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Rumunijoj paskelbta 
karo stovis

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS IR JO KABINETAS

Karalius ir ministeriai stropiai saugomi 
Įvesta aštri laikraščių cenzūra. Apie 

1,500 nacių šalininkų areštuota
BUCHARESTAS, Rumunijoj, 

s. 1.—Po nužudymo premiero 
lon G. Duca, visoje šalyje ta
po paskelbtas karo stovis ir į- 
vesta aštri laikraščių cenzūra, 
kad tęsti griežtą kovą prieš na
cius ir anti-semitus, kurte ir 
nužudė premierą.

Karalius Karolis, ministeriai 
ir kiti augšti valdininkai yra 
stropiai šąugomi, kad ir ant 
jų gyvasties kas nepadąrytų 
pasikėsinimo.

Vieton nužudytojo premiero, 
laikinu premjeru tapo paskir
tas Constantine Anglescu, kuris 
pagelba karo stovio ir karinin
kų prižiūrimų laikraščių galės 
tęsti kovą prieš nacius ir anti
semitus.

nes jis savo 
pasmerkė 

užda- 
gvar-

sudėt

fotografija prezidento Rooscvelto su savo kabinetu. Stovi iš kairės j dešinę sekretoriai (ministeriai- Henry

50 žm. žuvo
Los Angeles
Bėgantis nuo kalnų 
vanduo užliejo visa 
Los Angeles apylinkę
Į vieną dieną prilijo 12 colių 

lietaus. Tikras skaičius žu
vusiųjų dar nežinomas

Išlydint iš Sinaia premiero 
Duca kūną, stoty vėl buvo mes
ta bomba, kuri sužeidė vieną 
vaiką ir sukėlė paniką tarp ab 
ėjusių išlydėti kūną žmonių.

Nešautojo švogeris nuėjo į 
policijos stoti ir pastvėręs re
volverį bandė šoviką nušauti, 
bet nepasisekė.

Ministerių kabinetas išleido 
atsišaukimą j gyventojus, ku
riame jis prisižadėjo išlaikyti 
tvarką ir prašančią gyventojus 
prisilaikyti disciplinos.

turi ginklų, turi 
valdžiai iki antra- 
^.iš vengti galimų

Visoje šalyje prasidėjo ma
siniai areštai žinomų nacių pri
tarėjų ir anti-semitų. Spėjama, 
kad areštuota yra apie 1,500 
Žmonių. Tarp areštuotųjų yra 
ir artimiausias karaliaus Karo
lio draugas ir patarėjas, redak
torius lonescu,
laikrašty griežtai 
nremierą Duca ir išgyrė 
rytąją nacišką geležinę 
diją.
Prašo civilius gyventojus 

ginklus
Karinė vyriausybė išleido į- 

sakymą, kad visi civiliai gyven
tojai, kurk 
juos sudėtr 
dienio, kad 
sumišimų.

Visi vieši susirinkimai, pa
ndai ir demonstracijos tapo 
uždrausti. Karčiamos ir pasi
linksminimo vietos turi užsida
ryti vidurnakty.

Nešiojimas uniformų ir kokių 
iors ženklų privatinių organi
zacijų yra uždraustas.

Valstybinės laidotuvės nu
šautojo premiero Duca įvyks 
trečiadieny. Jose dalyvaus ka
ralius ir visi ministeriai.

Valdžia tvirtina, kad visoje 
šalyje yra ramu.

(agrikultūros), Harold Ickes (vidaus reikalų), Claude Swanson (laivyno), James A. Farley (pašto), Daniel Roper (prekybos) 
ir Frances Perkinsi (darbo). Sėdi iš kairės j dešinę sekretoriai: George Dern (karo), Cordell Hull (valstybės), prezidentas 
Rooseveltas, William Woodin (iždo) ir Homer Cummings (gen. prokuroras).

Chicago labai links
mai pasitiko naujus 

metus
labai
1934

Lietuvos Naujienos La Guradia užėmė 
New Yorko mėro 

vieta

Lėktuvas užgavo ra 
dio stoties bokštą;

\ 10 žmonių žuvo

Iždo sekretorius
Woodin rezignavo

BRl’SSELIS, Belgijoj, s.
—British Imperini Airvvay pa- 
sažierinis lėktuvas Apollo, gryš- 
tantis iš Cologne, Vokietijoj į 
Londoną, ties Ruysselede, Belgi
joj, įskrido į radio stoties bo
kštą, sūsidaužė ir liepsnose nu
krito žemėn. Astuoni pasažie- 
rįai ir du lakūnai liko užmušti. 
Jų lavonai tiek apdegė, kad pa
virto į ganlį.

Del didelės miglos lėktuvas 
skrido labai žemai ir atsimušė 
j bokštą.

1.

WASHINGTON, s. 1. — Iždo 
sekretorius Woodin rezignavo 
delei menkos sveikatos. Jis 
dabar randasi Arizonoj ir nuo 
kurio laiko buvo pasiliuosavęs 
nuo pareigų ėjimo.

Jo vieta užms dabartinis iždo 
sekretoriaus pagelbininkas Hen
ry Morgenthau, Jr., kuris ii 
dabar ėjo sekretoriaus parei
gas.

Franciui 75 nuoš. su 
mažino savo 

importą

Apiplėšė Broadview 
policijos stoti

CHICAGO.— Vakar plėšikai 
apiplėšė priemiesčio Broadvievv 
policijos stotį. Vėliaus bomba 
išsprogdino alinę, kuri priklau 
sė Coburn, to miestelio prezi
dentu.

CHICAGO.— Chicago 
linksmai pasitiko naujus 
metus. Tokio linksmumo esą 
nebuvo jau nuo keliolikos metų. 
Ypač linksmumui gelbėjo at
šaukimas prohibicijos, taipgi 
gimusi nauja viltis* kad gal 
šie metai bus daug laimingesni 
už pereituosius, kad gal šiemet 
užsibaigs ♦ jau -kelinti- metai < vi- 
są šalį varginanti depresija, ko
kios dar ši šalis nebuvo ma
čiusi.

Lietuviai irgi linksmai pasi
tiko naujus metus. Didžiulė 
Ashland Auditorium buvo pil
na žmonių aviacijos balių ie. 
Tokio visuotino draugiškumo 
jau4 senai nebuvo matyt. Kas 
nebuvo Ashland Auditorium, 
linksmai pasitiko naujus metus 
savo namuose, ar pas draugus.

Lietuviams pereiti metai bu
vo ytin skaudus. Viena, visus 
vargino depresija, kuri palietė 
turbut kiekvieną lietuvį, o ant
ra skaudi žaizda buvo, tai žu
vimas drąsiųjų lakūnų Dariaus 
ir Girėno. Bet nauji metai tei
kia vilties, kad jie bus geresni 
ir kad naujas Sparnuotas Lie
tuvis—Juozas R. James-Janu- 
šauskas sėkmingai nuskris 
Amerikos j laikinąją
sostinę Kauną, tuo savo 
ryžimą apvainikuodamas 
pasisekimu.

Maisto Lietuvon pirktis 
atvažiuoja net iš Kara

liaučiaus

M. Petrausko jubiliejus

LOS ANGELES, Cal., s. L— 
Mirtis ir klaikumas siaučia Los 
Angelei apielinkėse kloniuose, 
kur į vieną dieną prilijo 12 co
lių lietaus. Vanduo didelėmis 
sriovėmis pasileido iš kalnų ir 
užliejo visus klonius ir visas 
žemesnes vietas. Tūkstančiai 
žmonių liko be pastoges. Tarp 
30 ir 50 žmonių potvyniuose 
prarado savo gyvastį. s

Vėliausiomis žiniomis, jau 30 
lavonų 
skaičius 
mas.

surasta, bet tikrasis 
žuvusių tebėra nežino-

1S

Lietuvos 
pasi- 
pilnu

PARYŽIUS, s. 1. —Francija 
valdžia stvėrėsi griežčiausiu 
priemonių, kad sumažinti Fran- 
cijos importą 75 nuoš. Fran
cija yra nusitarusi viską pirk
ti tiktai iš tų šalių, kurios per
ka iš Francijos.

Nauji suvaržymai imporo 
ypač skaudžiai palies Jtfngt. 
Valstijas .

Išrinko naują Kata- 
lonijos prezidentą
įiARCELONA, Ispanijoj, s. 1. 

—Vieton mirusio prezidento 
Macia, autonominės Katalonijos 
seimo prezidentu išrinko Luis 
Companys, buvęs civilis Barče- 
lonos gubernatorius.

Porto Rico streikuo 
ja ir prieš elektrą

Brokeris nužudytas

SAN JUAN, Porto Rico., s. 1. 
—Dalis Porto Rico užbaigė se
nuosius metus patamsy, strei
kuojantiems prieš elektros 
brangumą 'gyventojams nukir
tus elektros vielas.

Streikas prieš gasolino bran
gumą jau užsibaigė, gasolino 
kainą nupiginus iki 20c už ga
lioną (buvo 25c).

TILŽĖ.— Per Tilžę Pagėgių 
Panemunėn (Lietuvos pusėn) 
pirktis maisto kasdien tebesi- 
grudžia visi, kas tiktai turi 
mažojo susisiekimo sienai per
eiti kortelę. Nebegalėdami da- 
Hbar kitose*'’vietose be tilto“' per^ 
eiti per Nemuną, net po kelias 
dešimtis kilometrų atvažiuoja 
Tilž.ėn dideli puikai žmonių, pa- 
sinuomuoję didelius prekinius 
automobilius ir autobusus. Per
ėję per Luizcs tiltą ir Lietuvoje 
prisipirkę maisto dalykų, vėliau 
vėl grįžta tais automobiliais 
namon. Tokių didelių automo 
bilių ir autobusų su lietuviško 
maisto pirkėjais iš tolesnių apy
linkių Tilžėn dabar atvažiuoja 
kasdien ištisi būriai. Tilžės mui- 
tinėn šiomis dienomis sulaikė 
iš Lietuvos grįžtantį vieną au 
tomobilį net iš Karaliaučiaus, 
kuriame sukonfiskavo keletą 
kilogr. sviesto ir rūkytos mė
sos.

Toks žmonių grūdimasis Lie
tuvon maisto parsinešti pasku
tinį laiką nacionalistų išnaudo
jamas aukoms, vadin. “žiemos 
pfenigiui” rinkti.

Ne tik ties Tilžės muitine, bet 
ir ties visais pereinamaisiais 
sienos punktais mVolat stovi po 
kelis jaunus uniformuotus vy
rus, kurie nepraleidžia nė vie
no iš Lietuvos prisipirkus mais
to grįžtančio, nepaėmę to “žie
mos pfenigio” varguomenei'šelp
ti.

KAUNAS.—V. D. Universite
te buvo paminėtos kompozito
riaus M. Petrausko 60 metų su
kaktuvės.

Rektorius M. Romeris pažy
mėjo, kad mokslas ir menas 
vienas kitą papildo, vienas su 
kitu susiję. Todėl universitetas

biliejų. Toliau* prof. žemaitis 
pažymėjo tuos sunkius laikus, 
kada Vilniuje M. Petrauskas 
organizavo chorus. Tuose cho
ruose dainavo žmonės, kurie 
visai nepanašus į dainininkus. 
Taip statant operetą “Kamin- 
krėtis ir malūnininkas”, kamin
krėtys buvo dabartinis Respub
likos Prezidentas A. Smetona. 
O Petrauskas tiek mokėjo už
degti dainos meile, kad net že
maitis pats vėliau Odesoj su
organizavo 

I tus vedęs.
Muzikas 

šakojo M.
veiklą ,ir pažymėjo, kad jis yra 
pirmasis Lietuvos kompozito
rius. ’ •

NEW YORK, s. 1. — šian
die tuoj po vidurnakčio, be 
didelių ceremonijų, Ferillo H. 
La Guardia užėmė mero vietą. 
Jis prižada išnaikinti paskutinę 
betvarkę, paliktą Tammany 
Hali ir tinkamiau sutvarkyti 
miesto reikalus. Tai bus . sun
ku padaryti ir reikalaus labai 
didelio* Alhrbo,
Hali irgi nesnaudė, bet į visas 
svarbesnes vietas paskyrė sa
vo žmones, kurių La Guardia 
negalės pašalinti. Pirmas jo ru
pesnis busiąs žymiai sumažin 
ti miesto išlaidas.

Chicagoj prasideda 
pieno kainų karas |

chorą ir ji tris me-

K. Kaveckas nupa- 
Petrausko muzikos

Toliau universiteto choras pa- 
dainąvo keletą M. Petrausko 
komponuotų dainelių.

Be, to, dainininkė p. Zaunienė 
>olo padainavo keletą' dainelių, 
kuriąs teko net pakartoti.

i *

Atėjo geri kontraban
dininkams laikai

Ne
jau

Košernos mėsos kontra 
banda

ORHi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir daug šalčiau; už
ėjo nauja šalčių banga ir šįryt 
temperatūra gali siekti keletą 
laipsnių žemiau zero.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 5:- 
14.

NEW YOhK, s. 1. — Doug- 
las Sheridan, 65 m. turtingas 
brokeris rastas nužudytas mau
dynėje savo namuose 800 Ri- 
verside Drive. Suimta jo šei
mininkė Mrs. Catherine Phelan, 
52 m., kuri {tariama jį užmu
šus kuju.

MEXICO CITY, s. 1.—Gen. 
Calless rezignavo* iš finansų mL 
nisterio vietos. Jo vietą užėmė 
buvęs jo pagelbininkas Gomez.

Mirtinai nuplikino 
savo vyrą ' .'_____ ;

CHICAGO.—Tony Viola, 44 
m., 1017 S. Damen Avė., pasi
mirė nuo nuplikinimo karštu 
vandeniu. Jį apliejo verdan
čiu vandeniu jo paties žmona, 
kuri negalėjo greitai j j paža
dinti iš miego. Jo žmona da
bar yra ieškoma policijos, nes 
nuplikinusi savo vyrą ji pabėgo 
iš namų ir slapstosi.

TILŽĖ.—Neseniai Tilžės , mui
tinės valdininkai susekė gru
pę kontrabandininkų, kurie Pa
nemunėje supirkinėjo košemą 
mėsą ir; kontrabandos keliu ją 
įsigabenę į Tilžę, mažais pake
tėliais išsiuntinčdavo į Vokie 
tiją žydų tautybės asmenims. 
Mat, Vokietijoje sunku arba ir 
visai negalima gauti košernos 
mėsos. Giliai tikį žydai Vokie- 
iioje verčiami mėsą gabentis iš 
užsienio. Tą progą išnaudoja 
kntrabandininkai. Jie, pigiai su- 
pirkę užsienyj košerną mėsą, 
brangiai parduoda Vokietijoje. 
Šiomis dienomis Tilžės muitinės 
valdininkai vėl susekė keletą 
asmenų, kurie varė košernos 
mėsos kontrabandą.

KLAIPĖDA.— Užšalus 
munui, kai kuriose vietose 
galima susisiekti ledu. Pirmąjį 
susisiekimą išnaudoja kontra
bandininkai: iš vienos ir kitos 
pusės jie neša kontrabandines 
prekes, itin Kalėdų šventėms. 
Lietuvos vokiečių pasienio 
sargybos žymiai sustiprintos ko
vai su kontrabanda.

CHICAGO.— Lauktas pieno 
kainų karas jau prasidėjo su 
naujais metais, kada paliovė* 
veikti federaliniai patvarkymai 
dėl vienodų pieno kainų.

Mažesnieji pienininkai, kurie 
yra susiorganizavę į Chicago 
Milk Dealers Assn. jau pa
skelbė, kad pradedant nuo 
šiandie jie pieną pardavinės ne 
po 11c, bet po 10c už kvortą.

Keturios didžiosios pieno 
kompanijos—Borden, Bowman, 
Wieland irzWanzer (pastaroji 
priklauso Bordenui), nori nu
mušti pieno kainą iki 9c už 
kvortą. Bet jos nori tai pada
ryti ne iš savo milžiniškų pel
nų, bet darbininkų ir farmerių 
kaina.— nukapojant darbininkų 
algas ir nupiginant pieno kainą 
farmeriams, kad iš savo dide
lių pelnų nereikėtų ne centų 
pridėti.

7 '/jtL.'1
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Užpuolė roĮiidhouse
CHICAGiO.—Sekmadieny sep

tyni plėšikai užpuolė Beverly 
Gardens, prie 92 ir Western 
Avė. ir atėmė iš savininkų ir 
publikos apie $500. Kai jie 
rengėsi išeiti, įvyko susišaudy
mas su dyiem Willow Springs 
policistais, kurių abu liko su
žeisti. Plėšikais vadovavęs 
garsusis banditas Dillinger, ku
rio 
ja,

ieško visa Chicagos polici- 
bet neįstengia pagauti.

Los Angeles užklupo 
lietus; 6 žmonių 

pasigendama

daugelio metų vi- 
Californijoj. Lietų

smarkiai pakilo

...JbOS ANGELES, Cal., s. 1.— 
I^os Angeles mieątą užklupo to- 
kis markus lietus, kokio nebu
vo jau nuo 
soj pietinėj 
sekė vėtra.

Bematant
vanduo Ls Angeles upėj ir me
dinis tiltas per ją sugriuvo. Du 
tuo laiku per tiltą važiavę au
tomobiliai liko nublokšti į van
denį kartu su šešiais jame va
žiavusiais žmonėmis. Automo
bilius vėliau rastas paupy, bet 
juose buvusi žmonių iki šiol 
ųesi.rasta.

Daug namų liko užlieta.

Paskutiniame 1933 
m. gaisre žuvo 

moteris
CHICAGO. — Paskutiniame 

raisre peretiais metais, kuris 
kilo UŽ kelių minučių prieš 
sulaukiant naujus metus, su
degė Mrs. Rose Daniel, 27 m.; 
348 Locust Stų negrė. Spėja
ma, kad ji atsigulė rūkydama 
cigaretę, nuo ko užsidegė jos 
lova ir drabužiai.

Moterys lakūnės iš
buvo ore arti 10 

dienų. ------- <---------
Chicago paaugo

51,000 gyventojui MIAMI, Fla., s. 1.dl,UUU gyventoji} MIAMI, Fla., s. I. - Dvi mo- 
-----------  terys lakūnės, Frances Mm - 

CHICAGO.—Chicago pradėjo] sulis ir Helen Richey pasiekė 
101 metus savo gyvavimo, kai-j-naujo ištvermės rekordo, išbu- 
po miesto, turėdama apie 3,-1 damos ore 237 valandas ir 42 
575,000 gyventojų, arba apie min. Nusileido jos visiškai pa- 
51,000 gyventojų daugiau, ne-] vargusios ir dabar ilsisi po to 
gu turėjo užpernai.--------------- 1 mukaus darbo, nes būdamos

ore nė viena nė kita negalėjo 
tinkamai pasilsėti. Joms buvo 

nuo naujų metų Į nurengtas naujų metų pasitiki
mo pokilis.

ISTANBUL, Turkijoj, s. 1.^ 
Pradedant 1
Turkijos įvedė metrinę saikavi- 
mo sistemą.

OKLAHOMA CITY, Okla., s. 
L —-Caroline Hardbolt, 18 m., 
liko nušauta viduhniesčio hpd 
tely. Ieškomas jos užmušėjas] 
Robert Laing, 23 m., rastas vė l 
liau nusižudęs.

PėTERSBERG, Ind., s. L— 
Ąndrew Drew, 35 m., buvęs ka • 
Ųnys, laike barnio mirtinai su
spardė savo tėvą Muren, 
m
gyveno Muren, Ind.

65
Abu buvo angliakasiai ir
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
J. JANKUS
P. GALSKIS

J. DEGUTIS
V. BRUSOKAS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas. 

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

KONTESTO GARBĖS KOM.:
K. KAIRIS
J. GALSKIENĖ
V. PAČKAUSKAS.

Kontesto Pradžia Lapkričio 21, 1933—Kontesto Užbaiga Gegužės 31,1934

Iš po musų pastogės
Balsavimai

rie nebalsavote — malonėkite 
pasiskubinti, laiko dar yra ga
nėtinai, kad balsuoti ir balotą 
grąžinti/

Balsavimas Draugijos nariui Po Naujų Metų
eina, laiškai grįžta dešimtimis, Į šventėms praėjus, visi kon- 
iš ko susidaro šimtai. Bet dar testantai privalo stoti į kontes- 
daug narių nėra balsavę, verta to darbą. Tinginį pasidėkite į 
pasiskubinti. Ketvirtadienis, šalį, o savo jėgoms duokite 
sausio 4 d., yra paskutinė die- progcs veikti. Tiesa, iki kontes- 
na, kada dar galima pasiųsti to užbaigos laiko dar yra pen- 
paštu savo balotą Balsavimo ki mėnesiai, bet reikia atsimin- 
Komisijai. Po penktadienio grį- ti, kad laikas, lyg vanduo,

nos valandos dykai — draugai 
j ir draugės — marš į darbą. 
Laukiam jūsų darbo vaisių.
Ambrozevičius pradeda judėti
Kontestantas Ambrozevičius 

;pradžioje vajaus buvo tarsi tin
ginio liga apsirgęs, bet Kalė
doms praėjus susyk naujai at- 

j gimė — pridavė visą glėbį nau
jų ąplikantų. Dabar laukiame 
kito žymaus miegaliaus išban
dant, tai drg. J. Kemėšio. Weil, 
Juozai, kas tau po šimts pyp-

žę laiškai nebus įskaitomi. Ku- plaukte plaukia. 'Pertat nei vie- kių, kad nieko neveiki? Neda-

CHAPTER FIFTY-THREE

It was funny how people had 
their ups and downs in even a town 
likę Athens. Now they were pick- 
ing on Tommy. Būt they wouldn’t 
make an Uncle Louie out of him; 
Mom felt >hat in her bones.

He was trying to get something. 
H e had always tried. Mom knew 
that it was ahvays on his mind, 
that he was studying things, try
ing to understand, just as she was, 
about Thorndyke and the million- 
aires and ai). Mom never really 
said anything to him about it be
cause it was kind of a touchy sub- 
ject, even between a mother and 
her son, with Tommy being so 
great and then, all of a sudden. 
everybody seemed to have forgot
ten him. It was the way of the 
vvorld.

Of course, all the millionaires hė 
talked to said it was the depres- 
sion; and times were getting hard. 
There was no doubt about that! 
Pop was only getting three or four 
days a week at the factory and 
Pete said you could tell how things 
vvere because people who used to 
drive up and say, fili up the tank, 
wcre now buying only three or four 
gallons, sometimes only one gallon 
—and Pete said you’d be surprised 
at šerne of them būt he would 
never menįlon any narnės; and 
Mom thoukht that was the reason 
Pete w^s doing pretty good vvith 
both his s t a t i o n s because he 
minded his own b^fa s i n/s s and 
couldn’t do enoiigh lor people, likę 
vviping off windshields and all that 
and being polite and friendly.

, And to make it worse, Mom had 
an idea Tom had put most of his 
money in the stock market and it 
was going dovvn and so was his 
money. Every day he’d listen on 
the radio for the stock reports and 
ahvays read the paper in the eve 
ning; and Pop said it vvas all a 
put-u p job by the money’d people 
to run the poor people out of busi- 
ness; and vvhen all the little people 
vvere sųueezed out the big ones 
would buy up everythin^ and then 
prices would go up ana business 
would get good again. And he vvas 
glad Tom didn’t get mixed up with 
all the crooks in Wall Street or 
he’d get likę the ręst of them, try 
ing to get everything in Jris own 
hands and sųueezing out the poor 
people. Pop said if it kept up there 
vvould be a revolution in this coun- 
try likę in Russia—only he said 
Rooshia; and Mom thought it vvas 
kind of funny because Tommy 
didn’t correct him.

' Tona didn’t seem to bother much 
about their manners any more and 
Pop vvas taking advantage of it 
Ile began to talk loud again and 
take his shoes off and go around in 
bis aox vvithout his slippcrs. Some
times Tom would just look at him 
and the first thing Pop vvould be 
sneaking over and putting on the 
slippers; būt "bretending all the 
.time he wasn’t. Būt Mom didn’t 
take advantage, likę that. Goo< 
(manners were good manners; anc 
Mom wasn’t going back to poor 
ones once she knevv better. She 
wasn*t that kind and neither vvas 
Tommy.

He štili kept himself spiek-and- 
span and to look at him nobody 
vvould ever know he štili vvasn’t 
sitting on top of the vvorld, likę the 
pieture of him in tKe paper the 
year he was#AJl-American. Those 
times seemed pretty far back. novv, 
althougrk they vvere not much more 
than a yfcar. Mom never looked at 
the sporų ’ pages now. They ' never; 
MUd anytning about Tommy exctfpt 

'ohce vvhen it said he was soing to 
coach tome place būt Tommy cor- 
rected that and said he was not 
going In for coaching. Then 
another time lt said he had been 
offered fivo thousand dollars to

Mom thought as she looked at her dejected boy: Everybody secmed to 
have forgotten Tommy . . . It’s the way of the vvorld.

ryk sarmatos pats sąu ir drau
gams — buk džentelmonas. Iš- 
busk iš miego.

Draugijos vakaras šaUsio 4 d.
Draugijos Gerovės Komisija 

pranašauja, kad šitas Draugi
jos vakaras bus vienas sėkmin
giausių. Drg. F. Prusis sako, 
kad dar nesutiko nei vieno iš
mintingo žmogaus Northsidėje, 
kuris nesirengtų atvykt į Drau
gijos vakarą-koneertą. Drg Gu- 
mauskas, kitas Geroves Komi
sijos narys, daugiausia suinte
resuotas valgiais ir gėrimais, 
kad 'tinkamai svečius papenė
jus. Sako, alus busiąs net de
šimties laipsnių, bet nuo jo nei 
vienas nepasigersiąs. Kad ko
kios, dar gal tupėsime progos 
ir lietuviškos paragauti. Duok 
dieve, kad taip ir butų. J. Asci- 
11a, trečias Draugijos Gerovės 
Komisijos narys, daugiausia su
sirūpinęs, kad butų laiku pra
dėtas programas ir kad atvy
kusioms svečiams nepritruktų 
vietos. Pricgtam dar geras pro
gramas.

Pasimirė Draugijos narys 
VI. Šurna

Gruodžio 27 d., anksti rytą, 
po trumpos ligos pasimirė VI. 
Šurna, stambus Brighton Park 
biznierius, Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys. Velionis VI. 
Šurna dar buvo gana jaunas 
žmogus, 42 metų amžiaus, 
draugingas. Pertat ne tiktai gi
liai apgailestauja jo likusi mo
teris Anastazija ir sūnūs Wal- 
teris, bet ir visi kaimynai, 
draugai ir pažįstami. Visa Chi
cagos Lietuvių Draugija reiškia 
gilios užuojautos žodį velionio 
Vlado šeimynai šitoje liūdnoje 
valandoje.

narys ilgiau pasilieka organi
zacijoj, nes jis turi teisę prie 
tolesnės pašalpos. Narys, taip 
sakant, priverčiamas dalį savo 
pašalpos taupyti busimiems sa 
vo sunegalėjimams.

Nepaisoma, kaip dažnai na
rys apserga, jam pašalpa mo
kama. už kiekvieną apsirgimą, 
bile tik jis neisima jos dau 
giaut kaip už 14 savaičių vie
nu metu laike. Pas jį gali pa
sikartoti ta pati liga, vistiek 
mokama, ko nedaro daugelis 
kitų draugijų. Po vieno sirgi
mo greitai gali įvykti kitas, \ 
už kurį daugelis kitų draugi 
jų pašalpos nemoka. Musų 
Draugija žino, kad ligai laiko 
nepaskirsi, todėl pašalpa mo
kama bile kada po pirmesnio- 
jo sirgimo.

Kada narys žino, kad jis ga
li gauti pašalpos už 70 savai
čių — po 14 savaičių kas me
tai — ir po to dar pilną pa
šalpą per 8 savaites kas me
tai UŽ susižeidimus ir $250 po
mirtinės, jis žino, kad jis yra 
geroj organizacijoj. Ne tik to
dėl, kad jis gauna, o ir todėl, 
kad jam ir kitiems neleidžiama 
urnai viską išimti ir Draugi
ją subankrutuoti. Jis mato, kad 
čia esama rūpestingo sugalvo- 
jimo, kad organizacija gyvuo
tų: kad liktų pašalpos ir tiems, 
kurie per daugelį metų nesirgs.

Tai tik apie pašalpas. At
eityje pakalbėsiu apie kitus 
dalykus musų Draugijoj, kurie 
masina lietuvius tapti jos na
riais ir dėl kurių senieji nariai 
laikosi joje įsikabinę, nors kar
tais ir burnoja.

— A. Ručas.

Dr. A. L. Davidonis
Dr. A. Davidonis, žymus gy

dytojas ir visuomenės darbuo
tojas, yra aktyvus šitos Drau
gijos narys — laikė porą pa
skaitų Draugijos susirinkimuo
se ir yra. prisirengęs organiza
cijai ir vėl patarnauti.

James bhclteman
. Rimtas visuomenės darbuo

tojas, senas šitos organizaci
jos narys ir šito kontesto da
lyvis.

1 Mickevičius, Degutis, Galskis 
t ir kai kurie kiti. Bet per tą 
laiką Draugija išaugo nuo 200 

.iki 1200 narių, piniginis tur
ėtas pakilo nuo $5000 iki virš 
$30,000. Jeigu šitą Faktą “Vil
nis” neužginčys, tai dar jai 
Vienas maldnus paklausimas: 
“Vilnis” laike paskutinių de
šimties metų, kada Draugijo 
je ėjo budavojimo darbas, ši
tą pačią valdybą niekino ir 
dergė ir savo sekėjus atkal
binėjo nuo bendro darbo la
bui organizacijos. Ačiū tam 
jūsų kilniam “darbavimosi” la
bui Draugijos, jūsų sekėjai lai
ke paskutinių dešimties metų 
užėmė destruktyvę poziciją, 
bandė sabatažuoti kiekvieną 
svarbesnį sumanymą.

Beiškia, jums ne labas, ge
rovė organizacijai rupi, bet sė
ti demoralizaciją, sėti neapy
kantą, varyti tą patį kiauliš
ką darbą ir ant toliau, kokį 
varėte laike paskutinių dešim
ties metų. Bet yra žmonių sa 
koma, kad šuns balsas į dan
gų neina, taip ir jūsų kiauliš
kos intrigos Draugijos nenau 
dai yra didžiumos narių tin
kamai jkainiojamos.

Toks tai jus buvote “orga
nas” laike paskutinių dešim
ties metų, toks “organas” pa
siliksite ir ateityje. Draugijos 
augimas eina ir eis pirmyn, o 
jus už savo demoralizacijos 
darbą užsipelnysite didelę vi
suomenišką špygą, — tai bus 
jums geriausia dešimties me
tų agrafa.

— P. Labutis.

Pašalpa ligoje

play pro footbal] with the New 
York Giants the next season; būt 
Tommy said he had other plans.

That was the first time Pop be 
gan to get mad. He said a job was 
a job and that was a lot of money 
for a young fellow and, as long as 
Tom wasn’t doing anything else, ha 
might as well take it until some
thing better came along. Tom tried 
to explain to him, in a nice way, 
Mom thought, that it was a lot of 
money būt there was no future in 
it and this time he was going to 
get started in something that had 
some future in it. And Pop shook 
his head and couldn’t figure it out.

“I’m thinking five years ahead, 
Pop,” Tommy said, “and vvhere 1’11 
be at the end of that time, even if 
it does cost me something at the 
beginning. Pro football is only for 
a little while each year būt enough 
to interrupt other jobs. Coaching 
is all right in one way būt you 
never know vvhere you’re at—and 
the way football is run there are a 
lot of things a coach has to do and 
say I vvouldn’t likę.”

It was funny, Mom thought, that 
whole thing. In the first place Tom- 
my called him Pop instead of 
Father; and then Tommy was the 
one who was trying to talk some 
sense into Pop instead of the other 
way round. Mom didn’t understand 
all of it būt she had confidence in 
Tommy the way he talked and 
looked, real patient and serious. 
Pop had alvvays been rattle-brained 
and quick-tempered even though he 
did have a good heart and was al
vvays a hard vvorker. Tom took that 
studying about things from Mom. 
She was that way and she was 
glad Tommy was. They vvould have 
been a lot better off if Pop had 
listened to Mom on some thing 
instead of making big speeches.

The people around town wer 
funny at first; they didn’t know 
what to think, that was plain. With 
Tommy at home it seemed Ūke h, 
wa«n’t doing anything;-but^then h> 
alvvays looked neat' and had so 
much dignity nobody could say 
anything; they vvere afraid; bu 
Mom could eee them e d g i n g 
around) getting more inųuisitiv 
and ready to start talking. They 
were already beginnjhg to talk'

particularly the ones at Butcher 
Brovvn’s. It had got so Mom didn’t 
want to go in there with the gos- 
sips anymore; they vvere alvvays 
after Information and all that and 
hoping for the worst that could 
happen. Particularly Mrs. Farrell, 
vvho was alvvays talking about her 
Joie at the factory and ho'Cv good 
he was getting along.

“He’s got a salaried job,” she 
told Mrs. Johnson vvhile Mom was 
listening, “and ho don’t have to 
take half-time likę the factory 
men.”

That was a slur at Tommy and 
Pop, too, Mom knew. Būt she didn’t 
say anything; they vvere just try
ing to start things.

“And he didn’t play football, 
neither,” Mrs. Johnson said.

Mom couldn’t stand that; so she 
said. “It takes a real man to play 
football or vvork in the factory. 
Any little two-by-four can vvork in 
the office or sėli Insurance.”

Mrs. Farrell vvas almost'jumping 
up and down. “If he’s such a real 
man. I’d think he could do some
thing else than live off his hard- 
vvorking father and brother,” she 
said.

Mom looked right at her. “He’s 
living off the interest of his money, 
since you’re so interested, Mis’ 
Farrell; and he’s just vvariting to 
take his pick of the best job offered 
him.”

“Hmm!” Mrs. Farrell gathered 
up her packages. “He’s taking 
plenty of time about it.”

“He’s got plenty to take/’ Mom 
said. After Mrs. Farrell had gone, 
Mrs. Johnson smiled at Mom and 
said: “You did just right. There?a 
too many people s a y i n g thing* 
about Tom right now.”

Mom said to her: “I’d think if 
everybody in this town minded 
their own young bnes they’d have 
plenty to do.”

“Uh-huh,” said Mrs.. Johnsom 
just as if she didn’t'know Mom vvas 
alluding to her and her Florrie.

Butcher Browh smiled down the 
end of his nose and vvlnked at Al- 
bert, his cat. Al bert got up and 
stretehed and Mom thought he had 
a lot more sense than some people.

(To Be Contlnned)
Copyright, 1932,.by Francis Wal|ace 

Dlstributed by Kiog Fcatufes. Syudicate, Ine.

Kitus kursto, o pa
tys neišvaromi

Kaip visur, taip ir musų 
Draugijoj yra tūlas ergelnin
ku, kerštininkų ii* pletkinin- 
kų skaitlius1, kurie triukšmau
ja mitinguose ir skleidžia įvai
rius paskalus po jų. Jiems tas, 
kitkas ir viskas organizacijoj 
negera, jos viršininkai šiokie 
ir kitokie. Bet pabandyk ši
tuos nenuoramas iš organiza. 
ei jos prašalinti, jie skųsis vi
sam svietui ir dar 'grąsins teis
mu. Kitus jie agituoja nestoti 
Draugi jo n arba mesti ją, bdt 
jų pačių ne pagaliu neišvary 
tum.

Tai parodo, kad jie yra me
lagiai ir veidmainiai.

v

Pastaruoju laiku, kada Drau
gija tapo inkorporuota ir jos 
konstitucija pakeista sulig val
stijos reikalavimų, šitie pikto 
palinkimo nariai ėmė skleisti 
įvairius melus ir prasimany
mus. Kada gi mitinge patai
sytoji konstitucija tapo per
skaityta, jie nuleido nosis, nes 
joje nieko nebuvo, kuomi jie 
gązdino kitus. Vienok ir po to 
melai dar skleidžiami. Pavyz
džiui, pletkuojamaį buk pašal
pa apsirgusiems nariams bus 
mokama lik per 7 savaites 
Tikrenybėj pašalpa yra moka
ma per 70 savaičių — 35 sa
vaites pilnos pašalpos ir 35 
savaites pusės pašalpos. Visas 
sekretas tame, kad narys vie
nų metų laike tegalės gauti 
pašalpą tik Už 14 savaičių. 
Reiškia, turės praeiti bent 4 
su viršum metai, kol jis visą 
savą pašalpą ligoj ištrauks. 
Bet už susižeidimus jis Jr po 
to dar gaus pilną pašalpą už 
8 savaites kas metai. Jo po
mirtinė bus jam užtikrinta, 
.lės narys niekad iš Draugijos 
leprašalinamas, nejaugi jis 
pats sustotų duokles mokė
jęs.

Parodykite kurią kitą lietu
viu pašai pi n ę draugiją, kuri 
Šitaip narius aprūpintų'. Kad 
neleidžiama nariui visą jam 
prikla^nčią pašalpą vienų at
veju išimti, tame yra du su
metimai: kiti nariai apsaugo 
jami nuo tų, kųvyturi palin
kimą • ir pats

Kiekvienas apsišvietęs lietu
vis yra apsirūpinęs, kiek jo 
gyvenimo sąlygos leidžia, kad 
ištikus mirčiai, o ypač ligos ne
laimei, butų iš ko aprūpinti na
mus, pasisamdyti gydytoją ir 
t. L Arba» kad.. ištikus mirties 
nelaimei butų kam rūpintis pa
laidojimu, geriau pasakius pa
skutiniu patarnavimu, kad liku
si šeima sąžinės graužimo va
landoje nesirūpintų iš ko bus 
galima išmokėti graboriui už 
palaidojimą, kur gauti grabne- 
<fius ir t. t. Tiesa, pasiturintys 
žmonės, kurie yra pertekliuje, 
nesirūpina iš ko bus galima ap
mokėti gydytojui, užlaikyti šei
myną arba apmokėti ligoninės 
kambarį. Bet visai kitaip dar
bininkui žmogui —- jam ligos 
svečias, tai gyvenimo baidyklė, 
skurdo ir vargo pradžia, o šei
mynos nariui pasimirus — nei 
vienam gyvenimo tragedija žiu
ri itiesiai į akis.

IPašalpos organizacijos yra ne 
turtuoliams sutvertos ir palai
komos, bet dėl darbininkų 
žmonių, pertat darbininkai ir 
turi rūpintis, kad tapus jų na
riais ir jose darbuotis. Rūpin
tis, kad ta organizacija, kuriai 
priklauso, augtų nariais, augtų 
turtu, kad organizacijos gyve
nimas butų užtikrintas. Kol or
ganizacija gyvuoja gerai, tol 
ji gali teikti paramą savo na
riams ligos nelaimei ištikus; 
jeigu sunyksta-dingsta ir jiems 
parama. Pertat pašalpos orga
nizacijose ne politika, reikia rū
pintis, bet dirbti praktišką dar
bą organizacijos Jjudavojime. 
Kiekvienas toks gaivalas, ku
ris kiša koją rimtai organizaci
jos darbuotei, kenkia ne tiktai 
pats sau, bet ir visai organiza
cijai, iš kurios šimtai narių 
vien pašalpos ir pomirtinės rei
kalauja.

Todėl ir Draugijos nariai pri
valo rūpintis, kad prisidėjus 
savo darbų ’ organizacijai. Tas 
padaryti labai lengva. Dabar ei
na Draugijos kontestas •— sto
kite į j j ir darbubkilės, kad pa? 
didinus Draugijos narių skai-

Bet jeigu gyvenimo sąly
gą neleidžia tokį darbą dirbti, 
tai * prigelbėkitė kitierps kontes- 
taųtam.s, kad jiems darbas sek*- 
tųsii ■

šimtai lietuvių organizacijų 
paskutiniais rtJėfeis pakriko ir

dar daug jų gali pakrikti, bet 
tos lietuvių organizacijos, ku
riose yra tinkama tvarka, na
riai darbuojasi organizacijos 
gerovei — tokios organizacijos 
gerai gyvuoja ir gyvuos. Vie
na iš šitų galingų lietuvių or
ganizacijų Chicagoje yra Chi- 
cagcs Lietuvių Draugija. Bet 
dar turime jai pabiruti dau
giau — jos garbę, narių skaičių 
ir turtų iškelsime dar aukščiau. 
Musų yra .tikslas, kad pašalpa 
ligoje butų visuomet nariams 
užtikrinta — iš musų pačių 
darbo organizacijai gali tiktai 
gimti toks užtikrinimas.

Petras Bedalis.

Apie “organus”
Skaitant “Vilnį”, atrodo, kad 

ir ji yra Chicagos Lietuvių 
Draugijos “organu”., bet, žino
ma, “organu” iš kito galo. Be 
abejones šitokius “organus” 
turi ne tiktai organizacijas, 
bet ir visi organizmai.

Butų verta paklausti “orga
no” iš kito galo šjtai ką: Tur 
būt, jums yra žinoma, kad lai
ke paskutinių dešimties metų 
prie Draugijos vairo buvo ir 
yra tie palys žmones, būtent,

LISTERiNE
relieves
SORE THROAT

I

Listeune bevciK moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2Ms žiemos mčmssių pa
rodė, kad tie, kurte plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tcsirgo šalčiais, turėjo , % 
trumpesnius ir *4 lengvesnius 

''už; tuos, ' kurie ’ nesi plovė.
Lambert Pharmacal Co., fct. 
Lcuis, Mo.

Redyceš COLDS

66^

1934 RAD10S
Yra daug tobulesni. Išduo
da tyrą ir aiškų balsą. To
dėl, kas nori turėti gerą ra- 
dio, kuris perduoda progra
mos aiškiai, patariame iš
mainyti ant naujo radios.
- Budriko krautuvėje jus 
rasite visus vėliausios ma
dos žymių išdirbysčių

Philėo, Zenith, ftCA 
Victor, Atvvater Kent, 

Crosley.
Budriko krautuvė priima 

jūsų seną radio ir už jį 
duoda didelę nuolaidą.

Kada dabar YRA INVEN
TORIAUS IŠPARDAVIMAS 
Budriko krautuvėje jus ga
lite pirkti pigiaus. Jūsų sė
lius radio sutaiso Budriko 
patyrę mechanikai.

Jos. F. Budrikę.
Rakandų, Radio ir Muzikos 

Krautuvė

3417-21 S. Halsted St
CHICAGO. ILL.

JEWELRY
KRAUTUVĖ

Sutaiso laikrodėlius .ir per
dirba žiedus.

3343 So. Halsted St.

Budriko Radio Programai: 
WCFL, 970 k. kas nedėldie* 
nį nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
WHFC, 1120 k. kas ketver- 
gą nuo 7:30 iki 8:30 vakare.
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

Dar dėl drg. St. Michelsono 
prakalbų

Drg. Michelsono atvykimas 
su prakalbomis tiek sujudino 
komunistišką širšių lizdą, kad 
ir dabar ramybės dar nėra. 
Pamatė Maskvos davatkos, kad 
jų kromelis smunka, tad dabar 
ir neriasi iš, kailio.

“Laisvei No. 300 Buknys 
stengiasi visokiausiais budais 
išniekinti kalbėtoją bei visa tai, 
kas dėjosi prakalbose. Pritepė 
jis net tris špaltas. Ir kas sa
kinys, tai vis teisybės kraipy
mas. Pradeda jis savo ilgą raš
tą labai išdidžiai: girdi, Stasys 
Michelsonas Brooklyne kartojo 
savo šenai pamirštą menševikų 
filosofiją — absurdą, buk vyki- 
nimui socializmo reikia atpirkti 
nuo kapitalistų privatinę nuo
savybę. Socialistų redaktoriaus 
nupuolė karjera nuo šio mitin
go. Publikos buvo apie poras 
šimtų. ,

Komisaras Buknys, matomai, 
visai negalvoja, ką rašo. Pir
miausiai, kiip žmogus gali kal
bėti apie tai, ką jis yra užmir
šęs? Kur gi čia sensas? Antra, 
Michelsonas ne “socialistus” re
daguoja, o “Keleivį”. O kai dėl 
to, kad vos tesusirinko apie po
ras šimtų žmonių, tai komisa
ro skaičiavimas, matomai, labai 
šlubuoja. Vietos lietuviai gerai 
žino, jog toje svetainėje telpa 
keturi šimtai su viršum žmo
nių. Na, o prakalbose buvo pil
na svetaine žmonių. Juk nega
lėjo įvykti tokis stebuklas, kad 
svetainės sienos butų susitrau
kusios!

Buknys rodo patenkinimą, 
kad publika nelabai plojo Mi- 
chelsosĮUt einant į estradą. Well, 
Uichelsonas nėra- kokis artis
tas, kad reikalautų iš publikos 
didelių ovacijų.

Komisaras labai apgailestau
ja, kad drg. Michelsonas pašie
pė klerikalus. Na, tai tau! Ne
jaugi ir Buknys rengiasi eiti to
kiais pat keliais, kaip šoloms- 
kas, kuris Lietuvoje iš viso gy
venimo atliko išpažintį? Jeigu 
taip, tai laimingos kloties!

Didelį susikrimtimą Buknys 
jaučia (lėliai to, kad buvo ko- 
lektuojama pinigai ir pardavi
nėjama knygos. Esą, rengėjai 
metėsi kolektuoti, o kalbėtojas 
piršti knygą. Tenka pasakyti, 
jog jokio piršimo nebuvo. Vos 
spėjo kalbėtojas pranešti, kad 
jis turi atsivežęs septynioliką 
knygų, kai susirinkusieji per 
10 minučių visas knygas išpir
ko. Kai kurie pridavė užsaky
mą, kadangi daugiau knygų 
jau nebebuvo.

Kam, kam, ale tik ne komi
sarams piktintis kolektomis. 
Juk jų visas biznis yra'parem
tas ant almužnų. Jų visokie pa
kalikai tik ir zuja po kolonijas 
kolektuodami pinigus visokiems 
fondams, tiksliau sakant, — al
kanų komisarų fondui. Na, o 
kai socialistai pakolektavo, kad 
padengti prakalbų lėšas, tai 
Buknys baisiai sielojasi. Nieko 
nepadarysi, — tokia jau pas 
bolševikus ubagiška psichologi
ja: baisiai pavydi, jei sukolek- 
tuoti pinigai neina- į jų kišenes.

Pikta, matomai, komisarams 
todėl, kad į jų rengiamas pra
kalbas kur kas mažiau* žmonių 
tesusirenka. Sakysime, net bol 
ševikiškų stebuklų pasakotojas 
Milleris tesutraukė apie 300 
žmonių. Vadinasi, vienu ket
virtadaliu mažiau nei socialis
tai. Ir kuomet Michelsono pra
kalbose buvo surinkta $14, tai 
išklausę Mįllerio pasakų žmo
nės vos kelis dolerius tesųme- 
te. Komisarams tai skaudžiau 
sias smūgis.

Kitas didelis smutkas — tai 
tas, kad susirinkusieji buvo 
raginami užsirašyti “Keleivį”, 
“Naująją Gadynę” ir “Naujie
nas”. Ir keli užsirašė. Aišku, 

kad komisarų tavoras nebuvo 
pageidaujamas. Taip ir buvo 
pranešta.

Buknys džiaugiasi, kad ta 
leidukė atsisakė vadovauti cho
rui. Yra ko Čia džiaugtis. Ta 
leidukė pirma pasižadėjo daly
vauti, o paskui atsisakė. Tari 
nejaugi, bolševikiškai galvo 
jant, reikia gerbti tokius žmo 
nes, kurie savo žodžio nesilai
ko? _ 1

Juokingiausias Buknio atsi
liepimas apie Stankūną. Savo 
laiku tiek “Vilnis”, tiek “Lais
vė” tą dainininką į padanges 
kėlė. Tegul Buknys pavarto tų 
laikraščių senuosius numerius 
ir suras, kąd taip iš tiesų bu
vo. Bet kai tik Stankūnas pra
dėjo dainuoti kitiems, tai tuoj 
jis pasidarė negeras. Kaip sau 
norite, bet taip kvailai rašyti 
tik komisaras tegali.

— Frank Lavinskas.

TORONTO, KANADA
žodis P. Matulaitytei, jos už- 

sitarėjams ir nekuriems To
ronto smalsuoliams.

Atsiprašau, gerb. “Naujie
nų” ir jų skaitytojų, kad drį
stu užimti vietą laikraštyje, sa
vo asmeniškiems reikalams. 
Perdaug gerbiu “N.”, kad ga
lėčiau su atvira drąsa tą pa
daryti.

Bet gyvenimas kartais taip 
žmogų pastato į tokią padėtį, 
jog ir kažkaip nenorint tenka 
atsigrešti į praeitį, į tuos, ku
rie tave seka, persekioja, drab
sto purvais, kurie jiems pa
tiems priklauso. Atsigręžęs, tu
ri tvirtai vidury gyvenimo va
gos ir sušukt: Gana! Susto
kit !

Ilgi aus aš netylėsiu, bčt^pa- 
sakysiu viską, ką žinau.

Lai žmones juos geriau pa- v • /zins.
Ne veltui sakoma, jog ne

laimę ant žmogaus kartais ir 
vėjas užpučia.

Praeitų metų rudenį, it vė
jas ant musų užputę P. Matu
laitytę, per kurią mums teko 
turėti tiek daug nemalonumo, 
kiek per visą savo gyvenimą 
nebuvome turėję.

P. Matulaitytė, gyvendama 
Saskachevano prov., užsimanė 
atvažiuot i į Toronto ir, gavu 
si musų adresą nuo musų ge
rų pažįstamų, parašė mums 
laišką, atsiklausdama, ar gali 
pas mus atvažiuoti, žmogus, 
nemanydamas niekam blogo 
daryti, nesitiki ir nemimatai 
į kokius sląstus pats gali pa
pult. Taip ir aš, — reik pagel
bėt merginai — pamaniau ir 
pliekiu nuoširdų^faišką, pažy
mėdama, jog drąsiai gali ženg
ti į mūšų pastogę. Po to pasi
keitėm dar keletu laiškų ir 
lapkr. 16. d. 1932 m. susilau- 
kiam viešnios. P. Matulaityte 
prašė, kad leistumėm jai ap
sistoti pas mus. Kadangi mes 
atskiro kambario neturėjom, 
tai sutikom leisti jai gyventi 
viename kambaryje su musų 
nepilnamete 12 metų mergai-
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te; be abejo, pasitikėdami jos 
dora ir tvarkingu elgesiu, bet, 
kaip vėliau paaiškėjo, musų 
buvo labai apsirikta.

Bendrai paėmus, ji buvo mu
sų įnamė, pilna to žodžio pra
sme: drauge gyvenom, prie 
vieno stalo tuo pačiu kąsniu 
dalinomės ir bendrą pasikalbė
jimą turėdavom, — žodžiu, el
gėmės su ja, kaip su žmogum 
pridera elgtis.

Turėdami atvirą būdą, — 
taip aš, taip vyras, visuomet 
į gyvenimą žiūrim tiesiai, at
viromis akimis ir ką manom, 
tą sakom.

Taip ir Matulaitytei pas 
mus gyvenant, musų pasikal 
bėjimai buvo atviri, nuoširdus, 
dažnai su patarimais, kurie, 
mano nuomone, ne pro šalį 
kiekvienam į naują vietą at
važiavusiam.

Vieno dalyko mes vengda- 
vom: tai liesti jos politinį nu
sistatymą, nes musų nuomone, 
kiekvienas žmogus turi teisę 
priklausyti ten, kur jam pa
tinka. Kuomet ji atvažiavo, 
tai, rodos, tą pat vakarą, mes 
išsikalbėjom apie Toronto lie
tuvius ir aš papasakojau, jog 
čia lietuviai skirstosi maždaug 
į tris sroves, būtent: bažnyti
niai, komunistai ir vidurinėj i 
srovė, kurioje susiburia laisva 
manių, bepartyvių ir socialis
tinio nusistatymo žmonės. Pa 
brėžiau taip pat, jog mes pa
laikom viduriniąją srovę, tuo 
norėdama ją įspėti, su kuo ji 
turi reikalą; kad jeigu šiokiu 
ar tokiu atveju mUsų pasto
ge jai netinkama, galėtų ją 
apleist.

Vienok ji apleisti jos nema
nė, kodėl, — sunku pasakyti; 
matyt, turėjo išrokavimą...

Savo laiškuose ji pažymėda
vo, jog nieko pažįstamo To
ronte neturi. Bet kaip aš bu
vau nustebinta, kuomet tuo
jau ant rytojaus po jos atvy
kimo, ją aplankė tūlas škotas, 
kuris man padarė nemažai ne
malonumo, kuomet po pusiau
nakčio reikėjo paprašyt, kad 
jis apleistų musų butą. Vėliau 
paaiškėjo, jog, be škoto, ji dar 
ir su daugiau lietuvių, susira
šinėjo. Ir kodėl ji tą viską slė
pė, meluodama, jog nieko pa
žįstamo neturi, tas ir šiandie 
mums pasilieka paslaptim: nors 
ja ir nesiįdomaujame, nes kas 
šelmio žmogaus pinkles su
seks.

Kelių savaičių laikotarpy, 
jai tenka susipažinti su komu
nistais ir ji be jokių svyravi
mų tampa tikra “draugė”: lan
ko jų parengimus ir bendrai 
užveda plačią su jais pažintį 
ir bendradarbiavimą. Dabar jau 
buvo mums aišku, koks “pauk
štelis” musų pastogėj kukuo
ja. Vienok mes laikėmės savo 
vietoje, taip sakant, mums bu
vo nei šilta, nei šalta, — tik 
stengėmės būti kiek daugiau 
užsidarę savyje, ypač kuomet 
išgirdom musų šeimyniškus 
pasikalbėjimus plačiai “skrai
dančius” po miestą. Pašiepian
čiai iškraipytus, musų širdin
gus patarimus, užuojautą ir 
t.t.

Kartais išeidavo iš kalbos, 
jog musų Petriša (taip aš ją 
vadindavau), nuėjo sU bolše
vikais, bet ji tik juokdavosi
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iš tokios pastabos, norėdama 
parodyt, jog mes kažką prasi
maną. Ir meluodavo ji mums 
tiesiog per akis. Gaila, kad se
nai mirė vokietis, pasaulinis 
malagis, Petrišos nepažinęs, — 
o tai tikriausiai jo laurus ji 
butų paveldėjusi.

Negana to, kad ji 
šmeižė tarpe Toronto 
bet dar jos užtarėjai 
gė tas visas kalbas 
per spaudą. Tatai mane ir pri
vertė rašyti asmeniško pobūd
žio ilgą korespondencijų.

“Laisvės” Nr. 225, kažkoks 
Žinantis išpila visą gurbą bol
ševikiškų “perlų” ant J. Joku- 
byno galvos. Nors jis stengė 
si nevartoti pilnos pavardės, 
visur pažymėdamas tik J. J-ną, 
bet juk visi žino pas ką P. 
Matulaitytė atvažiavo. O, be 
to, jis pats stengiasi kaip ga
lėdamas visokias “žymes” nu
rodyt, kad skaitytojai žinotų 
kieno adresu važiuojamą.

Ryškiausiai krinta į akį pats 
šmeižto antgalvis. Būtent: 
“Kaip Angelas Sargas pavirto 
Velniu”. Kaip tie vargšai bol- 
ševikėliai tą Dievą ir visus 
šventus į krumus nevytų, o 
kai tik prisieina koks reika
las išrišti, tai, žiūrėk, be an
gelų ir velnių neapsieina, ir 
tiek.

žinantis savo “straipsniui” 
stengiasi parašyti pasakiškai 
imponuojančią įžangą. Jis pra
deda : “Gal kam keista atro 
dys, kad šioj gadynėj tokio 
įvykiai galėtų atsitikti. ' Bet 
tai būvio, ir ne kur tai Azijoj 
ar šiaurės ašigaly, bet čia ci
vilizuotos Kanados mieste To
ronto. Įvykis prasidėjo Toron
to mieste ir baigėsi ‘Naujie
nų’ špaltose”. .

Iš šios įžangos reikėtų su
prast, jog bįta vistiek baisaus 
įvykio, jei žinančio mintys bu
vo priverstos apibėgt ne tik 
Aziją, kurios pasekėju jis pats 
yra, bet ir šiaurės ašigalį, kur 
ne tik kas nors, bet ir nei vie- 
nas bolševikas dar nepajėgė 
išdygti; o juk gana gajos sėk
los esama...

Bet tai tik jų nuolatinis rik
smas, taip sakant — žydas 
muša, žydas rėkia, arba kitaip 
sakant, padaryt ką nors iš nie
ko ir-sukelt sensaciją.

(Bus daugiau)

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

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

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios, surado sustato 
kurs iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riStas. \

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambart Pharmacal Co^ Sain* 
Loui., U. S. A.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

uiriams atsilankyti į Aviacijos 
Jalių, kuris įvyko sekantį va
karą.

Susirinkusių1 nuotaiką buvo 
labai gera, o pp. Mileriai ir 
kiti dirbo sušilę, kad patenkin- 

ape 250 svečių.—Ten buvęs.

“Sklokininkų” vaka
ras ir Big Bad Wolf

Pereitą šeštadienio vakarą, 
Community Golf Klube, (Evans • 
tone), kurio p. Mileris yra ve
dėjas, Darbininkų Draugijos 4 
kuopa, arba kitaip sakant “sklo • 
kininkai” surengė vakarėlį.

Buvo surengta vakariene su* 
programų. Buvo dainų ir kal
ba, kurią pasakė p. Pruseika. 
Pruseika atvažiavo iš rytų su 
maršrutu. Iš čia jis išvažiavo į 
Kockfordą' ir kitus miestelius 
su* prakalbomis.

Sakoma, kad p. Pruseika bim- 
bininkams yra “Big Bad Wolf”. 
Ir nežiūrint, kaip bimbininkai 
ir andriulininkai saugojasi ir 
spąstus jam deda, jis vis 
įsigauna į jų žardį ir išsineša 
po vieną kitą avį Ir todėl 
šis “Big Bad Wolf” su kiek
vienu pasirodymu tiek įvaręs 
bimbininkas baimės, kad tie 
deda didžiausias pastangas kaip 
nors šį vilką įpainioti į spąs
tus. Bet iki šiol visos jų pastan
gos eina veltui ir jų avis vis 
mažinasi, o vilkas vis auga ir 
stiprėja. Kai kurie spėja, kad 
yra pavojaus, kad Bimba ir 
Andriulis gali visas savo avis 
prarasti, jeigu greitoj ateity 
nesuras butų kaip sugauti tą 
didįjį vilką.

Aplamai, vakaras buvo labai 
sėkmingas. Svečių tiek prisirin
ko, kad vos klube išsiteko. Bu
vo nepaprastai daug ir jaunimo. 
Pokilis tęsėsi iki milkmonai 
pradėjo pieną vežioti. Tai bu
vo pasitikimas Naujų Metų, nors 
diena ankščiau. Tai bu*vo da
roma todėl, kad duoti progos

Buy g Šovęs with what 
it savęs
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE
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Sultis krutlnSJ ir gcrklSJ gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos I 0 minutes su Mušte* 
rolę, pagelbsti praSalIntl iri* 

Vartok SYKĮ I VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos turSs pagelbsti. Milijonai 
vartoja per 80 metus. Reko
menduojamos gydytoju ir slau* - filio
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SLA. Nomincaijos 
125 kuopoje

MELROSE PARK, ILL. — 
S. L. A. 125 kp. pricšmetinia- 
mc susirinkime į Pildomąją 
Tarybą buvo nominuoti:

Pim. J. V. Grinius ....... 12
Vicc-pirm. A. Zalatorius .... 12
Sekr. M. J. Vinikas ........... 12
Ižd. K. P. Gugis ............... 12
Iždo globėjus S. Bakanas.... 11

“ “ S. Mockus .... 12
“ “ Dr. A Montvidas 1

Dakt. kvot. Dr.A.Montvidas 11 
> “ “ Dr. Stąnislovaitis 1

Kuopos valdyba vienbalsiai 
palikta ir užgirta ta pati, iš- 
kyrus iždininką A. Tamelj, ku
ris atsisakė. Jo vietoj išrink
tas J. Buklcris. Taipgi išrinkta 
komisijos peržiūrėti kuopos

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ

BREMEN
EUROPA

Ekspresiniai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
' Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į 

LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAR LLfflYD
130 W. Randolph St., Chicago, UI.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai iŠremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir naktj. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo
dijama kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
„nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
d200 West 26 St. Kampas1 Kecler Avė. Tel. Cravrford 5573

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATHS .

3514 I 6 W. ROCSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 >

Vanos, lietaus it druskos vanos. ” 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 
įeredomii iki 7 v. v.

GO
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hkTHU'V

knygas ir pagvildenti naujos 
konstitucijos projektą.

M. Šeštokas,

Nuo Reumatiškų Skausmų
ReumatiUcii »ksusmq kenttjlmal yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu galiamu vietų su ANCHOR Paln- 
Enpeueriu. Kai tik litrinei te skauda* 
maa vietas iiuo patikėtinu vaistu, tuo* 
Jaus jausite malonių šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expellerii dirba savo darbų.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
lerle nugali akausmų tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
Ir 10c.—skirtingo didumo bonkutėa.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklL

PAIN-EXPELLER

TOM R EltS
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Hcalthy 

Wrlte for Free “Eye Care?* 
or “Eye Beauty" Book

Garsinkites Naujienose

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
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Chicago je — paštu:

Metams ................................... $8.00
Pusei metų ................   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... .................... '3c
Savaitei ....................................... 18c
Mėnesiui ..............................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................... $7.00
Pusei metų .... S............................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................. . 1.25
Vienam mėnesiui .................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..........................   $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėrtesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KONGRESAS IR PREZIDENTAS

Susirinkus kongresui po Naujų Metų, prezidentas 
Rooseveltas turės jam patiekti daug naujų sumanymų. 
Svarbiausi jų bus biudžetas (valdžios pajamų ir išlaidų 
sąmata) sekantiems valdžios “biznio metams” ir valiu
tos (pinigų) stabilizavimo klausimas. t

Valdžia pradeda* savo biznio metus su liepos mėne
sio 1 d. (o ne su sausio 1 d., kaip privatiniai bizniai). 
Taigi biudžetas, kurį valdžia patieks dabartiniai kon
greso sesijai, lies laikotarpį nuo 1934 m. liepos mėn. 1 
5. iki 1935 m. birželio 30 d. Jį svarstant, eis ginčai apie 
biudžeto “subalansavimą” (kad pajamos padengtų iš
laidas) ir apie taksas.

Kai dėl valiutos klausimo, tai kongresas turės 
spręsti, viena, ar jau stabilizuoti dolerį (padaryti jo 
vertę pastovią), ar dar ne; antra, kokią aukso vertę 
turės turėti doleris. Prezidentui kongresas jau yra su
teikęs galią numušti dolerio vertę iki pusės. Jisai galė
tų, kongreso nesiklausęs, paskelbti, kad nuo tos ir tos 
dienos doleris bus vertas 50 centų auksu, ir dalykas 
butų užbaigtas. Bet iš Washingtono pranešama, kad 
Rooseveltas nori pavesti nuspręsti kongresui, kokios 
vertės turi būti doleris, idant žmonių išrinktieji atsto
vai nesijaustų, kad jisai elgiasi perdaug diktatoriškai, 
neduodamas jiems pakalbėti ir pasiginčyti.

Tas prezidento palinkimas atiduoti dolerio stabili
zavimo dalyką į kongreso rankas, leidžia manyti, kad 
administracijoje nėra aiškaus nusistatymo, ką su do
leriu daryti.

Įdomiausia tačiau bus ne tai, kaip vieną arba kitą 
klausimą kongresas spręs, bet ką jisai pasakys apie visą 
dabartinės administracijos politiką: apie jos “kišimąsi” 
į biznį, apie pastangas reguliuoti kainas, apie N RA ko
deksus ir t. t.

Prieš kurį laiką stambieji pramonininkai ir bankie- 
riai buvo bepradedą kelti triukšmą prieš Roosevelto 
“utopiškus eksperimentus”. Jungtinių Valstijų preky
bos butas rašė rezoliucijas, republikonų senatoriai ir 
kongresmanai laikė aštrias kalbas stambijų biznierių 
bankietuose, laikraščiai dėjo finansų “ekspertų” straips
nius, atkreiptus prieš valdžią. Bet pastaruoju laiku tas 
triukšmas aptilo, ir dabar atrodo, kad opozicija atidėjo 
savo ofensyvą tolesniam laikui. . . ♦

Tokiai nuotaikai imant viršų krašte šiuo laiku, ten
ka laukti, kad ir kongresas nelabai spardysis, kuomet 
jam bus patiekiami nauji sumanymai tolesniam “nau
josios dalybos” vystymui. Kai kas mano net, kad kon
gresas dabar bus dar paklusnesnis Rooseveltui, negu 
pereitą vasarą.

Bet tai nebūtų ir nuostabu. Ką gali kongresas da
ryti? Aišku, kad dabar negali būt atšaukta tai, ką val
džia atliko per pusę su viršum metų. Bent kol depresi
ja tebesitęsia, grįžti atgal į senąsias sąlygas nebegali
ma. Noroms ar nenoroms, tenka traukti tomis pačiorhis 
vėžėmis tolyn — su vilčia, kad kada nors bus prieita 
kokia nors kryžkelė arba atsidarys platesnis horizontas 
prieš akis. Rooseveltui prezidentaujant, visgi" šioks-toks 
pagerėjimas jau įvyko.

Sėkminga opozicija Rooseveltui galėtų kilti negut 
tiktai iš “kairesniųjų”, pažangesniųjų visuomenės sluok
snių, kurie nėra patenkinti jo reformų lėtumu ir jo tiks
lų neaiškumu. Bet kur ta kairioji opozicija gaus jėgų? 
Darbininkams dar “tebevadovauja” Green ir Woll ir 
Amerikos Darbo Federacijos, kuri iki šiol dar nėra nie
ko pasimokinusi iš didžiosios pasaulio depresijos. O 
farmeriai nėra organizuoti.

Kolkas Amerikai, matyt, teks eiti ten, kur ją ves 
Roosevelto smegenų trustas.

LIKO TIK ŠIPULIAI, BET UŽMUŠTŲ NĖRA
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Rock Island greitasis traukinys, einantis iš Californijos i Chicagą, ties Joliet, III., užvažiavo 
ant sustojusio ant bėgių automobilio ir jį sudaužė į šipulius. Nors traukinio garvežys irgi nu
šoko nuo bėgių, bet vagonai išsilaikė ir iš pasažierių niekas nenukentėjo. Važiavęs automobiliu 
John Pianca, automobiliui sustojus, iššoko iš automobilio ir irgi išliko gyvas.

Prie apdraudos plano jau prisidėjo federalinio re
zervo skyriai ir tie nacionaliniai ir valstijiniai (statė) 
bankai, kurie yra federalinio rezervo sistemos nariai, 
taip pat visi kiti valstijiniai bankai, kurie yra pripažinti 
saugiais ir sutiko mokėti pusę (J/2) nuošmčio nuo savo 
depozitų į Depozitų Apdraudos Korporaciją.

Šios Korporacijos kapitalas, pradedant veikti de-1 
pozitų apdraudos planui, jau susideda iš pusės biliono 
(500 milionų) dolerių, bet ji turi teisę padidinti savo 
turtą iki dviejų bilionų dolerių.

Bankuose, kurie neprisidėjo prie Depozitų Apdrau
dos Korporacijos (Deposit Insurance Corporation), pa
silieka senoji tvarka: laikant juose pinigus, riziką už 
pinigų pražuvimą bankui užsidarius neša depozitoriaį. 

Bet milžiniška dauguma bankų jau prisidėjo. Ap
skaičiuojama, kad su viršum 90 nuošimčių depozitų, 
esančių šiandie bankuose, yra apdrausta.

Kokią tai turės reikšmę? Dvejopą: viena, žmonėms 
nereikės bijoti, kad jų sutaupytieji centai gali bankuo
se pražūti. Išnykus šitai baimei, žmonės neslėps savo 
pinigų paųčekose, blekinėse ir matrasuose, bet neš juos 
pasidėti į bankus. Antra, bankams nereikės bijoti, kad 
depozitoriai gali vieną gražią dieną staigiai pareikalau
ti savo pinigų, nes kai depozitai yra užtikrinti, tai ne
bėra pamato kilti panikai (išgąsčiui) tarpe žmonių.

Iki šiol bankai, bijodami, kad bet kurią valandą j 
jiems gal tekti atmokėti dideles sumas pinigų depozito- Į
riams, buvo priversti nuolatos laikyti krūvas gatavų daugiausia mažuose mies- 
pinigų savo spintose. Jie negalėdavo duoti paskolų zmo- 250()0 darbinJdų h. darbinin. 
nėms ir bizniams. O spintose sukrauti pundai pmigų ir L * 
pačiam bankui neneša jokios naudos; tuo gi tarpu už Organizavimo darbas buvo 
depozitus bankai turi mokėti nuošimtį. Bankinis biznis itin sunkus. Viena, kompani- 
todėl pastaruoju laiku buvo labai prislėgtas. J°s ro<iG priešingi/mo unijai,.

Dabar palengvės bankams, nors už tai jie ir turės nes dwelis jų ir pabūgo į ma-
" ' Į » m ■ a •« a a a a ri !»•«-» ^1 a aa rv*

mokėti tam tikrą duoklę į depozitų apdraudos fondą. ' 
Bet dar labiau palengvės visam bizniui, kada bankai vėl I Niurna 
ims davinėti paskolas. ninku i

- takto
• retai 

buvo 
kompanijos gąsdino, kad jos

J tu’resiančios kraustytis kitur,
* jei ten unija įsigalėsianti.

Unija, bendrai imant, kliu- 
žmonių laisve žaisti, kaip ma- tis nugalėjo. Naujieji unijistai 
ži vaikai su ugnele. Rusija yra _ didžiumoj mergaitės nuo 15 
visos nelemtos demokratijai iki 20 metų — dabar yra en- 
žalingos padėties kaltininkė, tuziastiški organizacijos nariai. 
Stalinas visus megalomanus iš- Dalykas toks, kad jų algos pir- 
mokino mongolihiu žiaurumu miau buvusios $5, $6 ar $7 sa- 
žmones kankinti. Tai yra žmo- kaitei, šiandie siekia $12 ar 
nijos pažangoje .suklupimas, o Į $13 dolerių per tą patį laiką, 
ne susmukimas, 
imantis fašistas 
hatma Gandhi 
jaunoji kiniečių 
ropos a pš v i etą

i KĄ ŽMONES MANO

resnius miestelius, kad išveng
ėti unijos kontrolės. Antra, di- 

, organizuojamų darbi- 
neturėjo pirmesnių ko il
su unijomis. Trečia, ne- 
ir miestelių vyriausybės 
priešingos unijai; mat,

APDRAUSTI DEPOZITAI

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽIA

įlinkais darbavosi šiaurinėj Per
sijos daly, turkmėnų dykumos 
srity, kur jiems pasiseko iška
sti daug vertingų senienų. Jie 
rado daug pėdsakų prosenoli- 
škų gyventojų. Po storu žemės 
sluoksniu' buvo surastos lieka
nos kažkada buvusio didelio 
miesto. Kastieji griuvėsiai ta
me mieste vadinasi “Karaliaus 
kalva” ir turi 180 metrų ilgio, 
150 m. pločio ir 8 melr. aukš 
čio. Per tris menesius toje vie
toje buvo nukasta apie 800 kv 
metrų žemės paviršiaus.

Vieno ir pupsės metro gilu
moje buvo surasti musulmonų 
kapai, kurie kilę iš tarp 800 — 
1000 m. po Krist, laikotarpio 
Po tų grabų giliau buvo rasti 
kiti grabai, kurie kilę iš bron 
zos laikmečio. Iš tų kapų buvo 
išimta daug įvairių indų, kurie 
visokeriopai paspalvinti ir tu‘ri 
įvairias formas. Kapuose rasti

mirusių skeletų ir perlų nema 
žas kiekis, kurie mokslininkų 
apskaičiavimu gali turėti 4500 
— 5000 metų. Vienoje auko 
vietėje buvo rasti penki žmo 
nių ir daug gyvulių skeletiį. 
kurie, matyti, buvo paai/kot; 
dievams. Iš viso surasta 260 
skeletų. Bet mokslininkai ma 
no, kad dar vidutiniškai apie 
5—6000 skeletų guli “Kara 
liaus kalvoj”. Iš viso rasta 2.- 
000 su viršum įvairių meno 
daiktelių iš sidabro, aukso, per
lų, deimantų ir bronzos. Kaip 
švedų, ekspedicija patyrė, įvai
riose turkmėnų dykumos vie
tose randasi apie 300 prasme
gusių miestų, šiuos miestus 
atkasti jau paruošti pirmieji 
darbai. Persų vyriausybė eks 
pedicijai leido kasinėti ištisus 
5 metus. Pusę radinių persai 
pasilieka sau, o pusę švedai ga
li pasiimti sau.

t

me-

šiandie įeina j galią federalinis bankų įstatymas, 
kuriuo įvedama bankų depozitų apdrauda.

Bankuose, kurie prisidėjo prie apdraudos plano, 
yra apdrausti visi depozitai iki $2,500. Vadinasi, jeigu 
žmogus yra pasidėjęs viename iš tų bankų pustrečio 
tūkstančio dolerių (arba mažiau), tai jo depozitas ne
pražus, nors bankas ir užsidarytų.

Po birželio 30 d. šių metų ta apdrauda bus išplėsta 
ii* ant stambesnių depozitų.

(Demokratija)
IX.

(Tąsa)
Lietuvoje pirm septynių

tų demokratinė tvarka ėmė rū
pintis, kad nereikalingai dide
les algas imantys generolai bu
tų iš tarnybos atleisti. Smeto
nienės brolis ir kiti Lietuvos 
bajorai Pilsudskiui padėjo Len
kijoje perversmų įvykinti. 
Tiems lenkų legionininkams, 
pas Smetonienę apsigyvenu
siems, minėti generolai su ca
riški? atžagarei viškumu suau
gę, apie jokių artojų pilietinę 
laisvę negalvodami, pasikvietė 
tuos lenkų legionininkus talkon 
ir įvedė Lietuvoje prieš Lietu
vos nekaltus artojus amžinų 
karo stovį. Tiktai pagalvoki
me, kų tas reiškia. Generolai 
savas riebias algas gindami 
įstūmė visų musų kraštų į pi
lietinę nelaisvę. Visi, kurie to
kia lenkų “ponų” ir ruskių ge
nerolų, su karo stoviu, val
džių pateisina ar net giria, mes 
žinom, kad tai daro savos rie
bios algos apgynimo sumeti
mais. Juo ilgiau dabartinė dik
tatūra tęsės, juo tvirčiau tos 
diktatūros šalininkai įsisėdi šil
tose vietose. Demokratinė tvar
ka tokius žmonių priešus bu
tų iš valstybės tarnautojų su
rašo seniai išmetę. Taigi dėl as
meninės gerovės, visiems kar
jeristams gera diktatūra, o ne 
žmonių rinkta valdžia.

Vienas savos algos apgynė
jas nurodo “demokratinės sis
temos SL'smukimą ir... netob.u 
lumą”. Demokratija kariuome 
nę grąžina namo, ūkių darbu; 
dirbti, stengiasi karus panai
kinti, mirties bausmę pakeisti 
darbu tiems, kuriuos piktada
rys yra nuskriaudęs. Neturtin
gųjų vaikams di?oti lygų su ba
jorų vaikais mokslų. Valdinin
kus pakeisti valstybiniais tar
nautojais.

Tokios tvarkos dabar musų 
dienose laikosi Skandinavijos 
valstybės, Oechija, Ispanija, 
Meksika, Kuba ir visos Pieti
nės ir šiaurinės Amerikos de
mokratinės valstijos. Italija ir 
Vokietijų bei Lenkija bahdo su

kaip algą 0 darbo valandos, siekusios 54 
kad sako. Ma- iki 70, šiandie sutrumpintos iki 
dirba Indijoje, 40 savaitei.
gentkartė Eu- Organizacinis vajus šiuo lai- 
neša Kinijon. ku kreipiama į vyriškų drabu-

Airija parodys kelią kitoms ko- žiu šapas.
lonijoms, kaip be Anglijos “glo- Pačioj Chicagoj, galima sa- 
bos” apsieiti. kyti, organizacija kontroliuoja

Apšvieta su radio ir aero- pramonę 100%. Visgi ir Chi- 
planų pagelba į tamsiausias vie- cagoj eina jau 9 savaites strei- 
tas lengvai perduodama, žmo- kas. Tai State gatvės krautu- 
nių fanatizavimas, žinoma, pa- vese. Iš viso streikuoja apie 
žangai žalingas, bet ne tokis 100 darbininkų.
baisus, kaip inkvizicijos am-1 , . . ■ .
žiuose, kada žmogiVs turėjo bi- Per Paskutinius tiejus me- 
jotis mokslo siekti, kad nebu> nežiūrint visų unijos pa
tų raganium apšauktas ir ant s?an^’ dai^ nam* lspUolė ,1S 
laužo sudegintas. Nepaisant, Amalgameitų eilių. Dabar jie 
kaip žmones bus fanatizuoja- £rQ*niama. Grąžinimas yia 
mi, bet prie dabartinių saly- Sll^kus ypač ten, kur kompa- 
gų, kuomet chemija ir teehni- mjos. Pabėgo is stambiųjų mie- 
ka įeina į kasdieninį darbinin- 4 mažesnius. Ir įeina pa

žymėti, kad šiame Amalgamei- 
vaj tį
stam-

kų gyvenimą, juos ilgai muk. 
kinti nesiseks. Abelna — ir 
priverstina apšviela tai skaisti J? NIKĄ 
pažangos vilties žvaigždė. Ap- lo 9;
šviesti žmonės, net per fana- 7. . . 
tizmo ruki?s, permatys, ir at- prnm;! J 
gaivins žmonių sielose dievy deraclJQ- 
bę be raganių ir stebuklada |^me!.lk?)S 
rių pagelbos.

— Tylintis.
(Bus daugiąu)

IŠ DARBO

Amalgameitų unijoj.

Robert Louis Stevenson.

Turtų
(Tęsinys)

Gal tu manai, kad mes visi bu
vom kaip lapas vėjo nešamas. 
Bet aš tau pasakysiu, kad aš 
buvau visai blaivas; aš tik 
buvau baisiai pavargęs; ir jei
gu aš imčiau pabudęs sekundą 

iciau pagavęs 
užpuolime;

Jis dar buvo
aš priėjau gė į jį ir pradėjo kimšti savo

Verlė A. Kartūnas

Į aš pats nieko blogo nevelijau
• 99 'jums.

“Taip manim negali kal
beli, mano žmogau,” sutrukdė 
kapitonas. “Įdės labai gerai 
žinome, kų jus norėjot daryli, 
bet mes nepaisom; nes dabar 
jus matot, kad jus to negalite 
padaryti.”

Ir kapitonas ramiai pažvel-

ir kitų unijų, 
vaidina labai

tapoAmalgameitai
Amerikos Darbo Fe- 
Tai pirmas įvykis 
Darbo Federacijos

I istorijoj, kad atsimetusi, vadi
nama dualinė unija tapo pri
imta atgal lygiomis su kito
mis linijomis teisėmiš. Nuo

^ pradžios 1934 m. Amalgamei 
Į tai turės atstovus taip Chica-
II gos, taip Illinois Darbo Fede

racijoj.
Amalgameitų bankai, Chica

goj ir New Yorke, skaitosi tarp 
tvirčiausių šalies bankų. -Ir ant 
jų buvo vadinamų užpuolimų. 
Jie tačiau puolimus atlaikė 
Dabar depozitai plaukia atgal.

Keletas dienų atgal teko kal
bėtis apie kriaučių Amalga
meitų unijų su lietuvių loka- 
lo Chicagoj delegatu K. Kai
riu. Pasak jo, svarbiausias uni
jos jdarbas 1933 < m,; .buvo ėjr- 
ganižachiis vajus, kuris prasi
dėjo pirm šešių mėnesių ir kus 
ris dar tebevaroma. A

Vajus prasidėjo orgartizayL 
m u marškinių siuvėjų New 
Yorko, 
Jersey

ĮVAIRENYBES
300 prasmegusių 

miestų

Pennsylvanijos, 
ir Marylifnd

Nev 
valstijose

švedų mokslinė ekspedicija, 
kuri po vienų metų tyrimo dar
bo grįžo namo iš Persijos, pa
darė daug mokslinės vertės ty
rinėjimų archeologijos srity.

Tyrinėtojai su savo darbi-

tarė kapitonas Sina-Į “Jeigu Abraomas Gray — 
“staiga sušuko Silver’is.

“Tu nustok!”, surėkė ponas 
Smallett. Gray’jus nieko man 

j nepasakė ir aš jo nieko nei 
neklausiau; o kas daugiau, aš 
greičiau norėčiau pamatyti 
tave ir jį ir visą šią salą į 
liepsną iš vandens paverstą. 
Tai taip aš manau apie tave, 
mano žmogau, tame 
me”.

šis mažas piktumo 
mas atrodė, atšaldė 
Prieš tai jis buvo pradėjęs 
sierzinti, o dabar jis nusira
mino. .

, ‘ _ “Gal ir taip”, jis tarė. “Aš
, nenorėčiau apriboti, ką džen- 

tclmonas turi suprasti tvarko
je, o ką ne, bile atsitikime. lrt 
matydamas, kad tu jau pradė
si rūkyti pypkę, kapitone, aš 
irgi išdrįsiu tą patį padaryti.”

* N

Ir jis prisikimšęs užsidegė 
pypkę; ir abu vyrai, tyliai sė
dėdami,^ rūkė geroką valandą, 
tai pažvelgdami vienas kitam 
į veidą, tai pasitaisydami py
pkėse taboką, lai pasilenkda
mi nusispiauti. Žiūrėjimas į 
juos Buvo lyg žiūrėj imąs į lo
šimą.

(Bus daugiau)

jumis pačiame 
tikrai bučiau, 
nenumiręs, . kai 
prie jo.”

“Na?,”
lieti, taip šaltai, kaip galima..

Viskas, ką Silver’is buvo sa
kęs jam, buvo tik itiįslė, bet 
jus nebūtumėte to įspėję iš jo į 
kalbos. O kas link manęs, aš 
pradėjau ilasiproteti. Ben 
Gunn’o paskutiniai žodžiai 
prisiminė man. Aš pradėjau 
daleis! i, kad jis buvo aplan
kęs bukanierius (jurų plėši
kus), kai jie .visi nusigėrę gu
lėjo aplink savo ugnį ir ttš be
sidžiaugdamas apskaitliavau, 
kad mums beliko tik keturio
lika priešų, su kuriais mums 
reikėjo turėti reikalų.

* >•

“Gerai, žinote, kų aš pasa
kysiu”, tarė Silver’is. “Mes no
rime gauti tuos turtus ir mes 
gausime — tai nuisų/ punk
tas! Aš manau, jus norėtu
mėt išlikti gyvi; tai jūsų pun
ktas. Tu turi salos žemėlapį, 
ar ne?”

“Tų tai gal 'turiu, o gal ne,” 
atsakė kapitonas.

“A, tai v gerai, aš žinau, kad 
tu turi”, atsakė Ilgasis Jo
nas. “Tau nėra reikalo taip 
šiurkščiai elgtis su žmogum; 
iš to nėra nei mažiausio ge
ro, aš užtikrinu tave. Kų aš 
sakau, tai kad mes,

iAi

.r
klausi-

pd'.ody- 
Silvcr’į. 

sū

sakau, tai kad 
gauti jūsų že

norimo
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CHICAeOS ririV depresijos, kuri prisidėjo 
prie to, jog daugelis miestie
čių. išvyko į f urmas, visgi pe
reitų metų gyventojų prieaug
lis lyginosi 51,000. Gerais lai
kais Chicagos gyventojų prie
auglis siekdavo 60,000.

Chicagos Tuberku 
liozo Institutas

Banditai pašovė du 
policmonu

Institutas stengiasi sukelti $90- 
000 kovai su džiova.

keli ap-

ir West- 
susirin-

pat
Ta-

Chicagos Tuberkuliozo In
stitutas, kuris yra atlikęs dide
lį darbų kovoje su džiova, de
da pastangas, kad sukelti 
$90,000. Tiek pinigų bus rei
kalinga šiais metais išvysty
mui tinkamos darbuotės.

Kiekvienais metais prieš Ka
lėdas Institutas išleidžia tam 
tikrus ženklelius, iš kurių par
davinėjimo bandoma sukelti 
reikalingi pinigai. Tas 
buvo daroma ir dabar,
čiau ligi Kalėdų toli-gražn ne 
sukelta tiek pinigų, kiek 
kalinga, kad Institutas galėų 
tinkamai veikti. Todėl pinigų 
rinkinio vaji^s tapo pratęstas 
dar vienam mėnesiui.

Šiais metais Institutas ypač 
daug dėmesio kreips į švieti
mo kampanija. Bus spausdi
nama specialu literatūra, kuri 
aiškins pirmuosius džiovos 
simptomus. Mat, pradžioje 
džiova nėra jau taip baisi li
ga. Ji pasidaro pavojinga tik 
tame atvėjyj, kai įsisenėja.

rci-

Anksti sekmadienį 
siginklavę banditai 
Bcvcrly Gardelis, 91 st 
ern avė., ir apiplėšė 
kusius svečius bei kavines ka
sų. Vienas tarnautojų pašau
kė policijų, kuri tuoj atvyko. 
Tarp policijos ir bandytų įvy
ko slisišaudymas. Du polic- 
monai tapo sužeisti. Tiek jau 
sužeista ir iš banditų pusės. 
Tačiau banditai spėjo savo 
sužeistuosius draugus įtraukti 
į automobilių ir paspruko.

Apiplėšimo laiku svečių bu
vo apie 150. Banditai laimė
jo apie $1,500.

NAUJIENOS; Chicago, III. ,-------------------------------------------
niam baliui dovanas: Simon 
Skudas, pen and' pencil sėt; 
Agnės Klovas, pillow slip; Ma
ry Vezbaras, towel; Saloinija 
Vaskelukė, apron; Uršulė Za- 
letski, 
kailis, 
genis, 
apron;
Balius

book; Martha Bcnidi- 
dog; Anloimcttc Blaz- 
towel; D. Keturakis 
A. Vaskelienė, towel. 
buvo pasekmingas, li- 
o. K.

Del Dariaus-Girėno
Paminklo Statymo

II .

Fondo Globėjų 
atskaitos

U

West Park Sistemai 
paskirta $1,524,041
Ilarry Joscph, Chicagos West 

Parkų komisionierpi preziden-

vilių Darbų Administracija 
galutinai nžgyrė projektus, 
kurių tikslas bus pagerinti 
parkus. Tų projektų vykini- 
niui federalė vyriausvbė pas
kyrė $1.521,041/

Apskaičiuojama, kad parkų 
darbams bus reikalinga 4,099 
vyru ir moterų. Į tų skaičių 
įeis paprasti darbininkai amat- 
ninkai, inžinieriai, matinin
kai ir ofiso darbininkai.

Parkuose taisoma keliai 
ir takeliai, trobesiai, tiltai, 
tvoros ir t. t. Daug dėmesio 
bus kreipiama į pagerinimų 
žaislaviečių bei gimnastikos
salių

Per pereitus metus Chi
cagos gyventojų skai

čius padidėjo 51,000
Chicagos miestui pernai su

kako šimtas metu, 
kaimelio išaugo į 
miestų. Apskaičiuojama, kad 
šiandien (Jiicago priskaito 
$3,575,000 gyventojų. Ncžiu-

Iš mažo

RAUDONI^
pasauliuo sau- 
valandą ryte 

sulaukęs pusės am- 
gimęs Tauragės apskr., 

Gagaičių

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

šio 1 dieną, 8 
' 1931 m., 
žiaus 
Kviečiamos parap, 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

Z -moterį Juzefą po tėvais Sene- 
vičaitė, dukterį Delores 18 mė
nesių, 2 seseris Marijoną ir 
Barborą Raudonis ir švogerj 
Simoną Raudonį, švogerką Bro- 
nislava ir švogerj Pranciškų 
Ašmuotis ir du pusbrolius Mo
tiejų ir Izidorių Vitkus ir dvi 
brolienės Marijona ir Juzefą ir 
giminės, o Lietuvoj tėvelį Izi
dorių ir brolius ir seseris.

Kūnas pašarvųtas, randasi 
4540 So. Rockwell St.

Laidotuvės jvyks pentkadieny 
sausio 5 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
narni; j Nekalto Prasidėjimo 

/ Panelės švenčiausios parapijos 
B bažnyčią, kurioje atsibus gedu

lingos pamaldos už velionio sie
lį lą, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
H Kazimiero kapines,

Visi a. «. Kazimiero Raudo
ti nio giminės, draugai ir pažįs
ti. tami esat nuoširdŽAai kviečiami 
| dalyvauti laidotuvėse ir suteik

ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Duktė, Seserys, 
švogrriai. Pusbroliai, 
Brolienės

Laidotuvėse 
borius J. F. Eudeikis, Telefo- 

iį nas 1741.

ir Giminės.
patarnauja g ra-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Amerikos Lietuvių
Daktarų Draugija

Pri ešm etiniame susi rinkime 
lapo išrinkta nauja valdyba

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija susikūrė jau prieš 
keliolika metų. Kadangi Chi
cago yra, taip sakant, Ameri
kos lietuvių sostinė, o prieg- 
tani čia yra daugiau lietuvių 
daktarų nei bite kurioje kito
je kolonijoje, tai visai natūra
lu, kad čia yra ir Draugijos 
centras.

Daktarų Draugija praeityje 
yra nemažai veikusi. Na, o 
per paskutinius kelis metus 
jos veikimas dar labiau padi
dėjo. Mat, iš metų į metus 
Draugija stiprėja, jos narių 
skaičius didinasi. Pernai ir 
užpernai Draugija surengė ga
na sėkmingas sveikatos savai-

Pereitų penktadienį gruodžio 
29 d., p. Masiulio svetainėje, 
6611 S. AVestern av., Ameri
kos Lietuvių Daktarų Draugi
ja laikė savo priešmetinį susi
rinkimų, kurio vyriausias tiks
las buvo išsirinkti valdybų se
kantiems metams. Susirinki
me dalyvavo pusėtinas dakta
rų skaičius ir išsirinko valdy
bų iš sekamų asmenų: Dr. V. 
Šimkus, pirmininkas; Dr. Na
res, viee-pirm.; Dr. T. Dundu
lis, sekretorius, ir Dr. C. K. 
Kliauga, iždininkas.

— Žinantis.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

A i A
MARIJONA PETRUSIONĮS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 31 dieną, 12:30 valan
dą po pietų 1933 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Kauno 
rėd., Raseinių ap„ Laukuvos pa
rapijos, Dulkialaukio kaimo.

Paliko dideliame nuliudimo 
vyrą Tamošių, 2 dukteri Mari
joną ir Adele, 8 sūnūs Simoną, 
Antaną ir Tamošių ir pussese
res Ona Tekerienė ir Ražutėnė 
pusbrolius Skiriuuntus Juozapą 
ir Joną ir Kazimierą ir brolie
ne Ežerskienę ir jų sūnūs ir 
dukteris ir giminės, o Lietuvoj 
brolius, seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
graboriaus S. M. Skudo koply
čioj 718 W. 18 St.

Laidotuvės jvyks seredoj sau
sio 3 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios 718 W. 18 St. i Die
vo Apveizdos parapijos bažny* 
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Marijonos Petru- 
sionienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarną-* 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras. Dukterys, Simai,
Broliai, Seserys ir Giminėj.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. M. Skudas, tel. Monroe 3377

William G. Donne, Illinois 
manažeris valdiškos paskolų ant 
namų įstaigos HOLC, kuris bu
vo priverstas rezignuoti iškilus 
kaltinimams, kad ta įstaiga yra 
netikusiai vedama. Dabar ir 
prokuroras tyrinėja tos įstaigos 
vedimų.

Kame galima gauti 
Brighton Parko Avi

acijos tikietus
Brighton Parke Aviacijos 

balius įvyks šeštadienio vaka
re sausio 6 d. Hollywood Inn. 
Yuškos svetainėje, 2419 West 
43rd St. Tikietus galima gau
ti sekančiose vietose:

1 Edvardas Čepulis, 3503 S. 
California Avė.

2 B. R. Pietkicwicz, 2608 W. 
47lh St.

3 Kazys Petrauskas, 4432 S. 
Fairfield Avė.

4 Mrs. M. Bcrgicr, 4436 So. 
Fairfield Avė.

5 K. Dauskurdis, 2543 West
45 S t. «

6 Jonas Yuška, 2417 W. 43 
Street.

7 F. J. Puteikis, 4629 South 
Washtcnaw Avė.

8 Jonas A. Romanas, 4152 S.

9 Juozas Sandaras, 4446 So. 
Fairfield Avė. ir pas kitus 
ALTASS. narius.

Tikietai 25c., programas ver
tas $1.00. Molinos Simus.

Padėkavonė
Lietuviška Teatrališka Drau

gystė No. 1 taria ačiū tiems 
nariams, kurie aukavo meti-

Prieš kiek laiko kai kuriuo
se laikrašČiuoe tilpo pilna to 
fondo atskaita, kur smulkme
niškai pažymėta nuo ko, kiek ir 
kada priimti pinigai. Tačiau toje 
atskaitoje Dr. A. Rutka įtekąs 
niekur nesurado 
nežiūrint to

savo vardo, 
kad jis aukavo 

Dariaus-Girėno Paminklo Sta
tymo Fondui $10.

Dę. A. Rutkauskas
prisiuntė išduotų jam kvitą, 
ku’ri rodo, jog jo auka buvo 
priimta dar rugsėjo 17 d. 1933

mum;

'4, dm. Pinigus iš daktaro priėmė ir 
kvitų išdavė P. Jurgčla. Tatai 
liudija jo parašas. Vienok tie 
dešimtis dolerių fondui1 nepri
duota, nors jau ir pusėtinai lai
ko praėjo.

Mes patikrinome Dariaus-Gi
rėno Paminklo Statymo Fondo 
Globėjų atskaitų ir suradome, 
kad Dr. A. Rutkausko au’ka 
ten iš tiesų nėra pažymėta.

ba 1934 metams/; pirm., F. An
drijauskas; pagelb., F. Bistrą; 
rašt., J. Balakas; fin. rašt., 
J. Rcksnis; ižd., Kast./Janu- 
šauskas; kasos globėjai, Ben. 
Stancviče, F. Vinskus; marš., 
Kaz. Kinderis; vedėjas, Jonas 
Petraitis; ir pagelb., J. Bala
kas. Reikia pasakyti kad visi, 
valdybos nariai yra veiklus ir 
sumanus draugai.

Rašt. J. Balakas.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas; 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

Lietuvos Benas pri 
sideda prie Janu 

šausko skridimo
Lietuva Benas priešmetiniam 

susirinkime, gruodžio 12, p. 
Woodmano svetainėje, nutarė 
prisidėti prie Juozo R. James- 
Janušausko skridimo fondo. 
Penki doleriai buvo paskirti 
ir susirinkimas išrinko komisi
ja trijų narių darbuotis toliau 
tam reikalui.

Taippat susirinkime buvo 
nutarta paskirti Dariaus-Girė
no Paminklo Fondui pelną pik
niko* rengto rugsėjo 17 d., 
1933 m., kuris siekė $44.25.

Taipgi buvo išrinkta valdy-

Lietuves Akušeres

RADIO

A. MONTVID, M. D.
We«t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Maditon St.
Vai. I iki i po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley. 7330
Namų telefonai Bronewick 0597

NAUJŲ METŲ RADIO 
PROGRAMAS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistat
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapy 

U Midvvifc 
6109 South Albanų 

Avenua 
Phone 

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

Graboriai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
- Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso..

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampa* Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visa pasauli

po

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietajns 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicago, 111 
Phone Boulevard 7314

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
t

Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

ir

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Eudeikiaus ypatiškas patarnavimas yra patenkinę* tukstaąčius beveik 30 
metų. — Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karaboną su Šoninėm durim. •— Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau- 

( puma laidotuvėse, •— pašaukite

REPUBLIC .8340, it. perritikritikite. r ) '

Juozapas Eudeikis ir Tėvas
5340 So. Kedziė Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC 8310 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

HmBHBMHHMBHnnmRRSKaraanlMMomaHMnMMMHaMHMUi

Telefonas Yard* 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai , 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Šiandie 7-tų valanda vakaro 
Peoples Furniture 6o. transliuos 
Naujų Metų radio programų 
iš stoties WGES, 1360 kilo/ 
cycles. Išpildyme programų
dalyvauja visa eilė rinktinųTiai 
nininkų, pagarsėjęs Peoples ra
dio kvartetas ir duetas. Taipgi 
dainiVos solo operos daininin
kė ponia II. Bartush, p-lė O. 
Skeveriutė, A. čiapas ir kiti 
Kalbės daktarų draugijos pir
mininkas Dr. P. Zalatoris ir 
kiti. Bus rinktina muzika ir 
daug kitokių įdomių dalykų 
siklausyti. Kad pradėjus 
ksmai Naujus Metus, tad 
pamirškite pasiklausyti 
programo.

pa
liū
ne-

Y •
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Ar esi Altass nariu?
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiena 
yra naudingos.

J. F. RADZIUS
Incotporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

JL646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Lachavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja. laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, HL 
Td. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. ,

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
K CICERO, ILL,

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europot ir vii praktikuoja 
unojoj viltoj.

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

dieniai* pagal turitarimą.
3335 So. Halsted St

Ttl BOULEVARD 9199

Lietuviai Daktarai 
Anvrikoi Lietuvių Daktarų Draogiio» 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Kenvvood 5107

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

iperi Iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valando* nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal autattį.

Ofiso Td. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERf ASH
756 W. 35th St

(Cor of 35tb 8 Halsted St*.)
Ofi«o va,andos nuo 1-3. nuo 6t30-8:30

Nrd?ldi«-«»ai» oagal «nrarti

luietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę it patogesnę vieta

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

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

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th B Halsted St».) 

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

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-* 
Nedėldieniai* pagal sutarti.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Weitern Aviniu 

Lafayette 4146- - Tel.
VALANDOS;

nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai_ — _ _ — -- - - — — — — — — — — — — ~

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gera; lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytoja* chirurgą* b 
akušeri*.

Gydo staigias ir cbroniikas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me
todus X-Ray ir kitokiu* elektro* prie
taisu*. .

- Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., nttoli Morgan S* 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgdt Park 6755 ar Cantral 7464
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVENUE

T«l<fona» Vitgini. 0036 Į Į)^ CharfeS Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avę.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

kampa* 67tb ir Artesian Ava. 
Telefonas Grovehtil 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimu.

Raa. 6600 South Artetian Aviniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Td. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Striit 
CHICAGO, ILL.

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

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

9

Phone Canal 6122

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

Valandos; 1—-3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California A v*.

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd St„ ' Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto

Nedėliomis sulig
CHICAGO,

iki 8 vai. vak. 
sutarties.
ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avinai 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9S91

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street

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

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Avt.—^
i Tel. Boulevard 2800 

Rtz. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic9723

JOHN B BORDEN 
ulETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe Si., prie Clark 
Telefonai! State TflGOt Valando* O - * 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
Paned*llo, BerMo* ir Fčtnyčlo* vak. S tiki • 

Telefoną* Canal 81*1
Namai: 6459 S, Roclnvell Stree4 

Dtarninko. Ketverro ir Sabalo* vak. t Ud | 
Kalatoaaa Mepnt-b* MM
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PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS
M0R1WE BANKERS

MADOS MADOS
ir mums

BIRUTĖ

lavi

For Rent

be piktumų

Naujausia Paryžiaus mo

(Vardas ir pavardž)

(Adresas)

likę Dr. Strikoh ^ho stepped up

Tūkstančiai užpilde milžinišką Ashland 
Blvd. Auditorium Naujų Metų iškilmėse

būna laimingesni 
torijoje negu 1933

she was 
balcony. 
evening, 
admirer

smoothly 
the clear 
honorable

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Chicago- 
laipsnio, 
tarsi re- 
mokintis

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

dainos 
nuoširdes-

they 
sure, 
case,

deja.
va

naginis tur- 
raugija yra

) vieną naują 
i ubo.

Valdyba.

”. An M. D., 
fess up, Dr. 

And could we make

there, look! That’s

Ashland Boulevard Auditori 
joj jus tikrai busite. Tai ne 
pranašavimas, bet tikrenybe.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažjstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus jums 

mandagiai.

Jame$, if you please, 
as important. We 
a certain. Handsonie Prisirašykite i musų epulk| 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St,

BE JMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš- 
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinė.iimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
8261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

RENDON 2 eilės moderniškų ofi
sų, šviesus, naujai išdekoruoti, šty- 
mu apšildomi, gyvename bloke ant 
South Ashland Avė, Su jsigyvenu- 
nusiu gydytojam ir dentistu. Tin
ka dėl advokato, optometristo, beauty 
parlor ir tt. Telefonas

Boulevard 9685
4729 So. Ashland Avė.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia |dedu 15 centų ir pralau 

atsiųsti man pavyzdi No. 

Mieors

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

PARSIDUODA Tavem. Biznis ge
rai išdirbtas; priežastis pardavimo 
savininkas turi apleisti miestą. Ga
lima matyti vakarais.

3862 Archer Avė;

NAUJŲ METŲ AVIACIJOS BALIUS NEPA 
PRASTAI PASEKMINGAS

madienio va
iki po 3 valandų ryto 

Ashland Boul- 
Tai buvo 

nuostabiausiųjų pa-

8253 — Naujausia Paryžiaus mo
delis — tai labai elegantiška suk
nelė išėjimui. Tinka iš byle vienos 
spalvos materijos. Padabinta su Šil
kiniais kaspiniais. Sukirptos mieros 
16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Another well known Madame 
(in an attractjve 
by the way) was 
It’s too bad that 
find out the name 
esting looking

ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tek YARDS 0801

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai jstoje Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankymą 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 būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, 
tas virš $30,000.00.
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 j Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų i namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Cedarcrest2011

Pastebėtina, kaip žmonės, 
įvairaus amžiaus ir įvairiau
sių profesijų, suvažiavę iš vi
sų dalių Chicagos ir priemies
čių ir vienų vietą, gali urnai 
susidraugauti ir išbūti keletą 
valandų kartu, linksminda
miesi, šnekučiuodamiesi ir 
jausdamiesi, lyg jie butų arti
mi giminės arba geriausi prie- 
teliai vieni kitiems. >

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

Taip bu v 
kare 
pirmadienį! 
vard Auditorijoje 
vienas 
rengimų Chicagos lietuvių ko
lonijos istorijoje. Daugelis sa
kėsi neatsimeną, kad jiems bu
tų tekę kada nors šitaip link
smai, smagiai ir jaukiai pra
leisti laiką tokioje milžiniško
je minioje.

Pastebėtina, kad šitame Avi
acijos Baliuje, kur buvo ne tik 
seni vakarų lankymo vetera
nai, bet ir būriai juokaujančio, 
klegančio jaunimo, atvykusio 
paūžti ir'“su šturmu“ pasitikti 
Naujuosius Metus, viskas pra
ėjo be mažiausio nemalonaus 
incidento.

Ūžimo, juoko ir trepsėjimo 
buvo pilna. Ir kur čia nebus, 
kuomet visą laiką salės asla 
buvo' paruošta šokiams; kėdės 
išnešiotos; ir programo dau
gumai publikos teko klausy
tis stačiai. Sakyt kąlbą arba 
dainuot, kada visuose ketu
riuose namo aukštuose eina 
užimąs, kaip bičių avilyje,^bu
vo beveik negalima. Nė gar
siakalbiai negalėjo daug gel
bėti. Bet tai buvo gražios 
nuotaikos ir malonaus pasiten
kinimo užimąs 
be kivirčų ir be kitų neskanių 
“pamarginimų”, kurių^ < 
neretai pasitaiko lietuvių 
karuose.

Artinosi salės uždarymo lai
kas, išsijuosę dirbo būrys vy
rų ir merginų, patarnaudami 
prie valgių ir gėrimų, bet pu
blikos užsilaikymas pasiliko 
pavyzdingas iki paskutinės 
minutos. Kai kurie “seniai” 
stovi ir, žiūrėdami į judan
čius, juokaujančius burius, gė
risi: “Stebėtinai gražiai ir 
kultūringai išmoko žmonės va
karuose užsilaikyti!”

Bet kas buvo nuostabiausia, 
tai — kad į šį balių suėjo to
kia gausybė žmonių — nežiū
rint depresijos, nežiūrint dole-

Lietuvių Moterų Dr-jos Apšvietos 
metinis susirinkimas Įvyksta šian
dien sausio 2 d. 1934 m. Sandaros 
svetainėje, 814 W. 33rd<St., 7:30 
vai. vakare. Visos narės esate pra
šomos atsilankyti laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

Sekretorė
To mention all the narnės of 

the Lithuaniąn, society folk 
who attended the New Year’s 
Aviation Bali in honor of 
Joseph R. James (Janušauskas) 
would be almosit an impossible 
;ask. Nearly all of Chicago and 
the suburbs we^e there. What 

gathering! (
Būt we beg leave to mention 

that Mr. James did not enjoy 
the honor and applause all 
alone. Mrs, 
was j ust 
overheard 
say:

“There,
Mrs. James!“

“And who( is »the man beside 
her?“ ųueried his companion.

“Oh, he? I don’t know. I 
guess it’s Mr. James. I don’t 
<now him. Būt, I do recognise 
Mrs. James, — after she made 
her bow when she was called 
on the stage.“

So, so, people, somt persons 
are famous and some are more

Musų lietuvių gyvenime 
tart vis atsiranda nauji 
nauji reikalai.

Taip, pasak Heraklito: 
“Panta rei” — niekas nestovi 
ant vietos, visa kinta, mainosi, 
teka. Mainosi ir musų lietu
vių gyvenimas ir gyvenimo są- 
ygos. Vienok žmogaus lai

mei reikalingi butini trys pa- 
gryndiniai dalykai: valgis, 
miegas ir judėjimas. Judėji
mas paprastai būna principa- 
lei dvejopas — 1) Produkty- 
vis ir 2) Neproduktyvia. Pasi- 
mankštymas — pasilinksmini
mas, jeigu jis yra sveikas ir 
gražus yra produktyvis dar-

šiandien jau 
rėmėjai pailso 
gal dar liko 
bet tai nežymi skaitlinė.

Bei šiai nauja galinga rė
mėjų bendrija kyla ir prana
šauja “Birulei” gražią ateitį. 
Tai tėvai birutiečių. Ne, tik 
kad jte ugdo, ragina, skatina 
savo priaugančius vaikus tap
ti "Birulės” choro nariais, — 
bet su savo kaimynais, drau
gais ir pažįstamais noriai lan
kosi pasiklausyti ir pamatyti 
didelį "Birulės” choro kon
certą. Tai aš pastebėjau pra
eitą sezoną; tas pats atsiliks 
ir šį sezoną.

— Dr. A. L. Graičunas.

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 We»t fiSrd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS, 

Sav.
TeL REPUBLIC 4544

Visi stambus biznieriai, visi 
profesionalai, visa geresnė lie
tuvių publika Cliicagoje atsi
lankė į Balių ir tikrai, rengė- 

įsi-.jai nesidrovėdami gali pasi
didžiuoti šiuo parengimu ir 
tuo pačiu kartu pratarti nuo-

pasitiketl, be abejonės, [tokiu 
yra dainininkas Stasys Rim
kus. Jam prieinami net pa
saulio garsenybės, kaip pro
fesorius Boris Gudnov, ir Mi
ko Petrausko pastangomis su- 
pažindihtas su žymiais muzi- 
kais-daininkais ir mokytojais. 
Gerbiamas dainininkas Stasys 
Rimkus yra nepavaduojama 
dainos srityje pajėga 
jc. Dabar priėjo to 
kad iš dienos dienon, 
girnai jis tobulėja ir 
neliauja.

Chicagos lietuviai gali 
džiaugtis, kad gerbiamas Sta
sys Rimkus mus neapleis ir 
kaip tikras vargdienių draugas, 
mums visuose reikaluose su 
savo daina pavaišins, Kas ne
seka jo pažangos dainoje, tik
rai 'naujų džiaugsmų gėrėsis 
jo koncerte, kuris įvyks sau
sio 21, 1934 m. Lietuvių Audi
torijoje, 3133 “S. Halsted St., 
Chicago. Tylintis.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GROSERN® pardavimui, gera 
vieta priverstas parduoti nes turim 
kitą biznj. Tel. Canal 2695, 1709 So. 
Union Avė.

Drama ir Daina, kaip tik i 
atatinka produktyviam judėj 
mui. Nes vieni dirba 
naši, mokinasi, praktikuoja, 
vargsta, deda visas pastangas, 
kad gražiai padainuoti, kad tik
rai atvaizduoti asmenis dra
mos; kiti klauso, žiuri, stebi
si iŠ sujaudinančios dramos ar 
dainos. 1

“BIRUTE” kaip tik tąjį už
davinį gyvenime ir atlieka; 

fkaip tik tąjį trukumą papildo, 
ir padaro musų lietuvių gyve
nimą smagesnį, linksmesnį, 
laimingesnį.

Kad “BIRUTĖJ“ tikrai iš šir
dies ir iš peties ant savęs pa
ėmus tąją sunkią naštą, pride
ramai pareigas atlikti, — tai 
“Birutei” reikalinga, kad vi
suomenė atjaustų jos darbą ir 
jį įkainuotų; “Birutei” reika
linga suteikti medžiaginę pa
ramą.

Tąjį uždavinį nuo šenai vi
suomenė nors dalinai atlikda-

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė geroj apielinkėj, Cicero j. Biznis 
išdirbtas per 27 metus, 4 dideli kam
bariai iš užpakalio. Priežastį patir- 
sit ant vietos, 1345 So. 49th Avė., 
Cicero.

siems ir prisidėti prie visų jų 
aujiems Metams,Į su linkėjimais, kad lai 1934 

lietu- 
ir lai 
pasie-

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.5 j; Hacking $8.00; Millers Crctk 
$9.75. Pašaukit LAFayettc 8980.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

Lietuvą labiau už viską my
linti lietuve motina 1904 me- 
tais parsivežė savo Stasiuką 
3imkų (gimusį Cincinnati O., 
regis, 1900 metais) Lietuvon. 
Motinos globoje Stasytis augo 
pirmuosius penkerius metus. 
Tobula motina jam įkvėpė vi
sas kilnosiąs žmogaus ypaty
bes: tėvynes meilę, drąsą, iš
tvermę, pasiryžimą ir talentą.

Motina miršta, Stasyti Rim
tų augina jo motinos tėvai. 
Vos 14 metų sulaukusį jauni
kaitį, Augštosios Vokiečių Mo
kyklos, Kaune, mokinį 1914- 
1918 karas paliko kaipo vai- 
dylą musų busimai kartai, dai
nos galybę pagerbti už laisvę 
žuvusius jo draugus.

Kokiais jausmais jo švelni 
dvasia buvo žalojama. Prie jo 
motinos numylėtos žemės ir jo 
paties mylimos Lietuvos neap
sakomų vargų prislėgtas, jisai 
tampa tos brolių krauju pas- 
šventintos žemės dalimi. Jį 
matome pirmo huzarų pulko 
liuosnoriu, puskarininku, vi
suose mūšiuose su Lietuvos 
laisvės priešais kovojančiu ir, 
galiausiai, ties Kurkliu mieste
liu kovoje sužeistą. Už Lietu
vos laisvę kovojusio karžygio 
ant kūno randai, tai garbin
giausi papuošalai; Be globėji 
augdamas, savo jaunystę už- 
grudė savimi pasitikėjimo do
rybe. Įgimtas meilumas, o 
gal ir asmenybės magnetizmas 
į platųjį pasaulį, jam atidarė 
kelią. Visi jauną gražų Stas 
Rimkų myli ir gerbia, o jis 
visiems tiktai meile ir manda
gumu bei patarnavimu atsily
gina. »

Kultūros, muzikos,
■ srityje, veiklesnio,
• nio darbuotojo mes neturime.
- Jisai eina ideališkų artistų ta

kais prie tobulybės.
Jeigu ieškotume žmogaus,

■ kuriuo draugai galėtų pilnai

to pay our respect to the Ste- 
phens trio. One sings, one plays, 
one dirącts and all haye IT.

And lašt, būt with‘ rnost em- 
phasis, we mention Mr. and 
Mrs. Mack. It’s not such an 
easy task to do the announcing 
is it, Mr. Mack?

Thus, folks, ends our gallav- 
anting this time. Watch for our 
column next Tuesday or there- 
abouts. We may surprise 
and “pick“ on you next.

Friendly readers who 
willing to 'help us “get 
news“ are asked to send all 
Communications to this column 
ic/o Naujienos. Thank you. 
Please see that all contributions 
are signed with name and add- 
ress of sender. Contributors’ 
narnės will not be revealed, if 
so desired. Very confidentially,

Polly and Apollo.
P. S. SPECIAL. We just 

found out who was “promenad- 
ing on the balcony 
if you please: — 
Shimkus 
a lot of other persons confess! 
Būt we saw so many very in- 
teresting “goings on“ that we 
could ramble on ad infinitum, 
all about the petite Mrs. A., 
the charming lady xvhose first 
name begins with the letter X, 
the itenor, the violin player, 
and hundreds of the other pro- 
minent guests, būt we”ll save 
them for another time.

P. and A.

Mes mokame caRh už $100 
Lietuvos Bonus

Anderson, Plota & Co., 
Ine.

29 SO. LA SALLE STREET 
Room 548

ir to pobūdžio 
— dingo jie; 
vienas - kitas,

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

rinės įžangos, nežiūrint 
raus oro, nežiūrint visų kitų 
parengimų ir nesuskaitomos 
daugybės privatinių puotų na
muose, vestuvių pokyliuose ir 
kitur.

Doleris šiais laikais didelis 
pinigas, o kada šeima turi už
simokėti du, tris ir keturis do
lerius, tai ir pasiturįs biznie
rius pasikaso pakaušį. Kada 
au tie^ dojeriai sugrįš!... Bet 

vistiek sukrapštė žmonės savo 
taupinius ir urmu atėjo į 
Aviacijos balių paremti lakū
no Janušausko misiją, pasitik
ti kartu su juo Naujuosius Me

tai buvo sutikti sekmadienį, 
Ashland Boulevard Audito
rium, kur įvyko Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridi
mo Sąjungos* surengtos Naujų 
Metų Sutiktuves ir Aviacijos 
Balius, jie turėtų būti laimin
giausi metai musų gyvenime.

Retai kurie metai buvo su
tikti Chicagos lietuvių taip 
kaip tie laimingieji 1934.

Tūkstančiai, didžiulė minia, 
susirinkusi Auditorijoje gie
dojo tiems metams ditiram
bus, linkėdami jiems atnešti 
laimę, pesisekimą kiekvienam, 
bet svarbiausiai, kad jie pama
tytų lakūną Juozą R. James- 
Janušauską, laimingai pasie
kusį Kauną, po ilgos kelionės 
iš Amerikos į Lietuvą — sker
sai Atlantiką.

Linksmumas minioje buvo 
nepaprastas, smagumas 
linksminimas, džiaugsmas, dai-j 
navimas, veržte veržėsi iš i 
kiekvieno atsilankiusio, kaip'širdų ačiū visiems atsilankiu 
galima spėti iš ditirambų, šiuo 
kartu 
bet Naujų Metų Sukaktuvių ir j meta 
Aviacijos Balio rengėjams, vių i 
ALTASS — Skridimo Komite- jie pamato Janušauską 
tui ir lakūnui Juozui R. James- kusį Kauną, Lietuvą!

“Apšvietos” valdy
ba patieks raportus

Lieti/viy Moterų Draugijos 
“Apšvieta“ valdyba ir knygų 
peržiūrėjimo komisija šiandien 
patieks raportus susirinkime, 
kuris įvyks Sandaros svetainėj, 
814 W. 33rd St., 7:30 vai. va- 
<aro.

Valdyba ragina visas nares 
būtinai atsilankyti.—Valdyba.

white gown, 
Nora Gugis. 
we couldn’it 
of the inter- 
white-haired 

gentleman with ’whom 
promenading on the 
And later on in the 
who was the galiant 
of her gay singing?

And developing the subject 
some more, who might have 
been those numerous. white 
haired, and brown-haired and 
black-haired men seen pro
menading around with stunning 
Anne Schultz, who vied with 
Mrs. Gugis for honors in the 
attractiveness of their white 
gowns(and popularity.

And say, do say, did you see 
our very well known Mr. and 
Mrs. Eudeikis?, We čnjoyed 
watching them enjoy them- 
selves. v

And ithe famous foot-ball 
player, Ed Krause, caused 
many a feminine heayt to' flut- 
ter, when his broad shoulders 
were senn ascending the steps 
to the platform.

Anthony A. Dobbs deserves 
congrats for his good micro-

Tcbunie jie laimingi 
nui

vo, nes prie “Birutės“ buvo 
susispietęs būrelis rėmėjų bi- 
rutiečių. Nors tas būrelis 
žmonių ir vadinosi “rėmėjais“, 
bet jie iš kalno tik nusipirk
davo sezoninius tikietus, tai 
visas jų rėmimas tuo ir baig
davos. Ir gal vienas kitas 
prie progos bumterėdavo žodį, 
kad reikia remti ir stengtis pa
laikyti tą garbingą kultūrinę 
įstaigą 
atsilankymą į Birutes koncor-

eloser only for ithe lašt half of 
his noteworthy addross. (He 
looked as if he wore saying 
something noteworthy). Any- 
way, Doc, we heara your lašt 
words. Well said, well said.

Būt no, sir, no, sir, nono can 
compete with th( 
flowing voice and 
enunciation of our 
Consul Kalvaitis.

Or who can compete with the 
brevity of Dr. Biezis’ speech? 
We always did likę men of few 
words. (So does Mrs. Biezis, — 
evidently.)

Now that we’re back on the*
subject of doctors, we ask you, 
“ain’t“ it a pleasure at all times 
to see the ever ready smile of 
Dr. Davidonis? Other members 
of that noble profession were 
the doctors Zalaitoris, Dundulis, 
Yuška, and
It* seemed as if the whole coll- 
egfe of physicians was present.

Oh! one more. A certain 
young medic made himself con- 
spicuous by his early departure. 
Dr. A. J. Manikas and his com
panion, F. H. S., hastened away 
immediately after the New 
Year was rung in. Where, oh 
where do you suppose 
were a-headin’ for? To be 
to be sure, an important 
eh, Doctoi ?

Whait do you think?!!! 
almost forgot to mention Dr. 
Montvid, the most popular man 
on the north side, to say the 
least.

Būt enough about men. The 
following charmers \vere to be 
seen here and there selling the 
New Years novclties and what- 
have-you: Mrs. Miller, Miss 
Abrax, Miss Lucy Sadauskas, 
Miss Birute .Briedis and the 
blue-eyed Marie Slaters.

Mr. P. Miller certainly knew 
how to manage the works at 
the bar. Boy oh boy, was that 
a favorite męeting place!

Methinks we even spied the 
attornėys Zuris and Kaziunas 
cast glances at that particular 
bar. Or, didn’t we? Tut-tut, 
two agile lawycrs “pass the 
bar“....

Whoa! wo\e not forgeting

nuo patikrinimo metinių 
S. Kunevičia rašt.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeport Chicago, 111. 
laikys metini susirinkimą trečiadie
ny sausio 3 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3183 S. Halsted St. Visi nariai na
mų savininkai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių reika
lų atidėta ant šito susirinkimo ap
tarti. Taipgi bus išduotas komisijos 
raportas 
knygų.

20to Wardo Liet. Pal. ir Pafi. 
kliubo metinis susirinkimas jvyks 
sausio 3 d. 1984 m., 7:30 vai. vakare 
O. Bagdonienės svet. 1750 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkit dalyvau
ti, nes šis yra svarbus susirinkimas, 
taipgi neužmirškite savo pasižadėto 
darbo, atsiveskite 
narj prirašyti prie

Spėjnnt iš to kaip 1934 me- Janušauskui, kurio skridimo 
naudai, visas vakaro pelnas 
nueis.

Minia buvo tikrai didžiulė. 
Visi salės aukštai buvo pilni, 
o kuomet muzika ir šokėjai 
susirinko į didžiąją salę, var
gu buvo galima pro tirštumą 
prasisprausti. Tai bus bene 
pirmas toks pasekmingas ir di
džiulis lietuvių parengimas su
rengtas viduje. Ir įdomu .tas, 
kad Amerikos Lietuvių Tranz- 
allantinio Skridimo Sąjunga 
surengė ir didžiausią paren
gimą ore, t. y. Aviacijos Die
ną, rugsėjo 24 d., kuomet 15,- 
000 sutraukė į Ford Lansing 
Field, kad pamatyti lakūną 
Janušauską nardant po padan-

Partners Wanted

IEŠKAU partnerio (vyro arba 
moteries) prie lunch room biznio.

2438 W. 47 St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

GĖRIMAMS STIKLAI, visų sty- 
lių, didelis stakas, pigiai. Atlas Store 
Fixtures, 4704 So. Halsted St.

IETKIEWICZ&




