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Litvinov Vyksta 
Pas Mussolini

Maksim Litvinov ap 
leido Ameriką, plau 

kia į Italiją

Bullitt išplauks į so 
vietų Rusiją tre

čiadieny
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pas fa-

NEW YORK, 1. 26. —Sovie
tų Rusijos užsienio reikalų ko
misaras Maksim Litvinov, ku
ris išgavo Amerikos 
nimą Rusijos, vakar 
laivu Conti di Savoia 
į Italiją. Plaukia jis
šistų diktatorių Mussolini, kad 
su juo pasitarti dėl Rusijos- 
Italijos santikių.

Laimėjęs Amerikoje, Utvi- 
novas nori aplaikyti stambių 
laimėjimų ir fašistinėje Itali
joj, su kuria bolševikiškos Ru
sijos santikiai visuomet buvo la
bai geri.

Manoma, kad Mussolini gal
būt pagelbės Rusijai išnaujo 
susiartinti su Mokietija, su 
kuria santikiai, Hitleriui įsiga
lėjus, pasidarė labiau- įtempti.
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Lietuvos NaujienosW r v;'^c

Mrs. L. W. Boone (vidury) iš Dalias, Tex., ‘kuri klasta atsivyliojo j savo namus savo

Kybartuose daug lais
vamanių

KYBARTAI. — * Įvykusiame 
laisvamanių E. K. d-jos Kybai • 
tų skyriaus steigiamajam susi 
rinkime naujų narių įsirašė 
daugiau kaip pusė šimto.

Kauno komendantas 
uždarė “Lietuvos

Darbo Balsą”
/KAUNAS, lapkr. 10. —Va

kar Kauno karo komendantas 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos leidžiamą “Lietuvos Darbu 
Balso” paskutinį (17) numerį 
konfiskavo, o laikraštį visam 
karo būvio laikui uždarė.

(Lietuvos Balsas” buvo lei
džiamas vieton pirmiau užda
ryto “Socialdemokrato”.

Dvarininkaidžiugauja
PANEVĖŽYS.— Paskutiniu 

laiku labai gerai pradėjo jaus
tis dvarininkai, kuriems grąži
nami miškai už nusavintas že
mes. Tuo tarpu Panevėžio ap
skrities dvarininkams jau grą
žinta 900 ha miško. Dvarinin
kai patenkinti. Mišką veik vi
si dvarininkai stengiasi tuojau 
parduoti.

WARM SPRINGS, Ga., 1. 26. 
—Ryšiai su Sovietų Rusija bus 
formaliai Užmegsti gruodžio 
mėnesy, kada į Maskvą atvyks 
pirmas Amerikos ambasadorius 
sovietų Rusijoje William C. 
Bullitt ir įteiks bolševikų val
džiai savo kredencialus.

Bullitt buvo atvykęs pasitar
ti su prezidentu Rooseveltu ir 
jiedu sutarė, kad Bullitt iš
plauks į Rusiją ateinantį tre
čiadienį.

Įteikęs kredencialus ir atli
kęs kitus formalumus, Bullitt 
išnaujo sugryš į Ameriką ra
portuoti. Tik po to bus or
ganizuojama diplomatinis 
bas ir steigiami Amerikos 
sulatai Rusioje.

Amerika nesiskubina 
mėgsti ryšius iki derybos sko
lų klausime nėra pasiekusios

Esą 
Į skolų klausimas turi būti išriš
tas pirmiau, negu Amerika su
tiks pilnai atnaujinti ryšius.

Chautemps _ bandys, «**
sudaryti Franci 

jos kabinetą
PARYŽIUS, 1. 26.—Preziden

tas Lebrun pakvietė Camille 
Chautemps bandyti sudaryti 
naują Francijos -kabinetą, vie
ton rezignavusio Sarraut kabi
neto. Chautemps mano, kad 
jam pasiseks greitai kabinetą 
sudaryti, nes ir centralinės par
tijos buk prisižadėjusios 
remti.

ji

šta- 
kon-

Montana pilna aukso 
ieškotojų

Farmeriai neleido 
išlicituoti gyvulius|

COUNCIL GROVE, Kas., 1. 
26.—Griežtas 200 farmerių pa
sipriešinimas neleido užsidariu
siam Lincolnville State Bank 
išlicituoti už skolas farmerio 
Alex Peterson gyvulius.

HELENA, Mont., 1. 
Visi kalnai ir kloniai 
apielinkėje yra pilni uolių auk
so ieškotojų. Nors daugiausia 
ieškoma aukso, bet neaplenkia
ma ir kitų metalų, kuriais Mon
tana yra turtinga. Ieškoma ir 
sidabro, už kurį karo metu mo
kėjo po $1.33 už unciją, bet 
kuris paskui nukrito net iki 
25c. Bet dabar jo kaiųa ki- 
la ir už sidabro unciją dabar 
mokama apie 50c.

26. — 
Helena

Telefonistes strei 
. kuoja

Hitleris patiksiąs ra 
mybėj Austriją

VIENNA, 1. 26.— Vokieti
jos ^naciai skleidžia žinias, kad 
•Hitleris nutaręs palikti Austri
ją ramybėje.

Iš to kaip rūpestingai tos ži
nias yra skleidžiamos, spėjama, 
kad tai daroma keno nors įsa
kymu.

BENDL, III., 1. 26. —Pora 
šios apielinkės miestelių liko 
be telefonų, sustreikavus tele
fonistėms. Streikierės reika
lauja algų pakėlimo, kadangi 
jos dabar gauna nuo $7 iki 
$12 į savaitę.

Ispanija susekė sin 
dikalistų suokalbį

Skaitydamas lekciją universi
tete pasimirė geologos Barton

CAMBRIDGE, Mass., 1. 26.— 
Skaitydamas studentams lėkei 
ją Harvardo universitete stai
giai nuo širdies ligos pasimirė 
garsus geologos ir tyrinėtojas 
pro/. George H. Barton, 81 m.

NEW YORK, 1. 26. — Vai- 
džia šiomis dienomis pardavė 
degtinės už $399,846.

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

Nepastovus, galbūt lengvas 
lietus ar sniegas.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 4:-

vyro 
(kairėj) meilužę Mrs. Pcarl Hali (dešinėj) ir ją vietoj nušovė, žmogžude pasidavė policijai ir 

teisinasi, kad ji gynusį savo šeimyninį gyvenimą.

Hitleris gerinusi SĖKMINGA - AVIACI
Franci jai; veda 
slaptas derybas JOS DIENA PITTS

Kooperacijos duobka 
šiai teisme

BERLYNAS, 1. 26. — Fran
cijos ambasadorius Francois- 
Poncet slapta apsilankė pas Hit
lerį pasitarti dėl Vokietijos 
gryžimo į nusiginklavimo kon-, 
ferenciją. Pasitarimas įvyko1 
pačiam Hitleriui pakvietus am
basadorių. Tas pasitarimas tu
rėjo būti slaptas, bet kur nors 
buvo padaryta klaida ir jis iš
ėjo aikštėn.

Spėjama, kad Hitleris, kuris 
triukšmingai pasitraukė iš tau
tų sąjungos ir pusiginklavimo 
konferencijos^suprato palįejęs 
pieną ir dabar atskirbmis de
rybomis bando susigerinti su 
kitomis šalimis. Taip jis vedė 
derybas su Lenkijos ambasado 
riu, taip dabar bando daryti su 
Franci j a.

Tečlaus derybose su Franci
jos ambasadorium nedaug ga
lima buvo atsiekti, kadangi 
Franci j a dabar neturi valdžios 
ir dar nežinia kokis bus nusi
statymas naujos valdžios ir ko
kias ji duos instrukcijas am
basadoriui.

Hitleris reikalaująs Saar
PARYŽIUS, 1. 26. — Pasak 

Echo de Paris, pasitarime su

MADRIDAS, 1. 26. — Val
džia paskelbė, kad ji susekė vi
są šalį apimantį sindikalistų 
suokalbį pirmadieny pradėti 
sukilimą. Penki žmonės areš
tuoti, taipgi atimta 50 didelių 
bombų, daug šautuvų, revolve
rių ir amunicijos. '

BURGHE
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Prezidenfas priešin 
gas tiesioginei 

infliacijai 
f

PITTSBURGH, Pa., lapk. 26. 
(Telegrama “Naujienoms”). — 
Ne lietus su sniegu neįstengė 

j sutrukdyti aviacijos dienos, 
i Pitts’burghe ir ji praėjo čia 
šiandie pilnu finansiniu pasise
kimu.

Daužo Jangus nepri 
klausomoms pieno 

sankrovoms
CHICAGO.—šią savaitę fede

ralinė valdžia pradės tyrimus 
dėl pieno kainų Chicagoje, kad 
nustatyti pieno teisingesnes 
kainas.

Belaukiant itų tyrimų, liko 
išdaužyti langai Broomball pie
ninės, 3943 N. Austin Avė., ku
ri pardavinėjo pieną po , 8V-J 
c. už kvortą.

Liko išdaužyti langai irWal- 
ker nepriklausomos pieno san
krovos, 140 S. Kostner Avė. 
Vandalai po to sumetė į san
krovą gasoline išmirkytus sku
durus ir popierą, ir sankrovą 
padegė, 
miegojo

WASHINGTON, 1. 26. —Pa
tirta, kad prezidentas Roosevel- 
tas pranešė federalinio rezervo 
tarybos nariams, kad jis yra 
priešingas tiesioginei pinigų in
fliacijai, sipausdinant daugiau 
popierinių pinigų. Taryba ga
vusi tokį prezidento užtikrini
mą nutarė visomis jėgomis 
remti dabartinį prezidento pi
niginį Jprogitamą,—supilrkinėj i- 
mą aukso—kad pamatyti kokių 
vaisių duos jo piniginė politika.

Kova tarp aukso pagrindo 
šalininkę ir prezidento rėmėjų 
aštrėja. Skaitoma, kad dėmo- 
kratų šulo Al Smith išsišoki
mas ir išvadinimas dabartinių 
pinigų “dešriniais doleriais”, 
daugiau pagelbėjo, negu pa
kenkė prezidentui Rooseveltui.

Francijos mainieriai 
reikalauja “duonos 

ir darbo”
ARRAS, Frakcijoj, 1. 26. — 

Mažiausia 30,000 angliakasių 
dalyvavo “duonos ir darbo” de
monstracijose šiaurinėj Fran- 
cijoj. 10,000 dalyvavo demon
stracijoj Arras, 7,000 Bethune 
ir 5,000—Douai.

Beveik visos demonstracijos 
praėjo ramiai, išėmus Valen- 
ciennes, kur 4,000 angliakasių 
susikirto su policija. Ten tarp 
areštuotųjų yra ir kbmtfnisių 
atstovas Dewe.

Užtiko “prapuolusį 
pasaulį”

6 užmušti busui susi
dūrus su automobiliu

Paskutiniu 
Lietuvoje mes pergyve- 
didelių ir mažų išaikvo- 
su’sekimų bei aferų lai- 
Ir pas mus netrukstama 
Kreugerių... Didelis iš-

MAŽEIKIAI, 
laiku 
name 
jimų 
kus. 
mažų
eikvojimas žemaičių Kalvarijos 
pieno perdirbimo bendrovės ga
rinėje pieninėje yra iškasimas 
duobes ir taip hipnai musų 
kooperacijai. Tą išaikvojimo ž. 
Kalvarijos pieninėje bylą spa
lių mėn. 20 d. Šiaulių Apygar
dos teismas nagrinėjo Mažei
kiuose. Buvo kaltinama tos 
bendrovės pirmininkas J. Kaz
lauskas ir iždininkas Kerpaus- 
kis iš viso išaikvoję 24,818.32 
lt. Kaltinamuosius gynė žy
mus*Šiaulių ir Kauno advoka-

Liudininkų buvo iššaukta 
ekspertas.

Iš liudininkų parodymų pa
aiškėjo, kad kalt. Kazlauskas, 
nors buvo minėtas bendrovės 
pirmininku išrinktas, bet pasi
savindavo ir kasininko teises: 
—iš visur išimdavo bendrovei 
priklausomus pinigus ir ne vi
sus įnešdavo kaaon, o pasisa
vindavo. Jau bylos pradžioje 
Vėsias kaltinimas nukrypo į 
vieną kalt. Kazlauską, nes jis 
pasirodė kalčiausias. Būdamas 
bendrovėje, labai gifrtudklia 
vęs ir darydavęs didelius as
meniškas . išlaidas, o bendrove 
jam nelabai rūpėjusi ir buvusi 
tik melžiama karvutė.

' Kalt. Kerpausko kaltinimas 
per visą bylą bluko—matėsi jo 
nekaltumas, tik tarnybinis ap
sileidimas. Jis ir su bendro
ve, kiek iš jo kaltės buvo tru
kumo, dar tardymo metu buvo 
atsiskaitęs.— Tad ir p. valst. 
gynėjas kaltinamoje kalboje jį 
kaltinti atsisakė, tuo tarpu 
kalt. Kazlauską prašė nubausti 
įstatymų griežtumu.

Teismas Respublikos vardu 
paskelbė sprendimą, kuriuo 
kalt. J. Kazlauską nubaudė 1 
metus ir 6 menesius sunk, 
darbų kalėjimo ir priteisė ci
vilinį ieškinį bendrovės naudai 
sumoje 21,615.24 lt. Kalt. Kei- 
pauskį—išteisino.

Per lengvi yra musų bau
džiamųjų įstatymų straipsniai 
išaikvotojams ir aferistams 
musų' valstybinio ir visuomeni
nio turto. Pabuvę keliolika me
nesių kalėjime—išeina ir gimi
naičių vardu įsigyja namus ir 
kitokį turtą ir poniškai gyvena.

CHICAGO. —Už 1,600 mylių 
nuo Chicagos, garsus Anglijos 
tyrinėtojas Michell-Hedges, už
tiko “praptfolusį pasaulį*, ku • 
riame rado keistų milžiniškų 
gyvūnų, apie kurių buvimą nie
kas pirmiau nežinojo. Tas 
“prapuolęs pasaulis” yra Cent- 
ralipėj Amerikoj, Hondūras 
apielinkėse. Keturiose iš šešių 
toje apielinkėje salų jis rado 
3,000 baltųjų žmonių koloniją, 
Tai ainiai garsiųjų piratų 
Morgan, Bloody Brevver ir 
Spade Beat, kurie veikė Hon
dūras apielinkėj. Jie gyvena 
labai primityvišku gyveniniu, 
bet išlaikė kraujo grynumą ir 
nesimaišo stf vietps indėnais. 
Kalba jie senovine anglų kal
ba.

GOSHEN, N. Y., 1. 26. - 
šeši žmonės- liko užmušti ir 8 
sužeisti bu’sui susidūrus su au
tomobiliu. Nelaimė įvyko bu
sui bandant neužgauti farmerio 
vežimą.Užpakaly sankrovos 

priglausta bedarbių 
Į pasisekė 

greitai užgesinti ir ji nespėjo 
padaryti didelių nuostolių.

Francijos ambasadorių Hitleris šeimyna. Bet ugnį
reikalavęs išrišti Saar klausimą, 
—kad Saar distriktas hutų 
sugrąžintas Vokietijai be jo
kio plebiscito, kuris titfri 
įvykti 1935 m.

ten 
Už tą jis pri

žadėjo apsaugoti franeuzų in- 
vestmentus toje teritorijoje.

Nuteisė kalėjiman 4 
rinkimų, viršininkus

LONDONAS, 1. 26. — George 
Bernard Shaw z parašė naują 
dramą “On the Rocks”— apie 
depresiją. Vakar ji buvo pa
statyta pirmą kartą ir susi
rinkusi publika pasitiko ją su 
ovacijomis. Publika tiek per
siėmė argumentais dialoguose, 
kad pati ėmė ginčytis su akto
riais, ar reikšti pritarimą jų 
išreikštoms nuomonėms.

—................................ ■^■■7

TEGUGI^ALPA, Hondūras, 
1. 26.-—Iš Trujillo pranešama, 
kad keli žmonės Žuvo patvy • 
nusiai Sico upei užliejus plan
tacijas. Saba sekcija taipjau 
liko užlieta. Potvyniai pridarė 
didelių nuostolių?

Nulinčiavo 5 Macha 
do karininkus

“Politinė paliauba” 
Austrijoje

CHICAGO.— Teisėjas Allen 
iš Woodstock, kuris nagrinėja 
rinkimų suktybių Chicagoje by
las, nuteisė kalėjiman keturius 
rinkimų viršininkus už jų pa
pildytas skaitant balsus sukty
be. Visi keturi yra italai ir 
tarnavo 20 warde. Jie gavo po 
6 mėnesius kalėjimo.

Kitas teisėjas nuteisė kalėji
man penkis rinkimų viršinin
kus—tris vyrus ir dvi moteris.

VIENNA, 1. 26. — Diktato
rius Dollfuss paskelbė “Kalėdų 
politinę paliaubą”, kuTi tęsis 
iki sausio 30 d.,’laike kurios 
uždrausta rengti ' visokias po- 
liįtnes z demonstracijas.

Nors ta “kalėdinė paliauba” 
taikoma visoms partijoms, bet 
labiausia siekiamąsi pagelba tos 
“paliaubos” sustabdyti kivir- 
čius pačioj Dollfusso partijoj 
—“tėvynės fronte”.

Per tą laiką galės būti lai
komi vien labdarybės susirin
kimai ir, žinomą, paties Doll
fusso prakalbos.

HAVANA, Kuboj, 1. 26. — 
40 maskuotų žmonių pastvėrė 
gabenamus į teismą penkis ka
rininkus, kurie buvo kaltinami 
nužudę daugelį žmonių Macha- 
do laikais ir visus penkius nu
žudė .kulkosvaidžiais. Puolimas 
įvyko ties Colon, Matanzas 
provincijoj.

DU GANGSTERIAI NUŠAUTI

81 m. motina areštavo už gir 
tavimą savo 58 m. sūnų

3 užmušti traukinio
BRAZIU Ind„ 1, 26.

81 m. senutėCHICAGO.-
Mrs. Elizabeth Ingham, 606 
York PI., atvedė Į teismą savo 
58 m. sūnų Lee, kurį apkaltino 
už girtavimą ir prašė teisėjo 
pasiųsti ten, kur jisk negautų 
gėrimų. Teisėjas paklausė mo
tinos ir girtaujantį su4nų pa
siuntė j kalėjimą atidirbti $200 
pabaudą

—Trys 
jaunuoliai, jų tarpe du Brazi! 
high school mokiniai, liko už
mušti traukiniui užgavuš jų 
automobilių.
7/ * ’ ; ' .7 '.'V- •’>' • • ' ■' . .
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5 žm. sudegė
CINCINNffO., 1. 26. - 

Motina Myrtie Pąrson, 48 m., 
ir jos keturį yaįkai žuvo gakr- 
re, .kuris sunaikino jų mažą 
medini

Peru pelnė kaip Zab 
lockis ant muilo

DETROIT, Mieli., 1. 26. — 
Du gangsteriai, Axler ir Flet- 
cher, liko paimti “raidui” ir 
nužudyti automobiliu j e.

TALINAS, Estijoj, 1. 26. — 
Peru Estijoj pirko du torpedi
nius laivus, už kuriuos sumo
kėjo $400,000. Tie laivai buvo 
statyti Rusijos, vienas 19.17 m., 
kitaą 1918 m. Užmokėję pi
nigus ir pasiėmę laivus Peru 
jurininkai išplaukė namo. Bet 
laivai taip tankiai gedo, kad j 
tris mėnesius vos dasikasė iki 
Portugalijos. Dabar pripažys- 
tama, kad tįe laivai niekad ne
galės pasiekti Peru ir norima 
juos parduoti Europoj kaip 
geležgalius.

Peru rūstauja ir sako, kad 
Estija ją apgavo. Estija gi 
teisinasi, kąd peruiečiai yra 
netikę jurininkai.

UŽ gautus pinigus Estija ma
no pirkti du submarinus ir du 
submarinų gaudytojas.

Užmokėję pi-

CHICAGO.*—-Brangmenų dar
bininkai nutarė paskelbti strei
ką protestui prieš samdytojų 
laužymą NRA. kodekso.

OMAHA, Nebr., 1. 26. —Ča- 
lifomijos vyno bus užtektinai 
rytinėse valstijose prohibiciją 
atšaukus. Vakar pro čia prava
žiavo 36 vagonai su Califomia 
vynu, kuris gabenamas į At- 
lantiko pakraščius,

rii

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

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

NAUJIENOS
Td. (Janai 85001739 SO. HALSTED ST

.' ; ■ r? '



NAUJIENOJ Chicągo, UI Pirmadienis, lapk. 27, 1933

[korespondencijos]
Žinios iš musų padangės

Musų mieste yra nemažai
jaunų jr energingų, darbuoto- 
jų, bet nežinau kodėl jie tyli 
ir nieko nepasirūpina parašyti 
į “Naujienas” apie svarbius 
šių dienų įvykius. Ypač tu
riu galvoje Nash automobilių 
dirbtuvės streiką.

Kadangi ligi šiol niekti iš 
musų .kolonijos mtibuvo rašyta

tuos, (kurie jį įprįguniiė įva
žiuoti. fRašo, jjog gyventi ^Šiau
liuose labai sunku, Jokio 
..darbo negalima gauti. Visur 
didžiausias nešvarumas ir .pur
vas.

Patarčiau amerikiečiams, 
kurie mano važiuoti Lietuvon,

lEakąyrąfdi ir jų ąpąratdi mokratai. Jie, ,mat, mane pa-^policijos seržantui vežti lemo-

nija, tik automobilių pramo
nės unijos viršininkai. Gin
tai dėl .algų .bus .išąpręsti arbi-, 
tracijos keliu. Darbininkams taip sakant, nesudeginti visiš 
tapo pripažinta teisė vesti da- kai tiltų, kad Kutų galima su

" , grįžti. Ypač nepiliečiai prL
streiką laimėjo valetų apsirūpinti grįžimo per- 
Visi-darbininkai mitais. Nelabai senai,'būtent,

Vadinasi, 
darbininkai, 
m-, p.,.«,.!«»m. m.*......
Jokios diskriminacijos neturės 
būti.

----- o-----
Lapkričio 12 d. šv. Petro 

svetainėje buvo surengtas susi-
(išėmus bendrus pranešimus), j rinkimas pagerbimui Dariaus 
tai aš bandysiu šiek .tiek ,pla-;ir Girėno. 'Nuvykau ir aš į 
čiau pakalbėti apie streiką .ir parengimą, 
kaip jis buvo .vedamas.

Lapkričio 20 d. apie 6 vai. kalbėti 1

Lietuvą. Turiu {pasakyti, jog 
kas turi .dolerių, tiai Lietuvoje 
gali gražiai gyventi, bet ;he jų> 
— tai (didžiausias skurdas. į 

---- g-----

Darbai {pas nms kruta gana 
silpnokai. Tik šiomis dieno

Pirmiausiai kle- mis Fedcral iCivil Wmiks Įpa- 
bonas Urbanavičius pristatė emč į -darbą 1,084 <darbinin- 

šimutį, “Draugo” kus. Mokės jiems, .rodosi, ;ppkus. .Mokės jiems, rodosi, ;pd
rvto nuvvkau prie dirbtuvės, redaktorių. Šį kartą jis kai- tiO centų -.per ■’valąndą. darbą 
kad savo akimis pamatyti, kas' bėjo dauginusiai apie žuvusius priėmė vyriausiai tuos, kurie 

Apie dirbtuvę jau lakūnus ir nesigyrė, ,kaįp pir- iš miesto gaudavo pašalpą. Te-teli dedasi, 
maršavo 
streikierių.

didžiausia minia miau. Kalbėjo dar ir kiti. .Pa- 
Kadangi aš esu galios, klebonas pristato ,p. 

jau senas gyventojas, tai dau- į Kalvaitį, Lietuvos konsulą. Ra
gelis darbininkų mane pažįsta,-prašo, kad publika pagerbtų 
— tiek lietuviai, tiek kitų tau
tų žmonės. Kai tik jie pama
tė mane, tai tuoj,pradėjo svei
kinti ir klausinėti, kokiu tiks
lu aš čia atvykau. Atsakiau, 
jog-artvykau padėti jiems strei
ką laimėti.

Kartu su streikieriais aš ap
ėjau 26 blokus. Iš jų man 
tikrai daug visokių dalykų te
ko patirti, ko pirma nežino
jau, nežiūrint to, kad ir mano 
du sūnus dirba Nash kopani- 
jai. Pirmiausiai patyriau, jog 
visi biznieriai pilniausiai ko
operuoja su streikieriais ir re
mia juos visokiais budais. 
Streikieriains biznieriai teikia 
anglis kūrenimui pečiukų, nes 
stovėti lauke vra šalta. Resto
ranų savininkai pikietavimo 
vietose duoda kavos ir užkan- « 
džių; grtiserninkai atveža mė
sos, o fermeriai pieną. Ne
atsilieka nei saliuniniiikai, 
kurie duoda alaus, o :y<enJąs 
užfundijo net visą bačką vy
no. Tokio kooperavimo 
streikieriais tikrai niekad ne
teko matyti. Atrodo, jog di
delė dauguma Kenoshos gy
ventojų simpatizuoja streikie- 
riams.

Prie kiekvienų vartų paste
bėjau pikietnotojus, — po du, 
keturis ir šešis. Jie žiuri, kad 
nieko neįvežtų ir neišvežtų iŠ 
dirbtuvės. Jie turi pečiukus 
ir savotiškas budeles, kad nuo 
Šalčio apsisaugojus. Prie vie
no pikietuotojų būrio pastebė
jau ir “mėlyną arą”. Per vi
są streiko laiką dirbtuvė buvo 
pikietuojama dieng ir naktį. 
Kas keturios valandos pikieti- 
ninkai buvo mainomi.

Tvarką kuo pavyzdingiausi. 
Visi ramiai užsilaiko. Man 
bevaikščiojant, atvažiavo tro
bas. Pikietininkai jį sulaikė 
ir paaiškino draiveriui, jog 
streikieriai yra nutarę nieko 
neįsileisti į dirbtuvę. To pa
kako. Šoferis be jokių .argu
mentų apsuko troką ir grįžo 
atgal. .Buvo net ir .prekių 
traukinys sulaikytas. Ir vis
kas užsibaigė be jokio triukš
mo, be jokių ergelių.

Prieš .pat ':pietus susirinko 
apie 3,000 streikierių ir suren
gė paradą. > 
aštuonis blokus.
vargo prislėgtų darbininkų de-‘Rikliausiai jie parduoda vis- 
inonstravimas pasiryžimo ko-[ką* ką turi, ir be niekur nie* 
voti dėl savo būklės 
mo. Prisiminė man 
kai Lietuvoje, kada 

' su kitais maršavau
demokratų prakalbas. Skirtu
mas tik tas, kad <ten reikėjo bi
jotis visokių žandarų, o Čia be 
jokios baimės visi maršavo,™ 
nesimatė net^policmono.

štai po pietų pradėjo platin
tis žinia, jog Nash kompani
ja susitaikė su savo darbinin
kais. Reiškia, streikas pasi
baigė. Per vienuoliką dienų 
streikavę darbiųinkai vėl grįš 
į darbą. Nors smulkmenų 
vietos laikraščiai dar nepas
kelbė, vienok yra žinoma, jog 
prieita prie susitarimo.

konsulą atsistojimu.
Ąpie,p. Kalvaičio kalbą daug 

nerašysiu, 
vusius lakūnus, o taip pat 
bai gyrė Šimutį.

Dailės Ratelio choras po 
dovyste p. K. Steponavičiaus 
sudainavo kelias .daineles. .Dai
navo taip pat ir 'p-lė ’Klevic- 
kaitė.

Žmonių kažkodėl atsilankė 
neperdaugiausiai.

——o-----

kalbėjo .apie žu- 
la-

va-

Lapkričio 12 d., vakare, 
Gennan - American Home sve
tainėje įvyko Dailės Ratelio 
jubiliejinis koncertas. Nuvy
kau kartu su žmona, kadangi 
nogėjome išgirsti ,p. Babravi
čių. Bet teko apsivilti. P-as 
Babravičius nepasirodė. La
bai negerai, kad lietuviai ne
sistengia savo žodį išlaikyti:, 
prisižada, bet savo pasižadėji-; 
mo nepildo. J
_ Apie programą daug nera
šysiu, — jis buvo' atliktas 
“fain”. Choras pasirodė visai 
gerai. Kreditas už tai pri
klauso gdbiam vedėjui, p. K, 
Steponavičiui. Be to, progra- 
me dar dalyvavo ponios Jan
kus, M. 'Balšaitienė, p-lė Kle- 
viokaitė ir p. S. Rimkus. Bu
vo ir daugiau pamarginimų. 
Viskas išėjo gerai. Mes turė
jome viešnia iš Chicagos, bū
tent, ponią Gugienę. Bet gai
la, kad ji mus nepalinksmino 
savo dainomis. Tik po kon
certo teko su ja susitikti ir 
kartu pasilinksminti.

Svečių buvo atvykę ir iš ki
tų miestų. Žinoma ,daugiau
siai iš Racine. Tačiau teko 
pastebėti ir ponus Beržus iš 
Madison, Wis.

Linkiu Dailės Rateliui gy
vuoti dar daug metų ir ateity
je.surengti me vieną tokių sma
gių programų, koki buvo šioji.----o—_

Kai kurie amerikiečiai, ku
rie trumpam laikui nuvyksta į 
Lietuvą, rašo, jog ten taip link
sma,gyvent, jog geriau nei ne
reikia. Žinoma, vienas daly
kas yra nuvažiuoti į Lietuvą 
pasisvečiuoti, o visai kitas — 
ten apsigyventi. Atsiranda 
amerikiečių, kurie ..patiki gra- 

Paradas nusitęsė žiais aprašymais ir vyksta 
Tai buvo! Lietuvon visai apsigyventi*

su

pagerini* 
caro lai- 
aš kartu 
į social-

ko girdėti, jog neužilgo pra 
dės imti j .darbą ir nevedu 
fius bedarbius.

— <C. K. >Brazc.

Bridgeport, Conn
Pirmo Connecticut valstijoje 
socialistų mero inauguracija

Fotacrafu m. ihi.vo dniiadbg baWiuti už sawe dręsesnj .ir Ziną j policijos stotį, o pačiam1 Otųgiąrii eta .puvo idaųgy^ flirtą oi+i fac Tinlimi™ nft.
?iš Visur. Jįe <Jčia ‘gaudė Ikidk- J 
vieną pasijudinimą. Fotogra
finių ^aparatų žaibai -matėsi jįš 
visų 'kampų. Visa bėda buvo 

zta, ka$l per gėles sunku įbuvo* 
prieiti ir tinkamai sugauti po
zą. Laike tų -visų iškilmių, 
kurios tęsėsi ^pie. valandą ir' 
pusę, telegrafų pasiuntiniai 
nešė linkėjimus ,ir .gana iš to
limų miestų >nuo draugų ir pa

■paveikslų aparatai pradėjo 
savo darbą ir vvisų visą judėji
mą nufotografavo. iPo visų iš- 
ikilmių įprasidėjo gėlių pasida- 
llinimas .ir naujo mero sveiki
nimas. Gėles žmųnės geide 
gauti atminčiai.
Vietinė dr apielinkės miestų 

stpauda. j
‘Ulridgųport Herald”, savai- 

itinis laikraštis, {pašventė visą 
savo pirmą dalį aprašymui 
.Tasper McLevy-š tękio didelio 
laimėjimo ar jo tokios ilgos 
kovos už vietos piliečių teises. 
Šitas laikraštis gana gražiai 
nupiešia senų partijų truku
mus ir jų gyvenimo dienas, 
kartu ir jų visus žioplumus. 
Dabartinį miesto merą Jasper 
McLevy socialistą, piešia kai
po antrą Abraham Lincolną. 
Tas laikraštis sako, jog jis pa
sižymi gerais darbais.

“Bridgeport Post” yra pa
teikęs porą gana gražių edito- 

Į rialų apie socialistus, jų poli
tiką ir jų užsitarnavimą būti 
.toje pozicijoje, į kurią vietos 
gyventojai juos .įdėjo, pareikš- 
dami jiems pilniausį pasitikė
jimą. Katalikų organas Hart
fordo vyskupijos 
Transcript”, 
port Post” 
traukas iš editorialo 
Milwaukee merą 
Hoan, sako, kąd 
meras Hoan yra

įprtitipgeanį {pilietį, įkuria sųge-' seržantui eiti tas policijos pa
bojo pavartoti savo protą ir reigas, kurioms jis yra pasam- 
pilietybės teises prieš tuos jpo- „dytas. Tokį patvarkymą nau- 
itikierius, kurie jį apgaudine į jas meras McLevy padarė pir- 
o ąayp .klastingais pažadais 
>er daugelį metų.

Aną dieną pasirodė vietinė
je spaudoje' didelis apmoka 
mas garsinimas didelių dirbtu 
yių ir žymių biznierių, kurie 
sveikina socialistų merą Mc 
Levy, įlinkėdami jam gero pa
sėkimo bei pagerbdami jo pa
sišventimą. jie pasižada su juo 
kooperįstoti visų gyventojų la
bui visuose miesto .reikaluose. 
Tokią garsinimas, suprantama, 
yra skaudus smųgis demokra
tams, kurie ibe .jokio autorite
to piliečius baugino nebotu 
baubu; 
stymu ;iš miesto, jeigu socia- 
;Iistai laimės rinkimus.

Merideno meras, demokra- 
itaa, wra pasukęs, kad Bridge- 
porte inaujai išrinktas socialis
tų meras išbus daugiau, negu 
vieną tarnystę ir 'kad 'Bridge
porto gyventojai rems socia
listų administraciją, kuri žada 
žmonėms naują 
ką.
Musų 
kratai 
mėjo

ma, negu jis buvo prisaikin- 
tas eiti -mėro pareigas. Spau
dos atstovams jis pareiškė, kad 
turi savo fliverį ir nieko ne
bijąs ir galįs pats jį valdyti- 
draivinti. Tad jokių šoferių ne
reikalauja. Taip ir reikia. Vie
tinė spauda už tokį mero pa
sielgimą atiduoda didžiausj 
kreditą. Laikraščiai sako: me
ras McLevy neišmetė tų dvie
jų seržantų iš darbo, tik įea- 
kė jiems eiti tas policijos pa
reigas, kurioms jie yra sam
dyti.

Miestas ir jo padėtis.
Sulig Connecticut valstijos 

taisyklėmis, miestai gali ir tu
ri teisę užtraukti paskolą, penk
tą nuošimtį ant visos sumos, 
už kurią yra mokama miestų 
taksos. Kas reiškia ant kiek
vieno namo vertybės. Taipogi 
miestai tegali nejudinamą nuo
savybę apkainuoti tik 85 nuo
šimčius tikrosios namo vertės 
ir tik už tą sumą turi teisę 
reikalauti mokesčius mokėti į 
miesto iždą. Republikonai su 
demokratais bešeimininkauda
mi ir bevažinėdami gražiais li- 
mozinais, pirktais miesto gy
ventojų taksomis sumokėtais 
pinigais, miestą įvarė j skolas 

sumoje $17,-

.dirbtuvių Išsikrau

miesto tvar-

iki pat kaklo, 
000,000. Daugiau skolinti jau 
nebegalima į senas skolas atmo
kėti irgi nėra galimybės. Mies
tas surenka apie $8,000,000 per 
metus taksų, iš kurių $1,250,- 
000 turi išmokėti tik nuošim
čiais už paskolas. Priegtam pa
skolų laikas prinoksta, — gi 
joms atmokėti pinigų nėra. So
cialistams perėmus miesto ad
ministraciją į savo rankas, ne
bus lengva prie tokių aplinky
bių greit miesto padėtį page
rinti; juo labiau, kad valstijos 
administracijos aparatas ran
dasi demokratų rankose. Iš' ten 
galima 'tikėtis daug kliūčių, 
nes pats 
aparatas 
koše.

Tokią
nai aiškiai apibudino vietos 
spauda, pastebėdama, kad ir su 
geriausiais norais naujoji so
cialistų ‘ miesto administracija 
negalės miesto padėtį greit pa
gerinti ; todėl visi turime su
prasti tokią miesto padėtį ir 
nebandyti iš akmens išspausti 
kraują. Naujoji miesto admi
nistracija, be abejo, turi gerus 
norus ir mes visi turime su ja 

(Tęsinys ;3-,am pusi.)

vietos demo 
bet visgi lai

miesto taksų rinkimo 
randasi valstijos ranPagal miesto taisykles, nau

jai išrinkti miesto viršininkai 
priima prisiegą ir užima vie
tas pirmą pirmadienį po rin
kimų .miesto rotušės, ‘►City 
Hali, svetainėje, šį metą sočia-' 
listų partijos išrinktas meras 
ir kiti viršininkai su didelė
mis iškilmėmis tapo prisai- 
kinti Central High School di
delėje gražioje svetainėje. — 
Auditorium. Vieta nepaprasta. 
Kelių tūkstančių minios ūpas! 
irgi nepaprastas. Visi bėga au
kštyn į kalną, kur stovi mo
kykla, kurioje socialistų me
tras Jasper McLevy ir kiti žmo- 
lių tokia .dillžijuiha/B^lsų iš
rinkti viršininkąt perpus mie
sto administraciją į'saVo ran
kas. Didelė svetainė prisikim
šo pilna; kiti tūkstančiai, .ne
gavę vietos, grįžo namo nuo 
svetainės durių.

šita graži svetainė niekad 
nebuvo mačiusi tiek daug ir 
tokių gražių gelių, kiek šį 
kartą. Kur jų tiek daug ir to
kių gražių galima buvo gauti? 
Keistas reginys. Kai kurie net 
ir ašaras braukė nuo veido. 
Vos tik kelios dienos ant šitų 
žmonių republikonai su de
mokratais, taip sakant šunis 
korė ir lik dėl to, kad jie pasi- niia. Toliaus tęsia tas katalikų 

organas: Milwiiukee socialis
tų meras keliolikos metų tar
nyboje įrodo mums savo tei
singumą. Jo geri darbai rodo, 
kad jis yra geras žmogus. Ly
giai ir Bridgeporto naujai iš
rinktas socialistų meras Jas
per McLevy, be abejones, su
gebės prisitaikinti prie visų 
taisyklių ir teisių, kurie pat
varko musų visų draugijin 
gyvenimą. Tuos. ,patvarkymus 
pildys geriau, n.ęgu pildė bei 
pildo senų partijų politikie
riai. Bridgeporto socialistas 
meras nėgalės daryti jokių 
neteisiųgumų, nes senų partiji 
politikieriai jį budriai dabos, 
o tas jam <prigclbės eiti geru 
keliu ir užtikrins jam dar di- 
desriį pasitikėjimą iš pusės to 
miesto gyventojų. Jo, kaipo 
mero vieta, yra ližtikriiita ly
giai kaip Mihvaųkee mėro.

Taip kalba Hartfordo kata
likų vyskupijos "organas MCą- 
tholic Transcrįpt”.
Ką žmonės kaltai apie. Brid- 
g^porlo sočidUšlų laimėįjimds

^Demokratai sako, kad jie pa
darė klaidą priešrinkiminėje 
agitacijoje, bandydami gyven-i 
tojus ir sakydami, -kad sočia-* 
liętams laimėjus -rinkimus vie-s 
•tos dirbtuvės/ kiripsty^ ’^l^kh1 
iŠ miesto. Girdi, žmonės balsa-i 
•vo yjc priešingai. jRęiških 
ipiliečiąi netikėjo k takioms de
mokratų Klotams dr jų

“Catholic 
iš kurio “Bridge- 
perspausdino iš- 

apie 
Daniel W.
Milwaukee 
socialistas 

bet jo darbai yra tokie, iš ku
rių musų. poŪUkięriai turėtų 
imtb pavyzdį.- Naujos Bridge
porto meras >Jąspęr McLevy, 
ibe abejo, seks įlilwaukee me-, 
,ro pėdomis. Jeigu taip, lai so* 
cializmą mes turime .prie jpąt 
savo durų ir atrodo, kad senos 
partijos baigįU!f $savo .dienas, 
nes jos (neteko piliečiuose .pa
sitikėjimo ir kartu neteko jpet 
ir dieviškos paramos, be Ku
rios žmogus negali būti geru 
žmogumi. Taip kalba katalikų 
organas apie senas partijas ir 
jų politiką. Jeigu taip, tai so
cialistus ir pats į Dievas remia. 
Tad jie turi būti geri žmonės, 
jeigu juos dieviška esybė re-

* .
VI

pri- 
nuo

lietuviški 
apsivylė, 
tris bačkas gintarinio 

skystimo.
i

Pietinėje miesto dalyje, an
tro distrikto lietuvių kaimely 
tūli lietuviški politikieriai su
tvėrė demokratų kliubą jau apie 
trys metai atgal. Prieš kiek
vienus rinkimus jie laimėdavo 
iš demokratų po tris bačkas 
alaus. Suprantama, ranka ran
ką mazgoja. Demokratai duo
da jiems stiklą rudžio, — o 
jie, atsilygindami, atiduoda de
mokratams savo balsus. Bet šį 
metą atsitiko kaip tik priešin
gai. Lietuviai .išgėrė demokra
tų alų ir už tai rinkimų die
noje dirbo \dėl demokratų. De
mokratams pralaimėjus rinki
mus, musų lietuviški .demokra
tai už savo darbą negaus jo-, 
kio atlyginimo. Va, ižai tau ji 
politika. Musų Jietuviški demo-s 
•kratai visuomet pajuokė socia
listus, bet šį kartą jaučiasi be 
galo apsivylę ir noromis * neno
romis turi prisipažinti, kad so
cialistai laimėjo. Jie ųž stiklą 
alaus atidavė savo balsus deį 
mokratams ir dirbo jų labui. 
Demokratų partijos pralaimė
jimas kainavo jiems $20,000; 
gi socialistų laimėjimas kaina
vo nedaugiau $2,000. Va, ko
kis didelis skirtumas, šiandien 
demokratai aimanuoja, kad jie 
pralaimėjo rinkimus ir jų par
tija ištuštino savo kišenius ir 
.įlindo ,į skolą. Tokias skolas 
visuomet politikieriai ąpsimo 
kodavo iš ?graftų, bet dabar, 
jiems pralaimėjus, ta melžia 
ma karvutė užtruko.
Atmetė demokratų malonę.

Buvęs demokratų meras per 
pastaruosius keturis metus va
dinėjo $4,000 vertės automobi 
liu, įkurį jam davė policijos de
partamentas (suprantama, jam 
to reikalaujant) ir dar pridė
jo du gerus šoferius, policijos 
seržantus, kurių hietinė alga 
$3;700 kiekvienam, kad jį da
botų ir važiotų kur tik jis 
panorės (čia turiu pridurti, kad 
šitas miestas turi 150,000 gy
ventojų; vadinasi nėra didelis). 
(Buvęs demokratų meras, tur 
bu?b, panorėjo parodyti naujam 
-socialistų merui, kaip smagu 
ir garbinga važiuoti lemozine, 
'kuri valdo policijos seržantas 
ir kartu daboja patį pąsažie- 
rą, (kad jį .kas iiepavogtų. Brieš 
naujo įnėro inauguracijos laii 
ką senas demokratų meras pa
siuntė didelį leipoziną su gra
liu šoferių4 — saržeptu, kad 
apas atvežtų (naujai išrinktij 

. ^oiąlfet^ dpėrą Jasper McLevy 
į mėtą, Jtųr jis bus prisaikin- 
tas. Bęf naujai išrinktas me
ras .atsisakė ‘tokią demokratų 
malonę pribūti ir pareiškė., ikad: 
)jjs mųMažiubs J .reikalingą .vie^ 
tą su savo fliveriu “M$bl Tee’. 
Tai jis padarė ir kartu įsakė

departamentų eiti 
bet toki s 
yra gana

Kaip atsineša į šį mero pa
tvarkymą kitų miestų spauda.

Neapsiriksiu pasakęs, kad ne 
tik apylinkės miestai Connec
ticut valstijoje, bet lygiai vi
sos kaimyninės valstijos dabo
ja kiekvieną Bridgeporto mero 
— socialisto pasijudinimą. Tad 
ir šitas jo patvarkymas žaibo 
greitumu pasiekė ir tolimes
nių miestų spaudą; ir va “Man- 
chester Herald” rašo: “Nėra 
abejonės, kad tūli politikieriai 
raukysis ir šaipysis iš Bridge
porto mero tokio pasielgimo 
atsisakyme važiuoti oficialiame 
mero lemoąine ir pasiuntime 
dviejų policijos seržantų atgal 
į policijos
policijos pareigas, 
mero pasielgimas 
įvertinamas, nes naujas meras I 
savo patvarkymu* sutaupina 
miestui du trečdalius savo me
tines algos, kuri yra $7,500. 
Tai yra tikras išlaidų mažini
mas; ir jeigu meras McLevy 
sugebės ir daugiau miestui to
je kryptyje išlaidų sumažinti, 
tai visai galime tikėtis, kad 
vietos piliečiai laikys McLevy 
mėro vietoje daugiau4, negu 
vieną terminą.

A

Ant galo, .priduria: naujai 
išrinktas socialistų meras Mc 
Leyy yra pilnai atsakantis — 
drūtas ir turi geras akis -ir 
pilnai tinkamas pats valdyti' 
savo automobilių.

Tokie smūgiai yra gana 
skaudus seniems politikieriams 
ir parodo jų begalinę saumy 
lybę bei nepaisymą, kaip be
reikalingai jie eikvojo pinigus 
ir tuštino miesto iždą.

miesto padėtį pusėti-

I

’l

Nuo Susiingcaių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusį, skaudamus sąnarius., 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain;Eifpcllerio ir apnikite 
flaneliniu'bandažu. Račiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expefleris jrra labai persisun
kiančiu per oda >>* jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

..........  u

' •
,Į

! PAIN-EZPELLER

TURIU SUNKŲ DARBĄ 
BET PIENAS PADARO

LENGVU

'TAS TIESA, AŠ IŠGERIU
KASDIEN VIENĄ
KVORTĄ DIENO.

gis. Todėl jprte statymo namų, geležies 
liejyklose ir dirbtuvėse jus matote, kaip 
darbininkai geria pieną laike užkandžio. 
Bowman Dairy Company pienas gauna 
didelę dalį to ‘bizniaus. Vyrai mėgsta jo 
grietinę turtingą ‘tirštumą—jo nėpamai- 
iiiomą skonį. Bet *Bowman pienas yra 
daugiaus negu turtingas ir gerą skonį tu
rintis pienas. Jis yra saugus pienas — to

bulai pasteurizuotas ir garan
tuotas ‘kompanijos su 60 metų 
patyrimo gaminime* kokybes 
produkto. Pamėginkite butelį 
šiandien.

Telefonas SUPerior .6800

rinko sau socializmo " idėjos 
kelią, šiandien tuos žmones 
gėlėmis puošia. Tai ką reiš
kia pergalė, — daugumos žmo
nių valia. Tokis jausmas kuž
dėjo daugeliui į ausį tas, 
tur būt, stūmė ašaras per vei
dą, nes Jasper McLevy 28 me
tų nuolatinė kova už vietos 
gyventojų teises laimėta. Ir po 
tų ilgų metų kovos vietos pi
liečiai taip garbingai įsakė se
no režimo politikieriams mie
sto administraciją perduoti 
socialistams.
Gyvų gėlių žiedai liudija 

suotiną pergalę
'čia buvo estrada pilna 

grūsta įvairių bukietų
vietos gyventojų biznierių ir 
tolimų miestų idėjos .draugų. 
Nuoširdus linkėjimai plAuke 
kartu su gėlėlius, Visi sveiki
no naują miesto socialistų ad
ministraciją. Visi reiškė did- 
žiausį pasitikėjimą tięms žmo
nėms, kuriuos •vietos piliečiai 
parinko miestą ir jų visų rei
kalus daboti. Didękas stalas, 
prie ‘kurio priimta prisiega, 
visas buvo apipintas raudonų 
rožių žiedais. Čia kai kas gali 
manyti, kad buvo demons
truota raudona spalva kaipo 

pardavė savo daiktus ir išsL socjąlUipo ženklas. Bet ar vis- 
----- , ijig t-ek sku^ kitkas tik raudona, gali rei

kšti socializmą^ Jeigu taip* 
tai raudonųjų roiiipŽiedai yrg 
visų' jdauglausm mylimi. Lai 
gyvuoja raudonosios rožės, nes 

' jos turi -žmo
nijoj. ,/

ko važiuoja. Nepasirūpina 
net permito gauti sugrįžimui.' 
Nuvažiavę Lietuvon, jie greit 
patiria, jog ten didelis vargas 
ir sunku gyventi. Bet sugrįž- 
ti atgal į Ameriką jau nebega
li, kadangi neturi ųiermito.

Parašyčiu čia apie tikrą at
sitikimą. \ienas giminaitis/ 
kuris gyveno (Detroite, prisi
klausė ir prisiskaitė, jog Lie
tuvoje galima puikiai gyven
ti. Niekti nelaukdamas, jis

'1 '

a

. 8i)eikflta 
«’! enero’i08 ,

rengė kelionėn. Jis tiek sku- 
bčjo, jog neturėjo , laiko noi 
sugrįžimo permitą gauti. Nu
vyko į Šiaulius ir ten nusipirk 

prieita prie susitarimo. Fe- ko namuką bei vieną kevtirta- 
deralio tarpininko, Dr. Lapp, dalį hektaro .žemės, 
pasiūlomą priėmė tiek kompa- žmogus dejuoja

Dabar 
ir keikia

f OWMAN
»airy r r iz 

COMPANY 1 V J. JĮ
GERESNlO SKONIO
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JUOKAI

Sieniniai
KALENDORIAI

,MAS$ MaRRIAGE ^STORK’IfeooPERS

teko kiek

Norwood, Mass.
duodama

Margumynai

kad ge

Lengvi Išmokėjimai

Laiškas iš kelionės
W£ DO OUR P*«T

GYDO VISAS LIGAS VY

valgių 
manda-

apsirgo gegužes 
nefito pasiduoda 
vo nuo kopėčių; 
voje. Prisiųskite

Perkant sykiu su 
skalbykla.

mokslo stebuk 
stebėtiną įspu

Radio programai: Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M 
WCFL, 970 k. Nedaliomis 1 vai. po pietų.

< WHFC, 1420 k. Ketvergais 7:30 vakare.

aprodė pirmos 
turistinės klasės kaip* 

ložas, vaikų žaidimo

visus patogumas ir
Vėliau

Budriko Thanksgiving išpardavime netik 
kad nupirksite pigiaus, bet gausite gyvą 
Kalakutą Dykai su kiekvienu pirkimu RA- 
DIO, PARLOR SETO, SKALBIAMOS MA
ŠINOS, PEČIAUS arba AKORDIONO.

— neatsira- 
kurie butų

SIŪLOME DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ 
PUIKIAUSIŲ RINKTINIŲ REKORDŲ

Tur būt, pirmą kartą Nor- 
woodo istorijoje kilo toks di
delis streikas, kaip dabar. Prieš 
trejetą mėnesių tapo suorgani
zuotas unijos skyrius vardu 
National Leather Workers’ As- 
sociation. Unijos organizatoriai 
ir vadai, kurie atvyko iš (Peabo- 
dy, vadovauja streikui. IŠ pra
džių buvo pareikalauta kompa
nijos pripažinti' uniją ir pakelti 
darbininkams algas 25-iais nuo
šimčiais. Kompanija ilgą laiką 
darbininkus puritono neva ves
dama derybas ir tuo pačiu lai
ku rengėsi prie streiko, kad 
tuo budu sugriauti uniją. Dar
bininkams nieko kito nebeliko 
daryti, kaip tik atsižadėti nuo 
unijos arba paskelbti streiką.

Tapo pasirinktas antrasis ke^

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343, So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4905—8167

Po Mass. valstijos L. D. S. 
kuopas (bimbininky susivieni
jimą) tylomis važinėjasi Ješke- 
vičiutė kartu su Jonu Siurba, 
organo “Tiesos” redaktorium.

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

“Tat tamsta buvai Berline 
pasižiūrėkite palikimo — ką 
tamsta gavai?”

“Aš nuvažiavau pirma kla
se ir grįžau trečia”.

(“Meggendorfer Blaetter”,
Muenich).

Masines fašistų vedybos Italijoje. Dešinėj — papa Pius laimina jaunavedžius

Musų kolonijos bimbininkai 
visiškai subankrotavo ir pavir
to, kaip toji bibliška Loto pa
ti, į druskos stulpą. Buvusios 
jų kontrolėje draugijos jau se
niai išsprūdo iš jų sugrubusių 
rankų. Dabar apie bimbinius 
niekas nei prisiminti nebenori.

Prieš kiek laiko “Laisvė” su 
didžiausiu atsidėjimu savo špal- 
tose bubnijo ir garsino Sas
nauskienės prakalbų maršrutą 
po Mass. valstijos kolonijas. 
Atvyko toji misionierka ir į 
Norwoodą. Tačiau ji čia neturė
jo progos kalbėti 
do tokių žmonių, 
norėję išklausyti bolševikiškos 
maldelės. Ant rytojaus Sasnau
skienė 
stubas, 
abrako
' Kiek

klasės keleivius pervedė per 
visą laivą 
klasės, 
barius 
kambarius, valgykląs, maudy
klą, sporto aikštes, knygyną. 
Tas viskas daro labai gerą 
įspūdį 
brangus išpuošimas 
elevatoriais nuleido žemyn ir 
parodė visą laivo mašineriją; 
čia tai įdomiausia laivo dalis, 
— mašinerijos 
lai; man darė

Gerb. “Naujienų” Redakcija:— 
Laimingai perplaukęs At- 

lantiko okeaną ant Canadian 
Pacific laivo “Empress of Bri
tam”, šiandien išlipu Cher- 
bourg’o mieste, Francijoje, ir 
važiuoju gelžkeliais per Pary
žių, Berlyną į Kauną.

Laivas “Empress of Bri- 
tain” yra vienas naujausių ir 
moderniškiausių laivų pasau
lyje. Kelionę turėjau labai

Prieš kelias savaites P. Ba
bilius, kuris turi bučernę, nu
važiavo su t rok u į Bostoną ir 
nusipirko už apie $300 mėsos. 
Vagiliai prisitaikė ir pavogė 
troką su visu kroviniu. Už ke
lių dienų troką pasisekė suras
ti, bet jis jau buvo iškrausty-

iš Quebec’o į Cher^- 
Kadangi laivas yra 

tonų r didumo (46,000 
i krovinių), tai labai 

keleiviai ne-

Babilius yra socialistas ir 
“Naujienų” skaitytojas. Ir ka
dangi jis su bimbininkais nie
ko bendro neturi, tai “Laisvė” 
dėliai to įvykio tyčiojasi.

Tyčiotis iš žmogaus nelaimės 
tegali tik visiškai netekę do
ros gaivalai arba paprasti chu
liganai.

Lapkričio 19 d. įvyko Nor- 
wood-Canton airporte aviacijos 
diena. Lakūnas Janušauskas 
važinėjo lėktuvu pasažierus. 
Diena pasitaikė prasta ir pusė
tinai šalta. Tokiems parengi
mams oras jau nebe patogus. 
Nežiūrint visgi į šaltą orą, 
žmonių privažiavo itin daug ir 
visi sušalę trepsėjo.

v Marksistas.

linksmą, nes ant to laivo yra 
visi patogumai, — tai tikras 
plaukiantis viešbutis. Nors 
vieną dieną siautė smarki aud- 
dra, bet laivas savo didumu 
atlaikė audrą ir plaukė visą 
laiką pilnu greitumu, per
plaukdamas okeaną į penkias 
dienas 
bourg’ą 
42,500 
tonų si 
mažai supasi i 
serga jurų liga

Kiekvieną dieną turėjome 
kalbančius paveikslus.

Kas negali eiti į valgomąjį 
kambarį pavalgyti, tai patar
nautojai atneša į kambarius; 
visi kambariai švarus, erdvus 
ir gerai ventiliuojami.

Vieną dieriį

aplankė bolševikiškas 
surinko kiek centų ant 
ir išdūmė savo keliais, 
teko girdėti, ir kitose 

musų valstijos kolonijose jai 
nei kiek geriau su prakalbomis 
nusisekė. Atrodo, kad trumpo
je ateityje bimbininkai sakys 
prakalbas savo sekėjams stu- 
bose, — kiekvienai šeimai at
stotai. ,

Pilnas pasirinkimas
MAYTAG, WESTING- 
HOUSE, APEX, EASY 
PRIMA, PEERLESS ir 
kitų. Kainos nuo $36. 

ir aukščiau.

“Kuo užsiima tavo tėvas?” 
“Jis skutikas”.
“Ar jis turi skutyklą?”
“Ne, jis dirba marmelado 

dirbtuvėje”.
“Ką gi jis ten veikia?” 
“Skuta agrastus”.

(“Pele Mele”, Paris).

lias. Iš dviejų garbarnių išėjo 
i streiką Apie 500 darbininkų. 
Streikieriai. kol kas tvirtai lai
kosi. Dirbtuvės apstatyta tvir
tu pikietininkų ratu. Tų gar
barnių stambiu šėrininku yra 
Frank Allen, kuris 1931 m. bu
vo Mass. valstijos gubernato
rium. Kontroliuoja jas ir Chi- 
cagos Armour kompanija.

Lapkričio 20 d., kai skobai 
grįžo iš darbo, juos užklupo 
apie 300 pikietininkų. Apdaužė 
tris automobilius 
ir skebams. Važiavo ir Pierce 
kompanijos busas su skebais. 
šoferiui tapo įsakyta sustoti. 
Bet tasai neatkreipė jokio dė
mesio ir dar paspaudė ant ge
so, kad pasprukti. Tuoj pasi
pylė plytų ir akmenų lietus. 
Bušo langai išbyrėjo ir kliuvo 
kai kuriems skebams. Šoferis 
dar ir tada nesustojo, bet ban
dė paspruktu, uYiąnok kai plyta 
pataikė į priekį ir pradėjo ant 
šoferio birt! stiklai, tai tada jis 
sustabdė busą. Toje batalijoje 
du tapo sužeisti ir tuoj nuga
benti į NOfTsvoodo ligoninę.

Streiko vedimo komitete ran
dasi ir vienas lietuvis socialis
tas, būtent, Petras Blažys. Iš
ėjo į streiką ir penki pečkuriai, 
kurie atsisakė dirbti kartu su 
skebais.

Juodu praneša, jog bolševikiš
ko susivienijimo kuopoms šio
je valstijoje yra uždrausta gy
vuoti. Dėliai tos priežasties tos 
kuopos negalinčios turėti nei 
susirinkimų, nei parengimų. 
(Pavieniai nariai mokesčius gali 
siųsti tiesiai į centrą, 
mokesčių kolck'tavimas 
sklandžiau, tai skiriama 
tikri kapitonai. Jų pareiga yra 
prižiūrėti, kad narių mokesčiai 
butų iškolektuoti.

Įdomu butų žinoti, kokiais 
sumetimais bolševikiška spauda 
tą svarbų dalyką slepia, — nič
nieko apie tai nerašo. Juk čia 
bimbininkams butų labai gera 
proga pakeikti socialfašistus ir 
kartu Grigaitį...

Bimbos paskirtas Kcrmariu
kas Naujai Anglijai, J. Grybas, 
tapo išmaudytas. Progresyvės 
Keistučio Draugystės narys K. 
Stukas, taip pat bimbiškai nu
sistatęs, gyvendamas So. Bos
tone, įteikė J. Grybui nario 
knygutę ir pinigus, kad sumo
kėtų jo mokesčius. Tačiau ka
žin kodėl J. Grybas tų mokes
čių nesumokėjo per keturis 
mėnesius. Pradėjo jis rūpintis 
mokesčiais tik tada, kai gavo 
žinią, jog Stukas serga. Porą 
dienų prieš draugijos susirinki
mą jis nubėgo pas finansų raš
tininką Mačj pasiteirauti apie 
Stuko stovį draugijoje. Tuo 
pačiu laiku jis per neatsargu
mą išsitarė, jog Stukas sergąs. 
Raštininkas paaiškino,, jog Stu
kas yra suspenduotas. To fak
to, žinoma, nebuvo galima už
ginčyti, kadangi ir iš knygutės 
buvo galima matyti, jog duok
lės nėra sumokėtos.

Dviem dienom praslinkus po 
to pasikalbėjimo, t. y. gegužės 
4 d., įvyko Keistučio Draugys
tės susirinkimas. J.n Grybas su
mokėjo Stuko duokles, manyda
mas, jog dabar tai viskas bus 
tvarkoje ir visokie renegatai 
bei fašistai turės užsičiaupti.

Gegužės 6 d. protokolų rašti
ninkas Juozas Pakkrklis gauna 

rašvta sekamo

Pradedant Pirmadienio Vakarą, Lap
kričio 27 d. ir Kas Vieną Pirmadienį, po to 
atsisukite savo Radio priimtuvus ir pasiklau
sykite Programo iš Stoties WHFC. 1420 K. C.

Taipgi neužmirškite savo pareikalavimų.

Grybo ranka 
turinio laišką: girdi, K. Stukas

4 d. Ant be-
5 d. Nugriu- 

dabar guli lo- 
sirgimo blan-

Kalakutas 
DYKAI!

LIPSKY’S Music&Radio STORE
4916 W. 14th STREET

Toronto 
visus trečios Montreal į Quebec’ą ant Cana-

“Tamsta atrodei susirūpi
nęs”.

“Taip, mano žmona labai 
serga”.

“Ar ji kenčia didelį skaus
mą?”

“Baisu! Gydytojas uždraudė 
jai kalbėti”.

(“Le Moustiųue”, Charleroi).

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louh Avė. Tei. Kedzie 8907

Vanos, lietaus ii druskos vanos.
swimming pooi.

Rusiška ir . turkiška pirtis moterims .
seredomis iki 7 v. v.

<|ian Pacific gelžkelio irgi tu
rėjau smagią kelionę.

Vėliau daugiau parašysiu 
apie mano kelionę.

Priimkite mano geriausius 
inkėjjmus,

Geot'gc

SKALBYKLA THOR

49.50
PROSINIMO

MAŠINA

■19.50

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED

geras, galima 
pasirintki įvairiausių 
Patarnautojai labai 
RUS-

Iš Windsor’o per

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

NAUJAUSI ŠOKIAI, DAINOS IR INSTRUMENTALI 
NUMERIAI

» 5 už 75 centus
Išpildomo orderius paštu nemažiaus kaip 5 ar daugiaus C. O. D

GREEN & REISMAN CO.
; 30 No. Dearborn St.,

Tel. Dearborn 6995

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir 
YRA. Speciališkai gydė ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo 
dijimą kraujo, odos, ligas, žalzd 
skausmus nugaroje, kosėjimą, g< 
ligas. Jeigu kiti negalėjo j«s išg 
ką jis Jums gali padaryti. Prakl 
tukstancius ligonių. Pataripias c 
nuo 10 valandos ryto iki 

nuo^U

LIETUVIŲ RAD O VALANDA
Kas pirmadienį 8:00 valandą vakaro

Bet kadangi Keistučio Drau
gystės nutarimu suspenduo
tiems nariams blankos nėra iš
duodamos, tai ir Stukui blanka 
nebuvo pasiųsta. Tada negu
driai Grybui advokataujant, jo 
dar negudresnis draugas Stu
kas buvo siuntinėjamas nuo 
Ainošiaus prie Kaipošiaus, kad 
kaip nors išgavus pašalpą. Bu
vo prisiųsta vieno anglo dak
taro paliudymas, kur sakoma, 
kad už kelių dienų Stukas ga
lėsiąs dirbti. Dr. Repšys vieną 
kartą liudijo, kad pas jį Stu
kas buvo atsilankęs gegužės 4 
d’., o jau kitą kartą 
gūžės 5 d. Atrodo, kad tie liu- 
dymai pačiam Dr. Repšiui dide
lės garbės nedaro.

Kokio nuosprendžio Bimbos 
komisarėlis Jonas Grybas su
silauks iš Keistučio Draugystės 
už bandymą šmugelio keliu iš
gauti iš iždo $170 (tiek buvb 
reikalaujama), apie tai trum
poje ateityje pranešiu “Naujie
nų” skaitytojams.

Naujos 1934 Radios 
su 10, 11 ir 12 tūbų: 
Pagauna visas toli
mas stotis ir iš sve
timų kraštų.
Kaina 12 tūbų 
po .............. $99.00
10 tūbų už... $69.00
11 tūbų už .... $79.00 
Midget Radios
po ................... $8.95
1934 Radio su 
phonografu $39.50

WISSIC, 
Specialistas iš 

Rusijos

Ų PER 28 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
kooperuoti ir visi sutartinai 
traukti miestą iš to dumblyno, 
| kurį musų senos partijos įs
tūmė. Dėl tos padėties mes vi
si esame lygiai kalti, todėl da
bar visi lygiai turime dirbti, 
kad padėtį pagerinti. Labai lo
giškai, ar ne?

Demokratai ir jų buvusi 
tvarka.

Jau esu pirmiau rašęs, kaip 
demokratai tiltus taisė; bet tai 
ne viskas. Demokratų, visas šu
nybes sunku butų čia suminėti. 
Pavyzdžiui, miestas išduoda 
kontraktą pelenus ir išmatas 
išvežti. Miestas už tai moka 
dideles sumas pinigų. Namų 
savininkai, abelnai, turi takso
mis sumokėti apie po $25 per 
metus daugiau taksų, kad pa
dengti tas išlaidas. Demokra
tai, turėdami daug gerų politi
kierių, stengėsi jiems surasti 
gerai apmokamus miesto dar
bus. Ir štai jie paskiria vieną 
pelenų prižiūrėjimo supreden- 
tą, o kitą išmatų rinkimo ir 
abu gauna geras algas iš mies
to iždo. Naujas socialistų me
ras padaro va kokį patvarky
mą: įsako tiem dviem supre- 
dentams pasiimti atlyginimą iš 
tos kompanijos, kuriai jie dir
ba. Miestas yra padaręs kon
traktą su tam tikra kompani
ja, kuri gauna sutartą atlygi
nimą už savo darbą, tad jos 
yra reikalas sutartį pildyti. Jei
gu kompanijai yra reikalingi 
prižiūrėtojai, tai jos reikalas 
ir jiems algas mokėti, šitokiam 
patvarkymui iš socialistų mie
to administracijos gyventojai 
pritaria, nes čia bus sutaupyta 
apie $6000 bereikalingų miestui 
išlaidų.

Demokratų partijos vice-pir- 
mininkė, tūla ponia, kuri dirbo 
tik vien partijos labui, bet ne 
miestui ir gavo algos
per metus iš miesto iždo, tapo 
alga sustabdyta, šitie nepa
prasti nuotykiai įvyko bėgyje 
5 dienų socialistų miesto admi
nistracijos gyvavime. Vietos 
spauda apie šiuos patvarkymus 
va kaip pastebi: Jeigu meras 
Jasper McLevy bent vieną to
kį patvarkymą atliks kiekvie
ną dieną, tai jis padarys gerą 
darbą ir užsitarnaus aukštos 
pagarbos iš vietos gyventojų ir 
bus mėru daugiau, negu vieną 
terminą. Tai visai galimas daik
tas. —A. J. Viznis.

. reumatizmą, galvos skausmus, 
klės skaudėjimą ir paslaptingas 
lyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
;uoja per daugelį metų ir išgydė 
kai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
lai ir nuo 5—8 valandai vakare.

Tel. Crawford 5573
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Hitlerį! 
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Už dviejų dienų du nusikal
tėliai turėjo stoti prieš teisėją. 
Kavinės savininkas teisinosi, 
jog jis yra nekaltas, kadangi 
nieko nežinojęs, kad jo nupirk-
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Pradėdami’ šitą straipsnį, mes norime pabrėžti, kad, 
nežiūrint žemiaus paduotų faktų, “Naujienos” laiko 
sovietų Rusijos pripažinimą teigiamu įvykiu. Daugiau, 
kaip per 15 metų “Naujienos” laikėsi tos nuomonės, 
kad santykiai tarpe Amerikos ir Rusijos privalo būt at- 
steigti, ir jos yra pilnai patenkintos, kad tai, galų gale, 
įvyko. Bet toks musų nusistatymas nekliudo mums 
blaivomis akimis žiūrėti į Rusijos valdovų politiką san
tykiuose su kitomis valstybėmis ir ją atatinkamu budu 
įvertinti.

Jau esame šioje vietoje žymėję, kad Maskvos pa
siuntinys Litvinovas atvyko į Ameriką užmegsti ryšius 
ne su šios šalies darbininkais, kuriems “vadovauja” ko
munistų partija, bet su kapitalistais. Komunistams ji
sai atsuko nugarą ir net pareiškė, būdamas Washing- 
tone, kad Rusija su Amerikos komunistų partija neturi 
nieko bendro.

Dar geriau Litvinovo misijos tikslas paaiškėjo, nu
važiavus jam į New Yorką, prieš apleisiant Jungtines 
Valstijas. Jam tenai pereitą penktadienį iškėlė bankie- 
tą American-Russian Chamber of Commerce, kuriame 
dalyvavo 2,500 svečių. Į jį ne tik nebuvo pakviestas 
Bimba arba Mizara, bet nei Browder’is arba kuris ki
tas komunistų partijos vadas. Tenai buvo susirinkę tik 
bankieriai, fabrikantai, pirkliai, republikonų ir demo
kratų partijos šulai ir kiti panašus “proletarai”. Grie
žiant Amerikos hymną, kaip laikraščiai praneša, komi
saras Litvinovas stovėjo šalia John W. Daviso, Kermit 
Roosevelto, Mrs. Ogden ir Morgano banko atstovo, S. 
Parker Gilbert.

Morgano bankinis namas, kaip žinoma, yra stam
biausia įstaiga Wall-strytyje. Jeigu ta firma taip susi
artino su Maskvos įgaliotiniu, tai kiekvienas gali su
prasti, kokios rųšies draugų Litvinovas ieško Ameri-

mynai. O jeigu karo atsitikime bandytų atsimesti nuo 
Stalino karalystes Ukrainą (kurios ūkininkams šiemet 
teko kentėti baisų badų, tai į talkų Maskvai ateitų drau
gas Pilsudskis, kuris jųu yra ųe kartų įrodęs savo ne
paprastų gabumų “raminti” ukrainiečiu^ Pagalios, kad 
Rusijai nebandytų daryti kokių nors šposų karo metu 
vokiečiai, tai bolševikai stiprina savo draugiškus ryšius 
su Hitlerio, “globėju” Mussolini.

žodžiu, iš visų pusių, kur tik spvietų valdžiai gra
siną pavojus, jį stengiasi savo frontų apsaugoti susita
rimų su tam tiktfa valstybe. Galima nė kiek neabejoti, 
kad tos sutartys savo turiniu yra daugiausia kariškos. 
Bolševikų valdžia, kuri pirmiaųs žadėjo išvaduoti pa
saulį nuo kapitalizmo ir imperializmo, šiendie yrą ga
lutinai įsipainiojus į imperialistinių karo sąjungų ir su
tarčių tinklų. Savo naivias komunistiškas davatkėlės 
bolševikai, gal būt, ramins tuo, kad, darydama tas ka
ro sutartis, Maskva rengiąsi ne tik prie karo,/ bet ir 
prie naujos pasaulio revoliucijos, kuri iš to karo turės 
kilti. Bet tai bus pasaka mažiems vaikams. Karų lai
mėjusiose šalyse būna ne revoliucijos, o kontr-revoliu- 
cijos. K

Darbo žmonės yra suinteresuoti tuo, kad karo ne
būtų. Vienintelis tikras būdąs apsaugoti pasaulio taikų 
tai — jungti į daiktų visų šalių darbininkų jėgas. 
Maskva eina priešingu- keliu : darbininkų, judėjimų ji j 
visur skaldo ir tuo pačiu laiku ji jungiasi su fašistais 
ir imperialistais,
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Apžvalga

Bet Stalino keliaujantis agentas, matyt, turėjo di
desnę misiją, negu tik užmegsti ryšius su Amerikos ka- 1 
pitalistais. Gavęs Wall-stryčio “pripažinimą”, jisai tuo- 
jaus iškeliavo j Italiją, italų laivu Conte Di Savoia. Te
legramos apie šitą jo kelionę praneša, kad Litvinovas 
veikiausia sustos Romoje pasimatyti su Mussoliniu.

Vadinasi, iš Wall-stryčio New Yorke pas Mussolinį 
Romoje, šitaip pasikeitė “vienintelės proletariato val
džios” pasaulio revoliucijos programas!

Bet tuo pačiu laiku, kada draugas Litvinovas “dar
buojasi”, zuidamas iš vienos pasaulio kapitalizmo so
stinės į kitą, tai ir kiti “proletariato valdžios” atstovai 
nesnaudžia. Štai, “Lietuvos Žinios” lapkričio 10 d. pa
duoda, žinią iš lenkų laikraščio “11 Kur. Codz.”, kad ar
timoje ateityje SSSR raudonosios kavalerijos vadas Bu- 
dionyj vizituosiąs Pilsudskį. Esą labai galima, kad Len
kijon atvažiuosiąs ir karo komisaras Vorošilov.

Vorošilov, kaip žinoma, neseniai buvo Stalino dele
guotas į Turkiją nuvežti pasveikinimą diktatorius Ke
rnai Pašai ( kurio sostinėje Ankaroje yra pastatytos 
kartuvės komunistams!

Tai ve kas yra šiandie sovietų valdžios draugai pa
saulyje: lenkų maršalas Pilsudskis, turkų diktatorius ir 
komunistų korikas Kernai Paša, Italijos fašistų “duče” 
Mussolini ir Amerikos Wall-stryčio šulai. Kokia prie
žastis paskatino Rusijos bolševikus tokius draugus pa
sirinkti?

Raktą j šitą klausimą suteikia Litvinovo žodžiai, 
pasakyti augščiaus ^paminėtame New Yorko bankiete. 
Tenai jisai tarp ko kita pareiškė, kad “pasiruošimai 
naujam karui arba tikriau sakant, naujiems karams ei
na visu smarkumu”. Šita mintim yra pagrįsta visa so
vietų valdžios užsienių politika pastaruoju laiku. Mask
va ieškosi tokių draugų pasaulyje, kurie jai butų nau
dingi busimam kare arba busimuose karuose.

Prie Amerikos, Turkijos, Lenkijos ir Italijos bol
ševikai gerinasi, kaipo prie busimųjų savo karo sąjun
gininkų!

Karo pavojus šiandie grasina daugiausia Tolimuo
se Rytuose. Jeigu rusai susipeštų su japonais, tai Dė
dės Šamo pagelba Maskvai butų be galo reikalingk. Bet 
kijus karui Mąndžurijp#, gali aųkBi Kaukazas, kurį 
bolševikų raudonoji armija anąmet užkariavo ir iki šiol 
tebelaiko okupavusi, čia bolševikams gali geriausia pa- 
deti turkai, kaipo artimiausi Gruzijos ir Armėnijos kai

■___________________________________________________________________

Apie aviacijos dieną, kuri 
buvo surengta lakūnui James- 
Janušauskui netoli Bostono, 
Metropolitan Airport’e, lapkri
čio 19 d., “Keleivis” rašo:

“Oras buvo labai gražus, 
tik šaltas, žemė sniegu ap
klota, pradžia žiemos. Nežiū
rint to, automobilių privažia
vo keli šimtai. Žmonių buvo 
gal į 1,500 ir beveik visi no
rėjo oru paskraidyti. Sve
čius vežiojo, rodos, keturi 
orlaiviai, kol jau visiškai su
temo.”
Anot “K.” reporterio, publi

ka buvo labai paitAnkinta, ga
vusi progos pažinti tokį nepa
prasto gabumo lakūną, kaip 
James-Janušauskas, ir išbuvo 
aviacijos lauke iki tamsos, ne
žiūrint šalto oro, stebėdamasi 
jo “štukomis” padangėse. Pub
lika reiškė pasipiktinimą tais 
laikraščiais, kurie “varo išga- 
mišką agitaciją” prieš lakūną 
ir jo misiją.

“Išgamiška agitacija” 4
Ta “išgamiška” agitacija, iš 

tiesų, yra biauri. Kuo ji re
miasi ?

Pradžioje buvo bandoma ata
kuoti lakūną, kad jisai esąs 
“negeras” ir niekeno “neįgalio
tas” skristi per Atlantiką. Pa
sislėpę po įvairiais pseudoni
mais, kažin koki asmens skel
bė kai kuriuose laikraščiuose, 
kad esą reikia paieškoti labiau 
kompetentiškų lakūnų, kurie 
butų “parinkti” tą žygį atlik
ti.

Bet kada James-Janušauskas 
nuvyko į kelias dideles koloni
jas ir -tūkstančiai žmonių savo 
akimis pamatė, kaip nuostabiai 
jisai valdo lėktuvą, tai ta pa
kampių “kritika” aptilo. Iš tie
su, • ji jokio pagrindo ir netu
rėjo. čia buvo tik pavydas kai 
kurių žmogių, kurie patys no
rėjo lėkti (neturėdami net la
kūnų “laisnių”!) ir kurierps 
buvo be galo pikta, kąd James’o 
pasirodymas užkirto jiems ke
lią j “garbę”.

Kitas tos “išgamiškos agita
cijos'’ pamatas tai — grynai 

. partinis. Marijonų “Draugas”, 
, fašistų “Dirva” ir panašus or

ganai, o taip pat tam tikros 
partinės grupes kolonijose, rė
kia, kad antro įtranzatląptinio 
skridimo komitetas turįs būti 
sudarytas “iš visų srovių’^. Į jį, 
gipdį turi; jęiti “ątątoyai” nuo 
katalikų, tautininkų, ir tį. 't. Ko
kiu budu šitas “partijų atsto
vybes” sudaryti, jie nepasako* 

Tųr byt, “^ovėa”
turėtų šaukti savo suvažiavi- 
m,ųę ir spręsi, 
vaus” skridimo komitete; pas*

Tėvynes priešas
(Prieš kiek laiko Amsterdame 

pasirodė naujas vokiečių laik
raštis “Freie Presse”, kurį lei
džia politiniai pabėgėliai iš 
Vokietijos. Tame laikraštyje 
aprašomą štai Kokis įvykis:

Aprašymas, kuris čia telpa, 
nėra iš piršto išlaužtas, arba 
kokis juokas. Tai tikras atsiti
kimas, kuris šiomis dienomis 
įvyko Hamburgo teisme. Apie 
jo teisingumą liudija oficialus 
rekordai.

J kaltinamąją suolą pateko 
kavinės savininkas uosto dis- 
trikte. Atrodo, kad į kavinę 
užėjo jūreivis ir pasiūlė savi
ninkui pirkti papūgą. Paukštis 
turėjo gražias plunksnas, buvo 
labai iškalbus ir sumanus. Jū
reivis buvo pasirengęs parduoti 
jį labai pigiai. Be didelių, dery- 
bą savininkas sutiko* sumokėti 
reikalaujamą sumą. Abu, par
davėjas ir pirkėjas, buvo pa
tenkinti, Greit po to jūreivis 

(apleido kavinę. Hans, papūga, 
tapo patupdyta už baro.

Neužilgo po to užėjo į kavi
nę uniformuotas nacių smogi
kas išsigerti stiklą alaus. Kai 
papūga pamatė rudą uniformą, 
ji pradėjo nerimti.

"Tu ruda kiaule”, 
rėkti paukštis, “šalin 
šalin Goeringą ir jo 
mišėlių šąiką!”

Kavinės savininkas 
žado iš baimės, o nacių smo
gikas paraudo, kaip vėžys, iš 
piktumo. Smogikas apleido už
eigą ir papūga tuoj nusirami
no. Kelioms minutėms praslin- 

| kus, atvyko smogikas, o kartu 
nacių policininkas.

areštavo savininką 
ir nugabeno juos į

publika irgi turėjo, atrodė, dau
giau linksmumo iš visos teis
mo procedūros, iiegu trečiojo 
reicho piliečiams pridera. Vie
nok iškolio<tasis nacių smogikas 
spyrėsi, kad kavinės savinin
kas turi būti nubaustas, nes 
tai, esą, bus įspėjimas ir ki
tiems nepirkti revoliuęionieriš- 
kų paukščių.

Padarinyje teisėjas nuspren
dė, kad savininkas turi pasimo- 
kėti piniginę bausmę. ’ Be to, 
dar įspėjo jį, kad daugiau to
kių paukščių nepirktų, nes 
priešingame atvejyje jam tek-!

siu susipažinti su koncentraci- 
jps stovykla. Bet Hans tapo 
paskelbtas valstybės priešu it, 
kaipo tokiam, teisėjas nieko 
kito išgalėjo daryti, kaip tik 
paskirti mirties bausmę. Jūrei
vis, kuris pardavė papūgą, iš
sisuko nuo bausmės, kadangi 
nepasisekė jį pagauti.

Nacių Hamburgo laikraščiai, 
kuriems jumoras yra svetimas 
dalykas, labai rimtai aprašė 
teismo procedūrą it dar paste
bėjo, jog teisėjo nuosprendis 
yra patriotiškumo pavyzdys.

I K.

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
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kųį. “srovės” turėtų tarp savęs 
pradėti tąrtis, kiek “vietų” 
kiekvieną, iš jų turės komitete, 
ir taip toliąus. Einant šituo 
kelį u, aįšku> trąnzatlantinio 
skridimo klausimui sektųsi taip, 
kaip nusiginklavimo konferen
cijai. Genevoje.

Daryti grynai partinių at
stovų komitetą tokiam dalykui, 
kuris su partijomis nieko bend
ro neturt (juk nė viena parti
ja savo programe nėra pasisa
kiusi, ai’ ji pritaria, ar ne, 
tranzatlantiniam skridimui!), 
yra ne tik absurdas, bet ir pa
sityčiojimas iš visuomenės. Ke
lintas gi nuošimtis musų vi
suomenės priklauso partijoms? 
Juk šimtai tūkstančių žmonių, 
ypač jaunesniosios kartos, prie 
jokių partijų nėra prisidėję, 
bet toki reikalai/ kaip tranz-1 ta papūga yra užsikrėtusi re- 
atlantinis skridimas, jiems ru- voliucionieriškomis idėjomis,
pi ne mažiau, kaip partijų na- Tuo tarpu Hans be niekur nie-
riams. Tai argi butų teisinga ko kalbėjosi su teisėju, tarsi
tą visą bepartyviškų žmonių jie butų geriausi draugai. Bet
masę ignoruoti? kiekvieną kartą, kai tik Hans

Bet dar aršesnis dalykas yra pastebėjo teismabutyje rudą 
štai koks. Tie partijų grupių uniformą, jis tuoj pradėjo rink- 
lyderiai, kurie reikalauja sau tiniaųsiais žodžiais koliotis. 
kontrolės tranzatlantinio skri- Teisėjas buvo linkęs abu au
dimo reikale, atvirai nepasako, sikaltėliu paliuosuotį kadangi 
jogei jie nori, kad visuomenė papūga nesužiniai koliojo nacių 
šoktų pagal jų muziką, bet, smogikus. Susirinkusi į teismą 
vietoje to, jie savo tikslus pri
meta «tai organizacijai, kuri ru- h 
pinasi James-Janušausko misi
ja, kaltindami ją esant “vien
pusiška” ir “party viską”, nors], 
iš A. L. Tranz. Skridimo Są
jungos pranešimų visi gerai ži
no, kad į jos valdybą įeina 
įvairių nuomonių žmones ir 
kad ne jokia partija ji nėra su
sirišusi. Tais melagingais prie
kaištais bandoma visuomenę 
suklaidinti ir sįidemoralizuoti.

“tautos la-Ir tai daroma neva 
bui”.

Aviacijos dienų 
įvairiose kolonijose
dija, kad plačioji musų visuo
mene turi daugiau sveiko sen- 
so, negu kai kurie vadinamieji 
jos "vadai”. Savo nešvariu sa
botažo darbu jie pasmerks pa 
tys save.

“L. Žinios” praneša, kad
“ ‘Tautos Balso’ atsak. re 

daktorius Kazys . Kalvaitis 
vakar (lapkr. 8 d.) padėtas 
į Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimą karo komendanto už
dėtai bausmei atlikti.” 
Vadinasi, tautininkų valdžia 

pątųpdė į “džčlą” dar tautinin-
kiškesnį už ją tautininką. Nei 
tik pas tautininkus dedasi toki 
dąlykai. į Ę^iįiunįs1jąį,|! ka^. t|k 
pasigauna ! valdžią į savo ran
kas, taip pat vieni kitus sodi-1 
na į kalėjimą.

(Tęsinys).
“Pirmas puąktąs,” pradėjo 

ponas Smallętt “Mes turime 
tęsti savo kelįonę, ųes mes ne
galime grįsti. Jeigu aš duo
čiau įsakymą suktis atgal, jie 
tuoj aus sukiltų. Antras punk
tas, mes turime dar (gan daug 
laiko — mažiausia, pakol šie 
turtai nebus surasti. Trečias 
punktas, yra ir mums ištiki
mų darbininkų. Taigi, tamsta, 
mes turėsime prieiti prie muš
tynių anksčiau ar vėliau; o 
ką aš pasiūlyčiau, 
sakoma, pasiimti
plaukų ir užpulti juos bet ko
kią gerą dieną, 'kada jie ma
žiausia to 
aš manau, 
ties namų 
lavvney?”

“Lygiai,
atsakė prokuroras.

“Trys,” skaitė kapitonas, 
“Mes patys, tai bus septyni, 
priskaitant čia Hawkins’ą, O 
dabar apie ištikimus darbi
ninkus.”
; “Greičiausia paties Tr<elaw- 
ney’jp vyrai,” tarė gydytojas, 
"tie, kuriuos jis pats vienas 
pąsąmdė, kol jis nebuvo su
sitikęs Silver’į.”

“Gaila,” atsakė prokuroras, 
“Hads buvo vienas iš mano 
paties vyrų.”

“Aš maniau, kad aš galėjau 
pasitikėti Hąnds’u,” pritarė 
kapitonas.

“Ir įsivaizduokite sau, jie 
visi yra anglai!”, surėkė pro
kuroras.” Tamsta, aš nepasi-

-‘t. . IW
gailėčiąu eksplioduoti ir iš
draskyti visą laivą.”
, ‘'Gerai, ponai”, tarė kapito
nas, “ir geriausia ką aš pasa
kyčiau neturės daug reikš
mes, Mes turime lanktį pra
šau, ir budėti. Aš žinau, kad 
įas Žmogų nuvargina. Butų 
geriau prieiti prie susirėmi
mų. Bet mes niekų negalime 
veikti, kol nądažinosime, kiek 
mes turime ištikimų vyrų. 
Laukti geros atmosferos, tai 
mano nuomonė.”

“štai Ziginontas gali dau
giau mums pagelbėti, negu Li
le vienas,” tarė gydytojas. 
“Vyrai nesisaugoja jo, o jis 
yra budrus bernelis.”

“Hawkins, aš baisiai pasiti
kiu tavim,” pridūrė prokuro
ras.

Aš pradėjau įpulti į despe
raciją dėliai to, nes aš jau
čiau esąs bejėgis; o vis dėl 
to, keistomis apystovomis su
puolus, ištikro, tik per mane 
mes išsigelbėjom. O kol kas, 
mes galėjom kalbėti kiek 
inums patiko, mes težinomom 
vos setyniš iš dvidešimt šešių, 
kuriais mes galėjome' pasiti
kėti; ir iš tų septynių vienas 
buvo dar tik vaikas, tad musų 
pusėje tebuvo šeši suaugę vy
rai, prieš jų devynioliką.

(Bus daugiau)

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gautiNaujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St„ 
Boston, Mass.
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lueiuvim Daktarai

Klaidų Atitaisymai

šeštadienio numeryje

Ofiso T«|. Boulevard 5914

Graboriai

apart

liūdna skirtie;

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
PADĖKAVONĖ

T«l. iREPUBLIC 3100

Šiandien įvyksta 
svarbus janitoriy 
unijos susirinkimas

Prie kapo pa 
prakalbą Dr

Ambulance Patarnavimas Dieną ir 'Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite M?n*

Iškilmingos laidotu 
vės Prano Paulaus 

ko, T. M. D. nario

Visi telefonai: KEPUBUC 8340 
«<■ fiw .mp jįjĮŽiyįv^ė)

Vagiliai iškraustė 
Povilo Vilimo 

kambarius

Amerikos legiono nariai apsiėmę gelbėti Indiana valstijos policijai kovoj su kriminalistais, 
rie 
mobilį. Apačioj

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avt. 
Tek Boulevard 2800 

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

Telefonas Yards 0994

šaukia soutsidės janitorius j 
kovą prieš nelegalius unijos 
viršininkus

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BĄLSAMUOTOJĄS 

Patarnauja . Chicagoje 
jr ąpieliakėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

skai
dabar ne

.Lzelicious in crisp 
salads... with crack- 
ersand jam fordessert 
. . . with marmalade 
and toast for break-

1 fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 

.18 pure, wholesome— 
/and always/res/i.

J. Januškevičiui, Jr 
ir Sr., apleido 

Chicago

Siunčiame Gėlės per Telegrama po 
visa pasauli

(Cor. of 35ch V Haltted S t*.)
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedildieuiais fugai sutarę}.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Apsivedė Patsy Mar 
kunaitė ir Bruno 

Krivickas

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 1 iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401

Tarp Chicagos
Lietuvių

terorizavo kai kurias valstijos dalis keletą savaičių. Viršuj parodoma kaip jie krečia auto- 
apsaugos direktorius Al. Feeney ir kapitonas Leach, .kurie vadovauja kovai 

prieš kriminalistus. : -

Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 756 W. 35th St

<Cot. of 35th 8 Hahud Su.) 
Ofiso vaitando* nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Ncdėldieniais pagal sutartį

iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Bačkio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Sesuo, Brolis, Sesers 
Hunas, Pusseserė, švogeris, 
Pusbrolis ir Giminės.

.Laidotuvėse patarnauja gra-
S. P. Mažeika, Tel. 

Hž|».

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ. 

f
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. 'Ncdėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Te|.: Boulevard 7820 
Namų X<L: Prospect 1930

Ses- 
iškilmingos 
neatmezga

Genuine "Philadelphia” is 
sold only in this eilvcr-fuil 

package

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

2400 W. Maditon St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 

Tel. Secley 7330
Namų telefonas Bruntwick 0597

prie tavo kapo, tau paukščiai 
giedos ir giedrą rytą saulutė 
pasveikins, o naktį mėnulis 
šypsosis ant tavo kapo. Tau 
medžių lapai šlamės ir vasaros 
lietus aplaistys gėles, dabinau 
čias tavo kapą.-r-Steponas.

GĄGE PARK — Nors .Gage 
Parke mažai lietuvių gyvena, 
bet belaimiu atsitinka ir tarpe 
jų. Daugiausiai čia gyvenan
ti lietuviai užima dženitorių 
darbus. Didžiuma iš jų yra

Lai). 24 d., “Naujienų” lai
doje įvyko klaida žinioje apie 
ligonę p. Pranckienę, 1707 So. 
Halsted Street.

Buvo pasakyta, kad Viktori
ja Pranckienė serga, bet tik
renybėje turėjo būti, kad ser
ga Veronika Pranckienė.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

___ Nariai. _______

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankietams ir 

Pągrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

vėl grįžti Chicagon ir filmus 
parodyti daugiau vietų.

žinioje apie A. A. Dobbs ofiso 
atidarymą Marąuette Parke, 
buvo paduotas neteisingas te
lefono numeris. Naujo ofiso, 
7050 South Western avenue, 
telefonas yra PROspect 4182, 
o ne Hemlock 4182.

Lapkričio 20-tą dieną tap: 
palaidotas į Tautiškas kapine- 
Teisybės Mylėtojų Draugystė: 
narys ir geras naujienietis Pra 
nas Paulauskas.

Laidotuvių procesijoj daly
vavo apie 100 automobilių. Jc 
kapą puošė daugybė vainikų 
kurie buvo suteikti per gimi
nes ir draugus, 
sakė įspūdingą 
Drangelis.

Kaip gaila ir 
su tokiu brangiu žmogum, ko
kis buvo drg. Pranas Paulaus
kas, bet dar liudniaus jo bran
giai žmonai ir jo numylėtiems 
vaikams, sunui Stanislovui ir 
daukrelei Pranciškai.

Ilsėkis Pranai. Gal neužilgo 
ir mes pas tave nukeliausima 
O dabar pakol gyvi mes tavęs 
neužniiršime ir aplankysime ta
vo kapą. O kaip musų nebus

Religinės apeigos įvyko Gim. 
Panelės Šv. bažnyčioje 4-tą v. 
po pietų, o iškilnjinga puota, 
kurioje dalyvavo didelis būrys 
lietuvių, jaunosios namuose. 
Laimės pradedant bendrą gy
venimą !—K.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOlAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

PRANAS PAULAUSKAS

Kuris mirė lapkričio 15-tą 
1933 m. ir tapo palaidotas lap
kričio 20 d. j Lietuvių Tautiš
kas kapines. Pranas amžinai 
nutilo ir negali atsidėkavoti 
tiems kurie jam suteikė pas
kutini patarnavimą.

Todėl mes atmindami ir ap
gailėdami io prasišalinimą iš 
musu tarpo išreiškiame širdin
giausia padėką visięms kurie 
dalyvavo jo laidotuvėse ir tiems 
kurie suteikė jam vainikus. 
Taipgi dėkojame grabnešiams ir 
Dr. Drangeliui už pasakimą 
prakalbos prie kapo, ir grabo- 
riui J. F. radžiui, kuris nu
ramino mus liūdnoj valandoj ir 
sugabiai tvarkė laidotuvės.

Ilsėkis musu brangus vyre 
ir tėve ir lauk musų pakol h*' 
mes pąs tave ateisime.

Nuliude

Moteris, Sunūs ir Duktė. Namai: 6459 S. Street
ūtarninko. Ketverge ir 8nb*to* vek. T Iki

Sdetcmas SeputU* MM

MARQUETTE PARK 
tadieni čia įvyko 
vestuvės, kuriose 
mu mazgu4” buvo surišti smui
kininkė Patsy Markūnas, Chi
cagos Lietuvių Simfonijos or
kestro narė, 6552 South Wash 
tenaw avenue, ir Bruno Kri
vickas, chicagietis, kuris dabar 
turi užsiėmimą Indiana Hafbor,

Rtt. 6600 South Artesien Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

dienyj, lapkričio 23, su drau
gu išėjus pas kaimynus ir su
grįžus atgal, apie 41 v. v„ ra
do išverstus visus kambarius. 
Išnešta apie už 300 dol. dra- 
ihužių, ir kitų brangių daiktų, 
bet svarbiausiai, tai, kad vagi
liai (beieškodami .pinigų išne
šė daug visokių .labai įdomių 
popierų. Jų tarpe pilietybės 
popierius, “inšįurins” palisus 
ir daug kitų.

Vagiliai įlindo pro langą. 
Panašių atsitikimų pasitaiko 
labai daug, ir dėlto žmonės tu
rėtų būti atsargesni su langais, 
kuomet išeina iš namų nors ir 
labai trumpam laikui..

Kaimynas.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 46th St, 
Tęl. 'Bpnlęvard ‘5203 ir 8413 

1827 So. 49th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai

Laciiavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnąųja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale rpiekjžiąjęųe atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Teį. Ganai 2515 arba 2516

2314 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: '

1439 S. 49 Ct., Cicero, RL 
T*L Cicero 5927

4631 South Athland Avenue 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dien|, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telepbone Plaza 3200

.. įį'* 'JĮ
Advokatai

ANTANAS BAČKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 24 dieną, 11:40 va
landa ryto 1933 m., sulaukęs 
pu*sės amžiaus, gimęs Kėdainių 
ąpskr., Krakių parap., Medi
ninkų kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 

seseri Marijoną Ambutienę, se
sers sūnų Antanas Ambutas, 
broli Mateušą, pusseserę Elz
bietą Gilienę, švogerj Antaną,

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wetum Aoenu* 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

ąąo 9 iki U valandai ryto 
nno 6 iki 9 valandai vakaro

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

iventaditnio it ketvirtadienio.

2422 W. Marqųętte Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė, 

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

nedėliomis p|gal. susitarimu.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio U Eutopot it vii praktikuoja 
tenojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimu.

3335 So. Halsted St
T.L BOULEVARD 91M

Ttkfanai Yatd, 1138, 

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderąiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

giminės, o Lietuvoj motiną, se
seri irgi giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au
burn Avė.

įLaidotuvės įvyks utarninkė

šeštadienį mirė Ka
zimieras Mikalaitis- 

Mikal
Sirgo ilgą laiką; mirė po ne- 
pasekmingos operacijos Cook 

Ct. ligoninėje.

Phone Canal 6122

D^Rie S»
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

J0BDN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark

Vakar iš Chicagos išvažiavo 
Juozas Januškevičius Sr., ir jo 
sūnūs J. Januškevičiui Jr., ku
rie lankėsi Chicagoje ilgoką lai
ką lankydami parodą ir važi
nėdami po kolonijas su garsi
niais paveikslais, kuriuos J, 
Januškevičius Jr., nutraukė Lie
tuvoje ir šiame krašte.

Pirmiausiai abu Connecticut 
lietuviai sustos Scrantone, Pa., 
kur rodys filmus ir vėliau ap
suks kitas kolonijas, pamažu 
grįždami namo.

Penktadienį Januškevičus Jr., 
rodė paveikslus L. Auditorijoj, 
skirdamas pusę pelno į Da- 
riauS-Gireno Paminklo Fondą,

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aągščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 5174 

CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139 
. A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži-

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

SOUTHS1DE.—šiandien 1:30 
vai. po pietų jvyksta svarbus 
Southside janitoriy susirinki
mas Viking Hali, 69th ir Eme- 
rald avė., kurį šaukia būrys 
progresyvių Janitors’ unijos, 
lokalu 1, narių būrelis, vedąs 
atkaklią kovą prieš nelegalius 
unijos viršininkus-gengsterius 
ir bandąs juos iš unijos išguiti.

Jie nurodo, kad viršininkai 
eikvoja unijos pinigus, daro 
įvairiausius keblumus su iš- 
mokėjimu’ pomirtinių, terori
zuoja narius .atiminėja nuo jų 
darbus, reikalauja įvairių “do
vanų”, etc., ir bendrai viso 
kiaušiais budais išnaudoja ei
linius unijos narius. Dabar 
jie progresyviai nariai lifri iš 
ėmę draudimą “Injuction” 
prieš viršininkus, kuris laiki
nai suvaržė jiems rankas.

Sekanti susirinkimai įvairio
se miesto dalyve įvyks seka
mose vietose: antradienį, lapkr. 
28 d., Masonic Temple, 2451 
North Kedzie; lapkr. 29 d., 
Lion’s Club, 4300 West North 
avenue. Visų susirinkimų pra
džia lygiai 1:30 p.p. Visi lietu
viai janitoriai raginami į tuos 
susirinkimus lankytis ir ginti 
savo reikalus nuo gengsterių- 
parazitų.

DR. H E R Z M AN
- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam! žinomai per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojai chirurgą* 11 
akuėerie.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* vyrų, 
moterų ir yaikų pagal naujaunu* me
todu* X-Ray ir Jritokiua riektro* prie
taisą*.

Ofisą* ir Laboratorija: 
1025 W. ISth St.

iVąbndo*: nuo
nuo

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius .per 30 Metų 

4605-07 -So. Henmitage Avenue

Nedėliomis sulig sutartie*. 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

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

.2403 W. 63rd SL Cįricago
— n i r "i .1 ■ f »"ivi'“f i r mu i .■ 11

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA 
DENTISTAS 

gčtOT Avepųp

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki*
Htais.o.-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10

Nedėliomis 10 iki 12 vai.

šeštadienį, lap. 25 d., Cook 
County ligoninėje mirė Kazi
mieras Mikalaitis-Mikal, 42 
metų am., 4516 So. Troy St.

Jis sirgo ilgą laiką ir užbai
gė dienas, kuomet po nepasek- 
mingos vidurių operacijos mi
rė ligoninėje, šeštadienį 9:00 
ryto.

Velionio kūnas bus pašarvo
tas namuose, aukščiaus pa
duotu adresu, o laidotuvės 
įvyks trečiadienį, lap. 29 d., iš 
namų į Tautiškas kapines.

Velionis K. Mikalaitis-Mikal 
paliko žmoną A,. Vyliulę-Mika- 
laitienę ir du jaunu sunu Bru
no ir Ričardą. Ji yra giminai
tė nortbsidės gyventojo ir 
įvairių organizacijų nario — J. 
Vilio, 2135 North Spaulding 
avenue.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimu, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių 'aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšt}, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. 'Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akiui,ų kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kąip pirmiau.
4712 South/ Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę it patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

nuo 6 iki 8 
ryto

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. AAROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų jr visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsjed St. 
arti 31 st Street

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

niais 10—12 dieną.

Mrs. Anelia K. Jąrush 
Pbysical Therapy 

Midwife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim- 
dvmo natriuose ar li- 
goninėse. duoda ma- 
ssage. eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterim* ir mergi- 
noms patarimai do
vanai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbone HEMLOCK 7828

.......  ,11’11 IMIKI'II Įimi l.'l I >11' Į. Ulini—- 

Tel. ęicero .2109 jr 85 9. J 

Antanas Petkus
Graborius 

«£% JTa. 
CICERO,

Visi Telefonai:.

Yards 1741-1742

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street *

Valandų* nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal *ntartj.

Seniausi Lietuvių įGraboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatilkas patarnavimas .ym patekinęs ,tuksliW^Us beveik 30 
metų. — Vienintėlis Lietuvis Grabųrin* varfojąnt|s .modernišką, .ikktręs 
varoma» karabon? su loninem durim. —‘Jeigu didžiuojatės. dailumu ir tau
pumu laidotuvėse, <— pašaukite . t, . ■ .

REPUBLIC S3ip.> i. ’ ,

Juozapas Eudėilds <ir Tėvas

netoli Mpwui St. 
)-r~12 pietų ir

6 jki 7:30 vai. .vakaro.
Tel. Canal 3H0

Rezidencijos telefonai
Hyde Patk 675S az Centfpl 7464

o j y - w......... ..... .................*

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir

Šetajieniais sulig sutarties.

bet mano netolimoje ateityje (arba naųjieniečiai arba visai 
bespalviai. Porą savaičių at
gal, puldamas nuo kopėčių bu
vo susižeidęs “Naujienų 
tytojas M. Biera
.laimė ištiko Povilą Vilimą, 
porą kartų laimėjusį dovanas 
Naujienų kontestuosc. P-lės 
V. Vilimaitės broliui ketvirta-

1 . „J iLU'M! J"

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 .South Athland Ąve.t .2 (ubo* 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS J3ŽIOVOS 

Moteriškų, V. ~
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Milžiniškas Bankie 
tas ir Balius Nau 

jiems metams 
pasitikti

čikagiečiams praleisti linksmai 
laiką ir pasitikti Naujus Metus 
kartu su lakūnu James-Janu- 
šausku.

Kolonijai komitetai pasižadė
jo uoliai darbuotis, kad tas ba
lius pavyktų kuogeriausiai.

Susirinkimas nutarė, kad vi
si kolonijų komitetai sudarytų 
centralinį patariamąjį komite
tą, kuriam ALTASS valdyba 
duos atskaitas iš savo veikimo.

tenka žymiam darbuotojui it’ 
įvairių organizacijų nariui K. 
P. Deveikiui. Jam atsistuos 
vice-pirmininkai J. Jankus ir 
A. Jasutis. Jų nuveiktus dar
bus ir tarimus užrašinės C. Ge
nis, o pinigus skaitys ir “į 
knygutę užrašys’* — ižd. p. M. 
Ketvirtienė ir finansų raštinin
kas A. L. Mutulis.

irPalydėti senuosius metus 
pasitikti naujuosius, Amerikos 
Lietuvių Tranzatlantinio Skri
dimo Sąjunga rengia milžiniš
ką balių Ashland Auditorijoje, 
prie Ashland bulvaro ir Van 
Buren gatves.

Cicero suorganizuo
tas pastovus ALTA- 
SS lokalis komitetas
Si kolonija pasiryžusi parody

kit o m s 
Chica-

Vakar po pietų bendrame 
centralinės valdybos ir koloni
jų komitetų susirinkime buvo 
apsvarstyta ir galutinai patvir
tinta to rengimo planai. Daly
vavo atstovai ir visuomenės vei
kėjai iš Town of Lake, Brighton 
Perk, Marųuette Manor, Rose- 
lando, Bridgeporto, 
North Side’s, 
dybos nariai.

Rankiote 
programas su
buffet lunch ir šokiai prie ge
ros muzikos. Už visa tai bus 
imama tik vienas doleris įžan
gos. Tai bus puikiausia proga

Cicero, 
taip pat visi val-

bus koncertinis 
prakalbomis, bus

Ii “ką ji gali” visoms 
lietuvių kolonijoms 
goję.

O visą turtą saugos ir Am. 
Lietuvių Tranzatlantinio Skri
dimo sąjungos iždui — iždo 
globėjai: J. Klimas ir N. Joni- 
kaitis. Jiems visiems* į talką 
pasižadėjo ateiti J. Halakas, 
P. Soider-Sideravičius ir B. 
Tumavicb, neskaitant minios 
lakūno J. R. James-Janušaus- 
ko skridimo pritarėjų, kurie 
randasi Cicero miestelyje! į 
darbą! A vt

■+
tingumo parenkant tik patį rinkii- 
ninusj tabaką, LuckieK išdirbėjai įve
dė spraginimo procesą jūsų gerklės 
apsaugai ir geresniam skoniui.

Luckies ju« visuomet rasite pui
kiausi tabaką, visuomet puikiausi ap
dirbimą. Iš priežasties to, Lucky 
Strike cigaretei yra visuomet lengvi 
ir švelnus. Štai kodėl šie cigaretei 
lepių rūkytojų visur labieu mėgsta
mi. Atsiminkite, jog ilgi, balti, 
tvirti pelenai yra Luckies požymiu 
puikios tabako kokybės.

(Advertaisement)

CLASSIFIEDADS

Business Service
Biznio PatH~navima»-

t

Cicero 
visuo-

CICERO — Kuomet 
ką pradeda dirbti, tai 
met darbą atlieka kuogeriau
siai ir dažniausiai pralenkia 
visas kitas lietuvių kolonijas 
musų skerdyklų sostinėje.

Tais praeityje numintais ta
kais žada eiti ir naujai susi
organizavęs Amerikos Lietu- 
tuvių Tranzatlantinio Skridi
mo lokalis komitetas, kuris 
pasiryžęs antro skridimo dar
bą varyti savo kolonijoje ir
pralenkti visus kitus pinigų su- kampo, 
kėlime.

To viso darbo vadovavimas lankyti.

Rytoj Town of Lake 
ALTASS skyriaus 

susirinkimas

T0WN OF LAKE — Rytoj 
vakare, antradienį, 8:00 vai. 
vakare įvyks Town of Lake ko
lonijos Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są
jungos skyriaus susirinkimas 
Wm. J. Kareivos svetainėje, 
netoli 47-tos ir Paulina gatvių 

Visi nariai ir suinte
resuoti prašomi būtinai atsi-

Iowos farmeriai pikietuoja kelią, kad sulaikyti produktų įvežimą j Sioux City, Iowa.

Aukštos kokybes 
žymė

Dariaus-Girėno pos
tas organizuoja mo 

terų “auxiliary”
Šaukia pirmą susirinkimą 
šiandien J. Juškos svetainėje.

Motinos Helenos
Radio valanda

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICA.GO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Lepus rūkytojai žino, jog ilgi, stip
rus, balti pelenai ant jų cigarų yra 
pasėkomis puikaus tabako galutino 
degimo. x

Tai yra ypatinga aukštos tabako 
kokybės pobūdžio žymė Lucky Strike 
cigaretuose. Ilgus metus Šie cigare- 
tai buvo garsus savo tabaku. Tik 
rinktiniausis tabakas patyrusių pir
klių superkamas didžiuose pasaulio 
tabako prekyvietėse dėl Lucky Strike.

Lucky Strike išdirbime, be to, iš
dirbėjai naudoja tik pačius puikiau
sius vidurinius lapus. Maždaug aš
tuoniasdešimt šeši nuošimčiai ištiso 
tabako augalo yra atmetama išdirbi
nio eigo je. Iš priežasties to, į ūsų 
Luckies pasiekia jus pilnai prikimšti 
nunokusiu, pasendintu, rinktiniu ta
baku.

Tik dėl to, jog Lucky Strike ciga- 
retai yra pilnai prikimšti pasaulio 
puikiausiu naminiu ir turkų tabaku 
jie traukiasi lengvai ir dega lygiai 
su ilgais, drūtais, baltais pelenais, 
kurie neklaidinančiai parodo tabako 
žinovui šio mėgstamo cigareto aukš
tą kokybę.

Prie los visos priežiūros .ir rūpės-

Atsukite savo priimtuvą ir pasi
klausykite garsios Lietuvių Radio 
Valandos, kurią duoda Motina Hele
na šj vakar nuo 9 iki 10 vai. vakaro 
iŠ Stoties W. S« D. C. Pasiklausy
kite geros muzikos, dainų ir kitų 
vaišių kuriuos jums suteiks garsioji 
Motina Helena, paskilbusi Žolių Spe- 
cialistg 4732 So. Ashland Avė., taip
gi Skyriaus krautuve 3339 South 
Halsted St.

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darba už 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965RRIGHTON PARK — Ame
rikos Legijono lietuvių sky
rius “Dariaus ir Girėno Pos
tas” orgaųizuoja moterų sek
ciją, auxiliary, ir pirmas or
ganizacinis susirinkimas įvyks 
J. Juškos svetainėje, “Holly- 
wood Inn”, 2417 West 43rd 
Street.

Iniciatoriai prašo visų eks- 
kareivių žmonų ir dukterų į 
naująją organizaciją įsirašyti. 
Ji bus susijungusi su Ameri
kos Legijono lietuvių skyriu
mi. “Dariaus 
tas” nuveikė
darbų lietuvių labui ir, mano
ma, kad gavęs į. talką ir mote

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

The English tolumu I

her

all

37
the radio my TommyMom told Dorothy: “Today when I heard over 

was hurt . . . when I thought he might die ... I prayed 
to God to save him, to take me instead”

OftlAŲ MYBOYr Football

bu FRANCIS WALLACE
J AUTHOR. QF "HUDDLE*

CHAPTER THIRTY-SEVEN

Then Mom heard Pop’s voice: 
“You old bag of wind—you’re as 

bad as them radio announcers. Now 
get out of here before I throw you 
out likę I ought have done years 
ago.”

Mom raised up. “Pop, let him 
alone.”

Pop came to her side. There were 
tears in his eyes. They were likę 
the time when Tommy had almost 
died from pneumonia; Mom put her 
hand on his head just likę she did 
then wnen he was on his knees 
this way.

“I’U be all right, Jim—no matter 
what happens 1’11 be all right.” 
She would be, she knew it. She was 
suddenly calm inside.

Then somebody else came. Doctor 
Long was bringing a giri—Mom 
could hardly believe her eyes. It 
was Dorothy Whitney. Dorothy’s 
eyes were wet, too, a little, būt she 
was smiling happily.

If Dorothy was happy, Tommy 
was all right.

Dorothy was talking and 
voice was sweet and smooth.

“Tommy’s all right, he’s 
right.”

“For sure?” Mom wondere d 
whether her lips were saying what 
she wanted them to say.

“For sure,” Dorothy said. “Dad 
is out there and he’s been with 
Tommy and he just called me up 
and told me to tell you Tommy is 
all right. Understand? Are you 
happy now?”

Mom nodded and she smiled.
If Charlie Whitney said it, it 

was all right.
Charlie Whitney was a wonder- 

ful man.
And Dorothy was a sweet giri, 

just likę her pretty mother.
It was a grand world. Mom lifted 

her hand to touch Dorothy’s head. 
Her fingers felt funny.

She lifted her hand to Doctor 
Long, who was writing out a pre- 
scription. One of the fingers 
wouldn’t straighten. He nodded 
slowly.

“Uh-huh. Sometimes happens 
that way. When you get up weni 
have a good look at your teeth.”

He gavę Pete the prescription; 
then turned to Mom: “Now you 
stay in bed for a week at least, 
understand?”

Būt the way he said it Mom 
realized that he knew her too well 
for that; he even smiled a little. 
“Now give her quiet, everybody.”

Mom had to smile at poor Uncle 
Louie who was sitting in a comer 
looking likę a dog who had been 
whipped for something he hadn’t 
done. She smiled at him; that 
would make him feel better; he 
would feel he was bcing mistreated 
and then he’d be happy.

The others went out būt Mom 
held Dorothy’s hand and she re- 
mained, sitting on the little stool 
Mom always used to warm her back 
against the flre.

Somebody turned out the light. 
Mom looked at Dorothy In the 
shadovm and flares of the flre; at 
her sweet little mouth and firm 
little chin and round firm cheeks 
štili red from the winter outside 
and the excitement. Dorothy’s eyes 
were soft brown, now. They looked 
back at Mom. Dorothy was a brave

“You’re just likę your mother,” 
Mom said.

Dorothy was quiet. Mom went 
on: “Once I was wheeling Tommy 
and I met your mother. She was so 
pretty, too beautiful to stay long 
in this world.”

The giri uttered a quick sob and 
dropped her head. Mom went on, 
s a y i n g things she 
shouldn’t. ...

“Your grandmother 
me very much.”

Dorothy continued 
would do the poor little thing good, 
Mom thought, sometimes a good 
cry brought out things nothing else 
ever did; likę sometimes, after it 
stormed, the world seemed calm 
and full of a beautiful peace.

“He’s a good boy, honey.”
The giri turned quickly, her back 

to Mom, and looked into the flre, 
Into the shifting* flames and the 
bubbles of tar that s u d d e n 1 y 
spurted into brief, brilliant flashes. 
Her voice was calm and low when 
she špoke:

“Things happen funny sometimes, 
don’t they?”

Mom said: “It’s God’s way of 
doing things, Dorothy. Have faith 
in Him always and He*ll never fail 
you.”

The darkened room was full of 
Faith, Dorothy thought. God 
seemed elose and all around; in the 
brilliance of the flre; and the 
shadows were holy refleetions. Doro
thy seemed less alone than at any 
time in her life, here In this room 
with the holy shadows of God, with 
such faith and love for Tommy, here 
with the woman who, except for 
Grandmother, might possibly have 
been her mother. Dorothy saw that 
now, saw it clearly in the dark.

tfommy’s mother was taikingi

knew she

never liked

to sob. It

“Always have faith in God. Today, 
when he was hurt, when I thought 
he might die, I. prayed to God to 
save him, to take me, instead. In 
His wisdom, He did not see fit to 
take me; būt God is just and He 
left me this.”

Dorothy, terrifled būt unafraid, 
turned to look.

Mom held up her crooked finger.
* ♦ ♦ i

t;

Mom was up and around in no 
time. They made her stay in bed 
the next morning for breakfast and 
Pete made a lot of jokės about the 
lady of the house and all that; būt 
when they all came home in the 
evening Mom had their ham and 
cabbage ready—it was what they 
always had on the second 
the year.

“Here,” Pop stormed, 
Doc say for you to stay 
for a week?”

“She just wouldn’t,” 
Emmy said, “and I couldn’t just 
hold her in, could I?”

Pop tried to look stem. “You get 
back to bed,” he ordered.

Mom smiled and eut the bread, 
saving the heel for Pop. “Šit down 
and eat,” she said, “I started the 
New. Year bad enough without 
keeping it up all year.”

Pop štili tried to look important 
būt Mom knew it was just put on; 
and the way he started to eat 
proved it; for pop thought nobody 
else could cook likę Mom. Ęmmy 
put too much seasoning in things, 
so much that Pop asked her once 
if she had leamed to cook in Mexico 
or some place because she made 
everything hot tamale.

(To Be Contlnued)

day of

“didn’t 
in bed

Couain

k

fei

JWti...............

ir Girėno Pos- 
ncmažai žymių

Janitoriai vienbal
siais nnes savo um 

jos viršininkus
Pasirąžę visus gengsterius iš 

organizacijos išmesti

Antradienį lapkričio 21 d 
3317 West Roosevelt Road, 
įvyko janitorių unijos narių 
susirinkimas, kuriame atsilan
kė pilna svetaine žmonių. Vi
si vienbalsiai/nutarė, kad rei
kia prašalinti dabartinius uni
jos viršininkus, kurie įsibrovė 
neteisėtai ir su savo sėbrais 
gengteriais eikvoja pinigus ir 
terorizuoja narius.

team 
with

The Iggoritte football 
desires to book a. game 
a Lithtfanian football team for 
Thanksgiving Day. The team 
mušt be ėąuipped with uni- 
forms.

The weight of the Iggoritte 
team averages 150 Ibs. For ar- 
rangements call:

Arthur Montvid
Brunswick 0597.

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

MADOS MADOS

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

ku-

LANKYK 
MOKYKLĄ!
Svarbiausis dalykas musų gyveni
me yra mokslas. Visokiais bu
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas yra 
mokykloje. Lankymas mokyklos 
nušviečia protą, auklėja darbštu
mą. stiprina valią, suteikia galią 
sėkmingai kovoti su gyvenimo 
sunkumais. Gerai rašyti ir skaity
ti savo kalboje turėtų mokėti 
kiekvienas lietuvis, šioje šaly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiems gerai žino
ma, kad mokintų žmonių būtinai 
reikia, ir jie yra labai brangus.

Lietuvių Mokykla
3106 SO. HALSTED ST.

ave., Viking Temple;
28 d., — Masonic

2454 North Kedzie;
Lion’s Club,

North avenue. Visų
29 d.

Kiti panašus susirinkimai 
įvyks sekamose vietose: lap
kričio 27 d., South Side 69th ir 
Emerald 
lapkričio 
Temlpe, 
lapkričio 
4300 W.
susirinkimų pradžia 1:30 vai. 
po pietų. Visi lietuviai jani
toriai raginami į tuos susi
rinkimus lankytis ir ginti sa
vo reikalus nuo gengsterių — 
parazitų.

*■

RADIO
Nauji radio progra

mai 
v į;

šįvakar, 8:00 V. v. J. Lips- 
kio muzikos instrumentų ir ra 
dio krautuvė Cicero, 4916 West 
14th Street, Inauguruos naują 
seriją radio programų, iš sto
ties W.H.F.C., 1320 kč., Cicero, 
įIIL Į jutos įeis muzika, dai
nos, margumynai, lurluoi 
pildys pasižymėjusios, radio jė
gos. Programai nusitęs pusę 
valandos iki 8:30 v. v. Prane-

16ė j o rolėj e b us~ NPa j auakas, 
■ ■ -.^-4 CU'--4 '..į- -

■.v.’, . '

2814 — Labai madni bhuzka be 
rios rudeny sunku bus apseiti. kaip pra
dėsime dėvėti kostiumus. Galima siū
dinti iš bile spalvos šilkinės arba vilno
nės materijos. Sukirptos mieros 14. 
16, 1'8, 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 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

urane Coal Co
5332 So. Long Avė

4 Chicago. III.
TEL. REPUBLIC • 8402

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidąs, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 6821 So. 
Westem Avė, Republic 5730, Chica- 
go, III.

Financial
Finansai-Paskolos

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

134 No. Šalie St.

Personai
Asmenų Ieško

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

Rašykite
Box 51 

1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAU žmogaus kuris no
rėtų važiuoti i Floridą su privatišku 
karu, nevėliau kaip antradienį ar 
trečiadieni, lapkričio 28 ar 29 d. 
Del platesnių žinių šaukite 

Tel. Lincoln 5123

Help Wanted—Female
bjninltių Reikia

MERGAITE virš 18 prie abelno 
namų darbo, mažas apartmentas, 
$4.00. 1350 S. Avers Avė. Telefonas 
Crawford 1511.

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

Lošt and Found
_____ Rasta Pamesta______

ŠUO pasimetė lapkričio 18 dieną 
“bull-terrier”, rusvas, vyriškos gim- 
ties, nukirpta nugara, atlyginsiu. 
7017 SoA Maplewood Avė., 1-mas 
flatas.

For Rent
RENDON 6 kambariu moderniš

kas flatas. garu šildomas, pigi ren- 
da, 6746 So. Artesian Avė.

H0RT6AGE BAHKERS Furnished Rooms

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

2608 West 47th St

Petcr Conrad(Adresas)
-'t : f-J * ' ijin. X’

pu- 
biz-

ar- 
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Prisirašykite i musą apnik* 

TEL. LAFAYETTE 1083

NAUJIENOS Pattern Depe.
1739 S. Halsted S,t„ Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.................. .

Mieors

(Miestas ir valstija) 
...... ............. .

ii

RESTAURACIJA — alaus laisnis 
geras iki Nauju Metų. Yra visi 
įrengimai. Kaina $880. Atsišauki
te 1485 So. Sangamon St

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

(Vardas ir pavardi)

NAUJIENOSE

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

8023 S. Halsted St 
(Janseh Srud.) 

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

PARDUOSIU aludę su namu 
ba mainysiu apt namo, biznis 
dirbtas per daug metų.

1238 W. 59 St.
PARDUOSIU arba priimsiu i 

sininkus į grosernės ir bučernės 
ni. Vienai moterei persunku.

3485 So; WalUce Si.




