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Registruos Chica 
gos Bedarbius

Įspėja bankierius 
paliuosuoti kreditus 

industrijoms

Susirinko legislatura 
svarstyti degtinės 

kontrolę

Dalis tų bedarbių gausią darbą prie viešų 
jų valdžios darbų

CHICAGO.—Pradedant nuo 
šiandie viešųjų darbų adminis
tracija pradės registruoti ieš
kančius darbo bedarbius, kurie 
neima pašelpų.

Registravimas bus atliekamas 
daųgiausai parkuose (jų tarpe 
Mark White Square—Bridge- 
porte, Davis Square—Town of 
Lake, Gage parke, Ogden par
ke ir t.t.)

Prie registravimo bedarbių 
dirbs apie 1,100 žmonių. Regis
tracijos vedėjas Victor A. 
Olander sako, kad ne visi už
siregistravę gaus darbą, nes 
užsiregistravusių skaičius bus 
daug didesnis, negu yra darbų.

Bet bus žiūrima lygybės ir kad 
tokią pat progą gauti darbą 
turėtų visi, nežiūrint ar jie 
bus pirmieji prie registravimos, 
ar paskutiniai.

Tiems, kurie gauna bedarbio 
pašelpą, registruotis nereikia, 
nes jie gaus darbą per savo 
šelpimo stotį. Registruojami 
yra tik neimantieji pašelp •

Chicagoj prie viešųjų darbų 
bus paimta 99,260 bedarbių. 
Pusė jų bus paįmta iš šelpia
mųjų, o kita pusė iš nešelpia
mųjų bedarbių. Iki gruodžio 
1 d. norima paimti 49,000 be
darbių. Apie 25,000 bedarbių 
jau yra pristatyta prie darbo.

WA‘SHINGTON, 1. 22. — Iš 
vidurinių administracijos rate
lių išėjo įspėjimas privatiniams 
bankieriams, kad jie turi pa- 
liuosuoti kreditus bizniams ir 
industrijoms, kitaip bankai su
silauks naujų nesmagių suvar
žymų.

Dabav bankai kaip įmanyda
mi varžo kreditus, neduoda pa
skolų nė bizniams, nė industri
joms ir tuo trukdė visos šalies 
skonominį atsigaivinimą.

Rado nužudytų jau 
ną moterį

Laukiama te i s m o 
nuosprendžio d e 1 
taksų sumažinimo

Susidaužė didelis so 
vietų lėktuvas; 14 

žmonių žuvo

Trys iš keturių žuvusiųjų
George Chapman iš 
muštasis buvo Heath iš Dedham.

nelaimėj su lėktuvu 
csiter, Oliver VValton 
dham. Manoma, kad 

vertus augštyn

ties Worccster, Mass. Iš kairės į dešinę: lakūnas 
ir jo žmona iš Needham, Mass. Ketvirtas už- 

kad nelaimė atsitiko jiems bandant skristi apsiver- 
augštyn kojomis.

CHICAGO. — Augščiausiam 
teismui atmetus visuotiną 15 
nuoš. taksų sumažinimą, įsaky
ta apeliacijos tarybos, Chica- 
go Real Estate Board padavė 
teisėjui Jarecki reikalavimą, 
kad butų sumažinti taksai pa
vieniams namų savininkams, 
kurie yra padavęleismitf skun
dą. .. A

Tas pats teisėjas jau pirmiau 
yra pripažinęs taksų sumaži
nimą vienai namų savininkų 
grupei. Todėl dabar reikalau
jama, kad tas taksų -sumažini 
mas butų pripažintas ir kitiems 
namų savininkams, kurie tik 
paduos teismui skundą.

Tikimąsi, kad teisėjas Jarec
ki dar šiandie išneš savo nuo
sprendį.

Desėtkai tūkstančių mažes- 
niėjų namų savininkų (vienos 
šeimynos, dviejų ir trijų flatų 
namų) jau padavė teismui 
skundus. Kadangi dar ne visi 
spėjo skundus paduoti, tai 
skundai bus priimami iki gruo
džio 2 d. Skundus reikia pa
duoti miesto salėje Real Estate 
Tarybos atstovui, kuris juos 
perduos teismui. Reikia nusi
nešti taksų bilą.

Laukiant teismo nuospren
džio, pavieto iždininkas atidėjo 
uždėjimą pabaudų tiems 
savininkams, kurie dar 
mokėjo antros dalies šių 
taksų.

MASKVA, 1. 22. — Gautomis 
iš Charkovo žiniomis, ten susi
daužė nesenai pabudavotas di
džiausias pasaulyje pasažierinis 
lėktuvas K7. Tai buvo vien 
metalo lėktuvas, turėjo 6 mo
torus ir galėjo gabenti virš 120 
pasažierių.

Nelaimėjo žuvo 14 žmonių, jų 
tarpe Žymiausias .Rusijos! avia
torius Michail Snegirov ir keli 
inžinieriai, kurie tą aeroplaną 
paruošė ir pabūdavo j o. Taipgi 
yra užmušti keli vietos civilės 
aviacijos dr-jos nariai.

Tik savaitė atgal sovietai pa
skelbė, kad tas lėktuvas perėjo 
visus saugumo ir techninius 
bandymus. Jis " turėjo būti 
“oro Pullmanas”, turėjo visus 
patogumus pasažieriams ir bu
vo didesnis už garsųjį vokiečių 
DO-X. Pasak Maskvos laikraš
čių, jo pagaminimas turėjo pa
rodyti kapitalistinėms šalims, 
jog sovietai aviacijoje jas toli 
viršija.

Smulkesnių žinių apie tą ne
laimę nėra gauta.

Lindberghai Azores 
salose

nafnų 
nesir- 
metų

3,000 geležinkeliečių 
nutarė streikuoti

HORTA, Azores, 1. 22. — 
Nors Lindberghas ir užginčijo 
žinioms, kad jis ruošiasi gryšti 
į Ameriką oru per Azores ir 
Bermuda salas ir tikrino, kad 
jis tikrai gryšiąs laivu, vakar 
Lindberghas su žmona atskri
do iš Lisbonos, Portugalijoj, į 
Azores salas, padarę savo di
deliu hydroplanu 900 mylių ke

$100,000,000 išnaiki 
nimui miestuose 

lūšnų

NUMALŠINO RIAUŠES KA
LĖJIME

HOUSTON, Tex., 1. 2.2 — 
3,000 Southern Pacific geležin
kelio darbininkų Texas ir Lo- 
uisiana valstijos nutarė strei
kuoti protestui prieš kompani
jos nepildymą sutarties su dar
bininkais. Darbininkai išvardi
jo 108 nusiskundimus prieš 
kompaniją.

Sudegė teatras

22.

permaina

Chieagai ir 
lis oro biurks
Sauja:

Apsiniaukę, maža
temperatūroje.

Saulė teka 6:49, 
4:24.

leidžiasi

FALL RIVER, Mass., 
—Academy of Music teatre kilo 
gaisras, kai teatre apie 1,500 
žmonių žiurėjo filmos ir vo
devilių. Tečiaus visi jie išsi
gelbėjo. Teatras gi liko sunai
kintas ir nuostoliai siekia apei 
$100,000.

WASHINGTON, 1. 22.—Vie
šųjų darbų administracija pa
vedė $100,000,000 naujai val
duos namų statybos korporaci
jai, kurios uždavinys bus griau
ti miestuose lūšnas ir jų vie
ton statyti, patogius gyvena^- 
muosius namus.

Pirmiausia lūšnų griovimas 
ir statymas tinkamų namų bus 
pradėtas Detroite.

Išskirsčius pinigus visokiems 
projektams , viešų jų darbų fon
de, kuris pirmiau siekė $3*300,- 
000,000, dabar pasiliko 
$460,000,000.

PHILADĘLPHIA, Pa., 1. 22. 
—Rytiniame valstijos kalėjime 
vakar 75 kalniai pakėlė riau
šes ir pridarė kalėjimui labai 
didelių nuostolių. Kad tuos 75 
riaušininkus numalšinti, prisiėjo 
šauktis -500 policistų pagelbos.

Komunistai puolė 
socialistus; 15 žmo

nių sužeista

tik

Susitvėrė nauja 
unija

MADRIDAS, Ispanijoj, 1. 22. 
.-—Madride vakar vakare komu
nistai ir sindikalistai puolė so
cialistų raštinę ir pradėjo šau
dyti į susirinkusią žmonių mi
nią. [vykusiame persišaudyme 
15 žmonių liko sužeista.

Dabar socialistų raštinė 
saugoma policijos.

yra

irCHICAGO. — Chicagoje 
apielinkėse susitvėrė nauja uni
ja—beauty shop darbininkių.
Į naująją uniją susirašė jau 
tuktsančiai darbininkių. Ji siek- 
sis pagerinti beauty shop dar
bininkių būvį, standarizuoti al
gas, kooperuoti nustatyme mi~ 
nimum kainų ir žiūrėti, kad 
samdytojai pildytų NRA kodek
są.

Tikisi, kad galima 
pasiekti 15 mylių 

augštumą

Kuboje bombos už 
mušė 3 žmones

HAVANA, Kuboj, 1. 22. — 
Trys žmonės, jų tarpė vienas 
12 metų vaikas, liko užmušti 
bombų Camaguey provincijoj, 
kur sprogo 17 bombų.

Havanoje eina nuolatiniai 
gandai apie ruošiamą naują 
sukilimą prieš valdžią.

Newfoundland ban 
krutija, gal neteks 

savyvaldos

paprasta Anglijos kolo-

tai įspėjo Anglijos ko- 
ku’ri per kelis mėnesius

CHARLESTON, W. Va., 1. 
22. — Gubernatoriaus raštinė 
paskelbė, kad gubernatorius 
Kump gavo grūmojantį laišką, 
reikalaujantį $100,000 išpirk! 
mo. Pinigus turėjo nunešti du 
policistai hotelio klerkui. Nors 
buvo paliktas pakelis, bet nie
kas neatėjo atsiimti.

VVASHJNGTON, 1. 22.—Leit. 
kom. Settle, kuris su maj. Ford- 
ney buvo pasikėlę apie 11 mylių 
j stratosferų, pareiškė viltį, kad 
.netolimoj ateity žmonės galės 
pasiekti 15 mylių augštumą net 
ir prie dabartinio žmonių žino
jimo apie baliunus. Pats Settle 
sutiktų bandyti keltis dar auk
ščiai? su didesniu baliun.

HAVANA, Kuboj, 1. 22. — 
Trys stiprios bombos eksploda- 
vo Camaguey provincijoj, už- 
mušdamos vieną jaunuolį ir 
sunkiai sužeisdamas 4 kitus 
žmones.

Vokietijos valdinin
kai turi apsivesti
FRANKFURT-AM-MAIN, Vo- 

kieti jo j, 1. 22— M^ras išleido 
įsakymą, kad visi nevedę mies
to darbininkai, nuo aukščiausių 
valdininkų iki paprasčiausių 
darbininkų turi arba tuojaus 
apsivesti ar pasitraukti iŠ dar
bo.

ST. JOHN’S, N. F., 1. 22.— 
— Newfondland sala, pirmoji 
Anglijos kolonija užjury ir jau
niausia dominija, atsidūrė fi
nansiniuose keblumuose, tiėsiog 
bankrutijo. Del . tos priežas • 
ties ji veikiausia neteks savy-' 
valdos—diminijos teisių ir vėl 
pataps 
nija.

Apie 
misija,
tyrinėjo Nevvfoundlando finan
sinius reikalus. Komisija sura
do, kad dominija pinigus švais
tė be jokios atodairos ir tiek 
užtraukė skolų, kad dabar vien 
nuošimčiai sudaro pusę visų sa
los pajamų. Salos administra
cija niekad nesirūpino šalies 
reikalais, bet tik savo asmeniš
ka ir partijų nauda,’ todėl ne
tikusiu tvarkymu šalies reika
lų visą, šalį gramzdino į vis 
didesnes skolas, kurios pasida
rė nebepanešama našta.

Komisija todėl siūlo panai
kinti salos savyvaldą, nes sala 
pati savo jėgomis negali išsi- 
gęlbėti iš dabartinių keblumų, 
paleisti legislaturą ir kad sali 
ateityje valdytų šešių žmonių 
komisija, kurios tris narius 
skirtų Anglijos valdžia, o tris 
Newfoundland? Komisijai pir
mininkautų Anglijos karaliaus 
paskirtas gubernatorius. Tokia 
tvarka pasiliktų iki sala atsi
stos ant savo kojų.

Legislatura susirinks pirma* 
dieny ir galės priimti, ar at
mesti šį raportą. Jau dabar 
pradeda reikštis griežta opozi
cija komisijos pasiūlymams.

CHICAGO.—Parėjusi iš san
krovos namo, Dr. Alice Lind- 
say, Wynekoop, 62 m., našlė, 
3406 W. Monroe St., iš gar
sios daktarų šeimynos, nuėjusi 

savo daktariškąjį kabinetą na
mo rūsy, rado negyvą ant ope
racijos stalo savo marčią Rhe- 
ta Gardner Wynekoop, 23 m. 
;os sunaus Earle žmoną. Ji 
juvo pusnuogė, rūpestingai ap
klota blanketų, nušauta vienu 
Širviu į nugarą. ( šalę gulėjo 
drabužiu apklotas revolveris, 
kuris buvo paimtas iš daktarės 
stalčiaus. Pati nusišauti ji jo
kiu budu negalėjo.

Policija neįstengia išaiškinti 
šios paslaptingos žmogžudystės 
ir jokių pėdsakų žmogžudžių 
neužtikta. Nesurandama ir nu
šautosios vyro, kuris dienų prie-į 
tai buvo Peoria, III.

Koronerio tyrimai nieko nau
jo neparodė. Ikišiol išliko tik vie
na įdomi smulkmena. x Daktarė 
sakė, kad ji nieko nežinanti apie 
marčios apdraudą ir jos turtą. 
TeČiaus apdraudos kompanija 
parodė, kad nužudytoji nesenai 
3uvo apdrausta ant $5,000, su 
dviguba suma, jei mirtų ne 
savo mirtimi ir kad tą apdrau
dą išėmusi pati daktarė ir už
mokėjo pirmą premiją.

Tyrinėjimai eina ir toliau.’

SPRINGFIELD, Ilk, 1. .22.— 
šiandie susiirnko valstijos le
gislatura specialiame posėdyje 
svarstyti ir paruošti įstatymus 
svaiginančių gėrimų pardavinė
jimo kontrolei.

Gubernatorius Homer savo 
pranešime ragino legislaturą 
kuogreiČiausia tuos įstaymus 
priimti, —pirm bus atšaukta, 
nacionalė prohibicija. Kartu 
įspėjo, kad bus daroma pastan
gų legislatUros darbą sutruk
dyti, kad bus daroma obstruk
cija tikslu leisti įsigalėti sa- 
liunams, bravorams ir distileri- 
joms.

Kad legislaturos darbas nebus 
toks spartus, kaip norėtų gu 
bernatorius, rodo tai, kad jau 
keli skirtingi biliai yra įnešti 
svaigalų pardavinėjimo kont
rolei. Visi tie biliai turės būti 
apsvarstyti. O tai ims daug 
laiko. Be to visi biliai yra sku
bus, todėl turės būti priimti 
dviem trečdaliais visų atstovų 
balsų.LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvos Latvijos dery

bų sunkumai
KAUNAS.— Kompetentingo

se sferose patyrėm, kad pre
kybas derybose su latviais susi
durta su labai dideliais sunku
mais. Lietuvos delegacija Lat
vijoj išbuvo dvi savaites, bet 
nieko konkretaus nepasiekė. 
Sakoma, kad per tą laiką lat
viai lietuviams nieko aiškaus 
nepasiūlė, o tik daug reikala
vo. Kai kurių musų prekių 
latviai visai nenori įsileisti, o 
kitas, kad Ir sutinka įsileisti, 
bet nepanaikina valiutos išve
žimo suvaržymo. Vadinasi, 
prekes parduok, o pinigų ne
gaili. Suprantama, tokia pre
kyba niekas negali verstis.

Apipiešė bravorą

CHICAGO—Penki jauni plS- 
šikai vakar *užpouė Bismarck 
bravoro raštinę, 2762 Archer 
Avė. 
$200.

ir pabėgo pastvėrę iki

■ -•7?

.v 
u

THEBES, III., J. 22. — Roy 
Ė. Gammon, 53 m., republiko- 
nas, nusišovė iš nusiminimo, 
kad neteko pašto viršininko 
Vietos. Jo vietop buvo paskir
ta demokratė Mrs. Baudė You-

■i- . ;- 'A.--------- ............. .—■’?

TOPEKA, Kas., 1. 22. - 
Valstijos, legislatura atsisakč 
legalizuoti 3.2 nuoš. alų.

. >’■< ■■ % c ;
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Litvinov išplauks 
šeštadienv

WASHINGTON, 1. 22. — 
Maksim . Litvinov ruošiasi ap
leisti Jungt. Valstijas nebaigęs 
derybų dėl Rusijos skolų, Pre
zidentas pavedė derybas vesti 
einančiam iždo sekretoriaus 
pareigas Morgenthau, beirtasis 
yra Užimtas kitais reikalais ir 
deryboms neturi laiko. Todėl 
derybos turės būti baigtos vė
liaus, paprastais diplomatiniais 
keliais.

Litvinov mano apleisti Wash- 
ingtoną rytoj" vakare ar penk
tadieny ir išplauks iš New Yor- 
ko šeštadieny. .

Iki atvyks ambasadorius Bu- 
janovski, charge d’affaires par
eigas eis Boris Skvirski, vir
šininkas sovietų informacijos 
biuro.

Raseinių mokytojas dir
ba lėktuvą

RASEINIAI.— Raseinių val
džios gimnazijos matematikos 
mokytojas B. Sipavičius sukon- 
striiktavo naujos sistemos lėk
tuvą* kuris jau baigiamas ga
minti. Jei pagamintu lėktuvu 
bus galima skraidyti, tai avia
cijoj įvyktų dideli perversmai, 
nes lėktuvui bus nereikalingas 
benzinas. Lėktuvo konstrukto
rius savo išradimą iki šiol lai
ko paslaptyje.

Advokatams parengta 
uniforma

Bedarbė Vokietijoj 
didėja

BERLYNAS, 1. 22. — Ne
žiūrint. nacių pastangų mažinti 
bedarbę ir nežiūrint to, kad tū
kstančiai vokiė&ų emigravo 
užsienį ir kiti tūkstančiai žydv 
liko pašalinti iš darbo ir nega- 
gali gauti pašelpų ir todėl ne
įeina į bedarbių skaičių, bedar
bių skaičius lapkričio mėnesy 
padidėjo 81,000 ir dabar Vokie
tija turi 3,776,000 šelpiamų be
darbių.

*'• V ’y i u' r-V' -.
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SHANGiHAI, I. 22—Chini- 
joj prasidėjo trikampis aliejaus 
karas tarp Rusijos, Anglijos ir 
Amerika trustų. Gasolino, kero-
sino kainos nupuolė per pusę, mine apykakle.

,-------- ' ■ ■ .............. ......................... IU ......................... Į... I ..I ,11 .................. ................ - -

KAUNAS.— Advokatams ir 
privatiems gynėjams uniforma, 
kurią jie turės dėvėti bylas 
nagrinėjant, jau parengta, tik 
teisingumo ministerio dar ne
patvirtinta. Advokatų ir pri
vačių gynėjų uniforma maž
daug vienoda—togos su akso-KALĖDOS NEBETOLI..

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Nedėldieniais nuo 9 ryto Iki 1 vai. po pietų.NAUJIENOS

1739 SO. BALSTED ST

T;

TeL Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS
C3MB

winnipigiečiai, kurie da

Reikia parodyti savo

vakare.

NAUJA

VALGIŲ GAMINIMO

Vietinis

Kenora, Ont
Visokios žinios

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

vargo

lenkas
Trust

■M

Paliuosavo iš kalėjimo ban 
kininką Paul B. Lipinski

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

RusHka ir turkiška 
trredomii iki

ren- 
kad

Draiden, kur raudasi 
Kiek laiko ims, kol 
sužeistasis, dar nėra

$25.00
25.00
25.00

laikraščių
kurios Kanados
labai įbegiamos, 

jos paduoda teisiu-

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialia Užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

25.00
10.00
10.00

Janušauskas, kiek 
stebėti laikraščiuose,

desetkai dolerių. Tokiu 
susidėtų stambi pinigų

Neiškenčiu kelių žodžių neta
ręs ir lakūno Janušausko rei
kalu. Kiek teko pastebėti laik
raščiuose, o ypač “Naujienose”, 
tai pradeda atsiliepti ir Kana
dos lietuviai. Iš Windsor, Win- 
nipego ir kitų miestų lietuviai 
rašo, jog reikia prisidėti prie 
antro transatlantinio skridimo, 
kad butų galima! tyaigti Da-

ir remsime j j, kiek tik galėsi
me.

Kviečiu tad visus kanadiečius 
stoti į darbų ir veikti bendrai 
su Amerikos lietuviais, kad se
kamų pavasarį lakūnas Janu
šauskas galėtų skristi į Lietu
va. —Jonas Mųrtinonis.

Taigi 
spręsti, 
lengvai 
bėdos.

Labai

skaitome laikraščius. Mat, da
lykas tas, kati pas* draugų Mic
kūnų turime, taip sakant, savo 
skaityklų, čia pareina visokie 
laikraščiai. Pirmiausiai turime 
užsiprenumeravę dienr. “Nau
jienas”. Ateina “Keleivis”, 
“Vilnis”, iš Latvįjos dvi kopi
jos “Darbo Fronto”,' iŠ Urugva
jaus “Nauja Banga”, kanadie
čių leidžiamas “Darbininkų žo
dis” ir dar keli laikraščiai iš 
Lietuvos. .
"Matote, nors musų . tėra įtik 
keli, bet laikraščiais mes esa
me gerai apsirūpinę. O tai to
dėl, kad gyvename pilniausioje 
santaikoje. Vienam žmogui už
sirašyti tiek, laikraščių butų 
tiesiog nepakeliama našta. To
dėl pieš visi sumetame po kelis 
centus ir bendrai išsirašome 
laikraščius.
, Tuiiu pasakyti, Jog įtiek aš, 
tiek ir kiti mano draugai daž
nai gauname laiškų iš kitų 
kempių. Į mus kreipiasi lietu
viai, kad prisiųstumėme jiems 
lietuviškų laikraščių, o ypač 
‘‘Naujienas”, 
lietuvių yra 
kadangi
giausias žinias. „Mes visuomet 

tautiečių prašyfną pasiru- 
pasiunčia- 
. Vienok 

lietuviams,

vie- 
yra 

ore apie 500,000

Kai ukrainietis grįžo į kem
pę, tai visi darbininkai buvo 
nustebinti. Jie tuoj pradėjo 
klausinėti, kokiu budu jis ga
lėjo iš numirusių prisikelti. 
Mat, visi manė, kad ukrainietis 
tapo tikrai užmuštas.

Tų žygį baigti kaip tik ir 
yrą pasiryžęs lakūnas Janu
šauskas. Kanados lietuviai tik
rai privalo prisidėti savo cen
tais prie to darbo. Tegul mes 
ir negalėsime tūkstančių su
kelti, bet sukelti šiek tiek pini
gų nebūtų nei mums labai sun
ku. Reikia tik pasidarbuoti.

nuoširdu-

kalėjimo. Tačiau įdomiausias 
dalykas buvoi fcas, kad kalėjimo 
viršininkai negalėjo pasakyti 
Vardo to žmogaus, kuris paė
mė buVUsj bankininkų savo glo- 
bon. Vadinasi, užtikrino, jog 
Lipinski elgsis gerai. Paaiškėjo 
ir kitų įdomių dalykų, būtent, 
kad nusikaltėlis nesumokėjo nei 
paskirtos piniginės bausmės, 
nei teismo išlaidų!

dabar patys galite 
kaip bankininkams 

pasiseka išsisukti iš

NAUJIENOS
1739 Sb. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

kelių taisymo nėra 
Gyvenimas kempėse 

nėra iš moloniausių,— 
dideliais palankumais

Lapkričio 19 dienų
Lietuvių Taut. Kat. Parapija 
sutartyje su visomis vietinė
mis Lawręnce’o draugijomis, 
kaip tai: Lietuvių Pil. Kliubu, 
Susivienijimo kuopa, Sandarie- 
čiais, Lietuvos Sūnų, šv. Lau
ryno, šv. Onos draugystėmis 
surengė prakalbas J. Janušau
skui. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Pagal kliubo pirmi
ninko apskaitliavimų, galėjo 
būti publikoc daugiau kaip aš- 
tuoni šimtai. •

po $5
70, kas sudaro $140. ženklelių 
parduota virš dviejų šimtų.

Komitetas turės susirinkimų 
petnyčios vakąre ir duos pilnų 
atskaitų. Vakarui vadovavo Dr. 
Mikolaitis. Po prakalbų buvo 
vakarienė. Užbaiga įvyko pir
mų vai. nakties su geru ūpu. 
Komitetas ateityje dirbs apy
linkėse ir vietinėje kolonijoje, 
kad lietuvišką reikalų paremti. 
Daug anglų spaudon rašė pa
nelė Arbačiutė ir daug prie 
komiteto dirbo kaipo sekretorė, 
vesdama daug reikalų. Jai gar
bė, kaipo vietiniai jaunai Law- 
rence’o lietuvaitei.

Garbės narys.

Dar rugsėjo 29 d. iš Michi- 
gan City kalėjimo tapo paliuo- 
suotas Hammondo bankininkas 
Paul B. Lipinski. Kalėjime jam 
teko sėdėti dvejus metus. Nu
teistas jis buvo nuo dviejų ligi 
keturiolikos metų.

Kai tik pasiliuosavo iš kalėji
mo, Lipinski tuoj išdūmė į Ca- 
liforniją ir ten gyvena kartu 

Reikia many- 
didelio

Dabar parašysiu kelis žodžius 
apie lietuvių darbininkų gyve
nimų. Kempėje esame ir keli 
lietuviai. ’ Apie darbo sąlygas 
nėra reikalo daug rašyti. Kiek
vienas gali suprasti, kad dar
bas prie 
lengvas, 
taip pat 
pasigirti 
negalima. Bet šiaip taip visgi 
galima gyventi. O norint, — 
tai galima šį tą nuveikti bei la
vintis.

Savo tarpe meg turime lietu
vį batsiuvį, būtent, Joną Mic
kūnų. Jam visai neblogai čia 
sekasi. Kaipo amatninkui bosas 
jam kempėje davė atskirų pa
talpų, kur jis gyvena bei dir
ba. Ir štai dabar Mickuno pa
talpa pasidarė lietuvių darbi
ninkų centru. Ten mes susiren
kame ir praleidžiame liuoslai- 
kį. Kartais diskusuojame įvai
rius klausimus, bet dažniausiai riaus-Girėno pradėtąjį žygį

su savo sunumi. 
t i, kad jam ten 
nereikia kęsti.

Lipinski yra 
1930 m. jis ėjo Northern 
and Savings banko prezidento 
pareigas. Tų metų pradžioje 
bankas užsidarė. Pasirodė, jog 
Boleslavv Salik, kasierius, išeik
vojo beveik visus banko depo
zitus.

Žinoma, Salik liko tuoj su
imtas ir patrauktas atsakomy
bėn. Teisme jis liudijo, jog 
prie pinigų išeikvojimo prisidė
jo ir pats prezidentas. Tąsyk 
tapo patrauktas atsakomybėn ir 
Lipinski. Jo kaltės įrodymai, 
matomai, buvo gana aiškus ir 
jis tapo pasiųstas į* kalėjimų. 
Maža to, teismas nusprendė, 
kad buvusis prezidentas turi 
sumokėti piniginę bausmę, ku
ri/' siekė $30,865, o magary
čioms dar padengti teismo iš
laidas. Teismo išlaidų susidavė 
$832.90. >

Ir štai dabar dviem metam 
praslinkus, Lipinski “už gerų’’ 
pasielgimų tapo paliuosuotas iŠ

savo 
piname išpildyti, ~ 
mc jiems laikraščių 
mes patartumėme 
kuriė dirba kempėse, padaryti 
taip, kaip mes padarėme. Bū
tent, susidėti ir išsirašyti bent 
vieną laikraštį, o ypač “Nau
jienas”, kadangi tas laikraštis 
yra labiausiai mėgiamas. Kas 
vienam sunku padaryti, tai ke
liems nesudarys jokio sunku
mo, kadangi tereikės sumesti 
tik po kelis centus. Reikia tik 
vienybės ir šiek tiek pasidar
buoti.

Tautiškos Parapijas choras, 
orkestras ir. kiti Lawrence’o 
miesto lietuviai profesionalai 
dalyvavo programoj. Kadangi 
Janušauskas tą pat dienų buvo 
Bostone, tai Lawrence’ą pasie
kė vos apie 9 vai.

Palyginant Bostonų su Law- 
rence’u, tai didelis susidaro 
skirtumas. Bet finansinėj para
moj tai Lawrence’as proporcio- 
naliai daugiau sukėlė už bosto
niečius.

ALTASS garbės nariais pa
liko:

Tautiška Parapija ....
Kun. M. Valadka ......
Dr. Mikolaitis ...........
Ponia Paplauskienė iš

Haverhill ...............
Susiv. kuopa skyrė ...
Švitra ..........................
Du anglai miesto valdihinkai 

$10. Narių gauta apie

Streikuojantys Wisconsino farmeriai lieja ant kelio nutvertų 
gabenant į marketų pienų.

Stovykloje (kempėje) 1 B. 
8 dirbame prie transkanadinio 
kelio šimtas su viršum darbi
ninkų. Tarp tokio būrio, žino
ma, pasitaiko visokių įvykių 
bei nelaimių. Tuo labiau," kad 
dažnai darbas yra gana pavo
jingas, o ypač kai tenka prie 
tiltų dirbti ir storus medžius 
risti. Štai neseniai storas rus
tas prispaudė koja vienam dar
bininkui. Kai tasai pradėjo 
šaukti, tai kiti darbininkai su
bėgo ir ištraukė jį “iš po rąsto. 
Nelaimingasis nebegalėjo paei
ti, kadangi jo koja nepaprastai 
su,tino. Inžinierius, kuris pri
žiūri tiltų darbų, tuoj atskubė
jo su automobiliu ir nuvežė su
žeistąjį į 
ligoninė, 
pasveiks 
žinoma.

Prieš kiek laiko įvyko ir ki
tas nelaimingas atsitikimas. 
Mat, būrys darbininkų dirba 
kalnuose prie akmenų. Pirmiau
siai jie su dinamitu išsprogdi
na akmeninius kalnus, o pas
kui akmens gabalus krauna į 
nedidelius vagonėlius ir veža į 
paskirtų vietų. Ir štai po to, 
kai dinamitu buvo išsprogdin
ta uola, darbininkai pradėjo 
rinkti akmenis. Jie tiek savo 
darbu buvo užsiėmę, kad nie
kam nei į galvų neatėjo pažiū
rėti į kalno viršų. Tuo tarpu 
nuo ten pradėjo riedėti pusėti
nai didelis akmuo. Ir riedėjo 
jis tiesiai’ j darbininkus. Lai
mei, vienas vfsgi pastebėjo rie
dantį akmenį ir išsigandusiu 
balsu įspėjo savo draugus. Vi
si pradėjo bėgti, kur tik kas 
galėjo. Vienok vienas ukrainie
tis nespėjo pasitraukti ir jį ak; 
niuo patrenkė. Reikia pastebė
ti, jog tas ukrainietis jau buvo 
pusėtinai toli nubėgęs ir todėl 
riedantis akmuo, kiek buvo 
galima spręsti, jį nelabai smar
kiai teužgavo.

Prie gulinčio ukrainiečio pri
bėgo4 tai p vadinamas “stro bo
sas”: Jis pastate ukrainietį ant 
kojų, bet tasai tubj ir vėl su
dribo ant’žemės. Visi darbinin
kai pusėtinai išsigando, many
dami, jog ukrainietis jau nebe
gyvas. Bosas pašaukė kelis dar

bininkus ir paliepė jiems su
žeistąjį nunešti į kempę. Vė
liau tapo parūpintas vežimas ir 
ukrainietį bosas nuvežė j stotį. 
Ten buvo sustabdytas praeinan
tis tavorinis traukinys, kuris 
nuvežė sužeistąjį į Draideno li
goninę.

Per visų tų laika ukrainietis 
nerodė jokių gyvybės ženklų. 
Ligoninėje daktarai jį apžiurė
jo ir surado, jog sužeidimas 
buvo visai nedidelis,. Jie pra
dėjo naudoti tam tikrus vais
tus, nuo kurių ukrainietis atsi
peikėjo. Paaiškėjo, jog jis ap
alpo ir neteko žado ne tiek nuo 
sužeidimo, kiek iš baimės.

Net ligoninėje ukrainietis bu
vo neįmanomai išsigandęs. 
Daktarai turėjo nemažai padė
ti pastangų, kol jį įtikino, jog 
jokio pavojaus jo gyvastei nė
ra ir kad jis už poros dienų 
pasveiks ir vėl galės grįžti į 
darbų. Taip, iš tiesų, ir atsiti-

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

rengti įvairius parengimus, ku
rių pelnas turėtų būti skiria
mas skridimo finansavimui. R 
centų darytųsi doleriai, o iš do
lerių 
budu 
suma.

Mes 
bar gyvename kempėje, patar
tume Winnipego lietuviams pa
rodyti pavyzdį. Mes esame tik
ri, kad p. Povilas Yauniškis, 
pas kurį yra susispietęs visos 
lietuvių kolonijos judėjimas, 
pirmiausiai pradės sukti ratų 
ir rūpintis antruoju transatlan
tiniu skridimu. Mes taip pat 
prie to darbo pilnai prisidėsime

galimą, jog dar ilgai 
niekas nebūtų nei žinojęs, kad 
Lipinski džiaugiasi gyvenimu 
saulėtoje Californijoje, jeigu 
Lake kauntės prokuroras ne
būtų pareikalavęs kalėjimo vir
šininkų, kad pristatytų buvusį 
bankininkų į teismų, kur jam 
reikėjo liudyti. Prokurorui bu
vo atsakyta, jog Lipinskio ka
lėjime jau nebėra.

IProkuroras Ėst iii dabar 
giasi pradėti tyrinėjimų, 
išaiškinus, kodėl Lipinski 
lengvai išsisuko iš bėdos ir ko
dėl iš jo nebuvo iškolektuota 
pinigai. Ar iš viso to kas išeis, 
tai parodys ateitis.

Turiu pridurti, jog Lipinskio 
kontroliuojamame banke nema
žai ir lietuvių laikė savo pini
gus pasidėję, žinoma, tie pini
gai žuvo. Gal tais lietuvių sun
kiai uždirbtais pinigais buvusis 
bankininkas dabar Californijoje 
linksminasi ir turi gerus lai
kus?

KNYGĄ
(COOK BOOl )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00.

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

TABLETS 
A Uterine Sedative 

jį,.. . i,l*4 d JĮ - *411 lt-t-f- i A-t-I / A * I k jn L. .

Daktaras
Kapitonas.

Pa»a uliniame karo

teko 
yra

nas šauniausių lakūnų. Jis 
išskraidęs
mylių. Tai tikrai tokis rekor
das, kuriuo galėtų pasididžiuo
ti bile vienas lakūnas.

Amerikiečiai jau turi sudarę 
organizacijų , finansavimui to 
skridimo. Darbas yra varomas 
gana smarkiai pirmyn. (Prie or
ganizacijos dedasi visi geros 
valios lietuviai, nežiūrint į nuo
monių skirtumų.

Kanadoje randasi kelios lie
tuvių kolonijos, — Toronto, 
Motitreal, Wiimipeg, Windsor 
ir t. t. Lietuviams,, kurie tose 
kolonijose pastoviai gyvena, 
fiebutų sunku darbas pradėti. 
Pirmiausiai reikėtų išsirinkti 
komitetus, kurie rūpintųsi pini
gų sukėlimu antram transatlan
tiniam skridimui finansuoti. Tie 
komitetai galėtų per žiemų

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
irti St. Louij Avė. Tel. Kedzie 8902

V anot, lietaus h draikos vanos. ' 
fwimming p00L

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
v. v._

WISS!G,
Specialistas iš 

Rusiju®

t..PEK 28

Dirbančios Moterys
Bukite Sveikos ir

Laikykite Savo Darbą
Ar jus nustojate pinigų ir rizi

kuojate prarasti savo darbų dėlto, 
kad turite pasilikti namie po keletą 
dienų kas mčtiesi ? Nedarykite to 
daugiatts. Priimkite Lydia E. Pink- 
ham’s Tabletkas.

Jos greitai atneš jums palengvi
nimą nuo kramps ir skausmų, kurie 
verčia jus eiti i namus. Jeigu jus 
jas priimsite reguliariai, jos turėtu 
apsaugoti jus nuo tolimesnių sirgu- 
liavimo.

šios tabletkos yra dengtos šoko- 
liadu—lengvos nuryti, natogios su 
savim nešiotis. Jus galite gauti 
skrynute pas savo vaistininką už 
50c. Tegul jos jums taipgi pagelbsti.

Lawrence, Mass.
Parengimas antram transatlan 

Ainiam skridimui paremti pui
kiai pavyko.

nuo 10 valandos ryto .1 
NedSllomis nuo 1:

NUGA-TONE SUSTIPRI
NA ORGANUS

Jeigu Jura organai silpni Ir jus jaučiatės 
genu, priimkite NUGA-TONE — tą paste
bėtiną vaistą, kuris padarė stebuklus dėl 
milijono moteni ir vyrų per paskutinius 4S 
motus. NUGA-TONE priduoda naujos svei
katos ir sustiprins nusllpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kur| kiekvienas 
nusilpnėjęs arba liguistas asmuo turėtų var
toti. Jie padarys kiekvieną sveiku ir tvirtu. 
Parsiduoda visose vaistinyčiose. Nepriim
kite pavaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

lįp i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių su komunistais.

F. Bulaw. .
(Bus daugiau)

“Naujienų” redakto 
rius P. Grigaitis pla 
čiai nušvietė NBA.

įstatymą
Jo kalbos apie to akto reikš

mę susirinko klausytis įvai
rių srovių žmones — komu
nistai atakavo prelegentą ir 
norėjo patys "išaiškint” 
N RA. savotiškai, bet pasiro
dė, kad jie “color blind” — 
neatskiria NRA. paukščio 
“spalvos”. \

Darbams ims tik pa 
šalpą gaunančius 

darbininkus
Illinois Emergeney Ii e. I i e f 
Commission pirmininko D u ri

ba m pareiškimas.

Antradienį lapk. 21 d. Sočia- 1 
lįstų Sųjungos Centralinė kuo- 1 
pa surengė prakalbas “Naujie- ’ 
nų” redaktoriui P. Grigai- ! 
čiui, Lietuvių Auditorijoj, apie - 
NRA., kad pamatiniai susipa- 1 
žinti kų tas mėlynas paukštis, l 
kuris tupi ant prezidento Roo- 
sevelto kodeksų atneš darbo 
žmogui.

Tuo šiandieniniu svarbiu ir 1 
nekuriems opiu vyriausybės 
patvarkymu, kad teisingai pu
blikų informuot, prelegentas 
pirmiausiai aiškino kokiu bū
du tas NRA. atsirado ir kų iš 
jo gali tikėtis šalies gyvento
jai. Tie faktai, nuosekliai iš
dėstyti, davė galimybę pama
tiniai suprast, kad dėl tobu
los technikos šalyje pasireiškė 
perviršis produkcijos ir ne
sant rinkos jiems parduot, rei
kėjo pramonininkams mažinti 
darbininkų skaičių. Tų dary
dami jie sumažino perkamąją 
jėgą ir tas išaukė didžiausį 
ekonominį ir finansinį krizį ir 
privedė kraštą prie galutino 
susmukimo.

Biržoj prekėms atpingant, 
doleris vis darėsi brangesnis ir 
pagalios priėjo prie to, kad fi- 
nansierių supirktos akcijos ir 
pinigai investuoti pramonėj ne
teko savo vertės. Reiškia, ne
judinamo turto ir kitos žalia
vos savininkai atsisakė grąžinti 
bankieriams tiek dolerių, kiek 
jie buvo investavę. Jų prekės 
atpigo, o doleris pasidarė bran
gus. žinoma, bankieriai nega
lėdami atgauti išskolintų pini
gų, turėjo uždaryti bankus. 
Bankams bankrutuojant, žūsta 
smulkiųjų verslininkų, žūsta 
paprastų darbininkų ir farme- 
rių sutaupęs. Tada dar labiau 
susilpnėjo perkamoji jėga, žo
džiu sakant, šalis ėjo prie eko
nominio bankroto.

Tai matydami, aukštųjų sfe
rų valdininkai su prezidentu 
Kooseveltu priešakyje sugalvo
jo Nacionalio Gaivinimo Admi
nistraciją (NRA), kad tuo bu
do atsteigti šalyje gerbūvį; tą 
atsiekti trumpinant darbo va
landas ir reguliuojant darbinin
ko algą. Dėl tos priežasties 
gimsta NRA mėlynas paukštis 
ir savinasi, kad jo tėvais esą! 
kapitalistinė sistema, darbinin
kų engėjai atžagareiviai ir ko
munistai. Ir faktinai, galima 
suprasti, kad komunistai ne
mažiau prisidėjo prie to paukš
čio gimdymo, skaldydami dar
bininkų organizacijas ir truk
dydami ėjimų prie socialių re
formų. Tuom jie pagelbėjo ka
pitalistams aprėbti visus šalies 
turtus, o darbininkams palikti 
lazdų ir tarbą. Vienok, žinant, 
kad kapitalistų gyvenimas pri
klauso nuo darbininkų malonės, 
tai į!ati valdžia pradėjo daryti 
lyginimus su pagelba NRA.

Prelegentas, išaiškinęs atsira
dimų NRA, dėstė jstatimdavys- 
tės žvilgsniu kodekso galę ir

Robert J. Dunham pirmi
ninkas Illinois Emergeney Re- 
lief Commission, kuris užima 
federalinių viešų darbų, Illi
nois valstijoje, administrato
riaus vietų, praneša, kad dar
bininkai imami tiems dar
bams, laikinai bus parenkami 
tik iš tarpo tų, kurie gauna 
pašalpų. Bet, po gruodžio 1 d., 
ir bedarbiai, kurie neima pa
šalpos, galės gauti darbus 
prie federalinių viešų darbų 
per tam tikras samdymo įstai
gas, kurias nurodys U. S. Em- 
ployment Service.

Dabartiniu 
darbininkų prie viešų 
tvarko vietinė šelpimo 
nistracija. Federaliai 
dabar jau yra pradėti.

P. Januškevičius, norėdamas 
suteikti progos Čikagos . lietu
viams pamatyti tas nuotraukas 
sutiko ateinantį penktadienį, t. 
y. lapkričio 24 dieną, Lietuvių 
Auditorijoj parodyti tas nuo
traukas pažadėdamas pusę gau
to pelno skirti Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondo naudai.

Tad visi geros valios lietuviai 
šiuomi maloniai kviečiami at 
einantį penktadienį, lapkričio 
24 d. 7 vai. 30 min. vakare at
silankyti į Lietuvių Auditoriją 
pamatyti tuos paveikslus, o 
taippat savo atsilankymu pa
remti Dariaus-Girėno Painink- 
o Fondą. Įėjimas 35 centai.

Kviečia jus visus
Dariaus-Girėno Paminklo 

Statymo Komitetas.

Automobiliams susi
dūrus, išmestas per 
automobilio Įauga

Nukentėjo 14 metų berniukas 
Juozas Vaitekūnas

laiku skyrimus 
darbų 
adini- 

darbai

Fotografo C. Lukšio 
filmai įdomus ir 

vykę
Paduoda dąug vaizdelių iš A- 

merikos lietuviiį ir Lietuvos 
gyvenimo.

BRIDGEPORT.—Keistoje au
tomobilio nelaimėje, kuri įvy 
ko paskutinėmis dienomis, prie 
Michigan avenue ir Park Row, 
14 metų Juozas Vaitekūnas, 
3231 South Union avenue, buvo 
išmestas per priešakinį auto
mobilio langų. Jo veidas buvo 
skaudžiai apipiaustytas.
Nelaimė įvyko, kuomet Frank 

Gečas, 4403 South Maplewood 
avė., 43 m., įvažiavo į Checker 
Taxi, kuris stovėjo, laukdamas 
progos pasisukti. Susirėmimo 
smarkumas sviedė jaunų ber
niukų per langų, kuris subyrėjo 

šmotelius. Sužeistasis nuga
bentas į St. Luke’s ligoninę.

BRIDGEPORT. — Garsiniai 
filmai, kuriuos turi pagami^ 
fotografas C. Lukšis, ir ku
riuos jis dabar rodo įvairiose 
lietuvių kolonijose, yra verti 
pamatymo. Tai bus bene pir
mi lietuviški garsiniai filmai, 
ir kaipo bandymas, jie yra pa
sekmingi. Nežiūrint, kad jie 
buvo imti prie nepalankių są
lygų atviruose ' vietose, kur 
geras balso užrekordavimas 
yra labai sunkus, balsinė fil
mų dalis yra gan aiški ir vie
tomis visai tobula.

Bene įdomiausias vaizdas iš 
tos lietuviškos “filminės kro
nikos’’ — “newsreel” yra la
kūnų Dariaus ir Girėno laido
tuvės Kaune. Toliau seka tru
mpa nuotrauka katastrofos 
vietoj, Soldine, koplyčioj, Vo
kietijoje, kur buvo lakūnų kū
nai. Iš filmų nutrauktų Ame
rikoje, pažymėtini “Lietuvių 
Dienos” pasaulinėj parodoje, 
Pasaulinės Parodos vaizdai ir 
“Naujienų” piknikas. Toj fil
mų dalyje išgirsite J. Babra
vičių ir kitus lietuvių daini
ninkus dainuojant.

Lukšio maršrutas šių savai
tę yra sekamas:

Lapkr. 24-25 dd. Dievo Ap
vaizdos parapijoje, 18 Apielin- 
kėje.

Lapkr. 26 d. West Pullma- 
ne, Parapijos, svetainėje.

Lapkr. 23 d. šv. Antano Pa
rapijos salėje, Cicero, III.

Atsišaukimas į
Brightonparkiečius

J. Januškevičius pen 
ktadienį rodys įdo

mius filmus

Lietuvė laimėjo $10,r 
000 nuo savo vyro 

j •• vtėvą
Teismas priteisė tulus? Bęnįkus 

sumokėti Sadie (Anastazijai) 
Makunaitei-Benik pinigus ųž 
atitraukimų nuo jos vyro

Už tai, kad jie “atitraukė nuo 
jos vyrų”—-jų sūnų— “suardė 
šeimyniškų gyvenimų— Cook 
apskričio Circuit teismo teisė
jas John W. Cummings, pritei- 
tė Walter Benik’ą ir jo žmonų, 
2133 South Halsted Street, su
mokėti lietuvei (Anastazijai) 
Makunaitei-Benik, 25 m., 2900 
Poplar avenue, $10,000.

Anot p. Makunaitės-Bepik 
liudijimų prieš jury, teismą, 
1930 metų gruodžio mėn., kuo
met gimė jos kudiks, jos vy
ras Antanas Benik paliko jų, 
raginamas tėvų, kurie prieši
nosi, kad jis “supurvins savo 
baltutes rankas” jai pragyve
nimų uždirbdamas. Ji gaudavo 
nuo vyro $4.00 kas savaitę 
pragyvenimui, po to kai jis jų 
apleido. Jie vedė 1928 metais.

RADIO
Programas ryt Dakare iš sto
ties WWAE, 1200 kįloeycles 

nuo 8 iki 8:30 vai. vale, 
•f • * % • ■ 4

“■y*..........*.... ..

Radio Kliubas pradės leisti 
programus oro bangomis iš 
ątoties WWAE, 1200 kilocyc- 
Įes. šie šaunus programai oro 
baigomis bus leidžiami kiek
vienų penktadienio vakarų.

Programų vedėjas bus Anta
nas žymontas.

•t- -> , ....

Du lietuviai nubausti 
kalėjimu už automobi

lių vogimą.
Teisėjas Joseph B. David, 

kriminaliame teisme nubaudė
■ / * »’

Edwardą Butkų, 20 metų am
žiaus, ir Juozų Jonkų, 17 m., į 
kalėjimų vieniems metams už 
automobilių vogimų.

Football
T’

Iggorotte Football team de- 
sires to book a game with a 
Lithuaipan football 
Thanksgiving day. 
mušt be eąuipped 
forms.

The weight of Iggorotte team 
averages 150 Ibs. For arrange- 
ments call

Arthur Montvid
Brifswick 0597.

team for 
The team 
with uni-

A

atrodančius 
dėl 
dėl 
pas

Makunaitė-Bemk, kuri laimė
jo bylų teisme prieš savo vyro 
tėvus gaudama nuo jų $10,000 
už atitraukimų nuo jos vyro—
spardymų jų šemyniško gyve
nimo.Šį vakar, Hollywood svetai- 

lėje, 2417* West 03rd Street, 
vyksta svarbus viešas susirin

kimas, kurį šaukia vietiniai 
veikėjai, antro tranzatlantinio 
ir lakūno R. James-Janušaus- 
<o reikalu.

Jame Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są
jungos centro valdybos nariai 
plačiai kalbės apie antrą 
tranzatlantinį skridimą, kaip 
jis yra rengiamas, kaip varo
mas darbas, kaip keliami pi
nigai ir taip toliau. Jus su
pažindins arčiaus su šituo ant
ru drąsiu lietuvių žygiu, apie 
kurį visi Amerikos •' lietuviai 
dabar kalba. Jokių kolektų 
nebus.

Susirinkimas prasidės 7:30 
valandą vakare. Jus kviečia 
atsilankyti,

Brighton Parko laikinasis 
komitetas.

Skiria pusę įplaukų į Dariaus 
ir Girėno paminklo fondą

Neseniai iš Lietuvos grįžęs 
filmininkas J. Januškevičius at
vežė Čikagon įdomių iš Lietu
vos ir Vilniaus krašto vaizdelių 
iki šiam laikui dar nėmatytų 
Čikagos apylinkėse. Tarp tų 
garsinių payeikslų yra taippal 
ir nuotrąukps iš paskutinės Da
riaus-Girėno kelionės amžiny
bėn iš kurių matyti kaip Kau
nas sutiko Atlanto nugalėtojus 
ir kaip milžiniška žmonių mi
nią juos lydėjo paskutinėn ke
lionėn. /

V■ -’l ■'

Supiaustė žmonos 
krutinę su peiliu

BRIDGEPORT — Beųne Pe
trauskas, 3244 S. Emerald 
avenue, 32 metų vyras sekma
dienį buvo' suimtas policijos, 
kuomet ginče skaudžiai su
pjaustė savo žmonos krutinę 
su peiliu. Dalykas bus rišą-l! 
inas teisme 29 d., šio mėnesio.

Suėmė tris jaunus 
plėšikus

R o d ys mokslinius 
filmus publikai 

veltui
18 APIELINKĖ. — Kiekvienų 
penktadienį Stanford Park 
Recreation Center salėje bus 
rodomos serijos mokslinių fil
mų publikai veltui. Berniu
kams ir mergaitėms filmai 
bus rodomi penktadieniais, 4 
vai. po pietų, o suaugusiems 
—nuo 7-nhj vakare, taipgi 
penktadieniais. Stanford Par
ko salės adresas yra 14th PI. 
ir Union avenue.

Užvakar policija suėmė tris 
jaunus berniukus, kurie užsi
iminėjo mokyklų plėšimu. Visi II 
trys tapo suimti tuo laiku, kai 
bandė apiplėšti Calumet Hįgh 
School.

Suimti tapo Elliot l’ucker, 16 
metų; Vincent La Page, 18 me
tų, ir Edward Schoenecker, 16 
metų.

Paaiškėjo, jog tie berniukai j 
apiplėšė jau ne vieną mokyklų. 
Daugiausiai jie išlauždavo te-Į 
lefono dėžutes bei iš mokykĮiU 
išnešdavo įvairių sportuį rei
kalingų daiktų. Apskaičiuoja 
ma, kad jie per visai trumpų 
laikų pavogę $5,000 yertes 
daiktų. ‘.

Taip mažai kaip
12c Į DIENĄ

nupirks
KELVINATOR

Už keletą centą į dieną 
Jį galima operuoti

NĖRA reikalo jokiems namams arba 
apartmentui būti be šio būtino mo

derniško elektriško refrigeratoriaus. štai 
yra vienas puikiausių vienučių kada 
nors padarytų ir jus galite nusipirkti jų 
už 12c į dienų. Operavimas kainuoja ma-

•j

1(U-

Modelis R-42

$99J?9
žai. Tik už keletu centų į dienų jus jį ga
lėsite operuoti. , 

Pamatykite šiuos gerai
Kelvinatorius. Yra tinkamo didžio 
kiekvienos šeimos—prieinama kaina 
kiekvieno kišeniaus. Pamatykite juos 
Electric Shops.

Ecommonhi ai ui i dison C*
LECTRIC S KOI O

Broiuhvay—4562 Broadwa.v
Irvinu l'ark—4833 Irvine Park Blvd.
Lopan S<|Įiurc—2618 M|lw»«kee Avė.
Madison-C’ratvford—4231 Wjdadison St, . vutiu.v-.

Roaeland—11118 8. Michigran Avė.
Ant visų pirkinių ant išmokėjimo pridedama mažas pristatymo primokėjimat.
DUODAME FEDERALIUS KUPONUS

Vidurmiesty — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St.
Visi Telefonai RANdolph 1200. Lokal 155

Anhlantl—4834 South Aahland Are. 
South State—3460 ■ South State St. 
Enrl<-woo«l—852 W. 6«r<i SV ‘
* ’ ’ “ ' * ‘ St,,

Atsisakė antru kar
tu svarstyti T. Mar

cinkevičiaus bylą
Kriminalio teismo teisėjas 
Charles P. Molthrop pirmadie
nį atsisakė persvarstyti antru 
kartu bylas lietuvio Teodoro 
Marcinkevičiaus ir J, May- 
czek, kurie buvo nuteisti' 99 
metų kalėjimo už policisto 
William D. Lundy nužudymų. 
Greitu laiku jie bus išgabenti 
į kalėjimų.

Lietuvis sužeistas 
automobilio nelai
mėje; ligoninė ję

—.................................... ... • •

BRIGHTON PARK.— šiomis! 
dienomis automobilio nelaimėję 
buvo sužeistas lietuvis Antaną^ 
Mikidis, 45 metų am., 4944 Sp. 
Kostner avenue.

Jis patekę po automobiliu, 
Huprtiobile z sedan, kuriuo va
žiavo M. R. Gersfjenfęld, 3637 
Dickens avenuę, kuomet $o 
skersai Kedzie avenue ir 47 S t

Su sunkiai sužeista galvą i? 
įlaužtu kaulu* Antinas !
dis buvo nugabentas į šv. Kry-I 
žiaus ligoninę.
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| GERB. Naujienų ' skaityto
jos ir skaitytojai .< prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi



NAUJIENOS, Chicago, UI, 
------ -- --------- 1 - • - — ---------------------—----------—'—

Ketvirtadienis,, lapk. 23, ’33

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily ExC©t5t Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1889 South Halsted Street 
Tritpbone Cinai 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
,00 per year in Canada
,00 per year outaide oi Chicago
,00 per year in Chicago
per eopy

Entered as Second ClaSa Matter 
March 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago, Ilk undar tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovių 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
M. Telefonas Canal 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams ...______—_____
Pusei metų __________ _
Trims mėnesiams
Dviem mžnerdams —»•••••••••
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iinežiotojus:
Viena kopija
Savaitei mimninn»■«■■■.

Minėsiu!-------------- ——
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

vaitai
Metams -----   87.00
Pusei metų —-------------------- 8.50
Trims mėnesiams , 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur nžsieninose 
(Atpiginu)

Metams ___ ....___________ 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  ___  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

88.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

NUO NRA PRIE ČWA.

Šią vasarą Jungtinių Valstijų valdžia ėmė vykinti 
“krašto pramonės gaivinimo” įstatymą, įsteigdama tam 
dalykui Nacionalę Gaivinimo Administraciją (National 
Recovery Administration), arba NRA. Vyriausias to 
įstatymo tikslas — sureguliuoti darbo sąlygas pramo
nėje ir bendrai biznyje, sutrumpinant darbo valandas 
ir užtikrinant darbininkams tam tikrą atlyginimo mi
nimumą, idant didesnis skaičius darbininkų turėtų už
darbį, iš kurio jie galėtų pragyventi.

NRA, be abejonės, šiek-tiek prisidėjo prie darbinin
kų būvio pagerinimo, nes dalis bedarbių sugrįžo į dirb
tuves ir prasčiausiai apmokamieji darbininkai ėmė 
gauti didesnes algas. Šitą pagerėjimą tačiau, iš antros 
pusės, dalinai sutrukdė spartesnis kainų kilimas, negu 
darbų arba uždarbių augimas. Dėl gyvenimo pabran
gimo darbininkams ir bedarbiams pasidarė sunkiąy 
verstis.

Todėl dabar valdžia imasi antros priemonės ekono
minei krašto būklei pakelti. Spaudoje pradėjo rodytis 
nauja raidžių trejukė: CWA.

Tos trys raidės reiškia Civil Works Administra
tion (civilių arba pilietinių darbų administracija). Fe
deralinė valdžia finansuoja tiesioginiu budu įvairius 
darbų projektus — kelių tiesimą ir taisymą, tiltų sta
tymą, šiaip įvairius statybos darbus ir t. t., arba duoda 
pinigų šteitams, miestams ir viešoms įstaigoms tuos 
projektus vykinti.

Šitam reikalui kongresas yra paskyręs $3,300,000,- 
000 (tris bilionus ir tris šimtus milionų dolerių). Įvai
riose valstijose yra sudaryti CWA skyriai. Valdžia ti
kisi, kad šituo budu bus į darbą įstatyta apie 4 milionai 
bedarbių.

Tuo budu su pagelba CWA manoma pasiekti tą, ko 
nebuvo galima pasiekti per NRA. Pastaroji naujų dar
bų neparupino. O CWA vyriausias uždavinys kaip tik 
ir yra parūpinti naujų darbų.

Pats sumanymas tokiu budu kovoti su nedarbu, be 
abejonės, yra geras. Bet ar jisai duos daug rezultatų, 
parodys tik praktiškas patyrimas.

Apžvalga
* •• >■■■■ —-———

GUDRUS “UŽPAKALINIU 
PROTU”

Rusų patarlė sako: “Rusas 
yra stiprus užpakaliniu protu”, 
tai reiškia, kad po laiko rusas 
supranta tai, ką jisai turėjo 
suprasti pirmiau.

Tą rusišką išmintį dabar i 
bando demonstruoti bimbininkų 
organe komisaras Mizara. Jisai 
paėmė keletą ištraukų iš straip
snių ir žinių, tilpusių “Naujie
nose” 1918 metais, ir giriasi, 
kad dabar, 1933 m., jisai daug 
geriau žinąs, kas turėjo įvykti 
po 1918 metų, negu kad tuo
met žinojęs Grigaitis. Pavyz
džiui, šiandie Mizara žinąs, 
kad bolševikų valdžia nenuvir
to, kad privatinis kapitalizmas 
Rusijoje nesugrįžo, kad Vokie
tijoje revoliucija neatvedė į so
cializmą, ir t. t. Ir jisai, strak
sėdamas, kaip gaidys, giriasi: 
matote, koks aš esu didelis 
gudruolis, palyginant su “men
ševiku” Grigaičiu!

Gaila tačiau, kad tas mandra- 
galvis nepasako, kokių gi iš
mintingų pranašysčių jisai yra 
padaręs 1918 m., kurios išsipil
dė geriau, negu “Naujienų”. 
‘tPranašauti” apie tai, kas jau 
yra įvykę ir kas visiems seniai 
žinoma, gali bile kas.

O visgi Mizara gerai daro, 
Vartydamas senuosius “Naujie
nų” kompetus ir ieškodamas 
juose medžiagos galvojimui. Ši
taip darydamas, jisai gal ko 
r: < • .i

nors pramoks. Tik mes patar
tume jam, skaitant, nusiimti 
bolševikiškus akinius, kad jo 
akys matytų tą, kas iš tiesų 
tuose straipsniuose parašyta. 
Dabar gi atrodo, kad jisai daž
nai žiuri ir nemato, skaito ir 
nesupranta.

štai vienoje ištraukoje iš 
“Naujienų” straipsnio, kur Mi
zara surado “žioplą pranašys
tę”, pasakyta taip:

“Socialistai sakė bolševi
kams tūkstančius kartų, kad 
Rusija yra dar toli nepri
brendus prie socializmo tvar
kos ir kad mėginimas įvesti 
tą tvarką suorganizuotos 
mažumos jėgomis neišvengia
mai turi iššaukti kruviną pi
lietinę karę, kuri gali pasi
baigti Rusijos suardymu ir 
revoliucijios pražudymu. Bet 
bolševikai tų persergėjimų 
nepaklausė, nors vadino save 
mokslinio socializmo pasekė
jais...” 
žodžiuose, kurie aukščiaus 

paduotoje ištraukoje yra pa
braukti, yra išreikšta du “pra
našavimai”: viena, kad bolševi
kų užsimojimas jėga įvesti so
cializmo tvarką prieš daugumos 
norą neišvengiamai iššauks kru
viną pilietinį karą; antra, kad 
tas karas gali pasibaigti Rusijos 
suardymu ir revoliucijos pra
žudymu. Argi tos “pranašys
tės” buvo neteisingos? z

Pilietinis karas Rusijoje juk 
tikrai kilo ir tęsėsi net iki pra
džios 1921 metų. Jisai buvo 
taip kruvinas, kad jaihe žuto 
miiiohai žmonių gyvasčių.

Taigi pirmoji pranašystė iš
sipildė iki jot. Kai dėl antros

pranašystės — kad Rusija ga
li suirti ir revoliucija gali būt 
pražudyta — tai irgi neatrodo, 
kad mums reikėtų dėl jos raus
ti. Pilietinio karo laikais Rusi
ja, iš tiesų, bUvo pradėjusi ir
ti per visas siūles. Rusijos te
ritorijoje tarpais veikdavo ke
lios viena kitai priešingos val
džios ir armijos. Net pačiame 
bolševizmo centre, Petrograde, 
bolševikams buvo pasidarę taip 
karšta, kad jie turėjo riešdih- 
tis į Maskvą.

Be to, ar Mizara neatsime
na, kaip prieš Lenino “socia
lizmą” buvo sukilę matrosai ir 
kareiviai Kronštadto tvirtovėje 
—• tie patys matrosai ir karei
viai, kurie spalių-lapkričio mėn. 
(1917 m.) perversmo metu .pir-' 
mieji prisidėjo prie bolševikų ir 
kuriuos karo kamisaras Trockis 
vadino “gordost i krasa russkoj 
revoliuciji”?

Po ilgos ir kruvinos kovos 
bolševikai, galų gale, vėl surin
ko po savo valdžia daugumą 
senosios Rusijos žemių; bet 
faktas vistiek pasilieka, kad 
bolševikiška diktatūra buvo pa
stačiusi Rusiją į labai rimtą 
pavojų suirti.

Taip pat yra neužginčijamas 
faktas, kad tame pilietiniame 
kare, kurį iššaukė bolševikų 
užsimojimas jėga užkarti Ru
sijos žmonėms “socializmą”, 
buvo pastatyta į pavojų arba 
visai pražudyta daugelis revo
liucijos laimėjimų.

Kur yra, pav. žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organizaci
jų laisvė, kurią bolševikai pri
žadėjo Rusijos žmonėms, imda
mi valdžią į savo rankas?

Kur yra steigiamasis seimas, 
kurį bolševikai žadėjo urnai su
šaukti ?

Jie buvo žadėję taip pat pa
naikinti mirties bausmę, kuri 
buvo dalinai (tik karo fronte) 
atsteigta, nors nė kartą nebu
vo įvykinta, prie Kerenskio val
džios. Mirties bausmę bolševi
kai ne tik iš naujo įvedė; bet 
ėmė vartoti dažniau, negu kuri 
nors , kita valdžia * 30-arue am- w ’ f 'Jziuje.

žodžiu, per tą pilietinį karą 
Lenino valdžia atliko Rusijoje 
didesniąją dalį to, ką kitose ša
lyse atlieka kontr-revoliucijos 
— Mussolini Italijoje, admiro
las Horthy Vengrijoje, Hitleris 
Vokietijoje, ir t. t. Daugiausia 
dėka to, kad pati bolševikų val
džia pasuko Rusijos revoliuciją 
į kontr-revoliucijos vėžes, ta 
valdžia išsilaikė.

Su kitomis revoliucinėmis 
valdžiomis paprastai būna ki
taip. Jos kovoja prieš kontr
revoliucines jėgas tol, kol gali; 
kai kontr-revoliucinis judėjimas 
pasidaro taip stiprus, kad re
voliucinė valdžia nebegali atsi
laikyti, tai ji arba pasitraukia, 
arba būna nuversta jėga. Tuo
met visi mato kontr-revoliucini 
perversmą, nes valdžia iš vie
nų rankų pereina į kitas.

Rusijoje tokio visiems mato
mo perversmo nebuvo, nes po 
pilietinio karo valdžia dar vis 
tebebuvo tose pačiose rankose, 
į kurias ji pateko rudenp 1917 
m. Bet Leninas 1921 m. ėjo vi
sai ne tuo keliu, kuriuo jisai 
žadėjo vesti Rusijos liaudį “spa
lių dienose”. O Stalino politika 
dar labiau nukrypo nuo origi- 
nalio 
šiandie 
Lenino 
nebėra

1918 
noma,

dabar jau žino kiekvienas, ku
ris skaito laikraščius), jisai te- 
gti atidžiai pastudijuoja “Nau
jienų” straipsnius apie bolše
vizmą, parašytus per tą laiko
tarpį, — tada jisai gal ims su
pranti (jeigu jo protas nėra 
“nikstelėjęs nuo kominterno te
zių) tą, ką jisai šiandie aklai 
garbina. ,

DĖL JURGĖLOS PLEPALŲ

Tur būt, neturėdamas ką ge
resnio veikti, p. Jurgėla užpil
do įvairių laikraščių špaltas sa
vo plepalais tai apie “Naujie
nas”, tai apie vieną arba ant-

rą jų redakcijos narj. Gal būt, 
kam nors jo “nuomonės” yra 
įdomios. Mums ne, ir su juo 
mes j jokias poleinikas neisime, 
nes su tam tikros rųšies asme
nims, kaip ta patarlė sako, “su
sidėk, tai ir pupų rėtį pasidėk”.

Tačiau tas plepalų maišas 
nedaro garbės komitetui, kurio 
sekretorium jisai figūruoja. Ne
partinė įstaiga (jeigu tas ko
mitetas iš tiesų toks yra) turė
tų savo priešakyje laikyti tik
tai tokius asmenis, kurie turi 
pakankamai takto elgtis publi
koje taip, kad ji nebūtų erzi
nama. Nes tokių įstaigų darbas 
remiasi gera žmonių valia ir 
laisvu pritarimu.

tapo palaidota paskutinis tas- 
itianas (tasmanietis), kurio 
asmeny tapo palaidota paskii- 
tinis atstovas kadaise gana 
skaitlingos žihonių rases. Tas- 
marių rasė išnyko todėl, kad 
negalėjo pritapti prie “civili
zacijos” ir jos daromų įtakų į 
maisto sąstatą. (Tasmanija, 
tai Australijai priklausanti sa- 
lai gulinti tarp Ramiojo ir In
dijos vandenynų. Nuo pietines 
dalies AustValijos kontinento 
ją skiria 140 mylių pločio 
Basr’o Siauruma. Tasmanijos 
teritorija a^itna 26,215 kėtviir-

-aro. - n r. ->

(ainių mylių). Australijos “a- 
boriginai” (pirmieji gyvento
jai) taip pat nyksta. Klausi
mas gal tiktai suvis neilgo lai
kotarpio, kada ir jų paskutinis 
atstovas paseks tasmanus. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
Amerikos raudonskurius indi- 
jomis . (indėnus). Jie neabejo
tinai nyksta, juos naikina pa
čios “civilizacijos” sąlygos. Jie 
negali prigyti naujose sąlygo
se# negali konkuruoti (lenkty
niuoti) kovoj už būvį sU kau
kaziečių rase.

(Bus daugiau)

SVEIKATOS SKYRIUS
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.šį Skyrių TVarkd Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Robert Louis Stevenson. Veri'S A. Kartonas
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KĄ VALGYTI? ‘ naujoms

‘leninizmo”, taip kad 
jau net artimiausiam 

bendradarbiui Trockini' 
vietos Rusijoje.
metais “Naujienos”, ži- 
negalėjo atspėti, kad

bolševikai iš neribotos laisvės 
skelbėjų (t. y. anarchistų) “iš
sivystys” į žiaurius, kruviną 
terorą vartojančius despotus. 
Jie pasirodė “gabesni”, negu 
mes manome. Bet kad Rusijai 
teks už bolševikų diktatūrą už
mokėti baisiu pilietiniu karu ir 
svarbiausiųjų revoliucijos lai* 
mėjinfų pražudymu, tai b,uvb 
“išpranašauta”, deja, visai tei
singai.

Tai ko čia dpbar Mizara 
straksi? Užuot gyręsis saVb 
“žinojimu”, kas turėjo įvykti 
per, paskutinius metų (ką

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai.

Rašo Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys)
Maistas yra viena pamati

nių gyvybės užduočių, nes kas 
tik gyvena —- tUrt kito nors 
Kaitintis. Gyviai ir augmenys 

maitinosi nuo pat atsiradimo, 
daug pirmiau, negu mokslas 
atkreipė savo dėniesį į dietos 
ddusimą. Alkis buvo, kaip 
<ad ir dabar yra, pamatinis 
naitybos akstinas. Maistui pa
sibaigus—turi nykti ir gyvy
je. Normales sąlygos nestin- 
<u yra pasirinkti sau deramą 
maisto rūšį, bet ištikus kokiai 
nors gyvenimo katastrofai, 
tokiam nors kataklizmui gam 
toje — maišto Sąstatas kar
tais urnai pakitėja. Tie, kurie 
jajėgia prisitaikinti prie nau
jų sąlygų, prie palijo maisto, 
šlieka; gi tie, kurie negali 

naujose sąlygose prigyti—turi 
'šnykti. Pavyzdžiui, kur mais
tas susidėjo iš šiurkščių aug- 
irįenų, reikėjo iįįrųtuloti stip
rius dantis jų kramtymui ir 
drūtą skilvį jų4 virškinimui: 
kur reikėjo daug graužti, spe
cialiai graužimų dantys tapo 
išrutuloti. Tie, 
mėsa, turi ilgus aštrius dan
tis, ,visai skirtingus nuo kar
vės ar arklio dantų. Kuriems 
reikia daug bėgioti maisto be
ieškant, ar nuo priešų besis- 
lapstant, tie yra labai greiti. 
Tūlos gilių vandenų žuvys, 
kur viešpatauja amžina tam
sa, turi išrutuloję atitinkamus 
fosforinius , žiburius, kuriais 
pašviečia sau, kada eina mais
to medžioti. Dantys, šioj pri
sitaikymo evoliucijoj, vaidino 
svarbiausią vaidmenį. Sulyg 
maisto pasirinkimo gyviai da
bar yra zoologų klasifikuoja
mi į tam tikras rųšis-, k. t. mė- 
saėdžius, žoleėdžius, vabale- 
dus, kirmėlėdus ir it. Iškase
nos Suakmenėjusių gyvūnų ai
škiai liudija apie tuolaikinę 
neatlaidžią kovą už būvį ir iš
likimą. Išnyko ištisos gyvūnų 
rųšys, kurios nepajėgė prisitai 
kinti prie naujų sąlygų, o jų 
vietoj išsirutulbjo kitos, 
lesnes, sudėtingesnės.

Bet nereikia manyti, kad 
evoliucinis prisitaikymo prin
cipus, tai jau praeities daly
kas. Jisai eina ir dabar, taip 
ryškiai įžiūrimas, kaip seno
vėje; dėl to, kad dabar, nuo 
ledų gadynės, jei neskaityti 
smarkesnių žemės drebėjimų, 
neįvyko jokio žymesnio gam
toje kataklizmo. , Jeigu tiktai 
dabar, sakysim; užeitų pasto
vus dideli šalčiai, vasaros iš
nyktų, nebūtų galima užsiau
ginti vaisių, daržovių, javų ir 
kitų maistui produktų, prie 
kurių esame pripratę—įvyktų 
labai qymių/ atmaipų gamtųje, 
gyvūnijoj ir augmenijoj.' Tai 
augmenys ir gyvūnai, kurie 
prisitaiįinlų prie naujų sąly-

nuošė gyvuliuose, ir auu-

ik gyvena -

kurie minta

tobu

4'

sąlygoms.
Kiek žymesniais liudytojais 

dabartinės evoliucinės atmai
nos yra mums geriausiai pa
žystami šie gyvūnai: lokis 
(meška), šuva ir katė. Visi jie 
yra kilę iš to paties mėsaė- 
užių kelmo, bet jie tolinasi 
nuo jo vis tolyn ir tolyn. Lo
kis vis labiau darosi vaisiaėd- 
žiu; jo iltiniai dantys vis bu
koj a, o krūminiai platėja. Šu
va, iš draskančio vilko, pasi
darė “garbus” namų gyvulys. 
.To dieta yra maišyta, kaip ir 
paties žmogaus. Katė dar la
biau laikosi savo senovinės 
mėsos dietos, dėl to, kad pati 
gali pasigauti sau mėsos. Bet 
ji gali gerai gyventi ir be mė
sos, jeigu jos negauna. Kates 
ir šuns dantys laipsniškai 
kitėja, taikosi prie maišytos 
dietos.

Žmogaus dietos evoliucija 
ėjo ir eina tokia pat zigzagų 
vaga, kaip ir žemesnių gyvū
nų. Nėra menkiausios abejo
nės, kad priešistorinis žmogus 
maitinosi visai kitokiu maistu, 
negu ddbartinis. Ateities žmo
nių dieta, veikiausiai, bus ne
daug panaši dabartinei. Kei
timosi procesas eina ir dabar, 
jisai eis kartu su keitimosi 
sąlygom ir supratimu. Yra 
žmonių, kurie ir dabar nyksta, 
todėl, kad negali pakelti pa
kitėjusių sąlygų.

Taip va dar suvis nesenai

P

(Tęsinys)
Ir kaip tik tuo laiku kaž

kokia šviesa nupuolė ant ma
nęs statinėje ir, pažvelgęs aUk- 
štyii, aš pamačiau, kad mėnu
lis jait buvO užtekėjęs ik* metė 
sdvo šviesą ant viršutinių 
priešakinių burių ir, lyg sidab
ru, apdengė stiebo viršūnę; ir 
beveik tuo pačiu laiku budė
toj aus balsas pasigirdo, “Že
mė matytis!!”

XII
Kariški pasitarimai
Pasigirdo daugybės kojų

trepsėjimas ant viršaus laivo 
ir aš išgirdau žmonės besiVėr- 
ženčius iš kajutų ir iš darbi
ninkų miegamųjų vietų; ir 
staiga, įlindęs iš statinės, aš 
šokau už priešakinės burės, 
du syk greičiau nubėgau už 
užpakalinės btirės ir išėjau į 
atvirą plotą į laiką pasitikti 
Hunter’į ir gydytoją Livesey 
besiskubinančius prie laivo 
krašto.

Tfen vi^I laivo dafbininkai 
j ari buvo susispietę. Ruko 
iitosta buvo pakilusi aukštyn 
beveik sykiu su mėnulio pasi- 
rodyibti. Toli į pietvakarius 
nuo pnisų, ules matėm dvi že- 
itids kalvas apie porą mylių 
viehd nuo kitos ir į anapus 
tų dviejų, pakilus aukščiau 
trečia aukštesne kalva, kurios 
viršūnė vis dar tebebuvo rū
kti apsupta. Visos trys kalvos 
atrodė smailios ir gan sta
čios išvaizdos.

Tiek tad aš tepamačiau, 
beveik kaip per sapną, nes aš

dar nevisai buvau pabudęs iš 
tos baisios baimės minutę ar 
dvi prieš tai. Tada aš išgir
dau kapitoną Smallett garsiai 
duodantį įsakymus. H is pamo
ta buvo pakreipta keletą laip
snių pavėjui ir dabar laivas 
blaukė linija, jog taip plau
kiant, sala pasiliktų j rytus 
buo mus.

“O dabar, vyrai,” tarė ka
pitonas, kai visi nurimo, “ai* 
esate bent vienas iš jūsų kada 
hors matę tą žemę ankš
čiau?”

“Aš esu matęs, tamsta,” ta
rė Si 1 veri “AŠ buvau virėju 
ant Idivo, kuris buvd Sustojęs 
pasiimti vandens. Tai buvo 
prekybos laivas.

Geriausia nuleisti inkarą į 
pietų pusę, už mažos salutės, 
tur būt?” klausė kapitonas:

“Taip, tamsta; Griaučių 
Sala ją vadina. Tai kadaise 
būdavo piratų (jurų plėšikų) 
svarbiausia vieta ir vienas 
darbininkas, kuris kartą buio 
ant laivo su inumis, žinojo 
višiis pavadinimus salos yietų. 
Tą kalvą į šiaurę jie vadina 
Priešakinio Stiebo Kalva: 
ten yra trys kalvos iš eilės 
nusitiesiančios į pietus —prie 
šakinė, —- svarbiausi ir vidu
rinė, tamsta. Bet svarbiausia, 
tai ta didžiulė, ant kurios 
guli debesis—jie paprastai 
vadindavo Žiūronu, iš pic- 
žasties to, kad jie iš ten da
bodavo sdvo laivus, kai jie 
valydavo savo laivus, nulei
dę inkarą; nes ten jie valyda
vo savo laivus, tamsta, atleis
kit man.” „ (Bus daugiau)

■
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Ketvirtadienis, .lapk 23, *33

Suimtas už užpuolimą 
su revolveriu

MARQUETTE PARK. — 
Frank Valentą, 7043 South

Campbell avenue,. buvo suim
tas vietines policijos už pasi
kėsinimą prieš žmogų Su gink
lu rankose. Jis turėjo revol
verį, kuomet užpuolė savo au
ką.

AlA ‘
MONIKA BERECKIENĖ 

po antru vyrų Navickienė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dieną, 6:08 valan
da ryte 1933 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Skirsnemu
nės parap., ir kaimas, Jurbar
ko vaisė.. Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris Aleksandra, Bronis- 
lava Holt, Adele B^lek, po
dukra Bronislavą Navickaitę, 
3 sūnūs Juozapa. Joną Ir Ara- 
ona, 2 žentai Emmet Holt ir 
George Balek, 2 marčias Anną 
ir Stanislava, broli Vin
centa. seserį Veronika Sta
naitienę, 2 pusbrolius Anta
ną Danielių ir Pranciškų Kap- 
turauskas. pusseserę Rozaliją 
PaŽereckienę, 2 sesers dukteris 
Marijona Damosevičius ir Ve
ronika Baltrus, ir giminės, o 
Lietuvoj 3 seseris Oną, Mari
jona ir Petronėle.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1331 So. 49th Avenue, Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
lapkričio 24 diena, 8:30 vai, 
ryto iŠ namu šv. Antano pa; 
rupijos bažnyčia. Cicero, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės siela, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Monikos Bereckie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalvvauti laidotuvėse ir suteik
ti Tai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, žentai. 
Marčios, Brolis, Sesuo, 
Pusbroliai, Pusseser:, 
Sesers Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus, tel. Canal 3161.

Įskundė lietuvį policijai
Adomas Geratifekas, 8857 

Huston avė., buvo suimtas po
licijos, kuomet Petronėlė Ma- 
siokas, tuo pačiu adresu, par

i

I
I

JADVYGA BEREVIČIUTE
Persiskyrčį su šiuo pasauliu 

lapkričio 20 dieną, 12:33 valan
da po piet 1983 m., sulaukus 
24 metu amžiaus, gimus a. a. 
Jadvyga Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
savo mylimą motinėlę Marijo
na po tėvais Yakauskaitė, sese
ri Josephine, švogerį John Ko- 
lack, broli Pranciškų, brolienę 
Antonettej. brolio dukterį Lo- 
raine ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2022 Canalport Avė., Tel.'Ca
nal 8251.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
lapkričio 24 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų i Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jadvygos Berevi- 
čiutSs giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- ■ 
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. »

Nuliūdę liekame.
Motina, .Sesuo, Brolis, švogeris, H 
Brolienė, Brolio Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab.
J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741

d. 11:30 vai. 
gimęs Biržų 
išgyveno 25

Jonas Šidla
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 21 

vakare 1933 m., sulaukęs 45 metų amžiaus; 
apskr. ir parap., Grauželių kaime. Amerikoj
metus. Paliko dideliame nuliūdime moterį Elzbietą po tė
vais Pilkauskaitč, dukterį Elenorą 7 metų amžiaus, 2 bro
lius Petrą ir Jokūbą, ir 2 brolienes, ir brolio sūnų, švoge
rį ir švogerką Užubalius, ir jų vaikai Joną ir Aldoną, ir 
gimines, o Lietuvoj seną motinėlę, brolį Antaną, 2 seseris 
Oną ir Luciją ir gimines. Buvo narys Garfield Park Vy
rų ir M'jterų Pašei pinio Kliubo. Kūnas pašarvotas randa
si koplyčioj $708 W. Madison St.

Laidotuves įvyks šeštadienį, lapkričio 25 d. 8 vai. ry
to iš koplyčios į švento Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Šidlo gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Broliai, Brolienės, Brolio Sūnūs, 

Švogeris ir Švogerką ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Lachavicz ir Sunai, 

tel. Canal 2515.

Nubudę liekame,
LOUISE YONAITIS, moteris, 
AUGUSTAS ir RAIMUNDAS sunai.

*

AUGUSTAS YONAITIS
METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS 

Mirė lapkričio 23, 1932

Lietuviai Daktarai

1932 m

Pereitų metų

Janitoriai vienbal para

Lietuves Akušerės

Graboriai

CHICAGO, ILL,

Lafayette 3572

Dr. Strikol’
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

oficialiai 
tikromis

Į Kruopiškių vakarą 
žada atsilankyti 
daug Joniškiečių

Roselandietis vaistininkas mi 
re Iiapkr. 23 d

Gydytojas ir Chirurgą
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

šaukė policiją, skųsdamasi, kad 
vyriškis keliąs triukšmą.
Šiandie Augusto Yo
naičio metinės mir

ties sukaktuvės

I F FIIRFIKK lln I ■ EOlfEsIlulO
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų • ■ , '

4605-07 So. Hermitage Avenue

šiai prieš savo um 
jos viršininkus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Kiti panašus susirinkimai į 
vyks sekamose vietose: lapkr. 
27 d., South Side 69th ir Erne* 
rald avenue 
lapkričio. 28 d 
Temple, 2454 
lapkričio 29 d. - 
4300 W. North avenue 
susirinkimų pradžia 1:30 vai 
po pietų. Visi lietuviai janito 
riai raginami į tuos susirinki 
mus lankytis ir ginti savo rei 
kalus nuo gengsterių

Dr. Suzana Slak
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų

Viking Temple;
., — Masonic 
North Kedzie;
— Lion’s Club,

Visų

Lyga teikia anglų 
lietuvėms,

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Namų Tel. Hyde Park 3395 
— 9 —12 ryto, Antradieniais 

8 vak. Trečiadieniais

Darbais pasižymė 
jusi organizacija - 

L. Moterų Lyga

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasaulį

Ketvergais 4
šetadieniais sulig sutarties.

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

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

Tel. Boulevard 1401

kuris ateinantį pavasarį ke
tina nuskristi per Allantiką j 
Kauną, yra pakuršės žemaitis, 
Akmeniškis.

O patys Kruopiškiai nei vie
nas visoj Chicagoj nepasiliks 
namię. Balius įvyks šeštadie
nio vakare, * lapkričio-Nov. 25 
d., G. Krenčiaus svet, 4600 So. 
Wood st. Taigi dar primenu, 
kad visi prisižadėję būtumėte 
baliuje. —Kruopiškis.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Matųuette Rd, 

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovchill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

nedaliomis pagal susitarimą.

ateityje vardas bus 
pakeistas su tam 

ceremonijomis.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
' Tel. Monroe 3377

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Dn 

Nariai.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 7—-8
Seredomis ir nedeliomb pagal ant: 
Rezidencija 6631 So. Californitį A

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš-

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7814

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti. o musų

3317 West Roosevelt Road, į- 
vyko janitorių unijos narių 
susirinkimas, kuriame atsilan
kė pilna svetainė žmonių. Vi
si vienbalsiai nutarė, kad rei
kia prašalinti dabartinius uni
jos viršininkus, kurie įsibrovė 
neteisėtai ir su savo sėbrais 
gangsteriais eikvoja pinigus ir 
terorizuoja narius.

ROSELAND
lapkr. 23 d. mirė Augustas Yo- 
naitįs, iš profesijos aptiekorius. 
Turėjo vaistinę adresu 105 St. 
ir Michigan Avė., kur ir dabar 
ją tebelaiko jo žmona Louise 
Yonaitienė.

Su Yonaičio mirtimi, rose- 
landiečiai neteko duosnaus, 
nuoširdavi‘8, draugiško budo 
žmogaus, kuris buvo labai pa
sižymėjęs visokiomis aukomis.

šiomis dienomis teko atsilan
kyti į p. L. Yonaitienės vais 
tinę. įsikalbėjus su p. L. Yo- 
naitiene, kuri rengiasi atžymė
ti savo vyro metines mirties 
sukaktuves, kaipo vienus me
tus liūdesio, ir jos sunkaus dar
bo, vyrui mirus. Tokiais sun
kiais laikais, jai su 2 vaiku
čiais tenka daug sunkumų per
gyventi.

Vienok, p. L. Yonaitienė yra 
pasiryžus nugalėti visus sun
kumus. Vaikus augina gražiai. 
Vyresnysis sūnūs Augustas lan
ko High school ir mokinas mu
zikos. Jaunesnysis, Raimundas 
lanko pradinę mokyklą ir mo
kinasi smuiko groti.

Kalbant apie A. Yonaičio 
duosnumą dėl svetimųjų reikia 
pasakyti, kad jisai paliko gra
žų pavyzdį netik inteligentams, 
bet ir paprastiems žmonėms, 
būtent, jisai leido savo žmoną 
mokantis vaistininkystesį, ku
rią pasekmingai užbaigė, ir 
dabar laiko tą pačią vietą, ii 
jai viskas sekasi. Reiškia, mo
teris likusi su vaikučiais nors 
ir sunkiais laikais, bet esant 
profesionalei, lengviau nugalė
ti visokius sunkumus. Tegui 
tai būva pavyzdys ir kitiems.

—A. Narbutas..

Pasiryžę visus gengsterius' iš 
organizacijos išmesti.

BRIDGEPORT. — Lietuvių 
Moterų Piliečių Lyga, bepar- 
tyvė organizacija, gerai pasi
žymėjo savo darbais. Kuomet 
įvyko Dariaus ir Girėno pa
minklo fondo rinkliava, tai 
sekamos narės apsiėmė į rin
kėjas: A. Jerikel, O. Zolpienė, 
S. Dambrauskienė, V. Oren- 
tienė ir B. Dubinskienė. Daug 
daugiau narių buvo rinkėjo
mis kitose kolonijose, bet jos 
neatstovavo lygos.

Per iniciatyvą Lygos, yra 
daug pasidarbuota pakeitimui 
Auburn aVenue vardo į “Litu- 
anica” avemie, Dariaus ir Gi
rėno atminties pagerbimui.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 th St, 
TeL Boulevard 5203' ir 8413

Be toy 
kalbos pamokas 
moko pilietybės, ruošia kandi-i 
dates pilietybei ir išpildo 
blankas be jokio atlyginimo. 
Pilietybes pamokos teikia
mos penktadieniais, nuo Š-nių 
iki 9 vakare. Mokytoja yra p. 
Funk, paskirta Mokyklų tary
bos. Anglų kalbos pamokos 
duodamos ' antradieniais ir 
ketvirtadieniais, nuo 7-nių iki 
8-nių vakare. Vieta Fellow- 
ship House, 831 West 33rd st. 
Moterys kviečiamos tas mo
kyklas lankyti ir taipgi įstoti 
į lygą narėmis. Mokestis 10c. į 
mėnesį

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nno 6 iki 8 valandai vakare, 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Pasikalbėjus su Joniškie
čiais, visi žada atsilankyti į 
Kruopiškių balių, kuris yra 
rengiamas naudai Laisvų Ka
pinių. Joniškiečiai sako, kaip
gi neatsilankyti į tokį parengi
mą, kuris yra rengiamas to
kiam naudingam reikalui.

Taippat žadėjo būti kai ku
rie žagariečiai. Žinoma, neat
siliks ir akmeniškiai. Juk ir 
lakūnas • Jamcs-Janušauskas

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Tberapy 

Midwife
6109 South Albany 

Aveniu 
Phone

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

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypttiškas patarnavimas yrM patenkinęs tūkstančius beVeik 30 
metų. — VieiiintėlU Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm durim..-w- Jeigu didžiuojatės dallamd ir tau
pumu laidotuvėse, — pafadtite

REPUBLIC 8340. ir persitikrinkite. J į , J. ,

lapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi Mrfohai: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vartju)

Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIBTUVIŠ 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, neltvnotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Spedale atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal atitarti. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be ajkibių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ąshland Avė.

Pbpne .Boulevard .7589

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. TeL Canal 5174 

CHICAGO, ILL.

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phon, HEMLOCK 7828

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Rtt. 6600 South Artėliau Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORI! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO, ILL.

w. žara (jnicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU. 
Tel. Cicero 592?

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valanfloj Fahnklt, Mm. 
2506 West 63rd St

T,L REPUBLIC 3190 4<

Lietuviai Daktarai
DR. C. KASPUTIS 

DENTISTAS
Grfio U Earopo, ir vii puktOmj* 

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

dieniais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St 
• T«L BOULEVARD #19»

■i Mini, ■  ..i. ii ii     —■■■—» ■ ■

Ofiso telefono Prospect 1028 
Rez. ir ofisas W S. Leavitt St. 

Tel. Gmial 0706
DR.J.KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 Ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedalioj sulig nutarties 

2408 W. 63rd St„ Chicago

W.SWetMMW. T “
Paaedilio. Seredos Ir____.

Tetefontw 0*mA 61M

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
/

.Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

IŠUiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvick 0597

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesne ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

- Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb « Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue
... . .i — ■ ■

i A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weitern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Hemlock 2061

! Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL.

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

- Gerai lietuviams žinomas per 35 me- 
tus kaipo patyrei lydytojas chirurgas ii 
akušeris.

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

4 taisąs.
it Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
_ Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

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

Rezidencijos telefonai
i Hgde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

. OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 laboe 

a CHICAGO, ILL.
3 SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų jr Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
' vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 

vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną 
Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

} Dr. A. A. ROTH
F Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
~ chroniškų ligų
8 Ofisas 3102 So. Halsted SL

arti 81st Street
Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 

8 7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šventa- 
niais 10—12 dieną.

Advokatai

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
■127 N. Dearborn St.,Roomi 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Hahted Street 

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

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

. JOSEPH J. GRISU
( Lietuvis Advokatas

4631 SotUh Athland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Jtss. 6515 So. RocštosH 8t, 
TtL Republic 9723

Telefonas Oaaal 81M

Tslattiaas Bepūtus »000



Tarp Chicagos 
Lietuvių

“N-ų” kontestantai 
žada varžytis dėl au

tomobilio prizo
Kiti pasiryžę būtinai laimėti 

laivakortes i Lietuvą

n m i. , .■!!■■■ —.......... , .....
nomis, tai irgi būtinai varysis 
ant automobilio.

Senas Petras automobili aus 
nenori, bet stengsis gauti 
$1000 cash.

J. F. Vilis, senas Northsidčs 
gyventojas, sako: šiuomi pa
reiškiu, kad sutinku kuošir- 
dingiausiai dėl Naujienų pasi
darbuoti, nes Naujienos tai ge
riausia mano gyvenimo 
kykla, bei mylimiausias 
tys, kuris aplanko mano 
mus kasdieną.

Kur Detroitas?

rno-
sve-
na-

JUTOJIENUS, UKteHgO, III.

Nors dar apie 3 savaitės lai
ko iki Naujienų Kontestns 
prasidės, bet jau kontestantų 
susirašė gana didelis būrys. 
Kaip kurie kontestantai žada 
darbuotis iš visų pajiegų, kad 
pasiekti aukščiavisį laipsnį. 
Bet daugiausiai tai yra norin
čių važiuoti Lietuvon, ir nori 
būtinai dasiekti 4 laipsnį ir lai
mėti laivakortę.

Pavyzdžiui F. Bulaw, “Nau
jienų" korespondentas sako, 
kad ateinančią vasarą būtinai 
pasiryžęs važiuoti atlankyti 
Lietuvą, tai jau laivakortę šia
me konteste turiu laimėti. 
Aš, kaipo kontesto vedėjas, 
žinodamas F. Bulaw gabumus 
ir pasiryžimą, manau kad jis 
laimės laivakortę ir dar ekstra 
išlaidoms.

Kažin 
laukia?

kodėl (letroi t iečiai 
Dar iki šioliai nei

stoti į Kontestą. Nejaugi Det
roitas nebūtų šiame Jubilieji
niame Konteste atstovauja
mas? Draugai detroitiečiai, 
pasitarkite tarp savęs ir visi 
susidėję 
laimėti.

mot skaitlingai lankydavo mu
sų parengimus ir visuomet bū
davo pilnai patenkinta. Aš 
manau, kad ir šį karią musų 
draugai pritarėjai ir simpati- 
zatoriai, kaip ir praeityje, at
silankys skaitlingai į musų 
parengimą. O mes — iš savo 
pusės — turime būti gęrai 
prisirengę jiems kuogeriaušiai 
patarnauti. . *

Taigi, tuo tikslu yra šaukia
mas susirinkimas, kuris įvyks 
penktadienį, lapkr. 24 d., 7:30 
v. v. “Naujienų” name. Drau
gai, būtinai turite atsilankyti 
į šį susirinkimą, kad reikalus 
galėtume pasekmingai su
tvarkyti. —A. K. Sargas.

padaryti, nuėjus j City Hali, ITncj nnyi lfiiinoi'1 Vfl- 
kambarys 613—apskričio ofi- llULl luAHivLl 11(1

™n,,X"..HnS lakatą? Štai proga!suose. 
atlyginimo padės 
išpildyti atatinkamas blankas.

Lietuvio roselandie- 
čio T. Žutauto už
mušėjai jau teisiami
Vienas iš pikladarią Artluir 
Barty prieš teisėją Harry B.

Miller. .

automobilių galite 
T. Rypkevieius.

Šaukia L. S. S. susi 
rinkimą “Audra Gie 

droj” reikalu
Kuopa stengsis vakarą pada
ryti kuo pasekmingiausiu ir 

kviečia narius į talką.

Visus Marguette Parko lietu
vius kviečia atsilankyti į va

karą Lakuno .Janušausko 
naudai.

linksmiausiai laikę praleis. 0 
publikos bus nemažai, atsi
minus, kad įžanga į parengi
mą yra tik 25 centai. Vakarė
lis įvyks Sabaliauskų namuo
se, 2540 Wcst 70th Street, šį 
šeštadienį, lapkričio 25 d.

Savininkai gavo pra
tęsimą priduot skun
dus prieš mokesčius
15% mokesčių numažinimus ga

lima bus reikalauti iki gruo
džio 2 d.

Zičkus iš E. St. Louis 
Gavęs pakvietimą daly- 
‘Naujienų Konteste, aš 

ir stengsiuos naujų 
at- 

vie- 
lie-

tašo: 
yau t i 
apsiimu 
skaitytojų gauti ir senus 
naujinti. “Naujienos" yra 
nintėlis rimtas kasdieninis 
tuvių dienraštis".

A. Ambrazevičiui reikalin
gas automobilius. Jis su savo 
patyrimais, žinoma, gali lai-
mėti.

Ant. Ražaitis jau papratęs 
lankytis po lietuvių namus su 
laikrodėliais ir valymo maši-

Ar visi rengiamės būti se
kančiame L. S. S. centralinės 
kdopos vakare, kuriame bus 
statomas veikalas “Audra 
Giedroje" -— gruodžio 17 d., 
C. S. P. S. svetainėje, 1126 W. 
18tli Street.

šiuoini norėčiau priminti 
draugams, kad laikas jau
trumpas ir mes turime su
krusti iš visų pajėgų, kad pri
sirengti kuo geriausiai patar
nauti publikai, kuri atsilankys 

musų parengimą.
Mes neturime užmiršti praė

jusius laikus. Publika visuo-

Cook apskričo mažų namų sa
vininkai gavo pratęsimą pri
duoti skundus prieš perdidelius 
1931 metų real estate mokes
čius iki gruodžio 2 d., paskelbė 
teisėjas Edmund K. Jarecki, 
prieš kurį dalykas rišamas.

Bylą, reikalaujančią mokes
čių sumažinimo užvedė Cbicago 
Beal Estate Board kuri atsišau
kė į visus namų savininkus, 
ragindama juos skundus “fai- 
liuoti”.

Ikišiol skundus įteikė maža 
dalis namų savininkų, kurių 
Cook apskrityje yra 438,000, 
ir nuo kurių $15 numažinimas 
nu'imtų $25,000,000 naštą.

Jeigu kurie iš lietuvių namų 
savininkų ikišiol skundus prieš 
1931 mokesčių sąskaitas nepri- 
davė, tai raginami tai tuojau

Taip Apvalūs, taip Kieti

ROSELAND. — Pirmadienį 
prieš kriminalio teismo teisė
ją Harry B. Miller prasidėjo 
svarstymas bylos prieš Arthur 
Barty, kuris pereito kovo mė
nesį dalyvavo nužudyme lie
tuvio 
amž., 
dienį 
jury,

MARQUETTE PARK. — 
Thanksgiving artinasi ir šei
mininkės greitu laiku pradės 
ruošti kalakutus tai dienai. O 
štai pasitaiko proga vienai 
kuriai laimingai Marąuette 
Parko lietuvei šeimininkei to
kį “turkį" laimėti, atsilankant 
į Card Party, kurią vietiniai 
lietuviai rengia lakūno Juozo 
R. Jaines-Janušausko kelionei 
į Lietuvą per Atlantiką 
mais metais.

Apart to kalakuto bus 
daugiau prizų, kurie
laimingiems prie kortų ar 
prie “bunco”. Be to, visi sve
čiai bus aprūpinti su užkand
žiais ir 'gėrimais ir visi kuo

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold. Lump arba Egg, $6.00, 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.76. 
Grundy Mining Co., Beverly 9636.

seka-

daug 
nueis

Teodoro Žutauto, 55 m. 
12017 Lowe avė. Pirma- 
po piet buvo sudaryta 
o vakar tęsiamas toliau 
nagrinėjimas.

Teodoras Žutautas buvo nu
žudytas, kuomet trys piktada
riai atvažiavo į jo namus ir 
pradėjo savininką mušti, rei
kalaudami, jis -pasakytų, 
kur pinigai yra-paslėpti. Kuo
met Žutautas atsįpake tai pa
daryti/ vienas f iš piktadarių, 
Michael Lepas (dabar slapsto
si nuo policijos), paleido į jį 
kelius šuvilis. Žutautas netru
kus mirė.

Trečias piktadarių yra Ed- 
ward Weiss, kuris pereitą sa
vaitę buvo išteisintas, kuomet 
nebuvo prieš jį įrodymų. Da
bar Barth žada viską išpasa
koti.

Piktadariai ^įvykino pasikę- 
sinimą prieš Žutautą iš kokių 
ten šaltinių sužinoję, kad jis 
tiięįs paslėpęs namuose $4,000.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRANEŠIMAI
Lithuanian Newa Loant and Bldg. 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks penktadieny, lapkričio 24 d. 
1933, Naujienų name, kaip 6 v. vak.

T. Rypkevičia sekr.

Bučerių Sąjungos ant Bridgeporto 
susirinkimas ivyks ketvirtadieny, lap
kričio 23 d. 7:30 vai. vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. . Visi bučeriai prašomi 
atsilankyti. * Kviečia Valdyba.

Priairaiykitc i musų apniki

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

The Bridgeport 
Knitting Shop

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

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

Phone VICTORY 8486

Peter Conrad
Fotografuoja jurą na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St

(Jansen Srad.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

taip Pilnai Prikimšti

Lengva matyti, kodėl tiek daug moterų laEIau mėgsta 

Lucky Strike. Luckies yra pilnai prikimšti ilgais 
pluoštais parinkto tabako, apvalūs ir kieti iki pačiiį 
galų. Tai reiškia, jog Luckies visuomet' traukias} 
lengvai, visuomet dega vienodai. Tai taipgi reiškia, Jog 
jie neturi erzinančių liuesų galų prilipti prie lūpų 
arba suteršti gražius dalykėlius moters krepšelyje. Ir
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kas diena moters daugiau ir daugiau parodo 
įvertinimą sakydamos, jog “Luckies patenkina”.

VISUOMET

VISUOMETpuikauti auhiimu

• --

l ■

2649 West 43rd Street

CLASSIFIEDADS

For Rent *

<*

Personai
Asmenų Ieško

.mainys ant namo.. 
CHAS ZEKAS, 

3647 Areher Avė.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darba už 

jūsų pačių kainą. Mes taipgi taiso
me rynas, “down spots” ir visokį 
blekSs darba. 1

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

PARDUOSIU aludę su namu ar
ba mainysiu ant namo, biznis iš
dirbtas per daug metų. ' 

1238 W. 59 St.

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

134 No. La Šalie St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

^MMMMMMMMMvvVVMVV****^^^*^^^^***^***^^****1*

TAVERN, pirmos klesos įrengi
mas ir vieta. Turiu parduoti pusę 
arba visą dėl partnerių nesutikimo. 
Matykite Simon Yuraszką, 4941 So. 
Ashland Avė.

RENDON 6 kambarių naujai išde- 
koruotas flatas, 2-ros lubos, nebran
giai. 717 W. 19 PI. Pašaukite 
Republic 0120.

RESTAURACIJA — alaus laisnis 
geras iki Naujų Metu. Yra visi 
įrengimai. Kaina $380. Atsišauki
te 1435 So. Sangamon St

PAIEŠKAU apsivedimui doro vy
ro nuo 40 iki 48 metų amžiaus, ne- 
biedno. Esu 42 metų našlė. Nuo
bodu vienai ir vargas.

Rašykite
< Box 51

1789 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARSIDUODA baras, icebaksis ir 
2 pulltebeliu, gera proga įsigyti už 
prieinamą kainą, kam būt reikalinga, 
AtsiSaukite

ST. RUGIS
15509 So. Halsted St. 

Phoenix, III.

Help Wanted—Malė
Oąrbinl nkų Reikia_______

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
mokantis anglų ir lietuvių kalbas.

2558 W. 69 St

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

______ Automobiles_______
PARSIDUODA 1930 paskiausio 

Modelio Ford Coupe, geri tairai, 
karšto vandens heateris, geras mo
toras už $165.00 cash, 2637 W. 71 
St. Tel. Republic 6051.

Miscellaneous for Sale 
Įvairąs Pardavimai_

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

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vieno 

arba dvieju vyrų su valgiu arba be 
valgio. 6609 So. Campbell Avė. Tel. 
Hemlock 0010.

Business Service
Biznio Patam avimas_______

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

"Financial
Finansai-Paskolos

rarms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

25 MYLIOS nuo Chicagos 60 iki 
80 akių farmoB su budinkais, elek
tros šviesa, gyvuliais, mašinerijos 
ant Highway mainys ant namo.

80 akrų farma prie ežero anl 
Highway, budinkai, elektra, sodnas 
gyvu




