
No. 294

Insullo pra-

pa-

Į ndi vicviiięį H luuuai ou vii au > •• - X * * *
gaiš svarstė įvykį, smerkdamafiH-AriTlljOS ITlOtOri ZclVI

komunistus,

liudijimai

musų

I

ko prokuro-' 
o dėl šalies

gy- 
for- 
val- 
kad

lapkri 
impor- 
laikosi

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

EX-SENATORIUS REED AP
SIVEDĖ

leidimas laikinai 
Graikijoje.

Paklaustas apie

prekėms-liudiji1- 
atatinkamos

šymą atnaujinti permitą 
venimui, kurį jis šiandie 
maliai padavė Graikijos 
džiai, premieras atsakė, 
valdžia dar nėra nusprendusi
dėl to, kokiu budu jis turės 
apleisti Graikiją, bet jis vistiek 
bus paprašytas apleisti šalį su 
pabaiga šių metų.
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Didelė dalis tų pinigų eitų vie
šiems darbams. Daug pinigų 
bus pareikalauta ir bedarbių 
šelpimui.

SUTEIKĖ PARDONĄ MUN- 
CIE, IND. MERUI

Troy, N. Y., kuri šiandie tu
rėjo apsivesti Stephentovvn, N. 
Y., pereitų naktį žuvo $800,000 
gaisre, > kuris sunaikino Star 
Realty Co. bloką North gatvėj.

A ii- 
ja u keliuose

SUDEGĖ Už $500,000 CUK
RAUS

ŽUV*O GAISRE VESTUVIŲ 
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BERN, Šveicarijoj, gr. 14.— 
Federalinis seimas Šveicarijos 
prezidentu išrinko Marcei Pilet- 
Golaz, buvusį vice-pręzidentą.
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4,000,000 Bedarbių Jau 
Gavų Darbų

Juos prie darbo pristatė bedarbių šelpimo 
administracija, paskirdama civi- 

liems darbams $4,000,000
VVASHINGTON, gr. 14. — 

Bedarbių šelpimo administrato
riaus Hopkins surinktomis ži
niomis, civilių darbų adminis- 
racija pristatė prie darbo jau 
4,000,000 bedarbių. Tiek bedar 
bių turėjo būti prisatyta iki 
gruodžio 15 d., bet samdos pro
gramas tapo išpildytas keliomis 
dienomis pirmiau. Tai buvo 
greičiausia istorijoj darbininkų 
mobilizacija.

Tie darbininkai buvo samdo
mi daugiausia iš šelpiamų be
darbių, kad nereiktėtų juos Šelp
ti, bet kad patys galėtų užsi
dirbti pragyvenimų dirbdami 
kokį naudingų viešąjį darbų. 
Tiems darbams šelpimo admi
nistracija yra paskirusi $4,000,- 
000,000,000. Tie bedarbiai yra 
pasamdyti ne nuolatiniam dar
bui, bet tik laikinam — iki iš
teks paskirtųjų pinigų, galbūt 
iki vasario 1 d.
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Valdžia prašys gal 
$6,000,000,000 kovai 

su depresija

Nesusitaikė Berwyn 
aldermanų kyšių 

byloje

Chicago, III., Penktadienis, Gruodis-December 15 d., 1933

Graikija Pašalin 
sianti Insullą

Samuel Insull busiąs paprašytas apleisti 
Graikiją su pabaiga šių metų

ATHENAI, gr. 14. — Grai
kijos premieras šįvakar pareiš
kė, kad Graikijos valdžia pa
prašys Samuel Insullą apleisti 
Graikiją, kai sausio 1 d. užsi
baigs policijas suteiktas jam 

apsigyventi

Nužudė merginą, teis 
Austrijos karo 

teismas

9 vaikai užmušti 
traukiniui sudau

žius busą

VVASHINGTON, gr. 14. — 
Prezidentas Rooseveltas galbūt 
bus priverstas j&prašytr kon
greso paskirti "apie—6- bilionus 
dolerių kovai su depresija nau
jais fiskaliniais metais, kūne 
prasidės liepos 1 d., 1934 m.

Prezidentas jau pradėjo svars
tyti su4 savo patarėjais šių me
tų pabaigos biudžetą, tečiaus 
įvairios administracijos jau 
ruošiasi paduoti savo prašy
mus ir ateinantiems metams.

CHICAGO. — Kriminaliame 
teisme buvo nagrinėjama byla 
Berwyn priemiesčio aldermano 
Blaha ir šešių kitų buvusių 
aldermanų, kurie buvo kaltina
mi paėmė po $750 kyšio, ir ta
da sutiko, kad miestas pasiren- 
duotų uždaryto First National 
Bank of Bervvyn trobesį už la
bai augštą nuoiųą. A

Jury svarstė jų bylą visą pa
rą ir neįstengė , susitaikinti 
tarp savęs, taip kad teisėjas 
turėjo jury paleisti.

Loebe paliuosuotas 
iš koncentracijos 

stovyklos

Van de Graaf iš Massachusetts Technologij ogį Instituto, pasigamino nepaprastą aparatą 
gaminti dirbtinį žaibą. Aparatas liko išbandytas Darinouth, Mass., aerodrome ir su juo paleista 
7,000,000 voltų elektros žaibas. Tai yra stipriausias žaibas, kokį žmogus ikišiol galėjo pagaminti. 
Tikimąsi, kad jis daug pagelbės tirti atomą, nes tai bus galingiausias žinomas įnagis bom
bardavimui atomo. Keisčiausia tai, kad saugiausia vieta tyrinėtojui aparatui metant žaibus yra 
vidus 15 pėdų aliumininių bolių, esančių ant terminalų stulpų.

jam pasilikti 
Graikijoj

Bedarbių šelpimo administra
torius Hopkins reikalausiąs 
$350,000,000 tęsimui civilių 
darbų programo iki gegužės 1 
d., kada dabartinis programas 
bus užbaigtas. Jis taipjau4 pa
reikalausiąs $500,000 bedarbių 
šelpimui, o darbo armija rei
kalaus $300,000.

Viešiems darbams bus pa
reikalauta nemažiau $1,500,- 
000,000. Rekonstrukcijos Fi
nansų Korp. dar nėra nusispren- 
dusi kiek reikalauti, bet ji ga
li pareikalauti nuo $1,000,000,- 
000 iki $3,000,000,000.

Reguliaris biudžetas sieks 
$2,600,000,000. O su nepapras
tomis išlaidomis, jis gali pa
siekti $6,000,000,000, arba tiek 
pat kiek siekė ir šių metų biu
džetas. Pajamų numatoma 
tiek, kad jos bilionu dol. vir
šys reguliarį biudžetą.

MOUNT CLEMENS, Mich., 
gr. 14. — Gaisras sunakiino 
Moimt Clemens Sugar Co. san
dėlį, kuriame buvo 10,200,000 
sv. cukraus. Nuostoliai siekia 
$500,000.

ORHte

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

Galbūt lietus ar sniegas ir 
biskį šilčiau;

Saulė teka 7:10, ledižiasi 4:- 
19
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BERLYNAS, gr. 14. — Tarp 
paliuosuotų iš Prūsijos koncen
tracijos stovyklų kalinių yra ir 
Paul Loebe, buvęs reichstago 
pirmininkas ir Vokietijos social
demokratų vadas.

ATHENAI, Graikijoj, gr. 13. 
—Buvęs Chicagos magnatas 
Samuel Insull formaliai atsi
kreipė į Graikijos valdžią, pra
šydamas prailginti policijos lei
dimą apsigyventi Graikijoj.

Policijos leidimas gyventi 
Graikijoj užsibaigs gruodžio 
31 d. ir jei Graikijos valdžia 
to leidimo neprailgins, jis tii- 
ros apleisti Graikiją. Jo pra
šymą svarsto vidaus reikalų mi
nisterija.

SHANGiHAI, gr. 14. — Į 
karinę valtį, kuri vežė 150 chi- 
niečių kareivių Yangtze upėj, 
įvažiavo kitas laivas. 50 ka
reivių prigėrė. Nelaime ištiko 
ties Kiukiang, Kiangsi provin
cijoj.

Anglija nori atgai
vinti nusiginkla
vimo konferenciją

Lindberghai Puerto 
Rico

SAN JUAN, Puerto Rico, 
14.— Lakūnai Lindbergih 
žmona šiandie atskrido į čia iš 
Trinidado, padarę 753 mylias.

Iš čia jie ruošiasi skristi tie
siai į Miami, Fla., 1,180 mylių 
atstume, kad prieš Kalėdų šven
tes būti namie.

WASHINGTON, gr. 14.—Pre- 
zidenĮhas Ropseveltas praneė 
senatoriui Van Nuys, kad jis 
suteikė besąlyginį pardoną ka
ringam Muncie, Ind., merui ir 
redaktoriui Dale.

Daugiau kaip metai atgal 
Dale liko nuteistas 18 mcn. fe- 
deralinin kalėjiman už susidė
jimą su butlegeriais. Tečiaus 
kalėti jam neteko, nes apeliaci
joms neišsibaigus, prezidentas 
suteikė pardoną ir nuo atsako
mybės paliuosavo.

619,000 bedarbių Is 
paniįoje

MADRIDAS, gr. 14.— Cent 
ralinis samdos biuras paskelbė, 
kad Ispanijoj šiuo laiku ran
dasi 619,701 bedarbis. Iš jų 
•380,121 neturi jokio darbo, o 
239,580 dirba tik dalį laiko.

Fašistams nesiseka 
su kainų nupiginimu

RYMAS, gr. 14.— Jau pra
deda nykti fašistų viltys suma
žinti produkcijos kaštus ir tuo 
nupiginti prekių kainas, kad jos 
galėtų atlaikyti kompeticiją 
marketuose tų šalių, kurių pi
nigai atpigo, šiandie paskelb
tosios skaitlinės rodo, kad ur
mo prekių kainos ne tik nenu- 
puolė, bet dar pakilo.

Be to ir patys fašistai ėmė 
protestuoti prieš pasimojimą 
nukapoti darbininkų algas.

CHATAM, Mass., gr. 14. 
Po visos nakties ieškojimo 
chard J. C’Young”) Glendon, 
Columbia universiteto “kočius” 
rastas nušautas laukuose. Spė
jama^ kad jis nusišovė netyčia, 
šautuvui išsišovus lipant jam 
per tvorą.

Prašo mirties dviem 
reichstago padegi

mo byloje

VIENNA, Austrijoj, gr. 14. 
—Wels mieste prasidėjo pirma 
žmogžudystės byla, kuri eina 
naujais Austrijos karo stovio 
įstatymais. Teisiamas yra jau
nas ūkininkaitis Breitwieser.

Byla labai primena garsiąją 
Theodore Dreiser apysaką “An 
American Tragedy”.

Brertvvieser pereitą šeštadienį 
nužudė 17 metų. merginą, kad 
atsikratyti nuo jos ir apsivesti 
su turtingo ūkininko duktere. 
Papildęs piktadarybę > jis puėjo 
į karčiamą ir ramiai su drau-

CRESCENT CITY, Fla., gr. 
14.—Devyni pradinės mokyk
los vaikai liko užmušti ir apie 
30 kitų liko sužeisti, keli gal 
mirtinai, tavoriniam traukiniui 
šįryt sudaužius busą, kuris tuos 
vkikus vežė į mokyklą. Nelai
mė atsitiko Silver Pond kryž
kelėj, 6 m. nuo čia, kur busas 
paėmė paskutinį vaiką.

Bušo šoferis yra gal mirti
nai sužeistas. Spėjama, kad dėl 
miglos šoferis neužmato at
einančio traukinio.
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LONDONAS, gr. 14. 
glijos kabinetas 
posėdžiuose svarstė kaip atgai
vinti nusiginklavimo konfererų- 
ciją, bet vis neranda išeities.

Užsienio reikalų ministeris 
Simmons mano vykti į Paryžių 
ir Rymą, kad pasitarti 
klausimu su Franci j a ir 
lija.

Rado gangsterių pa
smaugtą merginą

SCHENECTADY, N. Y^, gr 
14.—Charles T. Hentschei, 
m., ligonis, šiaip taip dasigavo 
j virtuvę, kur žaidė popierinė
mis lėlėmis jo invalidė dukrelė, 
ją vietoj nušovė ir tada sugry- 
žęs j savo kėde pats nusišovė.

■

LEIPZIG, Vokietijoj, gr. 14. 
—Ilgoje byloje dėl reichstago 
padegimo, kuri nič nieko neį
rodė, prokuroras pradėjo kalti 
namą ją kalbą, reikalautiamas 
mirties bausmės dviems kalti
namiesiems— buvusiam vadui 
komunistų frakcijos reichstage 
Ernst Torgler ir holandui Van 

,der Lubbe. Pastarasis yra aiš- 
įkus' pamišėlis ir prisipažino pa
degęs reichstagą. Bet mirties 
jiems reikalaujama, ne už rei
chstago padegimą, 
ras visai neįrodė, 
išdavystės.

Tris bulgarų
Dimitrov, Tanev ir Popov, ku
rie kartu buvo teisiami, pro 
kuroras prašo išteisinti.

merginą. Paskui jis nuėjo pas 
turtingąją merginą ir sU ja šo
ko visą vakarą. Tečiaus nu
žudytoji mergina nebuvo už
mušta vietoj ir gyveno tiek, 
kad išduoti savo žudytoją, ku
ris tuojaus tapo suimtas ir pri
sipažino prie kaltės.

Karo teismas išsivežė ir bu
delį ; “kartuvės dar nėra pasta
tytos, bet jau viskas prirengta 
egzekucijai. Einant karo teis
mo įstatymais, mirties nuo
sprendis turi būti įvykintas už 
trijų valandų po išnešimo nuo
sprendžio.

Verta pastebėti, kad pirma 
karo teismo byla nėra politinė.

Lietuvos žąsy eksportas 
Vokietijon

mas kainuos 
$10,000,000

WASHINGTON, gr. 14.
Karo departamentas paskelbė 
planus inotorizavimui armijos, 
kas kainuos šaliai $10,000,000. 
Visiems armijos skyriams bus 
nupirkta 7,776 motoriniai veži
mai.

Už viliojimą pinigų 
10 metų kalėjimo

NEW YORK, gr. 14.
vo zbute rasta pasmaugta Mar- 
gie Piletsky (lietuvaitė?). 
Brodvės naktiniame gyvenime 
žinoma kaip Marian Smith, 
prieš kiek laiko į New Yorką 
atvykusi iš Shenandoah, Pa. Ji 
buvo pasmaugta elektrikine vie
la. Spėjama, kad ją pasmaugė 
gangsteriai, kurių du ji pasiun
tė kalėjiman už nužudymą tre
čiojo. Nužiūrima, kad ją nu
žudė trečias žmogžudys, bijo
damasis, kad ji ir jį neišduotų. 
Ji dar nesenai buvo paleista 
iš kalėjimo, kur buvo laikoma 
dėl saugumo. Ir dabar ji buvo 
po policijos apsauga. Bet poli
cija jos neapsaugojo.

CHICAGO.— Detektyvų biu
ro seržantas William Shanley 
liko nušautas vakar Broadway 
Automobile Construction Co. 
ofise, 5320 Broadway. Jis buvo 
pasiųstas ištirti gandus, kad 
ten randasi automobilius, ku
ris buvo naudojamas banko plė
šime. Automobilių tikrai si> 
rado ir kai atėjo vyras ir mo
teris jį atsiimti, Shanley ban
dė juos suimti. Bet vyras iš
sitraukė revolverį, paleido ke
lis šuvius ir pabėgo. Moteris 
liko suimta.

Spėjama, kad seržantą nu
šovė John Dillinger, Indianos 
banditas, kuris jau ne kartą 
paspruko iš policijos nagų.

Gaisras refinerijoj
CHICAGO.—Vakar dėl hežL 

nomos priežasties kilo gaisrąs 
Standard Oil Co. refinerijoj 
Whiting, Ind., kuris pridarė 
nuostolių už $10,000.

KAUNAS.— Nežiūrint ankš
čiau spaudoj paskelbtų žinių, 
Franci joj - padidinus kontigen- 
tus dabar Franci j on galėsim 
eksportuoti tokias prekes: kiau
lių (į Saaro kraštą) 2,290 cent., 
sviesto—500 cent.,/ arklių 375 
štukas ir avių—583 štukas.

Kontigerltiniai
sviestui išduodami tjk francu- 
zų importeriams, o kitoms čia 
paminėtoms 
mus išduos 
įstaigos.

KAUNAS.—Pradžioj 
Čio mėn. Lietuvos žąsų 
tas į Vokietiją šiemet 
maždaug praeitų metų aukštu
moj, importo dienomis įvežama 
per sieną po 8,000—10,000 štu- 
kų,—nes Vokietijos žąsų pe
nėtojai stengiasi apsirūpinti 
reikalingais ištekliais Kalėdų se
zonui. Jos penimos dar 4—6 
sav., o po to Kalėdų šventėms 
patiekiamos pardavimui varto
tojams. ' i

Rugsėjo mėnesį žąsų iš 
Lietuvos buvo eksportuo
ta > 10,153 Štukos Už 
110,000 litų, o į Vokietiją 18,- 
055 št. už 109,0 tūkstančius li
tų.

Pernai per tą patį mėnesį 
žąsų buvo išvežta 56,421 štu- 
kų už 369,5 tukst .litų, tame 
skaičiuje į Vokietiją 56,222 št. 
368,2 tūkstančius litų.

NEW YORK, gr. 14. —Ga- 
muel J. Kessler liko nuteistas 
10 metų kalėj iman, o jo drau
gas Rosenstrach, kuris prisipa
žino prie kaltės ir liudijo dėl 
valdžios, liko nuteistas 7 ir pu
sė metų kalėjiman už tai, kad 
jie grūmojimais bandė išgau
ti iš Mrs, Halsey $5,000, grū
modami jų sužeisti, ar kurį ki
tą jos mylimų žmonių.

KANSAS CITY, Mo., gr. 14. 
—Buvęs nepriklausomas demo
kratų senatorius James A. Reed 
iŠ Missouri, 72 metų amžiaus, 
šiandie apsivedė su Mrs. Nell 
Q. Donnely, 43 m., turtinga 
rūbų fabrikante.

Jų draugai nieko nežinojo 
apie vedybas. Jie buvo sukvies
ti į stirnienos vakarienę jos 
namuose. Tarp svečių buvo ir 
teisėjas Polfock, kuris po va
karienės juos apvesdino. Po to 
abu išvažiavo “medaus mėne
siui”, spėjama, į Chicago.

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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MARGUMYNAI
Monopoliai degtinei parda

vinėti

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Pennsylvanijos valstijoje deg 
tinei pardavinėti yra pagamin
tas įstatymas, sulig kuriuo, 
degtinę buteliais pardavinėti 
bus leidžiama tik valstijos 
įsteigtose krautuvėse. Tačiau 
norintieji paragauti “čerkute- 
mis”, galės pirkti — restora
nuose ir koteliuose.

Nominacijos j S. L. A.
Pild. Tarybų

Šiomis dienomis valstybės 
agentai, esantieji “Department 
of Revenue” kontrolėje, per
žiūri visus hotelius, restorani/s, 
kurie turi leidimus degtinei 
parduoti, tėmydami, kad nebū
tų pardavinėjama “moon- 
shine”.

Bankai atsidaro
Persiorganizavimas dvieju 

bankų, kurie šiomis dienomis 
atsidarė, suteikė savo depozi- 
toriams laisvai naudotis jų pa
dėtais pinigais sumoje $1,500, 
000.

Atsidariusiais bankais yra. 
First National Bank at Brad- 
dock, kuris pakeitė — First 
National Bank of Braddock ir 
Crafton National Bank, vieto
je buvusio First National Bank 
of Crafton. Ištikro, nekurie tu
rės tikrai linksmas Kalėdas.

Dauguma S. L. A. kuopų, 
esančių Pittsburghe ir apylin 
kėje, atliko nominacijas Pild. 
Tarybon. štai pasekmės N. S 
Pittsburgho 86 kp., kurioje 
veikia J. K. Mažukna;

I Pirmininkus:
Bagočius ...................
Strimaitis .................
Gegužis ....... m...............

| vice-pirmininkus:
Mažukna ..................
Mikalauskas .............
Dr. Klimas ...............

Į Sekretorius:
Dr. Vinikas .............

Į Iždininkus:
Gugis ......................
Lopatto ..................
Pivarunas .................

Į Iždo Globėjus:
Mockus .....................
Mikalauskas ...........
Bučinskas ...............
Mikužiutė ..................
Januškevičius ...........
Virbickas ................

1 Daktarų Kvotėjus:
Dr. Bronušas ...........
Dr. Stanislovaitis ....
Dr. G,raiČunas .........
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H. E. 
pašau 
vienos 
dienos

gidti, ją išsi- 
žmona parei

privaląs nešio- 
ir gulėdamas,

norėdamas paten-

Abi akys arba perskyros 
(divorsas)

Herman Eidinger, gyvenan
tis 2228 Cabson Street, žymus 
kontraktorius, apskundė savo 
žmonų teismui, reikalaudamas 
perskyrų (divorso). Pil. 
teisme pareiškė, jog jis 
iiniame kare neteko 
akies. Jai pakeisti, jis
metu nešiodavęs stiklinį akį, 
o naktį, einant 
imdavęs. Tačiau 
kalavus, jog jis 
ti stiklinę akį 
Pil. H. E
kinti savo jauną žmonelę, pil- 
fęs jos norą. Vienok neišimant 
;.liktinės akies, ėmusi skaudė
ti sveikoji, žmonelė vistiek nuo 
ravo reikalavimo neatsisakiu 
si. Neiškentęs H. E. pareika
lavo perskyrų, kurias jam teis
mas suteikė. Taigi, žmonelė ne 
tik prarado stiklinę akį, bet 
su akim drauge ir visų vyrų.

Vagiliavimas
Artinantis Kalėdų šventėm, 

visi, o ypatingai moterys, sku
binasi keliauti į krautuves, ku
riose perka įvairias dovanas. 
Butų viskas tvarkoje, jei visi 
eitų į krautuves vienodais tik
slais — pirkimui; tačiau ne- 
kurie eina vagiliauti. Pirkėjos, 
bcsigrųzdamos ir bfesiderėda- 
mos pasideda savųsias pinigi 
nes ant parduodamųjų stalų; 
na, o vagiliai to tik ir laukia, 
kad pirkėjų piniginėmis pasi
naudoti.

šiomis dienomis detektyvai 
suėmė keletu vagilių, jų tar
pe jauną panelę, 18 metų am
žiaus, kuri policijai pareiškė, 
jog švenčių proga ji net 20 
piniginių pavogus, o pavog
tuosius pinigus išleidusi ant 
“good time”. Kad vagiliai ne
turėtų jūsų pinigais “good 
time” ir kad save apsangotu- 
mėt, — nedėkite pinigines ant 
parduodamųjų stalų. Tai^ po
licijos įspėjimas.

S.
Esplen. Šioje kuopoje, daugu
moje, yra nariais Aukščiausios 
Prieglaudos nariai.

Į Pirmininkus:
Bagočius ............

Į vice-pirmininkus:
Matas ................
Mažukna ............

į Sekretorius:
Dr. Vinikas .......

I Iždininkus:
Gugis ................

Į Iždo Globėjus:
Bučinskas ........
Mikužiutė .....

- Bakanas ............
į Daktarų Kvotėjus:

Dr. Bronušas ....
Jaunuolių kuopa —

Pittsburgh.
Į Pirmininkus:

Bagočius .......... .
į vice-pirmininkus:

Mažukna ...........
Į Sekretorius:

. Dr. Vinikas ......
I Iždininkus:

Gugis ...............
I Iždo Globėjus:

Mikužiutė ........
v Bučinskas .........

I Daktarų Kvotėjus;
Dr. Bronušas ...

S. S. Pittsburgho 104 kp., 
tautininkų kuopa.

Į Pirmininkus:
Strumskis ...............

Į vice-pirmininkus:
' Mažukna ........ ..........

į Sekretorius:
Vinikas .................... .

Į Iždininkus:
Gugis ......................

Į Iždo Globėjus:
Pivarunas .... .............
Mockus .......................

I Daktarų Kvotėjus:
Dr. Stanislovaitis ....

Soho, Pittsburgh, 40 k. 
vadovauja “sandariečiai”, 
bicko plauko.

| Pirmininkus:
Grinius 1...... ............
Gatavęckas ........... ....
Ęagoęius ..... ...... .
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Į Sekretorius:
Dr. Vinikas ..............
Miliauskas ...............
Mockus ......................

Į Iždininkus:
Gugis ................ .....
Mažeika ...................
Lopatto .................
Vinikas ......... ...........

į Iždo Globėjus:
Mockus ...... ................
Dr. Zimontas ...........
Bučinskas ...............
žolynas ................... .
Savickas ...................
Januškevičius ...........
Bakanas ..................

Į Daktarų “Kvotėjus:
Dr. Stanislovaitis ....
Dr. Vitkus ...............
Dr. Bronušas ...........
Dr. Graičunas ...........
Dr. Baltrušaitienė ....

Reikia pažymėti, jog 
kuopa, daugumoje, susideda 
tautininkų, tačiau nekurie
lyderiai agitavo už “tavorščių” 
sąrašą.

S. L. A. 90 kuopa, Bridge
ville, Pa., kurioje veikia S. Ba
kanas.

Į Pirmininkus:
Bagočius ..................
Raginskas ................

I vice-pirmininkus:
Mažukna ...................
Matas ...................... -

Į Sekretorius:
Vinikas ..................

Į Iždininkus:
Gugis ...................... -

Į Iždo Globėjus:
Bučinskas *............x.

- < • Mikužiutė
Mockus .................... .
Bakanas .......... ........
Motužas ...................

Į Daktarų Kvotėjus:
Dr. Bronušas ...........
Dr. Graičunas ...........
Dr. Stanislovaitis ....

Kitame “Pittsburgho Nau 
jienų” numery pranešime liku
sių kuopų balsavimo pasek, 
mes.

27
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28

yaikams mokyklų ir puikų cho
rų, kurį veda žinomas chor- 
vedis Jonas Senulis. Reikia ti
kėtis, jog Tautinė parapija, nu
sikračiusi “misionieriaus”, 
žengs į geresnę ateitį.

— P. Paulionis.

Tušti pasigyrimai ir 
kvaili prasimanymai 
dėl Pittsburgho mie

sto rinkimų

27
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14
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LIETUVIŲ MOKSLO DR-JOS 
NAUJA VALDYBA

Demokratams laimėjus Pitts
burgho miesto rinkimus, teko 
pastebėti “Sandaroj” ir “Dir
voj” iš Pittsburgho korespon
dencijas, po kuriomis pasira
šo tūlas Tautietis. Tautietis 
didžiuojasi ir giriasi, kad Pitts
burgho tautininkai pagelbėję 
demokratams laimėti miesto 
rinkinius, žinoma, nebūtų nie
ko stebėtino, jei p. Tautietis 
pasitenkintų vien tik pasigy
rimu, ba, kaip žmonės sako: 
“kas pakels katinui uodegą, 
jei jis pats nesusipras”. Tau
tininkams garbės niekas nepa 
vydi, nežiūrint to, ar ta gar
bė yra užpelnyta, ar ne.

Bet musų Tautietis su savo 
raštais eina ku*r kas toliau, ne
gu tik pasigirti ir garbės ieš
koti, tautininkams dėl demo
kratų laimėjimo. Tautininkai 
nėra daugiau tos garbės užsi
pelnę, negu visi kiti PifLsbur- 
gho lietuviai ir abehiai visi pi
liečiai. Tautietis nori įtikinti 
“Sandaros” ir “Dirvos” skai
tytojus, kad Pittsburgho so
cialistai per “PittsbuTgho Nau
jienas” agitavę už republiko- 
nus ir dčję republikonų paveik-1 
sius į “Pittsburgho Naujienas”. 
Esą, dėl to jie nieko nerašo 
apie miesto rinkjmųs, kad yra 
lygus republikonų • politikie
riams. Ir taip nesąmonę po ne
sąmonės Tautietis pasakoja.

Dabar pažiūrėkime, kiek yra 
verti tie p. Tautiečio pasigy
rimai dėl demokratų laimėji
mo miesto rinkimų ir dėl iš
rinkimo tų 2 teisėjų, būtent,

Ralph
Smith ant republikonų tikieto. 
Tais teisėjais p. Tautietis la
bai didžiuojasi, kaipo “mažu
mų draugais”. Toliau jis sako, 
kad buk tautininkai agitavę 
viešai už demokratus, o kurie 
viešai negalėjo agituoti dėl 
“tam tikrų priežasčių” (spyky- 
zininkai), tai agitavo slaptai.

Na, neduok, dievuliau, jei 
butų republikonai ‘ laimėję mie 
sto linkimus! Tąsyk musų 
Tautietis irgi butų pasigyręs, | 
kad visi tautininkai dirbo su 
republikonais viešai “be jokių 
priežaščių”, remdami juos kai
po gerus “lietuvių draugus”. 
O tai, kad tautininkai rėmė 
republikonus, niękas nebūtų 
galėjęs užginčyti, nes Pitts
burgho tautininkai yra padė
ję savo parašus, įndorsvAidami 
Piekarskį ir Smith, kurie “ru- 
nino” ant republikonų tikieto 
ir buvo išrinkti kaipo repub 
likbnai. Minėti teisėjai laike 
rinkimų kampanijos ėjo ranka 
už rankos su abelnu republi
konų tikietų ir buvo opozici
joje prieš deniokratus.

Kitas dalykas -

A. Piekarskio ir
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Vir-
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J. Zdan- 
fin. sekr. — J. Urlakis;

Gruodžio 10 d., L. M. D. tu
rėjo metinį mitingų, kuriame 
buvo renkama nauja valdyba 
1934 metams. Išrinkta: Pirm. 
Antanas žvirblis; vice-pirm. K. 
Melnis; iždininku ,• 
kus;
protokolų rašt. — P. Sliekas; 
turtų kontr. — Pipiras, Milėš- 
ka, Ambrozaitis; gaspadorium 
— A. Kaulakis; maršalka — 
Bugailiškis.

Valdyba susideda iš darbš? 
čių narių, todėl tikimės, jog 
ji daug nuveiks dr-jos gerovei, 
to mes jai linkime.

Viekšnriškis-žemaitis.

12
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TAUTINĖS PARAPIJOS 
“CARD PARTY” 

SISEKĖ

Gruodžio 10 d., Tautinės pa
rapijos moterys, kurios turi 
suorganizavusios — moterų siu
vėjų kliubą, surengė “card 
party”, skirdamos visą pelną 
parapijos naudai.

Ųošimas įvyko parapijos 
svetainėje, žmonių-lošėjų pri
sirinko pilna svetainė, net sta
lų ir kėdžių pritruko; vėliau 
ir vietos ne tik stalams, bet 
ir lošėjams pritruko. Tarpe lo
šėjų matėsi įvairių užsiėmimo 
asmenų, kaip tai: biznierių, 
ibęęhAiuky, kepėju, — na, bu
vo ir laikraštininkų, jų l 
visas “Pittsburgho Naujienų 
štabas.

Reikia pažymėti, jog pasku
tiniuoju laiku Tautinė parapi
ja tikrai ėmėsi darbo, 
įvairius parengimus,

PA-

— ■■ 1» ...... .........—■" ......... ........ .... ............. ..

Jis! sako, kad prieš keletą 
mėnesių tarp buvusio tityrL 
klausomo kunigo ir “tikrųjų 
katalikiškų dvasiškių” buvu
sios vedamos derybos, kad at
vertus paklydėliui ant tikrojo 
kelio. Derybos įvykusios Fort 
Pitt viešbutyje. Už kiek buvo 
bandoma nupirkti tautiškų pa- 
rapijonų “skuras”, — Drąsu
tis to nepasako. Nepasako jis, 
ar buvo galutinai susitarta, ar 
ne.

Labai galima, kad ir taip, 
nes po to tautiškoje parapijo
je prasidėjo griovimo darbas. 
Gerai tik, kad parapijonai lai
ku* susiprato ir pasikvietė ku
nigą Valadką, kad sutvarkytų 
parapijos .reikalus. Tas darbas 
jam pilnai pasisekė.

Ir įdomiausias dalykas, kad 
tuoj po to marijonų “Drau
gas” pradėjo labai sielotis dėl 
“nczaležninkų”. Kiekviename 
“Pittsburgho žinių” skyriuje 
vis prisimenama tautiškieji ir 
dėl jų liejama graudžios aša
ros.

Kada buvusis tautiškas ku‘-

Penktadienis, gr. 15, 1933

Delegatais išrinkta į 3-čio ap
skričio suvažiavimą, kuris įvyks 
gruodžio 31 d. South Side Pitts- 
burgh, Pa., B. Bakanienė, K. 
Mileris ir A. Bakanas.

Susirinkimas buvo ramus; 
jokių užsi varinėj imu nebuvo.

S. Bakanas.

B3

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas pračalinimui pečių 

skaudė i itno, tai papraiytf ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex* 
pelleriu skaudamų vietų —kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų Šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 

i ateis.
|k Visuomet laikykite bonkute Pain-Ex- 

Jeiierio namuose ir naudokite j j neati- 
ėliojant kuomet tik pajaučiat skausmų.

I Visose vaistinėse kaina 35c. Ir 70c.— 
I skirtingo didumo bonkutės.
| Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EKPELLER

laimėtojus sekli, nors ir į uo
degą įsikibę/ Tai tokia, mat, 
jų prigimtis.

6 jei ateis kada laikas ir 
niesto rinkimus laimės sočia- 
istai, ant kurių mu’sų tauti
ninkai ugnimi dabar spiaudo, | 
tai aš nei kiek neabejoju, kad 
ir socialistams musų tautinin
kai pasigirs, kad Jie dirbo su 
jais.

Dabar pažiūrėkime, už ko
kius rępublikonus socialistai 
agitavo ir kokių 'republikonų 
paveikslai tilpo “Pittsburgho 
Naujienose”. Kaip visi , atsime
na, “Pittsburgho Naujienose” 
buvo garsinamas Lietuvių Ra- 
dio Kliubo vakaras. Taja pro
ga buvo įdėta teisėjo M. A. 
Musmanno ir šerifo Frank 
Gollmar paveikslai, kaipo kal
bėtojų Radio Kliubo vakaro 
Na, o teisėjas Musmann buvo 
kandidatas ant republikonų ir 
demokratų tikieto į augštesnį- 
jį teismą; opozicijoje prieš jį 
buvo Ralph Smith. šerifas 
Frank Gollmar kandidatavo į 
šerifo urėdą ant republikonų
tikieto. Abudu buvo išrinkti | nigas įsivėlė į nelabai malonią 
Teisėjas Musmann nebuvo su- istoriją, tai “Draugas” apie tai 
sirišęs nė su demokratais, nė nieko nerašė. Bet dabar, kai 
su republikonais ir surinko tautiškos parapijos reikalai su- 
daugiau balsų, negu koks ki- si tvarkė ir Romos garbinto- 
tas kandidatas. jams nebėra vilties “jurginius”

Tiek Musmann, tiek Gollmar i savo gardą suvaryti, tai ma- 
buvo mainierių unijos ir kitų rijūnai pradėjo sielotis. Vietos 
unijų indorsuoti. Į kunigai net speciales misijas

Kitokios jokios agitacijos surengė, kad atvedus ant tei- 
“Pittsburgho Naujienose” ne- Ringo kelio tautiškuosius.
buvo nė Už republikonus, nė Prie progos bus pravartu pa- 
už demokratus. Todėl po rin- stebėti, jog vienas “šimtapro- 
kimų nebuvo reikalo rašyti nė centinių” lyderis nelabai seniai 
apie laimėjimus, nė apie pra- buvo gana didelis tautiškos pa
laimoj imus. rapijos rėmėjas. Bet dabar jis

Tautietis didžiuojasi Piekar- Uau “atsivertė” ir visai gra- 
skio ir Smitho išrinkimu, ka- žiai sugyvena su katalikiškais 

mažumų draii-Run^a^s- Visai nenusistebėsi
me, jeigu ir kiti “šimtaprocen
tiniai” padarys tą pat. ‘

Mat, šiaip ar taip prie tau
tiškos parapijos yra susispie
tę gana pažangus žmonės, to
dėl šimtaprocentiniams su jais 
eiti pasidarė Uiėbe pakeliui.

— Pašalinis.

daugi jie esą 
gai”; reiškia, ateivių užtarė-1 
jai. Kiek mums žinoma, tai nė 
Piekarskis, nė Smithas' jokiu 
budu negali lygintis su teisė
jo Musmanno pasidarbavimu | 
dėl užtarimo “ ateivių bei dėl 
darbininkų re5W$''gynimo.

Turbut, dar ir p. Tautietis 
nėra pamiršęs, kad prieš ke
lis metus "Pittsburgho Coal Co. 
kasyklose “Coal and Iron” po
licijos mušeikos užmušė ang 

| liakasį lenką Joną Barkauską 
Kas pirmiausiai pribuvo į pa
galbą Barkausko našlei, užve
dant teisme bylą prieš Pitts
burgho Coal Co., ir kas įnešė 

Į bilių į legislaturą dėl panai-* , ^ru°džio 10 d. Owls salėje 
kinimo tų kompanijų ' samdo- kuopos priešme-
mų mušeikų. Tikrai jau ne 
Piekarski. Tai buvo Musmann, 
Daigiausiai jo pastangomis le- 
gislaturoje bilius buvo priim
tas ir “Coal and Iron” polici
ja tapo panaikinta.

Na, ar daug mes esame gir
dėję apie Piekarskį? Kas gir
dėjo, kad jis butų gelbėjęs ir 
gynęs savo tautiečius lenkus 
nuo “Coal and Iron” policijos 

(mušeikų užpu'olimo? Ir ar daug 
jis yra prisidėjęs prie prave- 
dimo to biliaus, kuris panai
kino “Coal and Iron” polici
ją? Apie tai niekas nieko ne
kalba.

Teisėjas Musmanno nors yra 
italų kilmės žmogus, bet visų 
ateivių (išėmus, galbūt, p. Tau
tietį) ir visų darbo žmonių yra 
gerbiamas.

Politikas.

Bridgeville, Pa
The tantalizing flavore of true may • 
onnai&eandtrueold-fashionedboilcd 
dreasing newly combined! Smooth 
and vdvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP 
SALAD DRESSING

elicious in criep 
salads... withcrack- 
era and jam for dessert' 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast! “Phifadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, vvholesome— 
and always/r«A.

Genuine ‘•Philadelphia’’ i* 
sold oniy in this silver-foU 

package

America's 

favorite!

SLA 90 kuopos susirinkimas.— 
Pildomosios Tarybos nomina
cijos ir kuopos valdybos rin
kimai.

tinis 
lankė 
buvo 
svarbesni reikalai ir 
surengti 
paprastai vadinama, 
Party” sausio 28 d. Owls salė
je.

IPildomosios Tarybos nomina
cijose daugiausiai balsų gavo 
Bagočius, Vinikas ir Gugis. Ki
tų kandidatų balsai kiek pa
siskirstė. Tik Mikalauskas ir 
Januškevičiukas negavo nė vie
no balso.

Kuopos valdyba beveik visa 
senoji pasiliko. Būtent: pirm. 
A. Bakanas, vice-pirm. S. Bą- 
kąnas, turto rašt. B. Sabaliaus
kaitė, užrašų rašt. J. Kazlaus
kas, iždininkas Adolfas Balčius, 
iždo globėjais V. čebatorius ir 
A. Revuta.

Yla išlindo iš maišo

tai dar, tur
būt, Pittsburgho lietuviai nė
ra užmiršę,* kad kol miesto ad
ministracijoje • sėdėjo Meliono 
repubJikojių politinė mašina,
tai' musų tie žymieji tautiniu- Dievo garbei I 
Icai “dėl tam tikrų priežaščiij” j 
keĮih-klupčį^o apieJrepublilto- 

dąbar 
________ ... laimėjo rinkimus, 
tai musų tautininkai, Tautie
čio tipo, skubinasi priklaupti 
prieš demokratus... Mat, riiusts 
tautininkai visa^A stengiasi

(Klerikališkos intrigos)
Marijonų “Draugo” No. 277 

tilpo Pittsburgho žinios. Mano 
dėmesį ypač pritrankė vienas 
rašinys, kuris aiškiai parodo, 
kaip katalikų kunigužiai. vari
nėja intrigas. Dažnai jie stve
riasi itin negražių darbelių, 
kad tik savo tikslų atsiekus. 
Ir visa tai aukojama didesnei

susirinkimas. Narių atsi- 
vidutiniškai. Pirmiausiai 
apkalbėta keli kuopos 

nutarta 
Jukerį” arba, kaip 

“Card

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžio 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu*
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 4 padaryt, io^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalčs — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Saint

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame ka

W1SSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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

tarpe hą politikietf us 
ienų” demokratai ’daii

- daro ■■ -t:.. ■

įsteigė būtį su ^imetujaiš ir 'pąUKt?
.. jviC A' i .

Aukščiau minėtą straipsnį 
parašė kažkoks Drąsutis., Jis 
drožia labai graudingą pamok
slą “Jurginiams” ir ragina, juos 
“susiprasti”. Tai taikoma taif- 
tiškiems parąpijonams. Drąsu
tis, sužhuai, ar nesužinial, ati
dengtą lalįąį negražias kunigų

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD J 

, arti St. Louia A.ve. Tel. Kcdzie 8902
Vanos, lietaus ir draskos vanos.

į iwimming pool.
Į RBųiškų s it turkiški pirtis moterims 
f ' aeredontis iki 7 ▼.
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[korespondencijos
Waterbury, Conn

Rezoliucija

Įvairių pažiūrų Connecticut 
valstijos draugijų atstovai, ku
rie susirinko svetainėje adre
su 48 Green Street, Water- 
bury, Conn., lapkričio 5 ir 26 
d. 1933 m., išreiškė didžiausį 
pageidavimą, kad sroviniai gin
čai tarp lietuvių reikale Juozo 
R. James-Janušausko skridimo 
į Lietuvą butų greičiausiu lai
ku likviduoti.

Jie pasitiki, kad Amerikos 
visuomenės veikėjai paims pa
vyzdį iš Connecticut valstijos. 
Connecticut valstijos veikėjai,. 
be skirtumo pažiūrų, remia 
minėtą patriotišką darbą.

Pastebėta, kad tūli laikraš
čiai atakuoja šį užbrėžtą pa
triotišką darbą (vadinasi, mi
nėtą skridimą per Atlantiką), 
bet nėra žinomas jų tikslas. 
.Jie neva nurodo, kad vien so
cialistai vadovauja. Bet kaip 
Connecticut valstijos atstovai 
ištyrė, tai komitetas susideda 
iš įvairių srovių. Delegatams 
atrodo, kad kadangi šis tiks
las yra nepartinis, tai visi lie
tuviai turėtų jį remti be jokių 
ginčų.
CONN. VALSTIJOS AVIACI

JOS'DIENOS KOMISIJA. 
Olga Ažunariutė, raštininkė.

Visus kviečiame nuoširdžiai 
atsilankyti. Įžanga asmeniui 
tik 25 centai. Pradžia 7:30 
yal. vakaro. Tad ligi pasima
tymo. ' Amelija Bagdonas.

Thorp, Wis
Keli žodžiai apie “Reed 

Canary Grass”,

yraNVisconsino valstijoje 
nemažai lietuvių farmerių. 
Vienok tikrą jų skaičių vargu 
kada sužinosime, kadangi dau
guma farmerių neskaito laik
raščius.

Tuo tarpu farmeriams- rei
kalinga skaityti ir įsigyti dau
giau žinių apie žemės ūkį. Prie 
progos aš noriu tarti porą žo- 

“Reed Canary 
žole jau per ke- 
buvo tyrinėjama 
kolegijoje, Madi-

Žolė yra gimininga 
ir Varpučiams.

NAU,TTENOS, Chlcagil, m

Viso, suteiksianti darbo 6-iems 
mėnesiams 2,500 darbininkų

Hartford, Conn
Pasekmės nominacijų į 

Pild. Tarybą.
SLA.

Gruodžio 10 d. SLA. 124 kp. 
įvykusiame susirinkime nariai 
nominavo šiuos kandidatus į 
SLA. Pild. Tarybą:

Į prezidentus Bagočius 35 
Irisus; į vice-prez. X. Strum- 
s. is 31, į sekr. "Vinikaš 51, 
į iždininkus K. Gugis 30, J. 
Lopatto 24, į iždo glob. S. Moc 
kus (tikros skaitlinės nenugir
dau, bet rodos suvirs 40 bal
sų), J. Sekys 21, J. Januške
vičius Jr. 14, J. Šilkas 14, j 
daktarus kvot. J. Stanislovai - 
tis 29, Bronušas 22.

I kuopos valdybą įėjo šie na
riai: pirmininku G. Levišaus- 
kas, į sekr. O. Šolienė, į fin. 
sekr. J. Smitkus, į ižd. O. Ta
rnaitė, į iždo glob. J. Grigalių 
nas ir. A. Solis, organizatorius 
P. Labanauskas.

Kuopa rengia po Naujų Me
tų, sausio 13 d., teatrą ir šo
kius. Scenoje bus parodyta 4 
veiksmų drama “Baudžiaunin
kė”. Parengimas įvyks Moky
klos salėje, 339 Capitol Avė.

Susirinkime Dalyvavęs.

Kenosha, Wis
Dailus Ratelio “Bunco Party

Gruodžio 15 d. German — 
American Home patalpose Dai
lės Ratelio Choras rengia kor- 
tavimo ir “Bunco Party”. Ge- 
riausiems lošėjams bus suteik
tos visokios dovanos. Ged
rimai ir šokiai. Visi turės pro
gos pasišokti ir smagiai laiką 
praleisti.

“Naujienų” Kalėdų Diedukas

ji yra pusėtinai

džių apie 
Grass”. Ta 
turis metus 
agrikultūros 
son, Wis.
micžlaiškėms 
Auga žemose vietose, kur ja
vai negali augti dėl drėgnumo. 
Sėklą galima pirkti sėklų 
krautuvėse Wisconsin ir Min- 
nesotos valstijose. Svaras 
kainuoja nuo 50 ligi 75 centų. 
Žolę galima sėti pavasarį ir 
per vasarą,
galvijų mėgiama.

Aš tą žolę sėjau pereitą pa
vasarį, bet dėl sausros ji neuž
augo..

Plačiau apie tą žolę ir jos 
naudingumą galite sužinoti iš 
Stencil Gircular 120. Kreiptis 
reikia į College of Agriculture, 
Madison, Wis.

— F. Mikolainis.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

REPORTERIS GAZO 
LINO STOTY

Ant gatvės kampo gražus 
namelis. Tai gazolino stotis. 
Lietuvio stotis.

Privažiavo jūsų automobilis. 
Pripylė jums prižiūrėtojas ga- 
zo ir aliejaus, papildė vandenį 
ir pripumpavo oru tairus. O 
jus užsimokėjot, paleidot du- 
mų debesį ir išdumėt gatvėn.

Bet kaip verčiasi gazolino 
stoties savininkas?

Lietuvių gazolino stočių Chi- 
cagoj ir jos apielinkėj bus apie 
30.

Lotai, ant kurių stotys tarp
sta
pėdų platumo. Įtaisyt gazolino 
stotį, gražiau ir puošniau at
rodančią, su įvairiais paranku- 
mais menkesnėmis 
taisomis, kaštuoja 
tūkstančių dolerių.

Investmentas ne
stotį renduoji, tai renda irgi 
aukšta. Ir jeigu visas centas 
arba daugiau nei centas iš kiek
vieno galiono parduota gazo
lino eina rendai apmokėti, tai 
jau rendauninkui darosi ries
tai ; jei 3/4 cento — tai bus

būna nuo 50 iki 100

mašinų pa- 
tarp 7 ir 8

menkas. Jei

“reasonable”, pakenčiama.
Kada stotis, esanti trafiko 

gatvėj, teparduoda mažiau, 
negu 6,000 galionų gazolino 
per menesį, tai jau irgi pras
tai, irgi sunku išsiversti.

Gazolino . stotis atidaroma 
ant vieškelio 6 vai. ryto ir lai
koma atdara iki 11 arba 12 
valandos nakties. Nuošaliau 
nuo vieškelio ji dažnai užda
roma apie 9 vai; vakaro. Abel- 
nai, laikyti ją atdarą po 10 
vai. vakaro neapsimoka. Bet 
ką padarysi: su konkurencija 
šiandie tenka skaitytis.

žiema — lai peilis po kaklu 
gazolino stočiai. Jei vasaros 
metu ji šinkavo porą šimtų ga
lionų gazolino kasdien, tai žie
mos metu tešinkuoja tik apie 
šimtą. Jei vasaros metu mokė
jo elektros bilai $10 ar $15 do
lerių mėnesiui, tai žiemos me
tu moka $35 ar $40. Tiek at
sigriebia stotis vėlyvą rudenį 
arba žiemą, kad permaino 
aliejų ir parduoda alkoholiaus.

Gazolino stotis nepaprastai 
jautri trafiko judėjimui. Pa
vyzdžiui, jus laikote gazolino 
stotį Western avenue. Bet štai 
atidarė ištisai Cicero ir Craw- 
ford gatves, ir jau pajuntate, 
kad atidarymas atsiliepė į jū
sų biznį. Mat, tam tikra dalis 
mašinų šauja pastarosiomis 
gatvėmis mylias ir mylias tie
siai, nebeįsukdamos į Western 
avenue.

Gaiviausias gazolino stoties 
biznis eina nuo 7 iki 9 vai. ry
to, nuo 1 iki 2 vai.' dieną ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro. Kada 
darbai ėjo gerai, tai 
“rush” būdavo tarp 5 ir 6 vai. 
popiet.

Gazolino stotis, kaip ir ap- 
tieka, turi turėti mažiausia du 
darbininku. Dirbdamas nuo 6 
ryto iki 11 ar 12 vai. vakaro 
vienas neišlaikysi.

Seniau, būdavo, privačiai ga
zolino stočių savininkai paveržė
davo biznį iš kompanijų sto
čių. Dabar koippaiųjų stotys po
vai, bet nepaliaujamai ima į 
veržti biznį iš privačių savi- A • m • n
ninku, perleisdamos šimtus dar- Al* CS1 AIlHSS HciriU.

Dėdė B. Vaitekūnas 
Chicagiečių “Dramos Tėvas”.

tikras

jau nebegalįs at
kartų yra vaidinęs 

Pradėjęs vai-

sako 
kiek 

amželyje, 
dar anais geraisiais lai-
1896 metais, Rygoje, ir

Pullman Car Com- 
pany samdys 1,000 
buvusių darbininku

Jis 
minti 
savo 
dinti 
kais,
iki šių laikų dar niekas vaidi
nime jo “nebytina”. Ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 17 d. ma
tysime jį begalinėse “priepuo
lių” scenose, C. S. P. S. sve
tainėj, 1726 W. 18th St., ko
medijoj, “Audra Giedroje”.

ROSELAND. —Pullman Car 
kompanija paskelbė, kad ji 
laike kelių dienų priims dar 
apie 1,000 savų darbininkų at
gailės. Ji sako, turėsianti vi
so apie 2,500 ir jiems užtek
sią darbo 6 mėnesiams. Rei
kia neužmiršti, kad geresniais1 
laikais Pullmane negalima 
vo darbas gauti be kyšio 
ba bosų lankavojimo. šiais 
kais tai nėra nė kalbos, 
darbą gauti be kyšio.

Pirmiaus Pullmane papras
tai dirbdavo dainiaus negu| 
15,000 tūkstančių darbininkų 
šita maža saujele darbininkų, 
kuriu bendrove priims, tai tik
tai mažas 
bire.

bu- 
ar- 
lai- 
kad

lašas vandens ki

Vedė
Meškauskaitė, 131

Atšventė 40 metų sukaktuves
Vietos anglų kalba einantis 

sanvaitinis laikraštėlis “South 
End Reporter” atšventė šio
mis dienomis 40 metų sukak
tuves. Ne tik laikraštis, bet ir 
jojo pirmas redaktorius, G. F. 
Roberts, kuris nuo 
laikraščio darbuojasi 
Mažai randasi tokių 
rių, kurie būna taip 
vienos vietos.

įsteigimo 
prie jo. 
redakto- 

ilgai prie

Jauna reporterė
Izabela Shimkaite dažnai ra

šo straipsnelius į anglų san- 
vaitinį laikraštėlį, “The Cal- 
umet Index”, daugiausiai iš 
Fenger Jiigh mokyklos. Ar ne
būtų gerai, kad šį-tą parašy
tų į “Naujienų” anglų kalba 
vedamą skyrių ? — B. S.

Buk ALTASS nariu

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH1NG HOUSE 

908-910 We«t 14lh St.
Po naujų savininku priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir nakti. —
- Moterų diena seredomis.

SWIMMING POLL. PHONE CANAL 9560

bininkų ir pasilaikydamos ge
riausiai mokančius su publika 
turėti reikalą.

Didžiuma gazolino stoties 
kostumerių yra nuolatinė. Vie
nas trečdalis — tik pravažiuo
jančių, nepastovių. Juo gra
žiau stotis atrodo, juo daugiau 
šviesų turi vakare, tuo dides
ni šansai, kad daugiau ir di
desnių mašinų sustos prie jos.

Gazolino stoties biznis yra 
“cash”. Kreditas duodama- ir 
kreditą ima tik jsisėdėję apie- 
linkės gyventojai. Vargiai ku
ri stotis duos kreditą 
menei.

Stoties prižiūrėjimo 
yra bėgiojimo , darbas, 
patarnavimo (įląrbas.

— V. P—ka.

Jeanette
E. 115th St., apsivedė su .Ed- 
wardu Polaku iš Dolton, III. 
Jaunavedžiai sako apsigyvensią 
Doltone, pas savų gimines. Ed. 
Polakas yra sūnūs Pocienės, 
kuri ir gyvena Dolton, 111.

- ....................... <- ■

Veronika Walush ir Aleksas Ruzgus
— Rengia — 

Iškilmingą Atidarymą Naujos Vietos 
Vadinamos:

CAST1LL1AN CASTLE
6227 SO. ASHLAND AVENUE. 

šeštadieny, Gruodžio 16 d., 1933 
UŽKANDŽIAI IR ŠOKIAI VELTUI.

Kviečia visus atsilankyti ir užtikriname visus užganė
dinti. Vėliaus kiekvieną Trečiadieny, šeštadieny ir Sek
madieny šokiai prie geros muzikos.

BUEHLER BROTHERS, Ine
jaunuo

darbas 
skubaus

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

Elektros Treatmentai (
švediški mankštinimai ir elektros masažas

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

Mineralines, sųlferines vanos duoda didžiąusią kraujo cirkula- 
ciįą, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

1657 W. 45th Street
KAMPAS SO. PAULINA ST. lei. BOULEVARD 4552

GRANT W0RKS DAIRY PRODUCTS
4905 West 14th Street — Cicero, III.

SUTAUPYKITE 2c ANT KVORTOS
PIENAS, geriausios rųšies, ......kvorta 8!4c
MASLIONKOS .......................... kvorta 8'/2c
SALDI IR RŪGŠTI

SMETONA
Kvorta .......  33c
Yi kvortos ........ ... 18c
Yt pint     12c

WHIPPING CREAM
Kvorta ........ .... 43c
Yi kvortos
Yi pint 17c

Šviežias Saldus Sviestas. Labai Švieži Kiau
šiniai ir visokios ryšies Šviežias Suris. 

Už CASH BE PRISTATYMO.

KUR TIE VISI VAIKUČIAI DABAR TAIP TRAUKIA?
O-gi pas “Naujienas”, kurios kaip ir kiekvienais metais, taip ir šįmet sulos 

jiems “Kalėdų Dieduko” rolę, surengdamos, kartu su "Ramova” ir “Milda” 
kinoteatrų savininkais, didžiulę “Theatre Party”.

Toji Theatre Party, kuri bus “Naujienų” Kalėdinė dovanaToji Theatre Party, skaitytojų

Jonukas Onyte Petrukas MarytS Juozukas Mildute

1400 W. 46th St
Tiktai Trys Blokai 

j Rytus nuo Ashland 
ant 46th Street

Phone: Yards 1445
Pėtnyčios ir Subatos 

BARGENAI!
GRUODŽIO 15 IR 16

■.................... ...... .. .............. ..■■■■■■■■I .......... I I II — ..... . "

Veršio Kulšys .
Veršio Inkstukas
Veršįena nuo Šolderio

Tai yra balta veršiena, labai gerų pienu girdytų Veršiukų.

1 Oc sv.
1 Oc sv.

PORK LOINS 
PORK BUTTS 
SOLDERIUKAI

Šie yra piovimai i 1 C SV*
Iš Geriausios lOc SVi

Jaunos Kiaulienos 7I/2C gy

KIAULIŲ KOJOS “

SVIESTAS
POT ROAST 
ROUND STEKAS 
SIRLOIN STEKAS ■“*'
ROLL STEKAS

• GERIAUSI PIOVIMAI

čielas arba Suslaisintas

JAUNI KIAULIUKAI . . . 12fecsv.
AVIENA nuo šolderio ' 1 Oc SV.

UŽSISAKYKITE ŠVENTĖMS PAUKŠČIUS DABAR, MES UŽTIKRINAME GERIAUSIUS.

visų neturtingų tėvų vaikams, įvyks šeštadienio, gruodžio 23 d., abiejuose 
didžiuliuose teatruose Bri^geporte, “MILDA”, prie 32-tros ir Halsted Sts, ir 
“RAMOVA”, 35th ir Halsted Sts. ' • <

Sekite “Naujienas”, kuriose vėliau bus paskelbta kur ir kada būs galima 
gauti bilietus į tų Theatre Party. Bilietai bus padalinti įvairiose miesto 
dalyse ir kai guriose mokyklose, kur lankosi didelis skaičius lietuvių vaikų?

Vincukas
•u ■ ■

’c . ■ ;
Julytė. Antanukas Aldute Kaziukas Stasyte Mamytė

i ;is?i j
-į’-

__________



Penktadienis,

K. čepukas1879

BILIONAI DOLERIŲ KOVAI SU DEPRESIJA

LAISVOJI MINTIS

IŠ DARBODEGTINĖS PREKYBOS SUVARŽYMAI

ŠIANDIE

mus

DIKTATŪRA PAŽEBOJO SPAUDĄ

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Mintis”, 
Kultūros 
leidinys, 
iškovota

keti- 
arba 
arba

»aitc Money 
:ymu.

UŽSIENIŲ SKOLŲ MOKĖJIMŲ 
TERMINAS

ALTASS. IR VISI 
LIETUVIAI

NACIAI” IŠLEIDŽIA MILIO 
NŪS PROPAGANDAI

gėsi skristi, tai mes buvome 
gana šykštus. Tik kai juodu 
tragingai žuvo, tai musų šir
dys labiau suminkštėjo, — no
riau4 aukojame pinigus pamin
klo pastatymui. Nejaugi žmo
gui reikalinga numirti, kad jis 
butų tinkamai pagerbtas? Ne

yra skaitomas 
ir pasaulis įdo-

darbietis W. Bennett 
liberalas W. Ca- 

6,144. Konser- 
dauguma —

stati 
stntinėlę ko 

neapkainueja

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
ID. Telefoną* Caaal $900.

labai sumažėti, jeigu valdžia yra priversta saugoti da
bar einančius laikraščius nito naujtį laikraščių kompfe- 
ticijos.

Diktatūros visur pirmiausia panaikina spaudos 
laisvę. Pavyzdį visiems diktatoriams davė Rusijos ko
munistai, kurie vardan “darbininkų paliuosavimo” už
darė visus socialistų ir kitų srovių laikraščiuš, palikda
ma savo oponentus be jokio spaudos organo. Nabašnih- 
kas Leninas, kuris visokiai šlykštybei pateisinti mokė
davo sugalvoti tam tikrų “revoliucinę” teorijų, aiškino 
Rusijos darbininkams, kad spaudos laisvė tai — “supu
vęs buržuazijos išmislas”. '

Nuo Lenino pasimokino italų Mussolini ir vokiečių 
Hitleris. Viso pasaulio tamsybės apaštalai šiandie seka 
bolševizmo pėdomis.

visas parlamentas, 
apygardoje pasida- 
už konservatorių 

paduota 29,790, už 
kandidatų —

Kad ir prohibicija yra atšaukta, bet tai nereiškia, 
kad degtinės pardavinėjimas ir gabenimas iš vietos į 
vietų pasidarė Amerikoje laisvas. Yra dar daug šteitų, 
kurie turi savo prohibicijos įstatymus. Tenai ne tik ne
valia pardavinėti alkoholį, bet yra uždrausta ir gabenti 
degtinę j tuos šteitus iš, kitur, kad ir ji butų gabenama 
ne su tikslu jų pardavinėti.

Yra, be to, įvairių federalinių įstatymų, kurie bu
vo išleisti: dar prieš 18-jį konstitucijos amendmentų, 
kurie uždeda tam tikrų suvaržymų alkoholio prekybai. 
Vienas tokių įstatymų, pavyzdžiui, draudžia siuntinėti 
degtinę paštu. Net ir “šlapiose” valstijose to nevalia 
daryti. Jeigu kas pasiųstų paštu šnapso bonkų savo 
draugui, kaipo Kalėdų dovanų, tai siuntėjas galėtų būti 
nubaustas kalėjimu iki dvejų metų arba pinigiška pa
bauda iki $1,000.

Geriaus todėl yra su degtinės pardavinėjimu arba 
gabenimu apsižiūrėti.

Leicestershire apskrityje Har- 
borough apygardoje įvyko pa
pildomi atstovo rinkimai į par
lamentų, kadangi tos apygar
dos atstovas lordas Castle Ste- 
wart (konservatorius) rezigna
vo. Šitoje konservatorių tvir- 

vėl laimėjo konservato- 
bet jo balsai sumažėjo 

10,000, tuo tarpd kai 
Partijos kandidato bal-

SOCIALISTAI VALDO GENE 
VOS KANTONĄ

Pirmų kartų Šveicarijos isto
rijoje socialistai turi absoliučių 
daugumų kantono valdžioje. 
Kantonas Šveicarijoje atatinka

Hitlerio valdžia įsteigė “spaudos rumus”, prie ku
rių turi prisidėti visi laikraščių ir žurnalų leidėjai, re
daktoriai, bendradarbiai, korespondentai ir reporteriai. 
Ta organizacija prižiūri, kad laikraščiai butų vedami 
tikroje “nacionalinio socializmo” dvasioje. Laikraštinin
kui, kuris nenori rašyti taip, kaip hitlerininkai reika
lauja, nėra vietos spaudoje. v

Valdžiai šitaip spaudų pažebbjus, ji pasidarė labai 
monotoniška (vienoda) ir neįdomi. Daugelis' žmonių, 
matyt, paliovė skaitę laikraščius. Valdžia dabar bijo, 
kad laikraščiai nebegalėą išsiversti. Todėl ji išleido dek
retų, kad iki balandžio mėnesio nebūtų steigiama nau
jų laikraščių ir žurnalų. Atsiminus, kad “naciai” milži
niškų skaičių laikraščių pasmaugė — visus socialdemo
kratų, liberalų, darbininkų unijų ir komunistų laikraš
čius, galima numanyti, jogei skaitytojų skaičius turėjo

Renkan t lapkričio pabaigoj ė 
Genevos kantono Nacionalinę 
Tarybų (vykdomųjų valdfciųh 
socialistai pravedė keturis kari-

DAR VIENI RINKIMAI 
ANGLIJOJE

Valdžia ketina pareikalauti, kad Jungtinių Valsti
jų kongresas paskirtų dideles sumas pinigų viešiems 
darbams, bedarbių šelpimui ir kitokiems reikalams su
rištiems su Roosevelto pastangomis atsteigti ekonominę 
gerovę krašte. Kai kurie korespondentai mini, kad ta 
suma sieksianti 6 bilionus dolerių.

Bet pasaulio karui Jungtinės Valstijos išleido ir iš- 
skolino daugiau, kaip 30 bilionų dolerių. Ir tie pinigai 
buvo suvartoti žmonių žudymui ir žudymo įrankių ga
minimui.

Gelbėti bedarbius nuo bado, padėti farmeriams išlai
kyti savo ukius, atgaivinti pramonę 
dingesni tikslai, negu karas. Todėl, jeigu valdžia išleis
tų tiems reikalams kad ir dvigubai daugiau, negu ji iš
leido karui, vistiek to nereikėtų gailėtis. Tik, žinoma, 
valdžia turi žiūrėti, kad pinigai nepatektų į vagių ir 
grafterių nagus.

Butų buvę geriau, kad Amerika butų sutikusi visas 
karo skolas sumažinti, padarydama su kiekvienu sko
lininku naujų sutartį. Taip pasielgusi, ji dabar gautų 
iš visų skolininkų bent po kiek nors.

didatus, radikalai du ir “demo
kratai” (konservatoriai) vienų.

Buržuazinės partijos buvo 
padariusios blokų prieš socia
listus, bet jos vistiek prakišo'. 
Pralaimėjo po vienų kandidaitų 
radikalai ir katalikai.

Socialistų vadas Leon Nicole 
veikiausia bus teisingumo ir 
policijos niinisteris. Tik kelios 
savaitės atgal Nicole išėjo iš 
kalėjimo, atlikęs bausmę, kurių 
jam teismas uždėjo už “riau
šių kurstymų” lapkričio 9 d. 
1932 m., kada įvyko kariuome
nės susirėmimas su socialistų 
demonstracija.

Genevos gyventojai, matyt, 
labai pasipiktino tuo teismo 
sprendimu ir rinkimuose atida
vė savo balsus socialistams.

jaugi mes nemokame gyvus 
žmones pagerbti?

Tad netaupykime centus p. 
Janušausko paminklui, bet au
kokime juos dabar, kada rei
kia lėktuvų pirkti. Pagelbėki
me ALTASS. Komitetui sukel
ti užtektinai pinigų, kad bu
tų galima p. James-Janušaur ■ 
kų išleisti pilnai aprūpintų sa 
geru ir modernišku lėktuvu. 
Tada mums nereikės abejoti, 
kad jis laimingai nuskris i 
Kaunu.

Kauno karo komendanto nu
tarimu konfiskuota “Laisvama
nio” 12 Nr. ir jo leidimas su
stabdytas visam, karo stovio 
metui. Vietoje “Laisvamanio” 
dabar išėjo “Laisvoji 
kaipo Kauno Etinės 
Draugijos vienkartinis 
Kada Lietuvoje bus 
spaudos laisvė?

Rašo X.
Pramonei padėtis šiek-tiek 

gerėjanti
biznio apžvalgoj 
irbo Federacijos 

kad
ne

žymiai pakyla, jei pa- 
jį su rugsėjo mėnesiu 
betgi tolpo žymaus pa- 
nematyti. Pasak Fede 

biuro žinių, rugsėjo 
bedarbių šaly bitfvę 

o spalių mėnesį 
Tai girdi nedidelis

Mėnesinėj 
Amerikos 
statistikos biuras pažymi, 
paprastai į metų pabaigų 
darbas 
lyginti 
šiemet 
kilimo 
racijos 
mėnesį 
10,065,000 
10,076,000. 
nedarbo pakilimas.

Tas pats Federacijos biuras 
apskaičiuoja, kad, bendrai 
imant, Amerikos farmeriai šie^ 
met turėsiu $1,500,000,000 pa
jamų daugiau, nei 1932 m. ši
to betgi farmerių pajamų pa
kilimo reikšmė žymiai sumažė
ja dūliai to, kad jų pragyve
nimo kaštai šiemet yra dides-

tovėje 
rius, 
beveik 
Darbo 
sai padidėjo daugiau kaip 2,000. 
Rinkimų rezultatai toki: kon
servatorius Ronald Tree gavo 
19,320 b 
— 12,460 b 
rey Wilson 
vatoriaus balsų 
6,860.

Dveji metai atgal, kai buvo 
renkamas 
balsai toje 
lino taip: 
kandidatų 
Darbo Partijos 
10,212. Konservatoriaus daugu
ma — 19,578 b.

Pastebėtina yra tai, kad šį 
kartų darbietis gavo daugiau 
balsų, negu 1931 m., nežiūrint 
to, kad dabar ir liberalai statė 
savo kandidatų.

Genevos laikraštis “Journal 
dės Nations” padarė apžvalgų 
Vokietijos finansų ministerijos 
pranešimo apie 1933 metų val
stybės išlaidas. Tose išlaidose 
parodyta, kad 1932 m. Vokie
tija buvo išleidusi tiktai 1,900,- 
000 markių propagandai, o šie
met* jau išleido 9,600,000 mar
kių. Iš šitos sumos išleista 
2,000,000 markių krašto vidu
je, o kita dalis užsieniuose.

Bet tai anaiptol nė visi pi
nigai, kuriuos Hitleris leidžia 
savo evangelijos skleidimui. 
Propagandos reikalams valdžia 
skiria taip pat ’ ir visų pelnų 
nuo bevielinio telegrafo. Finan
sų ministerija apskaičiavo; kad 
to pelno buvę 10;600,000 mar
kių, bet Genevos laikraštis sa
ko, kad jo buvę apie 35,000,000 
markių, taip kad propagandai 
buvę išleista šiemet 44,000,000 
markių, arba apie 11 milionų 
dolerių.

tęsėme savo darbų, nei neat
sikvėpdami, kol nesunešėme 
visų savo mantų, o tada du 
tarnai užėmė vietas tvirtovėje, 
o aš visomis savo pastango
mis skubinaus į Hispaniolą.

(Bus daugiau)

Pastaruoju t laiku vėl visas 
pasaulis su susidomėjimu seka 
Lindbergho skraidymų po Eu- 
ropų ir kitus kraštus. Laikraš 
čiai apie tai 
rašo.

Lindberghas 
oro dievaičiu 
maujasi jo žygiais.

Musų Darius ir Girėnas pa
saulio perdaug nenustebino. 
Tik mus, lietuvius, jų dviejų 
traginga mirtis sujudino.

Ar Dariite buvo prastesnis 
lakūnas, negu Lindberghas, — 
to niekas tvirtinti negali. Da
rius nei kiek neblogiau už Lind- 
berghų perskrido Atlantikų 
Jis, neiškrypdamas iš tiesaus 
kelio, skrido tiesiai į Kaunu, 
kaip kad Lindberghas į Pary
žių. Faktinai jis nuskrido to
liau nei Lindberghas.

Bet reikia atsiminti, kad 
Lindberghas turėjo naujų lėk
tuvų su* visais moderniškiau- 
siajs įrengimais bei reikalin
gais instrumentais. Tuo tarpu 
Dariaus-Girėno lėktuvas buvo 
sulipdytas iš senų ir naujų ka- 
valkų. Tai, galbūt, ir buvo vy
riausia nelaimės priežastis.

Lindberghvd bepigu ir dabar 
skraidyti bei stebinti pasaulį, 
kada jis turi geriausį lėktu
vų, kokį tik galima įsigyti už 
pinigus, kada jis yra aprupin- 

i tas visais modėrniškiausiais in
strumentais.

Tad ir mes lietuviai* reng
damiesi pirkti p. Jameš-Janu- 

Įšausku4! lėktuvų, ir norėdami, 
kad jis iš New Yorko nuskri
stų be sustojimo į Kaunu, pa- 

jsistengkime jį tinkamai apru- 
j pinti. Aprūpinkime jį ne tokiu 
lėktuvu, kokiu skrido Darius 
ir Girėnas.

Tikrai geras lėktuvas ne
pirkti bus nesunku, jeigu tik 
mes lietuviai padirbėsime. Vien 
tik Chicagoje priskaitoma ligi* 
šimto- tūkstančių lietuvių. Jei
gu visi sudėtų skridimo reika
lui tik po 50 centų, tai jau SVA- 
sidarytų $50,000. O kur kitos 
kolonijos? Kur įvairios orga
nizacijos ?

Kai Darius

kurioms 
Amerika skolino pinigus pasaulio karo metu ir vėliau, 
turi tam tikrų dalį tų skolų atmokėti. Po kiek kuris 
skolininkas turi mokėti, buvo nustatyta atskirose su
tartyse, kurias šios šalies valdžia prieš keletą metų pa
darė su kiekviena valstybe.

Bet jau yra žinoma, kad dauguma skolininkų ne
mokės savo skolų. Didžioji Britanija žada sumokėti tik
tai dešimtų dalį to, kų ji turėtų mokėti. Francija 
na nemokėti nieko. Daugelis kitų valdžių taip pat 
mokės tiktai mažų dalį savo pribrendusių skolų, 
visai nemokės.

Ir kų Jungtinės Valstijos gali padaryti tiems 
liniukams? Neis gi ji su visu pasauliu dėl tų skolų

mes jau buvome prikrovę lai
velį tiek, kiek mes išdrįsome. 
Joyce ir aš išlipome per užpa
kalį laivo ir mes skubinom 
į krantų vėl irkluodami viso
mis musų pajėgomis.

ši antra musų kelionė visai 
išjudino budėtojus prie kran
to. “Lillibullero” vėl nustojo; 
ir prieš pat musų užplaukimų 
už žemės išsikišimo, kada mes 
jų nebegalėjome matyti, vie
nas jų iššoko ant kranto ir 
pražuvo. Aš pusiau buvau už
manęs pakeisti savo planų ir 
sunaikinti, jų laivelius, bet aš 
bijojau, kad Silver ir kiti ne
būtų ten pat arti ir viskas ga
lėjo pražilti bandant perdaug 
nuveikti.

Neužilgo mes pasfekėm že
mę toj pat vietoj, kaip ir pir
ma, ir tuojau pradėjom aprū
pinti tvirtovę. Visi trys kelia
vę pirmų kartų į tų vietų pa
siėmė po sunkių naštų ir priė
ję metė reikmenis per tvorų. 
O tada mes palikom Joyce 
sergėti musų daiktus — tik 
vienų vyrų, bet su puse tuzi
no šautuvų — Hunter’is ir aš 

ėl pa-

(Tęšinys)
Mes pastatėme senį Rcdru- 

th’ų galerijoje tarpe kajutes 
ir laivo pibinagėlio, davę jam 
tris ar keturis šautuvus ir 
matracų apsisaugojimui. Him
leris priplaukė laiveliu prie 
užpakalio laivo, o Joyce ir aš 
pradėjom darbuotis kraudami 
į laivelį skardines parako, šau 
tuvus, maišus biskvitų 
nes kiaulienos, 
niako ir mano 
mų vaistų dėžę.

Visų tų laikų 
kapitonas buvo 
virŠiaus ir pastarasis pasišau
kė laivo vairuotojų, .kuris bu
vo svarbiausias žmogus ant 
laivo. . «

“Pone Hands”, jis tarė, “štai 
mes du turime po eilę revol
verių. Jeigu bent vienas iš jū
sų Šešių rodytų kokį nors žen
klų ar signalų, tas žmogus 
mirs ant vietos.”

Jie buvo gana smarkiai nu
sigandę; ir po trumpo pasita
rimo, visi nuėjo žemyn, many
dami, be abejonės, .užpulti 
mus iš užpakalio. Bet kai jie grįžom prie laivelio ir vėl pa- 
pamate Redruth*ų belaukiantį j si ėmėm po naštų. Ir taip mes 
jų galerijoje, jie sugrįžo at
gal nieko nelaukę ir vienas 
vėl galvų iškišo iš apačios lai
vo.

“Žemyn, šunie!,” surėkė ka
pitonas.

Ir galva vėl įlindo žemyn; 
ir mes laikinai nebegirdėjome 
tų šešių labai minkštos šir
dies jūreivių.

Iki šiol, mesdami daiktus, 
Girėnas ren*-* kuriuos pirma pasigavome,

Padėjo 3,000,000 darbininkų 
viešiesiems darbams

Pasak Harold I. Ickes, vi
daus reikalų ministerio ir vie
šųjų darbų administratoriaus, 
federalis viešųjų darbų fondas! 
šiuo laiku tiesioginiai ar ne
tiesioginiai duodųs užsiėmimo 
3,000,000 vyrų.
Filmų darbininkų unija trau

kia teatrų savininkus 
atsakomybėn

, ■ - ' ' ' ..i-

Teatrų samdinių unija, Ldcal 
306 of International Alliance 
of Theatrical Stagč Employeej 
and Motion Pičiure Machine 
Operators, iškėlė bylų 150 tea
trų savininkų New Yorko apie 
linkę j. Unija kaltina tuos tea
trų savininkus nusižengimu 
sutartims padarytoms sulig 
NBA ir ieško atlyginimo $1,- 
000,000.

Unija kaltina, kad samdyto
jai pasirašę sutartis prižadė
dami samdyti daugiau' darbi
ninkų, pakelti jų algąfc ir, su
trumpinti darbo valandas iki 
35 savaitėj. Vietoj, to, samdy
tojai nujęa^oję algas, i pailginę 
darbo Vendas iki 52' sakaitėj 
ir sittnafclnę darbininkų skai
čių. '

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

NIetams ................................
Pusei metu
Trims mėnesiams —-------
Dviem mėnesiams__ __ -
Vienam minėsiu! ---------

Chicagoj per ižneiiotojus:
Viena kopija ...........—
Savaitei ....... ....... . ..... ->■■■—
Minėsiu!_________ —

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams .. ........................  $7.00
Pusei meti --------  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui.... .... ......... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams------------
Pusei metu
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siusti

Orderiu kartu su uis
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DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockivell St. 
Tel. Republic 9723

o ne-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th SL
Tel, Boulevard* 5203 ir 8413

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

....................  t Į I . ■

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

2400 W. Madison St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brumwick 0597

jau artinasi. Kalėdos, o

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoa nuo 9 iki 8 vakari 
Seredoj pagal intartį.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—-3 ir 7—8
Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California At>e.

Telefonas Republic 7868

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 ,

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

nedeliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cinai 0257 •
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų busite' užganėdinti.
Tel. Ganai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS,

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

JOHN B. BORDEN 
lietuvis advokatas 

105 W. Monroe St., prie Clark 
TelefonM 8Ute TflflO: VsJkndoB O—& 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
P*»M6Uo, SerMoi Ir 1‘Mny.Mo. rak. « iki • 

Telefouu Gauki 61B*
Namai: «45» S. Rodnrell Street 

Ut*rni»k<i. Ketverro ir Onbatoe vak. V M I 
VaMtuiM BepetUa 990*

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio U Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniai! pagal imitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tct BOULEVARD 9199

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it apielinkėje.

b
 Didele ir graži 

koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV.

r.Y«i. • .4 •'*- , ■f ..

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th SL

(Cot. of 35tb & Halsted Su.) 
Ofiso vaiandos nuo l-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

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

Šetadieniais sulig sutarties.

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER 
, Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

Gydytojas ir Chirurgas
Ofiian 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

lietuviai Dautarai
■ ■** W—w-tf-T_r-ui .-_rT_i-uj-|_ u ci

A. L Davidonis, M.D.
Telefonas Yards 1138 4910 So. Michigan Avenue

Stanley P. Mažeika VALANDį,t K“W0‘’''5107
Graborius ir ““ ’ j“

, BaUainuotojas | lyentadienio ir ketvirtadienio.
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Ą, K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westecn Avenue 

Tel. Lafayetts 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 41 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

įvairus Gydytojai
* I ^^^W*0wu*wwwww*s***0*^^^0**b**b^****^*»**»*******

DR. HERZMAN
- IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 35 mė
lius kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
I akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius mc- 

|todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. |

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. I8th St.. netoli Morgan S*

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

SfiniaiiRi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinęs tuksiančius beveik 30 
metų. — Vienintėlis Liesu vis Graborius vartojantis n^odėrnišką, elektros 
varomą, karaboną su šonipem durim. — Jeigu didžitfoj’atės' dailumu it tau
pumu laidotuvėse, — pašaukite -Ji',

REPUBLIC 8340, ir persitikrinsiu.; <

Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
534(T So. Kfedzie Ave. 

Visi telefonai: REPUBLIC 8S40 
(Neturime itfjHii eu fintu tuo »tM 
— Ii Iiinrii niiliftffiB 

' ’ /■ \ . f ' ' .t’
v': /h.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

“Apsaugok viešpatie 
tą moterį, kuri turi 

pavydų vyrą”

tai yra pasakęs: “ap- 
viešpatie tą moterį, ku- 
pavydų vyrą”. Jį

Kas 
saugok 
ri turi 
irgi?

Matydama Naujienose, 
L. S. S. Centralė kttopa 

•giasi pastatyti scenoje “Audra
Giedroje”, gruodžio 17 d., t. y. 
ateinantį sekmadienį, C. S. P.

svetainėj, 1126 W. 18th St., 
vai. vakare, nusisprendžiau 
su savo “trigrašiu” prisidė- 
apie minimą veikalą. Savu

ir 
ti 
laiku teko ir man jame lošti, 
ir tikėdama, jog veikalas turi 
savyje daug medžiagos, vertos 
kiekvienai vedusiai porai bei 
tikintiems vestis, pasimokini- 
mu'i
tas veikalas mokina.

“Audra Giedroje” yra vei
kalas, kuris vaizduoja musų 
visų kasdieninį gyvenimą, ku
ris visiems yra suprantamas, 
galimas, net nekuriu jau per
gyventas. Kadangi veikmė iš
sivysto į juokingąją pusę ir 
parodo tūlo šeimininko nepa
matuotą neužsitikėjimą ir pa
vydą savąja moterim, tat jį 
vadiname komedija. Bet pro 
to šeimininko akinius ir pro
tu žiūrint, tai nėra komedija, 
bet baisi drama, vedanti prie 
tragedijos. Tik pačioje pabai
goje ir jam dalykai išsiaiškina 
į gerąją pusę ir viskas baigia
si su atsiprašinėjimais ir at
gailom. Tad ir patsai vardas,

. " * ’ ’ ; -Y * i
“Audra Giedroje” nusako jo
jo prasmę. Vienok nepasitikė
jimas, pavydas, nuožiūra tę
siasi per visą vaidinimą ir pu
blikų turi ypatingai nu’oširdaus 
juoko. Mes visi mėgstame juok
tis iš išsivaizduotų, tuščių be
du, nors tam, kuris jas per
gyvena, atrodytų ir labai rim
tomis bėdomis, čia tas nelai
mingas pavyduoklis ir kraujo 
šaukia ir šautuvais švaistosi ir 
savo likimu4 skundžiasi — ro
dosi, jog jau nelaimingesnio 
likimo būti negali, o iš šalies 
žiūrint, vistiek juokas ima, 
kadangi žinai, kad jis užkerėk 
tas pavydo kirmino. “Audra 
Giedroje” mus mokina, nors 
juokais, žiūrėt į gyvenimą su 
daugiau* atsargos, rimtumo, ir 
nesigriebt . už kraštutinybių 
kol tikrai nepatiriame reikalo 
tam.

žodžiais nupiešti vaizdą, tik 
galėtų geras literatas, aš ne
būdama tokia nei nesisiekiu 
to, verčiau patarčiau visiems 
kas gali, pamatyt tą “Audra 
Giedroje” savo akimis, 
sigailės sugaišto laiko.

Kaip minėjau, įvyks 
dieny, gruodžio 17 d.,
vakare, C. S. P. S. svetainėj. 
1126 W. 18th St., Chicago.

Zosė B.

.................... .. .............T

lūs ir atidarė; gąko, visiems 
depozitoriams užtikrinta savoį 
pinigus atgauti geriau, negu 
jeigu bankas butų patekęs į 
receiverio rankas.

---------Q.------- --

Buvęs bankierius lenkas Ju
lius Smetanka gavo darbą prie; 
Home Oyvners' Loan Corpora' 
tion, South Chicagos apielin- 
kėje. Mat, jis savo banką nu- 
bankrutijęs, tuojaus įsigijo 
sau gerą biznį ir didelį automo
bilį ir dar gavo darbą prie val
džios. Jam nereikia eiti prašy
ti pašelpos iš miesto, bet jojo 
visi depozitoriai neturi šian
dien nė ką pavalgyti. Tai kur 
teisybė?

Darbai silpni
mažai kruta, 
darbininkams 

i 1-2-3 dienas 
kad šitos Ka- 
geresnės.

Vietos darbai 
Plieno liejyklos 
duoda dirbti po 
į savaitę. Išrodo, 
ledos irgi nebus
Neveikia Janušausko reikalu

sekma-
7 vai.

vestis, 
noriu papasakoti ko

apie 
visai 

net 
kaip

Lenkas btankierius gavo 
bą prie H. O. L. C.

SOUTH CHICAG.O. — East 
Side State Bankas atsidarė. 
lOOth ir Evving Avė. Mat, tas 
bankas nuo prezidento paskelb
tos “šventės” vis negalėjo nie
kaip iki šiol atsidaryti, bet da
bar galutinai sutvarkė reika-

PADĖKAVONĖ

STELLA SHATTAS 
kuri mirė 6 dieną gruodžio 
palaidota tapo gruodžio 14 d. 
1933, o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ją i tą 
neišvengiamą amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kun. 
Albavičiui ir Misijonieriui, ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielą; • dėkavojame 
graboriui J. J. Bagdonui kuris 
savo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ją 
j amžinantį, o mums palengvn- 
no perkęsti nubudimą ir rūpes
čius, dėkavojame grabnešiams, 
ir visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms, nes 340 au
tomobiliu palydėjo mano bran
gia žmona ir motiną j šv. Ka
zimiero Kapines.

Pasiliekame nuliude,
Vyras, Duktė ir Giminės.

VERONIKA BRUČIENĖ 
po tėvais Kapočiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 13 dienų, 10:28 valan
da vakare 1933 m., sulaukus/ 
38 metu amžiaus, gimus Pane
vėžio apskr., Raguvos parap.# 
Prasciunų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdimų 
2 sūnų, Modestas 18 rti., Juo
zapas 16 m., dukterj Stanisla
va 9 m., 2 brolius Povilą 
Kapočių ir broliene Alice, Liud
vika Kapočių ir brolienę Stella 
ir giminės, o Lietuvoj motiną, 
broli ir 2 seseris.

Kūnas pašarvotas, 
Mažeikio koplyčioj, 
burn Avė.

Laidotuvės jvyks 
gruodžio 16 dieną, 2 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėta i Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Veronikos Bručię- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Sunai, Duktė, Broliai, 
Brolienes ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Vietos lietuviai, matyt, ne
įdomauja musų lakūnu J. R. 
Janušausku, kuris planuoja at
einantį pavasarį skristi tiesiai 
į Kauną. Nesigirdi nieko 
tai. Rodosi, kad čionais 
lietuvių nebūtų. Randasi 
kelios vietos draugijos,
tai S. L. A. 74 kp., šv. Izido
riaus dr-ja, šv. Juozapo dr-ja. 
Yra ir dar keletas, kurios ga
lėtų nors po mažą dalelę pa
aukauti į ALTASS. Fondą, iš 
ko susidarytų didelė suma.

Ką jus manote, vietos dar
buotojai, apie paramą J. R. 
Janušauskui? B. S.

.—x—-—n. ■■•-■r-;—r--—— 
■mus, ’bet gailina bu‘ti “šiur”, 
kad F. Bulaw turės pasisekimą 
visuomenėje, rinkdamas skelbiu 
mus it prenumeratas dienraš
čiui ir laimės dovaną—laivakor
tę Į Lietuvą. Nuvykęs Lietu
von F. Bulaw nevien galės ap
rašyti Janušausko sutiktuves,, 
bet ir perduoti Amerikos lietu
viams teisingas žinias apie te
nykščių darbininkų gyvenimą.

Turėdamas tai mintyje, kvie
čiu visus lietuvius paremti jį, 
kad F. Bulaw galėtų atsiekti 
užbrėžtą tikslą ir laimėti do
vaną.—G. Grigai.
Senas Petras dalyvauja “Nau

jienų” konteste
Šiandien, prasideda “Naujie

nų” 20-tų metų sukaktuvių ju
biliejinis kontestas.

Kaip visi žino, per 20 metų 
“Naujienos” tarnavo lietuvių 
visuomenei, teikdama žinias iš 
viso pasaulio, aprašydamos vie
tinį lietuvių gyvenimą, darbo 
žmonių vargingą gyvenimą, 
streikus dirbtuvėse, kasyklose ir 
daugel kitų įvykių.

Matydamas reikalą, aš vėl 
stoju darban dėl dienraščio i 
kontestantų eiles, kad galėčiau' 
užrašinėti prenumeratas, rink
ti skelbimus. O atlyginimui 
—tikiuos laimėti 4-ius “taje- 
rius” su automobiliu.

Vienas nori laiva
kortės, kitas keturių 
“tajery” “Naujienų” 
kontestantų balsai

Nekurie “Naujienų” ko'rės- 
pondentai išsireiškia, 
Bulaw, kuris su'tiko 
“Naujienų” konteste, 
dovaną už platinimą 
ir galėsiąs aplankyti
ten sutikti atskrendantį lakū
ną Juozą R. James-Janušauską.

Nors aš netikiu j pranašavi-

kad F. 
darbuotis 
laimėsiąs 

dienraščio 
Lietuvą ir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau , kaįp pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

* Phonę Bęplevard 7589 ,

Bet kad atsidėti rezultatų, 
reikalinga brolių lietuvių para
ma. Ktfrie norėtumėte užsira 
šyti, atnaujinti laikraščio- pre
numeratą ar duoti skelbimą,
prašomi pašaukti telefonu
JANal 8500'ir paklausti Seno 
?etro, o jis atvažiuos pas jusi šventes 
v fim ^*NTniiiipiifipuskui už suvnites bus Nauji Metai.In uziasys tas naujienas , gventes 8uprantama maistas lo- 

duodamas jums 3 menesius šia labai svarbią role. Draugai, gi- 
vplfni Tnino*! PaIpyv ro- minės ir šeimos tankiausiai laiką!veltui. taipgi seno Petro ie- praleidžia prie stalo bevalgydami ir
mėjai ir iš kitų kolonijų pra- bešnekučiuodami.
šilini i am nncloti siiincijiti'f' laiški Namu šeimininkes dabar labai už-Į somi jam paacti siunčiant lais |mt0Sa- Namai specialiai valomi, pas
kųs jo vardu j “N.” ofisą. kui iš eilės išpuola supirkinėjimas

Mano hpHnrhė kankina imi A nau.iU rūbų ir Kalėdiniu dovanų. Vi- iviane ueaaioc KanKina jau 4 gur jr ]{as<jign girdėtis — dalykite 
metai, ir tokiu mažu patarnavi- savo pirkinius Kalėdoms išanksto”. I 

o,4Aii,oufl Nebloga sugestija yra pirkti malamu jus suteiksite man didelę la j§ani{8to. Nepalikite viską pas- 
paramą, u4ž kurią busiu labai Ratinei minutei. Pirkdami dabar

~ y i .. . . jus turėsite didesni ir geresnį pasi-dėkingas. O as ateityje steng- Jrinkima. pripildykite savo lentynas' 
siuos kuo daugiausiai parašyti su kernotais vaisiais. daržovėmis, 
1 lietuvių spaudą apie lietuvių dalykais, kurie jums bus reikalingi 
judėjimą ir kitus dalykus. prie virimo ir kepimo.

Tir n i i • • . Grosernčs dabar jau pnsirengu-well, lauksiu JlVsų paramos, sios yra jums patarnauti. Geras pa- 
kad laimėti tuos “tajerus” SU vyzdis kaip gerai jus galite būti pa- 
. . . . . tarnauti, yra “Midwest Stores” san-
kuriais mausiu po 90 myku j. krovų skelbimas, kuris telpa šios die- 
valandą.—Senas Petras. n.°.s laikraščio laidoje, čia jus ra-

1 site viską kas jums reikalinga bus
 - j del švenčių. Palygindama kainas 

. . jus rasite, kad “Midwest Stores” san-
Atvažiuoja Chicagonb™t=Uemr°as:i ,V1I. ■ pranemmas

T laflivna Jo, kad geriausia yra pirkti maisto « patogesnę vieta1S AjIv LlIVOS produktus “Midwest Stores” sankro- 3325 So. Halsted St
-------------- vose. Jos žino, kad kiekvieną tų

IŠ Rotterdamo gruodžio 9 d., sankrovų valdoma gerai patyrusių .y v. , t-, . tt grosenų ir kad tie grosenai koope-lišvažiavo lietuvis * Frank Ba- ratyviškai valdo didele vvareauzę) 
dauskas ir dabartiniu laiku yra per kurią visas maistas yra super- 

kelyje į Ameriką. Jis važiuoja j kad maistas yra visuomet šviežias ir
naujas — ir kad kainos “Midv/est 
Stores” sankrovose yra visuomet že
mos.

Pasinaudokite tais patyrimais. Pir- 
TVfra Anolin W Tnni^h kitę reikalinga sau maišia dėl atei-1VA1M. /Alltlia XV. eJOiuait nančiu švenčių “Midwest Stores” san- 

Phys'cal„. JTįetapy krovose. (Apsk.)
Midwife —

6109 South Albanv --------y1r---- :—  ;.....................
Avenae Lietuviai Daktarai
Phone Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos

Hemlock 9252 j Nariai.
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 

• ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims it mergi
noms patarimai do
vanai.

laivu “Statendam” ir pribus įif^ ■ i ■ i ■ ■
Hoboken, N. J. apie gruodžio || K:_ _ —M. oIiiKOl 18
Prisirengkite sven 

tems!

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

756 W. 35th St 
(Cot. of 33tb V Halited Su.) 

Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.
Tel. Victory 5904 

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedėldieniaie ragai sutarti.

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visą pasaulįL 0 V Ė I K I S

Kvietkininkas
Gėles t)ėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pągrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

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

subaloj,

Felicijonas Gurauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 12 d. 1933 m., 

sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Panevėžio apskr,, Vabal
ninku parap., Nausėdžių kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nubudime mylimą moterį Pauliną, 
po tėvais Wesdžiunaitę, 3 sūnūs — Juozapą, Joną ir Jur
gį, 2 dukteres — Prancišką ir Marijoną, 2 martes —- 
Agotą ir Helen, žentą Stanislovą įPrįkodskį, seserį Pauli
ną Norkevičienę, 2 anukus — Juozapą ir Albertą, anūkę 
Marijoną ir daug kitą giminių. Kūnas pašarvotas randasi 
4427 So. Fairfield Avė. Tel. ,Lafayette 1688.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, gruodžio 16 d. 8:30 vai. 
ryte iš namų j Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. •'

Visi a. a. Felicijono žurausko gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam, paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame ' \
Moteris, Sunai, Dukterys, Martes, žentas,

Sesuo, Anūkai ir .Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, tel 

Yards 1741.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

C*,..
,’A ’

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Dr. Charles Segal
OFISAS.

4729 So. Ashland Avė.
’2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

vai.. Nedeliomis nuę 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

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

niais 10—12 dieną.

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

' KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL.

Ofiio telefonas Prospect 1028 
Rež. ir ofisas 2359 S. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
DR. J. K0WARSK AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. NedSlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd St„ Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
rMS'M'TTC'T k Q

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

Nedeliomis sulig sutarties.
CHICAGO. ILL.



For Kentarti

Furnished Rooms

2649 West 43rd Street

HORTGACE BANKERS

m.

pra- 
kolo-

dar 
irgi 
kad 
pa-

prie 
40c.

RENDON KRAUTUVE: su visais 
įrengimais, tinka dėl aludės, su tur
kiškom maudynėm. J. A. Miscikaitis, 
3119 So. Morgan St. Boulevard 1605.

ALAUS TAVERN pardavimui 63 
Street arti Ashland Avė. 
tai $60. A“ . ' „ ..................... .
500 cash. Telefonas Engtewood 1981 
po 7 vai. vak.

PrisiraiykiU i mu«ų 'pulki 

TEL. LAFAYBTTE 1083 

2608 Wėst 47th St

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75;. Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Uo.',' Beverly 9635. Partners Wanted

Pusininkų Reikia

Fartns For Sale 
r’MM nnrduvimnl

REIKALINGAS vyras | saliuną 
ne senesnis kaip 40 metų.

3859 So. Emerald Avė.

ALAUS TAVERN pardavimui, se
nų laikų kampas, parsiduoda, nes tu
riu kita bizni 618 W. 18th Bt.

_ , Renda tik- 
Daro gera pragyvenimą.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius, patyręs 
prie vyrišku ir moteriškų drapanų. 
Cleaning krautuvėj. Ateikite pas 
M. Markus, 5436 Montrose Avė, 2 
lubos.

PAIEŠKAU partnerio j saliuno 
bizni. Gera vieta, biznis geras, vie
nam pęr§imku. 1142 W. 76 St Tel. 
Vincennes 2880. Ask for Urban.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera vieta, bet svarbi priežastis 
verčia parduoti.

3345 W. 51 St. •

PARDAVIMUI restaurantas geras 
biznis, turiu greit parduoti, nes ap
leidžiu Chicagą, labai pigiai — tik
tai $350.00. 1947 S. Halsted St.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.?J; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayėtte 8980.

Rinktinės Lietuviškos ir 
Angliškos

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĖS

DYKAI 1934 Kalendorius kiekvienam 
kostumeriui pakol ju išteks.

J. P. RAKŠTIS
VAISTININKAS

1900 So. Halsted Street

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legališka degtini 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ. Per 12 
metų išdirbtas bučernės biznis, pri
verstas parduoti greitai. Cash arba 
mainysiu ant automobilio ar ką tu
rite. Grovehill 1965.

35th ir So. Halsted Street

o kol iškamantiriėjo 
žmogus, iš išgaz'dįnto žmogaufe 
išgausi? Užpuolikas iki šiol ne
pagautas.

1 (Bus daugiau)
PARDAVIMUI lysuota vieta tin

kanti de! Freito Terminai, arba ga
zolino stoties, gera apielinkė. Atsi
šaukite 1146 W. 22nd St. (Cermak 
Rd.)

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė su namu, priežastis pardavi
mo savininkas turi du biznius. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant na
mo. Royal Blue Store.

' 2942 W. Pershing Rd.

CLASSIFIEDADS

■pV^TAT “Comet” — Baltieji
Jv * A1.A1.1 į Svar0 pakelis
SURIS American ar Brick .......................... svaras 25c
1-2-3 PAKELIS MILTŲ ..................  pak. 9C
“ŠOFTASILK” S,

skai

Kiaušiniai Tuzinas 18c
KAVA

Naujienų kontestasLAŠINIAI
ORANŽIAI
CELERY Rinktiniai Micliigan

TOMEITĖS
VYŠNIOS “White Swan” 2 unc. stiklas
DROMEDARY DIXIE MIX

Bus pastatyti visi

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,

300 tHOtrSNMfrr

v

ai

žinių 
kon-

ALTASS tariasi su savininkais 
dėl orlaivio tinkamo tranzat- 
lantiniam žygiui į Lietuvą

Naujienas dėl 
didelį gražuolių

dyd- 
kon-
pro-

PASTABA — Dauguma “Midiveit Storai* turi it matot skyriui, kur jut 
galite pirkti gerą mitą, paukitianą ir tt. už iemiautiat kainai!

SUNKIST” 
___ Italai dideli

2,000 “Naujienų’* 
ir neturtingų lietuvių 
šeštadienį, grd. 23 d., 

netikėtos dovanos
Kalėdų Dieduko”—“Nau-

“Campbell’s” Vegetable, 
V egetable—Beef

2 29 c

“Farmland1’ O No. 2 
rankom pak. O ‘ ken. V

2 15c
pilnas pakelis 41C

Tuz. 23c

kūnai 23c
27eTHOS. J. WEBB” ........   Svaro kenaa

“LINCOLNSHIRE” % svaro -f Ap
_____________ Cello pakelis ■

KURI GRAŽUOLĖ LIETUVAITĖ BUS 
. MISS NAUJIENOS?

Gruodžio 30 d. prasidės gražuolių viešas 
kontestas išrinkimui gražiausios ir popu- 

leriausibs lietuvaitės.

Kontesto laimėtoja gaus titulą Miss Nau
jienos ir bus Naujienų 20 metų sukaktuvių 

vių celebracijų karalaitė.
Be gražuolių mes negalime 

apsieiti. Graži mergužė yra pa- 
dabinimas visokių apeigų.

Mes rengiamės dabar prie 
labai didelės apeigos, būtent, 
prie musų populeriausio laik
raščio Naujienų 20 metų su
kaktuvių celebracijos. Ir tose 
celebracijose pirmą vietą už
ims gražuolė, kuriai teks gar 
bė būti Naujienų simbohr, bū
ti Miss Naujienos. Apie ją vis
kas suksis, jai bus reiškiama 
pagarba, pasigerėjimas, džiaug
smas ir meilė.

Mes dabar turime tą gra
žuolę išsirinkti iš daugelio gra
žių lietuvaičių. Kadangi musų 
gražuolė h.'res atstovauti po- 
puleriausį laikraštį, tai ir pa
ti turės pasižymėti ne tik gra
žumu, bet ir populerumu. Tai
gi rinksime ją visi, taip sa
kant, viešu balsavimu.

Balsavimas prasidės gruod
žio 30 d. Kiekvienas Naujienų 
skaitytojas galės paduoti bal
są už tą mergaitę, kuri jam 
labiausia patiks. Spręsime iš 
mergaičių fotografijų, kurios 
bus talpinamos Naujienose. 
Vėliaus turėsime progos ir as
meniškai pamatyti visas kan-

didutes į Naujienų karalaitę. 
Tas duos mums progos geriau* 
jas pažinti.

Visos musų gražuolės lietu
vaitės dabar yra kviečiamos 
tuojaus atsiųsti į Naujienas sa
vo fotografijas. Mergaičių tė
vai yra kviečiami savo dukte
rų fotografijas atsiųsti. Visos 
fotografijos turi būti be pa
gražinimų, ne retouchitotos 
Pageidaujamos yra dvi foto
grafijos, viena veido ir pečių 
o kita visos figūros. Prie fo
tografijos turi būti pridėti pa
žymėjimai sekančių dalykų apie 
kontestantės kūną: kiek sve
ria, kokio ūgio, miera per kru
tinę ir per juosmenį.

Fotografijos Naujienose vi
sos bus įdėtos vienodo 
žio, taip kad kiekviena 
testantė turės tą pačią 
gą.

Iš kontestantės nėra reika
laudama vien gražumas. Reikia 
taip, kad ji butų daugelio žmo
nių mėgiama (kas pasirodys iš 
balsavimo), reikia kad ji bu
tų mandagi, gražaus apsiėjimo 
ir gražios eisenos. Ji turi bū
ti netekėjusi. Nei moterys, nei 
našlės, nei divorsuotos mote-

PATAUPYKITE DABAR!
Pirkite šiuos Kokybės Produktus 

“MIDWEST STORES” Sankrovose.
IŠPARDAVIMAS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, Gruodžio 15 ir 16 d

Puikus Rinktiniai Kiaušiniai 
SRIUBOS

2 pund. 9c
2 .,17c

Pakelis 31c
MEAT LOAF C^n55sctyle 20C
CH1LI CON CARNE “Midwest” ................... 3 kenai 25c
PUMPKIN Puikus “Midwest” dideli No. 2y2 kenai

“SNIDER’S” CATSUP J 15C
RŪKYTA ŽUVIS Puiki Tikroji Chubs ............... sv. 29c
SALMONAS Chinook .......Svaro kenas 17c
TUNĄ ŽUVIS Puikl Balu nMžTaa"ly:....... Kenas 1 7C

PAUKŠČIŲ MAISTAS Pak 4 A f* 
PAŪGIU ŽVYRAS Pak, 10c.

PALMOLIVE MUILAS..... ......... .  . 3 už 17c
SUPER SUPS.............. ................. 3 pak. 23c
OCTAGON Skalbimo Milžiniško didžio 5^m‘2375
O CT A G ON Skauradų valytojas ............... 3~ kenai~į 3c

“SEMINOLE” 25c

Penktadienis, gr. 15, 1933

rys negali konteste dalyvauti 
Kontestantės negali būti jau
nesnės kaip 16 metų ir ne vy
resnės kaip 30 metų.

Mergaitės, mes labai trok
štame žinoti, kuri iš ji.‘sų pa
tapsite Miss Naujienos! Jus tu
rite tą progą. Atsiųskite tuo- 
jaus savo fotografijas.

Sekite 
apie šį

Jau pradėtos dery 
bos dėl aeroplano J 

R. J. Janušausko 
kelionei

Vakar Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Są
junga ir lakūnas Juozas R. 
James-Jahušauskas pradėjo de
rybas dėl “Lithuanicos Il-tro- 
sios”, kurią lakūnas naudos ke- 
ionėj iš Arperikos į Lietuvą.

Jis, lakūnas J. R. James-Ja- 
nušauskas, kaip žinoma, sekan
tį pavasarį ar vasarą skris iš 
Amerikos į Kauną ir jau pra
dedame rūpintis orlaivio užpir
kimu. Visos smulkmenos apie 
orlaivį ir derybas tilps rytojaus 
“Naujienose”.

Gruodžio 23 d. didelė 
šventė lietuviu v j 

vaikams!
Virš 

tyloj ų 
vaikų 
susilauks 
nuo “
j ienų”, kurios kartu sų “Ra- 
mova” ir “Milda” teatrų savi
ninkais rengia jiems didžiulę 
“Theatre Party”.

Mažyčiai jau dabar ateina į 
“N-ų” ofisą prašydami bilie
tų, bet jie dar nėra dalinami. 
Greitoje ateityje “N-ose” bus 
paskelbtas sąrašas vietų kur 
bus galima bilietus dalinti ir 
laikas kuomet tas dalinimas 
prasidės sekite “N-as”.

‘Vestuvių Varpai * 
West Pullmane 
dažnai skamba

šįvakar Radio Klubo Programas

WEST PULLMĄN. — Anna 
Alešauskaite, 12155 So. Lowe 
Avė., apsivedė su Joseph W. 
Jarr, 5809 So. Western Avė. 
Šliubą davė švento Petro ir Po
vilo parapijos,klebonas Linkus, 
kur jam prigelbėjo kiti du4 ku
nigai. Po visų ceremonijų ban- 
kietas buvo bažnytinėje sve
tainėje. Jaunavedžiai išvažiavo 
praleisti “medaus laiką” 
tinęs valstijas.

------oh—
Walteris Tykevičius,

So. Emerald Avė., apsivedė su 
Rose McKeown, atvažiavusia 
neseniai iš Airijos, šliubą ėmė 
šv. Katrynos airių bažnyčioje. 
Tykevičius yra Sūnūs Mrs. Ta- 
mašiunienės, kuri gyvena, 
12412 So. Emerald Avė.

----- o-----
Daugelis čia vis kalba, 

NBA. nieko negelbsti.
B.

STOTIS—WW AE, 1200 kc.
LAIKAS—8:00 iki 8:30 vak.
VEDĖJAS—Antanas Zymon 

tas.

PRANEŠIMAI

į Pie-

12412

kad

Keistos Jonelio Ku
kučio “istorijos” iš 
18-tos Ap. gyvenimo

šiandien, 15 dieną gruodžio 
prasideda “Naujienų” Jubilieji
nis kontestas ir 50 kontestan- 
tų visose lietuvių kolonijose 
stoja į darbą. Užsiregistravu
siems kontestantams yra iš
siuntinėta reikalingos kvitų 
knygelės ir visos informacijos. 
Nors jau registruoti kontestan- 
tai apima plačias lietuvių kolo- 
nijųas, bet dar keletas gana 
didelių lietuvių kolonijų yra be 
kontestantų. Draugai iš tų 
kolonijų turėtų nevilkinant į- 
stoti į kontestą ir pasidarbuo
ti pagal savo išgalę, kad 
platinti Naujienas ir tose 
nijose.

Vasario 25 d.—-1934
Naujienos tu’rės savo nepapras
tą Jubiliejinį vakarą. Scenoje 
bus suvaidinta Naujienų” gyva
vimo istorija. Lošime dalyvaus 
apie 200 ypatų, kurie dalimis 
perstatys visus nuotykius su
rištus su4 Naujienų bendrovės 
gyvavimu.
veikėjai,K bendradarbiai,- drau
gai, priešai, laikraščio platinto
jai, ir kontestantai. Todėl man ( 
k&ipo kontesto vedėjui, butų' 
labai malonu, kad kontestantai 
galėtų pasirodyti šiame progra- 
me kuo geriausiai. Butų visai' 
^nesmagu, kad nekurie kontes 
tautai dalyvavę keliuose pirmes 
niuse kontestuose, o šiame 20 
metų Jubiliejiniame parengime 
nepasirodytų. Tikiu, kad iki 
vasario 25 dienai, 1934, Ash
land Auditorijoj kontestantai 
suvaidins savo rolę tinkamai 
skaitlingame būryje.

—T. RypkeviČia, 
Kontesto Vedėjas.

Apie kunigą-broliuką; apie nau. 
jus “šiušius”, laidotuves, etc.

Teatras. L. S. S. Chicagos Cent- 
r a hnė kuopa stato scenoje 3 aktų 
komedija “AUDRA GIEDROJE” sek
madieni gruodžio (Ųęc.) 17 d., 1938, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18 St., 
Chicago. Pradžia 7 vai. vakare. 
Poz perstatymo šokiai prie p. Byans
ko orkestras. įžanga tik 40c. ypa
tai. Tikietus galima gauti iš anks
to NAUJIENŲ OFISE, UN1VERSAL 
KL1UBE ir pas kuopos narius.

šis perstatymas yra rengiamas su 
stropiausiu atsidėjimu ir geriausio
mis sceniškoms spėkomis, po vado
vyste Kl. Jurgelionio. Vakaras bus 
tradiciniai puikus, linksmas ir drau
giškas kaip ir kas metą L. S. S. 
Centralinės kuopos vakarai. Visus 
draugus, simpatizuotojus ir dailės 
mėgėjus užkviečia

Rengimo Komisija.
'Lietuvos Dukterų Draugijos prieš- 

metinis susirinkimas ivyks šeštadie
ny, gruodžio 16 d. 6 vai. vak., Mark 
White Parke paprastoj svetainėj. 
Visos narės esate kviečiamos susi
rinkti paskirtu laiku, nes bus ren
kama draugijos valdyba sekantiems 
1934 metams, taipgi bus daug kitų 
svarbiu reikalų, kuriuos turėsime ap
tarti ant šio suslfl?»kimo.

A. Dudėnienė, nut. rašt.

Lietuvos Ūkininkas” draugijos su
sirinkimas priešmetinis įvyks gruo
džio 17 d., 1 vai., buvusi Meldažio 
svet., .2242 W. 23 PI. Bus renkama 
nauja valdyba, taipgi yra daug svar
biu reikalų apsvarstymui. Svarbu yra 
dalyvauti susirinkime. Gerbiami na
riai, malonėkite priduoti savo antra
šus, rašt. B. Lenkauskui, 5801 So. 
Sangamon SI., Chicago, III, Tel. 
Normai 1930.

The Bridgeport 
KnittingShop

Neriam plonus ir storas vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaiku.

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

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33r<l St., Chicago, III
Prie Normai St.

Phone VICTORY 3486

CLASSIFIEDADS

Apiplėšė broliuką iš pat ryto

18 A1PIELINKĖ. — Antra
dienio rytą “broliukas”, kandi
datas į kunigus,’ Augustinas 
Verdauskas ' tapo apiplėštas. 
Kaip 15 iki 9 ryto jis pasiren
gė vykti bažriy&bn. Kaip greit 
jis pradarė į lauką duris, taip 
greitai prie jo prišokęs tamsus 
— tamsios išvaizdos vyriškis 
su dideliu peiliu rankoje. Pa
liepė lipti atgal į ’ kambarius. 
Ten pareikalaus pinigų, ku
riuos jaųi Apvėlzdos Dievo pa- 
rapijonys sudėjo.

Ir, kada jis 'atsisakęs, , kad 
pinigų neturįs, tai plėšikas jį 
nurėdė iki Adoino rūbo; suri
šo rankas ir kojris; užkimšo ir 
užrišo burną, įmetęs jį į loVą. 
Po to plėšikas išvartė visas 
pakampes, nukabinėjo paveiks
lus, išgriovė viską. Ir taip plė
šikas dirbo per pusantros va
landos. Vėliau, prisikrovė p. 
Augustino Verdausko dvi dė
žes, kaip viršutinių taip apati
nių rūbų ir nieko nepastebėtas, 
išėjo savais keliais. Pinigų, tai 
berods atėmė apie dolerį.

Galais ne galais nukentėju
siam teko išsiversti iš lovos ir 
šiaip taip prasįliuosuoti. Jis 
prasivėręs duris pradėjo šauk
tis, pagelbos. Ant ; jo šauksmo 
išbėgo kaiminka, bet kai ji pa
mate prieš savo, akis netikėtą 
dalyką — nuogą vyrą ir 
supančiuotą, tai ji pradėjo 
nesavo balsu šaukti,. rėkti, 
Augustinui negerai galvoj 
sidarė.

Kaiminka nuo antrų lubų že
myn pas namo savininkę. Namo 
savininkė prie telefono šaukti 
policiją. Policija tai vis polici
ja: žinote kokia ji greita. Ji 
pradėjo broliuką kamantinėti, 
o kol iškamantiriėjo... ir ką tu

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. REPUBL1C 8402

Business Service
Biayio PĮįtarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraūstome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. BĮ.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS

_ J ‘ J na
muose arba studijoj
Fotografuoju jūsų 

... z'tl muose arba stu< 
Otp J Rezidencija 
O 730 W. 62n<Į St. 
l! Tel. Englewood 5810

■iHa

BE ĮMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. ' Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

Musical Instruments
NAUJAS 1934 General Electric 

Radio Phonografas, Gražus Kabine
tas tiktai $89.50. Mid West Radio 
Store, 6136 S. Halsted St. Telefonas 
Englewood 2600.

Furniture & Fixtures
______Rakandai-Įtaisai ____

“AUDRA GIEDROJE”
Juokinga komedija, stato sce

noje LSS Chicagos Centraline 
kuopa sekmadieny, gruodžio 17 
d., 7 vai. vakare. C. S. P. S. 
Svetainėj, 1126 W. 18 St., 
May St., Chicago.

Po perstatymo šokiai 
Byansko orkestros. Įžanga
ypatai. Tikietus galima gauti 
Naujienų ofise.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyjių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės I Chi- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
L739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
UMUS PRISTATYMAS

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

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai — galima pirkti dalinai pi
giai. — Taipgi pasirenduoja 5 kam
bariu apšildomas flatas.

4913 S. Kcelar Avė.

Misceilaneous for Sale

KAILINIAI KAUTAI. Salesmonų 
Kampeliai, pamušalas truputi apdul
kėjęs, paaukausime pigiai. 162 No. 
State St. Kambarys 618. Klauskite 
p. Marco.

RENDON kambarys vyram — ga
ru šildomas, karštas vanduo kasdien, 
33 ir Morgan gatvių, pigiai, viduri
nis flatas. 950 W. 33 St.

RAMOVA
■ ITHEATREO

REAL ESTATE
Bizni' pamatuotai teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

‘The Way To Love’ 
GRUODŽIO 17 d.

MAURICĖ SCHEVALIER 
ir įdomus scenos Programas

Rodomi labai idomus paveikslai

“My Woman”
GRUODŽIO 14 d.

su
HELEN TWELVELTREES 

VICTOR JORY 
taipgi komedija

“ONE AWFUL-NIGHT”

“Wiid~Boys 
of the Road” 
GRUODŽIO 15 ir 16

taipgi MICKEY MOUSE ir didelis 
įvairus programas

Business Service 
Biznio Psts^navimas

ALAUS “cooleriai” ir “work 
board”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas. Stakas pasirinki
mui visuomet ant rankų. Pa
taisome ir permodeliuojame.

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Tel. CANal 5668

.......... . ............ . .................."~
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Įdomios Prakalbos
Temoje:

“KAS YRA ZIONAS ir B AŠELĖ”—bus kalbėta apie Biblijos Babelę 
Kas yra tas Babelė kur sako: “Sugriuvo, sugriuvo didžioji ba- 

belė, ir pastojo Velnių namais ir užsilikusiu nešvariu paukščiu. 
Todėl išeikite manę žmonės iš jos, kad nebūtumėte dalyviais jos 
bausmės, apr. 18”.

Tikrai bus įdomus .dalykas aiškinamas. Kviečiame visus pro
taujančius žmonės atsilankyti ant minėtų prakalbų, kurios atsibus

Nedėlioj, Gruodžio 17 dieną,
Brighton Park svetainėje

2458 W. 38 St., prie pat Archer Avė. f
KALBĖS S. BENĖCKAS

*Lygiai 3 vai. po pietų, a įžanga voltui nebus rinkliavos. 
Rengia ir kviečia
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MIBWEST(Z) STORES
NKlQH*ŲaHOOD

----------------------------------------------- PARDAVIMUI 160 akru ūkė, 8 
ga vtmt'mKtt a n’vt> a i----- kambarių namas, su vėliausiais jren-,1 NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 krimais, gasolino stotis. John Wallace 

Musų biuras suteiks patarimus namų R 21 i ViUa in
savininkams reikale nesusipratimų su 1K' Z1’ bake VHla’ 1Ik 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai, vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki plet. Įžymus Į Kurie turite klapatus su morgiciais 
namai originaliu ir vienintelio namų Į su rendauninkais ir kitais dalykais, 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

ReaL F^tate For Sale
Nąn)ąĮ-Žomė_ Pardavimui 
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_________  , NAMU SAVININKAMS
•iet. Įžymus Į Kurie turite klapatus su morgiĮiais

• I nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gera patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 

Tel. Armltage 2951-2952 IPratective Ąss., 115 S. Dearborn St.
Męs esame jai* šiuo adresu virš 40 met Room 421, Chicago, III.




