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Dalis skerdyklų dar 
bininkų vis dar te- 

bestreikuoja .

10,000 šilku darbinin 
kų laimėjo 2 sa

vaičių streiką

AMERIKOS AMBASADORIUS RUSIJOJE Lietuvos NaujienosGIMAI CLEVELANDE) v * ^^j*^**^

BUVO PASEKMINGI Šiauliuose 400 bedarbiu

Susitaikymas su gyvulių pri
žiūrėtojais, pasirodė, nepa • 

.lietė kitų streikuojančių dar
bininkų

Laimėjo 15 nuoš. pakėlimą al
gų trumpesnes darbo valan
das ir pripažinimą unijos

CHICAGO.— Streikuojantys 
gyvulių prižiūrėtojai siisitaikė 
su gyvulių jardų savininkais, 
laimėjo 10 nuoš. laikinį algų 
pakėlimą ir jau užvakar vaka
re sugryžo į darbą.

Iš pranešimo apie jų streiko 
baigimą, kaip jau buvo rašyta, 
buvo neaišku, ar tas susitaiky 
mas paliečia kitus streikuojan
čius skerdyklų darbininkus. Pa
sirodė, kad susitaikymas kitų 
darbininkų nepalietė ir Illinois 
Meat Co., Cohrmbia Cold Star- 
age Co. ir Wm. Davies Cold 
Storage Co. bučeriai ir šal- 
dyklų darbininkai pasiliko ir to
liau streikuoti.

Galima tikėtis, kad streikas 
dabar persimes ir į kitas ma
žesnes skerdyklas, nes streiku 
grūmoja ne tik bučeriai ir ša!- 
dyklų darbininkai, bet taipjau 
dešrų darbininkai ir mėsos iš- 
vežiotojai.

Sužeistas pikietuotojas
Pikietuotojas Harry Legger, 

111 E. 31 St., liko supjaustytas 
peiliu ir išgal>entas į pavieto 
ligoninę.

PATERSON, N. J., 1. 30. — 
10,000 streikuojančių šilkų dar
bininkų laimėjo streiką ir pir
madieny sugrš į darbą. Strei
kas buvo palietęs apie 600 šil
ko audinyčių ir tęsėsi dvi sa
vaites.

Susitaikymas buvo pasiektas 
tiesioginėse samdytojų derybo
se su streikieriais. Streikieriai 
laimėjo 15 nitoš. pakėlimą al
gos, 44 vai. darbo savaitę ir pri 
pažinimą unijos— Associated 
Šilk Workers Union, kuri pri
klauso Amerikos Darbo Fede
racijai.

CLEVELAND, O., lapkr. 30.— 
(Telegrama Naujienoms). Avia
cijos parengimai Clevelande pra
ėjo dideliu pasisekimu, o tų pa
rengimų buvo trys.

Užvakar buvo bankietas pa- 
sitikimui lakūno James-Janu- 
šausko. %

Vakar gi buvo balius su pra
kalbomis.

šiandie gi įvyko didžioji 
Aviacijos/ Dienia, į kurią atsi
lankė didelė minia žmonių.

Rado nužudytą gar 
sų kriminalistą 

Verne Miller

Nuteisė ja uzmu- 
andas

GRAND RAPIDS, Mich., 1. 
30.—William L. Crandell, 15 m. 
dar tebelankantis pradinę mo
kyklą vaikas, kuris prisipažino 
nužudęs plėšimo tikslais savo 
kaimynę Mrs. Wm. Brewer, 68 
m., liko nuteistas ir išgabentas 
kalėjiman visam amžiui už 24 
valandų nuo suėmimo.

Crandell prisipažino, užsidė
jęs kaukę įsilaužęs į senos mo
teriškės namus, bet ji jį paži
nusi ir kai norėjusi paimti jam 
šluotą, jis ją nušovęs. Mirda
ma ji atsisakė įvvardyti savo 
užmušėją. Vienok jis tapo sif- 

. sektas ir tuojaus prie žmogžu
dystės prisipažino.

Išplaukė Maskvon
NEW YORK, 1. 30.— William 

C. Bullįtt, pirmas Amerikos 
ambasadorius sovietų Rusijoje, 
vakar laivu President Harding 
išplaukė 
Maskvai

j Rusiją, kad įteikti 
savo kredentialus.

Vokietijoj, I. 30. —

Visas Vokietijos baž 
nyčios kabinetas 

rezignavo
BERLYNAS, 1. 30. — Vi

sas Vokietijos protestonų baž
nyčios kabinetas rezignavo iš 
priežasties einančių bažnyčioje 
aštrių ginčų, naciams vis ne
paliaujant kištis į bažnyčios 
reikalus.

Vyriausias vyskupas Mueller 
paprašė kabinetą ir toliau eit1 
savo pareigas iki jis paskira! 
naują kabinetą. Bet susirasti 
naują kabinetą bus sunkus dar
bas, nes bažnyčia yra sUskilu 
si į .kelias frakcijas ir sunku, 
bus tas frakcijas sutaikinti.

Naciai reikalauja įvesti visai 
naują, vokišką, religiją ir at
virai prisipažysta, kad jie ne
gali susitaikinti su dabartine 
krikščioniška religija.

Paliuosavo suimtuo 
sius linčiuotojus

KIEL,
Walter Schuecking, pasaulinio 
teismo teisėjas, liko pašalintas 
iš profesoriaus vietos Kiel uni
versitete kaipo “politiniai ne
ištikimas”. Jis buvo griežtas 
pacifistas ir nuo to yra daug 
kentėjęs.

BERLYNAS, L 30. — Eko
nomijos ministeris paskelbė, kad 
dabartinės gaminių kainos ne
gali mainytis ir kas bandytų 
kainas kelti, tas bus aštriai 
baudžiamas. - '

William Christian Bullitt,
42 m., kuris tapo paskirtas pirmuoju Jungt. Valstijų ambasa
dorių sovietų Rusijoje. Jis jau senai agitavo už Amerikos pri
pažinimą sovietų Rusijos ir tuo reikalu yra asmeniškai pasi
taręs su Leninu. Jis buvo narys Amerikos taikos delegacijos, 
bet iš jos pasitraukė, aštriai pasmerkdamas Versalės itaikos 
sutartį. Jis gerai pažysta Rusijos reikalus ir liuosai vartoja 
rusų kalbą.

PRINCESS ANN, Md., 1. 30. 
—Keuri žmonės, kurie buvo 
suimti už vadovavimą gaujai, 
turi nulinčiavo vieną negrą, 
vakar tapo paliuosUoti vietos 
;eismo, neva delei “stokos įro
dymų”.

Teismas buvo pilnas žmonių 
ir minia triukšmingai pasitiko 
teismo nuosprendį. Kad suimti 
tuos linčiuotojus, gybernatorius 
buvo prisiuntęs miliciją, kuri 
;urėjo kelias valandas kautis su 
minia, kol suimtuosius išvežė

Baltimorės kalėjimą.
Kokis viešpatauja minios 

ūpas, parodo tai, kad milicijai 
išvežus suimtuosius, minia su
sirinko kapinėse, atkasė nulin- 
čiuoto negro lavoną ir nu?piovė 
jam galvą, neva kad pasiųsti 
gubernatoriui Ritchie “kaipo 
suvenirą”.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuraę šiai dienai prana
šauja:
* Nepastovus ir biskį Šalčiau.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:- 
20. '

10 Vokietijoskomu- 
nistų pasmerkta 

mirčiai

DETRO1T, Mich., 1. 30. — 
Detroito pakrašty, griovyje ras
tas nužudytas vienas iš pavo
jingiausių Amerikoje krimina
listų, Verne Miiler, kurį- jau 
nuo senai ieškojo federalinė 
valdžia, kuri už jo sugavimą 
buvo paskyrusi $10,000. Mėnuo 
atgal jį Chicagoje buvo užklu
pę federaliniai agentai, bet 
jam pasisekė pabėgti. Verne 
Miller savo laiku yra buvęs še
rifas.

Spėjama, kad jį nužudę jo pa
ties draugai. Jis nebuvo nu 
šautas, bet užmuštas, nureng
tas nuogas, surištas, ’ įvyniotas 
į du blanketus ir pamestas grio-

ŠIAULIAI—Pasibaigus vasa
ros sezono darbams, daug dar
bininkų liko be darbo. Dabarti
niu metu jau yra užregistruota 
50 bedarbių. Be to, pasibaigus 
miesto sa-bės durpyne dar
bams iš ten atleista 350 darbi
ninkų, kurie nuolat varšto sa- 
bės duris ir prašo darbo.

Teko patirti, kad miesto ša
be visus bedarbius žiemos me
tu žada aprup. darbu. Viena be
darbių partija bus pristatyta 
prie maudyklių išvalymo, kita 
—akmenų skaldymo, prie miš
ko darbų ir kt.

Dabartiniu metu Šiaulių 
miesto sarvė šelpia 300 betur
čių šeimų, žiemos metu, ma
noma, kad tas skaičius žymiai 
padidės. Beturčiai šėlpiami 
maisto produktais, kuru, rū
bais, avalyne, o kai kurioms 
šeimoms net apmokama už bu
tą.

Vėl nagrinėja Scotts 
boro negrų bylą

Mažėja alkoholio var
tojimas

KAUNAS.— Monopolio refe
rentas paaiškino, kad 1933 me- . 
tais degtinės vartojimas žymiai 
sumažėjęs.. Ypatingai maža 
degtinės geriama provincijoj. 
Praeitais nietais Finansų Mi
nisterijos buvo numatyta dar 
daug kur steigti degtinės krau
tuves, bet šie metai parodė, kad 
tokios pardavyklos duotų tik 
nuostolių. Be to, nuo 1934 
mėtų bus daug likviduota senų 
degtinės pardavyklų.

Lietuva eksportavo 
daugiausia

KAUNAS.—Pabaltijo preky
boj su Čekoslovakija Lietuva 
šiemet atsistojo pirmoj vietoj. 
Iki 1932 metų stovėjo pasku- 
tinj. Per pirmąjį šių metų pus
metį Lietuva į Čekoslovakiją 
eksportavo už 4 mil. 85 tukst. 
čekų kronų, Latvija už 2,251,- 
000, Estija—2,072,000, Suomija 
—1,845,000 kronų.

DECATUR, Ala., 1., 30.—.Tau 
baigiama nagrinėti septynių 
negrų jaunuolių byla, kurioj jie 
yra kaltinami buk išgėdinę 
baltas mergaites. t Pirmiau 
buvo nuteisti mirčiai, bet 
lies augščiausias teismas
metė tą nuosprendį ir Įsakė 
bylą išnaujo nagrinėti.

Byla jau tapo atiduota jury 
ir laukiama nuosprendžio.

Savivaldybė iš išeikvo 
tojų ieško 77.281 lito

dvi 
jie 
ša- 
at-

DESSĄll, Vokietijoj, ^0.- 
10 komunistų liko pasmerkti 
mirčiai už užmušimą laike, riau
šių vasario 11 d. vieno nacių 
rudmarškinio smogiko.

Del to paties nacio užmuši
mo liepos mėn. buvo pasmerk
ti mirčiai dar trys komunistai.

LĮSBON, Portugalijoj, 1. 30 
—Lindberghas su žmona iš
skrido iš Porto Praia, Cape 
Verde salose, j Bathurst, Gkm- 
bijoj, vakariniame Afrikos pa- 
yraštyje. Kaip matyt, jie ne
sirengia skristi per Atlantiką, 
bet veikiausia gryš į Angliją 
ir iš ten laivu plauks į Ame
riką.

40,000 bedarbių gan 
šią darbą

CHICAGO.— Viešųjų darbų 
administracija užgyrė naujus 
projektus, kurie suteiks darbo 
40,000 Chicagos bedarbių. Jie 
gausią darbą Už kokių 10 die
nų.

6 Vokietijos komu 
nistai nužudyti

COLOGNE, Vokietijoj, 1. 30. 
—Cologne kalėjime šiandie liko 
nužudyti 6 komunistai, kurie 
buvo pasmerkti mirčiai už už
mušimą dviejų nacių smogikų.

Krato Airijos fa 
šistus

DUBLINAS, 1. 30. — Polici
ja padarė visą eilę kratų fa
šistinių mėlinmarškinių na
muose ir raštinėse ir sakosi ra
dusi daug ginklų, amunicijos 
ir išdavikiškų dokumentų.

Hooveriš protestuoja prieš 
Čiuotojus

lin

MONTREAL, Que., 1. 30. — SAN FRANCISCO, Cal., 1. 30. 
Prie upelio rastas sušalęs laukų —Buvęs prezidentas Hoovens 
darbininkas L. Lalancette, 17 kartu su kitais žymiais Califor-; 
m., kuris paklydo sniego aud- nijos piliečiais pasirašė protes- 
roj ir sušalo laukuose. Jį sau- tą prieš nulinčiavimą dviejų 
gojo jo Šuo, kuris, kaip ma- žmogvagip, Thurmond ir Hol- 
tyt, bandė jį vilkti, bet neį- mes ir taipjau* pasmerkė r gu- 
veikdamas pasiliko saugoti jo bernatorių Rolph už jo prita

rimą tiems linčiuotojams.
veikdamas pasiliko saugoti 
lavoną. • ?- '

&
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Dr. YVyneKOOp <ipk<lr" vy sale kelio. Manoma, kad jis 
finfh liv'TiliTllrfvniSI reikalavo iš drangų«<prieglau- unut ut dog> bet jau 6 žmon.s yra

S3-V0 marČlOS apkaltinti už jo priglaudimą ir 
----------- - dvi merginos, kurios gelbėjo 

fCHięAGO.—Grand jury už- jam pabėgti yra nuteistos vie- 
vakar Apkaltino Dr. Alice Wine- niems metams kalėjiman, be to 
koop, 62 m., už nužudymą savo kad jis yra labai stropiai po- 
marčios Rheta Wynekoop. Dak- licijos ieškomas, tai jo draugai 
tarė pirmiau prisipažino, kad ntftarė nusikratyti ir todėl už- 
chloroformu nunuodijo' savo mušė jį.
marčią ir paskui ją nušovė. Te- Kaltinama, kad jis vadovavo 
čiu’as paskiau savo prisipažini- Kansas City skerdynei, kurioj 
mą atšaukė. Ji yra kalėjime, žuvo 4 federalinei agentai ir 
serga ir yra daktaro prįežiu-1 vienas kalinys, 
roję. Ji tikisi, kad jai nereikės 
stoti teisman, nes mirtis ją 
pirmiau pasiimsianti.

Jos sūnūs Earle irgi tebėra 
kalėjime, kaltinamas prisidėjęs 
prie suokalbio nužudyti savo 
žmoną. Tečiaus rimtų įrody-| CHICAGO.—Užvakar trys 
mų prieš jį nėra ir jis veikiausia plėšikai užpuolė West Thirty- 
bus paliuosuk>tas, First State Bank, 555 West

< - ---- s---------  31 SI. jr terorizuodami septy-
Nulinčiavo negrą ki^mdaiti-ni,lkus’ls?;'ISmė. a?-e 

___________________$1,800. Vienas plėšikų turėjo 
ST. JOSEPH, Mo., 1. 30. — k«)kosvai<iĮ. Jie pabėgo vogtu 

7,000 žmonių minia, nebodama automobl 1U‘ 
ašarinių dujų bombų ir gru-| -----------------
mojimų 
Buchman 
pastvėrė 
Warner, 
pakorė.
dau'g moterų. Nulinčiuotas neg-l 
ras prisipažino, kad jis užpuo 
lė ir išgėdųio 21 m. žydelkai- 
tę, kurios vardas nėra skelbia
mas. • /.

Gubernatorius įsakė ištirti! 
linčiavimą, surasti linČiutojus 
ir atiduoti juos teismui. 

, • .. .  w a H ■!■■■■-«

Prašo infliacijos
TOPEKA, Kas., 1, 28.—— Kan

sas atstovų butas priėmė rezo
liuciją, kuri prašo prezidento 
Roosevelto pravesti pinigų in
fliaciją.

Amerika degtinę 
mainys ant prekių

KAUNAS.— Paaiškėjus Kau
no m. savivaldybėje pinigų va
gystei, miesto burmistras pra
šė apygardos teismo pripažinti 
savivaldybę civiline ieškove ir 
jeiAkiančia ieškinį prieš visus 
kaltinamuosius 77,281 lit. su
moje/ Ieškiniui apdrausti pra
šyta uždėti kaltinamųjų turtui 
areštą. Kauno apygardos teis
mas, dalyką apsvarstęs, nutarė 
uždėti areštą Pluščausko na
mams, esantiems Dzūkų g. 15 
nr.

Apiplėšė Bridgepor 
to banką

WASHING(TON, 1. 30. - 
Jungi. Valstijos leis importuo 
ti degtinę tik toms šalims, ku
rios sutiks pirkti • Amerikos 
ūkio produktus ir industrijos 
gaminius. Degtinės pirkimą 
kontroliuos pati administracija 
ir nustatys kvotas, kokiuos vy
nus ir svaigalus kuriose šalyse 
pirkti.

Rado nužudytas dvi 
merginas

tankais, įsilaužė į ••
pavieto kalėjimą ir Atėmė Mėlinąjį Arą 
19 m. negrą Lloyd 
kurį netoli kalėjimo 
Mindoj dalyvavo jijr

WASHINGTON, J. 30. —In
dustrinė administracija atėmė, 
penkioms Loft, Ind., sankro 
yoms Washingtone Mėlinąjį 
Arą už nepildymą kodekso ir 
mokėjimą, darbininkėms mažes
nių algų, negu nustato kodek
sas.

Loft. komp. turi' apie 1,000 
restoronų ir saldainių sankro
vų didesniuose ' miestuose ir 
samdosi apie 5,000 darbininkų.

Kompanija tuoj aus pasiuntė 
protestą ' prezidentui ir gen. 
Johnson, tikrindama, kad ji ko
deksą pilnai pildanti.

CANTON, III., 1,. 30. —Paul 
Greenwood, 32 m., liko nušau
tas, o Harold Hoopes, 32 m., li
ko. sužeistas susišaudyme Ellis- 
ville miestely, kuris kilo po 

kuris geg/28f d. W garnio. Vėliau liko sužeistas 
šerifas ir jo deputas, jų auto
mobiliui įvažiavus į tvorą.

hiImi—................... »■' " -

KENNETT, Mo., 1. 30. —še
rifas Donaldson išgabeno į sau
gesnę vietą 28 m.'negrą.iš He- 

publė dvi 'baltas moteris ir už 
tą tapo pasmerktas mirčiai

V’ a J ii
1

Al'
■ /J*'/'-

Mažina atlyginimą
■........... -,w ■■■■■■■*.

KAUNAS.—Zamenhovo g. 3 
nr. yra šteino ir C. skudurų 
sortyravimo sandėlis. Dirbama 
10 darbininkių moterų. .Jos tu
ri plėšyti, skirstyti ir pakuoti 
dideliais kiekiais “handelninkų” 
surankiotus skudurus ir vėliau 
savininkas siunčia popierio fab
rikams. ‘Darbas yra baisiai ne
švarus ir pavojingas užsikrėsti 
įvairiomis ligomis. Už tą dar
bą 8—10 vai. moka po 2—2.50 
litų, šią savaitę savininkas 
galvoja mokestį sumažinti pi 
50 et. Darbininkės tyli, nes toks 
darbas ypatingos specialybės 
nereikalauja ir sav. atleidęs se
nas, už pigesnę kainą perka 
naujas darbininkių darbo ran
kas.

D0WNINGT0WN, Pa., 1. 30. 
—Kornų lauke, netoli kelio, 
fermeriai skindami kornus ra
do kapą, iš kurio policija iška 
sė' dvi nužudytas ir palaidotas 
merginas Florence Miller ir 
Ethel Marshall, kurios, prapuo
lė lapkričio 1 d. Spėjama, kad 
jas nušovė ir palaidojo gangs- 
Iteriai, nes jos perdaug žinojo 

In-1 apie gangsterių veikimą. Abi 
jos draugavo su rakietieriais 
John Zukorsky ir Ed. Wallace, 
kurie kitų gangsterių buvo pa
imti Vraidui”. Wallace mirė, o 
Zukorsky nors ir sunkiai su
žeistas, išliko gyvas. Merginos 
Įiko nužudytos kai jos važiavo 
aplankyti sužeistąjį. Ant ry
tojaus buvo rasta jų sušaudy
tas ir sukruvintas automobi
lius netoli tos vietos, kur da
bar surasta jų lavonai.

KALĖDOS JAU ČIA PAT
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . , Palinskininkite juos! 
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

’ A

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTĘD ST. Ttl. Canal 8500

Žemės ūkio parodos
KAUNAS.—šiemet neįvykus 

didžiąjai žemės ūkio parodai, 
buvo surutošta tik rajoninių pa 
rodų, kurių D. Lietuvoje buvo 
12, x> Mažojoj Lietuvoj —tik 
viena. • žemės ūkio rūmai pre
mijoms išdalijo 27,000 lt. Pa 
rodose išstatytieji eksponatai 
šiemet aiškiai parodė didelę mu
sų žemės ūkio pažangą, ypač 
gyvulininkystės srityse.

m
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Darbas dar neužbaigtas.

per

vatką. Jeigu Kristus butų pa
sakęs: “Eikite kolektuokite, o 
Aš jttms padėsiu iki pasaulio 
pabaigė/TV tai butų gerai k mes 
SU tuo MUŽiktume. Bėt Kristaus 
pasiuntinyste skirtinga: ‘“Eikb 
te ir mokinkite visas gimines*1.. 
0 jus kaip nuinokino šventas 
TėVas? Išp'ahai savo šimtmečio 
mokytojus laukan lyg šunis ve
ja. Tai* broli "Drąsuti, laikai.

Taigi trumpai kalbant, mes 
nenorime katalikybės, kuri žmo
nių krauju, ašaromis ir var
gais suteršta* inkvizicija, kry
žiaus karės* tai buvo “švento 
ttvd° išmistas,

Mes nenorime grjžti į senus 
atgyventus “tamsiųjų amžių” 
taikus. Mes nenorime rymiškos 
katalikybės, kuri ttiu&ų Žmones 
tr visa tautą- vargšais, bemoks
liai, baudžtauninkata, kampinin
kais ir aklais padarė.

Mes Šiandien čia, o vėliau 
gal Lietuvoje pradėsime dau
giau kuliutUku gyvenimu kvė
puoti, kuris garantuos mums 
žmoniškesni gyvenimą* apsigi
nant nuo visokio plauko ry
miškų balvonų* kurie neteisin
gai ir Dievą supranta ir netei
singai žmones mokina.

Povilo draugas.

Įkorespondencuos
Wilkes Barre, Pa.
Iš SLA. 7-to apsk, suvažiavi

mo. **** Apsk* rengs aviaci
jos dieną.

projektas svarstyta; pasirodo, 
kad daug yra netikslumų. Pa
vestą kuopoms, kad jos pačios 
siųstų įstatų komisijai pataisy
ti paragrafus, su kuriais nesu
tinka. Apie Pildomos Tarybos 
nominacijas visai neužsiminta.

Svarstyta apie aviacijos die 
nos surengimą dėl. Juozo K. 
James-Janušausko. Nutartą vien 
balsiai rengti sekamą pavasa
rį, apskritis ims tą darbą. O 
kai įvyks aviacijos diena, tai 
ir iš apskrido iždo bus paau 
kotą $25.00.Apsk. valdyba pa
siliko kitiems metams ta pa 
ti. Apskričio turtas siekia 
$406.85.

Turiu pažymėti, kad šis su
važiavimas buvo ramus; svar
stoma buvo tik SLA. reikalai.

— St. Žukauskas..

...................i............. *!Įi^, .. , . . - ..... >. , 
tę. Man tik svarbu atsakyti į 
kelis klausimtls.i ' ( ’ '

1) Popiežius — Kristaus vie
tininkas. :■

Jeigu Kristui butų apėją, kad 
Rymo popiežiai butų vietlnii> 
kais Jn, tai Kristaus vieta bu
tų užimta nuo ^ntb Petro iki 
dabartiniam popieti A dorų* tei
singų Jo atstovų, Ąr taip bu
vo? Ne! Koks per popiežius 
buvo? Steponas Vi* Sergi jusli* 
Jonas XII* Bonifacas Vii* Bo* 
nifacaS Viii, Jonas xxiii* 
Aleksandras Vi, Tai kas tinka 
didžiaUsiems latrams* tas tin
ka virš išvardytiems popie
žiams. Ar tai tik tiek Dievas 
galėtų rūpintis bažnyčia, kad 
jos “galvos’* butų ištvirkėliai, 
nenaudėliai* be doros žmonės?!

štai dėlko mes netikime Į 
popiežius. Mes tikime Kristaus 
Evangelijai, Jo mokslui. Len
kai ir nezaležninkaL Jeigu kar
tais lietuvis serga ir jį gydo 
lenkas gydytojas, tai ar jau 
padaro “Viso pasaulio akyvaiz- 
doje” lietuviams gedą? Jeigu 
Hoduras įšventina i kunigus 
lietuvĮ, būdamas lenku, tai lie
tuviui gėda ? Aš čia nematau 
didelės gėdos, Butų didesnė gė
da, jeigu taip ir to nebūtų. 
Tuomet rymiški kunigai žmo
nes luptų, juos keiktų, po teis
mus vedžiotų, pravardžiuotų ir 
t. t. Dabar kur yra Tautiška 
Parapija, tai rymiškas “asaba” 
taip kaip avinėlis, * padaromas 
švelnus, sukalbamas ir kartais 
visai džentelmoniškai elgiasi.

Juk mes lenkams “paparčių” 
neužrašom, jiems- duoklių ne
mokam, bukit tikri.

Gėdos nezaležninkų vadai ir 
skriaudos ' nepadarė Lietuvai. 
Eattarė gėdą ir skriaudą jūsų 
aukščiausias Rymiško Dievo 
pasiuntinys popiežius. Atidavė 
Vilnių Lenkijai. Štai dėlko lie
tuviai rymiškiem 
netiki. Toliau di

Lapkričio 26 d. Įvyko SLA, 
7-to apskričio metinis suvažia
vimas. Apsk, pirm’ininkas V. 
Kamarauskas atidarė suvažia
vimą 1:20 vai. po pietų.

Iš mandatų komisijos prane
šimo paaiškėjo, jog dalyvauja 
42 delegatai, atstovaudami 13 
kuopų. Tad su apskričio val
dyba sudarė su? sprendžiamais 
balsais 49 atstovai.

Apsk. valdybos raportai vi
sų priimta. Nutarta sekančią 
vasarą rengti išvažiavimą. Pa
vesta darbas apskričio valdy
bai. Nutarta paskelbti konkur
są naujų narių prirašinėjimui. 
Konkursas prasidės su sausio 
1 diena ir tęsis iki liepos 31 
d. Organizatoriai gaus atlygi 
nimą iš apskričio už suaugusį 
į bile skyrių $1.00; už vaikus 
50 centų. Naujos konstitucijos

mitetas dar vis tarėsi su lakū
nu Janušausko ar laikyti avi
acijos dieną ar atšaukti gra
žinant žmnoems už įžangą. 
Žmones išgirdę, kad norima 
atšaukti aviacijos dieną, pro
testuoja ir pareiškia, kad jie 
nenori gražinimo įžangos, jie 
esą atėję į aviacijos lauką, 
kad parėmus lakūno Janušau
sko skridimą į Lietuvą.

Pagalinus nutarta, kad ne
žiūrint koks negražus oras, 
reikia laikyti aviacijos dieną. 
Mašinų vis daugiau ir daugiau 

Atvažiuo
ki! ris

Aviacijos komisija:
S. Bakanas, Pirm.
P. Dargls, Sekr.
Dr. J, T. Baltrušaitienė, 

iždininkė.

Nors Aviacijos diena Pitts- 
burghe praėjo, tačiau Pittsbur
gho lietuviai yra pasiryžę tę
sti pradėtąjį darbą.

Yra dedamos pastangos
visą žiemą daryti įvairius pa
rengimus, kurių pelnas bus 
riamas antrą j am trans-atlanti- 
niam skridimui remti. Esame atvažiuoja į lauką, 
tikri, jog parengimai bus sek- ja ir mašinų paradas, 
mingi, nes entuziazmas remi buvo rengiamas nuo lietuvių 
mui Janušausko skridimui j Mokslo Draugystės svetainės, 
Lietuvą yra milžiniškas.

Tenka priminti, jog praei
tam sekmadieny, rengiant Avia
cijos dieną, nors oras buvo 
ypatingai biai/rus, (sniegas, au
dra, lietus) tačiau neatsižvel
giant į tai, musų tautiečiai, 
nors permirkę ir sušalę, noriai 
atsilankė į abu parengimu — 
aviacijos lauką ir koncertą.

Bendrai ir solidariai dirbant 
Pittsburghas ir kitos koloni-

ski-

svetainės, 
prie parado organizavimo dar
bavosi Lietuvių Radio

Nariai įstoję į ALTASS:
Vincas Čepaitis .............. $2.00
Kostas Šimkūnas .......... 2.00
Juozas Baltrušaitis ...... 2.00
Vladzė Panlekiutė .......... 2.00
Bronislava Gaidys .......... 2.00
Marė Kregžde .............. 2.00
Pranas Nikąntas .......... 7.0L
Jonas Pacauskas .......... 3.00
Antanhs Zalda .............. ' 5.00
Frances Marciunonis .... 2.00
Juozas Gamai .............. 2.00
Kazimieras Barškaitis .... 2.00
Jurgis Vencius .............. 2.00

Klubo 
Milius, 
apda- 

ameri- 
ir jam

Parado mašinos buvo 
bintos lietuviškoms it’ 
kūniškoms vėliavoms 
vadovavo tuo pat Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetaines 
iki Aviacijos lauko, miesto ir 
apskrities policija. Jei tik bu
tų buvusi graži diena, tai pa
radas butų buvęs tikrai dide-

0

Skris Jis Į Tėvynę

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

MfS. rfctty tuedetee’tt Day ton rato: *A1 
tartoj n KrukctieP, kad suma tinti avarnmę— 
ai netekau 10 avartj t vieni* savaitę ir ne- 
tinau kaip Jį ir reKotnendtroU".

Krtd nuimti rtebumę lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — Jinaite pusę laukite- 
lio KruscLen stikle karkto vandene ryte prie! 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
neg rainus riebumo ir v.eua tenka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite 11 pas bile aptieklntnka Amerikoje. 
— yra daur Imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikata.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruscheu Salta 
Jeigu ii pirma tenka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nuūkratyti riebumo

2

jos tikrų-tikriausiai sukels rei- Ita *r gražus, nors ir tokiame 
kiamą fondą, Janušausko skn- negražiame ore jis darė gerą

įspūdį.
Aviacijos lauke dėl blogo 

oro programas negalėjo įvykti 
kaip, kad buvo žadėta, nors ir 
viskas buvo prirengta, kaip tai 
šokimas iš orlaivių su parašiu
tu, ką buvo prisirengęs atlikti 
jaunas lietuvis Juozai Moske- 
vičius ir darymas su orlaiviu 
visokių stebuklų, prie ko bu
vo prisirengęs pats lakūnas 

a > lin iJanušauskas. Plriniau- 
.. ,ap’' .? šiai pats lakūnas Janušauskas parode kad jie .J _ t . . . . ;- Į pasiėmė savo orlaivį ir pasi* 

j j kėlė į.padanges pažiūrėti kok^ 
Į oras yra padangeje...kadangi; 
'žemėje oras buvo tikrai neti- 
! kęs...Lakūnas Janušauskas pa- 
skraidęs padangėse, per aud
ras nusileido ir pareiškė kad 
ten oras yra baisesnis negu ant 
žemes ir nepataria niekam va
žiuoti į padanges, tai esą per
daug pavojinga, nes vėtros ga
li sudaužyti orlaivį ir važiuo
jančiųjų gyvybe gali atsidurti 
į pavojų.

Užbaiga tilps sekamcine nu
meryje. Bus aprašoma viskas 
plačiai, netik apie aviaciją, bet 
ir apie koncertą.

Lietuvių Aviacijos 
Diena finansiniai pa

vyko nors lijo ir 
snigo

LAPKRIČIO 26 d. — šian
diena Pittsburgho ir 
kės lietuviai 
yra pasiryžę Lakūną Janušaus
ką išleisti į Lietuvą ateinantį 
pavasarį dėl įvykdinimo Da-| 
riaus ir Girėno palikto lesta-j 
inento — užbangimo nebaigtos 
kelionės. Nors lijo, snigo ir 
audros siautė, bet Pittsburgho 
Lietuvių Aviacijos Diena įvy
ko ir turėjo gero finansinio 
pasisekimo. į Bettis Field 
Airportą suvažiavo virš 400 
nuoširdžiausių aviacijos šali
ninkų, kad susitikus ir susipa- 
inus su lakūnu Janušaufku

• r. kad parėmus antrą tranzat- 
lantinį skridimą, gal būt iškal- 
r.o permatydaini, kad dėl blo
go oro aviacijos lauke var
giai bus galima programą iš
pildyti.

šeštadienyje oras ‘buvo la
bai gražus, saulutė maloniai

kes lietuvius kviesti kvietė 
rengtis rytojaus dienoje daly
vauti lietuvių aviacijos dieno
je. ir visi lietuviai su pakilu
mu upu ruošėsi dalyvauti. 
Tik atsikėlus septintadienio 
rytą visi pamatė, kad lyja, bet 

ramino save, kad gal 
pragiedrės...gal nu- 
vis lijo ir oras kas 
darėsi šaltesnis ir 
Apie pietų laiką lyg

Pittsburgho Lietuvių 
Aviacijos Dienos 

Atskaita

$64.00

8,

4

6.

8,

9,

Skris jis į Tėvynę, 
Skris jis pas savus.

Juozas Janušauskas
Kurs randasi tarp mus’. 

Dariaus ir Girėno 
Vykdys Testamentą.

Jų pradėtą j’ darbą 
Garbingą, šventą.

Darius su Girėnif, , 
Juras nugalėjo. .

Tik kerštingoj’ šalyj, 
Gyvastis padėjo.

Juozas Janušauskas, 
Be jokios baimės..

Iš Niu-jorko — Kaunan, 
Mano siekt laimės.

Musų priederystė, 
Teikt jam pagelbą.

Prašau visų bendrai, 
Stokime darban.

Musų linkėjimui 
Nuneš Lietuvon.

Kur Vilija, Nemikite
Garsi Dauguva.

Kur gyvena musų
Broliai sesutės, 

žil’galviai seneliai 
Tėvai, močiutės.

Juozui Janušauskui 
Linkim širdingai.

Laikinon sostinei),
Nuskrist garbingai.

Per jūrių platybes 
Audras nugalėt.

Ir Laurų vainiką
Skirtą užsidėt. • 4

Lapkr. 25, 1933.
’l

šias eilutes aukauju nar
siam Lakunu’i Juozui Janušau
skui, spauzdamas jo dešinę, ir 
vėlindamas jam geriausios klo
ties jo pasiryžimui atsiekti tik- 

. i i

daina yra parašyta Jo- 
Senulio, Lietuvių Radio 
Choro mokytojo ir yra 
Lakūnui Juozui JaiiU-

vistiek 
nustos ir 
stos... Bet 
kas kartą 
saite? nis.
truputį ir prasiblaivė ir visų 
aviacijos šalininkų širdys nu
džiugo, kad gal ir galės įvykti 
aviacijos diena.

Aviacijos dienos darbinin
kai važiuoja į aviacijos lauką 
su ta mintimi, kad gal dievas 
ir duos gražią dieną, nors ir 
nuo pietų, kili Pittsburgho lie
tuviai irgi rengėsi važiuoti į 
aviacijos lauką. Darbinin
kams bevažiuojant vėl padan
gė pradėjo niauktis ir juodi 
debesiai rinkosi musų apylin
kėje, ir vėl pradėjo lyti. Oras 
kas kartą darėsi šaltesnis ir 
šiaurvakarinis vėjas pute, vis 
smarkiau ir smarkiau. V 
spradėjo virsti sniegu. Dqri>D 
ninkama* ir 1
vus į aviacijos lauką, jai 
dėjo ir publika rinktis 
nepaisydama nė lietaus 
sniego, nė šalto oro, no:

Pajamos:

Orlaiviu asmenų vežio
jimas ..............

įžangos tikietai Į avia-
cijbs lauką .......... $105.70

įžangos tikietai į kon
certą ..............

Sidabriniai ženkleliai ....
Auks, ženk, nariams

Užkandžiai ...................

43.75
41.45
35.00

5.95

šioji
no L.
Klubo 
skirta
šauskui.

G,erb. Senulis šiai dainai.pri
taikė ir muziką ir Aviacijos 
Dienos koncerte Pittsburghc 
lietuvių mylima dainininkė Mar
cele Grinienė ją sudainavo 
akompanuojant gerb. Genuliui.

Dainą tikrai gerai pavyko.
Reporteris.

ni sniegu. Dąrbi 
komitetui jmvažia- 

pra- 
visąi 

nė 
i ko-

Pajamos bend. suma $295.85
Iškudos:

Užkandžiai koncerte ......
Alus ....................... .........
Aviacijos lauk, rend......
Spauda, (tikietai, plaka

tai) ....... ..........
Radio garsinimas per 6 

sąVaites ..........
Betties Field lakūnams 

už Vežiojimą ...
Smulkios išlaidos ..........
Gražintu Bakanui ...........
Pak«m iilaid03

į*

Išlaidos bend
’ Pajamų ....

Išlaidų .....

Gry;io pelno

$8.00
1.60

20.80

20.00

32,00
3.35
2.25
1.00

suma $110.75
a

■

$295.85
, $110.75

$185.10• »•

te—■'iiii' ■ niflmn .......................i....... ............               "... _.. .

RE® My Boy!
įu bu FRANCIS WALLACE
IT 3 AUTHOR. OF "HUDDLE"

aratttsacascaiK&sk:

CHAFT&R FORTY

Tautiška Parapija ir 
Zaležninkai

..............t < ,1., . , ; •
’ ■ ’iiw4,"»>i ■ i - ui1 ui >■—a

' ' Red, pastaba: — Kadangi 
Lietuvių Tąiytinės Katalikų 
Bažnyčios neturi savo spau
dos, per kurią ji£ galėtų at
sakyti į “Draugo” atakavi- 
irtus, N,” Redakcija su-

4 .Q. /, . •’teikia šią jMOgą? ’

. “Draugas’* IaDKri^jo $ dienos 
laidoje įdėjo straipsnį: “Neža- 
težųinfcflj mtiW Taiiitda. žata- 
dA ir tau, nenau
dėli drąsuti, atsakomą. Tavo 
atrd$į»ta j^ra grynai žydą1 
Sauka “ 
krcųh

įas: “Pirkite iš mano 
. J po jau visi;apsipra-

• I ■ . • t- .

balvonams 
■Ugas gieda: 

“Ne tvirtink susirietęs, kad ne- 
zaležninkų kirkužėj tas pats..?” 
Oi, tu asile, asile! Jeigu Tau
tiškose bažnyčiose butų tie pa
tys pamokslai, įvairus lupiniai, 
tos pačios pasakosrapie velnius, 
tai kam jos butų reikalingos 
ir naudingos? Juk Tautiška 
Bažnyčia remiasi daugiau ap
šviestu žmogaus protu ir atlie-, 
ka. mokyklos priedermes. O jei* 
gu kur to nėra, lai dėlto, kad 
Tautiškoj bažnyčioj sėdi kuni
gas, kuris auklėtas rymiškos 
seminarijos — fanatizmo auka. 

Rymiškas katalikas, šiuo žo
džiu nori sutraukti tarsi bu
čium žuvis, rymiški kunigai ti
kinčius lietuvius, dėlto, kad jie 
nuo senų-seiių laikų buvo, tuo 
vardu vadinti. Bet Šiandien, ry
miškas katalikas, ypač šioj ša
lyje, tai yra tarsi “monkė”, iš 
kurios Visi juokiasi, žmogus 
nemokytas,' neapstakaitęs, be 
drąsos, lygus ubagui. Dėlko? 
Gi dėlto, kad jam .rymiška dVa- 
siškija nustoju būti reikalinga. 
Ispanai rymiečiai tėvus laukan 
meta, Meksika padarė tą pat, 
ir visų tautų žmonės daugiau 
apsišvietę mato ir įskailo, kad 
rymiška Bažnyčia nėra tas pats 
praktikoj, kas yra Kristaus 
Evangelijoj. O lietuvis tą dau
giausia žino iš savo istorijos 
lapų. Lietuva dėka rymiškai 
katalikybėj, , liko tiek biedna, 
kiek rymiškos bažnyčios da-

Užgydomos 
1 ',?r "n.1 ~ L‘. > v ~ • •

Be orTeradlbe ar v Retinosaofemfes
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Now graduation was coming on 
and there would be more expense 
to get herself and Ppp ready to go 
over for it as weli as for him. 
Tommy’s graduation was going to 
be the crovvning event of Mom’s 
lifė and then, when she saw him in 
his glory with her own eyes, she 
would be satisfied that she had 
done her best for him and that he, 
anyhow, was going to have his 
chance to go.ouf in the world and 
have things. She* kneto he would 
take care of thėm after that, no 
matter whom he married; būt even 
if he didn’t he vvould have his 
chance te? be gredi and that was all 
Mom wanted if she had to keep on 
tvcjrk|ng hūrd all her Hfe.

Anyhow, ahd Mom felt very 
Btroftg aboūt thiš, he vvould marry 
some fine giri and if she had to 
givė him ūp so soon she’d have the 
satisfaction of knovvihg it was to 
a nice giri and not to some strump 
likę Florrie johnsoh who was just 
likė Mh allėy dat even if she did 
havė a good heart. A giri likę that 
vvould drag any man dovvn to the 
gutief with her although you 
couldn’t really blame her at that 
because she just didn’t seem to 
know any better or care.

Mom looked at the clock on the 
chair beside the bed; it wag ten 
minutes after five and that Florriė 
Johnson hadn’t come in yet; how 
did she stand it and vvork every 
day on the lears at the factory? 
Mom shut off the alarm so it 
vvouldn’t wake Pop; and after an- 
other fevv minutes she got up and> 
started to get btehkfast; and after 
she had poked the tire in the grate, 
she sėt Pop’s šhoes and pants and 
šhift there to get wMrm and toęnt 
to the kitehen and put the coffee 
on and put on some rolled Oats 
and vvarmed up thė skillet. Then 
she called \Pop. He had slėpt iikė 
a log all night;.that was why Mom 
vvas glad he could get things off 
his nund by talking because when 
a man vvorked hard all /lay he 
needed his sleep at nįght.

Pop waš alvėhys grumpy and 
didn’t say much in the morning; 
būt he noticed that Mom hadn’t had 
much sleep. ,

“No ūse vvorrying about that 
boy,” he said. “You better get back 
to bed foė a ręst aftet Pete goes 
Out/’

Mom did that and vvas so dead 
tired she droppėd off until dinner 
time; she vvouldn’t have got up thl 
then except that Uncle Louie vvould 
be coming in for sbmething. He 
hapdėd her a paper, the Smithviile 
moi-nlng paper. lt had Tommy’s 
pieture again and under lt it said: 

THORNDYKE STAR DENT.ES 
s ENGAGEMENT.

Mom felt relieved. The piece went 
on to say that the rumor had just 
bėeh a press agent stateriieht; 
“So$ebę<ty«” said Rfcndolph, at the 
home of Grover Jonės, Pyra,mid Film 
mbgul, tdddjr, *‘was just aftėr pub- 
itelty. I don’t ėven knovv the giri.“

Mejn put down the paper, “That’s 
just vvhat he should have said," she 
dėclarėd. -

Uncle Mule was more interested 
In his baked beans.

That afternoon, when the Athens 
NfevVS catbe. Moto read it eagerly. 
There vyąs more news of her boy-r- 
big raporte of thife antį tnht; 
of he vftto gditig te dd when 
he įeft college.

He waė going to west Pėint; he 
ūrtts goihg to play pro football; be 
vvhs going to coach; he was going 

įk lnto business with the ftrm of Cor-> 
Winthfop, Tarnaus ėkpitalist 

and Uhe fpthėr of IŽlain.e W|n- 
s thtop, Fayk Avenue ayttot whose

wedding to the football star waB 
reported to be an event of the 
spring. Totnmy refused to comment 
on these rumors except to say that 
he w o u 1 d not play professional 
football or go into coaching.

Pop read the paper with great 
satisfaction that evening. Uncle 
Louiė was very quiet, Pop said to 
Mom: “See—• you did all your wor- 
rying for nothing. I gueęs we don’t 
need to worry about that boy being 
any jiga-loo.”

Uncle Louie kept his eyes on his 
plate and sawed away at the steak 
with his knife Knd fork. It IVas a 
good piece of loin steak. Butcher 
Brown knew Mom was particular 
aboūt meht and hard to please and 
he alivays saved her a good piece 
dr ėut it special.

Pop looked at Uncle Louie and 
vviriked at Mom. H e said to Uncle 
Louie* just to break the ice: “Štili 
sore, Bryan?”

Unčle Louie didn’t look up. “You 
was the ode that was sore; būt 
didn’t I say that hunky Was nb 
good ?”

“You said Tom was a jiga-loo, 
didn’t you?”

Mom was a f r a i d they!d start 
again; būt Uncle Louie said: “I 
didn’t; I just said he would be if 
he, married her.”

“All right,” Pop said, “pass thė 
punk.”

Pop had a way of Cftlling thingfe 
by name that way. Uncle Louiė 
passed the bread. “And she 
no nobility, either—1 found 
out.”

“What did you do—•call up 
lywood?° Pete said.

“I read it in a movie magazine 
down at the barber shop. A drum- 
mer in there said it was publlcity, 
too—her old man’s a coal miner 
and her hame’s Ostro'ttski.”

“What’s the matter with that?” 
Pop demanded. “It’s no disgrace to

__  ___ she’ė a 
hunky.”

Nobody answered him. U nei ė 
Louie took the lašt piece of steak 
from the $ I a t tę r and answered 
himself: “When I say they’re a 
hunky, they’rc a hunky.”

“Ali right, shoot me the beans,“ 
Pop said.

Mom smildd to herself. Thingb 
were peaceful again; būt it was h 
good thing Pop had a big heart; 
she'felt so proud of hhn then that 
she couldn’t say anything when he 
Šneaked a bone down to Nippy un« 
der the tablei Nippy was a nice 
little dog and had very good man- 
ners except when Pop did things. 
likę that to spoil him. He had been 
that way with the boys, too.

4 * * •
Mom began getting ready for 

Tommy’s graduation as ėarly ds 
Ma^ch. The flrst thing was her 
cldthes. Mojn hadn’t bought a good 
dress since Tommy graduated from 
high šchool when she had fcot the 
blue flat crepe. lt was štili godd 
drid \Vould do plėtity well enough 
for fcecdnd bbst būt šhe really 
needed a new one so Tommy 
vvouldn’t be ashamed of his mothėr 
among all the milljonaireš’ vvives.

A blaek satin would be rlcher 
looking būt. then again, blaek was 
for ola people and Mom had alvvays 
tvanted a gray crepe de chine and 
thought it would be very dressy 
and make her look yoūnger as 
Yommy Wduldn’t want people to 
think hi8 niother was an old wo- 
mah. Šhe took her time makihg up 
her mitid and, in the meantime. 
kept ėight on looldnį? through the 
pąttern books to find the style 
v/hidh suited her. Mom tvas goihg 
to friake it hėrself as she cduld do 
real well eacept when. it came to

work foY a Hvlng, iš it?*’ 
“No—būt thūt proves 

hunky.”

Louie took thė lašt piece

ain’t 
that

Hol-

fitting. Having no women around 
the house was hard at times likę 
that and Pop was no help at all; 
būt Cousin Emmy vvas just about 
Mom’s height and she was real 
good about coming over any timė 
at all.

Shoes would be
Mom hadn’t had a new pair since 
goodness-knows*when and w h e n 
she did get a nevv palr they would 
have to lašt bo they would have to 
be blaek; būt thoy’d be the new 
stylish blaek patent leather ties 
she had seen dovvn in Kerry’s Win- 
dovv; and being blaek they’d go 
vvith her dress whether it was blaek 
or gtay and. vvith the bllie crepe, 
Wp;.‘C J
"And? she

pretty well about a hat. She’d likę 
a blaek straw because she had had 
one fafcfid vvith pink when she was 

.married that she’d looked real good 
in; būt she had ah idea Tom m y 
vvouldn’t approve of her in colors 
so much so she’d ask Miss Tuttle 
tb ftice it ih gray, infitead.

A body got olderi štili, when 
she had a boy graduating from col- 
lege she couldn’t very well expect 
to dress aš young as she did when 
she vvas married. Sometimes Pop 
told her she never looked a day 
older and Mom really didn’t think 
she really ibokėd her age; and Pete 
told her once she and Steve looked 
likę sisters; būt, just the šame, she 
knevv she wasn’t a spring chicken 
anymore.

There were her h a n d s : they 
shovved it mdst. Mom was vvorried 
rnore about her h&iids than any- 
thing else. Her fabrlc gloves 
vvouldn’t be stylish būt since she 
had ”het crobked ftnger she couldn’t 
get her hands into kid gloves very 
well; and the nice ladies all wore 
gloves when they were dressed up 
because she saw thėto ių the pic- 
tures in the Sunday papers.

And Mom wanted to wear glpves 
anyhow because her hands were 
fibt white arid prdtty likė the hands 
of the other boyS* iriothers would 
be, because Mdm had vdways had 
to work and she had had to ūse her 
hands for ėėrubbing and washing 
hnd eleaning and bangi ng up 
clothės in the raw wind and all 
that, and they werb red and swelled 
and even cracked. It wasn’t that 
Mom didn’t know how to take care 
of ijiem—šhe had remembered as a 
little giri how old lady Whitney 
evert used to wear glbves to bed. 
Mom just didn’t have time; she had 
started out all right, rubbing them 
with lemon rihds and cūcumber 
peels bpt there had been too many 
bther thinfes to do with her hands.

She did the best she could from 
the beauty hints on the tadib. 
There was a Nellie Binnėy oh 
WTAQ at tbti o’cločk every morn- 
irig who sešnied redl fcobd; būt this 
was hard, too, Mom didn’t have 
mbney tb špare tb būy the thingš 
būt she did the rieirt best; and the 
men folks węre ahvays cbming in 
at the wropg time. Once she used 
the Ihst of the outtbrmilk in the 
bottle for a facę batb and Uhcle 
Louie came in and went to the ice 
box to get it because his stomach 
was bothering him: and he saw 
what Mom had used U for hhd he 
Mas reąl miffed and said he had 
hedrd oi people takin’ champagne 
baths būt buttėrmilk baths were 
sortiething neto on him ahd why 
didn’t she try water for a change. 
Mom rot mad herself thęn and said 
if he WašriJt always in the ice box 
likę B pig with his nąse in the mud, 
he wouldn't have stomach trouble. 
Sometimes. she t h o u g h t he put 
fnbst Of it 0n, anyhoir.

Distributed by Kiną Featurci Syndicate, Ine.

no job at all.

: Gi
haff made ūp her mina

DENT.ES


Penktadienis, gruod. T, 1923

Šimkui

susispau

Cicero

irtu moterimimetų

Sieniniai Padarome Visiems Greitai
KALENDORIAI

BIZNIERIAMS

1739 South Halsted Street,

Tel. BOULEVARD 4552

THE TWO ORPHANS

SORE THROAT

Chicagos Liet. Mot 
idub. sutraukė p-a- 

žų būrelį į šokius
Elitas susirinko į vienuoliktus 

metinius labdarybės šokius

žinote, kur 
ten tamsy-

daug 
paša-

W. 21 
vičius.
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\'ME BEEM A GHOSA 
PLA\M AS YiA'V 
SOM^URAl ŪKE, 
\A]Ąl_K\b? ON BE j 
OTHER. S\BE OB>

X>E STREET V. Z®

COURSE
< Mot'?

šiandie Raudonos Rožės Klu
bo priešmetinis susirinkimas

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

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

padaryta 
Yra ruo •

ČSTELUE X>E VERT? BE lfW l 
V4HAT \aIRECKEB BE B>ASTER'S 
L\VE 
PR.EVTY AS EMER?. CVMLE, 

BVUATHE A VtOVSB 
O& B\& To MAR5E BkCK, 

. yo’ HEAreS N\E??

18a#:

C A N* T BE HEVE \N 
DE FUESH/CAUSE 
SHE BECLAREB 
SHE'B NEbBEB 
sėt roov INM,

TOVMM AGm'?. Z1

gengsterius
mėgino

Greit kontestantai leisis į var 
žytinęs; dar yra laiko įstoti

1739 S0. HALSTED STREET 
Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kreipkitės adresu, 72( 
st., Kazimieras Petrule

Su pirma gruodžio prasideda 
svarbus visų organizacijų prieš- 
metiniai susirinkimai, kuriuose 
yra daromi svarbiausi tarimai.

Pirmas tokis susirinkimas bus 
šiandie vakare p. p. šemetų 
svetainėje. Tai Raudonos Ro
žės Kliubo susirinkimas, nes 
čia randasi ir to klubo buveinė. 
Tokiems susirinkimams vieta

Naujienų Jubiliejinis 
Kontestas artinasi 
< prie starto

LISTERINE
relleves

Sunkiai susirgo P. Ma 
tukaitienė

Janitoriai tebetęsia 
kovų prieš gengs- 

terius •’

“Naujienos” dar turi ant rankų labai gra 
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni 
nius, labai prieinama kaina.

f į t I * <■•'''* ' * ' ' * ' ” * ’ **' ' * * 1 * '■ •* 1 • '• ' 1 ■ '*■'

Biznieriai nesivėluokite — jeigu norite gau 
ti pasirinkimą.
Ateikite šiandie į

Sekančią savaitę saukia dar 
tris susirinkimus įvairiose 
miesto dalyse.

OObT KEEB \3R\N\H1 
<JACKSOM 

Via lOOk\h' for. 
SOVAEObkE V4HAT / 
RESEM\BEES y ‘ 
TH\e> HE^E ^4 H 
F\CT\3RE‘

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

BIRCH TAVERN
Persikėlė j Naujų Vietų

Gerai Chicagiečiams žinomas Birch Tavern persikėle iš 2346 W. 69th 
St. i naujų vietą ir dabar randasi

2555 W. 63rd Street f
Nauja vieta labai gražiai išpuošta ir patogiai įrengta. Skanus, alutis, 
užkandžiai ir malonus patarnavimas dėl visų. Prašome atsilankyti.

šių ir turtingiausių lietuvių 
klubų visoj III. valstijoj. Ro^ 
dos, visi nariai turėtų būti 
dėkingi tokiems darštiems vir
šininkams. Vienok taip nėra. 
Atsiranda narių, kurie organi
zuoja savo burius, kad paša
linti juos iš valdybos ir pa
tiems užimti jų vietas.

Patartina senesniems na
riams būti susirinkime ir ati
džiai tėmyti visų viršininkų 
darbuotę. Tada bus lengva su
prasti kam apeina kliubo labas 
ir kas nori tik pasirodyti, kad 
ir jis turi draugų .

Yra nutarta po susirinkimo 
turėti užkandžių ir alučio. Tad 
visi bukite susirinkime ir nau
dokitės klubo gėrybėmis kol 
esate gyvi.

Apie kitus susirinkimus pra
nešiu vėliau.—“N.” Rašėjas.

18 APYLINKE — Paskuti
nėmis dienomis sunkiai susir
go Petronėle Matukaitienė, gy
venusi 726 W. 21 st. Ji dabar 
randasi Cook County ligoni
nėj. Ligonė prašo, kad atsi
šauktų jos vyras, p. Matukai- 
tis, sūnus, duktė ir kiti gimi-

Liateiine beveik mome taliai 
užmuša turinčiai bendiumo 
•a paprastais Žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją sa
iką adin a. Ir L isterine yra 
taipjau labai veiksminga oe« 
priltidime žalčio. Atsargos 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos minėsią pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerkle ’Q Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
až tuos, kurie nesiplovė. 
Latnbert Pharmacal Co., St. 
Lcois. Mo.

Staigiai susirgusiam, ar pa
šauktam į teismų nereikėtų 
daug rūpintis, atsilankius į 
Chicagos Lietuvių Moterų Klu’- 
bo šokius, kurie įvyko Midland 
klube, trečiadienį, lapkr. 29 d.

Advokatai, daktarai, muzikai, 
artistai susirinko į tuos šokius, 
kurie buvo rengiami labdary
bės naudai ir sudarė vienų iš 
gražiausių burių publikos, su
sirinkusių per eilę sezonų Chi
cagos lietuviškam parengime. 
Atrodo, kad tik dvi-trys orga
nizacijos gali sutraukti taip 
vadinamų lietuvių elitų, ir vie-

yra per ankšta, bet 
dus—užtenka.

Suvirinkime bus 
daug svarbių tarimų, 
šiama nauja konstitucija. Ko
misija turi suplanavus 
naujo, tik klausimas ką 
kys pats susirinkimas.

Per pastaruosius porų 
pradėta varžytis už kliubo vir
šininkystę. O buvo laikai ka
da niekas nenorėjo beveik už- 
dykų dirbti. Iš senųjų laikų 
dar du yra valdyboje. Tai pir
mininkas Leo Švėgžda ir fi
nansų sekretorius Ben Tuma- 
viče. Jųjų pastangomis ir pa
siaukojimu klubas liko iš
augintas j vienų skaitlingiaU-

gydytojns Dr. J. J. Šimkus.
Dr. Zalatorius, kuris irgi tuo 

pačiu adresu turi savo ofisų, 
sako, dabar busiu linksmiau, 
kai bus du gretimi ofisai vie
name name.

Pacientams, kurie gyvena 
šitoj apielinkėj, bus paranku 
gauti medikalį ir dantų aptar
navimų.

Veliju Dr. 
ro pasisekimo

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietam ir draikos vanos, 
twimming pool. *

Ruiiika ir tarkiika
icredomii iki

ibmnhmubbbim^ .
Keturi Suv. Valstijų kongreso nariai darę tyrinėjimų resyvėrių ir bankroto bylų Chicagoj tei 
sėjo Charles E. Wood\vard teisme. Kongreso nariai (nuo kairės į dešinę) yra: Thomas D

McKeown, J. C. Lehr, Warren J. Duffy ir Wm. E. Hess.

A. F. CZESNA’S BATHS
Turkiškos, Rusiškos, Sulferinės Vanos ir 

Elektros Treatmentai 
švediški mankštinimąi ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmentai. .

Mineralinės, sulferines vanos duoda didžiausią kraujo cirkula- 
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

• 1657 W, 45th Street
KAMPAS SO. PAULINA ST,

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Nors progresyviems janito- 
rių unijos nariams tenka susi
durti su atkaklia gengsterių 
viršininkų opozicija, jie nesu
stodami varysiu kovų prieš 
juos, sako progresyvių vadai. 
Jie pasirižę išmesti iš vietų ne
legaliai išrinktus unijos virši
ninkus

Gengsteriai 
paskutinius du janitorių susi
rinkimus, užblokuodami sales 
ir prisiųsdami į susirinkimus 
savo mušeikas, bet susirinki
mai įvyko, o mušeikas polici
ja nuramino, kelius iš jų pa
tupdydama į kalėjimų.

Kovos vadai pasirūpino, kad 
gengsteriai negalėtų užblokuo
ti daugiau jų susirinnkimų ir 
praneša nariams, kad visi su
sirinkimai ateityje įvyks ir jie 
praeis be gengsterių įsikišimo, 
hes jiems pastotas kelias.

Sekami susirinkimai įvyks 
sekančių savaitę: pirmadienį, 
gruodžio 4 d. — Viking Temp
le, 69th ir Emerald avė.; ant
radienį, gruodžio 5 d. — Cul- 
ture Center, 3223 W. Roosevelt 
Road; šių susirinkimų pra
džia 1:30 P. M. trečiadienį gr. 
6 d. — pietvakarių kampas 
Madison ir Harlem avenue. 
Pradžia 2:00 P. M.

WISSIG,
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Pasauliniame kare

Reduces COLDS

66%

Kontenstui artinantis vis 
daugiaus ir daugiaus draugų 
atsiliepia iš visų apielinkių, su 
pasiryžimu4 pasidarbuoti dėl 
Naujienų ir apšvietos labo. Jau 
virš 40 gabių kontestantų susi
rašė ir laukia dienos, kad ga
lėtų pradėti savo darbų, bet 
dar laukiama iš apielinkčs 
miestelių, kaip tai: Cicero, Wau- 
kegan, Milwaukee, Racine, Jo- 
liet, Peoria, Wcstwille ir daug 
kitų, čion suminėtų miestelių 
draugai turėtų susiėję visi ap
tarti, kad vienų iš savo tarpo 
paskirti kontestantų ir visiems 
gelbstint, pasekmės užtikrin
tos. Draugai iš Pa., Conn., 
Mass. būtinai turėtumėte da
lyvauti šiame konteste. “Nau
jienų” siuntimas yra taip su
tvarkytas, kad daugely tolimų 
kolonijų jos j pasiekia tą pačių 
dieną, o vėliausiai ant rytojaus. 
Draugai! Kuriems laikas pave
lija, stokite prie šio taip svar 
baus darbo, kad paskleisti tų 
spindulėlį šviesos, 
šviesa viešpatauja 
bei vietos nėra.

Tikiuosi, kad su 
džio neliks nei viena didesnė 
lietuvių kolonija, kuri nebūtų 
atstovaujama šiame “Naujienų” 
20 metų sukaktuvių konteste. 
T. Rypkevičia, Kont. Vedėjas.

Dr. J. J. Šimkus ati
darė ofisą 18-toj 

apielinkėj
18-ta apielinkė jau nuto pra

eito pavasario buvo be lietu
vio dentisto, kai Dr. K. C. 
Kliauga išsikėlė į Marcjuette 
Park.

Nesenai į Dr. Kliaugos buvu
sių vietų, 1821 So. Halsted St. 
atsikėlė jaunas lietuvis dantų

na iš tų organizacijų yra Chi-inės 
cagos Lietuvių Moterų Khrbas 

šokiai buvo smagus, vakaras 
praėjo linksmai, publiko nesi 
skirstė 12 vai. naktį. Ar reikia 
geresnių būdvardžių apie šokių 
pasisekimų ?—A.

Nuo Pečių Skaudėjimo
g GreičiauaiM būda* praialinimui peCiu 
1 akaud&jimo, tai paprašyti ko norą, kad B
1 rerai litrinių »u ANCHOR Pain-Ex- 
B pelleriu skaudama vieta — kur pata
I akauamaa yra. Pain-Expelleri« greitai
I peraiaunke j pačias nesmagumų Šaknis
1 Ir palaimįntas palengvinimas netrukus
I ateis.
‘ Visaptnet laikykite bonkutę Pain-Ex-
I pellerio namuose ir naudokite ji neati- I

■ dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą. I
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— I

■ skįrtingo didumo bonkutėa.
I Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį. H

PA1N-EXPELLER



NAUJIENOS, Chieago, UL Penktadienis, gruod. 1, 1933

NAUJIENOS
The Llthuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Llthuanian News Pub, Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telepbonc Canal 8500
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nacių agitatorius. Tačiau po nepasisekimo New Yorke 
surengti nacių demonstraciją jis kažkur misteriškai 
dingo ir j tardymą nepasirodė. Buvo išduotas varantas 
Spanknoebelį areštuoti, bet'ir ligi šiol nepasisekė jį pa-
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March 8rd 1879. 

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. TektaMt Caaal 8500.

Še 
18c 
75c

Užsisakymo kalnai
Chlcagoje — paltu:

Metams $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams-------
Dviem menesiams —_ ~
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iinešiotojuil
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui ............ -to-

Suvienytose Valstijose, ne jCNcagoj, 
paltai

Metams .................    $7.00
Pusei metfc _________________8.50
Trims mėnesiams .... .......... — 1.75
Dviem mėnesiams-------------- 1.25
Vienam mėnesiui ••«•••••••••••••«••• .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams --------------— $8.00
Pusei metų ___ —...... -...... — 4.00
Trims mėnesiams ___ ____ - 2.50
Pinigus reikia siųsti palte Money

Orderiu kartu su užsakymu.

BAŽNYČIOS IR KARAS

Per paskutinius kelis metus, sako Bertrand Rus- 
sell, •Amerikos dvasiškiai labiau nei kurios kitos šalies 
pradėjo reikšti pacifistinį sentimentą. Prieš porą metų 
53,000 dvasiškių buvo išsiuntinėta anketa, — atsiklau- 
simas nuomonės karo klausimu. Atsakymus prisiuntė 
19,372 dvasiškiai ir iš jų 10,427 griežtai pareiškė, jog 
jie nepritaria jokiam karui ir patys jokiu budu nesu
tiks jame dalyvauti. Iš tų atsakymų kai kurie daro iš
vadą, jog dvasiškiai vaidins didelę rolę taikos palaiky
mui ir visais galimais budais kovos prieš busimą kkrą.

Tačiau Dr. Ray H. Abrams, Pennsylvanijos univer
siteto socialogijos profesorius, visai kitaip mano. Jis 
gana pesimistiškai žiuri į dvasiškių pacifizmą. Savo 
knygoje “Preachers Present Arms” jis paduoda dau
gybę faktų apie tai, kaip dvasiškiai laike pasaulinio 
karo agitavo žmones ir skleidė didžiausią neapykantą 
prieš vokiečius. Daugelis jau užmiršo tuos dalykus, ku
rie tąis isterijos laikais buvo pasakojami apie vokiečius. 
Pavyzdžiui, Dr. Hillis, plačiai žinomas Brooklyno dva
siškis ir lektorius, savo prakalbose tvirtino, kad kiek
vienas Vokietijos kareivis nuo kaizerio gavo ženklą su 
sekamu parašu:

“Aš, Vokietijos kaizeris, Visagalio Dievo man su
teiktu autoritetu šiuo skelbiu, jog šio ženkliuko savi
ninkas gali papildyti kokį tik nori nusikaltimą, ir aš, 
Vokietijos kaizeris, pasiimu ant savęs atsakomybę ir 
atsakysiu už jį prieš Dievą”.

Po to tas dvasiškis pradėdavo pasakoti pasibaisėti
nus dalykus apie vokiečių žvėriškumus, — kaip jie kan
kina užimtų kraštų, vyrus, moteris ir valkus. Pasakoda
vo jis smulkmeniškai apie kankinimo budus, tarsi pats 
savo akimis visa tai butų matęs. Žinoma, tokiomis sa
vo prakalbomis jis sukeldavo didžiausią neapykantą 
prieš vokiečius. Taip elgtis dvasiškiui visai pritiko, ka
dangi tai buvo patriotiškas darbas. Užginčyti tuos pra- 
s;.manymus buvo pavojinga, nes kiekvieno gero piliečio 
pareiga buvo niekinti vokiečius.

Tokių dvasiškių, kaip Dr. Hillis, pasaulinio karo 
laiku buvo tūkstančiai. Kur garantija, kad jų neatsiras 
ir ateityje, jeigu tik kils karas?

Visuose kraštuose, kurie dalyvavo kare, buvo ska
tinama neapykantos orgija. Tiesioginis to rezultatas — 
tai Versalės taikos sutartis. Ta sutartis buvo paremta 
neapykanta ir kerštu. Dėliai tos sutarties prasidėjo po
karinių laikų pasaulio nelaimės, įskaitant ir dabartinį 
Vokietijos režimą. Dvasiškiai ir kiti reikalavo, kad Vo
kietija butų nubausta, ir ji tapo nubausta. Pasėkos yra 
tos, kad šiandien Vokietija visais atžvilgiais liko daug 
blogesnė šalis, negu ji buvo kaizerio laikais.

Ir štai dabar, sako Bertrand Russell, daugelis dva-
Jie

reikalauja, kad Vokietija butų nubausta, nežiūrint 
jog ji kartą jau buvo nubausta ir pasėkoje susilau- 
nacių režimo.
Dvasiškiai, kaip ir visi kiti, pasiduoda masinei is

terijai. O sukurti masinę isteriją tarp gyventojų, kurie 
api^ politikos dalykus mažai tenusimano, nėra sunku.

Norint išvengti karą, sako Russell, reikia mažiau 
apeliuoti į jausmus, o daugiau į protą. Reikia stengtis, 
kad kiek galima didesnis skaičius piliečių suprastų tą 
faktą, jog karas beveik niekuomet jokio svarbesnio 
klausimo tiksliai neišsprendė. Visos pasakos apie kai 
kurių karų kilnumą yra tik tuščias burbulas. Dažniau
siai tūkstančiai ir šimtai tūkstančių žmonių yra siun
čiama žudynėms tik tam, kad šio pasaulio galingieji ir 
turčiai taptų dar galingesni ir dar turtingesni.

Ibi..................■>! i ■*■*...• ii.il

NACIŲ PROPAGANDA AMERIKOJE

siškių vėl pradeda demonstruoti savo karingumą, 
vėl 
to, 
kė

Vokietijos ambasadorius Amerikai, Dr. Luther, pa
siskubino dėliai to įvykio pasiaiškinti bei užtikrinti 
Amerikoj Vyriausybę, jog šioje šalyje naciai jokios pro
pagandos nevaro.

Viėhok faktai visai ką kitą sako. Naęių propagan
da Amerikoje, pasak Ludwig Lore, buvo pradėta dar 
1930 m. rudenį. Vyriausiu propagandos vedėju buvo 
paskirtas Ernst Luedeęke, kuris tuo laiku gyveno Wa- 
shingtone ir buvo žinomas kaipo vokiečių nacių laik
raščio korespondentas. Jis stengėsi prisiplakti prie kai 
kurių kongresmanų ir juos pasigauti savo įtakon. Da
linai jam tai pasisekė, nes du kongresmanai atstovų 
bute pradėjo ginti Hitlerio režimą ir jo antisemitišką 
politiką.

Pernai Luedecke tapo atšauktas ir už kažkokį nu
sikaltimą dabar sėdi kalėjime. Jo vieton, hitleriškai 
propagandai skleisti Amerikoje, tapo paskirtas Heinz 
Spanknoebel iš Detroito. Pastarasis, gaudamas stam
bias sumas pinigų iš Vokietijos nacių, pradėjo varyti 
smarkią propagandą. Šį pavasarį liko sutverta “Naujo
sios Vokietijos Draugų Lyga”, kurios vyriausias tikslas 
yra skleisti fašistišką agitaciją.

Nelabai seniai, sako Lore, generąliame vokiečių 
konsulate New Yorke įvyko susirinkimas. Tapo su
kviesti Amerikos vokiečių stambus biznieriai ir pramo
nininkai. Kalbėję Dr. Luther ir Dr. Kiep, bandydami 
įtikinti biznierius, kad tai esanti jų pareiga finansuoti 
nacių propagandą Amerikoje. Tame susirinkime tapo 
išrinkta finansinė komisija, kuri rūpinsis sukelti pini
gų propagandos vedimui.

Maža to. Maždaug prieš tris mėnesius su Viena 
New Yorko firma buvo padarytas kontraktas, kuriuo 
einant ji turės platinti “informacinę literatūrą” apie 
Hitlerio valdomą Vokietiją. Ryšyje su tuo į Vokietiją 
tapo pasiųstas George Sylvester Viereck, kuris “beša
liškai” rašys savo įspūdžius apie nacių režimą bei pa
sikalbėjimus su stambesniais vadais. Kadangi Viereck 
jau iš praeities yra žinomas kaipo fašistų simpatizato- 
rius, tai, žinoma, galima iš kalno spręsti, kokios rųšies 
bus jo “bešališki” įspūdžiai. ”7“

Taigi galima tikėtis, jog trumpoje ateityje prasi
dės tikrai smarki nacių propaganda Amerikoje bei gar
binimas Hitlerio, kuris “išgelbėjo Europą nuo komunis
tiško pavojaus”.

Apžvalga
BOLŠEVIKIŠKAS BLOFAS

Pabert Louis Stevenson. Verte A. Karlanas

Turtų Sala

šveicarijos laikraščiai plačiai 
rašo apie sovietų atstovų pasi
tarimus su Francija ir Ameri
ka. Laikraščiai sako, kad bol
ševikai naudoja “ekonomišką 
blofą”, kurio pagalba jie nori 
sugundyti Europos kapitalistiš
kas šalis ir Ameriką. /Pasau
lio ekonominėje konferencijoje, 
kuri įvyko Londone, Litvino- 
vas pareiškė, jog Rusija yra 
pasirengusi pirkti užsieniuose 
už vieną bilioną dolerių įvairių 
prekių. Tas pareiškimas pada
rė tikrą sensaciją. Bet ar Ru
sija gali sumokėti tokią milži
nišką sumą pinigų?

Per paskutinius vienuoliką 
metų Rusijos balansas buvo 
neigiamas. Vadinasi, jos im
portas buvo didesnis nei eks
portas. šalies finansai yra vi
sai pakrikę. Aukso nėra. Val
stybinio banko fondas, geriausių 
ekonomistų apskaičiavimu, sie
kia tik apie 200,000 šveicariškų 
frankų.

Tuo tarpu Rusijos skolos, 
kurios turi būti atmokėtos šiais 

I

ir sekamais metais, lyginasi 
dviem bilionams šveicariškų 
frankų (Vieno franko verte 
amerikoniškais pinigais yra 
maždaug 32 centą). Nujausda
ma katastrofą, Mafckva ieško 
naujų kreditų, štai kodėl jos 

’ viltys dabar yra kreipiamos į
Franci ją ir Ameriką. Iš Londo
no ir Berlyno ji nieko daugiau 
nebegali tikėtis.

i.i ■ m. fr'iiį**......
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. FARMERIAI

Tūkstančiams farmerių

verčiami. Būti be darbo ir 
neklausyti, tai vienas daiktas, 
o užgrobti laivą ir išžudyti 
kiek nekaltų žmonių, tai jau 
kitas daiktas.

Vis dėlto, pagaliau, susidarė 
grupė Vyrų, šeši bičiuliai tu
rėjo pasilikti ant laivo o li
kusieji trylika, įskaitant Jo
ną Silver’į, pradėjo lipti į lai
velius.

Tai buvo tada, kad į mano 
galvą įsiskverbė pirma, pasiu
timo mintis, kuri liek daug 
prisidėjo prie musų išsigelbė
jimo. Jeigu šeši vyrai likusieji 
ant laivo buvo Siiver’io ben
drai aišku, kad mes nebūtume 
galėję apginti laivo; o kad tik 
šeši tepasiliko, tai taip pat 
buvo aišku kad kajutos gru
pė galėjo apsieiti ir be manęs. 
Staiga aš uŽnlaniau eiti ant 
salos. Nieko nelaukęs, aš pa
sileidau žemyn ir įpuoliau į 
vieno arčiausių laivelių pir
magalį if susiriečiau prie 
priešakinių burių ir beveik 
tuo pačiu momentu laivelis 
pasitraukė nuo didžiojo laivo.

Niekas manęs nepatemijo, 
tik vienas priešakinis irklinin- 
kaš paklausė: "ar tai tu, Zig- 
monte? Laikyk galvą žemai.” 
Bet Silver’is, iš kito laivelio, 
žiauriai pažvelgęs, surėkė, ar 
tikrai aš tėti buvau; nuo to 
•laiko aš gailėjaus tą padaręs.

Vyrai skubinos prie pliažo; 
bet laivelis, kuriame aš buvau 
buvo ir lengvesnis ir turėjo 
geresnius irkliuotojus, šovė 
pirmyn, palikdamas toli už
pakalyje savo palydovą. Musų 
laivelio pirmagalis užkliuvo 
už kranto medžių šakų ir aš 
pasigavęs medžio šaką, iššo
kau iš laivelio ir puoliau 
tuoj aus į artimiausius krū
mus, kai Silver’is ir kiti dar 
tebebuvo apie šimtą mastų 
nuo kranto.

“Zigmonte, Ziginonte!, 
girdėjau jį šaukiant.

Bet jus galite suprasti, kad 
aš neklausiau; šokdamas, slė
pdamasis, lįsdamas pro ša- < 
kas, aš bėgau tiesiai, kur ma
no akys vedČ, kol aš nebega
lėjau bėgti.

(Bus daugiau)

juos ra-(Tęsinys)
Ir musų kompanija ne vie

na permatė tą pavojų. Ilgasis 
Jonas sunkiai darbavos, pul
damas nuo vieno vyrų grupės 
prie kitos, teikdamas visiems 
gerų patarimų, o kas link pa
vyzdžio, tai niekas nebūtų 
galėjęs parodyti geresnio. Jis 
beveik iš kailio nėrėsi pa
klusnume bei mandagume; 
jis visiems nusišypsojo. Jeigu 
buvo duodamas įsakymas, Il
gasis Jonas tuč-tuojaus sto
vėjo pasirėmęs kriukiu ir už 
vis linksmiausiu “Taip, taip, 
tamsta!” priėmė jį; o kėi jau 
nebebuvo ką veikti, jis už- 
dainubdavo vieną po kitos 
dainas, lyg bandydamas pa
slėpti kitų nepasitenkinimą.

Iš visų to niūraus popiečio 
neramumų toks aiškus Ilgo
jo Jono susirūpinimas pasiro
dė blogiausiu.

Mes turėjom savo kajoloje 
pasitarimą.

“Tamsta,” tarė kapitonas, 
“jcigti aš rižikuėčiau įsakyda
mas dar vieną darbininkams 
paliepimą, visas laivas apsi-( 
suktų musų ausyse. Matote,, 
[tamsta, kaip yra. Man žiauriai 
atsakoma, ar ne? Jeigu aš pa
sipriešinsiu, muštynės tuo
jau prasidės; jeigu aš nesi
priešinsiu, Silver’is įtars, kad 
po to kažkas slepiasi ir mes 
pralaimėsime. Žinote, mes te
turime tik vieną žmogų, ant 
kurio mes galime atsidėti.”

“O kas jis yra?”, paklausė 
prokuroras.

“Tai Silver’is, tamsta’,, at
sakė kapitonas: “jis tiek pat 
nori nuslopinti neramumą, 
kiek tu ar aš. Tai lik prisiren
gimui; jis juos perkalbėtų, 
kad jis gautų progą, o aš sa
kyčiau, .kad reikia jam duoti 
tą progą. • Duokime vyrams 
visą popietį liuoso laiko, kad 
jie galėtų eiti pasivaikščioti 
ant salos. Jeigu jie visi išeis, 
tai, žinoma, mes ginklu apgin
sime laivą. Jeigu nei jyienas 
neis, tai mes laikysimies 
savo kajutoje ir, Dieve padėk, 
už teisybę. Jeigu dalis jų iš
eis,

Silver’is sugrąžins 
niius, kaip avinėlius.”

Taip ir buvo nutarta; išti
kimi Vyrai gavo po užtaisytą 
revolverį; Hunter, Joyce ir 
Rėdruth buvo painformuoti 
apie niusų nutarimą ir jie pri
ėmė tas žinias su mažiau nu
sistebėjimo ir geresniame nu
siteikime, negu mes tikėjo
mės, o tada kapitonas nuėjo 
ant viršaus ir pareiškė darbi
ninkams.

“Mano brangus berneliai,” 
jis kalbėjo, “mes turėjome 
labai karštą dieną ir mes esa
me pavargę ir negeroje nuo
taikoje. Išlipimas ant salos 
nei vienam nepakenks — lai
veliai tebėra vandenyje, jus 
galite pasiimti laivelius ir, 
katrie panorėsime, galėsite 
praleisti visą popietį ant sa
los. Aš iššausiu patranką pu
sę valandos prieš saulėleidį.”

Aš maniau, kad tie silpna
pročiai vyrai, tur būt, manė, 
kad jie galvatrūkčiais varžy
sis už turtus kaip tik jie išlips 
ant žemės, nes jie visi tuoj aus 
nudžiugo ir taip smarkiai su
rėkė valio, kad aidas pasigir- 

kalvos ir 
paukščius

vienam.

do net iš tolimos 
dar sykį pabaidė 
aplink prieplauką.

Kapitonas buvo 
kad užkliūtų bent
Jis tuojau pasišalino iš jų 
kompanijos ir paliko Joną 
Silverį surengimui būrio no
rinčių išlipti ant žemės; aš 
maniau, kad buvo gerai, kad 
jis taip ir ,pasielgė. Kad jis; 
butų pasilikęs ant viršaus, jis 
nebūtų galėjęs nei nuduoti, 
kad jis nesupranta to padėji
mo. Tai buvo aišku, kaip die
na. Si Įveria dabar, buvo kapi
tonas ir jis valdė baisiai su
erzintus darbininkus. Ištiki
mieji darbininkai -— man te
ko greitai patirti, kad tokių 
vis dėlto dar buvo ant musų 
laivo — tur būt, buvo labai 
lepšiški. Arba mažu buvo ar
čiau tiesos, kad visi darbinin
kai buvo suerzinti skirtingų 
vadų — tik vieni daugiau, 
kiti mažiau; o keletas, buvę 
abelnai geri žmonės, daugiau

as
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moTrow”, jeigu jie atsidurtų 
farmerių vietoje?*' Ar jie ne
darytų tą, ką dabar daro kai 
kurių valstijų farmeriai, kurie 
skelbia .streikus ir pikietuoja 
kelius, kad neįleidus i mįestus 
įvežti žemes ukio^gaminius?

Kokioje padėtyje dabar rah-j 
dasi farmeriai? Tūkstančiai jų 
gali netekti savo farmų už sko
las. Prieš keletą metų jie už
traukė ant farmų morgičus. 
Morgičai tuo laiku, sakysime, 
sudarė pusę tiek> kiek buvo 
vertos farmos. Nuo to laiko 
farmeriai žymiai pagerino savo 
farmas, įsigijo visokių mašinų, 
gyvulių. Bet visa tai jie dabar 
turi prarasti, — apleisti far
mas be pinigų ir be nieko ir 
vėl pradėti iš naujo savo gyve
nimą.

Kodėl taip? Kada farmeriai 
užsitraukė paskolas, tai tuo lai
ku kviečių bušelį jie gal galėjo 
parduoti tris kartus brangiau, 
negu šiandien. Vadinasi, palygi
nus su žemes ūkio gaminių ver
te skolos padidėjo bent tris 
kartus, o kviečių ir kitų pro
duktų derlius, pasiliko tas pat.

Prie tokių apystovų sunkus 
darbas ir didžiausia ekonomija 
nieko negali 'pagelbėti. Kada 
farmerys skolino pinigus, tai 
dolerio vertė buvo žema, o ka
da jam reikia tą skolą atmo
kėti, tai dolerio verte žymiai 
pakilo. Reiškia, jiš turi atmo
kėti daug daugiau, negu pa- 
sįskolino.

Taip dalykams esant, ką tu
ri daryti farmeriai? Nieko dau
giau, kaip tik organizuotis bei 
JtUrti savo kooperatyvus, kad 
atsispirti prieš išnaudojimą. O 
išnaudojami jie yra ne mažiau, 
kaip darbininkai, Sakysime, už 
pieno kvortą jie gauna Jik apie 
dį Centus. Ną, o miestiečiai už 
pieno kvortą turi mokėti 10 
centų ir daugiau!
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Prieš kiek laiko laikraščiai gana plačiai rašė apie 
tai, kad New Yorko meras O’Brien uždraudė laikyti 
vokiečių dienos apvaikščiojimą, pasiremdamas tuo, jog 
gali kilti riaušės. Tą apvaikščiojimą borėjo surengti 
vokiečių draugijos, kurios priklauso Verelnigte Deutsche 
Gesellschaften. BuVo nutarta apvaikščiojime turėti na
cių svastiką, o vyriausiais kalbėtojais pakviesti vokiečių 
ambasadorių Luther fr Spanknoebel. ; v w

Tuoj po to tapo pareikalauta, kad Amerikos vy- Atmokėti~ morgičuš. Kaip
riausybė pradėtų tyrinėti nacių propagandų šioje šaly- jaustųsi miestiečiai, ką jie da-

Tūkstančiams taimerių šian
dien grūmoja pavojus įietėkti 
savo farmų; kadangi jįč nepa-

je.-fiete Spanknoebel buvo įtartas kaipo vyriausias rytų, klaupia “The World To
... » ' • • * • * ’ . .

GARSINKTTES
< NAUJIENOSE'

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

Kirtg tau Gr«»» Briuin righų

is, atsiminkite mano žodžius, nebepasidavė nei vedami, nei Boston, Mass.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė gatvėj rastas 
sužeistas lietuvis K.

Sadauskas
Bustas prie 31-mos ir VVetsern 

avenue; kaip buvo sužeistas 
nežinia.

Užvakar vakare Cook Coun- 
ty ligoninėje mirė lietuyis Ka
zimieras Sadauskas — Char-

les Sanchiskyi 30 in., 6040 So. 
Maplevvod avenue, kuris buvo 
rastas sužeistas prie 31-mos ir 
Western avenue keletą dięnų 
atgal. Sužeistasis išbuvo pu
siau be sąmones visą laiką iki 
mirties ir negalėjo pasakyti 
policijai, kokiu bildu jis buvo 
sužeistas. Spėja, kad lietuvį 
sužeidė arba gatviakaris arba 
automobilis. Jis buvo rastas 
prie senojo kanalo tilto.

šiandie 11:00 ryto įvyks co- 
ronerio tyrinėjimas, kuriame 
bus mėginama jo mirties prie
žastį išaiškinti. Policijos in- 
vestigacija, tačiau, nedavė jo
kių davinių.

Laidotuvės, kaip pasirodo iš

(Chieago Stadiume įvyks tre
čias metinis “Radio Revue”, 
kurio) visas pelnas skiriamas j 
fondą. Bilietai Hilo 50 cėiitų 
iki $3,00.

biomis aukomis grįžo ir kiti 
medžiotojai. IV. J. Z-

RADIO

Po to, 
socialistų 
pabėgo j

spaudos

Šimo, įvyks pirmadienį, gruo
džio 4 d., iš velionio sesers 
namų, 4412 South Talman. avė., 
patarnaujant graboriui J. F. 
Eudeikiui. Velionis ims palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse.

KAZIMIERAS SADAUSK1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 29 dieną, 6:45 valan
dą vakare 1933 m., sulaukęs 
30 metų amžiaus, gimęs Dod- 
son. Maryland.

Patiko dideliame nuliudime 
4 seseris Agotą, Marijoną, Oną 
ir Prancišką, 2 brolius Stanis
lovą ir Izidorių, 2 švogeriu 
Mykolą Sabutis ir Vladislovą 
Rolinskas, d:dės, tetas ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randas: 
4412 So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
gruodžio 4 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu i Nekalto Pras. Pan, 
Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nlilvdėtas i Švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Sadaus
ko giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Seserys, Broliai, švogeriai, 
Tetos, Dėdes ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F, Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Žymus Vokietijos 
darbininkų vadas M. 

Plettl Chicagoje
Sako, kad lapkričio 12-to rinki

mai Vokietijoje “grandio- 
sisehe Komedija“.

šiomis dienomis Chioagon 
atvyko politinis pabėgėlis iš 
Vokietijos Martin Plettl, pla
čiai žinomas asmuo tarptauti
niam darbininkų ir socialistų 
judėjime. Jis yra prezidentas 

: tarptautinės siuvėjų federaci- 
Ijos ir taipgi Vokietijos siuvė
jų federacijos sekretorius, 

j Prieš Hitlerio rėžimą ta orga
nizacija buvo labai stipri.

Dėl jo darbuotės darbinin
kų naudai, nariai suėmė M. 
Plettl, tampė jį po įvairius ka-

lejimusr koncentracijos stovy
klas, jį mušė, kankino viso
kiais naziams žinomais barba
riškais budais. Užbaigimui, 
privertė Plettl pasirašyti do
kumentą,' kuriame jis “patei
sino“ jų elgesį, pareikšdamas, 
kad jo areštas, otc\ buvo “pa
teisinamas, teisingas”.

M. Plettl buvo paliuosuotas, 
kuomet prižadėjo, nedalyvauti 
politiniame veikime. 
Su savo draugų — 
pagalba, slaptomis 
Olandiją.

Pasikalbėjime su
atstovais M. Piettle suminėjo, 
kad ne jis, nei kiti negalėdavo 
susižinoti su užsienių laikraš
čių korespondentais Vokietijo
je. žmogus, suteikęs korespon
dentui žinių ar suėjęs su tokiu 
užsienio korespondentu Vokie
tijoje skaitomas “krašto išda
viku” ir su juo “atatinkamai” 
elgiamasi.

Komentuodamas apie lapkri
čio 12 d. rinkimus Vokietijoje, 
kurie neva davė Hitleriui 38,- 
000,000 balsų, M. Plettl pareiš
kė, kad tai buvo didžiausia iki 
šiol sulošta “grandiosische ko- 
medic” pasaulio akims apdum
ti. Jeigu ne teroras, baimė, pa
reiškė svečias, tai vietoj 3,000,- 
000 balsavusių prieš Hitlerį, 
butų buvę 15,000,000 ar dau
giau milijonų, kurie butų išdrį
sę tai padaryti.

Dabartiniu laikus jis važi
nėja po Ameriką su paskaito
mis apie “Darbininkai ir Hit- 
lerizmas“. J Ameriką M. Plebtl 
parkvietė Amalgamated Cloth- 
ing Workers unijos ir Interna
tional Ladies Garment Wor-

Šįvakar Golden Star 
klubas rinks valdybą
ROSELAND — šįvakar BaU 

chuilo svetainėje ĮVyks Golden 
Star priešmetinis susirinki
mas, kuriame bus renkama 
1934 metų valdyba ir priima
mi konstitucijos pataisymai* 
Susirinkimas labai svarbus* 
todėl prašome visus klubo na
rius dalyvauti.

A. Narbiitasi sekretorius.

Trys Chicagos lietu
viai medžiojo South 

Dakotoje
^Nesenai grįžo iš South Da- 

kota valstijos trys Chicagos 
lietuviai biznierniai, W. Za- 
jauskas, D. Pivoriūnas ir N. C. 
Pašiulpa, kurie išvažiavo ten 
medžioti lapkričio 17 d.

Kadangi P. Zajauskas yra 
profesionalas medžiotojas, tai 
ir prišaudė gana daug fazanų 
ir kitokių gyvūnų. Su stam-

Eilė dainininkų Peoples 
Furniture Programe
K. Sabonis, L. Sabonienė, A. 

Ančiutė, A. Čiapas ir Peoples 
kvartetas ir duetas 
Pėdelės 
programe, kuris buvo 
iiuotas iš W. G. E. S. antra
dienį vakare. . ' %

Sveikatos reikalais kalbėjo 
Dr. šiipkus, M. t).* o juokų 
‘‘paporino” Galis Kepurė. Su 
žiniomis apie , Chicagos lietu
vių veikimą ir sveikinimais 
linksmai praleisti Padėkavo- 
nės Dienos šventes — vedėjas 
gyvą ir įdomų programą už
baigė.

dainavo
Furniture Company 

iraus-

šį vakarą Radio Klubo 155 
programas

Pereitą penktadienį iš šios 
stoties buvo transliuojamas 
linksmas Radio Klubo progra
mas. šį vakarą, lygiai 8 vai. 
vakaro ir vėl turėsite progą 
pasiklausyti gražaus programoj 
Šių programų vedėjas yra An
tanas žymontak

1. Cit bobulė, polka, groja 
Jono Diervelio orkestras.

2. Naktis Svajonėms papuoš
ta, liaudies daina, dainuoja 
Kastancija Menkeliuniute, so
prano.

3. Pavasarėlis, polka, groja! 
Viotor Kapeli j a.

4. Namo, liaudies daina, dai
nuoja vyrų oktetas Mikulskio 
diriguojamas.

5. Storo Jono polka, groja 
Shenandorio lietuvių mainlerių 
orkestras.

6. Arija iš Operos Tosca, dai
nuoja Lietuvos Valstybės Ope
ros Artistas Kipras 'Petrauskas.

7. Sesutė, valsas, groja Kau
no orkestras.

8. Geltonplaukė, polka, gro
ja Kauno kariškas Iženas.

*

Dr. SU ikol’is
(lydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vaL: Nuo 2 iki *4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nędėlioj pagal sutarimą 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

to—tom III. lt II Į ll.ll II............. ............ ........... ........ . ........................

Lietuviai Dautarai
A. MONTVID, M. D.

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

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vai.
TeL Seeley 7330

Namų telefonas Bransvick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio H Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T.L BOULEVARD 9199

Stotis — WWAE, 1209 kilo- 
cycles. Laikas — nuo 8 iki 8:30 
vai. vakaro.

II....... M Ml»—Ito——

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarush

Pbysical Therapy 
U Midvife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

flMMMmMrtMasuiaemMiiaammMiMi

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

f

Garsinkitės “N- nose”
.KJN

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių . Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th SL

<Cof. of 35th 8 Habud Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 
, Nedėldieniais pagal sutarti

Chieago Community 
Fund surinko apie 

$2,000,000
Chicago Coimnunity Fuhd, 

kuris, rengia aukas 102 labda
ringų organizacijų darbo fi
nansavimui jau sukėlė apie 
$2,000,000. Stambias aukas į 
fondą davė fvairibs Čbichgds 
pramonės ir prekybos įstaigos. 
Didžiausios tarp jų yra $75,000 
nuo Comnjun’vvealth Edison ir 
nuo International Harvester.

gruodžio 4 d.,

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis ■ 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaiginto 
akių apteinimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
ilregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
duose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su eSktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam į nio- 
kykios vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
tu is pagal sutartį. Akinių kainos per pu
tę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely ( atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

, Phone Boulevard 7589

Graboriai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

A. L Davidonis, M.D

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 6904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-1 

Nedėldieniaia fugai sutarti.

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Qsl)ĮW
M F | | M*?.

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

Tel. HARison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. S TA'TĖ5t
1 zna ftoor/terosė/fonti 
\^MeSf.Nexf^oqrRfaH<

TeL Yards J 829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ifisas it Akinių Dirbtuve
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

J. F. RADZ1LS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidbja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

___ ____ ______ _ ____________7 ______ • Ofiso tel. Lafayette 7031

4910 So. Michigan Avenue |Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS 

4148 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 
... ..... nno 9 iki 11 valandai ryto 

dno 6 iki 9 valandai vakaro

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: 

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tfa Street

Valandos nup 9 iki 8 vakare 
Serėdoj pagis! sutarti.

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visą pasaulį LOVĘIKIS 

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabains
Pristatome į visas miesto dalis 

3316 So, Halsted St., Chieago, $11. 
Phone Boulevard 7ol4

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangu!.

718 W. 18th St
Tel. Monrol 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

i ■ . ....... i...... .. ....................... .........................

Visi Telefonai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas črovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.
' - -.............. —i,.';. .....

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

EDWARD FKANK W0IDAT
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 27 d. 3:30 vai. 

po piet 1933 m., sulaukęs 6 metų 10 mėn. 9 dienų am
žiaus; gimęs Chieago, III. sausio 18 d. 1927 m. Paliko di
deliame nuliudime motiną Helen, tėvą Frank, du broliu
ku Richard 4 m., Frank 2 m., 2 senukės, senuką, tetas, 
dėdes ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 3320 Emerald Avė. Telef. 
Yards 3579.,

Laidotuvės įvyks subatoj, gruodžio 2 d. 8:30 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edward Frank Woidat giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame .
Tėvai, Broliai ir Gimines

Laidotuvfse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel.
Yards 1188.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

i f FiinriKKVa I a
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir ąpielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV*

I. J. Z0LP
1646 ttk St.

Tel. Boulevard 5203 Ir 8413 

1327 SO* 40th Ct. 
Tel* Cfcero 37Ž4. Koplyčia dyka
' '        i B i . . ...,1 ii į iri j, į ■

Res. 6600 South Artesian Avansu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel, Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

J. J, BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mani 
2506 West 63rd St 

T,L REPUBLIC J100 
......... '. A1!'i' "*|1’1........... ;......... ..... . 

T«1. Cto« :i09 lt 859J 

Antanas Petkus 
Graborius

llachavich ir Simus 
ll LIETUVIS GRABORIUS

S
ataraauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
ėikak inkldžianiė atsišaukti, o musų 

darbu, busite užganėdinti.
į. Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, M. 
T«L .Cl«ro *927

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

Namų Tel. Hydė Park 3395 
Vai. — 9 —12 ryto, Antradiehiais 
Ketvergais 4 —vak. Trečiadieniais 

Šetadieniais sulig sutarties.

ir 
ir

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

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

Tel. Boulevard 1401
, . ,..■■■ ............ — u i. ......................

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
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 
'  .............—.................. ............ ..y—«■■■

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S, Leavitt $t. 

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 2 Iki 4 ir nuo 7—9 
.sute<.rue8

9

□vairus Gydytojai
^•#u*WRBRww*^va*in******|*i**«*v*^********fc***^

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas peš 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgą* ii 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Sk

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

Tei. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6/55 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ade., 2 luboe 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
—

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Į>rexel/,pžbl , ,,Dr. A. A. ROTU

Rusas Gydytojas ir Chirurg&a 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti Slst Street
Valandas: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš tventa- 

niais 10—12 diena.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723
I —-...i. ....*............   .<■> !■<,«’.. .

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATASDr.jWpit&LA 

DENTISTAS
6558 So. WeBtem AveiittO

V.la^lo,: Nuo 9
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Penktadienis, gruod. 1, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ALTASS narių skai
čius nuolat didėja su 

kiekviena diena

nai yra plačiai žinomi, tad 
daug dalyvavo ir svečių. Vi
so 250.

Cžesnai užlaiko maudynes 
pėr daug metų So. Paulina ir 
W. 45 St., taipgi ir aludę ir 
svetainę draugijų susirinki
mams. * "Praeivis.

EINA IŽDO SEKRETORIAUS

IIIUH11101^
kaltinti už 
laikraščio, 
rašyti, ne

Visų kolonijų lietuviai spar
čiai rašosi į organizaciją rė
mimui ' J. R. James-Janu- 
sausko skridimo.

BRIGHTON PARKO 
ALTASS komitetas 
jau pradėjo darba
Prirašė 12 narių; rengiasi prie 

parengimo

Kaip Senas Petras laiką 
leidžia 

žinoma, negalima 
tai nei žmonių, nei 
žmonės ne visi gali
visi moka kito laimę ar nelai
mę atjausti. Laikraštis negali 
irgi žinoti, jeigu jam niekas 
nepraneša; o jeigu yra koks as
muo, tai turi , tokį užsiėmimą, 
kad jam reikalinga' keliauti per 
kitas kolonijas. Ir išeina taip, 
kad savo kolonijoje jis nežino 
nei kas dedasi. Pavyzdžiui, kad 
ir Senas Petras; nors jis čia 
gyvena, bet jo užsiėmimas ne
leidžia jam ką nors parašyti. 
Iš ryto, kol jis atlieka savo rei
kalus

nėj, 4615 So. Mozart St., 12-tą ’dija, sudainuota kelios dainos 
vai. dieną.

šitas susirinkimas yra svar
bus tuomi, kad bu’s rinkimai 
valdybos 1934 metams. Apart 
to bus ir kitų svarbių svarsty
mų, ktirie liečia kiekvieną na- 
rj-ę.

—St. Narkis, sekretorius.

Pasisekė Ramygalos Ai
do Klubo vakarėlis

WEST SIDE — Lapkričio 
23 d., Ramygalos Aido klubas 
surengė vakarėlį, kuriame bu
vo pastatyta 2-jų aktų kome-

ir pagroti keli instrumentaliai 
numeriai. Vakaras pasisekė.

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.

Paskutinėmis dienomis į A. 
L. T. A. S. S. centrą atėjo se
kamos kvitos narių Cbicago- 
je, neįskaitant tų, kurie prisi
rašė prie organizacijos kituose 
miestuose. Kai kurių tų na
rių sąrašas paduodamas šioje 
laidoje, kitoje vietoje.

Chicagoje prisišarė 
nariai:

M. Kemėšiene 
Chas. R. Shukis 
Shas P. Kolalis 
Joscph Žukas 
George Kaminsky 
Frank Levickas 
Jonas Juška 
Kazimieras Petrauskas 
Kazimieras Petrauskas 
Stanley Ragauskas 
Juozas Sanvaras

sekami

Jr.

BRIGHTON PARK — Brigb- 
ton Parko Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo ko
mitetas, kuris susiorganizavo 
tik vieną savaitę atgal Juozo 
R. James-Janušausko skridi
mui,'jau pradėjo pasekmingai 
darbuotis.

Jau prirašė dvyliką narfh 
prie ALTASS. įstojo Kazi
mieras Petrauskas, Edvardas 
Čepulis, Joscph Zalandauskas 
Jr., Kazimieras Petrauskas Jr., 
Stanley Rugauskas, Juozas 
Santaras, p. Marie Bcrgier, 
Paul Orlak, F. T. Pulekis, B. 
R. Pietkiewicz, Jonas Juška ir 
Stella Juškienė. Bet tai tik 
yra pradžia.

Taipgi Brightonparkiečiai 
rengiasi prie pirmo parengi
mo, kuris įvyks trumpoje atei
tyje, Hollywood Inn. — Juškos 
svetainėje. Kad geriau prisi
rengus ir išdirbus galutinai vi
są programą, pirm negu jį pa
skelbsimo, kviečiame visus ko
miteto narius-es, susirinkti 
penktadienio vakare gruodžio 
1 d., Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd st. 7:30 v. v.

F. T. Puteikis.

Henry Morgenthau, Jr., • ‘
kurį prezidentas Ropseveltas paskyrė iždo sekretoriaus pagal
bininku ir dabar eina iždo sekretoriaus pareigas laikinai pa
sitraukus nuo pareigų ėjimo iždo sekretoriui Węodin. Skaito
ma, kad Morgenthau yra pinigų infliacijos šalininkas.

ant
še-

ke-

remia

.Toseph Zalandauskas .Ir.
Marie Bcrgier 
Paul Orlak 
F. T. Puleikis 
B. R. Pietkiewicz 
James Juška 
Stela Juškienė 
J. M. Pučkorius 
E. Dambrauskienė 
P. J. Kučinskas 
Antanas Jtisas 
A. Balčiūnas.
Didžiuma chicagiečių

antrą tranzatlantinį skridimą 
visa širdžia ir noriai jam dar
buojasi, kaip parodo nuolat 
augąs ir beveik kiekvieną die
ną telpąs naujų ALTASS narių 
sąrašas. Neatsiliks ir kiti Čhi- 
cagos lietuviai neprisidėję prie 
skridimo su auka — pagal sa
vo išgalę.

Naktis duonos ir 
keiksų kepykloj

Ir Roselandas į dar 
bą; suorganizavo 
ALTASS komitetą

J. M. Pučkorius išrinktas pir
mininku; šaukia susirinkimą 
trečiadienį

lovy įtaisytos 
duonai maišyt, 
kiekį tinkamai 
tik rankomis.

Geležis ir elek-

ROSELAND.—šeštadienį ca- 
kare, būrelis vietos veikėjų, su
sirinkęs A. Balčii/no svetainėje. 
158 East 107th Street, suorga7 
nizavo Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są- 
j ungos—A LTASS—lokalį kolo- 
nijos komitetą.

Pasiryžęs tuoj aus, laiko ne
gaišuojant leistis darban, nau
jai sudarytas komitetas šaukia 
savo pirmą susirinkimą at
einantį trečiadienį, kviesdamas 
vietinius lietuvius, pritariančius 
šiam dalykui, jame atsilankyti. 
Komitetas pasiryžęs smarkiai 
veikti narių gavimo vajuje ir 
taipgi rengiasi su parengimu, 
kurio smulkmenas apdirbs tre
čiadienį.

J komiteto valdybą įeina se
kami asmenys: J. M. Pučkorius 
—pirmininkas; p. E. Damb
rauskienė—vice-pirmininkė; P. 
J. Kučinskas—sekretorius; An* 
tanas Narbutas—finansų rašti
ninkas, Antanas Balčiūnas — 
iždininkas ir Antanas Jūsas— 
korespondentas.

A. Czesnai šventė sida 
brines vestuves

T0WN OF LAKE — Gerai 
žinomi biznieriai pp. A. Czes
nai surengė bankietą paminėji
mui 25 metų sukaktuvių ženy- 
binio gyvenimo arba* sidabri
nes vestuves, Bankietas jvy- 

' ko lapkričio 23-Čią dieną Czes- 
nos svetainėj. Kadangi Czes-

Lietuviška duonos kepykla
— nė pati didžioji, nė mažiau1 
šia — vidutinė. Užima jį visą 
lotą. Priešaky, kaip ir prie ki
tų kepyklų, krautuvė duonai ir 
pyragams pardavinėti.

Du dikti vyrai — lietuviai
— verčia ant šono aukštokai 
įtaisytą didžiulį lovį kuone pil
ną tešlos. Tešla suvirsta į ki
tą lovį.

Didžiuliame 
lenktos geležys 
Nes tokį tešlos 
neišmaišysi ne 
bet ir kojomis,
tra pritaikyta darbui

Prie kitos sienos alumino ka
tilai — didesni ar mažesni. Tai 
kvietinei tešlai ir visokiems 
prieskoniams maišyt įnagiai. 
Čia irgi naudojama elektros jė
ga.

Pirmarankis darbininkas puo
šia pyragą, kuris neužilgo lįs 
į pečių. Du jo padėjėjai, susi
kibę, bendromis spėkomis išve 
lia iš lovio didžiulį tešlos šmo
tą ir užkelia ant stalo. Paskui 
kitą tokį pat ir trečią.

Čia pat svarstyklos. Vienas 
darbininkas plačiu, kaip lope
taitė, peiliu nepaprasti? greitu
mu kapoja tešlą į tam tikro 
didžio gabalus. Sveria juos —. 
kiekvieną — ir meta antra
jam. šis valioja arba minko į 
tam tikras bandas.

Nėra laiko kalbėtis, nėra lai
ko dairytis. Bandos iš antro
jo darbininko rankų skrendą 
į netoliese padėtą stalčių. Net 
nežiūrima kur banda nutups: 
metėjas žino, kad ji atsidurs 
savo, vietoj.

Vienas stalčius pripildytas. 
Kitas jo vietoj. Stalčių stirta 
auga.

Tuo tarpi? ruginės duonoj 
kepėjai išvalė didįjį lovj, kur 
maišyta tešla lietuviškai duo- 

i nai. Išvalė taip, kad lovis žvil-

tas atsvertus gabalus minko 
ir susuka į rutulius. Minko 
abiemis rankomis— kiekviena 
po gabalą — ba viena nespė
si. Suminkyti rutuliai metama 
į stalčius. Girdelis tik duslus 
aidas plumt, plumt, plumt!

Metas šauti ditoną į pečių. 
Pats pečius faktinai užima pu
sę kepyklos. Vienas darbinin
kas pristato stalčius su kepa
lais, klijuoja NRA ir firmos 
leibelius. O kitas deda juos 
lyžės ir šauja į pečių po 
šius iš karto.

Tiesiomis eilėmis gula
palai vienas prie kito, kiekvie. 
įas savo vietoj. 500 kepalų su*- 
šauta į pečių. Prakaitas išpy
lė abu kepėju. Atsigeria jie 
vandens, šluostosi prakaitą, bet 
jo nesulaikysi. Jie tikrai pel
nosi duoną prakaitu.

Ir vėl darbas, šiluma pečiuj 
ne vienoda. Pečiaus gelmėj pir
mieji .pašauti kepalai jau pa
raiko. Jie trąukiama arčiau 
prie krašto. Artimieji stumia
ma toliau į galą. Reikia sku
bėti, kad neapdegtų. Reikia 
taikyt, kad ir pats paskutinis 
tepalas išlystų iš pečiaus ga
vęs tiek karščio, kiek pirma 
sis. Reikia visa tai atlikti grei
tai ir tinkamai.

Ir dar reikia atminti, kad 
ypač vasaros melu kepyklos 
temperatūra, kada pečius var
stoma, dažnai pasiekia 115 
aipsnių. Tat kokiam karšty 
;uri dirbti duonkepis meškerio 
damas kepalus didžiulio pečiais 
žiotyse?

Penki šimtai kepalų jau iš
imti iš pečiaus. 
1a ruošiama — 
ų. Ir kol naktis 

trečias pečius
Tik du darbininkai priruoš ir 
iškeps apie 1,500 kepalų lie
tuviškos duonos. •

Bet kol ruošiama antroji, 
duona, keiksų arba pyragų ke
pėjas jau' prie pečiaus. Jisai 
stumia j pečių- pajus, vyniotus 
ir lankstytas baraųkas, apli- 
pintas įvairiais vyriniais, ap- 
barstytas cukrum ir kitokiais 
išmislais. Ir iš šalies žiūrin
čiam atrodo, kad keiksų įvai
rumui ribų nėra.

Kiti keiksų kepėjai užimti 
tešlos kočiojimuti. Volioja tešlą 
kočilais, piausto, barsto miltais 
ir riešutais, lanksto, vynioja 
ir raito. Reikia priduot pyra 
gaičiams prašmatnumo išvaiz
dą, užriesti nosį, užraukti uo
degą, pripumpuoti, vidurius vi
rinių, atlikti dešimtį kitokių 
darbų.

Jai? prakaitas vaiduose ne
berašo ja. Jau nebėra iš ko be- 
rasoti. Skubėjimas ima atsi 
li^ti į darbininkus ir pavar
gimas galima pastebėti.

Antra valanda nakties. Pa
sirodo kepyklos savininkas. 
Peržiūrinėja ruginę duoną, 

, keiksus, donacuš. Jisai aj$ke£ 
, lė patirti, ką jo kepykla šį ry- 
. tą išleis j “svietą”. Biznis - 

> • ■ ■

ne juokas. Savininkas gali bo- 
šauti ir kai kada pabaliąvoti. 
Bet jeigu jis nedabos, ką iš
leidžia iš kepyklos į žmones, 
tai gali netekti ir bosystės ir 
biznio. Nes Amerikoj — kon
kurencijos šaly — gyvena.

Pasirodo dutonos išvežioto j ai. 
Pildo orderius, krauja į trokus 
duoną, keiksus, bapkas. Tuš
tina kepyklos lentynas.

Pasirodo ir antrosios atmai
nos darbininkai. Pirmoji at
maina baigia savo darbą — 
vienas kitas net klupomis. Tam 
tikrais skustuvais išskuta kiek
vieną grindžių colį. Vėl žiba 
grindys, kaip išvaškuotos. In
dai išplauti, stalai nuvalyti. 
Viskas tvarkoj. Atmaina išei
na pasilsiui. V. P—ka.

nusiprausia, apsitai- 
savo “inžiną” pakuria su 

kokiu buterbrodu ir dar ka
vos pripila, o paskui dar turi 
žmogus savo tajerus susižiū
rėti, nes rengiasi j tolimą ke- 
ionę; o jis apkeliauja gana 

daug. Jeigu vieno tajero padas 
kiauras, tai reikia pataisyti- 
opyti. Tam reikalui reikia sku- 

ros, vinučių ir plaktuko. Jei nė
ra, tai vėl bėda. O dar būna 
blogiau, kada gaspadorius par
duoda savo rakankus ir namą. 
Senas Petras atsibudęs ir pats 
ležino kur jis yra-randasi. Na, 
ką gi žmogus padarysi — vien- 
gungis-“singelis”. Taigi Senas 
’etras labai mažai iš šios ko

lonijos parašo; negu kas jau 
jam pasiunčia prašymą.
Susipažinkite su Jonu Kukučiu 
f

Apie kitus tai visai nėra 
kam. Taigi manau, kad'tokia
me atvejyje bus proga man 
kiek nors šią apielinkę atsto
vauti ir spaudoje apie jos vei- 
dmą^gyvavimą pranešti. Beje, 
atsiprašau, jog aš dar jums ne- 
atsirekomendavau. Mano var
das Jonelis, o pavardė taip kaip 
mano tėvo
tikrai lietuviškai Jonelis Kuku
os. Aš pasižadu viską pasaky
ti, slaptybių neturėti, niekam 
lepataikauti, visus “tiešyti”, o 
kai kada ir pajuokauti. Na, 
tiek to. Pradėsime apie musų 
koloniją pirmiausiai su 
mu. —Jonelis Kukutis.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politiško 

Kliubo Balius įvyks šeštadieny gruo
džio 2 dienų, Armitage Hali, 3800 
West Armitage Avenue. Pradžia 7 
valanda vakarė, bus gera muzika.

Užkviečia visus
Komitetas.

Kukutis; tai bus

Antroji duo- 
vėl 500 kepa- 
pasibaigs, dar 
bus iškeptas.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS T LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prlsiraiykkc | musų apalky 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

111.
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18-ta Apielinke! Su
sipažinkite, su Jone

liu Bulaičiu!
Jis prižada ją'pabarti, “patie- 

šyti”, slaptybių neturėti ir 
kartais pajuokauti.

Sukrėstoji J antrąjį lovį teš
la pakilo, net pradeda rietis 
lauk per krantus.

Bet štai svarstyklos ant sta
lo. Ruginės tešlos svėrimas. 
Vienas darbininkų sveria, ki-

18 APIELINKĖ. — ši apie
linkė lietuviais apgyventa la
bai seniai, čia senais laikais 
žmonės gerai gyvendavo ir tu
rėdavo (ir dabar turi) kapita
lo. Šios kolonijos lietuviai daug 
yra padėję kitoms kolonijoms 
praturtėti, nes čia susitaupę 
pinigų kėlėsi j kitas. Ten pirk
davo žemę, namus. {Pavyzdžiui, 
Marųueitte Park, Brighton 
Park, tai daugiausiai iš 18 
apielinkės lietuviai.

? ši kolonija, imant nuo Canal 
gatvės iki Morgan nuo 55 iki 
1006 (iŠ rytų į vakarus) sudar 
ro 5 blokus ir nuo 22-Cerinak 
Road (į žiemius) ir 12-Roose- 
velt Road nuo 2200 iki 1200 
(iš pietų į šiaurę); sudaro 10 
blokų; tik išimtis yra tarpe 14 
ir 12 gatvių ir Halsted iki 
Morgan; ten tai jau labai re
tas lietuvis randamas. {Pats gi 
tirščiausias centras Ųetuvių, tai 
18 gatvė ir Sd. Union Avė., 
tai yra 700 bloke į vakarus.
Visko atrasi 18-toje apielinkėje

Čia yra visko, kaip ir kitose 
kolonijose. Dau^ namų savi
ninkų, vertelgų-verslininkų, lie
tuvių bažnyčia, didžiausias lie
tuvių dienrąštis pasaulyje — 
Nau j ienos ir ’ didelis, gy ventoj ų 
skaitlius. Čionais, kaip ir kitur, 
yra visokių įvykių; Kartais čia 
dar įvyksta tokiį dalykų, ne
įtikėtinų ir kesiteshių, negu ko
kioj kitoj kolonijoj../

Visa bėda, kad apie šią kolo
niją niekas laikraštin nepara- 
šo. Atrodo, kad čia jau tokia 
vieta — užkampiai kur lietu
viai negali nei kam nusiskųsti, 
neį apie savo bįdąs padejuoti

jaimi-

Keistučio Klubo 
žinios

Keistučio Klubo 22-jų metų 
gyvamimo jubiliejinis koncer
tas praėjo, bet tas įspūdis, ku
rį įgijo keistutiečiai laike kon
certo ilgai pasiliks jų atmin
ty j.

Štai surašąs draugų, kurie 
gavo dovanas laike koncerto už 
nečmimą pašalpos per 12-ką 
metų: A. Jokantas, J. Gudžiū
nas, J. Baceviče, A. Tamulionis, 
M. Kazakevičienė, J. Kondroš- 
ka, O. Eringienė, F. Wartelkie- 
nė, E. Valukienė, O. Palilionis, 
O. Dambrauskienė, F. Shutkus, 
O. Malėlienė, • J. Gitis, K. Ma- 
tikonienė, P. Ulis, V. Neffas, 
J. Gurskis, J. Galkantas, K. 
Kučinskas, A. čieskauskas, J. 
Gedraitis, V. Bisktfpaitis. Virš 
minėti draugai-ės dovanas kon
certe atsiėmė. Sekantys drau 
gai-ės prie dovanų koncerte 
neatsišaukė: A. Butkus, M. 
Palionis, A. Tičkus, J. Pabarš- 
ka, AL Trakanaviče ir A. Mar
kevičienė, todėl šitie draugai-ės 
būtinai pribukite į sekantį su
sirinkimą ir atsiimkit© dovanas.

Auksines žvaigždės L. P. P. Kliu- 
bo prieŠmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio-Dec. 1 d., 7:30 vai. vak. 
Balčiūno svet., 158 East 107 St. Su
sirinkime bus renkama valdyba ir 
visokios komisijos 1934 m. Taipgi 
bus svarsioina komiai i os siūlomas 
konstitucijos pataisymas, sumažinti 
sergantiems ligos pašalpas.

Todėl prašome visus narius daly
vauti susirinkime, ir imti dalyvumo 
konstitucijos svarstyme.

P.’ S. šimet mirė 4 nariai, užsi
mokėkite pomirtines ir kitokius mo
kesčius, kad nesusispenduotumėte.

Jurgis Pakaušis, pirm.
A> Narbutas, rašt.
1Q33 W. 103rd St., Chicago,

Special susirinkimas kriaučių
kalo 269 A. C. W. of A. įvyks pel
nyčio į gruodžio 1 d. Amalgamated 
Centro name 833 So. Ashland Blvd. 
7:80 vai. vak. (lel naminavimo Joint 
Board valdybos ir Biznio agentų. 
Yra pareiga visų narių dalyvauti.

F. Prusis, sekr.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš

kas Kliubas laikys priešmetinį susi
rinkimų penktadieriv gruodžio 1 d. 
7:80 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai lųalonėkitelaiku pribūti, nes 
ant šito susirinkimo bus renkama 
valdyba 1934 m. ir taipgi randas 
daug svarbiu reikalų, kuriuos, būti
nai turime aptarti.

S. Kuneviėe, rašt.
——------

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
jriešmetinis susirinkimas įvyks penk- 
adieny, gruodžio 1 d., 1933, Chica

gos Liet. Auditorijoj, 3183 S. Halsted 
St. 7:30 vai. vak. Visi kliubiečiai 
Mitinai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie turi būti šia
me susirinkime nutarti.

A. Kaulakis, rašt.
S. L. A. 134-ta Moterų kuopa lai

kys priešmetinį susirinkimų šiųndien 
gruodžio 1 d.s 8 vai. vak., McKinley 
Parko svet. Visos kuopos narės kvie
čiamos atsilankyti, nes šis susirinki
mas yra labai svarbus, bus nominuo- 
,ami kandidaai į Pildomųjų Tarybą 
ir renkama kuopos valdyba ateinan- 
;iems 1934 m. Taipgi išgirsite rapor
tų atsibuvusios bunco vakaro ir bus 
svarstoma Iconstitucijos projektas. 
Taipgi kurios esate užsilikę su mo
kesčiais malonėkite užsimokėti.

A. Bučinskienė.
. Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 

Amerikoj prieŠmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 3 d., 1D33 m. 1 vai. 
po piet Jono Garbužio svet., 3749 S 
Halsted St. Narių pribuvimas yra 
reikalingas, nes bus valdybos rin
kimas dėl 1984 metų ir daug kitų 
svarbių reikalų svarstymas ir katrie 
esate pasilikę- su mokesčiais prašo
me užšimokėti; už nebuvimų ant mi
tingo busite nubausti pagal nutarimų 
kliubo. W? Didžiulis, J)rot. rašt.

OKSAS EXPRĘSS
Kraustau Rakandas, Pianus Ir pristatau 
anglis už pigiausias kainu: Black Band 
$7.50: Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Palaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS ■ 
2649 West 43rd Street

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC 8402

Business Service 
Biznio Pati»rnavimaa

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darba už 

ūsų pačių kaipų. Mes taipgi taiso- 
ne rynas. “down spots” ir visokį 
blekcs darba. F •

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yard« 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halstbd St. Chicago, III.

Financial
FinansairPaskolos

CASH Už jūsų morgičius ir Real 
įstate bondsus, ateikite pas mus deP 
geriausios kainos. Kambarys 316, 

184 No. La Šalie St.

Fu r ni ture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš- 
d veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50. — Krautuvėms 
Hxčeriai dėl kiekvienos vietos. Mes 
šmainome. Ant lengvų išlygų. — 

Didžiausias pasirinkimas Chicagoje.
JULIUS BENDER, Ine.

910-915 W. Madison St. Monroe 1710

Miscellaneous for Sale 
IvąirĮBgJPardavimai_

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

Kaip jau pirmiaus rašiau, 
kad J. J. Bagdonas finansuoja 
Keistučio > Klubą surengime 
koncerto Oak Fprešt prieglau
doj. Taigi dąbar yra žinoma, 
kad koncertas įvyks gruodžio 
10-tą d., 2-rą vai. po pietų. 
—St. Narkis, Korespondentas.

Keistučio Klubas 
rinks valdybą 

sekmadienį 
• .' ■ ■ ■

The Bridgeport 
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, motery, merginų 
ir vaiku.

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

Atdara ir šventadieniais,
F. SELEMONAVICIA

504 W. 33i'd St, Chicago, 1H
Prie Normai St.

Phone VICTORY 3486

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MOTERIS prie abelno namų dar
bo, prižiurfiti 2 kūdikius. Geri na
mai, jrera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus, 1012 Argyle St arti Sheri- 
dan Rd.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba priimsiu i pu
sininkus ( grosernšs ir bučemšs biz
ni. Vienai- moterei persunku.

8485 So. Wallace St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gera patarimų khip šiuos naujus lai
kus turite su namu, valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearborn St. 
Room 421, Chicago, III.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 

_ , . v, __ v . i iki 8 vai., vak. JJedėliomisi Keistučio Pašalpos o v _
■Klubo, Liberty Grove sveta^'|

Nedelioj, gruodžio 8-čią die
ną (Vyks fevdrbus susirinkimas Į 

iį nei savo džiaugsniu prislinks- Lietuvių ” ' ' v‘ 
minti. . i '

• ‘ t ;; - , ■




