek tėnkA girdėti, Mickunai
tės koncertas ne tik kad pelno 
nedavė, bet dar buvę nedatek- 
liaus. Mat, artistei reikėjo už
mokėti $250, o kur dar kitos 
išlaidos?

Mickunaitės koncerto rengė-# 
jai geriausiai žinojo, kad Mic
kunaitės. koncertas yra -rengia
mas nte M Dariaus-Girėno pa- 
minklo statymo, bet dėl parėmi
mo artistės Mickunaitės. tai 
kam buvo reikalinga dangstys 
tis Dariaus-Girėno garsiais bar
dais ir veidmaihintttf?

Kostu lė.
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Brooklyn, N. Y
Trupiniai iš musų padangės

automobiliu užvažiuoti ant ha 
mo 
viu 
rai 
12Didelis įsisiūbavimas politi

koje jau pasibaigė. Dabar vie
ni nubudę, o kiti linksmi. Prieš 
balsavimus visokie mekleriai 
landžiojo po stubas, žadėdami 
įvairių gėrybių. Bet kai pra
ėjo rinkimai, tai ir tie politi
kieriai išnyko, kaip kokie bam- 
bardieriai. Kai ėjo kova dėl 
“džiabų”, tai visi gerinosi ir 
viską žadėjo. Dabar ligi kitų 
rinkimų piliečiai vėl bus už
miršti.

Republikonai, žinoma, labai 
patenkinti. Vyriausiai jų re
miamas kandidatas nugalėjo 
Tammany mašiną. Negelbėjo 
net McKee. Balsuotojai šį kar
tą buvo pasiryžę šluoti lauk 
Tammany mašiną, nepaisant 
nieko. Ir tai jiems pasisekė. Ai 
iš permainos jiems teks pasi
džiaugti, — tatai parodys at
eitis.

Tenka pasakyti, jog prieš
rinkiminėje kampanijoje labai 
smarkiai veikė komunistai. Ta
čiau visas jų veikimas susive
dė prie zto, kad jie visokiai 
budais niekino socialistus. Na. 
ir kokie rezultatai? Socialistai 
surinko 63,002 balsu, o komu
nistai tik 26,564. Vadinasi, so
cialistų kandidatas į merus su
rinko du kartu su viršum dau
giau balsų, negu komunistų 
kandidatas. Pasirodė, jog pur- 
vinimas Maskvos davatkoms 
perdaug naudos neatnešė.

Su kitais kandidatais komu
nistai irgi kur kas silpniau 
pasirodė, negu socialistai. Sa
kysime, socialistų kandidatas į 
“boro” prezidentus surinko 7,- 
973 balsus, o komunistas tik 
2,043. Tie faktai aiškiai rodo, 
k.d socialistų įtaka yra nepa
lyginamai didesnė, negu kDmu- 
nistų. Ir reikia mahyti, kad 
New Yorko didmiestyje socia
listų Įtaka juo tolyn, tuo la
biau stiprės.

—o—
Kai “Naujosios Gadynės” 

koncertas nusisekė, tai “Lais
vė” tuoj padarė pastabą, kad, 
girdi, tame koncerte tik bur
žujai dalyvavo ir savo pinigus 
leido. Esą, tame koncerte da
lyvavę visi butlegeriai ir šiaip 
buržujai. »

Na, štai įvyko ir “Laisvės” 
koncertas. Jis nei kiek nebuvo 
didesnis, negu styokininkų kon
certas. Peržiurėjus programą, 
pasirodė, jog ir čia visi tie biz
nieriai su savo garsinimais, 
kurie buvo ir sklokininkų pro- 
grame. Vaidinasi, bimbiniai be 
tų biznierių ir “buržujų” ne
gali nei žingsnio žengti. Pir
ma bimbiniai juos visokiais bu 
dais iškoneveikia, o paskui ei
na pas juos dolerių kolektuo- 
ti. Tie gaivalai tikrai neturi 
jokios sarmatos. Apie biznie
rius prirašo visokių šlykščių 
dalykų, bet visai nesidrovi uba
gauti iš jų dolerius.

Na, ir kalba tie besarmačiai 
apie “tiesiąją liniją”. Faktinai 
jie prisilaiko ne “tiesiosios”, 
bet dolerinės linijos. Kai jie 
gali iškolektuoti iš profesiona
lų ir biznierių kiek dolerių, tai 
viskas tvarkoje. O kai tų do
lerių negauna, tai ir vėl pra
deda juos kandžioti.

—o—
Progresas pasireiškia visame 

kame. Prieš keletą metų būda
vo didelė naujiena, jei auto
mobilistas atsidurdavo į stul
pą arba su važinėdavo praeivį.,
Paskui tai pasidarė visai pa- rU žmonių bei partijų neužka- 
prastas dalykas. Kas metai ne- bina. Todėl sunku suprasti, ko- 
tenka gyvasties automobilių ne- dSl Jam tokie laiškai yra siun- 
laimėse tūkstančiai žmonių ir čiami.
dūliai to niekas nesistebi. Nieko nepadarysi, kad m^s

Pradėjo žmonės skraidyti dar savo tarpe turime/tokių 
oru. Atsidusome mes, — gal Žmonių, kurie elgiasi taip, tar- 
bus dabar saugiau bent pra- si jie gyventų septynioliktame 
eiviams. Bet pasirodo, jog “oro amžiuje. Pasakyti į akis žmo- 
paukščiai” kai kuriais atžvil- gui, ką mano, jie nedrįsta ir 
giais yra net pavojingesni, ne-Į tuo pačiu laiku bijosi, bet siun- 
gu automobiliai, šiaip ar taip tinėti anonimiškus laiškus ir

stogo negalima, o su orlai- 
tatai lengva padaryti. Tik- 
taip. Sakysime, lapkričio 

d. Brooklyne lėktuvas už
kliuvo už namo. Keturi žmo
nės liko užmušti ir trijų namų 
kampai nuardyti.

Reiškia, dabar nebėra sau
gumo ne tik ant žemės nuo 
automobilių, bet net namuose. 
Žiūrėk, koks lėktuvas nutups 
ant stogo, ir pabaigta, 
nuo civilizacijos niekur 
galima bepasislėpti.

Greit 
nebus

kandžiotu iš pasalų, tai jie vi
sai nesidrovi.

Senas Brooklynas, rodosi, tu
rėtų dalinai būti švietimo cent
ras. Čia randasi net septyni lie
tuviški laikraščiai. Vadinasi, 
“šviesos” jau reikėtų pakakti. 
Bet IMir tau, — neapykantos 
ir niekinimų yra daugiau nei 
reikia.

Kada, pagalios, mes lietuviai 
daug-maž sukuliturėsime ir su- 
padorėsime, — paliausime būti 
fanatikai ir nebeniekinsime vie
ni antrus?

/Praeis, tur 'būt, dar nemažai 
laiko, kol mes to laipsnio pa
sieksime.

na linksmai laiką praleidau ir 
man niekas nekaštavo. Prisigė
riau, prisivalgiau ir apie ket
virtą vai. rytų apleidau pokilį.

Nors aš neturėjau progos 
prieiti paspausti p. Rice ran
kos, aš vistiek tariu ačiū. Po
nai Raškevičiai yra visuomenės 
veikėjai, priklauso prie visų 
pažangių lietuviškų draugijų ir 
joms daug darbuojasi. Ponia 
F. Raškevičienė yra buvusi per 
daug metų SLA kuopos fin. 
raštininke, P. Rice daug dar- 

roomį. Ogi bar roomis ir pilnas j buojas L. P. D. Kliube. Linkiu

kad bus viskas veltui, alūs, 
“spring chikenai” ir skanus 
valgiai. ų
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Laikui atėjus ir aš nuvažia
vau pėkščias prie, svetainės vil
tį turėdamas, kad kas nors pa
matys mane ir įsives į vidų. 
Pažįstamų aš 
niekas manęs
svetainėj tuo laiku griežė Šau
nus orkestras, tai man buvo 
proga įeiti į vidų. Svetainė kaip 
kimšti prikimšta. Visi linksmi, 
šoka, uliavoja. Einu į bar

mačiau daug, bet 
neprašo. Bet kad

žmogus su meškere: “Aš ne- 
žuVaūju. Aš maudau šį kir
miną”.

Policininkas (grįsdamas): 
“Ar aš galiu matyti tą kirmi
ną?”

žmogus: “štai jis”.
Policininkas: “Tamsta su-

Gengsteriai ir raketieriai pas 
mus veikia nei kiek nemažiau, 
kaip ir kitur. Lapkričio 12 d. 
gengsteriai pasigavo du savo 
priešus ir bandė juos išvežti 
“ant raido”. Vienas pagrobtų
jų vargais negalais išspruko ir 
pradėjo bėgti. Gengsteriai pa
leido kelis desėtkus šūvių, bet 
nepataikė. Kitų imtinį jie pa
vežė kiek toliau ir, suvarstę 
kulkomis, išmetė lauk iš auto
mobilio.

Prieš kiek laiko vienas vy
rukas grįžo namo iš “good 
time”. Matomai, važiavo nei 
pats nežinodamas kur. Atsiti
ko nelaimė: keturi vyrai tapo 
užmušti ir dvi moterys sužei
stos.

Vienas taip vadinamas nak
tinė gorila nušovė vyrą, kuris 
bandė apginti savo žmoną. At
sitiko tai restorane. Neseniai 
visas būrys banditų įsilaužė į 
turtingų žmonių namus, kur 
buvo balius. Pasitaikė, kad ten 
buvo ir policmonas. Banditai 
jį apkūlė. Tačiau kilo triukš
mas ir kai kuriuos puolikų pa
sisekė pagauti.

—o—
šiaip beveik nepraeina tos 

dienos, kad neįvyktų vienokios 
ar kitokios rūšies tragedija, 
žudosi žmonės dėl desperaci
jos, kadangi nebegali pakelti 
nepaprastai sunkių gyvenimo 
sąlygų. Vieni pasidaro sau ga
lą bešokdami iš aukštų namų, 
kiti skandinasi upėje, o treti 
nusitroškina dujomis. Tai vis, 
matomai, gerų laikų pasėkos. 
Nežinia, nei kas bebus toliau.

—o—
Kaimyniniame mieste pasi

taikė tokia tragedija: pabudo 
vyras naktį ir pamatė, kad jo 
žmona krausto kišenes. Ji jau 
turėjo pasiėmusi $2,100. Jis 
tuoj šoko iš lovos ir atėmė pi
nigus. Nepasitenkinęs tuo, dar 
nubėgo į kitą kambarį ir pasi- 
tvėrė revolverį, kuriuo nušovė 
savo žmoną. Posūnis bandė at 
imti revolverį, bet besigrumiant 
revolveris išsišovė ir jis krito 
negyvas. Tapo pašaukta poli
cija, kuri žmogžudį surakino 
ir išsivežė.

—o—
teko nugirsti, kad į 
atvyksta pasisvečiuoti 

buvęs savo laiku
Įdo-

Beje, 
Ameriką 
p. Daniušis, 
Sandaros organizatorius,
mu, ką jis dabar veiks ir ko
kios linijos laikysis. Well, bet 
tai parodys netolima ateitis.

Frank Lavinskas.

Indiana Harbor, Ind.
Didis atidarymas

kaip akis. Keturi bartenderiai 
nespėja pilti alų. Palaukęs apie 
pusvalandį ir aš gavau alaus. 
Einu į kitą barroomį ir ten ke
turi pila alų. Ir ten gavau. Tai
kau gauti “čikino”. “čikinas” 
buvo duota valgomajam kam
baryje. Ten gaspadinės nušilu
sios nespėjo duoti. Valgiai gar
džiai pagaminti ponios F. Raš- 
kevičienės, su pagelba pp. 
daugienėš, IP. Laučienės, 
Kunčienės, Palevičienės, P. 
leskienės. Jaunos mergaitės 
še į stalus. Man žinoma buvo 
Anna ir Bronise Radžiukes. IŠ 
svečių pastebėjau buvo pp. J. 
Radžiai, P. Raškevičiaus uoš
viai, Dr. J. Radžius, švogeris, 
A. Radžius, M. Šleiniai, pp. J. 
Karveliai, Jokūbas Karvelis, Jo
nas Sidaugas, M. J. Kromelis, 
P. Yarutis, L Pivaronas, A. Sa- 
dunas, V. Jankauskis ir labai 
daug kitų, kurių visų negalė
jau apmatyti. Ir antra, man 
nebuvo galima visų apmatyti, 
kadangi p. Raškevičia yra 
įrengęs kambarių kambarėlių, 
kur svečiai gali sau užsidarę 
svečiuotis ir jų niekas nekliu
do. Pokilis buvo labai šaunus, 
linksmas, pavyzdingas. ,

Tai dėka sugebėjimui gaspa- 
dorių pp. P. Rice (Raškevičių), 
kurie yra malūnus, linksmi ir 
visų gerbiami. Dėlto visi taip 
susirinko j “grand opening”.

A L

Si

Za- 
ne-

Kadangi jau tilpo “žilo Sene
lio” aprašymas “Naujienose” 
apie p. Povilo Rice (Raškevi
čiaus) aludės atidarymą (T. 
Ywanow senos vietos), tai šiuo 
kantu ir aš noriu prisidėti su 
savo penkiais “grašiais”. Noriu 
būti šioks toks reporteris iš 
šios kolonijos. Na. tiek to, ei
name prie didžiojo atidarymo.

Per kelias dienas prieš 
“Grand Opening” visi lietuviai 
iš Ind. Harboro turėjo pakvie
timus. Tai buvo aukštesnio luo
mo lietuviai, daktarai, vaisti
ninkai, auksoriai ir visi kiti 
biznieriai. Visi tik ir kalbėjos, 
kad eis pas p. P. Rice šeštadie
nio vakare. Man ir rūpėjo pa
tekti į tą vietą, kur skirtina 
lietuvių išeivija susirenka ir su
žinoti ar bus taip, kaip sakė 
prieš šeštadienio vakarą. Sakė, Aš, nors ir neprašytas, bet ga

BSBtt- SBSStatE

gero biznio!
Neprašytas Svečias.

JUOKAI
“Tik pamanyk, mano žmo

na gavo kitą anonymišką laiš
ką šiandien”.

“Iš ko?”
(“Boston Transcript”).

Poetas: “Ar tamsta nega
vai jokių pareiškimų nuomo
nes iš visuomenės po to kai 
mano eilės buvo išspausdintos 
tamstos laikraštyje?”

Redaktorius: “Taip, keli as
menys su tokia pačia pavarde 
kaip tamsta prašė paskelbti 
paneigimą bet kokios giminys
tės su eilių autoriumi”.

(“Fliegende Blaetter”, 
Muenich).

Policininkas: “Čia neleidžia
ma žuvauti”.

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas praAalinimui pečiu 

skaud&jimo, tai paprašyti ko nors, kaa 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudamų vietų — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų saknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pąin-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmų.

Visose vaistinčse kaina 35c. ir 70c.—• 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

4921-41 SOUTH RACINE AVĖ

SERVICE
Du jauni vyrukai apiplėšė 

žydo “junk shop”. Atėmė $290. 
Kitoje vietoje du jauni vyru
kai susibarė dėl merginos. Gin
čui išspręsti žodžių nepakako,— 
vienas išsitraukė revolverį ir 
pašovė savo, konkurentą. Su
žeistasis tapo nugabentas" j li
goninę, 
ti, kas

tačiau atsisako pasaky- 
jj pašovė.

žinia, Brooklyne yra 
lietuviški radio pro- 

Tų programų anaūn- 
kad į radio

prisiunčiama kolio-

Kaip 
duodami 
gramai, 
seris skundžiasi,
stot; yra 
jantys laiškai. Anaunseris Vin
cas Matuševičius, rodosi, nie
kam ant komo nelipa, — aitski-

Nieko nepadarysi, kad

M u

National Ice and Fuel Corporation yra nauja tik iš var
do. Ji yra Midwest Ice Company skyrius ir jos rekor
das pasižymi tuo, kad ji per daugiau kaip 25 metus jau 
tarnauja Chicagos žmonėms.
Vięnog musų KURO PATARNAVIMAS yra beveik 
naujas. Mes dabar operuojame Anglių Yardą kuris

< pirmiaus priklausė Peoples Fuel and Supply Company 
ant 4921-41 South Racine Avenue. Yardas tapo perbu- 
dabotas, nauji ir moderniški liodavimo ir pristatymo 
įrengimai parūpinti, ir aruodai pripildyti su šviežiomis, 
augštos rūšies anglimis, atgabentomis iš geriausių ka
syklų kiekviename lauke ir geriausios rūšies koksų.
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Mes kviečiame jus atsilankyti į musų yardą arba pate
lefonuokite mums savo anglių ir koksų orderius su pil
nu užtikrinimu, kad jus gausite geriausios rūšies anglis, 
geriausi patarnavimą ir pilną garantiją, kad jos bus 
sąžiningai nusvertos su kiekvienu pristatymu.

lBions.'(

VAN BURENJ
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/yiSubsidiarLi of Mi'cLuesž /cc Company - / Graujoig, Prcs.

'VA'

Oi 1 - 4>’: A-S ■.
;r.

(“Ulk”, Berlin).

Pekas 35c
Pak. 5 C

8 uncijų C p 
pak. ****

3 už 25c

5 už 19c
2 sv. 21c

3 sv. 25c

s v. 15c

pakelis 9c

4 už 19c

....y., svaras 19c

ken. 25C

10 c

VVISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

.. Vid. šmotas 5c 
Dideli šmotai 2 už 9c

FOR LBSST

STORES
NKiCHauHHOOD grumtu

imtas už maudymą kirmino be 
maudymosi rūbo”.

(“Le Moustiąue”, Cbarlcroi).

“Pereitą naktį aš įsilaužiau 
į advokato namus”.

“Kiek tau reikėjo sumokė
ti?”

DaboKSavo Inkstus!
t *

Neužleiekite Inkttų ir Pūslės 
Nereguliarumų.

Jeigu jus vargina pūsles nereguliarumai, 
keliamasis naktimis ir kurtus strėnų 
skaudėjimas, greitai susidomėkite šiais 

simptomais^ Jie galbūt įspėja tulus inks
tų ar pūslės pakrikimus.

Per daugiau kaip 50 metų dėkingi 
vartotojai atsideda ant Doan's Pilis. Gi
riamos visoje šalyje. Gaukite Doan’s 
šiandie.

Doarfs Pilis .uC

PIRKITE DABAR!
Pirkite “MIDWEST STORES” 

Sankrovose
Kainos Dabar žemos! Maistas Geriausios Rųšies!

IŠPARDAVIMAS!.
Pėtnyčioj ir Subatoj, Lapkričio 17 ir 18 d

Kiaušiniai
Rinktiniai Kiaušiniai Dideli Puikus Tuz. 23c.

No. 1 Kokybes 
TUZ.

niTI VuC Rinktinės Puikios 
DLILV110 IDAHO RUSSET

JELL-0 VISŲ SKONIŲ
ŠPAGETAI AR“RED CROSS MAKARONAI

TOMAČIŲ Sriuba ‘<Campbell>fi
PET—BORDEN’S 

CARNATION 3a"?sti. 19ckenai ■ w wMILKAS
RED KIDNEY BEANS “Mičhvest” No. 2 kenai
“C & H” CUKRUS “Powdered or Brown” ....... 1 sv. pak. 2 už 15c
“WARD’S" BANANĄ CREAM KĖKSAS
“GRAPE-NUTS” FLAKES ..... ..............   2 7 unc. pak. 17c

DĮYKAII. — Beetleware — Spoon.
PUMPKIN Puiku*-. “Midvvest”’ Dideli No. 2*4 kenai 9c
BAKED MEAT LOAF “Drexel Farms”

LAŠINIAI RAIKYTI .............

GRAPEFRUIT Floridos
SPANGUOLĖS “Eatmor”
TOMATĖS šviežios Rinktines Californijos

SALDUS MAIŠYTI AGURKAI “Midwest” 16 unc, džiaras 17c 
PUIKUS MAIŠYTI DŽIOVINTI VAISIAI

M A T TFU MTT .K “Thompson’s” Svaro OQ pA HilA 1VHLj.Iv Dubeltavai Chokolado kenas
_______________ DYKAI! TABLE TENNIS SETAS
“1—2—3° BLYNERIŲ MILTAI

“AMERTCAN FAMILY”
muilas 5 u? 26c FLAKES 2 15c
CAMAY Veido Muilas ... .
IVORY MUILAS ..........
**P & G” NAPHTHA MUILAS
“SHINOLA” čeverykų Pališas Visiems čevervkams 2 blčk, 15c

Glėkine 10c“2 in 1” Čeverykų Pališas Visų Spalvų

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA - Dauguma "Midwest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėtą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

7 300 iNbitraNvKNT

•BUT AT THB

MiDWEST
Daktaras

Kapitonas 
Paaauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
ekausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—-8 valandai vakare. 
NedSliomis nuo 11 ryto iki 1 vai, 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROADg 
arti St. Lonii Avė. Tel. Kedzie 8902 ,

Vanos, lietam ir draakoi vanos.

RueHka Ir turkUka
ewimming pool.

it tuririika pirtis moterimi
ttredomh ifci 7

.aki
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SUSIPEŠĖ DĖL KRIKŠČIONYBĖS

Robėrt Louis Stevenson Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
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to am
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119. Kadangi dau

yra

tų amžiaus vyru, tai jos Šan
sai palikti našle yra 3 prieš
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Reiškia, tokio se- 
sulaukia tris kar- 

skaičius moterų

gavęs dau- 
visitotinuose 
ir turintis

Kitais žodžiais sakant, 
labiau4 pasisaugo j a.

Dėl nežinomos

Bolševizmas žadėjo pilną 
laisvę liaudžiai ir neribotas pi
lietines teises. Kur ta laisvė ir

Logiškai vykinant ši- 
krikščionybę, nes 

tiesų, yra paimtas iš žydų, 
vadinamas “žydų karalium”. Tačiau,

nu
liai 

ir kru- 
kai kada 

išgulėdavo 
lį atvykdavo šimtai tūkstančių savo mažoje lovelėje; kai ka-

esci 
dau- 
Val-

Gimsta daugiau berniukų net 
mergaičių.—Mirtingumo san
tykis tarp vyrų ir moterų. 
—Moterys kreipia daugiau 
dėmesio į sveikatą. Senų 
moterų randasi daugiau nei 

Nors moterys 
vyrai, bet, 
ilgiau gy-

Vienok reikia neužmiršti, 
kad Amerika yra,; taip sakant, 
nauja šalis, kur gyventojų 
skaičius ligi šiol nebuvo nusi
stovėjęs. Priėš karą j šią ša-

jos greičiau* pasveiksta. Vadi
nasi, noras sirgti dažnai išgelb- 
sti gyvastį.

Kad moterys ilgiau gyvena, 
pilniausiai patvirtina statisti
kos duomenys. Prieš kiek lai
ko C. B. Cabb iš Londono su
rinko davinius apie šimtame
čius, gyvenančius Anglijoje. Vi
soje Anglijoje jis surado 18 
šimtamėčių. Iš to skaičiaus 15 
buvo moterys ir tik 3 vyra1. 
Be to, jis patyrė, jog per vie
nus metus Anglijoje mirė 463 
žmonės, kurie buvo sulaukę 90 
ir daugiau metų amžiaus. Pa
sirodė, jog du trečdaliai jų bu 
vo moterys, 
no amžiaus 
tus didesnis 
negu vyrų.

SLA. KONSTITUCIJOS 
PROJEKTAI

no, arba pasitraukia iš kandi
datų, tai seimas, tai vietai už
pildyti, paskelbia naujas nomi
nacijas ir rinkimus (visuotinu 
balsavimu); o išrinktąjį kandi
datą paskui patvirtina ir įves
dina Pildomoji Taryba. Tai bu
tų nuosakiau, norint pravesti 
visuotino balsavimo principą*

SLA nariai ir kuopos dabar 
turi progą abudu projektu pa
lyginti ir išdiskusuoti, kad iki 
ateinančio seimo butų žinoma, 
kokios konstitucijos jie nori.

Komisijos dauguma — pp. 
Birštonas ir Bordenas — siūlo 
atimti visuotinam balsavimui 
sprendžiamąją galią SLA. Pild. 
Tarybos rinkimuose. Jau perei
tame seime, Pittsburghe, dau
guma delegatų, susitarusių ne
įleisti Bagočiaus | prezidento 
vietą, smogė visuotino balsavi
mo principui į pakaušį. Dabar 
norima jį pribaigti. Nuo SLA. 
narių priklausys, ar jie* leis, 
kad tai įvyktų, ar neleis.

Nežiūrint tad to fakto, kad 
berniokų gimsta daugiau, ne
gu mergaičių, bet beveik viso
se šalyse moterų yra daugiau, 
negu vyrų. Pavyzdžiui, Angli
joje, kur gyventojų skaičius 
yra .nusistovėjęs, • paskutinis 
cenzas parodė, jog moterų 
beveik dviem milionam 
giau nei vyrų. Jungtinėse 
stijose 1930 m. vyrų bu‘vo 
pūtį daugiau nei moterų.

Amerikoje Seimo, turi būti 
Seimo užtvirtintas kaip iš
rinktas | tą vietą, kuriai 
kandidatavo, ir po tam taip 
išrinkti ir užtvirtinti virši
ninkai turi priimti viršininkų 
priesaiką ir bus įvesdinti | 
savo vietas ir tuoj aus per
ims visas teises, galybę ir 
privilegijas kaipo tokiems 
viršininkams priklausančias, 
ir sykiu veikiant, visą auto
ritetą kaipo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildomo
ji Taryba.-’
Tik jeigu kuris išrinktas vi

suotinu balsavimu kandidatas■
numirtų, pirma negu jį seimas 
patvirtins, arba pats ištrauktų 
savo kandidatūrą, arba netektų 
reikalingos kvalifikacijos užim
ti vietą Pildomoje Taryboje, 
tai seimas gali jo vietoje rinkti 
kitą ią dalyvavusių nominacijo
se kandidatų.

Pastarasis projekto patvar
kymas vargiai yra pamatuotas. 
Kodėl seimas turi rinkti iS tų 
kandidatų, kurie nominacijose 
arba rinkimuose pralaimėjo? 
Jeigu juos atmetė visuotinas 
balsavimas, tai ir seimas 
turėtų jų rinkti.

Daug geriau butų buvę 
daryti tokią tvarką: jeigu 
rinktasis kandidatas mirštą,

tos teisės? Jų nėra. Nei žo
džio, nei spaudos, nei organiza
cijų laisvės Rusijoje seniai ne
beliko nė pėdsako. Vienintėlis 
visų Rusijos gyventojų balsais 
išrinktas seimas, (kuriame “mu
žikų” atstovai turėjo absoliu
čią daugumą!) buvo išVhikytas 
ginkluota jėga. Krašte siaučia 
teroras ir dažnai net badas. 
Na, tai kas iš to, kad bolševi
kai dar tebeturi galią?

Mizara nesupranta pamatinės 
sociąlizmo minties: kad darbi
ninkai tegali išsivaduoti tiktai 
savo pastangomis. Rusijos ir 
Vokietijos darbininkams užsisė
do ant sprando diktatoriai —- 
Rusijoje 15 metų pirmiau, ne
gu Vokietijoje. Bet ko čia iš 
to džiaugtis? Ar Mizarai ma
lonu, kad bolševikai davė pa
vyzdį Hitleriui ?

Ponas Arrow, pirm visko, 
pasirodė net prastesnis, negu 
kapitonas buvo spėjęs. Jis ne
galėjo suvaldyti vyrų ir jie el
gėsi su juo, kaip jiems patiko. 
Bet tas tai visai ne pats blo
giausias daiktas; nes, po vie
nos ar dviejų dienų po iš
plaukimo į jurą, jis pradėjo 
pasirodyti ant viršaus laivo su 
neaiškiomis akimis, paraudu
siais skruostais, suglebusiu 
liežuviu ir su kitais girtavimo 
ženklais. Daug kartų jį 
varė žemyn sugėdintą, 
kada jis parpuldavo 
vinai susižeisdavo 
jis’ ištisą dieną

mas paragrafas 
skamba taip;

'“Kandidatas 
ginusiai balsų 
balsavimuose... 
reikalingas kvalifikacijas lai 
ke Susivienijimo Lietuviu pirma negu seimas jį.patvirti

DAUG ŽODŽIŲ —■ MAŽAI 
SENSO

Kodėl Moterys Gy 
vena Ilgiau, Negu 

Vyrai?

Jeigu moterys nesirgtų taip 
dažnai ir taip rimtai, kaip vy
rai, tai nebūtų jokio sunkumo 
išaiškinti, kodėl jos ilgiau gy
vena. Bet tyrinėjimai rodo, jog 
taip nėra. Prieš kelis metus vy
riausybės ekspertai darė tyri
nėjimus nedideliame mieste 
Hagerstown, Md. Pasirodė, 
moterys, apskritai imant, 
ga kur kas dažniau, negu 
rai.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

$7.00
8.60
1.75
1.25

priežasties 
gamta patvarkė taip, kad mer
gaičių gimsta daugiau, negu 
berniukų. Tačiau* nežiūrint to, 
senų moterų beveik kiekviena
me krašte yra daugiau nei se
nų vyrų.

Tas keistas reiškinys atkrei 
pė | save tyrinėtojų dėmesį. Ir 

paskutinius kelis metus ta- 
labai įdomiiį dalykų patir- 
Statistikos duomenys rodo, 
pirmais anyžiaus metais 

miršta daugiau berniukų nei 
mergaičių. Tokiu budu santy
kis taip mergaičių ir berniukų 
skaičiaus pradeda išsilyginti. 
Iš metų į metus berniukų vis 
daugiau miršta. Taip esti ligi 
devyniolikos metų, 
žiaus berniukų ir mergaičių 
miršta beveik vienodas skai
čius. Per kelis metus padėtis 
nesikeičia. Todėl tarp abiejų ly
čių jaunuolių skaitmeninis san
tykis pasilieka maždaug vieno-

Pereitame SLA. seime iš
rinkta fstatų Komisija turėjo 
pagaminti konstituęijos projek
tą, bet ji tarp savęs negalėjo 
susitaikyti, todėl, vietoje vieno 
projekto, tapo patiekta SLA. 
nariams du: daugumos ir ma
žumos. Mažumos projektą pa
gamino adv. F. J. Bagočius.

Projektai skiriasi vienas nuo 
antro daugiausia tuo, kad vie
name SLA. viršininkų rinki
mas pavedama seimui, o antra
me — visuotinam narių balsa
vimui. Sulig adv. Bagočiaus pa
siūlymu, kandidatus į Pildomą
ją Tarybą SLA. nariai nomi
nuoja kuopų susirinkinąuose ir 
paskui tokiu pat budu juos ren
ka. O seimas tik “užtvirtina ir 
įvesdina“ jau išrinktos Pildo
mos Tarybos narius. Atatinka- 

projekte

surinkti 
Pirmiau- 

reikia pastebėti, jog t?i 
kompanijai dirba žymiausi sta
tistikos ekspertai, kurių paduo
damais faktais galima pilnai 
pasitikėti. Nelabai seniai ta 
kompanija paskelbė raportą, 
kuris rodo, jog Amerikos mo
terys turi daugiau šansų ilgiau 
gyventi nei vyrai. Jeigu 30 me
tų moteris apsiveda su 35 mė

mė daroma “iš nieko viskas”. 
Tik davatkos tiki, kad iš nieko 
galima viską sutverti.

Tais laikais, kada “Naujieno
se” tilpo p. Mizaros cituoja
mieji straipsniai, jisai dar te
begarbino tautininkų dievus, to
dėl nenuostabu, kad jisai nie
ko neišmano nei apie Rusijos, 
nei apie Vokietijos revoliucijų 
problemas. Ką Rusijos bolševiz
mas žadėjo žmonėms, pakelda
mas ginkluotą ranką prieš lai
kinąją darbininkų ir valstiečių 
vyriausybę? Jisai žadėjo ūmią 
taiką. Ar jisai ją davė? Ne. 
Rusijoje karas tęsėsi keletą 
metų ilgiau, negu kitose šaly-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 178® S. Halsted St., Chicago, 
I1L TeMonaa Csaal 8500. .

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. undar the act of 
March 8rd 1879.

ateivių. Ir atvykdavo nepaly 
ginamai daugiau vyrų nei mo
terų. Dėl tos tai priežasties vy
rai savo skaičiumi pralenkė 
moteris. Visai kitoks reikalas 
esti dabar. Imigracija tapo su
varžyta. Faktinei dabar dau
giau žmonių Ameriką apleid
žia, negu j ją atvyksta. Taip 
dalykams esant, nėra mažiau
sios abejonės, kad už kelių-de- 
sėtkų metų Amerikoje atsitiks 
tas pat, kas atsitiko Europos 
šalyse, 
didesnis nei vyrų.

Kad taip, iš tiesų, gali at 
si tikti, rodo Metropolitan In 
surance kompanijos 
statistikos daviniai, 
šiai

cas
nas

mas.
“Naujienos”, be to, niekuo

met nesakė, kad Rusiją valdo 
mužikai. Jos, kaip tik priešin
gai, nesuskaitomą daugybę kar
tų įrodinėjo faktais, kad muži
kai (ūkininkai) Rusijoje 
prispausti ir išnaudojami, 
mužikai Rusiją valdė, nuo 
ševikiško perversmo laikų, 
bolševikiški komisarai valdė ir] 
tebevaldo mužikus!'

Padorioje spaudoje šitokią 
“Naujienų” minčių falsifikaci
ją pastebėję, mes turėtume pa
mato pasipiktinti. Bet matant 
tokius nepadorumus bolševikiš
koje “literatūroje”, tenka tik I 
ranka numoti. Ar baloje viena 
purvo gniūžtė daugiau,ar ma
žiau — koks čia skirtumas ?

Tačiau ką iš viso norėjo pa
sakyti ta savų ilga plepaliene 
p. Mizara? Tą, kad diktatūra 
per šiuos 15 melų laiiriėjo Ru
sijoje ir Vokietijoje? Tai kas 
iš to, .kad laimėjo? Buvo daug 
visokių “svinstvų” žmonijos is
torijoje, kurios paimdavo vir
šų ant tiesos, progreso ir žmo
niškumo,, bet ar tai reiškia, 
kad prieš tas “svinstvas” reikia 
nusilenkti ir jas garbinti? Mes 
niekad tokios nuomonės nesi
laikėme, ir p. Mizara mums jos 
nejkvėps, nežiūrint kiek jisai I ga, 
tauzys apie Stalino rojų, kuria- mie

senų vyrų 
dažniau serga nei 
nežiūrint to, jos 
vena.
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Vokietijos protestantų eilėse eina smarki kova tar
pe įvairių srovių. Pirmas aštrus susirėmimas tarpe 
Martyno Liuterio sekėjų įvyko pereitą vasarą, kuo
met Hitlerio šalininkai ryžosi “suvienyti” visus Vokie
tijos protestonus po Hitlerio (kataliko!) sparnu. “Na
ciams” pritariantieji protestonai paėmė viršų, išrinkus 
vyriausiuoju Vokietijos protestonų vyskupu Liudviką 
Muellerį. Dabar prasidėjo naujas ir dar aštresnis gin- 

tarpe liuteronų. “Radikališkas” hitlerininkų spar- 
liuteronų dvasiškijoje reikalauja, kad butų atmes- 
‘žydiškas” Senasis Testamentas, o kai kurie pasto

riai eina taip toli, kad siūlo net pašalinti Jėzaus “mu- 
ką” ir kryžių. Vietoje krikščioniško kryžiaus, jie norė
tų matyti vokiškose protestonų bažnyčiose svastikos 
ženklą.

Šitam jsikarščiavusių “nacių” pastorių radikalizmui 
pasipriešino net pats vyriausias vyskupas Mueller. Vie
šame atsišaukime j vyskupus jisai pasmerkė hitlerinin
kų kovą prieš biblijos “žydiškumą”, pareikšdamas, kad 
šv. Raštas esąs krikščionybės pagrindas. Berlyno pasto
rių Krause, kuris dideliam “nacių” mitinge “išnevoži- 
jo” Senąjį Testamentą, jisai suspendavo.

Vokietijos hitlerininkai tuo budu susidūrė su keb
lia problema. Jie yra fanatiški antisemitai (žydų prie
šai). Visa/kas tik yra žydiška arba atsiduoda žydišku
mu, jie nori pašalinti iš visuomenės gyvenimo ir pada
ryti vokiečių tautą 100 
tą nusistatymą, reikėtų panaikinti 
krikščionių tikėjimas, 
Pats Jėzus yra 
krikščionybę sunaikinus^hitlerininkai neturėtų kuo ją 
pakeisti. Savo tikybos jie dar nestengė sukurti, — ne- 
gut patį Hitlerį jie paskelbtų savo pranašu ir imtų jam 
melstis (kaip komunistai kad įdievino Leniną).

Dar didesnė painiava darosi iš to, kad vyriausias 
“nacių” vadas nėra protestonas. Jeigu jisai nuo katali
kybės atsimestų ir prisidėtų prie protestonų, tai jisai 
užtrauktų ant savęs piktumą pietinės Vokietijos ir 
Austrijos vokiečių, kurie daugumoje yra katalikai. Bet 
kol jisai tebėra katalikas, bent iš formos, tai protesto- 
nams nepatogu jį padaryti savo dievuku.

Visi šitie ginčai dėl religiškų dalykų liudija, kad 
“nacių” revoliucija yra smulkiųjų miesčionių ir ūkinin
kų judėjimas. Užuot stengęsi pakeisti ekonominę kraš
to tvarką, jie ginčijasi apie šventuosius. “Reformos 
danguje”, kokios jos nebūtų, nė per nago juodumą ne
pagerins Vokietijos žmonių būklės.

O tuo laiku mes jokiu budu 
negalėjome surasti, kur jis 
gaudavo tuos gėrimus. Tas tai 
buvo laivo paslaptis. Kiek 
mes nedabojome jį, mes nie
kaip negalėjome išrišti tą 
misteriją; o kada mes prispy
rę klausėme jo paties, jis tik 
nusijuokdavo, jeigu jis buvo 
girtas, o jeigu buvo blaivas, 
tai užsigindavo, kad jis nieko 
daugiau negėręs, kaip vien 
tik vandenį.

Jis buvd be vertės nė vien1 
tik kaip kapitono pavaduoto
jas ir vyrams bloga įtaka, bet 
iš to buvo aišku, kad taip be
sielgdamas, jis neužilgo visai 
turės užsimušti; todėl niekas 
labai nei nenustebo, nei labai 
gailėjosi, kai vieną tamsią 
naktį, vėjui pučiant į priešakį 
laivo, jis visai pražuvo ir 
daugiau jau nepasirodė.

(Bus daugiau)

Rokas Mizara parašė “Lais
vėje” ilgiausią editorialą apie 
“menševikišką socializmą”. Te
nai jisai pakartojo kelėtą iš
traukų iš straipsnių, tilpusių 
“Naujienose” 1918 metais, kur 
buvo išreikšta mintis, kad Vo
kietijos revoliuciją tos šalies 
darbininkai pavers socialistine 
revoliucija, — ir paskui jisai 
sako:

“Praėjo jau penkiolika me
tų. Vokietijoj, kurios prieša
kyj atsistojo social-demokra- 
tija, menševikai (! — “N.” 
Red.), šiandien valdo juoda
sis fašizmas. Negirdėtai žiau
riu teroru jis puola proleta
riatą, ypačiai jo kovinguo
sius priešakinius (iš katro 
galo? — “N.” Red.) burius 
komunistus ir net (! — “N.” 
Red.) kovingesnius socialde
mokratus. O Sovietų Sąjun
goj, kurią valdė, anot Gri
gaičio, ‘žiauruoliai’,.. ‘nemok
šos’, ‘mužikai’, ‘pasigyrėliai’ 
ir kt., gale dar tebėra ran
kose proletariato
“N.” Red.), kuris pasiryžu
siai stato naują pasauli, so
cialistinę tvarką (? — “N.” 
Red.), darydamas ‘iš nieko 
viską’. ”
Pirmiausia, ponas Mizara, 

kaip priprasta bolševikiškiems 
publicistams, neva cituodamas 
Grigaičio žodžius, juos iškrei
pia arba, jų vietoje, primeta 
Grigaičiui grynas savo fabri
kacijas. “Naujienų” redaktorius 
tokių žodžių, kaip “žiauruo
liai” ir “pasigyrėliai”, rodos, 
niekuomet nėra vartojęs, nes 
šitoks lietuviškos kalboj dar
kymas jam butų nepakenčia-

da jis būdavo beveik blai
vus kokią dieną ar dvi ir ta
da jis atlikdavo savo darbą 
bent patėnkipamai.

New Yorke kur kas ant pla
tesnės skalės buvo vedami ty
rinėjimai. Gauta tokie pat re
zultatai. Būtent, moterys ser
ga nepalyginamai dažniau nei 
vyrai.

Akivaizdoje visų tų faktų ir 
tapo prieita išvada, kad mir
tingumas tarp moterų yra ma
žesnis vien dėl to, kad jos tin
kamiau užsilaiko ir labiau pai
so sveikatos, negu vyrai.

(Tęsinys)
Aš nepasakosiu smulkme

niškai apie tą kelionę. Ji buvo 
gan pasekminga. Laivas pasi
rodo gana geras, laivo aptar
nautojai buvo gabtjs jurinin
kai, o kapitonas puikiausiai 
suprato savo užduotį. Bet 
prieš daplaukimą iki Turtų 
Salos, du ar trys dalykai atsi
tiko, kuriuos reikia žinoti.

Bet po 35 metų amžiaus mir
tingumas tarp vyrų vėl pra
deda didėti. Iš 1,000 berniukų 
55 metų amžiaus tesulaukia tik 
331, o moterų skaičius siekia 
339. Ir juo tolyn, tuo skirtu
mas didėja. Iš 1,000 berniukui 
75 metų sulaukia 89, o iš 1,000 
mergaičių 
guma tų žmonių apsiveda, tai 
moterų našlių skaičius papra
stai yra didesnis. - t

Kadangi dėl tų faktų nėra 
jokių abejonių, tai paskutiniais 
keliais metais įvairiose šalyse 
buvo bandoma tiksliau nusta> 
tyti priežastis, kodėl moterys 
ilgiau gyvena. Tapo prieita iš
vada, jog tai įvyksta todėl, kad 
moterys yra linkusios Jabiau 

I sirgti. ] 
moterys 
Prie visokių oro sąlygų vyrai 
paprastai eina dirbti, bežiūrint 
to, kad jie nesijaučia labai ge
rai. Sakysime, į slogą beveik 
visai nėra kreipiama dėmesio. 
Na, p iš slogos labai lengvai 
ga(i išsivystyti daug rimtesnė 
liga, ypač jeigu neapsisaugo- 
jama. Pagalios, jeigu vyras dėl 
ligos ir pasilieka namie, tai jis 
negali nurimti ir, pilnai dar 
nepasveikęs, stengiasi -.vėl grįž
ti prie savo ’ užsiėmimo.’ Dažnai 
tai priveda prie ligos atkrito 
mo, kas jau yra gana pavo
jinga.

Į Visai kitaip yra su moteri- 
Kai jos apserga kokia li

tai stengiasi pasilįHi na- 
ir gulėti lovoje. Ačiū tam,

Metams________
Pusei meti 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų _______  4.00
Trims mėnesiams-------- --------2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Užsisakymo kaišai
Chicago je — paltu:

Metams _________
Pusei metų ------------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _ .____
Vienam mėnesiui . ...........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ---------------
Savaitei _______________
Mėnesiui ____ ---------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu:
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Tarp Chicagos 
Li.iuvių

Rodys Lietuvių Die
nos, lakūnų ir kitus 

krut. paveikslus
Pas komunistus va 
kar buržuazijos iš 

misiąs, šiandien
Vėl geras

W. J. Stankūnas turi įdomius 
lietuvių gyvenimo momeil- 

f tas celiulozoje.

tinių žinių “niinisteris” A Vai
vada Čia gyvena ir daugumų pa. 
žįsta, tqdel turėtų dalykų su
tvarkyti. Prie geros tvarkos 
kasdien butų žinių iš Gicėro, o 
;Uo kaip tik visi ir įdomaujasi. 
Tad, p. “miriisteri”, kelk Cicero
Š miego !-~“N.” Rašė jas.

lietuvaitė Ona Valevičiūtė., 
10500 Edbrobke avenue. Ji iš
gulėjo ligoninėje apie tris sa
vaites laiko. Kuomet įvyks 
laidotuvės nežinia. Velionės 
brolis labai nubudęs dėl nelai
mės, rūpinsis tuo reikalu.

—U n tanas.

Suviršum 15 metų atgal, at
siradę kalriasparniai “Sociali- 
tų” partijoj kurstomi visokių 
provokatorių revoliucijoniško- 
mis frazėmis, išdygo ir užau
go į dabartinius komunistus. 
Pradėjo draskyti vienatinę dar
bininkiškų organizacijų. Soci
alistų partijų. Apšaukdami jų 
reformistine ir lopyto j a kapi
talistiško surėdymo.

Komunistai tuojau paskelbė 
kad parlamentai, balsavimai ir 
visokie rinkimai tai tik buržu
azijos išmistai. Darbininkams 
visokių tokių “baikų” nerei
kalinga. Darbininkams tik 
reikalinga masiniai sukilti ir 
paimti viskų į savo rankas. 
Tai taip skambėjo pirmutiniai 
bolševikų 
Pasiskaitę 
zai, kurie 
lictiškas 
“turavoti”
kiems obalsiams.

Ką ten, ištikro iš balsavimo 
niekas neišeina, geriau sukilti, 
tai lengvesnis būdas viskų pa
imti į darbininkiškas rankas. 
Žinoma iš tų pirmutinių ko
munistiškų obalsių niekas ne
išėjo, durnai buvo pradėti, 
durnai ir užsibaigė.

“Laisvė” verkšlena apie New 
Yorko miesto rinkimus, kad 
jųjų kandidatas mažai balsų 
gavo. Visa bėda esanti ta kad 
tarp kito ko ir pačioj “Lais
vėj” 
tingi
“Laisvė

Fotografas W. J. Stankūnas, 
Bridgeporte, kuris nutraukė 
Dariaus ir Girėno, Lietuvių 
Dienos Pasaulinėje Parodoje, 
pačios Parodos, lakūno J. R. 
James-Janušausko Aviacijos 
Dienos, lietuvių golfo turna- 
mento ir eilės kitų įvykių kru- 
tamuosius paveikslus, rodys 
juos “Lithuanian Vilta” “Lie
tuvių Viloje”, 11212 South 
W,estern avenue šįvakar ir ryt 
Vakare.

Jeigu demonstracijos bus 
pasekmingos, fotografas žada 
paveikslus rodyti ir kitais va
karais, pradedant 8:00 P. M. 
Visi lietuviai kviečiami pama
tyti paveikslus, kurie kiekvie
nam bus įdomus. Įžanga vel
tui. — N.

Ir žiemą gyvens ur 
vuose

Budeles pasidarę iš 
malkų gauna valdžios

laužo;
miške.

prava- 
Glen 

miške, 
pama-

obalsiai šioj Šalyje, 
tų obalsių, vaikio- 
tingėjo išsiimti pi- 
popieras, pradėjo 

tiems komunistiš-

Cicero Kareivių klu 
bas iškilmingai mi 

nes 21-mas su
kaktuves

Rengia vakarų šeštadienį 
minėjimui reikšmingo įvykio

pa-

Dėkoja Kruopiškių 
klubui Chicagoje už 

auka kapinėms

T * * e t * z • • • iI Kalėdoms Senoje I
mo Laisvų Kapinių. Vietiniai m- -•
laisvamaniai neturi užtektinai ■ Tevyneje 
lėšų dėl žmoniško įrengimo ---------
kapinių. t,* ■ Hambur# America Linija ruošia

_ . - dvi patogias šiais metais Kalėdines
Laisvose Kruopių kapinėse ekskursijas tiems, kurie nori pralei- 

laidoiami ne tik vietiniai, bet s^i Kalėdų šventes užsienyje.L Vy 1 “■ . i “ . ’ L I Laivas S. S. ALBERT BALLIN

šaki-| su dviem keleivių grupėmis: vidu<- * ‘ • • • ’ - ---- *
n iš Hapago Chicaops sky- 

i kiti rytinių kraštų, kuriai va
dovaus M. Ernest Zimmer iš New 
Yorko skyriaus.

Gruodžio 12 d. laivas M. S. LOU1S

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
A Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

........................- ■ -

esu tokių žmonių, kurie 
eiti balsuoti. Toliau 

šaukiasi komunistų 
partijos į pagelbų, kad komi
sarai paimtų tokius tinginius 
iš “Laisvės” už pakalpos.

Ar tai ne juokdariai tie ko
munistai! Vakar šaukė, kad 
balsavimai tai tik cirkas ir 
mulkinimas darbininkų, šian
dien pastato kandidatus dar 
tokiais, kurie ir savo distrikto 
nežino ir reikalauja iš žmonių, 
kad balsuotų už tokius “vėp
las”. Komunistai draskė Soci
alistų partijų, kad ji tiki į 
parlamentarinę tvarkų ir rei
kalauja pagerinimų darbinin
kams iš kapitalistų. O dabar 
tuos pačius socialistų obalsius 
pasiėmė.

Tai už kų jus draskė t Soci
alistų partijų, kuri buvo taip 
sunkiai auklėjama darbininkų 
šioj šalyj ir karo taiku perse
kiojama valdžios už priešini
mąsi karui. Juk tai buvo sa
vo nusistatyme kairiausia dar
bininkų organizacija pasaulyj. 
Ir dabar tokie komunistų kan
didatai reikalauja darbininkų 
balsų, kad už juos balsuotų. 
Darbininkai, susipratę, gerai 
pažįsta komunistus, kad jie 
yra išperos šioj šalyj karo tai
kų šnipų. Darbininkai pažįs
ta komunistus kaipo jųjų or
ganizacijų ardytojus, betvarkę 
keliančius jųjų susirinkimuo
se, netoleruojančius kitų nuo
monėj, priešus laisvės.

Komunistai ten yra mandrus 
kur yra laisvė. Ten jie dras-Į 
ko darbininškas organizacijas 
ir pagelbsti įsigalėti reakcijai. 
Kur tik įsigali reaksija su ko
munistų pagalba, ten ir patys 
komunistai dingsta iš darbi
ninkų tarpo. Taigi darbinin
kams nėra reikalo balsuoti ir 
remti tokius atžagareivius kaip 
komunistus.

....CICERO.—Šį šeštadienį drau
gystė Lietuvos Kareivių minės 
savo gyvavimo 21-mus metus 
su dideliu* parengimu Liuosy- 
bės svetainėje, kur gabus lošė
jai p. Maskolaičiai ir jų gru
pė pasirodys pirmu kartu toje 
svetainėje su komedija “Meilė 
ir Apkalbos”. Taipgi* pirmą 
kartą pasirodys viešai šv. Gri
galiaus choras, vadovaujamas 
muziko A. Mondeikos. Tokiu 
budu apsimoka visiems atsilan
kyti ir smagiai laiką praleisti.

Programų! užsibaigus bus 
smagus šokiai grojant C. Iva
nausko orkestrai, kuris irgi pii4- 
mu kartu šioje svetainėje. Tik 
ne pirmą kartą bus apdavano- 
ti draugai su aukso žiedais už 
neėmimą pašalpos iš organiza
cijos per 10 metų, J. Jašku- 
nas, J. Anglickas, A. Stasiuku- 
tis, J. Sruoginis, J. Andrijaus
kas ir J. P. Kvederis. Tai stam
bus vietos vertelgos, stiprus 
sveiki vyrai, žiedus gamina 
laikrodininkas A. F. Pocius, 
draugijos narys.
Bara vietinių žinių “ministerį”

Toliau dar butų daug kas ra
šyti apie tą garsią musų kolo
niją, bet visa bėda tame, kad 
stoka brangaus laiko, bet blo
giausiai, kad nėra susitarimo 
tarp korespondentų, o jų čia 
randasi nemažai. Bet 
ra sutarties tai vienas 
afsideda ir laukia.

O tas labai negerai,

Praeitų šeštadienį 
žinodamas pro Forest 
upę (Forest preserve) 
letoli Caldwell gatvės, 

čiau tikrai šiurpų reginį. Be
darbiui, susimetę prie upės 
criaušiaus prie savo budelių 
(urena ugnį. Budelės padary
tos iš senų pagalių, blėtų ir 
apdengtos stogų brizgais. čia 
jie gyvena, guli ir taip leidžia 
laikų * dienų po dienos. Malkų 
prisirenka valdžios miške.

Apie tų vietų vasarų teko ir 
daugiau pastebėti tokių bude
lių, bet čia, matyt, šitie pilie
čiai, yra pasiruošę žiemavoti, 
nes turi virimui puodus, viso
kių skardinių ir tt.

Užpakaly budelių yra grio
vys, užverstas senų automobi
lių laužais, vadinasi, “automo
bilių kapai”. Šitas skurdus 
bedarbių likimo reginys labai 
derinas su automobilių liki
mu. Žmogus, kaip ir senas 
automobilis, išmestas į griovį...

Ta scena randasi Chicagos 
priemiesty,
koj, kur visko 
pro kur gražiu 
liu pravažiuoja 
mobiliai. Gal 
galvoja: šitie žmonės žųsta to
dėl, kad nemoka gyventi.

Well, a^feakyČia jie skurs
ta todėl, kad yra perdaug mo
kančių gyventi iš kito darbo!

NORTH SIDE — Kruopiškių 
Progresyvia Klubas praeitų 
nedėlios rytų Morning Star 
Klubo buveinėj, 1654 N. 
Dainen Avė., laikė savo mėne
sinį susirinkimų. Narių su
sirinko dešimtįs.

Sekretorius W. čepulevičius 
pranešė kad yra gautas laiškas 
iš Kruopių, Lietuvos su padė
ka Klubui už prisiųstus pini
gus dėl sutvarkymo Laisvų 
Kapinių Kruopiuose. I* Mat, 
Kruopiškių klubo tikslas yra

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

P. MUler.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonesit 
Sę pataria Lietuvos bato

kaip n?- 
ant kito

nes vie

PRANAS PAULAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 15 dienų, 3:30 valandą 
ryto 1983 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Luokės vals
čiaus, Telšių apskr., Petraičių 
IcniiDns.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Brigytą, dukterį Pran
cišką, sunu Stanislovą, 3 bro
lius Juozą, Kazimierą ir Povy- 
lą, 2 seseris Bessie Mikalaus
kienę ir Julijoną šilkunienę, o 
Lietuvoj, 2 seseris ir brolį ir 
giminės.
, Kūnas pašarvotas, randasi 
5046 S. Kolin _Ąve., Telefonas 
Lafayette 2928.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
lapkričio 20 dieną, 2 vai, po 

į pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Prano Paulausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam "askutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

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

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

turtingoj Ameri- 
perdaug yra, 
nauju vieške- 
puošnųs aųto- 
ne vienas pa-

Nuo džiovos mirė 19 
m. Ona Valevičiūtė

I----------
ROSELAND. — Vakar Oak 

Forest ligoninėje nuo džio
vos mirė jaunų, tik 19 metų

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Ū\\ES1)EV7-|/
Vai.—-8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 

—Nedėlioj 9—1 
Tel. HARison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S.STA'rE^/.
zz loors* c ross/romiMHts sn re I
State Sf. Next DoorRfaHo tTAeater. |

ir iš kitų valsčių, kaip tai Ža-| išplauks iš New Yorko gruodžio 9 d. 
garieČiai, Akmeniškiai, , , , , „•xi • ar i nr i tz vakarių, kuriai vadovaus Mr. Ernestniškiai. 'Lapkričio 25 <1. Kren- gchau]]n ie Hapago Chka;
čiaus svetainėj, 4600 S. WoodIrius, o I
St. yra rengiamas balius dėl
naudos Laisvų Kapinių Kruo-.
trinnan biir Ima U., išplauks iš New Yorko su keleiviais,piuose, kur bus getą muzika Į |įurje yy^gta praleisti Kalėdų Šventes 
ir komitetas užtikrina visiems 
atsilankiusiems “good time”.
Atsilankydami paremsi te šį 
Kruopiškių naudingą darbą.

z — Kruopiškis.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo1 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South atAshland Avė.

Phone Boulevard 7589

PROBAK-
. suteikia 
narzdnskutyklos i 

komfortų ' J 
skutimos 

namie

savo tėvynėse.
Abu laivai skirti šių ekskursijų 

keleivių patogumui ir, žinoma, geras 
patarnavims, valgis ir kambariai.

Abiejų šių ekskursijų keleiviai pa-! 
sieks savo gimtines ir tėvynes kele
tą dienų prieš Kalėdų šventes. To
kiu budu jie turčs laiko pirm šven
čių pasimatyti ir pasilinksminti su 
savo senais draugais, giminėmis ir 
pažįstamais.

Rezervacijos toms ekskursijoms jau 
dabar priimamos. Kurie mano vyk
ti. malonėkite per Naujienų Laiva
korčių Skyrių arba per Hamburg 
America Line užsisakykiti vietas da
bar.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę it patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakar* 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phon*. Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulėvard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot of 35rh 8 Hahud Su.) 
Ofiso vaiandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedžldieniaii pagal sutartį

( PRO&AK BLADO

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Tberapy 
& Midwife

6109 South Albany 
Avenue

' Phone
Hemlock 9252

Patarnauja prie gim- 
dyfflO namuose ar li- 
goninėse. duodu ma- 

Sf ssage, eleetrie treat-
ment ir magnetic 

Mblankets ir t. t.
Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 
vanai.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

TIYrt1SM , J. F. RADZIUS
Tel. Yards 1829 __ I . .

DR. G. SERNER LIETUVIŲ^GRABORIUST* vr. , Palaidoja už $25.00 ir augsčiau
i ) . Pritaiko Akinius Moderniška koplyčia dykai.

Kteivas Akis 668 IV. 18tZ» St. Tel. Canal 6174 
Ištaiso. | CHICAGO. ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12. vai. ryto

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasaulįLO V £.1 KIS

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankietams 

Pagrahams
♦ Pristatomi i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7314

po

ir

Visi Telefonai:

Yards 1741 -1742
- - a,'i o .3\ -i. 1 t -Įlu' M-o .r - ; r. > ■'. :

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS- ■' ■ . ■ ■
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

. .........imi

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tukstanČitis beveik 30 
metų, ~ Vienintelis Lfetuvfc Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną .su Joninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir 
pumu laidotuvėse, ■— palaukite

REPUBLIC 834QĄir pe«i0kį|tiittft

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Virt telefonai: REPUBUC 8840
(Neturime sąryšių su firma tue pačiu vardu)(Neturime sąryi

r‘.-. .• -.t . < '••A..

tau

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb K Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedžldieniais rasai sutarti.

.Ofiso td. Lafayette 7031

2420Z’ Dr- V. E. Siedlinskis
Pnone ntMLUCR. /ozo 

DENTISTAS
4143 Archer AvenueA. L. Davidonis, M.D,

4910 So. Michigan Avenue A. K. Rutkauskas, M.D
Tel. K*nwood 5107

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro, 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

33071 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

t

Tel

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
’ GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

'Patarnauja. laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct„ Cicero, BĮ. 
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukit* Man* 

2506 West 63rd St 
Tel. RBPUBLIC 3100

H.I.. iii •     II .1 : < !■ .1 H.  

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus 
Čraborius 

483K«»t.. 
CICERO, ILL.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Įvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinomai per 35 me-

DR. A. L. YUŠKA Į akušeri*.
2422 W. Marquette Rd. Gydo rtaigiai ir chroniškai ligai vyrų,

kampai 67th ir Artesian Av*. mbterą ir vaikų pagal naujauiin* me-
Telefonas Grovebill 1595 todui X-Ray ir kitokiai elektro* pm-

Valandoi nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 taisua. ... ..
ir 7-9 po pietų, teredomis po pietų it Ofisai ir Laboratorija:

nedėliomis pagal tuiitaiimą. 1025 W. 18tb St., netoli Morgan St.
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Ugdė Patk 6755 ar Central 7464

R»s. 6600 South Artesian Avenae
• Pbone Prospect 6659* 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYIJM ^HI^.GAS I DR. CHARLES SEGAL 

CHICAGO, ILL. Praktikuoja 20 metai
. Į OFISAS

_ - e 4729 South Ashland Avė., 2 lubos

Dr. Suzana Slukis specialistas’ džiovos
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
4145 Archer Avenue ofiso valandos:
Ofiso Tel. Lafayette 7337 / Nuo 10 iki 12 vai. ryt*, nuo 2 iki 4

Namų Tel. Hyde Park 3395 • P° P'T} ir nu° 7.Jk* 8:30.7aL
Vai. — 9 —12 ryto. Antradieniais ir vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir Į Phon* Midway 2880

šetadieniais sulig sutarties.
.... ......................................................................— Telefonas Yards 0994

DR. V. A. ŠIMKUS Dr. MAURICE KAHN
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

vai.. Nedėliomis nuų 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

9
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedžl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephonc Plaza 3200

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

8

Phone Canal 6122

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

Valandos: l-e-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS

DENTISTAS
Grįšo iš Europos ir vėl praktikuoja 

senojoj vietoj.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

• Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 

DR. J.'ft^WAfeKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valaridds 2 iki 4 ir ntio T—9 
vai. vakarė. NėdMioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd SU Chicago

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

o ^3^ 3^1^
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

Valandos: LO—11 vai. ryto, 2—4.
7—9 vai. vak. Nedaliomis iš šventu

mais 10—12 dienų.

Advokatai

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISU 
' Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7880: Valandos 0—a

W. Side: 2201 W. 22 SL (Cermuk Rd)
PanedSlo, Šarados tr PStayaos yak. e m * 

THBfoaas Oa»a) 018*
Namai: 6459 S. Rodrrel! Street 

Utarnluku. Ketverto Ir Bubatoi vak. ? Ud a 
gcrtattiBs* Bepūtu* aeot
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įįi

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Veikėjai registruo 
jasi į “N.” 20 m. jubi 

liejinį kontestą
Darbuotojai iŠ visų kolonijų 

Amerikoje stoją į konteslan- 
tų eiles. Stokit ir jus!

Kadangi šiais metais Nau
jienų Kontestas bus pažymė
tas, kaipo 20 metų sukaktuvių 
Jubiliejus, tad ir kontestantais 
rašosi veikėjai iš visų koloni
jų-

Pirmą savaitę po paskelbimo 
prisiuntė registracijos blan
kas prisižadėdami stoti į kon- 
testantų armiją šie veikėjai:
Elsie Martin iš Kenosba, Wisc. 
James Sholteman, Chicago. 
Albert Uždravaitis, Chicago. 
M. Jokantas, Chicago.
F. Bulaw, Chicago.

Jobas Sipialis, Chicago.
Anna Rudys, Chicago.
Albertas Maulys, Chicago.
Ch. M. Raczaitis, Springficld, 

Illinois.
P. Lapenas, Chicago.
Augustas Frenzclis, Toronto, 

Canada.
A. Savicką?, Rockford, III.
Z. A. Jucaitis, Cudaliy, Wisc.
M. ščslokas, Mclrose Park, III.
Ant. Ražaitis, Chicago.
Jonas Ascila, Chicago.
Joe. Gražys, Sioux City. Iowa.
J. Martinkaitis, Chicago.
A. AnibrazeviČia, Chicago.

Cicero planuoja dide- 
lį parengimą lakū
nui J. Janušauskui
Siūlo, kad iniciatyvą tame rei

kale paimtų Raudonos Rožės 
klubas

CICERO.— Tarp blaivesnių 
vietos veikėjų eina pasitarimas 
rengti kokią pramogą dėlei ant 
tro tranzatlantinio skridimo 
parėmimui lakūno J. R. James -

Janušausko, kad jis sekantį pa
vasari laimingai pasiektų Kau 
ną ir nusileistų laikinosios Lie
tuvos sostinės aerodrome.

Taip ir turėtų būti. Aš pa
tarčiau, kad visą iniciatyvą pa
siimtų Raudonos Rožes klubas, 
kaipo vienas iŠ veikliausių šioj 
kolonijoj. To klubo narys Pra
nas Danauskas pats pirmas pa 
skyrė visą penkinę dėl lakūnų, 
kad jų J__ 
tas

kiams grieš Jūrgid Steponavi
čiaus orkestras—Stėphens Re- 
velers. x A

Bilietai
Kaina nedidelė—40c.—š.

parsiduoda iškalno?

Ruošia brightonpar
Riečiams “siurprizą’ 
šeštadienio vakare

žygis nebūtų užmirš • 
N. Kasėjas”. Iš 'American - Lithuanian 

Citizens Club

even worse to many Lithtfa 
niaus, Mrs. Gugis added, this 
dance is beiti# presented to

Anelės Zabukienės 
koncertas

Koncertas įvyks gruod. 3 
Lietuvių Auditorijoj

d.

....Chicagiečiams gerai žinoma 
dainininkė p-nia Anelė Zabu- 
kienė ruošia koncertą gruodžio 
3 d. Lietuvių Auditorijoj. Kon
certas bus įvairus dar ii* tuo, 
kad jame dalyvauja Stasys 
Rimkus, Vytautas Beliajus, Al
dona Briedžiutė ir grupes šo
kėjų. Bus išpildyta ištrauka 
ir operetės “Karnevilio Var
pai”.

Po koncerto bus šokiai, šo-

H at/My Boy!
bu FRANCIS WALLACE 
J AUTHOFt. OF "HUDDLE"

BRIGHTON PARK. — Ame
rican Lithuanian Citizens Club 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 19 d., 1 
vai. dieną, K. Gramonto svet., 
4535 So. Rock'vvell St. Drau- 
gai-ges šiame susirinkime tu
rime daug dalykų svarstymui. 
Privalome visi būti laiku.

Taipgi turiu ( pranešti, drau
gams, kad klubas rengia links
mą vakarą su Šokiais prie ge
ros muzikos. Komitetas deda 
visas pastangas, kad užganė
dinti draugus ir svečius ir vis
ką laiko slaptybėje, nes 
BriglitonparkieČiai dar nėra 
matę to, ką komitetas parodys 
tame vakare, kuris įvyks šeš
tadienį, lapkričio 18 * d., 7 vai. 
vakare, K. Gramonto svetainėj, 
4535 So. Rockwell St. Pama
tysim! Taipgi klubas yra nu
taręs priimti naujus narius, 
kurie busite baliuje ir išpil- 
dysite aplikaciją be įstojimo 
mokesčio.

Klubo korespondentas.

It is especially stressed by 
the organization that the yoirng- 
er Lithuanian sėt should attend 
the coming dance, since actual- 
ly it is their first opportunity 
to give some real assistance to 
their fellow people. This good 
deed will no be bard to do be- 
cause the cost of the enter 
tainment will be only seventy 
five cents. - k *

Aside from the benevolent 
angle it cannot be denied that 
all affairs presented by the 
Chicago Lithuanian 
Club -are spectacular. 
the coming event is 
to be the finest that
risen ovei' the Lithuanian so
čiai horizon.

Lietuvos Ūkininko draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks lapkričio 
19 d., 1 vai., Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 Place.

Norintieji įsirašyti i minėtą drau
giją, valdyba kviečia atsilankyti i su
sirinkimą. S. Lenkauskienė.

VYRAMS IR MOTERIMS, PATA
RIMAS UŽ 1 DOLERI, KAD NOSIS 

NEBŪTŲ RAUDONĄ
Jeigu norite žinoti, tai pasiųskite 1 
doleri laiške arba money orderi 
vieną doleri, o atsakymą gausite 

pilnu patarimu.
MR. I. VERBALIS

3531 S. Halsted St. Chicago,

Jeigu
už 
su

III.

. 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.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Women’s 
IIowever, 
promised 
has ever

NAftiŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu paturimas 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 driginalio ir vienintelio namų 
savininkų muro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

-------O-----

SYNOPSIS
After three brilliant seasons as 

a varsity back for Thorndyke, “Big 
Jeff” Randolph is about to elose his 
collegiate football career in the an
nual Tournament of Roses game 
on New Year’s Day. Back home in 
tiny Athens, mid-west factory town, 
“Jeff’s” adoring Mom is listening to 
the game on the radio. To her the 
giant “Jeff” is štili her Ii ttle 
Tornrny of yesteryears who first 
starred at “the football” in high 
school so wel) that he was lured 
east to the wealthy and historic 
Thorndyke institution. Pop and 
Uncle Louie have gone downtown 
to hear the retnrns. One of the 
neighbor’s children invites Mom to 
listen on his big sėt būt she dc- 
cliues the invitation. . . .

CHAPTER THIRTY-SIX
He ran back aeross the Street, 

flying. Joie was a nice boy, and 
couldn’t help it if his mother had 
put him up to it. She could keep 
her radio and Mom would never 
hear anything no matter how bad 
she wanted to if she had to listen 
to that one’s. The boy was all 
right although Mom never could 
understand it; būt she’d have a 
fine time over there watching Jenny 
Farrell’s mouth trying to put on 
hypocrite smiles; and listening to 
the banty rooster dude who would 
likę as not try to sėli her some 
rnore insurance.

Anyhow, Tommy was playing a 
good game; so Thorndyke mušt be 
winning. . . . Yes, there it was, the 
first half was over and Thorndyke 
was leading 13-6 and oh, what a 
game this Big Jeff Randolph was 
playing, the announcer said. Then 
Mom heard it very plain:

“Yes sir, yes sir, Mrs. Randolph’s 
little boy is certainly showing these 
Coast players how to play that old 
football game today.”

Mom’s hair stood up, almost, anc 
her face got red and she had to šit 
down.

She had heard her name men- 
tioned on the radio.

All over the country it had gone
She hoped Jenny Farrell hac 

that tumed on so everybody in the 
neighborhood could hear.

Hardly knowing why, Mom de- 
cided she’d bake a chocolate cake 
which Pete liked so well; it woulc 
give her something to do during 
the second half and they would ai 
be coming home hungry and fui 
of talk anyhow when it was over; 
and Mom wasn’t much intereatec 
anyhow since Tommy was vrinning 
and everything was all right.

So she mixed up the batter anc 
put it in the oven and began put- 
ting the stuff on to warm and vvhile 
she was at it, mixed up some bis- 
cuits; the noise was g e 11 i n g 
stronger on the radio, the an
nouncer was trying to outshout the 
crowd; something was happening. 
Mom wiped the flour from her 
hands on her apron and put her 
ear elose.

“Oh boy, oh boy, the place ii 
wild. . . . Southern Cal has tlec 
the score and is moving up the fiele 
toward the Thorndyke goal. . . . 
Seven minutes left to play, any
thing may happen yet. . . . The 
Trojans are hot. red hot and the 
Titane are tiring from the heat. 
• • . They’ve just taken time out. 
•. . That Big Jeff Randolph boy ie 
trying to pep them up. .. • Has he 
played a game today? • • • He’e 
mixed op in everything. . . . He’a 
the whole Thorndyke team. . • . 
He’s stopped the lašt three plays...

“Ali right, they’re lining up now, 
punt formatlon, Trojaną’ bąli, 
fourth dovrn, two to go, on the

Mom strained to hear, her heart 
jounding, her Hps murmuring.

“It’s a pass to the right, Into the 
lat, two men are playing the 
jall—” the noise grew so loud Mom 
could not hear. A Street car bound- 
ed down the traeks and nothing būt 
a jumble came out of the machine.

Mom ųuiekly shut it off and ran 
out to the front door, opened it 
slightly, careful that nobody saw 
her. Mrs. Farrell’s new radio was 
roaring:

“down the sidelines, he shakes 
off a man, two others hit him—oh, 
how they hit him! — they all go 
down—and it’s over. It’s OVER! 
Big Jeff Randolph has just inter- 
cepted a pass and made a sensa- 
tional run of about ninety yards 
for a touchdown. . . . That’s the 
game. . . . How they’re cheering 
bim. Oh, what a boy! What a foot
ball player!”

Mom leaned weakly against the 
wall, smiling in the darkness.

“Wait a minute. . . . Somebody’s 
hurt. . . . Can’t tell who it is. . . .- 
One of the three who went down. 
. . . They’ve gathered around him. 
... A doctor is running out. . . .”

Mom knew before they said it. 
Her lips began to movė.

“It’s Randolph, Big Jeff Ran
dolph, the star of the game, the 
greatest all-American of the year. 
. .. They’re bringing out a streteher 
from the sidelines. Mušt be hurt 
badly. . . . Wait’ll 1 check on this. 
. . . Hold, please. . . . This may 
mean the game for Thorndyke be- 
cause that boy has been Thorndyke 
today. They’re carrying him off now 
—vrell know in a minute what it
is. ”

Mom was on her knees in the dim 
doorway. # x

“Oh, God!” she said fervently, 
“O, God, in Thy mercy take care 
of him. He’s my wonderful boy, O, 
God! Don’t let it be him. Let it' be 
me, O God! I’m old. He’s young. 
Let it be me, O God! Please let it 
be me. Hl do anything You say, O 
God, būt save my boy, my little 
boy.”

The voice of the announcer rang 
through the Street.

“There’s a report it’s his spine. 
The crowd is štili; 1’11 try to check 
on that from the hospital. They’re 
taking him to the hospital. 1’11 try 
to have it before the game is over. 
. . . Number 19, is running out to 
take his place—that’s Temple, a 
good punter būt not an offensivę 
man. Well, Big Jeff left them the 
game. All they have to do is hold it 
now. They’re lining up. Temple is 
going to try for that extra point.”

• • •
His spine! A broken .neck; 

broken back, paralysis.
This was the end of Tommy.
Būt štili Mom prayed: “Make 

a mistake, O God . .
it, God

Slūae; let it be me, O God, let 
e me!” . . .
She fell in the doorway.

think the ones she shoufd worry 
about were those California boys, 
eh Jim?”

“Sure,” Pop said, “whenever they 
hurt Tom It’U be a fine day. You 
lay štili now, Lizzie, and rešt up.”

Mom looked around. Mrs. Flanni- 
gan, Mrs. Johnson, Mrs. Farrell, 
Cousin Emmie and Steve; Steve 
and Cousin Emmie had aprons on 
—they mušt be getting supper. It 
mušt have been a long time since 
she had fainted. Tommy mušt be all 
right; štili, they hadn’t just said 
so. Pete came in with a bucket of 
coal for the fire in the grate.

“Hy, Mom—how’s the pepper?” 
He came over to her side and she 
took his hand. Mom was kind of 
weak. Steve came and stood by 
.Pete būt didn’t say anythififc' jiišt 
looked—Steve was one of the kind 
that did. Mom felt good with them 
together there. It was a pieture— 
and a promise. If anything hap
pened to her, Pete would be taken 
care of almost as well as his own 
mother would do—and Pop, too.

“Is he all right, Pete?” Mom 
felt that Pete wouldn’t fool her. 
Pete knew it, too. He said: “He’ll 
be all right, Mom—you know Tom. 
I’Il bet he’s eating a big meal right 
now—you know how he can eat.”

Mom smiled. She knew Pete 
wanted her to smile; štili, Pete 
hadn’t reajly said Tom was all 
right.

“Did the announcer say anything > 
more? Did he check up?”

Mrs. Johnson špoke up ųuiekly. 
“All he said, Mis’ Randolph was 
there was a report that it wasn’t 
nothin’ serious. N«w you just be 
štili and don’t worry.”

“Sure, Mis’ ■ Randolph,” Mrs. 
Flannigan said, “you be keerful 
and be štili, likę Doctor Long says.”

Mrs. Farrell said, real nice: 
“Now you just got nothin* to take 
on about, Mis* Randolph—if you’d 
a heard them cheerin* Tommy and 
all the nice things they said about 
him when it was over—I tell you it 
was just grand. I tell you if it 
was my Joie they was cheerin* that 
way I’d be dancin* a jig.”

Mom smiled. The poor 
was trying to be nice. 
ways that way in time 
Mom said: “Your Joie 
boy, too, Mis’ Farrell.”

Out in the kitehen
Florrie Johnson washing the dishes. 
She didn’t want Florrie in her* 
house būt it was always the ones 
talked about the most that seemed 
to have the biggest hearts.

The door opened and Uncle Louie 
came in. Mom could see he had 
been having a little New Tearia 
cheer. Well, the poor old fellow 
didn’t have much enjoyment out of 
lifė. He looked at her.

“Take it easy, Lizzie,” he said, 
“I štili don’t believe it.”

' ” ■ Monj’s heart began to beat. She 
knew they had been keeping some
thing from her. She saw Doctor 
Long and Pop Jooking at Uncle 
Louie and she špoko ųuiekly: “Don’t 
believe what, Uncle Louie?”

“Why there’s a report downtown 
Tom’s dead—būt I said you—”

Mom felt a cold, clammy hand 
seize her heart; she shook yvith a 
chill. Doctor Long wąs giving her 
something to swallow; he was talk- 

' ing: “T tell you it isn’t true, Mrs.
Randolph; he’s been drinking; there 

’ ture always rumors around. You’ 
just depeųd on what I say.”

She felt sinking down. Tommy, 
1 with all of his beautiful life before 

him, just couldn’t be gone; lt
1 wouldn’t be fair, God, it woUldrt’t 

be falr. Thy will be done, O Lord,
Į būt lt wouldn’t be fair to take my 

Tommy!
I (To Be Continued)

■

a

it 
You can do 

. Take me now in his 
it

* Thorndyke eight* 
Thi« is the play. .

When Mom awoke she was on 
the couch in the front room down- 
stairs and the place was full of 
people. Doctor Long was bending 
over her. Mom couldn’t imagine 
what had happened for a minute. 
Doctor Long was smiling likę he 
alwaya did when she called him 
for somėthing that didn’t ąmount 
to anything. Mom felt foolish with 
everybody around—even Mrs. Far- 
rell. Then she remembered. ^She 
tried to get up būt the family doc
tor firmly held her, štili smiling as 
though it were just acase of colic.

“If you mušt do things likę this 
vrorrying about that big son of 
yours then you just stay here and 
ręst for awhilė,” he said, being 
severe as he did with children. “I

It 
of 
is

thing 
was al- 
troųble. 
a good

Mom saw

“Laukinių paukščių” 
puota

CICERO..—Pereito šdštadiė- 
nio vakare šemetų įstaigoje į- 
vyko nepaprasta lau’kinių pau
kščių puota, į kurią svečiai su
plaukė iš višų|d^mipU. Dalyva
vo įvairių tautų žmonės.

Muzikantai M. Kiškunas ir 
J. Naudžius smągiai rėžė šo
kius ir visus šękėjus gerokai 
nuvargino.

Sekantį rytą J. Šemetas iš
važiavo medžiotį—-tai jo mė
giamiausias sportas.—.“N.” Raš.

TheEngiisliColumn

Kaip Taupyti
Kiekvienam asmeniui yra būtina 

taupyti ant kiek galima daugiaus. 
Nežiūrint ką mes netaupytumem, ar 
tai butų — laikas ar daiktas, — ga
lu gale susiveda prie to, kad mes 
taupome pinigą.

Kiekviena šeima' daugiausia išlei
džia ant maisto, todėl reikia pagal
voti, kad galima butų kuo daugiau
sia sutaupyti. Asmuo, kuris rupi- 
nasi supirkinėjimu maisto turi būti 
atsargus, planingas ir ekonomiškas.

Maisto supirkinėjimu šeimynoje 
daugiausia rūpinasi moteris. Kad 
padengus yisas reikalingas šeimy
noj išlaidas jai priseina būti taupiai, 
ir tankiausia priseina taupyti ant 
maišto. Tuo budu daugelis moterų 
vaikšto iš krautuvės i krautuvę ieš
kodamos bargenų. Nors didesnis 
skaičius moterų vartoja visai kitą 
planą --- kuris duoda galimybės ne 
tik dauginus sutaupyti bet ir yra 
ekonomiškesnis.

Del pavyzdžio, jos pasirenka “Mid- 
west” sankrovą savo apielinkėj. Kas
dieniniams reikalams Jos perką šioj 
krautuvėj. Bet jos taipgi skaito 
skelbimus apie special išpardavimus, 
kurie laikomi “MidwestT Sankrovose 
ir laike tokių išpardavimų nusiperka 
kas joms yra reikalinga ir pripildo 
cavo lentynas.

Po to kaip šeimininkė seka ši pla- 
ąo per keletą savaičių, ji lengvai pa
stebės, kad jai pasisekė padaryti žy
mias sutaupąs ant maisto. Jos len
tynos visuomet bus pį^ios maisto, 
kuri ji galės vartoti kasdien, o kas 
svarbiausia visas tas maistas buvo 
nupirktas žemomis kainomis.

Pradėkjte šj planą šiandie. Per
skaitykite “Midwest” skelbimą Šia
me laikraštyje. Nusipirkite maistą 
kuris .jums reiValingas specialėmis 
žemomis kainomis. užpildykite sa
vo lentynas. Ir per ateinančią sa
vaitę eikite jkasdien i savo apielin- 
kės “Midwest” sankrovą dėl reika
lingo maisto ir taupykite.

I keletą savaičių lengyai galima 
bus pastebėti, kad maistas mažiaus 
kainuoja ir kad galima daug sutau
pyti perkant “Midwest” sankrovose. 
Apsk. 1

The Bridgeport 
Knitting Shop

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

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Taisopi senus svede
rius. >

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

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

Phone VICTORY 3486

—o—
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
8216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

AL. PETRAUSKO
ORCHESTRA

Groja ant vakaru ir Šokių ant 
visokių instrumentų

Už labai prieinamu kainą.
5711 So. Carpenter St.

Tel. Normai 3337

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

moderniški Barams fixčeriai
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50. — Krautuvėms 
fixčeriai dėl kiekvienos vietos. Mes 
išmainome. Ant lengvų išlygų. — 
Didžiausias pasirinkimas Chicagoje.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroel710

Charity Bali to be 
Given by Lithuanian 

Women’s Club
Eleventh Annual Event sche- 

duled for November 29th at 
the Midland Club.

A grandiose dance, the pro- 
ceeds of which will go to neeely 
Lithuanians of Chicago, wil) 
be given by the Chicago Lith
uanian Women’š Club on the 
evening of November 29tht a t 
the Midland Club, 172 West 
Adams st. t’

Mrs. Nora Gugis, president 
of the organization,, has an- 
nounced that during the past

s of Lith
uanians who hąd beeh seriously 
affected by the depression were 
aided in their problėms of food, 
shelter and clothjng. And since 
this winter threatens to be

four years thousands

PRANEŠIMAI
Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubo 

Metinis Koncertas jvyks nedėlioj, 
lapkričio-Nov. 19 d., 1933, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 6:3.0 vai. vakare.

Nariai ateidami būtinai atsineškite 
atvirutę ir paduokite prie tikietų lan
gelio. Tikietai ši metą pigus — tik
tai 40c ir dar turėsite progą išlai- 
mėti Plaunamą Mašiną. O už neat
silankymą busite baudžiami $1.00. 
Rengimo Komisija ir Administracija.

Anglis

BAHKERS

REAL ESTATE

Peter Conrad

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų (pulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

Fotografuoja jutų na* 
muose arba (tudijoj 

•023 S. Halsted St.
(Jansen Srad.)

Res. 730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Miscellaneous for Sale
įvairu Pardari^

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vieną kiekvieno 
styliaus. Kai kurie truputi sutepti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar- 
Šenai. $35 ir augščiau. Economy 

ection, MiĮler & Co. 166 North
Michigan Avė. Atdara vakarais.

Personai
Asmenų Ieško

PA1EŠKAU savo pusbrolio Jurgio 
Vischulio, 12 metų atgal gyveno 
1368 N. Lincoln St., Chicagoje. Mel
džiu atsišaukti arba žinanti apie ji, 
maloųėkite rųan pranešti, už ką bu
siu didžiai dėkinga.

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

PAIEŠKAU apsivedimui našlio 
arba .senbernio; aš esu našlė, ne- 
biedna, 40. m. amžiaus. Rašykite i 
Naujienas, Box 49, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III.

2608 West 47th St.
Business Chances

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI vagykla su namu 

arba be namo, 6 kambariai užpakaly 
dėl pagyvenimo. 5642 W. 65 St.

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

Tikros West Virginia 
Pocohontas Mine Run 

60% šmotais 

’6.75 
už toną

• T i'<- ■ ’4

Garantuojame, kad busite pilnai 
užganėdinti. Orderiai a užsakyti 
prieš piet, pristatomi tą pačią 
dieną.

Garsinkitės “Nnose”

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

B. GRIGAS
' 5. ’/j ? *, * v t $ 'to, /ti 

TEL. REPUBLIC 9875

KALENDORIAI
iim “Naujienos” dar turi ant rankų labai gra 

žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni
nius, labai prieinama kaina?
Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau 
ti pasirinkjpų- / 
Ateikiteiiandįe j

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

•■'..V* į n

K

fe® , • /
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Į CLASSI Fl Eū APS
TAVERN. pirmos klesos įrengi

mas ir vieta. Tusiu parduoti pusę 
arba visą dėl partnerių nesutikimo. 
Matykite Simon 4941 So. Ashland 
Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

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

184 No. La Šalie St

W-’ .k"

PARDUODAMA kriaučių šapa 
greitu laiku 6307 So. Richmond St. 
Informacjjas gausite pas namų sa
vininką.

PARSIDUODA pusė aludės biznio, 
biznis gerai išdirbtas. Priežastj par
davimo patirsite ant vietos. 10653 
So. Michigan Aye.

B0 JUS JAUKIATE?

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 neSa geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabai labai Žemos,

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE

gf CANAL 8500
> . < ' Sv
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