
X

No. 277
. jį

Lietuvos Naujienos

me-

i X

Kompanija

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

KALĖDOS NEBETOLI
• • ( » y •* w -f !. »’•* 41

The First and Greatest Lithuanian • Daily in America

Chicago, DL, Penktadienis, Lapkričio*November 24 d., 1933VOL. XX Kaina 3c

:<Qxo?x

prie vie-

prie viešųjų i. ?
• u..„ iir laike kaline.

L 23

t

y/j

::

■;t ■

jos
ver-

parkuoso 
darbo tie

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

PANA, III., 1. 23. —Samuel 
Strohl bemedžiodamas savo far- 
moj, vienu šuviu nušovė zui
kį ir 6 kurapkas.
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TIK APSIVEDĖ IR LIKO 
NUŠAUTAS

49,630 neimančių pašeipos be
darbių gaus darbą 
šųjų darbų
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Lietuvio užmušėjas nuteistas 
199 metams kalėjimai!

Arthur Barty, kuris nužudė West Pullmano 
lietuvį Tadą Žutautą išsigelbėjo nuo elekt
ros kėdės. Kitas užmušėjas dar nesugautas

CHICAGO.—Jtfry teisėjo Mil- 
ler kambary nuteisė 199 metams 
kalėjimai! tūlą Arthur Barty, 
kuris yra žinomas ir kaipo Bar- 
tola, 25 m., tėvą trijų mažų 
vaikų. Jis buvo kaltinamas, 
kad jis su tulu Michael Lepas 
kankino ir paskui nužudė ko
vo 16 d. West Pirilmano lietu
vį Teodorą Žutautą, jo namuo
se, 12017 Lowe Avė. Jie jį kan
kino, kad išgauti iš jo $4,000, 
kuriuos buk Žutautas turėjęs 
paslėpęs savo namuose. *

Lepas pabėgo ir tebėra ne
sugautas, tad buvo teisiamas 
tik vienas Barty, kuris betgi 
pats nestojo liudyti ir nesigy
nė.

Prokuroras reikalavo jam 
mirties bausmės. Ir jury pir
mame balsavime 7 balsais prieš 
5 balsavo už mirties bausmę— 
elektros kėdėj. Betgi po kelių 
valandų derybų susitaikė ant 
kalėjimo bausmės —199 metų. 
Vienas jury narys, kuris ilgiaii<- 
siai reikalavo mirties bausmės,

buvo išreikalavęs ir dar kalė
jimą iki gyvos galvos. Bet 
teisėjas dvigubą bausmę at
metė.

Teisėjas atmetė reikalavimą 
naujo bylos nagrinėjimo irpr.- 
tvirtino kalėjimo bausmę, pa
reikšdamas, kad jury ir taip 
davė perdaug švelnią bausmę.

Prieš kelias dienas buvo tei
siamas Edward Weiss, 20 m., 
kurks abu užmušėjus nuvežė 
savo automobiliu į Žutauto na
mus. Jis tapo išteisintas. Tei
sinosi jis tuo, kad jis nežinojęs 
kokiam tikslui jis juos vežė. 
Su jo išteisinimu išėjo keistas 
atsitikimas. Jury svarstant jo 
bylą ir deranties dėl nuospreiv 
džio, prokuroras pasiūlė, kad 
Weiss prisipažintų prie kaltės. 
Už tą jis gausiąs tik 14 metų 
kalėjimą. Weiss jau buvo pa
kilęs eiti prie teisėjo ir pri
sipažinti prie kaltės, kad tuo 
išsigelbėti nuo elektros kėdės. 
Kaip tik tuo laiku sugryžo ju
ry su nuosprendžiu, kuriuo 
Weiss liko visai išteisintas.

Anglijos kavalerija vaiko arabų demonstraciją. Jaffoj, {Palestinoj, kurią arabai surengė protes
tui prieš žydų immigraciją. Susirėmime daugiau kaip 20 žmonių liko užmušta ir 130 sužeista.
______________L-----------------------------------ac---------------------------  — .,- -■— -------- ■ ---------------

Ruošiasi akyliau žiū
rėti pildimą NRA. 

kodeksų

Dirbtinės Lietuvos gė 
lės Amerikon

KAUNAS.— Kelios šiaurės 
Amerikos firmos teiravosi Lie
tuvoj užpirkti dirbtinių gėlių. 
Pasirodo, kad toms prekėms 
šiaurės Amerikoj yra nebloga 
rinka. “Marginiai” jau išsiun
tė savo dirbtinių gėlių pavyz
džius ir jei tiks, mano ekspor
tuoti nemažą jų kiekj. x ,

Trys revolverio šu 
viai ir trys naujos 

mirtys

Ieškantys darbo be
darbiai registruojasi

CHICAGO.—Vakar 
registravosi ieškantys 
bedarbiai, kurie ikišiol įstengė 
pragyventi be valdžios pašelpu.

Greitu laiku 
darbų Cook paviete bus prista-] 
tyti 180,592 bedarbiai. Dau
giausia prie tų darbų bus pri
statyti tie, kurie ima iš val
džios pašelpas. Bet gaus dar
bą ir 49,630 bedarbiai, kurie 
pašelpų neima. Tikimąsi, kad 
tiems darbąms užsiregistruos 
mažiausia 100,000 bedarbių. 
Registravimas tebesitęsia.

Iš imančių pašelpą bedar 
bių jau* 25,107 tapo pristatyti 
prie darbo.

Tikimąsi Franci jos 
valdžios puolimo

Suėmė išvogusius 
merginą

WASHINGTON, 1. 23. — 
Laukdamas padidėjimo NRA. 
kodeksų laužymo, industrinis 
administratorius Johnson pa
skelbė, kad federalinė valdžia 
bus priversta akyliaUs prižiū
rėti industrijas, kad pašalinti 
“čizlerius” ir neprileisti kodek 
sų laužymą.

SEKMADIENY AV1A 
CIJOS DIENA 
PITTSBURGHE

CHAMPAIGNE, III., 1. 23.— 
Du vyrai, Banerman, 32 m. ir 
McKinstry, 23 m. iš Ottawa, 
Ont., Kanadoj, tapo suimti EI 
Paso, Tex., ir norima juos de
portuoti j Kanadą. Bet Illinois 
valstija pareikalavo juos išduo
ti jai, kaipo žmogvagius, kurie 
Chicagoje išvogė Helen Urba- 

] nos iš Dayton, O., ją išgėdino 
__ ___ _____ Paskui spalio
29 d. atvežė i Urbaną ir čia ją 
paleido.

PARYŽIUS, 1. 23. —Premie. 
ras Saraut atstovų bute pradė
jo kovą už išgelbėjimą savo 
valdžios ir kartu išgelbėjimį 
franko. Kuluaruose kalbama, 
kad dar prieš vakarą kabinetas 
busiąs nuverstas.-

ftHi,".. i raiuagffgffiBažuar
Chicagai ir apielinkei federa- 

li» oro biuras šiai dienai prana
šauja: *

Apsirųaukę ir šalčiau.
Saulė teka 6:50, leidžiasi 4>

Bankai privertę Fox 
parduoti teatrus

WASHINGTON, 1. 23.—Wil- 
liam Fqx, kuris pradėjo su vie
nu nedideliu teatrėliu Brookly- 
ne, ilgainiui įsigijo 1,000 teatrų.

Jis senato bankiniam komi
tetui šiandie liudijo, kad ban
kieriai grūmojimais paskirti jo 
teatrams receiverį, privertė jį 
savo teatrus parduoti General 
Theaters Equipment, Ine., kurią 
tie patys bankieriai suorgani
zavo ir pardavinėdami jos Še
rus pelnę įkelias savaites $4,00,- 
000. Dabar ir ta kompanija 
yra receiverio rankose ir 
Šerai neturi perkamosios 
tės.

Valdžia perka savo 
bonus

Susekė žydišką Įril 
. mę-nusižudė $

žmoną ir 
iš žy- 

chirurgų 
skaitoma, 
nervų pa- 
išsiaiškino

KENO.SHA, Wis., 1. 23. — 
Waltei’ Bergman, 21 m. iš West 
Arliss, 6:30 v. vak. apsivedė 
Waukegan, Illi su Alice Pluta, 
17 m., o už valandos laiko, 7:30 
v. vak., buvd jau negyvas, jo 
gi jauna nuotaka jau našlė, su
imta ir tardomą policijos kar
tu su* kita motere ir keturiais . ■ • ■ vyrais.

Bergman liko ^nušautas šeri
fo padėjėjo Nick’s gasolino sto
ty, 7 mylios nuo Kenosha, po 
to kai Bergman pašovė stoties 
patarnautoją Paul Cheney, 21 
m. iš Green 'Bay .

Policija nužiūri, kad visa ši 
šaika vakar nesėkmingai ban
dė apiplėšti Manchester, >Iowa, 
banką, pirmiau suėmusi ir visa 
naktį išlaikiusi banko preziden
tą ir jo žmoną.

Settle buvo pasikė 
lęs į stratosferą, 

61,237 pėdas

PITTSBURGH, Pa.— Aviaci- 
jos Diena Pittsburghe bus at
einantį sekmadienį, lapkr. 26 
d., Bettes Airport. Pittsburgho 
lietuviai nekantriai laukia 
James-Janušausko, kad pama 
tyti tą drąsųjį lakūną, kuris 
kitą pavasarį ruošiasi skristi j 
Lietuvą. Pittsburghas ruošiasi 
jį šauniai pasitikti.

(Plačiau apie aviacijos d jeną 
žiūrėkite “Pittsburgho Naujie
nose” 2 pusi.).

šiurpus Lietuvos gyvenimo 
reiškiniai . .
H’......

RADVILIŠKIS.—Lapkričio 1 
dieną, 21 valandą vakaro Rad
vilišky, Stoties gat. 8 nr. įvy
ko Šiurpi jaunos šeimos trage
dija:

Jonas Kutas revolverio šuviu 
nušovė jauną savo žmoną, z 
po to antru revolverio šuviu 
nusišovė pats.

Kutai tik prieš 3 mėnesius 
susituokė ir sudarė jauną šei
mą, kuri gyveno pas jaunosios 
tėvus.

Tragingąjį vakarą, einant 
gulti, Kutienės motina išgirdu
si už sienos barnių ir po to re
volverio šūvį; kai ji įbėgusi į 
jaunųjų Kutų kambarį, Kutie- 
nė jau* gulėjusi ant grindų ne
gyva, o Kutas tuo metu palei
do sau į gavlą Šūvį ir taip pat 
krito negyvas.

Jonas Kutas kino teatro
chanikas apie 23 metus am
žiaus, o jo žmona apie 20 me
tų amžiaus. .

Tragedijos priežastim laiko
mas nesugyvenimas.
Ir Dzūkijos šeimos tragedija

AL Y AUS.—7 , vai, , ryt» Šie- 
meniškių 1<m., Mitoslhvd Kau- 
čys, 27 metų amžiaus, dviem 
revolverio šūviais peršovė savo 
motiną Marę ir brolį Kazį, o 
paskui pats persišovė. Visi 
trys sukeisti buvo gabenau i 
Alytaus apskr. ligoninėn, bet 
motina kely mirė. *

Tragedijos priežastis — šei
mos nesantaika dėl turto.

Albinas esąs neramus jau
nuolis, girtuoklis ir tinginia
vęs. Kaip neramuolis buvęs 
nuolatinėj policijas priežiūroj.

WASHINGTON, 1. 23— Ka- 
dangi pastaruoju laiku buvo 
apsistojęs valdžios paskolos 
bonų pirkimas ir bonų kainos 
puolė, tai iždynė paskelbė, kad 
ji pati atpirksiant! valdžios bo
nus.

Norinčių parduoti valdžiai 
bonus netrūksta. Parduoda pri
vatiniai bankieriai, parduoda 
net ir federalinio rezervo/ban
kai, kad tuos bonus iškeisti į' 
grynus pinigus. Tuo aiškina
mas nepasitikėjimas valdžios 
kreditais.

BERLYNAS, 1. 23. — Nese
nai savo dvare ties Charlottem 
burg nušovė savo 
pats nusišovė vienas 
miausių Vokietijos 
Dr. Meyer. Buvo 
kad jis nusižudė dėl 
krikimo. Bet dabar
kita priežastis. Jis buvo gimęs 
Austrijoj ir jau prieš kelis me
tus patapo karštu naciu ir di
deliu anti-semitu, / skaitydamas 
savo gryno kraujo ari jonu. Ša- 
vo anti-semitiškumu jis tiek 
toli nuėjo, kad jo vedamoj li
goninėj žydai pacientai buvo 
atskiriami nuo kitų pacientų.

Pečiaus nesenai jis gavo laiš
ką nuo savo giminių Viennoje, 
kurie nugirdo apie jo tokį antb 
semitišką veikimą ir pranešė 
jam, kad jo paties močiutė (bo
butė) bu^o žyde. Daktaras 
tuo taip susivylė, kad nužudė 
žmoną ir pats nusižudė.

Lindbergh mano vėl 
skristi per Atlantiką

PONTA DELGADA, Azores, 
1. 23.-— Patirta, kad lakūnas 
Lindbergh su savo žmona pla
nuoja naują skridimą per At- 
lantiką, šį kartą per pietinį At- 
lantiko vandenyną.

Jie mano iš Azorės salų skris
ti į Afriką, iš kur jie skris 
per vandenyną j Braziliją, Pie
tų Amerikoj, o iš ten skris jau 
j Jungt.- Valstijas, galbūt pa
darydami kelius sustojimus ir 
aplankydami kelias kitas vals
tybes. • ••/•■ / '

Vėl dega krūmai Los 
Angeles apielinkėj
LOS ANGELES, Cal., 1. 23. 

—šlaituose Los Angeles apie 
linkėj vėl dega krūmai. Te- 
čiaus visi 170 bedarbių, kuriuos 
šelpimo įstaigos buvo pastačiu
sios dirbti tuos krūmuose, šį. 
kartą išsigelbėjo ir pasislėpė 
kalnuose. Kiek laiko atgal Los 
Angeles apielinkėj irgi buvo ki
lęs panašas krūmų gaisras, ku
riame žuvo virš 30 bedarbių.

Tečiaus krūmų gaisras supa 
Tu junga miestelį, kuris, x kaip 
manoma, neišstengs išsigelbėti 
ir liks ugnies sunaikintas.

' - . ■ i

GUADALJARA, Meksikoj, I 
28.—Keli žmonės liko pašauti 
ginkluotai 200 žmonių miniai 
puolus EI Diarlo laikraščio raš
tinę ir pedgus namą 

.....

WASHINGTON, 1. 23.—JUng. 
Valstijų saikų biuras atidarė 
uždarytą barografą, kurį baliu- 
nistai Settle ir Fordney buvo 
pasiėmę su savim ir oficialiai 
nustatė, kad jie buvo pakilę 
į • orą f611237 'pėdas, arba * apie 
ll*/2 mylių.

Tai yra pasaulinis augštumo 
rekordas, toli viršijantis prof. 
Piccard rekordą. Bet jis yra 
2,000 pėdų žemiau rutsų baliu- 
nistų rekordo, kuris tečiaus 
niekad nebuvo oficialiai patik
rintas ir patvirtintas.

Pats Settle, išklausęs rapor
to, visai tuo raportu nesirū
pindamas, tuoj aus išvyko į 
Bridgeton, N.’ J., kur dar te
bėra neišimtas iš pelkių jo ba- 
lunas “Century of Progress”, 
kuriuo jis kėlėsi į stratosferą. 
Gondola su instrumentais jau 
išvežta iš pelkių, bet paties 
bąliuno • negalima buvo išvežti 
dėl pakilusio vandens. Vilkti 
žeme negalima, o ir nešti bren
dant giliais vandenimis irgi 
yra perdaug sunkus. Dabar 
vanduo kiek atslūgo ir bus ban
doma baliuną išnešti.

Litvinov išvyko New 
Yorkan

Bankų bankrutijimai 
pasiliausią

WASHINGTON, L 23. — 
Vengdamas minių ir bankietų, 
Maksim Litvinov šiandie auto
mobiliu išvyko iš Washingtono 
į Nęw Yorką. Kariu išvyko it 
Ivan Divilkovski ,kuris kSrtu 
šu juo buvo atvykęs iŠ Rusi
jos: Abu juos ly<$i specialia 
valstybės departamento agen
tas. Litvinov neskelbia net kur 
jis apsistos Nevy Yorkė-

Iš New i Yiorko Litvino^ įišs 
plauks šeštadieny,

-------------> ...
MONTPELIER, Vt., 1. 23.— 

Gubernatoriuj Wilson užpildy
mui mirusio senatoriaus Dale 
vietos paskyrė buvusį kongres- 
tffoną Enest W. Gibson.

WASHINGTON, 1. 23. —Skai
toma, kad1 bankų bankrutiji- 
mai ijr depozitorių puolimai ant 
bankų oficialiai apsistosią po 
sausio 1 d., kada bus įvesta 
depozitų apdrauVlą. Nuo tos 
dienos visi depozitai bankuosb 
bus apdrausti iki $2,500 ir jei
gu bankas negalėtų išmokėti 
pinigų depozitoriams iki tos su
mos ($2,500) išmokės apdrau- 
dps kompanija, kuri bus su
tverta einant kongreso nutari
mu. Apdraudos kompanija btfs 
valdiška, pačios valdžios kon
troliuojama.

Reichstago padegi
mo byla vėl Leipzige
’ LEIPZIGr Vokietijoj; 1. 23. 

-^-Kėttttių ' komūnistų ii* vieno 
holando byla dek reichstago pa-' 
degimo, kuri per kiek laiko bu
vo nagrinėjama Berlyne, vėl ta 
po perkelta j Leipzigą.

Tyrinėjimai ikišiol nieko ne
parodė. Buvo pašaukti liudyti 
ir nacių vadai, kuriuos užsienis 
kaltina kaipo tikruosius rūmų 
padegėjus. Bet jie tik išsiko- 
liojo teisine, nes niekas jų ne- 
kamantinėjo ir jie “liudijo” ką 
tik jie norėjo.

Rolandas Van der Uubbe, ku
ris visą laiką labai mažai kal
bėdavo teisine ir kuris yra pri
sipažinęs, kad jis padegė rū
mus, perkėlus bylą atgal Leip
zige, nustebino teismą savo 
kalbumu ir pareikalavimu, kad 
byla tuojaus butų nutraukta iv 
kad butų išneštas nuosprendis, 
nes jam nusibodę teisme sėdė
ti. Teismas atsakė, kad jis 
norys surasti kas jam gelbėjo 
rumus padegti. Lubbe gi at
kirto ,kad jis jau daug sykių 
sakęs, jog jis tai padarė vie
nas, be keno nors kito pagel
tos. z

Manoma, kad bylos nagrinė
jimas .dar ilgai tęsis ir kad 
nuosprendis gal tik kitais me
tais bus išneštas.

ATLANTA, Ga., -1. 23. -—Di
džiosios busų kompanijos piet
rytinėse valstijose sumažino 
važmos kainas, kad galėtų kon
kuruoti su geležinkeliais, kurie 
irgi prieš kiek laiko sumažino 
važmos kainas, kad atlaikyti bu- 
sų konkurenciją. Bušų kompa
nijos ketina skųstis prezidentui 
Rooseveltui priėš geležinkelių 
mažinimą važmos kainų,

Sustojo Lietuvos linų 
eksportas 
t

KAUNAS.—Vasaros metu li
nų kaina pasaulinėj rinkoj bu
vo gerokai pakilusi, todėl ir 
buvo žymiai padidėjęs Lietuvos 
linų eksportas. Rusija dabar 
užvertė pasaulio rinkas savo 
linais pigiomis kainomis. Už
tat linų paklausa sumažėjo ir 
kainos nukrito. Dėl mažos pa
klausos ir kainų Lietuvos linų 
eksportai beveik visai sustojo.

Musų atatinkamos vietos su
sirūpinusios, kad ateity ir Če
koslovakijos rinka musų eks
portui nebus prieinama, nes 
Čekoslovakija pati pradėjo dau
giau augintis linų..

Dvarininkas gavo 103 
ha. žemės

KAUNAS. — Ukmergės dva
rininkui St. Montvilai prie jau 
turimos 150 ha žemės normos 
grąžinta dar 103 ha, kaip atly
ginimas už nusavintus dvarus.

HOULXWOOD, Cal., 1. .23.— 
M*uvių aktorius Lee Tracy liko 
pašalintas iš darbo už pasirody
me pusnuogiu Meksikos sost^ 
nės „ hotelšo balkone ir už šu
kavimą praeinantiems kade
tams. Už. tą jį teismas nubau
dė 500 pesetų.
taipgi jau atsiprašė Meksikos 
valdžią už nepadorų atoriaus 
elgės ji

Nęužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Sena motinėlė, sesu
tė, broliukas . . , Palinksminkite juos! Jie laukia jūsų 
dovanu! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 3 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

1739 SO.
NAUJIENOS

HALSTED ST. Tel. Canal 8500

"į-



Lietuvių laimėjimai politikoje

MARGUMYNAI namo

parašutinin-

gero

ĮJRINĘ^

Žemaltis-Kukutis

Padarome Visiems Greitai

kunigas-Father

OASO
Chicago,

-nes

atidaryti, 
ypatingai

tai ne 
žodžij

, darbp prie 
b ir finan-

gyvastį

Geheim na

prisigyrė, 
Pasekme

ŽIŪRINT PRO RA 
KTO SKYLUTĘ

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

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

NAUJIENŲ 1 
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo t^v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

kalė ji man 

bedarbis,

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

visiems žinoma, 
, buvo rinkimai 
valstijoje.

geriau sa
jiems

bilių, t p. ateikite prie L. M. 
busite veltui nu

vežti, Taigi, paroda drauge su 
laku n u J. Janušausku išvažiuos 
punktualiai 12:80 ir bus avia
cijos lauke 1 vai. po piet. Avia
cijos lauke — Betties Airport, 
programas prasidės lygiai t 
vai. po piet.

Aviacijos lauke bus tikras 
oro teatras. Pats lakūnas J. Ja
nušauskas skraidys oro padam

sumušdamas greitumo
plaukiant Atlanto

Geresnes Kavos 
Paslaptis

Administratorius: STASYS RAKANAS, *
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štukas, nar-
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operą r.tlan-
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Artinantis aviacijos dienai, 
visi Pittsburgho lietuviai ren
giasi ir tam darbui pritaria, 
tačiau atsiranda ir tokius kuL 
rie nori tam darbui pakepk-

ne pusę

Todėl nepraleiskite progos, 
ypač nebuvę Pasaulinėje Pa
rodoje Chicagoje, ir visi at
lankykite šią įdomią parodą.

Baso Pliumpis (• ■
Tautiškas Minkytuvas 

nervuojasi

Lapkričio 19 d, teko būti 
East Vandergrift, Pa., ir daly
vauti Pittsburgho Lietuvių Ba- 
dio Kliubo Choro parengime. 
Sužinojau iš Vandergrifto lie
tuvių linksmą naujieną, kad 
Vandergrifto lietuviai ti?ri di
delių pasisekimų politikoje. 
Kitais Žodžiais sakant, lietuviai 
valdo East Vandergriftą.

Kaip jau 
lapkričio 7 d 
visoje Penn. valstijoje. Mies
tai, miestukai ir pavietai rin
ko administracijas — valdybas. 
Buvo rinkimai ir East Van 
dergrift, Pa. Lietuviai turėjo 
sekamų laimėjimų: miestelio 
gaspadorium (burgius) yra iš
rinktas lietuvis Kazimieras Ki
birais; taksų kolektorius Alek
sandras Kisielius irgi lietuvis; 
konsuknanais išrinkta sekami 
lietuviai: Antanas Aidukas ir 
Aleksas Černiauskas.

Beiškia, tai yra dideli Lie
tuvių laimėjimai politikoje. 
Bet tai dar ne viskas. Pora lie
tuvių tarnauja ir policijoje, 
būtent: Pranas Černiauskas ir 
Petras Kibirštis. Reiškia, kuo
ne visas miestelis yra lietuvių 
valdomas. O reikia neužmiršti, 
kad tame miestelyje neperdau 
giausiai lietuvių gyvena. Vie
nok, nežiūrint to, lietuvių tau
tybės žmonės užima pirmąsias 
vietas miestelio administraci
joje ir turi pasitikėjimą didžiu
mos Vandergrifto piliečių, ku
rie atidavė savo balsus už lie
tuvius.

Tai matote, kad didžiulė lie
tuvių kolonija musų Pittsbur- 
ghe jokiu budu negali lygytis 
politikoje su mažaja lietu viii 
kolonija Vandergrift, Pa. Mu
sų Pittsburgho lietuviai šiais 
rinkimais ir bandė pasirodyti 
politikoje. Sakysime, šimtapro
centiniai tautininkai “štikino” 
UŽ lenkų kandidatą; teisėją' F. 
A. Piekarskį. Nors Piekarskis 
ir buvo išrinktas, bet dėl iš
rinkimo ne tik lenkai, bet ir

šaltis, kuris tęsėsi daugiau 
savaitės laiko, paliko blogus 
pėdsakus. Daugelis persišaldęs 
kiti gi esant slidiems keliams 
turėjo nelaimes su automobi
liais, taip kad nuo minėtų prie
žasčių žuvo apie tuzinas Pitts
burgho gyventojų.

Pradedant pirmadieniu šiek 
tiek atšilo, tačiau pasidarė sli- 
desni keliai, ypatingai džmies-

Tik dvi dienos beliko iki 
Aviacijos dienos Pittsburghe, 
kuri įvyksta lapkričio 28 die- 

*,,w ’ ateinančią nedėlią.
Prie šios visų laukiamosios 

dienos komitete^ dirba išsijuo
sęs. Dabartiniu laiku viskas jau 
yra tinkamai sutvarkyta ir pri
rengtą,

Aviacijos diena’ prasidės iŠ- 
kilminga* paroda, kuri iš valiuos 
nuo Liet. Mokslo dr-jos sve
tainės, 142 Ory Soho, 12:30 
po piet. Visi kurie turite auto
mobilius ir norite dalyvauti pa 
rodoje, užsiregistruokite prie 
C. J. M|Hkus, Adomo Marčių- 
laičio, L. M. D. kHube prie gas- 
padoriaus Kaulakip ir kun. žu- 
kauskio, tautinės parapijos 
klebono,
- Tie, kurie beturite automs

rapijos svetainėje, 19th Street, 
S. S. Gros geriausieji muzikan
tai įvairius šokius, o gaspadi- 
nčs valgydins j vairiais skaniais 
valgiais.

Ar nori hųti linksmas?
*

Baigiasi depresijos laikai, 
žmonių ūpas taisosi, kad tai 
atžymėjus, Lietuvių Mokslo 
dr-ja lapk,-Nov. 30 dieną ren
gia balių su laimėjimais. Ba
lius įvyksta nuosavoje svetai
nėje, 142 Orr st., Soho. Visi 
žinome, jei ką L. M. D. ren
gia, tai visi per ilgą laiką mi
nėja, nes parengimai būna link
smi ir draugiški. Todėl visi at
silankykite.
Radio apie lakūną J. Janušau

ską-James

Lapk.-Nov. 19 d. iš stoties 
K. Q. V., 1:30 po piet buvo 
teikiama (kaip visada) lietu
viškas programas, kurią tvar
ko Lietuvių Radio kliubas; Pro
gramą išpildė Blumberio orkes
tras, sugrteždamas įvairiausių 
lietuviškų meliodjjų, šios die
nos programas buvo, skiriamas 
lakūnui Janušauskui ir aviaci
jos dienai apibudinti. Atatin
kamą šiam reikalui kalbą pa
sakė anouncerią P. Dargis.

• /• - ■ V u , r
Nors L. B. K. programos 

trumpos, tačiau; gerai tvarko
mos. Daugiausia 
programų tvąfkv 
sų sukėlimo padeda L. B. K. 
pirmininkas C. jL Milius.

Visi lietuviai." išskiriant ke- 
tetą f asistuojančių, remia L. 
B. K., nes jie sųįirauta, jog ta: 
yra bendras visų 'lietuviįį dar-

rydamas {vairias 
dymasi kilpas.

Jaunas lietuvis 
kas Walt Crisivell, iškilęs 2,000 
pėdų orlaiviu, šoks su para
šiutu žemyn. Be viso to, pats 
lakūnas J. Janušauskas vėžiuos 
orlaiviu visus atsilankiusius į 
Betties Airport.

Esu tikras, jog atsilankę j 
šią aviacijos šventę pamatysi
te ko savo gyvenime neesate 
matę; be to, paremsite lakū
ną Janušauską, kuris' ateinan
tį pavasarį su orlaiviu skren 
da iš N e v.’ Yorko, per Atlan
to vandenyną tiesiai į Kauną, 
kad užbaigti Dariaus-Girėno 
žygį.

Apart aviacijos dienos, tą 
pačią dieną — 8 vai. vakaro 
Liet. Mokslo dr-jos svetainė
je, 142 Orr st. Soho, pagerbi
mui lakūno Janušausko įvyk
sta milžiniškas koncertas-kal- 
bos. Dalyvaus žymesnieji dai
nininkai ir muzikantai.

Visiems žinomas Liet. Radio 
kliubo choras, vadovaujant Jo
nui Senuliui, sudainos daugy
bę liaudies dainelių, o J„ Vai- 
nauskio simfonijos^ orkestras 
visus linksmins klasine, muzi
ka ir žemaitiškomis polkomis. 
Todėl nei vienas lietuvis nega
li pasilikti namuose ir pralei- 
sti šios retos progos.

Tūkstančiai Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių parodys, jog 
jie moka pagerbti savo did
vyriui ir visi kaip vienas švęss 
Lietuvių Aviacijoj Dieną lapk. 
Nov. 26 dieną.
Radio kliubo parengimas Van

dergrift, Pa. pavyko
L. R. K. praeitą sekmadie

ni, lapk.-Nov. 19 d., 7:30 vai, 
vak. buvo nuvykęs j Vander
grift, Pa. ir Lietuvių Piliečių 
svetainėje sulošė teatrą: “žen
tai iš Amerikos“ — dviejų 
veiksmų komediją, žmonių pri
sirinko pilnutėle svetainė. Be 
lošimo, L. R. K. choras padai
navo daugelį musų liaudies 
dainelių, žmonių ūpas buvo ge
ras ir linksmoje nuotaikoje, vi
si patenkinti, vėlai vakare, skir*> 
stėsi namo.

šio koncerto pasisekimui 
daug darbo padėjo L. R. K, 
choristai, choro mokytojas J. 
Senulis, L. R. K. pirmininkas 
C. J. Milius, o taip pat ir Van- 
degrifiečiai
Joseph, Antanas Aidukas, Pra
nas Motuzas ir A. Rakickas.

Kortų lošimas artinasi
Gruodžio-Dec. 3 dieną, vaka

re, Liet. Mokslo dr-jos svetai 
nėję, Soho, Lietuvių Radio, 
kliubas rengia kortų lošimą —\ 
“card party”. Teko girdėti, jog 
bus daugybė įvairių laimčjimiį, 
kurie teks kortų lošėjams. VĮ 
si lošikai iš plačiosios Pittsbur- 
ghb apylinkės rengiasi išmė
ginti savo laimę. Na, teiks ir 
man gerai prisirengti, kad ndrs 
kalakutą išlaimččiau.

Liet Tautinės Katalikąpate* 
pijęs linksmas balius / 

. i ", ; ' * ! ',' j ■
Jei nori gerai pasišokti ir 

savo draugus jf>ąiftąlyti, nepa
miršk atsilankyti į rengįamąi| 
Liet, Tautinės Kat. parapijos 
ęhoro balių, kuris \ : 
gruodžiu 2 dieną, L. T. K. pa-

Ar jus gaminate savo maistą 
be druskos ir pipirų? Aiškus 
dalykas, kad ne. Kodėl tad 
kavą virti be. maistingiausio 
ir svarbiausio prieskonio — 
Cikorijos?

Cikorija yra daržovė. Jojo 
nėra kofeino. Chicory yra A- 
merikos Medikalės Asociacijos 
užtvirtinta kaipo geras priedė
lis prie kavos. Pagarsėję gy
dytojai užtikrina cikoriją kai
po sveiką priedėlį prie kavos.

Jungtinių Valstijų ir Nacio- 
nalė vaistinyčia (dispensato- 
ry), kaipo visų gydytojų ir 
vaistininkų pripažinta autori
tetas, sako, kad “cikorija yra 
sveikas priedėlis prie*kavos ir 
tikima, jog padidina apetitą, 
paskatina maisto virinimą ir 
kepenų veiklumą.

Pabandykit cikoriją Šian
dien. Įsitėmykite, Franck’s 
Chicory yra pigi, sveika ir 
skani.

Ką druska reiškia maistui, 
tą patį reiškia Franck’s Chico
ry kavai. *

Franck’s Chicory pardavinė
jama visur pakeliuose, laz
dučių . ar plyskelių pavydale. 
Dešimties centų pakelis su
teiks jums šešiems-aštuonieins 
puodeliams kavos kasdien per 
ištisą mėnesį. Jei jus negalite 
Franck’s Chicory gauti savo 
apiclinkėje, prisiųskite mums 
už 10c krasos ženklelių, o mes 
jums tuojau prisiusime dėžu
tę cikorijos.

HEINR. FRANCE & SONS, 
FLUSHING, N. Y.

pats Piekarski neduoda lietu
viams jokio kredito ir tiesiog 
lietuvius ignoruoja.

Teko girdėti Piekarskį kal
bant tame garsią jame koncer
te, kuris buvo surengtas Car- 
negie Music Hali. Ten oficia
liai Piekarskio kandidatūrą in« 
dorsavo ir lietuviai kartu su 
kitomis slavų tautomis. Lietu
viai taip pat dalyvavo to koiH 
certo rengime ir programe. Tei
sėjas Piekarski visai neprisi
minė nė pusę žodžio apie lie
tuvius. Išrodė, kad tokios ta^ 
tos, kaip lietuvių, visai ir ne
buvo minėtam parengime. Ki
tose rinkimų kampanijos kal
bose, kiek teko girdėti, tepė
jas Piekarski irgi vengė pami
nėti lietuvių vardą, kuomet apie 
kitas tautas nuolat prisimin
davo. Reiškia, laikėsi lenką šo 
vinistų nustatytos linijos.

Tai dar ne viskas. Teisėjas 
Piekarski ignoravo lietuvius 
pirm rinkimų, kadangi, buvo 
galima manyti, jis bijojo len
kite supykinti. Piekarski tapo 
išrinktas ir šimtaprocentiniai 
tautininkai, vaikščiodami gyrė
si, kad ir jie pagelbėjo Piekar- 
skiui laimėti rinkimus. Na, o 
pats teisėjas Piekarski, kalbė 
damas per radio lapkričio 19 
d. iš stoties K. Q. V., dėkavojo 
lenkams, slavokams ir kitoms 
tautoms, bet lietuviams 
išgriaušt, — 
apie lietuvius,

Tai, mat, kiek daug 
padarė lietuvių tautai Pittsbtfr- 
gho lietuvių šimtaprocentiniai 
tautininkai, sekdami paskui 
lenkus politikoje. Pittsburgho 
šimtaprocentinių meilės ir su 
sibičiuliavimo priežastis su len
kų atžagareiviais, lur būt, bps 
tame, kad kaip lietuviški at
žagareiviai, taip ir lenkiški yra 
broliai dvasioje. O tokie su to
kiais tai ir susiuosto bei pasi- 
pažįsta... * — Radijušas.

Skerdyklų darbininkai a 

streikuoja; •

Skerdyklų darbininkų strei-j 
kas, prasidėjęs praeitą savaitę, 
vis dar tęsiasi. Darbininkai 
reikalauja pripažinimo unijos 
ir geresnių darbo sąlygų. Teko 
girdėti, jog darbdaviai daro 
nusileidimų, taip kad streikas 
greit baigsis. Streikui esant 
skerdyklų savininkai žymiai 
pakėlė mėsos kainąs.

Rusų Operos Komp. Pgh’e
Rusų Operos Kompanija, su

riedanti iš 125 asmenų/ lap
kričio 30 d. vakare, Syria 
?»losque salėje stato fantastinę 
operą 
dirigentui Eugene ‘Platnikcrtf. 
Žymesnieji dainininkai: Max 
Pantelieff, Ivan Ivanzoff, Na- 
dine Fedora ir Vasil Romakof. 
Baleto vedėjas yra Vecheslaw 
Swoboda, baigęs Imperatoriaus 
baleto mokyklą, 
muziką, verta šią

Bet beda nabagams, kad jų 
esama tik keletas, pasivadinu
siais tautininkais, 
kant, fašistuodegiais 
vadovauja, pretendentas į va
dus, paprastai .žinomas, — N, 
S. Tautiškas Minkytuvas.

Aną dieną musų didvyris —- 
Tau t. MinkytuVas vienos orga
nizacijos mitinge, prisispyręs 
agitavo prieš lagūną Janušau
ską. Mat, jam nepatinka avia
cijos rengėjai, ir> nežinąs ar 
lakūnas turįs atatinkamas kva
lifikacijas' pažymėtas “popie
riuose”.

Girdi, laktmųs Darių-Girėną 
rėmęs, nes. ja * brolio sunuš 
Chicagoje lakstęs ; oriaiviu su* 
D. ir (o gal, ir pamokas 
nuo jo ėmė? Rėdi).

Kaslįnk kvalifikacijų ir/do
kumentų, tai jei ta&naa J< pa
rodyt^ . jąa
^inkYtiivtiL tai juk vistiek jis 
jų neperskaitytų,‘ nes juk jis 
tjk su moters ..^gelba šiaip 
taip išmoko pavąrdę .“sužlib
davo j ęs“ pasirašyti. O dėl jo 
brolio * s įmaus gabumų Chica- 
goje ir dėl jo autoritetingumo 
a Vi acijoje, visuomenė , nežino 
jĮjęi (tiek* kiek plttsburghiečiai 
^ie patį TąutiŠkįjįi /Minkytu
vį. Todėl, p’oiie T.’Minkytu ve, 
vietoje kalbėjęs’/- nesąmones 
^iė, aviaciją ir ą^tatęrius, ku
rių pats nesupranti, geriau im
kis savo amato ir minkyk svel- 
kas tešlfl.^ pasę^s. bus.^' 
geresnės.

šuo išgelbėjo
Pilietės Michael 

mai, esantieji BurrerTownship, 
nakties metu užsidegė. P. M. 
G. saldžiai miegojo ir tikrai 
butų sudegus. Tačiau jos jau
nas šuniukas pažadino ją ir šei
mą iš miego, tuo išgelbėdamas 
visų gyvasitis, nors išgelbėtojas 
(šuo) žuvo liepsnose. ‘

Gavęs darbą —< mirė
Robert Quillico, išbuvęs be

darbiu per ištisus du metu, šeš-» 
tadienj, lapkr, 18 d., gavo toj 
pačioj dirbtuvėj darbą, tačiau 
tą pačią diepą — vakare pasi
mirė. Priežastis — persunkus 
darbas ir išbadėjimas, kuris pa
veikė ir taip jo silpną Širdį.

Bedarbis

Edward Gumeski 
gyvenantis 323 Hamilton streef, 
McKees Rocks, už slaptą riau- 
dojimą dujų (gas) išsivirimui 
valgio, kad pavalgydinus alka
ną šeimą, tapo nuteistas 6 mė
nesiams kalėjimo.

Gaila, jog kartaw? tuo pačiu 
mastu pamirštama matuoti tei

siant tituluotuosius baltkalnie- 
rius.

Teisiamas už žmogžudystę
Petras Hanulik, slovakų kliu

bo gaspadorius, adresu 236 W. 
Sixth street, Tarentum, prieš 
nekurį laiką įvykdė baisų nu
sikaltimą, nužudydamas savo 
žmoną5 įvykis aiškinamas: Fe- 
deralio teismo nuosprendžiu, 
minėtasis slovakų kliubas, už 
peržengimą prohibicijos įstaty- gėmis su savuoju orlaiviu, da 
mo buvo vieniems metams už
darytas, Išėjus vienų metų lai
kotarpiui, slovakai rengėsi jį 
(kliubą) iškilmingai 
Prie šio atidarymo 
rengėsi gaspadorius 
besirengdamas taip 
jog pradėjo šaudyti.
— nušovė savo moterį. Nujaus
damas pasekmes, kėsinosi ir 
save nusižudyti, tačiau tik su
sižeidė ir nuo žaizdos liko vi
sam amžiui paraližiuotas. šio
mis dienomis jis yra teisiamas 
ir kaltinamas žmogžudystėje.

Užpuolė banką
Trys plėšikai, lapk. 16 d., 

dienos metu, užpuolė ‘‘First 
National Bank”, Cecil, Pa,, už
darė darbininkus skiepe, pa
sigriebė $2,000.00 pinigais ir 
kitomis vertybėmis, saugiai 
pabėgo ir pasislėpė.

Tikimasi, jog pasiseks plė
šikus sugauti, nes vienas iš jų 
buvo pažintas.

Chicagos pasaulinė paroda 
“persikėlė” j Pittsburghą K I

A Dalis pasaulinės parodos 
'Chicągijje kėhaši Plttsburghan 
į McCreęrys milžinišką krau
tuvę. Parodos atidarymas įvy
ksta antradienio vakare ir tę
sis iki gruodžio 2 dienos.

Vienuolika aukštų (floors) 
yra paskirta pasaulinės paro
dos atvaizdavimui. Kiekvienas 
aukštas turės atskirą skyrių. 
Devintam aukšte griež muzi
ka ir linksmins lankytojus. 
Eksponatus, kuriuos nebus ga
limybės išstatyti, vaizduos kru- 
tamosiuose-garsiniuose paveik
sluose.

Iš svarbesniųjų eksponatų 
pažymėtini: Rex Liner, jis at
vežtas tiesiai iš Pasaulinės Pa
rodos, vaizduojąs Italijos ke
leivinį garlaivį, kuris pasižy
mėjo 
rekordą 
vandenynu. Svarbu matyti — 

(“Magic Room”, “Life of Mill 
ion Years Ago” ir daugelis ki
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Rašo Viekšniškis Paulė

Protestas prieš fašizmą
.. ..... i

Kovai prieš fašizmą organi
zacija vardu *The Westem 
Pennsylvania Loague Against 
Fascism“ savo ‘ suvažiavime 
Pittsburghe išnešė* sekančią'.re
zoliuciją, smerkiančią Hitlerio 
režimą Vokietijoje:

‘‘Mes reiškiamo pasipiktini-* 
mą žiauriai Hitlerio valdžiai; 
šiandien su apgailestavimu tu
rime konstatuoti, jog Vokieti
jos respublika daugiau neegzis
tuoja. Demokratija instituci
jos, — parlamentas, laisvas 
balsavimas, asmens laisvė yra 
paneigta ir visa Vokietija yra 
po žiauria teroristine Hitlerio 
diktatūra. Visi pasaulio kovo
tojai už demokratines garanti
jas turi pakelti galingą protes
to balsą prieš juodąjį fašizmą.”

šalčio aukos



Penktadienis, lapK. 24, 1932
friiliau r, i.i n ui m oii

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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

įstatymą
(tęsinys)

tik prelegentas užbaigė 
dienotvarkės pirminin- 
Kondrotas pareiškė, kad 
galite statyti klausimus,

kelių platesniam žinojimui. Kuo
met “šautų” darbininkai dirbo 
už $1.00 į savaitę; kuomet plie
no pramonėj didžiuma darbi
ninkų dirbo po 12 ir 14 vai. 
per dienų ir septynias dienas 
per savaitę, tai sutrumpinimas 
darbo valandų ir guarantavi- 
mas paprastam darbininkui 
$14 minimuTn algos— yra blo
gas daiktas? Blaivai protau
jantis žmogus gali pritarti su
manymui. Tik gaila, kad tie 
“kapitalistai”, kurie anot ko
munistų yra NRA autoriai jo 
pro vizijų nepildo ir vadovau
jasi piktais norais jo vykdyme.

—F. Bulaw.

Artinasi Chi. Liet 
Moterų klubo labda

rybės vakaras
Vienuolikti metiniai šokiai 

įvyks Midland Club’e, lapk. 
29 d.

gijos buvo atsilankiusi delega
cija vienijimosi reikale. Sma
gu pažymėti, kad ta sena tvir- 
a draugija pradeda rūpintis 
uo svarbiu reikalu. Draugi
oms reikia prisitaikinti prie 

dabartinių aplinkybių, nes — 
priešingai — kai kurioms rei
kės žūti.

dabartinių laiku kelių pa- 
šalpinių draugijų atstovai ta
riasi, daro planus dėl susijun
gimo, bet negali susitarti dėl. 
tokių ten principų. Butų ge
rai, kad tie principai butų pa
laidoti ir kad susidarytų viena 
stipri organizacija, turtinga 
nariais ir kapitalu.

Nariai užbaigė susirinkimų 
— užbaigdami vakarų su už
kandžiais ir alumi, kuris nuo 
parengimo atliko.

Dabar, organizacijos unifor
mų skyrius rengiasi prie savo 
parengimo, kuris įvyks Lukš
tus svetainėje, trečiadienį, lap
kričio 29 d., prieš Thanksgiv- 
ing Day. “N.” Rašė jas.

mus, kaip Lietuvių Savitarpi
ne ir Keistučio Klubas.
GeTai Amerikoje, bet nepuikia 

nei Lietuvos
Ponia Kaminskiene fik apie 

du metai kaip iš Lietuvos. Už
klausiu, kaip tinka Amerika ir 
ar geriau Lietuvoje. Sako, ge
rai, bet ir Lietuvoj gerai ypač 
kaimiečiai visi linksmus, jau
nimas labai gyvas. Pirmiau, 
kada buvo galima kaip kur iš
važiuot, kaip tai į Amerikų ir 
Kanadų ar kitas šalis, fai nie
ko kito ir nebuvo girdima, 
kaip tik rengimasis kur va
žiuot. Bet dabar kitur išva
žiavimas suvaržytas, tai paten
kinti ir Lietuvoje.

Kaminskai yra Naujienų rė
mėjai ir skaitytojai. .7. ./•

Persergėjimas šei
mininkėms

laiko”, klausia 
“Tik penkiolika

Vos 
kalbų, 
kas p. 
dabar 
jeigu kas nėra aišku apie NRA.
Tuojau visi salėj buvusieji ko
munistai iškėlė aukštyn ran
kas ir vienbalsiai šuktelėjo, kad 
jiems duotų balso. Pirmininkas 
sutiko duoti balsų su ta sųly- 
ga, kad jie statys klausimus 
apie kalbamų dalykų—kiekvie
nas paeiliui, bet ne visi kartu. 
Tuomet vienas iš jų— mand- 
riausias —atsistojo ir pareiš
kė, “kad jis nenori statyti 

* klausimų, nes į juos visaip ga
lima atsakyti. Ot, jis tik no
rįs sukritikuoti tų kalbėtojų 
ponų Grigaitį ir dacol”.

“Kiek ims 
pirmininkas,
minučių”. Tai išgirdę komunis
tai sukėlė triukšmingų katučių 
plojimų. O rimtesnioj publi
koj pasigirdo linksmas juoko 
klegesys. Ir niekurie kartojo 
tuos žodžius, “sukritikuos Gri
gaitį į 15 minučių*. Tikrai 
jiems buvo pamatas juoktis. 
Nes komunistai kritikuoja jį 
jau per 16 metų ir bekritikuo
dami patys veik nusikritikavo 
nuo bolševikiško koto. Bet man- 
driausiam pirmininkas pareiš
kė, kad duosiųs balso kalbėt po 
to kai prelegentas atsakys į ki
tų trumpesnius klausimus. Tuo
jau iškėlė rankas komunistų 
klapčiukas Abekas. Pirmininkas 
duoda balsų. Abekas stato pre
legentui klausima—“Man neaiš
ku kodėl NRA. nustato pra
monės darbininkams $15 do
lerių minimum algų?” Matomai 
pats Abekas nepasitenkinęs sa
vo žioplu klausimu pradėjo sa
kyti bolševikiškų pamokslų. — 
“Jus suprantat draugai, kad 
Grigaitis aiškina apie NRA. ar 
pats nesuprasdamas ar papirk
tas Roosevelto. Jus žinot, kad 
su pagelba NRA. tik mulkina 
darbininkus, žinot kiek šalyje 
žmonių skursta, badauja, kuo
met sovietų sųjungoj be NRA. 
didžiausis darbininkams per
teklius. Todėl mes turim orga
nizuotis ir išaiškint NRA bolše
vikiškai.

Ne tik tas jo klausimas, kiek 
jo pamokslas parodė jo proto 
sustingimų. Bet komunistams 
tas turi būt atleistina .

Sekantis stato klausimų: — 
Jeigu NRA geras paukštis, tai 
kodėl Rooseveltas tiek daug 
kiaulių išpiovė ir tos mėsos ne
atidavė darbininkams, o supū
dė?”

Į tų prelegentas apsakė, kad 
tas dalykas nieko bendro ne
turi su NRA, bet su A A A.

Vienok, jo manymu, butų 
geriausiai buvę padaryta, kad 
tas kiaules nuvežus į Rusiją ir 
atidavus badaujantiems žmo
nėms.

Po desėtko įvairių klausimų, 
gavo progų kalbėti “mandriau- 
sis”. Pakilęs, nuėjo prie es
trados—ir štai jo “spyčius”.

Draugai ir draugės: ponas 
Grigaitis nieko gero nenori pa
daryti dėl darbininkų, nes jis 
pats yra “buržujus” ir čia Roo-

Vienuolikti metiniai labdary
bės šokiai, kuriuos rengia veik
lus Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas įvyks 'netolimoje atei
tyje, lapkričio 29 d., puošnia
me Midland Cltfb’e, 172 West 
Adams street.

Apie parengimų mažai kas 
tenka sakyti, nes iš praeities 
žinoma, kad C. L. M. klubo 
parengimai visuomet pasižymi, 
kaipo musų Chicagos lietuvių 
“Sočiai Event”, kurių tepasi
taiko tik du trys kiekvienų se
zonų. . \

Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
visus į parengimų 
nes jo tikslas yra 
— visos įplaukos 
dotos aplankymui
nelių Oak Forest prieglaudoje, 
ir suteikimui jiems mažų do
vanų. Įžanga j šokius 75c.

Gyva lietuvių koloni 
ja Čhicagoje West 

Side
Biznieriams gerai sekasi; 

lankius pas juos
atsi-

SideWEST SIDE — West 
kolonija išrodo pusėtinai gy
va, spėjant iš lietuvių biznie
rių vertimoši. Nors ir jie de
presijos paliesti, bet jaučiasi 
neblogiausiai. (įia, West Si-

atsilankyt’, 
labdaringas 
bus sunau- 
lietuvių se

Pasisekė Cicero Ka
reivių D-jos jubilie? 

jinis vakaras
Programas buvo vykęs; kalba

ma apie jungimąsi

dešimts, daug daktarų, advo
katų, Metropolitan bankas,, 
žodžiu, West Side gali pasi
girti su savo kolonija.

Labiausiai apsirinkama gal
vojant, kad West Side lietuviai 
neskaito kitų laikraščių kaip 
tik “Draugų”, kurio redakcija 
randasi toj apielinkėje. Prie
šingai, kur tik neužeisi, vis ra
si “Naujienų” skaitytojų.

Užėjau pas:pp- Kaminskų ir 
Barauskų, kurie užlaiko užei
gų Meldažio name. Draugiški 
žmones ir jiems gerai seka
si. Kaminskas parodė svetai
nę, kur lietuvių draugijos lai
ko susirinkimus apačioj, už
ėjom ir į viršų, į didžiųjų sve
tainę. Labai gražiai išdeko- 
ruota, tinkanti visokiems pa
rengimams. Geistina butų 
kad Chicagos didžiosios drau
gystės čia laikytų sušiririki-

Sieniniai
vaizdu
“Vaka- 

mato- 
darbo

CICERO — Lietuvos Karei
vių organizacijos jubiliejinis 
parengimas Liuosybės svetai
nėje praėjo su dideliu pasise
kimu. Sako, kad liks apie 
$150.00 pelno.

Programų atidarė šv. Griga
liaus choras, vedamas dirigen
to A. Mondeikos. Sudainavo 
vykusiai keletu skambių lietu
viškų dainų, o po choro scenii 
užėmė lošėjai su gyvu 
iš Lietuvos gyvenimo, 
ruška”. Vaidintojai, 
mai, nepirmakarčiai,
žmones, bet pasirodė gerai, o 
tas Raulas, A. Salukas, tai 
daugiausiai juokų prikrėtę. 
Turi neblogų baritonų. Mato
mai, dabartinė publika mėgsta 
juokus, kaip jau nevienas pa
rengimas parodė. Su rimtais 
parengimais netaip toli nueisi, 
kaip su juokais.

Čia noriu atiduoti kredito 
p. A. Mondeikai, kuris pirmu 
kartu atsilankė Cicero svetai
nėje, su choru. Linkiu, kac 
tai nebūtų paskutinis kartas.

Iš susirinkimo
Sekančių dienų, sekmadienį, 

draugija turėjo susirinkimų, 
kuriame, po vakaro, visi na
riai buvo gerame upe. Į ka
reivius įstojo vietinis grabo- 
rius Antanas Petkus. Visi 
svarbesni tarimai palikti prieš- 
metiniam susirinkimui.

Iš Lietuvos Mylėtojų drau-

seyelto papirktas agituoja, kad 
NRA, tai geras paukštis. Juk 
jus žinot, kad šioj šalyj tai 
yra dvi kliasos žmonių, kapi
talistai ir darbininkai. 0 NRA 
tai ir yra kapitalistų ir Roo- 
sęvelto kapitalisto sugalvotas 
būdas mulkinti darbininkus.

Tais žodžiais “spyčius” bai
gas. Iš to jo “atsakymo” buvo 
galima suprasti, kad kalbėtojo 
siaubs protovimas užstoja jam

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudanti,. pail»« ir peraidirbę mu* 

tuUl gražinami i normali gyvumą ir 
^vrermgTitrinant juo* ANCHOR Pain- 

Kuomet i tisų muskulai yra skauda
mi, kuomet i ūsų visas kūnas pilnas 
ikaudžių trūkčiojimų ir gėlimu nuo 
perdideflo fisiuio iisitempimo, gerai iĮ- 
iltrynkito su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
lisifryalmu paaieksit palengvinimo ken- 
tąjimų. Vwm< vaistinėse kaina 35c. ir 
7O0.—aHrilago didumo bonkut&s.
Piktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženldi.

PAINEXPELLER

BKh»

yra daug tokių, kurie neturi 
kuo nuo šalčio užsidengti. Be 
to, kuris Vaikas nežiūri su il
gėsiu j Kalėdas, tikėdamas, kad 
Diedukas atneš jiems žaislų, ki
tų? Daug, vaikų tų dovanų su
lauks, bet atsiminkite vaikus 
neturtingųjų, kuriems Kalėdos 
nieko nežada.

Jeigu pas jus yra senų žais
lų, atiduokite juos miestui. Pa
taisos namų įnamiai juos pa
taisys, atnaujins, ir neturtin
giems vaikams išdalins. Senus 
rubus ir kitus daiktus palikite 
artimiausioje policijos ar ug
niagesių stotyje.

Prieš įvairias šventes per na
mus eina paukštienos parda
vėjai. Kai kurie parduoda gy
vas vištas, antis, kalakutus, 
arba jau paplautus. Patirta, 
kad tie “vaikščioju pardavėjai” 
naudoja įvairias priemones, 
kad prigauti šeimininkes.

Nuo tokių pardavėjų nupir- 
kusios paukštienų, šeimininkės 
randa gurkliuose žviro, sun
kias geležies gabalus ar kito
kius daiktus, kurie padidina 
svorį. Kai kuriuose dideliuose 
kalakutuose rasta net 5 svarų 
geležies gabalai^ šeimininkės 
apsisaugokite!' ,

Šventė 40-tas ženybinio 
gyvenimo sukaktuves

Majoras prašo au
kauti rubus, žaislus 

Chicagos netur
tingiems

Juos patajsę padovanos netur
tingoms šeimoms laike Kalėdų

gražų radio. Laike vakarienės 
buvo daug sveikinimų 'ir įvai
riausių linkėjimų ilgiausių me
tų ir laimingo gyvenimo. Sve
čiai išsiskirstė tik anksti rytų 
po smagaus vakarėlio. Netru
kus, tikime, švęsime ir auks> 
nes sukaktuves 1

MĖLROSE PĄRK, ILL. — 
Seniems “Naujienų” skaityto
jams Aleksandrui ir Viktori 
jai Vaiciekauskams, 811 20th 
avenue, Melrose Park, sekma
dienį, lapk. 19 d., buvo sureng
tas vakarėlis pagerbimui jų 40 
metų vedybų sukaktuvėms.

Jų giminės ir draugai nupir
ko sukaktuves švenčiantiems ' I

„ ęhięągogi^įjoi-as. lWw« >.d .J.į 
Kelly išleido atsišaukimų į mie-; 
sto visuomenę prašydamas jos 
paaukauti senus rubus, batu
kus, ir r žaislųš, kuriuos patai
sius, atiduos net aringoms šei
mynos laikp^alėdų..

Majoras sako, .kad tūkstan
čiai šeimynų turi atidėję į ša
lį, skiepuose ar pastogėse, daug* 
rūbų ir kitų1 reikmenų, . ‘kurių’ 
nebenaudoja, bet kuriuos dar: 
galima vilkėti. O .tuo tarptf

4

KALENDORIAI
“Naujienos” dar turi ant rankų labai gra
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni
nius, labai prieinama kaina. '
Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau
ti pasirinkimų.
Ateikite šiandie į

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
3514-16 W. ROOSHVELT ROA1 
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 890

Vanoa. lietaus ir draskos vanos.
. iwimming pool.

Rusiška it turkiška pirtis moterimi 
įeredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

f _) WISSIG.
Ml Specialistas 18
W| fflr '' -i ’ Ruaii°8
VYRVIFLMOTERŲ PER 28 METU8_
rtSENBJUSIOS ir J-------------------

GYDO VISAS LIGAS 
NEŽIŪRINT KAIP WL.„------ --------- --- .---------- ......
YRA. SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių ir juslės. ugnUo- 
dijima kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
•kausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą ir paslaptinga# 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jum? gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir įgyd-3 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasate

gas, žaizdas, reumatizmi 
“iš skaųdčj 

i, ateikite

Patarimas dykai. OFISO 
_ o iki 1 valandai ir nuo 

M,}1 ryt® 1W 1 vai. t4200 West 26 St., Kampas Keeler Aye. ; ąL Cra^ford
■ ■■■■ w

Ten Buvęs.

ūse t ne 
Blindfold

SIUSKIT PER

PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Kodėl Skysti
Liuosuotojai

Nėra Kenksmingi

Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite; jums 
flčreikčs imti “dvigubą kiekį“ diena ar 
dVt' vėliaus. Neigi Švelnus, skystas 
liuosuotojas kituos jūsų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
išvalys vidurius, be jokių nesmagumų 
taikė išėjimo arba vėliau.

Netinkami liuosuotojai taikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos, var
tosite! z .

Pripažintas skystas liuosuotojas (toks, 
kuris yra *plačiai vartojamas dėl suau
gusių ir kūdikių) yra syrup pepsin. 
Dr/ Caldvvell’s Syrup Pepsin yra pres- 
kripcija>> «ir yra->pilnai SAUGUS1.) Jo 
veikimas yra paremtas .ant senna—na- 
t arai is kas liuosuotojas. Žarnos nepa
sidarys priklausomos mio šios pagal
bos. kas atsitinka nuo iiuosuotojų, ku
riuose yra mineralinių gyduolių. Klaus
kite savo vaistininko Dr. Caldvvell's 
Syrup Pepsin. 'Narys N. R. A.

Z.
.. ............  ■■.■■I. IMU. .........y,.—■■II .1 ..1.1 .nM-to.. I, . ......... ,| ............

ET ir neatsargiausias pirkėjas sviruotų 
pasirinkti anglis, jeigu tokį bandymų jam 

reiktų daryti su užrištomis akimis. Bet jisai 
yra dar neatsargesnis kuomet pasirenka anglis 
pasiremiant vien ant kainos.

Anglių kaina už tonų turi mažai bendro su an
glių kokybe, todėl, kad vertė priklauso* nuo ko
kybės, švaraus prirengimo, karščio įtalpos, de
gimo budo—visi tie dalykai negali būt mie- 
ruojami svarais. Moksliški bandymai parodo, 
kad yra įvairiavimas nuo septyniasdešimties- 
penkių centų ant dolerio per tonų aktualios 
šilumos tarp augštos ir žemos rūšies anglių iš 
to paties lauko.

Kodėl ne būti tikram pasirinkime kuto? Con- 
sumers Anglis ir Koksas yra parduodami su 
pilna garantija, kad yra augštos rųšies, teisin
gai nusvertas ir pilnai užganėdins kiekvienų 
kostumerį—Jus turite būti užganėdinti, kitaip 
mes atsiimsime ir grųžinsime jūsų pinigus. Ar 
koks nors pąsiulijimas gali būti teisingesnis 
už šį?

fc) I elephone, 
IFRAHKUM1
I6400

COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

BUEHLER BROTHERS,
1400 W. 46th St
Tiktai trys blokai j ry

tus nuo Ashland ant 
46th St.

Telefonas Yards 1445
Pektadieny ir šešta

dieny, Lapkričio 
24 ir 25

Pork Loins 10c sv.

9c
Kiaulienos Šolderukai ...... .................... .

(Geriausių liesų jaunų paršiukų) 
Veršienos kulšis, be kaulo ......   12 14 a

Pork Buttsai sv.

sv.

sv.

Veršio kulšis arba instukas

Veršiena nuo šolderio.............................
(Pieno girdytų veršiukų)

Jautienos kepsnys ..... .............. ..............
(Geriausi pjovimai)

Nekborisai arba kiaiflės. kojos

Malta mėsa.... .....................

Veršienos stekas.................... ...........
(Geriausi pjovimai)

Porčapsai (iš vidurio) .............. .......

10c S v

SV.

. 10 sv. už 25c 
.... 3 sv. už 20 c

18c
13c
12c

sv.

Paršiukai — pusė ar visas

Užsisakyti savo DĖKOS DIENOS PAUKŠČIUS dabar, 
' kad išsirinktumėte geriausius.

7-' vZ ’> k ' ■ •' ' * f ' *

SV.
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DEGTINĖS GAMYBOS KONTROLĖ
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.75

J. Lapaitis

Parų Ilgėjimas
.. ...........................................

Iš Washingtono pranešama, kad federalinė valdžia 
rengiasi paimti pilnon savo kontrolėn degtinės gamini
mą ir prekybą. Ne pati valdžia ketina daryti ir parda
vinėti degtinę, bet degtinės fabrikai busią pastatyti po 
“laisnių” sistema, ir degtinės prekyba taip pat busianti 
griežtai reguliuojama.

Svaigiųjų gėrimų kontrolės planą esanti išdirbusi 
AAA, t. y. Agricultural Adjustment Administration, 
kurios galva yra agrikultūros sekretorius Wallace. 
Tuoj, po gruodžio mėn. 5 dienos, kai tik prohibicija bus 
atšaukta, degtinės bizniui bus uždėtas tam tikras ko
deksas, panašiai kaip kad dabar turi kodeksus įvairios 
kitos pramonės šakos. Bet tai bus laikina priemonė, iki 
kongresas suspės išleisti nuolatinį įstatymą.

Tarpe taisyklių, kurias turės pildyti degtinės fab
rikantai, minima šitokios: degtinę daryti bus galima, 
tiktai gavus valdžios leidimą; degtindariai neturės tei
sės laikyti saliunus, restoranus arba kitokias vietas, 
kuriose bus pardavinėjama degtinė, ir jiems bus drau
džiama kokiu nors budu finansuoti degtinės pardavinė
jimą; bus draudžiama importuoti degtinę į “sausąsias” 
valstijas; degtindariai turės matomoje vietoje savo įs
taigose laikyti savo prekių kainas ir pardavimo sąly
gas. Be to, degtinės fabrikantai galėsią pardavinėti sa
vo “štofą” tik bonkose, o ne bačkose; degtinės gamyba 
busianti apribojama ir kainos reguliuojamos.

Panašios, tik ne aštrios taisyklės bus įvestos 
pat vyno ir alaus bizniui

Atrodo, kad pamatinė mintis šito sumanymo 
sveika. Alkoholio biznis privalo būti tvarkomas,

yra 
nes 

alkoholis yra savotiška prekė, kurios vartojimas liečia 
žmonių sveikatą, moralybę ir gerbūvį. Nekontroliuoja
mas alkoholio pardavinėjimas veda prie visokio pikto, 
ir laikui bėgant visuomenė taip ima tuo piktintis, kad 
valdžia įveda net ir perdaug aštrių suvaržymų. Tokiu 
budu juk Amerikoje atsirado prohibicija.

Nuo prohibicijos ši šalis, galų gale, pasiliuosuos. 
Bet kad daugiau nebegrįžtų tos sąlygos, kurios pagim
dė prohibiciją, tai valdžia turi padaryti tvarką degtinės 
biznyje.

Para

Besisukdama apie savo ašį, 
žemė daro apie tūkstantį mylių 
per valandą. Apsisukti jai kar
tą apie savo ašį reikalingas tam 
tikras laikas. Tas laikas buyo 
padalintas į dvidešimt keturias 
dalis (valandas) ir pavadintas 
para. Bet para nebuvo vienoda 
praeityje ir ji nebus vienoda 
ateityje. Ji nuolatos ilgėja ir 
ilgėja. Apie parų ilgėjimo prie
žastį mes čionai ir norime pa
kalbėti.

Žemės palyginimas su įsibė
gusiu ratu

Visi mes žinome, kad įvairus 
težinai bei motorai, kurie at
lieka sunkius darbus musų pra
monėse, vartoja įsibčgimo ra
tus. Benzino varomas motęras 
be įsibėgimo rato negali būti 
nei pradėtas. Įsibėgimo ratas 
prie motoro yra lyg koks jėgos, 
rezervas, iš kurio mechaniškai 
mašina semia jėgą, žemė su^ 
kasi ervėse apie mums išsivaiz-; 
duojamą ašį lyg koks įsibėgi,-; 
mo ratas. Skirtumas yra tas, 
kad motoro ratas nuolatos gau
na jėgos benzinui ekzplioduo- 
j ant motoro cilinderiuose, oi 
žemė naujos jėgos iš niekur; 
negauna. Musų žemė, tuo budu, 
yra įsibėgęs ratas be motoro. 
Smarkiai pasuktas ir iš motoro 
išjungtas( ratas gali gana ilgai 
suktis. Negavęs naujos jėgos, 
jis ima lėtėti ir, galų gale, vi
siškai sustoja. Yra visai natū
ralu, kad žemės sukimasis taip 
pat eina silpnyn. Bęt žemės su
kimosi jėgos rezervas yra taip 
didelis, kad jo eikvojimas prak
tiškam gyvenime nieko nereiš
kia ir negali būti pastebėtas. 
Teoretiškų žvilgsniu tačiau ne
galima ignoruoti fakto, kad 
žemė, eikvodama sąyp energiją, 
vis lėčiau ir lėčiau sukasi apie 
savo ašį. Jeigu musų paros ilgu
mas priklauso nuo <to, kaip 
greitai žemė apsisuka sykį a^ie 
savo ašį, tat žemės sukimosi 
lėtėjimas ilgina musų paras.

kurios au-

tolinasi. Pabąr mėnulis 
yra apie 240,000

ATAKOS PRIEŠ ROOSEVELTO FINANSINĘ
> POLITIKĄ

Aną dieną rezignavo iš savo, kaip iždo patarėjo, 
vietos prof. Sprague. Dabar pasitraukė kitas Roose- 
velto ekspertas, bankininkas James P. Warburg. Kiek
vienas jų, rezignuodami, padarė viešus pareiškimus 
spaudai, smerkdami prezidento finansinę politiką.

Tos rezignacijos atrodo, kaip iš anksto suplanuo
tos kampanijos žygiai. Pastebėtina yra tai, kad pirma 
negu tuodu ekspertai atsisakė nuo savo pareigų, prieš 
Roosevelto administraciją buvo viešai išėję Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmų vadai, Harriman, Strawn ir k.

Kodėl jie tylėjo pirmiau, ne tik tylėjo, bet ir dau- 
giaus ar mažiaus rėmė prezidento “naująją dalybą”? 
Jie tylėjo tol, kol Roosevelto politika nesusikirto su 
stambiojo finansinio kapitalo interesais. Administraci
ja Washingtone pastaruoju laiku pasuko į farmerių 
pusę.. Dolerio piginimas tai vienas svarbiausiųjų Ame
rikos farmerių reikalavimų (ypač vakarinėse valstijo-

Kai tik Amerikos žemės ūkis susilaukia krizio, tai 
farmeriai tuojaus ima kelti balsą, kad doleris esąs per- 
brangus. Kitąsyk tą jų mintį labai iškalbingai išreiškė 
nabašninkas Bryan’as, kuris kovojo už bimetalizmą, t. 
y. už tai, kad doleris bu£ų paremtas ne tik auksu, bet 
ir sidabru.

Norėdamas padėti farmeriams ir palaikyti juos sa
vo pusėje, Rooseveltas pradėjo savo aukso supirkinėji
mo politiką, mokėdamas už auksą brangiau, negu jisai 
kaštuoja pasaulio, rinkose, ir tuo budu mušdamas že
myn popierinio dolerio vertę, šitas jo pasukimas į pi
gaus dolerio kelią ir iššaukė prieš jį stambiojo kapitalo 
bei jo ideologų opoziciją.

Pažymėdami tai, mes tačiau nesakome, kad Roose
velto finansų politika yra tikrai gera. Mes tik konsta
tuojame faktą, kad tarp valdžios ir stambiojo kapitalo

žvilgsnis į tamsią praeitį
šiandie para yra ilgesnė, ne

gu vakar; rytoj bus ilgesnė, 
negu šiandie. Tas skirtingas' 
yra taip menkas, kad turi pra
eiti daug amžių iki menkiau
sias skirtumas gali būti paste
bėtas. Reikalinga daug šimt
mečių iki para pailgėja viena 
sekunde. žemės evoliucijoje 
šimtmečiai iš viso visai mažai 
'tereiškia. Paėmę parą prieš 
milionus metų atgal ir palyginę 
su šios dienos para, mes jau 
galėtume pastebėti žymų skir
tumą. Tokiam reiškiniui besi
tęsiant, tamsioje praeityje bu
vo kada nors laikas, kada para 
susidėjo iš dvidešimt valandų, 
iš dešimt valandų, iš šešių ya- 
landų. Kiek toliau praeitin mes 
galime eiti? Ar yra koks nors 
rubežius? Taip, yra. Jau pra
dinių mokyklų geografijos pa
mokose vaikai yra mokinami, 
kad musų žemė yra ne visiškai 
apskritas, bet apie ekvatorių 
išsipūtęs rutulys. Juo 
žemė sukasi apie savo 
toks išsipūtimas yra 
Jeigu žemė suktųsi 
greitai, jos medžiaga
pasilaikyti krūvoje. Lyg koks 
didelis tekilas, pritaikintas prie 
nepaprastai greitai besisukan
čio motoro, žemė suskiltų ir į 
visas puses šmotais išlakstytų,. 
Kokį greitumą žemė turėtų pa
siekti, kol toki katastrofa įvyk-’ 
tų, nėra lengva pasakyti. Tatai 
priklauso nuo žemės medžiagos' 
padėties, nuo temperatūros, nuo 
gravitacijos ir daugelio kitų 
mokslui jfa^ nežinomų dalyku- 
Bandymus tok| apskaičiavimą 
padaryti matematikai yra da
rę. Apytikri rezultatai rq^pf 
kad greičiausiai apie savo ,ašį 
apsisukti žemė galėjo per trįs 
Br keturias valandas. Iš įtu re-

.—..i—<■. 
kad žemės evoliucijoje buyo lai
kas, kuomet para susidėjo iš 
trijų ar keturių valandų.

Mėnulis nuo žemės tolinasi
Mes čionai nesigilinsime ir 

nedėstysime teorijų, kurios aiš
kina, kaip ir iš kur musų že
mė gavo savo sukimosi jėgą. 
Bet dąbar jos sukimosi energi
jos stabdyme didžiausias Kalti
ninkas yra mėnulis. Savo grtv- 
vitacija mėnulis žymjai pake
lia jurų vandenį. Tą reiškinį 
anglai vadina “tides”. šiuo 
klausimu yra išdirbta tam tik
rą teorija — The Theory of 
Tidal Evolution,
torius yra prof. G. H. Darwin 
(Charles Darwino sūnūs).

Mėnulio traukos jėga trukdo 
žemei suktis, tuo budu ilginda
ma musų paras. Pagal aukš
čiau minėtą teoriją, taip pat 
yrą tiesa, kad mėnulis nuę že
mės
nuo žemės 
mylių. Šis atstumas po biskį, 
bet nuolatos, didėja. Turėdami 
žį reiškinį omeny, p.ažyelgkime 
.dabar į mėnulio istoriją. Jeigu 
žiūrint ateitin mėnulio atstu
mas darosi didesnis, tai tas at
stumas bus žymiai mažesnis, 
kuomet mes eisime į praeitį. 
Toks skirtumas nebus žymus 
prieš metus, prieš šimtą metų; 
nebus jis žymus, gal būt, prieš 
tūkstantį melų. Bet šis skirtu
mas bus žymus, kuomet mes 
pradėsime skaičiuoti milionais 
metų. Buvo laikas, kuomet' mė
nulio atstumas buvoų 40,000 
mylių, 20,000 mylių, 10,000 my
lių. Negalima Nustoti nė prie 
šio skaičiaus, iki mes nueisime 
taip toli praeitin, kada mėnu
lis buvo visai arti žemės. Bet 
juo arčiau jis buvo prie žemės, 
juo greičiau turėjo apie žemę 
suktis. Ankstyvoj.’ Savo istorijoj 
mėnulis apibėgdavo apie žemę 
į tris ar keturias valandas.

P,ara buvo lygi mėnesiui
Idant neišėjus iš temos, mes 

neinterpretuosime teorijų, kaip 
mėnulis atsirado. * Pasakysime 
tik tiek, kad tos teprijos priei
na išvados, jog mėnulis yra 
žemės dalis. Kaipo šmotas že
mės medžiagos, jis atsiskyrė 
nuo žemės tame periode, kai 
žemė buvo/skystame bei minkš
tame pavidale.

žemės evoliucijos pradžioj, 
kaip buvo sakyta anksčiau, že
mė apsisukdavo kartą apie sa
vo ašį per tris ar keturias va
landas. Reikia pasakyti, kad 
tame periode mėnulis apsisuk
davo apie žemę lygiai j tą‘patį 
laiką, t. y. į tris ar keturias va
landas. Tuo budu žemė ir mė
nulis buvo atsikreipę, taip sa
kant, veidas j v^jdą. Toki pa
dėtis amžinai tęstis negalėjo. 
Buvo du keliai: mėnuliui kristi 
atgal j žemę ir pražūti jos ma
sėje arba trauktis nuo jos. 
rį šių dviejų kelių mėnulis 
Įėjo pasirinkti? Yra sunku 
statyti priežastį, kodėl jis 
sielgė vienaip, o ne kitaip,
kad mėnulis pasirinko antrąjį 
kelią, tai liudininku yra jis 
pats. Toliaus nuo žemes mėnu
liui besitolinant, jam buvo rei
kalingas ilgesnis daikas- apsi
sukti apie žemę. Todėl vietoj 
apsisukus sykį apie žemę per 
kelias valandas, mėnuliui dabar’ 
reikalinga 656 valandos.

žemės sukimasis, žinoma, 
taipjau lėtėjo. Kada mėnulis 
dar toliau pasitraukė nuo že
mės ir nebespėjo veidas į vei
dą sii žeme suktis, jis atleido 
piio žęmės tarytum stabdžius ir 
-Žemė galėjo Apie savo ašį suk
tis laiąviąų.. žeįnes sukimasis 
vis ijek nuolatos mažėjo, ta
čiau ne tiek žymiai, Kaip mė- 
jiufio. Nesuskaitomi amžiai ėjo,

'■ žepiės tolinosi i< 
vis nuo žemės suki-:
mosi atsiliko, iki, galų gale, že
ma kava ašį ansisukdavo:

menulis tuo pačiu laiku apie 
žemę apsisukdavo tik vieną sy
kį, Kitais žodžiąįs tariant, bu
vo pasiekta periodo, kuomet 
mėnuo susidėjo iš 29 dienų.

Para vėl bus lygi mėnesiui

Bet tas periodas, kai mėnesis 
turėjo 29 dienas, jau yra pra
ėjęs. žemės sukimasis, palygi
nus su mėnulio kelione apie 
Žemę, pradeda atsilikti. Dabar
tiniu laiku menuo turi tik apie 
27 dienas (paras). Toks daly
kų stovis gyvavo .prieš tūks
tančius metų praeityje ir toks 
stovis bus už tūkstančių metų 
ateityje. Skirtumo beveik ne
galima įžiūrėti. Bei toks sto
vis nesitęs amžinai. Mėnulis 
nuo žemės vis dar tebesitolina, 
žemės sukimasis taip pat tebei
na lėtyn, bet žemės sukimasis, 
proporcijoj su mėnulio bėgimu 
apie ją, yra silpnesnis ir vis 
dar silpnėja. Per nesuskaitomus 
milionus metų ateityje mėnuo 
susidės iš 26 dienų,’ dar vėliau 
jis susidės iš 10 dienų, iki, pa
galios, mėnuo bus lygus vienai 
dienai.

Kiekvienas gali suprasti, kad 
tą periodą pasiekus, ateities 
diena negalės būti lyginama su; 
mūsiške diena. Saulinės siste
mos apystovoms besikeičiant, 
pasikeis ir laikas. Iš viso laikas 
yra dirbtinas dalykas. Jis gy
vuoja tik musų vaizduotėse. 
Paviršutiniu apskaičiavimu, kai 
mėnuo bus lygus. vienai dienai, 
tai toki diena (para) susidės 
maž-daug įš 57 mūsiškių die
nų. Kitais žodžiais tariant, ne
įmanomai tolįmoj ateity apsi
sukti kartą apie savo ašį žemei 
reikės apie 1,40.0 valandų. Į 
tiek pat laiko mėnulis apibėgs 
kartą apie žemę.

Anksčiau mes matėme, kad 
savo kūdikystės dienose mėnu
lis buvo atsikreipęs į žemę vei
das į veidą. Tam tikrų gamtos 
įstatymų verčiami tuodu dan
gaus kūnai savo judėjimus pa
keitė. Kuomet, neįmanomai toli
moj ateity mėnulio judėjimas 
susibalansuos su žemės judėji
mu, tai tuodu dangaus kūnai 
vėl bus atsikreipę veidas į vei
dą. Taip juodu galėtų pasilikti 
amžinai, jeigu saldinėj 'siste
moj nesirąstų kitų jėgų, ku
rios taip pat veikia į žemės ju
dėjimą. Žemė, kaipo didesnis 
ir sunkesnis dangaus kūnas, 
mėnulį jau seniai pasižabojo ir 
todėl mėnulis nuolat į žemę

yra atkreiptas vienu ir tuo pa
čiu šonu. Pamatyti jo kitų pusę 
pųjs neturime galimybes.

Diena bus lygi metams

-/Iki šiol mes šiame straipsny
je nieko neminėjome, kad že
mės judėjimui žymiai trukdo 
saulė. Apie tai mes nekalbėjo
me todėl, kad saulės įtaka tuo 
atžvilgiu yra daug menkesnė. 
Nors saulė yra didžiausias pla
netų sistemos kūnas, bet jos 
atstumas nuo žemės yra 886 
kartus didesnis. Dėl savo dide
lio atstumo saulė tat menkes
nę rolę ir telošia. Tačiau žemės 
judėjimui susibalansavus su 
mėnulio judėjimu, su savo dvy
lekiu prisidės saule. Ji panau
dos savo gravitacijos įtaką į 
žemės judėjimą, trukdydama 
žemei laisvai suktis apie savo 
ašį. Tas nepaliaujamas trukdy-

ipas, galų gale, privers dienų 
susilyginti su metais. Sis saules 
trukdymas betgi neveiks į me
nulį, nes į visiškai atšalusį kū
nų “tides” įstatymai nebevei
kia. Savo senatvėje per vienų 
dieną žemė galės turėti kelis 
mėnesius. • Pėliai tokio įvykio 
galimybės Abejoti netenka, ųes 
pavyzdžiu yra Marsas. Vienas 
Marso sateli.tų (mėnulių) api
bėga apie jį per 7 valandas ir 
39 minutes, kuomet pats Mar
sas apsisuka sykį apie savo ašį 
tik per 24 valandas ir 37 mi
nutes. Jeigu ant Marso yra ko
ki nors gyventojai, tai per vie
ną dieną jie turi tris mėnesius.

Pastaba: — Norintieji šiame 
straipsnyje iškeltus klausimus 
giliau studijuoti, anglų kalboj 
gali gauti tam tikslui pašvęstą 
knygą — The Tides by Sir G. 
H. Darwiu.

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartanas

Turtų Sala
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greičiau 
ašį, juo 

didesnis, 
perdaug 
negalėtų

zuitatų galima padaryti išvadą, dvid

(Tęsinys)
“štai aš turiu žemėlapį,” 

tarė kąpitonas Smąllett. “Žiū
rėk, ar tai ta pati vieta.”

Ilgojo Jono akys užsidegė 
jo kaktoje, kai jis pasiėmė že
mėlapį; bei, pamatęs, kad po- 
pjeris buvo naujas, aš žino
jau, jog jis nusivils, šis žemė
lapis tai nebuvo tas pat, kurį 
inejs r'ądume pas Vincą Bones, 
bet tik jo geras nuorašas,' vi
sai pilnas — su visais vardais 
pąkilmų bei gilumos paženk
linimu—išskiriaųt vien tik 
raudonus kryželius ir raštiš
kus nurodymus. Tur būt, jis 
buvo smarkiai susierzinęs dėl 
to, bet Silveris turėjo užtekti
nai tvirtą protą tą paslėpti.

“Taip, .tamsta* T& Tarė, “tai 
yrą ta pati vieta, be abejonės; 
ir labai gražiai nubriežta. 
Butų žingeidu žinoti, kas tą 
gąlėj.o padaryti? Aš many
čiau, jog jurų plėšikai butų 
buvę neužtektinai mokyti. 
Taip, štai kur yra: ‘Kapitono 
Kidd’o inkaro nuleidimui vie
ta — tai tas pavadinimas, ku
riuo mano draugas vadinda
vo. Į pietus, ten teka gan 
smarki srovė, o iš ten žiemių 
link, į vąkąrų pakraščius. 
Gerai padarei, tamsta,” 

’ A *

pasukai laivą pa
vėjui ir plauki kur vėjas bus 
nuo salos pusės. Mažiausia, 
ką aš sakyčiau, jeigu jūsų in
tencija buvo įplaukti ir palik
ti laivo šoną prieš vėją, tai 
šiuose pakraščiuose geresnės 
vietos tam nei nėra.”

‘'Dėkui, mano žmogau,” pa
sakė kapitonas Smallejt “Vė
liau aš paprašysiu tavęs, kad 
pagelbėtom man. Dabar gali 
sau eiti.”
> Aš stebėjaus iš to, kad Jo
nas taip šaliai prisipažino 
žinojęs tą salą; ir aš prisjpą- 
Žjstu, jog aš buyau beveik 
nusigandęs, kai aš pamačiau 
jį besiartinantį prie manęs. 
Be abejonės, jis nežinojo, kad 
aš girdėjau jo patarimus iš 
obuolių statinės, vis dėl to, aš 
jau buvau taip nusigandęs jo 
žiaurumo, veidmainiškumo ir 
jo galingumo, jog aš vargu 
begalėjau užslėpti savo pasi- 
biaurėjimą, kai jis uždėjo sa
vo ranką ant mano peties.

(Bus daugiau)
■—■■■■   «      'i, 11 m — i ii

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St, 

jis Boston, Mase.

TERORO IR JUIMeS PASEKMĖS
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Tarp Chicagos 
Lietuviu

Jaunas lietuvis žuvo, 
važiuodamas įsika

binęs į troką

Nors sužeistas, bet į 
ALTASS Card Party 

atsilankys!

Du

Net automobilio nelaimė ne9U- 
laikys Andriaus Ūkelio

y..,,..,,, . I.    ........—.........

rų PaŠąlpinio klubo susirinki
mas, kuriame paaiškėjo, kad 
serga viena nare.

Toliau buvo pranešta, kad 
klubui liko $81.00 pelno nuo 
[rudeninio baliaus, kuris |vyko 
netolimoje praeityje. Klubas 
dėkoja baliaus rengimo komi
sijai už gerą pasidarbavimą.

Tame susirinkime į klubą 
įstojo keturi nauji nariai.

Sekantis susirinkimas bus 
pusmetinis ir jis įvyks gruod
žio 10 d., 1 vai. p. p. 3929 
Madison street. Tame susirin- 

2850 W. 40th ktrne įvyks klubo valdybos rin
kimai.

automobiliai ir gatvekaris 
figūravo nelaimėje

NAUJIENOS, CHcago, UI.

kti maisto krautuvėms jeigu 
pačios davinėtų visokį maistą. 
Tai ištiktųjų graži ir girtina 
biznio tvarka. — N.

Rehearsals are as usutal eyery 
Thursday, Mark White Square, 
30th and Halsted Sts., 8 o’clock.

— B-tė,

The Fm gi ish tolumo Prieš Šventės išpar 
davimas

res” sankrovese. Yra daugelis da
lykų, pavyzdžiui, viskas, kas reika
linga prie kepimo, ta namų Seimi-| ą MflNTVIR M n
ninkė turi nusipirkti iškalno. įje Žl® AvAVLv A V117, Ivl. 1Z 
dalykai dabar išparduodami nupigin
ta kaina ir todėl galima bus nemažai 
sutaupyti. T 
nos “Midwest Stores 
ris telpa šiame laikrašty.

Perskaitė skelbimą susirašykite 
kas reikalinga ir atsilankykite i ar
timiausia “Midvvest Stores’* sankrova 
savo apielinkėj. Apskelb.

Lietuviai Daktarai

West Town Šute Bank Bldg. 
2400 Madioon St, 

Pasižiurękite į šios die-1 Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
?t Stores” skelbimą, ku-j Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

buvo sužeis- 
pereitos sa- 
prie 69th ir 
kampo. Per

MARQUETTE PARK — Nors 
ir pasiramstydamas, bet And
rius Ūkelis, 6948 South Rock- 
,well ątreet, ateis į linksmą 
“Card Party”, kurią mar
ei uettepar kiečiai rengia lakū
no J. R. James-Janušausko ke
lionei į Lietuvą sekamą vasa
rą-

Andrius Ūkelis 
tas automobilio 
vaitės pabaigoje, 
Bockwell gatvių
20 minučių išgulėjo Šv. Kry
žiaus ligoninėje visai be są
monės.

Dabar sužeistasis kiek atsi
griebė, vienok žaizdų pasek
mes tebejaučia. Bet, kaip jis 
sako, nei žaizdos nesulaikys jį 
nuo atsilankymo vakarėlyje, 
kuris yra rengiamas šį šešta
dienį, lapk. 25 d., pp. Saba
liauskų namuose, 2540 West 
70th Street. Įžanga — 25c.

Pasekite, marųuetteparkie- 
ciai, p. Ūkelio pavyzdžiu ir at
silankykite į šį parengimą la
kūno naudai. Jus kviečia

Rengėjai.

TOWN OF LAKE — Didžiu
lėje automobilių nelaimėje, 
kurioje figūravo trokas, kelei-l 
vinis automobilis ir gatviaka- 
ris, šios savaitės pradžioje žu-j 
vo 15 metų lietuvis Kazimie
ras Olševskis, !___ ... ___
Place.

Jis važiavo įsikibęs į troką,, 
kuris traukė Ratine avenue. 
Trokas važiavo gana smarkiai. 
Prie kampo 47-tos ir Ratine 
po troku pasimaišė keleivinis 
Pontiac automobilis. Norėda
mas nelaimės išvengti, trokas 
pasuko į šalį, vienok automo
bilį kliudė. Be to, kaip tik iš 
priešingos, pusės pasirodė gat- 
viakaris ir torkas drožė visu. . .
smarkumu į jį. Susirėmimo ‘Stotis WWAE, 120 i o- 
smugis numetė į troką įsikabi- c^c . 
nusį Olševski po jo ratais ir Laikas nuo 
ten jis žuvo. vakaro.

Kaip tik ateis 
karo, prašome 
radio ir pasiklausyti šio 
gaus programo.

RADIO
Šį vakarą Radio 
Kliubo 154 pro

gramas

8 iki 8:30 vai.

“Birutės” Sočiai

Kaltina Cicero virsi 
ninkus palaikymu 

gembleriavimo

8 valanda va- 
atsukti savo

sma-

The long awaited “Sočiai” is 
now at hand. Who doesn’t 
know about “Birutės Sočiai”, 
where the young and old spend 
a iriost pleasant evening? And 
po one forgets them for a long 
time.

The “Sočiai” will be given' 
at Sandara Hali, 814 W. 33rd 
St. the 25th of NOv., whicli 
is this coming Saturday. There 
will bę dancing, entertainment, 
and refreshments.

If you woifld likę to come, 
join the chorus or make a 
friend of one of our choris- 
ters, save 25 cents out of yout 
weekly ąllowance and journey 
over to Sandara Hali, Saturday 
night, Nov. 25th.

Everydne is invited. Bring 
your parents, sisters, brothers, 
uncles, cousiifs or what have 
you?

Geriausias laikas metuose bus čia 
neužilgo. Tai yra švenčių sezonas 
Pirmiausia turėsime Dėkos Dieną, 
paskui Kalėdos ir ant galo Naujus 
metus. Per tas šventes visi links
minasi, šeimynos susirenka krūvoj 
ir atsinaujina senas draugingumas.

Ir kaip paprastai maistas lošia la
bai svarbią rolę. Kiekviena namų 
šeimininkė planuoja ir nori prireng
ti kuogeriaiisias ir skaniausias vai
šes. Kad prirengti gerą valgi, rei
kia turėti geros rūšies maistą. Su
prantama, ji taipgi turi atsižvelgti į 
maisto kainas.

Todėl daugelis tūkstančių moterų] 
eis i “Midwest Stores” sankrovas nu
sipirkti maisto, kuris bus reikalin- 

! eras dėl švenčių. Jos gerai žino, kad 
šios sankrovos užlaiko didelį pasi
rinkimą šviežaus maisto iš kurio ne
sunku bus pasirinkti kas reikia. Ir 
kaip paprastai kainos yra žemiausios.

“Midwest Stores” organizacija su
sideda iš 300 nepriklausomų san
krovą kurios valdo nuosavą ware- 
auze. Per šią wareauze visas mais
tas superkamas tiesiog iš manufak
tūrų ir išdirbėjų ir atgabenamas va
gonais. šis pirkimo metodas duoda 
galimybes pigiaus nusipirkti ir visas 
pelnas tiesiog1 atiduodamas kostu- 
mieriams.

Šią savaite įvyks didelis prieš 
Šventes išpardavimas “Midvvest Sto-

KRAFT / 
American Cheese 

(packagod, pasteurized) 

has full, natūrai

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Buvęs
tinę
nuo

valdininkas sako, dabar-, 
valdžia einu si pinigus 

vietų užlaikytojų

PEOPLES RADIO PRO
GRAMA

LSS. kuopa planuo 
ja rengti daugiau 
prakalbų aktua
liais klausimais

Šįvakar įvyksta organizacijos 
susirinkimas “Naujienų” name

šį vakarą, LSS. Chicagos 
Centralės kuopos susirinkimas 
atsibus Naujienų name, kaip 
7:30 vai. vakare. Nariai ir sim- 
patizatoriai yra kviečiami skait
lingai atsilankyti į susirinki
mą, kad apsvarsčius eilę svar
bių klausimų.

Antradienyje rengtos pra
kalbos parodė, jog visuomenė 
pageidauja prakalbų bei pra
lėkei jų bėgančiais gyvenimo’ 
klausimais ir susirinkimas ta
ręs pasitarti apie tolimesnį 
prakalbų rengimą.

šį metą kuopa pasirodė ganu 
aktyve, parengdama eilę įvai
rių sueigų ir prakalbų, tat 
rių rūpestingumas ir toliau 
rūtų varyti pradėtą darbą 
o darbo yra gana, kas turi
ergijos, laiko ir noro dirbti 
visuomenės kultūrinimo labu?.

Kvieslys.

CICERO. — Buvęs Cicero 
valdininkas L. Mitton primetė 
dabartiniams miestelio virši
ninkams ėmimą pinigų niro 
gembleriavimo vietų užlaikytų
jų ir palaikymą jų įstaigų. Dėl 
to kaltinimo, kuris tilpo viena
me Chicagos dienraštyje, kilo 
triukšmas ir keturi miesto ta
rybos nariai, Mrs. R. Cuchna, 
N. Hendrikse, H. Schwarzel ir 
Fred Loyda, parašė laišką L. 
-Mitton’ui, 5910 West 26th st., 
reikalaudami, kad jis paremtų 
įrodymais kaltinimus, kad jie 
pinigus ėmė ir tokias pinigų 
lošimo vietos toleravę.

Tie keturi tarybos nariai, ku
rie, beje, atskilo nuo preziden
to Cerny grupės ir eina prieš! 
jį, tvirtina, kad kaltinimams 
nėra pamato, % ir nurodo į re
zoliuciją, kurią jie pervarė per 
tarybą, reikalaujančią gemble
riavimo vietų investigacijos. ' 
Mitton’as turėjo aiškintis prieš 
tarybos narius pirmadienį. Ko
kios pasekmės, žinių dar nė
ra.

Praeito antradienio vakare 
radio klausytojai
dio programų iš stoties W. G.

grožėjosi ra-

dainų, muzi-Buvo pateikta
kos ir kalbų. Dainavo A. Zabu- 
kienė ir A. čiapas. Apie dan
tų hygieną, kalbėjo Dr. Kliau
ga DDS. ir “Dėdė” B. Vaite 
kirnas pasakė keletą gražių 
juokų. Tarpuose dainų ir mu
zikos, programo vedėjas pada
rė visokių pranešimų tarpe ku
rių, priminė, kad šių progra
mų leidėjų, Peoples Furniture 
krautuvėse, {dabar eina didis 
prieš Padėkavotiėš 
pardavimas.

Perkant visokius 
radio ir plovyklius,
duodama pirkėjams $5.00 Cash 
pinigais, dėl kalakuto ar kit
ko nusipirkimui, nes, mat, 
Peoples krautuvės nenori ken-

Dienos iš-

rakandus, 
dar yra

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

na
tų-

en-

Garsinkite^ “Nnose”

Garfield Parko Lie 
tuvių Klubas rengia 

si valdybos rinki
mams >

Pelnė $81.00 rudeniniame ba
liuje; gavo 4-ius naujus narius

GARFIELD PARK. — Lap
kričio 12 . d., įvyko Garfield 
Parko Lietuvių Vyrų ir Mote-

. e «

.Jonas Šidla
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 21 d. 11:30 vai. 

vakare 1933 m., sulaukęs 45 metų amžiaus; gimęs.Biržų 
apskr. ir parap., Grauželių kaime. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nubudime moterį Elzbietą po tė
vais Pilkauskaitė, 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 Moterų PaŠelpinio Kliubo. Kūnas pašarvotas, randa
si koplyčioj 5708 W. MadisOn St.

Laidotuvės įvyks ŠestadienĮ,, lapkričio 25 d. 8 vai. ry
to iš koplyčios į švento Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldus už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jbno šidfo giminės, 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 patarnaują graborius Lačhavicz ir Suuai, 

> tet Canal 2515.

fe-.- įį-'jJĮį.J

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

3Z6 S.STATE.st
noTloorAęross/romPayis Store 
tateSt. NMjDoorRMio Mienter.

DR. C. KASPUTIS
■ DENTISTAS

Grįio U Europos it vii praktikuoja 
senojoj virtoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

TA BOULEVARD 9199

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnį ir patogesnį vietą
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERtASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniaū pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaįp pirmiau.
4712 South i Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuvės Akušeres

Mrs. Anelia K. Jarush
Pbysical Therapy 

8 Midwife
56109 South Albany 

z Avenae
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

lllH dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 
Ma8e’ ‘hetrie treat- ŽMbcti ment ir magnetic 
^’3n^ets i* t* t* 
Moterims ir niergi- 

! nonis patarimai do
vanai.

GrBbDrfai_______
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319, Auburn Avenue 
ČrilČAGO, ILL.

i Ofiso Tel. Boulevard 5914 

diFūlkūaūgaI n7įwN™ 

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

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

Nedeldieniais ragai sutarti.

DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Kenwood 5107Tek 
VALANDOSt 

nuo 
nuo

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal auurtį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenne

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

Tel. Lafayettc 4146
VALANDOS: duo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairųs Gydytojai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

t . Kreivas Akis 
Ištaiso.

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

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18:b St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

DU.HERZMAN
- 18 RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeri*.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli Morgui St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 u Central 7464

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visa pasauli

L 0 VEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrahams

Pristatome 1 visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7814

simoN m. skudas
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tek Monroe 3377

Rea. 6600 South' Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
‘ . - ■ ' ’ - ‘ ''k’;', '

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

Seniansį Lietuvių Graboriąi Chieagoje 
Eudeikiaus ypatiškas pątatnąvimaj yw pattukinęa tukrtinČituĮ beveik 30 
metų. — Vieninteliai Lietais Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su šoninėm dūrinu — Jeigu, didžiuojatės dailumu ir tau-

.. pepUiLrisIdtt, s

Juozapas Euilėikiš'ir Bas
5340 So. Kedzie Ave.'

VW telefonai: REPUBLIC 8340

varomą, karaboną su šoninėm durim, 
puma laidotuvėse, — pašaukitepalaukite

REPUBLIC 8340, Ir

' - : ; , • • f. f ‘ -,.W, Z.fj

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.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395
- 9 —12 ryto, Antradieniais

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS ^DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų figų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Vai. — ! , .
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais

šetadieniais sulig sutarties.

ir 
ir

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

t 4092 ARCHER A V.

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

vai.. ,Nedėliomis nuą 10 iki 12 
8343 South Halsted St.

Tek Ęoulevard 1401

9

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

L J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale . meldžiame atsišaukti, o musų 

dadm busite užganėdinti 
Tek Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Ciato 5927

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiiai: 4645 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

į Ofiso Tekt Boulevard 7820
Namų Tekt Prospect 1930

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

niais 10—12 dienų.

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 S o, California Avė.

Telefonas Republic 7868

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St 

Td. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
' West 15th St. 
CICERO, ILL.

z- V’i/ '-/S-J k .' >

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

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd SU Chicago !/
■ .i  ....................—   mėifieeąii Bniiųisinii Kinm

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS 

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

Nedėliomis aulig eutertiee.
CHICAGO, ILL.

Advokatai

K. P. G U GIS
A D V O RATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn St„Roon» 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

J0SEPH~J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So, Rockuiell St. 
Tek Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

10B W. Monro® St., prie Clark 
Totelonas Stote 7680; Wan<5<;»»-~fi

W.SWc:»201 W. H St.fCermakRd)

m i 
ffalrtoaar Eeputlls 90OCJ

v ‘. .z
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

B. Bernatavičius, lie
tuvis, sulaikytas už 
žmogaus užmušimą

.Coronerio jury a!įduotas yrand 
jury tardymui

BRIDGEPORT — Lietuvis 
Ben. Bernatavičius, 40 m.,
2962 South Tliroop street, va
kar buvo sulaikytas Cook ap
skričio grand jury, tardymui, 
už žmogaus užmušimą auto
mobilio nelaimėje.

Lapkričio 17 d., apie 6 vai. 
vakare jis suvažinėjo tūlą 
Henry Kochan, apie 50 pėdų 
nuo Western Blvd. ir 39-tos 
gatvės kampo. Sunkiai sužeis
tas, Kochan buvo nugabentas 
į Cook apskričio ligoninę, kur 
netrukus jis mirė.
• Vakar įvyko Coronerio jury 

trinėjimas dėl tos mirties ir ji 
rado, kad Bernatavičius butų 
atiduotas grand jury tardymui 
už žmogaus užmušimą — 
“manslaiighter”.

Daug lietuviu sužeis
tu automobilių ne

laimėse Chicagoj
Paskutinė savaitė ypatingai 

pasi žynį ėjo aukom i s

šį savaitė Chicagoje yra la
bai gausi automobilių nelai
mėmis ir aukomis žmonių tar-

Penktadienis, lapk. 24, 1933
t—   !■ Iii-.m ■     .aaaifcyf    ............. ... ......................................................................................... m     

jant žymiemš tnMų meno jč« Sunkiai susirgę Vikto- 
goms, “Jaunąja! Birutei”, Prog 
ress FurnitUre kvartetui, K 
Sabdnio kvartetui, Stasiui Rinr 
kui. Be to, kalbės Dr. J. P. laiką atgalios 
Poška.

Tame vakare bus priimami 
ir nauji nariai į Draugiją, nuo 
18-kos iki 35 metų amžiaus. 
Mokestis į metus yra $7.00, o 
už tai narys gauna $5.00 pa
šalpos į savaitę laike ligos ir 
$300.00 pomirtinės.

Vakaras prasidės 6:30 v. v. 
Nepamirškite atsilankyti. 

Korespondentas.

ilgiausių metų ir-auksinių ves-'MMna 
tuvių sukaktuvių sulaukti, sve- I 
čiai išsiskirstė.

Tarp sužeistųjų yra ne-’ar “bėdos” laikams praėjus, jis 
bus galima panaikinti, dėl to 
kad jis nesiremia jokiu kon
stitucijos punktu.

Pasibaigus kalbai buvo keli 
klausimai, į juos kalbėtojui at
sakius, prasidėjo diskusijos. 
Kaip matosi, bolševikai taip 
gal ir neišmoks duoti klausi
mų. Kad suformuluoti vieną 
klausimą, jiems trunka bent 
pusė valandos, kaip vienas iš 
jų išsireiškė, kad jis galėtų 
kalbėti dar dvi valandas ir vis 
tiek tą patį pasakytų. Jokių 
įstatymų suprasti jie nesuge
ba. Pas juos visą laiką tik ir 
vaidenasi dvi vieną kitą trok
štančios praryti klasės, tai ka
pitalistai ir proletarai, o de- 
sėtkai milionų farmerių ir vi
sokių smidkių biznierių ir pro
fesionalų, kurie nėra nei ka
pitalistai nei proletarai, pas 
bolševikus nieko nereiškia, ne
žiūrint į tai, kad ta vidurinė 
Amerikos žmonių sriovė yra 
labai didelė ir ji lošia šalies 
gyvenime labai svarbią rolę.

Tačiaus, reikia pastebėti, kad 
šį kartą bolševikai užsilaikė 
gana padoriai, nežiūrint, kad 
kalbėtoju buvo vienas iš la
biausiai jų neapkenčiamas žmo
gus. Bet nei vienas nei kartą 
nesubairbė. Nežinia, ar į juos 
tiek paveikė Litvinovo atsiža
dėjimas Amerikos komunistų, 
ar jie ištikro pradeda civili- 
zuotis. Kiek pamenu, keli mė
nesiai atgal man pirmą kartą 
teko su jais susidurti darbi
ninkų komiteto lietuvių 63- 
čiam skyriuje. Jie tuo laiku 
dar galėjo pusėtinai baubti, o 
jau šį kartą tylėjo, nežiūrint, 
kad kalbėtojas pusėtinai jiems 
“užsųdė”, padarydamas publi
kai gana gardaus juoko.’

Kiek teko patėmyti, tik vie
nas neišlaikęs karščio ir kad 
nesubaubus, spru’ko pro duris.

Abelnas įspūdis buvo gana 
getras. Nors prakalba, ir disku
sijos užsitęsė virš 3-jų valan
dų ir jau buvo gana vėlus lai 
kas, 
stė, 
vėl 
šias 
kad 
kuopa pasistengs publiką už-, 
ganėdinti. Nes dabar yra la
bai daug dalykų apie kuriuos 
žmonės įdomaujasi. ,

Buvęs Maskvoj.

pe.
mažas skaičius lietuvių, kai 
kurių jų gana rimtame padė
jime.

J. Soldat, 2'131 West 24th 
street, buvo sužeistas, kuomet 
lipo iš gatviakario prie Ash
land ir Archer avenue. Pate
ko po automobiliu. '

Konstantinas Talaika, 47 m., 
5803 Michigan avenue, j an i to
rius, automobilio nelaimėje 
panose žaizdas, kurios jį ku
riam laikui paguldė German 
Deaconcss ligoninėje.

G. Notis, 53, 4Q.31 Oakdalc 
avenue, automobilio suvažinė
tus, kuomet lipo iš gatvekario 
prie 63-čios ir Ashland avenue.

Daugelis mažesnių nelaimių.

Bolševikai “civilizuo 
jasi” spėjant iš jų už 

silaikymo NRA.
prakalbose

HBuvęs Maskvoj” randa, kad 
jie jau pradėję kulturėti ir 
užmiršta baubti

Antradienyj, lapkričio 21 d. 
LSS. centralinė Chicagos kifo- 
pa, buvo surengusi prakalbas. 
Kalbėjo drg. P. Grigaitis “Nau
jienų” redaktorius. Kalbos*te
ma buvo, “Kas yra NRA.”

Nors prakalbos buvo garsin
tos labai mažai, bet žmonių 
prisirinko tiek, kiek tik galė
jo talpinti žemutinė Lietuvių 
Auditorijas svetainė. Apie pa
tį kalbos turinį pasakysiu tik 
tiek, kad kalbėtojas nei pei
kė, nei gyrė NRA., o vien tik 
aiškino dėl ko šis įstatymas 
atsirado, kokia jo prasmė gy
venime, ką jis gali ditfoti gero 
ar blogo Amerikos žmonėms ir

TAUPYKITE!
ANT MAISTO

Pirkite DABAR “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS!
Pelnyčio j ir Subatoj, Lapkričio-Nov. 24 ir 25

MILTAhT'^sv- 22c
maišeli*

TOMATĖS k.». 3 ..£ 25C
No. 2 kenai 15c

2 tuz. 35c
4 sv. 19c

Sv. džiaras 19c
No. 1 aukšt. ken. 10c

Sv. kenas 15c

“DAGGETT”
GRUČIOS Whole Spiced ...............
“SUNKIST” ORANŽIAI Dideli .....
JO^ATHAN OBUOLIAI Puikus Rinktiniai
MORKOS Californijos ....................................  Pundelis 5c
TYRUS PRESERVAI “MidAvest” Visų Vaisių
SHRIMP “American Beauty”........*
CORNED BEEF HASH “Armour s
KIAULIŲ KOJOS Be kauliukų “Midwest” 9 unc. dž. 10c
MINKŠTA SALAMI DEŠRA “Cudahy’s” .............. sv. 19c

“Drexel Fanus” Sv. O 
4-6 sv. vidut. , įvyniotos |CALIHAMS

RAUD. AVIETES “Midwest
FRUIT SALAD “Midwest” .

8 unc. kenas 2 už 15c
No. 1 aukšti kenai 15c

CTIPK “Brook^eld” Sv. šmote
0CII110 AMERICAN ar BRICK LuC
GRAPEFRUIT “Midwest” ......
JUODA ARBATA “Suprex” .....
RICE FLAKES Rudi “Comet”

No. 2 kenas 13c 
. sv. pak. 10c 
..... ..... pak. 10c

CHOCOLATE SANDWICH COOKIES “Paul Schluze” Sv. į?c 
BISMARCK SILKES 
“ičvr'Mr'rr’a” paukščių maistasrKrylYVnb PAUKŠČIU ŽVYRAS

5 unc. stiklinė 10c
2 Pak. 14c
z. Pak. 10c

TOILET TISSUE “Midwest” 1000 lapukų rolės 3 už 17c
MAT T ATT “Midwest”1T1AL1 EA1K AL 1 Sėt. su apyniais 3se- $sg 

tai
“SUPER SUDS” Dykai Batonas su

“Clorox” Valo Baltirta 
Disinfektuoja

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius

rija Pranckienė
18 APIELINKe. Neilgą

j p. Viktorija
Pranckienė, 1707 So. Halsted 
street, kur užlaikė cigarų ir

! saldainių krautuvę, o vėliau
atidarė alinę, sunkiai sumirgo. 
Ją gydo Dr. P. Zalatorius, 1821 
So. Halsted street. Dabar ligo
nis pamažu eina geryn ir grei
toje ateityje visai pasveiks.

Senas Petras.

Svetys.

Laiškai Pašte
Šie

Kam _ . . _ ___  ___
vyriausiu paštą (Clark ir Adami

Stop
Itching 
Skili

Svarbus Joniškiečių 
L. K. Klubo priešme- 
tinis susirinkimas

Dar vienas įrodymas 
kad “13” nėra nelai

minga skaitlinė
Pp. Antanavičiui šventė 13-tas 

vedybų sukaktuves

laiškai yra autję iš Europos 
jie priklauso, tegul nueina 1

gatvių)"atsiimti. Reikia klausti prii 
augelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised W<ndow” lobėj nuo Adams gat
vės, ragHKant laiško NUMERI, kali 
tad Har»”A «araše »ta. /

501
503
509
513
514
517
521
522
524

Babilius Frank 
Chapauskas Rosa • 
Kata Aniela 
Kosciukas Jonas 
Lebeda Juozapas 
Naravas Tomy 
Ruyickis Jonas. 
Sadauskaite Agota 
Tipshus Kazimir

' ęrt‘m.nM Žemo attatabdo nle-
o<loA | penkiaa aekundaa — 

ir pngelblnraa prie Eczemoa. pučku. 
dedervinėa, Ir ilbCrimi). Žemo be
veik atebtlklinral pratalina viaokiaa 
odos irltadįaa, kadangi jo gydymo 
ypatybe* retai randamoa kitose gy- 
duolėse. Visos vaiatinyčioa užlaiko 
—3fic, 60e. $1. Ypatingai tvirtas 
žemo. Du syk rereani resultatal >1.25

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Garsinkitės Naujienose

bet žmonės įbfeit hesiskir- 
o visi teiravosi kada ir 

bus galima išgirsti pana- 
prakalbas. Nėra abejonės, 
Chicagos LSS. centralinė

Ateinantį sekmadienį', lapkri
čio 26 d., įvyksta labai svar
bus Joniškiečių ^lubo susirin
kimas G. Krenčiaus svetainėje, 
4600 So. Wood St., 1:30 vai. 
po pietų.

Gerbiamieji klubo nariai-ės, 
nekurie paprastus susirinkimus 
apleisdavote, ueatsi lankydavo
te, bet į šį susirinkimą kiek
vienas būtinai turėtumėte at
vykti. Kaip žinote, bus išduo
tas pilnas raportas iš įvykusio 
vakaro, o svarbiausiai, tai iš
rinkimas geros ir .Veiklios val
dybos sekantiems metams, ku
ri nuosekliai darbuotųsi ir auk- 
lėtų Joniškiečių L. K. Klubą.

Jus, draugės ir . draugai, tu
rite žiūrėti ne tik kad klubo 
valdyba teisingai eitų jai pa
skirtas pareigas, bet taip pat 
ir patys rūpintumėtės, kad Jo
niškiečių Klubas augtų, bujuo- 
tų ir atneštų daug naudos kaip 
patiems nariams,; |aip ir lietu
vių visuomenei. * Prie to, turė
sime apkalbėti ir teikti pagel- 
bą sunkiai sergančiam veikliau
siam ir tvėrėjui Joniškiečių L. 
K. Klubo nariuii, Julijonui' Bu- 
taučiui. Girdėjau^ žada atsilan
kyti svečių į šį Joniškiečių 
Klubo susirinkimų, v Jeigu kurie 
dar nesate užsimokėję už šiuos 
metus, malonėkit^ tai padaryti. 
Jaunuolių skyriaus nariai, jū
sų pareiga šiame priešmetinia- 
me susirinkime- ifgi būti. Ne
pamirškite, visi dalyvaukite.

; Valdyba.

BhlDGEPORT. — Lapkričiu 
19 d., įvyko pp. Liudviko ir 
Suzanos Antanavičių, 3645 So. 
Emerald avenue, 13-tų metų 
ženybinio gyvenimo sukaktu • 
vės. Nors skaitlinė “13” yra 
skaitoma nelaiminga, bet pp. 
Antanavičiai taip nemano, nes 
laimingai praleidę visus tuos 
metus kartu, tęsia gyvenimą 
ir toliau laimingomis vėžėmis.

Į sukaktuvių vakarėlį, atsi
lankė sekami svečiai, pp. Žem
guliai, Zalagėnai, Raukiai, Ra- 
dišauskai, Raziutai, Laučai- 
čiai, Lazinskai, Vesialis, Virbic
kai, Kolubfaį Kisetiai, Kana- 
peckai, Lukšiai, šluburiai, 
šmukštai ir kiti. Linksmai jie 
praleido laiką, kaip paprastai 
būna kuomet geri draugai su
eina, ypatingai, atžymėti svar- 
by įvykį. ,.,,

Palinkėję pp. Antanavičiams

MADOS MADOS

PRANEŠIMAI CLASŠIFIED ADS

Pietkevičius patar
naus 15% mokesčių 
numažinimo reikalu

Kaip jau buvo ankščiau pra
nešta, laikas įteikti protestus 
prieš 1931 metų realestate mo
kesčius buvo prailgintas iki 
gruodžio 2 d.

Real-statininkas B. R. Piet- 
kevičiu? pranešė, kad kiek
vienas namo savininkas turi 
protešto blanką išpildyti, jei
gu nori, kad jo 1931 m., mo
kesčiai butų numažinti.
B. R. Pietkevičius, norėda

mas pagelbėti mažų namų sa
vininkams, patarnaus jiems 
veltui. Atsineškite 1931 metų 
sąskaitą į jo ofisą, 2608 West 
47th street. Ofisas atdaras 
kiekvieną paprastą dieną ir 
sekmadieniais nuo 10 v. r. iki 
2 vai. pp. (Sp)»

Dr-ja Palaimintos 
Lietuvos teiks do
vanas savo nariams

Pagerbs pašalpos neėmusias na
rius sekmadienio vakarėly.!

Kvort. bonka
Painte 17c

3 pak. 23c

Keliolika

PASTA B A — Dauguma "MiduHtt Storu” turi ir misos skyrius, kur jus 
galiu pirkti gtrg misg, paukltisng it tt. ui itmiausias kainas!

HM0WESTQDSTOKS
300 NBIGttPUBHOOIS 9TUBOInbhihbviihood aruau

.. • <;< :,v -------------------------- t--------- *■ • į

Neturėjo degtuko ei 
garetui uždegti 

buvo nušautas

Lithuanian New« Loant and Bldg. 
Bendrovės direktorių, susirinkimas 
vyks penktadieny, lapkričio 24 d. 

1933, Naujienų name, kaip 6 v. vak.
T. Rypkevičią sekr.

LSS. Chicagos Centraiės kuopos 
susirinkimas atsibus penktadienio 
vakare, lapkričio (Nov.) 24 d., 7:30 
vai. vak. Naujienų name, 1739 So. 
Halsted St. Visi nariai ir norinti 
jstoti malonėkite atsilankyti ir atsi
vesti draugų. Randasi keletas svar
bių reikalų aptarimui. Ypač prisi
rengimas busiančiam vakarui, kuris 
atsibus gruodžio 17 d. C. S. P. S. 
svetainėj, su perstatymu “Audra 
Giedroje”. Kviečia Valdyba.

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gija turės reguliari mėnesini posėdį, 
kuris atsibus penktadieny, lapkričio 
24 d., 9 vai. vakare, Mr. Masiulio 
namuose, 6641 So. Western Avė. 
Dr. A. Davidonis skaitys referatą 
temoj — vitaminai, diskusuos Dr. 
Simonaitis, Dr. Biežis ir Dr. Lau
raitis.

Dr. G. L Bložis, A.L.D.D-jos rašt. 
— -i ■ .

Illinois Lietuvių Pašei pos Kliubo 
metinis balius bus šeštadieny, lap- 
kričio-Nov. 25, 1933, Auditorijos svet. 
3133 So. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi seni ir jauni kvie
čiami atsilankyti į ši balių ir links
mai pasišokti prie geros muzikos, ir 
gero alaus išsigerti.

Kviečia Komitetas.

Business Service
-TU-L-- - --

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

AR JUSU ŠTOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darba už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel, Victory 4965

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, T1L

„ Financial” 
Finansai-Paskolos

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

Urane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

TOWNZOF LAKE — Karo
liui, 1344 West 51st street,. su 
reikalais einant, prie 45th ir 
Paulina gatvių įtampo prie jo 
priėjo keli jauiji vyrukai ir 
paprašė degtuko. Kuomet už
kluptasis atsakė, kad degtuko 
neturi, tai jauni vyrai jį skau
džiai sumušė ir palijo gatvė
je. S. A. Bronza aprūpino su
žeistąjį.

Šovė į zuikį, bet pa 
taikė draugui į akį
SOUTHSIDE W. 

vičius, 5727 South 
avenuę, f 
J. Sarnowski, • 15527

Adana- 
Hoyne 

išvažiųvo su draugu .. , South 
Halsted street, medžioti netoli 
Johnston - HopQstown. šaudė 
zuikius. Bet šaudamas į vie
ną numatytą auką, S. Sarnow- 
ski pataikė W. Adanavičiui 
tiesiai į dešinę akį.

Suvažinėjo 4-ių metų 
kūdikį, nesustojo jam 

pagalbą duoti ----- . . / . ....
BRIDGEPORT,? _____  .

lietuvių gaus dovanas sekma-*ma8 žmogus, važiavęs automo- 
dienj, lapk. 26 d., Palaimintos, biliu, užvakar yalęarė suvaži- 
Liettfvos Draugijos vakarėlyje. ’ nej0 4-jij metų kūdikį, Donald 
už neėmimą pašalpos per 20 Carlsted, 3351 Emerald avė., 
ir per 10 metų. Tie nariai yra, prie 344os ir s. Emerald avė. 
K. Kalina, A. Balis, V. A|eju-. kampo. Nesustojęs, kad kū
nas, J. šimkevičia, K. Gustas,1dikiui suteikti pirmų pagalbą 
J. Karpius, A. Klumbis, J. Mu- ir nuvežti jį ligoninėn, žmo- 
rauskas ir J. AnČiukaitis. gus nuvažiavo, policija jo da-

Vakaras įvyks Chicagos Lie- bar ieško/ Kūdikis guli St. Į 
tuvių ‘AudiioHjojė; dalyvau- Paul 'ligoninėje^

Nežino-

2984

The Bridgeport 
Knitting Shop

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

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

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

Phone VICTORY 3486

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

" 134 No. I,a Šalie St.

Furniture & Fixtures

PARSIDUODA baras, icebaksis ir 
2 pulltebeliu, gera proga įsigyti už 
prieinamų kainų, kam būt reikalinga, 
Atsišaukite

ST. RUGIS 
15509 So. Halsted St. 

Phoenix, III.

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

IŠPARDUODAME visai naujus 
Kailinius Kautus, po vienų kiekvieno 
styliaus. Kai* kurie truputį sutępti 
nuo čiupinėjimo. Taipgi Kailiniai 
Kautai priimti i mainus. Dideli Bar
benai. $35 ir augščiaii. Economy 
Sectiop, Miller & Co. 166 North 
Michigan Avė. Atdara vakarais.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia_______

REIKALINGAS jaunas barberys 
pėtnyčios ir subatos vakarais. A. 
Zęllon, 7132 S. Racine Avė.

For Rent
RENDON 6 kambariu naujai išde- 

koruotas flatas, 2-ros lubos, nebran
giai. 717 W. 19 PI. Pašaukite 
Republic 0120.

Furnished Rooms2984 — Storesnes materijos mad 
ni suknelė. Jų galima įr be ap 
siausto ant gatves dėvėti. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 
38 ir 40 colių per krutinę,

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
humęrį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiękvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Fattern Dejpt., 1739 
So. Halsted St„ Chicago, UI.• <■ ' ’• ‘ '.L ■■■ ■ '■ '

......... ............... ............... .......................
NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III
Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No. ...
Mieors ............... per

MORTME BANKERS

REAL ESTATE
Bizni* pamatuota* teisingumo 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

, LAIVAKpRČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į mošų apniks

TEL. LAFAYBTTE 1083

2608 West 47th St.,

►‘.•v---

(Vardas ir pavardi)

(Kdrtus')

(Miestas ir valstija)

Peter Conrad
Fotografuoja Juių n» 

muost arba stadijoj 
(023 S. Hateted St 

(Jansen J^rud.)

Res. 730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 58*0

m —,■      i lliHiBilMlUl  w

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

KAMBARYS ant rendos dėl vieno 
arba dviejų vyrų su valgiu arba be 
valgio. 6609 So. Campbell Avė. Tel. 
Hemlock 0010.

RENDON kambarys, pavieniams 
arba vedusiai porai, apšildomas, 2 
lubos. 6880 S. Talman Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai A

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

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

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

1238 W. 59 St.
...   Į..'—.—~ I -

PARSIDUODA aludė geroj apie- 
linkėj nebrangiai.

6627 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nS, biznis išdirbtas per daugelį me
tų, nėra kitos bučernės per 3 blo
kus. g46 So. 13 Avė., Maywood, III.




