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Šiandie Susirenka 
Kongresas

I VIENĄ MĖNESI VEDĖ KETURIAS ŽMONAS

Kongresui kalbės pats prezidentas Roose 
veltas ir paprašys sau daugiau galių savys 

toviai spręsti muitų ir pinigų klausimus
VVASHINGTON, s, 2.— Hy- 

toj susirinks kongresas regu- 
liareį sesijai, į kurių atvyks 
pats prezidentas Rooseveltas ir 
asmeniškai perskaitys kongre
sui savo metinį pranešimą.

Prezidento pranešimas busiąs 
trumpas, kokių 2,000 žodžių. 
Jis trumpai peržvelgs kas iki- 
šiol yra atlikta ir kas daryti
na ateityje. Prezidentas pa
prašys, kad netik butų pailgin
tos visos jam nepaprastoj kon
greso sesijoj suteiktos galios, 
bet kad tos galios butų dar pra
plėstos, suteikiant prezidentui

galių savystoviai spręsti pini
gų klausimą, taipgi laisvai de
rėtis su kitomis 
muitų.

Savo pranešime
vengs prisiminti
klausimus, kurie kongrese gali 
iššaukti aštrių ginčų.

Reikalavimas galios derėtis 
dėl muitų nebuvo pasiūlytas 
pereitam kongresui, nes bijotų- 
si sukelti kongrese kivirčius.

Kaip pirmiau, taip ir dabar 
prezidentas pageidaus, kad kon
greso sesija birių kuotrumpiau- 
sia.

šalimis dėl

prezidentas
visus tuos

Išnaujo skaitys Cook 
pavieto pereitų rin

kimų balsus

Tarp Rumunijos gy 
ventojų ir valdžioj 
siaučia panika

Gal virš 100 žm. 
žuvo Los Angeles 

potvyniuose
JAU 44 LAVONAI SURASTI,

58 PASIGENDAMA

LOS ANGELES, Cal., s. 2.— 
Išrodo, kad sekmadienio lietaus 
audroje žuvo daugiau kaip 100 
žmonių. Dabar pasigendama jau 
58 žmonių ir 44 lavonai yra jau 
surasti.

35 lavonai surasti 
dar 31 pasigendama 

Los Angeles ap.
Visoj inpielinkej viešpatauja su

mišimas. Išrodo, kad žuvusių 
skaičius gali pasiekti 73 žmo
nes

Skaitymas bus padarytas rei
kalaujant grupei piliečių ir 
organizacijų

Pats karalius pasibijo dalyvauti 
nušautojo premiero 
dotuvėse

Duca lai-

Lietuvos Naujienos
Sunaikino priešingos 
partijos balsus rinki

mų urnoje
— Kintuose per 
rinkimus įvykęs 
paduotų balsų 
kuris parodo,

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

CHICAGO.— Vakar tęjsėjui 
Jareckiui tapo įtėlkta peticija, 
reikalaujanti naujo visuotino 
suskaitymo balsų, paduotų ge
neraliniuose rinkimuose lapkr. 
8 d., 1932 m. Peticiją, kuri 
sudaro 80 puslapių teksto, pa 
davė grupė piliečių, atstovau 
jančių įvairias organizacijas. 
Peticija siekiasi sutvarkyti rin
kimų mašinų Cook paviete, kur 
rinkimai nuolatos pasižymi di
delėmis suktybėmis.

Teisėjas Jarecki peticijų pri
ėmė ir tuojaus uždėjo areštą 
ant visų balintų, kad niekas 
prei jų neprieitų, taigi jis davė 
suprasti, kad jis sausio 12 d. 
įsakys naujų padaryti balsų 
skaitymų.

Nors peticija prašė skaityti 
tik mieste paduotus balsus, bet 
teisėjas Jarecki pasakė, kad 
jis įsakysiąs išnaujo suskaity
ti balsus visame Cook paviete.

BUCHARESTAS, s. 
soj Rumunijoj, kaip 
ventojų, taip ir valdžioje, vieš
patauja panika dėl teroristinio 
slaptos 
kimo, 
semitų 
zacija. 
lė ,bet 
darė ir
organizacijos 
Dabar niekas 
mas kris nuo

Pats karalius Karolis, kurio
rūmai yra stropiai saugomi, ne- 
dryso dalyvauti premiero Duca 
laidotuvėse; jis neva biskį su
sirgo ir prisiuntė tiktai savo

2. — Vi- 
tarp gy-

geležinės gvardijos vei- 
Tai yra fašistų ir anti- 
fanatikų slapta organi- 
Ji pirmiau buvo lega- 

premieras Duca jų už
dą bar pats krito iš tos 

teroristų rankų, 
nežino kas seka- 
tų užmušėjų.

Plėšikai sumušė pie 
ninės savininką

Blogiausia, kad valdžia neži
lo geležinės gvardijos narių ir 
negali jų suimti. Apie 2,000 
lacių jau liko areštuoti, bet 

spėjama, kad jų yra daug dau
žau ir niekas nežino kam jie 
nutaikys sekamų smūgį. Nu
žiūrima, kad geležinės gvardi
jos narių yra ir kariuomenėj.

Chicagietis Bror H. Peterson, kuris į vieną mėnesį vedė 
keturias žmonas ir už tų atsidūrė kalėjime. Jis sakėsi turys 
didelį tuntą Švedijoj ir kiekvienai prižadėjo po $500 vedybų 
dovanų. Bet kadangi jis pinigų neturėjo, tai iš vienos pasisko
lindavo, o su kita apsivesdavo. Girdi, jis nuolatinėmis vedybo
mis ieškojęs tobulos žmonos. Vienų suradęs, bet ji greitai nuo 
jo pabėgusi. . •

Veik visi bankai dą 
bar garantuoja sa

vo depozitus >

šeši žuvo automobi
lių nelaimėse pirmų

jų 1934 m. dienų

CHICAGO.—Vak^ar 6 vai. ry
te Irys plėšikai užpuolė Joseph 
VVagner pieninės raštinę, 5407 
V’. 24 St., Cicero, sumušė ir 
pašovė patį savininką Jos. Wag 
p.er, 60 m., iškraustė visą raš
tinę, bet pabėgo nieko nepelnę, 
nes nesurado $12,920, kurie 
buvo paslėpti dėžėj. Pats 
Wagner yra tik lengvai sužeis
tas.

Manoma, kad tai buvo pa
prastas plėšimas, nors ši pieni
nė jau tris sykius buvo išbom- 
barduota už tai, kad ji parda
vinėja pienų daug pigiau, negu 
kitos pieninės.

Pasimirė žymus chi 
niečių politikas

HONKGONG, s. 2.— Dr. C. 
C. Wu, buvęs Chinijos ambasa
dorius \Vashingtone ir pasižy
mėjęs politikas tarptautiniuose 
reikaluose, pasimirė šiandie po 
trumpos ligos.

Jo tėvas taipjau buvo amba
sadorium Washingtone. Dr. 
Wu pradinius mokslus baigė 
Jungt. Valstijose. Vėliau jis 
studijavo Anglijoj ir baigė 
Londono universitetų.

DVYNUKAI GIMK SKIRTIN
GAIS METAIS

ORR
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, protarpiais gal
būt lietus ar sniegas; nedide
lė permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4;- 
30.

NEW YORK, s. 2.— Nors 
du vaikai gimė Mrs. Pauline 
Baer ir skirtingais metais, bet 
vistiek jie yra dvynukai. Vie
nas gimė paskutinėmis pereitų 
metų minutėmis, o kitas gimė 
jau šiemet.

OMAHA, Nebr., 8. 2. —Trys 
žmonės liko užmušti, jų tarpe 
du CWA. darbininkai traukiniui 
užgavus troką.

WASHINGTON, s. 2. — Jau 
pradėjo veikti depozitorių ap- 
draudos įstatymai, sulig kuriais 
depozitai iki $2,500 bankuose 
bus apdrausti ir bus išmokėti 
depozitoriams nežiūrint kas at
sitiktų su banku.

Pasak federalinės depozitų 
apdraudos korp. pirmininko 
Cummings, depozitus apdraudė 
97 nuoš. visų bankų.

Virš 14,000 bankų yra ap
draudę savo depozitorius. Apie 
1,000 bankų neturi apdraudos. 
Vieni atsisako nuo apdraudos 
savanoriai, tvirtindami, kad jų 
depozitai esą apsaugoti. 141 
bankas negali gauti apdraudos, 
kadangi neįstengė kvalifikuotis 
gavimui apdraudos.

Gaila, kad valdžia neskelbia 
tų bankų, kurie nėra apsidrau- 
Ję ir kurie negali apsidrausti.

Dviejų valstijų, Kansas ir 
Texas, bankai negali apsidraus
ti, kadangi to neprileidžia tų 
valstijų įstatymai.

CHICAGO.—Pernai nelaimė
se su automobiliais Cook pa
viete žuvo 1,232 žmonės.

Pirmųjų šių metų dienų ne
laimėse su automobiliais žuvo 
6 žmonės. Tarp žuvusių yra 
gatvekarių konduktorius E. J. 
Pechous, 5034 S. Winchtester 
Avė.

31-365 metai kaleji 
mo už suklastavi- 

mą bonų
TOPEKA, Kąs., s. 2. —Ro- 

narld Finney, svarbiausias as
muo Kansas valstijos bonų su- 
klastavimo skandale, prisipaži
no prie kaltės dėl suklastavimo 
bonų 31 atsitikime ir liko nu
teistas nuo 31 iki 365 metų 
kalėj iman.

LOS ANGELES, Cal., s. 2.— 
Visoj pietinėj Californijoj vieš
patauja didelis sumišimas, vi
sur vien griuvėsiai, kuriuose 
gelbėtojai paskubomis ieško la
vonų.

Kiek 
lavonai 
kuoti. 
nių, kurie žuvo automobilių ne-l 
laimėse, pasidariusiose dėl aud
ros. Dar pasigendama 31 žmo
gaus.

Tai rodytų, kad nelaimėj žu’-] 
vo apie 73 žmonės, t įskaitant! 
žuvusius ir automobilių nelai
mėse. Tečiaus daugelis pra
puolusių galbūt yra jau tarn 
surastųjų lavoųij. Kiti prapuo
lusių galbūt atsiras gyvi, taip 
kad žuvusių skaičius galbūt bus 
mažesnis, negu dabar išrodo.

MaterialfSK nuostoliai siekia 
milionus dolerių.

Labiausia nukentėjo apielin- 
kės prie kalnų. Pasileidęs iš 
kalnų vanduo griovė ir nusine
šė s U savim namus. Daugelis 
auotmobilių liko palaidota. Gal
būt praeis dar kelios savaitės 
laiko pirm bus surasti visi la
vonai ir bus sužinotas tikrasis 
skaičius žuvusiųjų .

Paprastai sausa Los Angeles 
upė nuo nepaprastai smarkaus 
lietaus pavirto į sriaunių 125 
pėdų platumo gilią upę. Poli
cija ieško prigėrusių upėj, nes 

liko ištraukti keli

žinoma, iki šiol jau 35 
atrasti, 24 jų identifi- 
Tai neskaitant 7 žmo-

R v • • »v ou ošia si išnaujo 
skristi Į stratosferą
WASHINGTON, s. 2. — Kom. 

Settle ir maj. Fordney, kurie 
buvo pasikėlę į stratosferų virš 
10 mylių ir pasiekė oficialį au- 
gtšurno rekordų, dabar ruošiasi 
naujam skridimui į stratosferų, 
šį kartų jie nori .skristi su daug 
didesniu baliunu, kad pasiekti 
mažiausia 15 mylių augštumų.

ap-

Sudegė salė ' _ _
CHICAGO.—Vakar ryte 

degė Almira Simons svetainė,
1632 H. Hancock, kur pirmiau 
North Sidės lietuviai tankiai 
rengdavo savo parengimus* 
Griūvančios salės ldbos,M., buvb 
užgriuvusios kelis ugniagesius, 
bet jie visi išsigelbėjo nesu
žeisti.
000,

Nuostoliai siekia- $20,

Nušovė gamblerį 
vo namuose

sa-

CHICAGO.—Trys puolikai 4- 
sibriovė į gamlerio Michael Re- 
gan kitaip Walsh namus, 9223 
S. Houston Avė. ir prie žmo
nos, uošvės ir svečių akių jį 
nušovė.

Vėliau jis buvo identifikuo
tas kaipo vienas plėšikų, kuris 
dalyvavo apiplėšime Beverly 
Gardens, 9140 S. Western Av.> 
laike kurio liko sužeisti du po- 
licistai. Spėjama, kad ir Re- 
gan liko pašautas, todėl jo 
draugai jį ir nušovė, kad jis ne
išduotų kitų dalyvių. Arba jis 
neteisingai išdalino grobį, to
lei liko nušautas iš keršto.

JERSEY ŠUORE, Pa., s. 2. 
—Du žmonės prigėrė patvynu- 
sioj Susąųehaima upėj, kuri 
nunešė ląitynj tiltų ir nubloškė 
į vandenį automobilį, kuriuo tie 

I šmonės važiavo.

sioj Susąųejianna upėj

r

KLAIPĖDA, 
kaimo seniūno 
karakteringas 
suklastojimas, 
kaip su panašiais rinkimais rin
kėjai turi būti atsargus. Kai
mo seniūno rinkimams buvo 
pastatyti keli kandidatai. Kan
didatas Naujokas, šiaip turįs 
gyventojų pasitikėjimą, surinko 
vos 22 balsus. Kai kilo nepa
sitenkinimas, susirado jau 29 
asmens, kurie paliudijo balsa
vę už Naujokų. Vėliau paaiš
kėjo, kad senasis kaimo seniū
nas Plėvė, būdamas rinkimų 
komisijos pirmininku, kai kiti 
komisijos nariai buvo išėję, su
sitaręs su komisijos nariu Mer- 
kšaičiu, išėmė iš urnos dalį ati
duotų' balsų ir pakeitė Naujo
ko lapelius savo, Plėvės lape
liais.

Seniūnas Plėvė ir komisijos 
narys MerkšaitLs buvo patrauk
ti teisme atsakyti. Už rinkimų 
įstatymo peržengimų ir doku
mentų suklastojimą Plėvė nu- 
baudė 400 litų ir Merkšaitį 

[litų pinigine pabauda.
200

Normuojama Lietuvos 
pramonė

—Klaipėdos krašto komen
dantas nubaudė mokytoją Bruz- 
deilyną 3 mėn. kalėjimo arba 
5000 litų už šmeižiančias vals
tybę kalbas.

—Atvažiuos 
susipažinti su 
lefono stočių 
mis.

—Helsinki utose atidarytas pa
minklas dideliam Lietuvos drau- 
gui prof. Niemi. Paminklas pa
gamintas Lietuvoje.

anglų inžinieriai 
automotinių te
stą ty bos sųlygo-

KAUNAS.—Lietuvos pramo
nė pamažu normuojamą. Pa
skiroms jos gamybos šakoms 
palaipsniui nustatomos tam tik
ros normos. Taip, praeitais 
metai prekybos ir pramonės 
rumuose buvo išdirbtos deg 
toms plytoms normos, kurias 
vyriausybė patvirtino ir kurios 
jau veikia, šiais metais yra 
specialios komisijos išdirbtos 
degtų drenažo vamzdelių nor 
mos, kurios netrukus taip pat 
bus pasiųstos vyriausybei tvir 
tinti. Artimoje ateityje ruo
šiamasi normas nustatyti par
ketui, čerpėms, lentoms ir kt. 
Normų nustatymas sudaro di
delį patogumų pirkėjams, nes 
jie tada aiškiai žino, kokių pre
kę jie perka.

ne tik Los Ange- 
bet ir visa apie*

iš upės jau 
avonai.

Nukentėjo 
les miestas, 
linkę. Ypač nukentėjo tarpkal-|
niai, kurie liko užlieti iš kalnų! 
pasilęidiisio vandens ir visi na
mai nunešti. Daugelis žmonių 
vos tik įstengė išsigelbėti, van-j 
dens srovei huiiešus jų namus.

Tai jau trečia didelė nelaimė, 
kuri aplankė Californijų laike 
pastarųjų 9 mėnesių. Prieš 
kiek laiko užsidegus krūmams 
žuvo 29 darbininkai. Pirmiau 
įvykusiame žemės drebėjime li
to sugriauti keli miesteliai ir 
žuvo 102 žmonės.

<. i * * . .■ ,'&.y j

Argentiną ištrėmė 
103 sukilėlių vadus

Vilniaus krašte parduo 
dama iš varžytynių 

600 ūkių
1000 šiemet jau parduota

BERLYNAS. Elta, žiniomis 
iš Vilniaus, pirmomis gruodžio 
mėn. dienomis Vilniaus krašte 
apie 600 ūkių už skolas bus par
duota iš varžytinių. Ūkius par
duoda ūkio bankas. Per pas
kutinius metus ūkio bankas ir 
su juto susijusios kredito įstai
gos 
apie

jau pardavė iš varžytinių 
1,000 įsiskolinusių ūkių.

Sustojo cukraus 
fabrikas

KAUNAS.—Cukraus fabrikas 
šių metų cukrinių runkelių vi
sų derlių, farbikan pristatytų, 
jau perdirbo ir vakar galutinai 
suktojo, 
met 

,021 
351 
likę
giau kaip 25,000 maišų jau par 
duota.

Iš viso fabrikas šie- 
runkelių buvo priėmęs 51,- 
topų. Cukraus gauta 81,- 
maišas. Iš šio kiekia yra 
jau tik apie 56,000. Dau-

Teismas nubaudė pasų 
aferistus

Penkios firmos gavo 
iniunetionus prieš 

N. R. A.
Teismas uždraudė NRA vykin

ti savo kodeksus

' HARTFORD, Conn., s. 2. - 
Penkios vietos firmos gavo fe- 
deraliniame teisme injuctionų 
prieš NRA, gen. Johnson ir 
visų valdžių, draudžiantį val
džių vykinti kodeksus ir kitus 
industrinius nuostatus.

LONDONAS, s. 2.— Didžiau^ 
šia migla, kokios nebuvo jau 
nuo daugelio metų, sustabdė 
visokį susisiekimų oru, geležin
keliais ir vieškeliai. Trys žine
lės liko užmušti nelaimėse ant 
kelių ir trys prigėrė.

r LONDONAS, s. 2. — Bedar- 
Ibių skaičius Anglijoje gruodžio 
mėn. sumažėjo 55,938 ir dabar 
nAglija turi viso 2,224,079 be
darbius.

BUENOS AIRES, 8. 2.—Ra
dikalų sukilimas liko numalšint 
tas ir 103 radikalų partijos va* 
dai liko suimti ir ištremti J 
Martin Garcia salų. Tarp iš
tremtųjų yra ir buvęs prezi
dentas De Alvear.

■ .................. .... .................... ...

VATIKANAS, gr. 29. — Ir 
papa pradėjo ekonomUuoti, pa 
leisdamas iš darbo 600 darbi
ninkų, kurie dirbo Vatikano 

ir patai-
ninku, kurie dirbo 
mieste prie i 
symų

statybos

KAUNAS.—Kauno Apygar
dos Teismas paskelbė sprendi
mų, kuriuo nubaudė: Jasiukai- 
tį 4 m., Segalį 4 m., Taube 4 
m., Zešų—3 m., Leviną s.—4 
m., Serebravičių 4 men., Jaches 
—1 m., Zubrickų—2 m., Gaš- 
putį—6 mėn., Kleinermaną —1 
m., Molichų—8 mėn.,.Nesančukų 
3 mėn., Samalidnį—i m., Vin- 
cikų—8 mėn., Volpę 3 mėn. Nu
baudė ir sąlyginiai atleido — 
Beinartų, Braumaną, Faianų, 
Kanotrų, Palevskį, Valovičaitę. 
Išteisino: Čalezniakų, Litvinie- 
nę, Aleksandravičių ir Kliacki- 
nų. Jie visi buvo kaltinami klas 
tavę ir už pinigus neteisingai 
išdavinėję užsienio pasus.

Tuojaus Jasiukaitį, Segalį ir 
Zefų areštavo ir nuvežė į ka
lėjimą. Jasiukaitis, perskaičius 
sprendimų, susiėmęs galvą ran
komis, ėmė verkti.

Sprendimo paklausyti prisi
rinko pilna salė ir koridoriai 
publikos.

Pavyzdiniai Aviliai
KAUNAS.—Bitininkystei pro

paguoti žemės ūkio rūmai už
sakė pavyzdinių avilių. Aviliai 
bus išsiųsti apskričių agrono- 
moms, po vienų į kiekvienų ap- 
skritj, kuriuos galės pasisko
linti ūkininkai ir pasidirbinti 
panašius sau.

Bitininkystei propaguoti bus 
išleista ir specialios propagan
dinės literatūros.

V



NAUJIENOS, Chicago, 111. Trečiadienis, sausio 3, 1934
ARTUR BERGER

Paslaptingas Ežeras
Tarp tolimų indigo laukų gu

li senos radšputų valstybes so
stinė Jaipur. Visi to miesto na
mai dažyti rausvai, o gzimsai 
— baltai. Kodėl? Tai kuni
gaikščio kaprizas. Dėl to ši iš
siplėtusi sostinė gavo ypatin
gai gražių išvaizdų ir labai ski
nasi nuo kitų indų miestų. Čia 
ant mūrinių namų šokinėjo 
šventos beždžionės, vaikščiojo 
gražus povai, o gatvės judėji
mo vidury ilsėjosi tingios, rie
bios, šventos karvės. Gatvėmis 
vaikščiojo gražios moterys, neš
damos ant galvų didelius, mpli- 
nius puodus ar šiaip kų nors. 
Ant jų kojų barškėjo sidabro 
ir aukso grandinėlės. Sunkiai 
apkrauti kupranugariai ėjo sa
vais keliais; smulkus pirkliai 
vaikščiojo su krepšiais ir skry
nutėmis, kuriose laiko prekes. 
Kad atkreiptų į save gyvento-

eiuose prisodintų eukaliptų.
Nors mieštas' buvo didelis, 

bet dulkių ore buvo labai ma
ža, nes gatvėmis važinėjo vy
rai su. pilnomis vandens stati
nėmis ir, kur tik grindimas 
išdžiūdavo, vėl jį palaistydavo.

Iš kažkur buvo girdėti mu
zika: iš pradžių tik neaiškus, 
nutraukti tonai, bet jie vis la
biau ir labiau aiškėjo. Jau ga
lima buvo iš kitų tonų išskirti 
bi?gno mušimų ir cypiantį rago 
balsų. Griežikai pamažu artė
jo. , .

Europietis nuo tos muzikos 
apkurstų, bet maharadžai ji 
maloni.

Toje pusėje, iš kur plaukė 
tie garsai, kilo nepaprastai di
delis triukšmas. Jį sukėlė ku
nigaikščio pasiuntiniai, praneš-

Tuoj po pasiuntinių jojo 
muzikantai. Juos sekė visas 
būrys kunigaikščio tarnų, šie, 
laikydami už trumpų grandi
nių, vedė prijaukintus leopar
dus, kurie medžioklėje šunis 
atstojo. Paskui juos jojo ant 
gražaus balto arklio pats ma
haradža. Brangus, baltos me
džiagos, auksiniais siūlais siu
vinėtas apsiaustas dengė jo 
gražius medžioklės rubus, o 
galva buvo apsupta gražiu tur
banu, apaagstytu brangiais, 
prieš saulę 'žėrinčiais akmeni
mis. Jis jojo šalia milžiniško 
Indijos dramblio, kurio plati 
kakta b u* v o apdengta raudona 
antklode. Ji dengė ir visų jo 
nugarų,. ant kurios stipriais, 
plačiais diržais buvo pririštas 
didelis, kelionei patogus bokš
telis. Gražios užuolaidos den-

jų dėmesį, jie putė tam tikras gi kalavijai. Kiekvienas laikė 
dūdeles, šiek tiek į fleitas pa- rankoje didelį skydų, Ietis, ku
dašiais, iš kurių plaukė ploni, rių galai blizgėjo saulėje, jie 
cypianti balsai. Skysti pavėsiai laikė permetę per petį. Visi jo- 
clriekėsi iš sodų, nuo sulinkti- jo ant gražių, arabų vaislės ar

dami valdovų atvykstant. Jie gė viduje sėdinčių kunigaikš 
bu‘vo apsivilkę raudonai, o jų čio mylima moterį nuo žmo- 
aukštai iškeltos galvos buvo nių akių ir karštų saulės spin 
pridengtos pilkais turbanais, dūlių. Viena užuolaidų buvo 
Sėdėjo jie patogiuose balnuo- truputi pakelta ir pro ta tarpų 
se, o prie jų šonų kabėjo ii- galima buvo pastebėti leopar-

do galva, kurių, matyti, ma- 
i baranti glostė, nes iš už užuo
laidos tam tikrais laikotarpiais 
išsikišdavo maža, graži ranku

čių palmių ar gatvės pakraš- kliu. tė ir, atsargiai nusileidusi ant
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CHAPTER FIFTY-FOUR

Mom got more vvorried as time 
went on. People around town began 
to say this and that, and the ones 
that carried it all to Mom vvere 
only too glad to do it, she thought, 
just to see vvhat she would say and 
carry it back. Būt when it got into 
M a re h and Tommy vvas štili home 
they started to come right out. in 
the open and talk more plainly. lt 

*. got so that Mom felt everybody 
was looking at her everytime she 
went down the Street; that the 
šame, ones who used to stop Ker 
and ask about how great Tommy 
wae, these šame ones were only 
waiting their chance to put a dig 
i n against him. Mrs. Johnson came 
and told Mom that somebody had 
said at a dance that Tommy had 
got an A.B. degree from college all 
right—All-American Bum.

Mom knew who it was had said 
it; likę as not Mrs. Johnson’s own 
daughter who was jealous of Tom
my because he wouldn’t have any- 
thing to do with her—Mom had 
seen her making eyes at him again. 
So, although Mom vvas mad as a 
hornet inside she pretended to just 
smile and said: “Well, Mis’ John
son. the one that said it is probably 
mad because Tommy considers 
himself too good to lay down in the 
'utter with her; because the one 
.hat said it is probably the kind 
.hat vvould lay down in the gutter 
»vith anybody that came along be
cause she probably didn’t have any 
• aisįng in the first place.”

Mrs. Johnson looked funny at 
Hom and her f^ce- took on a black 
look; būt just the šame she didn’t 
■ome to Mom with any more tales 
ivith her long face, the hypocrite.

Mom guessed Tommy mušt feel 
the šame way she did around town 
because he got to staying around 
the house more and wrote letters. 
All he seemed to be doing vvas 
v rite letters in the moming and 
then vvatch for the mailman all 
day. Almost every day he got one 
letter, the šame kind; and Mom 
happened to see the handwriting 
one day vvhen it was delivered and 
before she could decided vvhat was 
familiar about it, John said: “Tom 

. and Dorothy mušt be pretty thiek 
again.”

“Ycs,” said Mom, “it looks likę 
lt.”

“Tell him to marry the giri and 
make it easy on the mai) carriers,” 
John said. “He don’t seem to get 
many answers from all them let
ters for jobs, does he?”

“He’s just taking his time,” Mom 
said, smiling.

“Tell him not to pay any atten- 
tlon to the knockers in this town,” 
John said. Then he left, hitehing 
his pack up on his arm and the 
black dog that muddied up the 
porches following him. His* name 
was Hector and John called him 
Heck for short.

Somehow Mom was happy that 
Dorothy was writing to Tom. It 
showed she wasn't likę the ręst in 
the town . . even her father, who 
never said a word now about giv- 
ing Tom a job in the fąctory. when 
he needcd it so bad. Of course Mom 
didn’t really want Tom to work in 
the- factory. She had evąn had some 
vrords with Pop about this because 
right away Pop said she thought 
bei dude ton was too good fbr the 
factory and lt was her fault he had 
gone and wasted his time in college 
and football and if he had liatened 
to Pop in thor beginning he vvould 
have hia trade learneęi by now. And 
Mom got mad and said, what would

and waiting on the factory to go 
on and off, and it would be that 
way all hia life. Then Pop got mad 
and said he guessed he never was 
good enough for her, being just a 
vvorkingman; and Mom said she 
didn’t mean that at all; būt that 
he shouldn’t be bothering Tommy 
about going to work in the factory 
with all his education; and that 
she’d rather starve than have all 
the knockers in town have the 
laugh on their boy for the ręst of 
their Jives.

BpC Pop ętayed mad and Mom 
3Sd to go. off and cry. and it was 
funny to be mad at Pop. He went 
out after supper and stayed a long 
while. Meals were unhappy times 
now. Uncle Louie c a m e around 
whenever he could and sat down to 
eat, claiming that Cousin Emmy 
didn’t feed him half enough and 
that a bird couldn’t live on what 
she put on the table. Then he ai- 
waya looked to see if Tom was 
around and when he saw that he 
was he was mad; and Mom knew 
he was watching and hoping Tom 
would leave just so he would get 
his room back; and it was too much 
likę waiting for a siek person to 
die so he could get the money; that 
was bad enough būt Uncle Louie 
even had the nerve to give Tom 
bfack looks as if to ask him why 
he wasn’t working instead of loaf- 
ing around. And vvhen Cousin Em
my came‘around she always looked 
at Tom as if she thought anybody 
mušt be out of their heads to give 
up such a good job in Hollywood.

With Tommy quiet and kind of 
ashamed and Pop ready to say 
something and Uncle Louie always 
having something nasty on the 
edge of his tongue, Mom was proud 
of Pete. He vvas pretty busy at his 
two places būt he vvas nice to Tom 
and always pretended that nothing 
had happened and that Tom vvas 
štili as great as ever. Sometimes 
Mom thought Pete had more sense 
than any of them. The older he 
grew the more he reminded her of 
her grandfather.

When Pop got back from down- 
town that night he had his hat 
down on one eye and marched right 
up to bed vvithout saying a word. 
Mom wasn’t mad any longer and 
she wanted to say something būt 
Pop vvas in bed when she went up- 
31 ai r s and asleep; and Mom could 
hardly sleep all night because it 
was a long time since she and Pop 
had been really mad. /The next 
moming they t a I k e d , sort of 
strange and short to each dther 
vvhile he was getting ready to go 
to work. Coth of them were kind of 
ashamed of themselves and didn’t 
knovv how to say it. Mom didn’t 
even ask him where he got the 
bruise on his face, partly because 
he was trying to hide it.

Būt she soon found out. The 
other n e i g h b o r< Ladiea dame in 
Butcher Brown’s right after Mom 
and she could see tney had some
thing on their minds and she vvon- 
dered what it was this time.

Mrs. Flannįgan did the talking: 
“1 hear your man had some trouble 
lašt night. Mis* Randolph.”

Mom’s beartu * sanfc. Pop had a 
temper when he got started; it vvaą 
her fault; she had made him madi 
Mom vvouldn’t give them the satis-

know;jm she saki: “Just what did 
you hėar, Mis’ Ftannigan?”
- Mr* Fla&niąąp hesitątedr they 
ąjl knew Mor» hM a sharp tongųę 
in her head wHen she wanted"to ūse 
ii “WeD; I heard that Jake M.'in

he have if he did hava Uis tratfe gan passed some remark down at 
learncd— he’d be worklng half-time the gafage about ydur Tom šnd*

that your man hit him and they 
had a big fight.”

Mom bit her lip. It was bad 
enough before būt now it would be 
ai) over town. While they were 
vvatehing her, John the mailman, 
came in. “Hey, Mis’ Randolph,’ he’ 
said, “when’s that old man of 
yours going to fight Dempsey?” 

“Why?” said Mom.
John laughed. “Jake Morgan 

looks likę a freight train hit him. 
It was about time somebody 
k n o c k e d him off—your old man 
could run for mayor today.” 

Mom said, carefully.
some other people will hold on to 
their tongues better now and keep 
them out of other people’s busi- 
ness.”

There was a silence. John looked 
at the other neighbor ladies and 
laughed right in their faccs and 
walked out, with his dog Hector, 
trailing along. Hector never came 
in the grocery store because Albert 
had given him a seratehing once 
and Butcher Brown never got tired 
talking about it.

That night at supper was funny. 
Pop came home from work and he 
was swaggering a little and Mom 
knew he felt pretty important be
cause people had been talking to 
him all day at the factory about 
how good a fighter he was. Būt he 
štili had his hat down over that 
eye when he came in and she just 
said helio and pretended nothing 
had happened.

At the table they had hardly sat 
down vvhen Uncle Louie came in 
and Mom had to sėt another plate.

Tom looked at Pop and said: 
“Thanks Pop—only you shouldn’t 
have paid any attention to the , 
bust-off.”

“Well,” Pop said, “there ain't 
nobody going to make any remarka 
about any of my family and get 
away with it.”

Pete got to kidding him. “What 
did you hit him with, Pop—the 
right or the left?”

“Both,” Pop said. “1 gavę him 
the left hook, then 1 feinted him, 
then I gavę him the right—just the 
vvay Dempsey did to Tooney vvhen 
he knocked him out in Chicago.”

“Tunney won that one,” Uncle 
Louie said.

Pop sneered. “He was knocked 
out in the seventh round—būt"the, 
referee give it to him.” Pop vvas a 
great Dempsey man.

“Jut,, the šame Tunney won the 
fight,” Uncle Louie insisted, 
“Where did you get that bump on 
your face ?”

“That’s nothing,” said Pop. “It 
vvas an accident. Wo started rass- 
ling when he got up the third time 
and his' sleeve tore 'vvhere i had 
hold of it and he happened to grąže 
my face. Then 1 finished him the 
šame vvay Joe Gana used ‘to."

“How vvas that, Pop?” Pete 
asked.

Pop demonstratedj “1 shovvod 
him the Įeit, see—-then I ga<VQ hirp 
the right.”

He looked over, sneaky-like, to 
see how Mom was taking it. She 
shook her head and smiled at him. 
“Your meat is getting cold,” she 
said.

Pop smiled at her and she knew 
their mad spell was over.

“Anyhovv,” said Pop, “1 gueSs 
\tobody, in tovvn i£ ' going to get 

faction of kn.avving she* dWt ^resh witb the men of thia-fa/nily 
... Jv. ------ for avvhile.”

“Sure,” said; Uncle Louie. “The 
•faur> of us could clpan up the tow.n 
if we wanted to.”

Pop vvhistled and shook his headi 
t f '
’ , ’ (To fle Gontinued)
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C. Worth Holmes iš Woodlawn farmos, Joy, 111., kuris ne
senai Chicagoje įvykusioje gyvulių parodoje tapo pripažintas 
kornų karalium. Jis laiko gautą trofėjų ir kelis jo užaugintus 
kornus.

matomos galvos ir per jų pa- tarnaičių. Jau iš tolo galima 
braukusi, vėl dingdavo už už- buvo jausti malonų jos varto- 
uolaidos. ' jamų kvepalų kvapų. Dabar

Minia baimingai atsiklaupė 
prieš savo valdovą, jis lic 
pč tarnams svaidyti žmonėms 
pinigus. Tada visi pašoko: ki
lo didžiausias triukšmas ir su- 
grudimas aplink keistų vilks
tinę. Ėję šalia širmio ii’ dram
blio sargai paniekinamai žvel
gė į besigrūdančius pinigų rink
ti neturtinguosius ir juokėsi iš

Toliau jojo raitelių būrys; 
tai valdovo saugotojai, , visų 
pavaldinių ar paties valdovo 
karžygiais vadinami. Kunigaik
štis juos labai brangino ir ap
dovanodavo sąvo malonėmis.

Gale vilkstinės ėjo dramb
liai, kuriais medžioklės grobį 
gabeno; nušautus#.elniui, tig
rus, kalnų ožkasXahtilopes ir 
kitus laukinius gyvulius.

Pagaliau pasiekė rūmas. Rai
teliai ir griežikai išsirikiavo 
abipus gatvės, o maharadža 
su savo palydovais didingai 
įjojo į rūmų kiekių, ^is leng
vai nušoko nuo puikaus žirgo 
ir meiliai jį paglostė. Bet gy
vulys negalėjo matyti savo šei
mininko, nes jo akys buvo iš
luptos, o jų vieton įdėta pora 
brangių rubinų. Kunigaikščiui 
tai labai "-patiko.

Didelis dramblys pamažu' 
ir atsargiai, lyg žinodamas, ko
kią tobulų būtybę neša ir ne
norėdamas jos sukrėsti, atsi
gulė ant žemės. Tada kuni
gaikštis priėjo ir padavė iš 
bokštelio lipančiai moteriškei 
rankų. Jos veidą dengė tankus 
šydas. Visi tarnai žemai nusi
lenkė,
puolė kniubšti prieš savo val
dovus ir prisilietė kaktomis dul
kėtos žemės.

Įėję į rumus, jie pajuto ma
lonią vėsumų. Tuo pat laiku 
prie kunigaikščio prisiartino 
vienas ministerių ir su dide
le pagarba pranešė, kad atvy
kęs pirklys iš Persijos ir at
vežęs labai daug brangių ak
menų, audinių, mezginių, kili
mų ir kitų brangių prekių. Jau
na kunigaikštienė smalsiai 
klausėsi jo žodžių ir nepralei
do nei vieno žodžio, Ministe- 
riui pasišalinus, ji trumpai pa
sikalbėjo su vyru., Jis linkte
lėjo ir ji, tarnaičių lydima, nu
skubėjo per baltojo marmuro 
sales į savo kambariu^, kad at
vėsusi šaltoje vonioje, atsiga
vusi ir pasilsėjusi, vėl galėtų 
pasirodyti savo ponui.

Pasilsėjęs, kunigįaikštis įėjo 
į didelę, turtingai išpuoštų sa
lę. Jos. sierius? buvo padarytos 
iš. permalonaor aiebaštOį vieto- 
mis pagražintos brąngiW ak
menimis,, , sudėty tais, p^našįaii 
;kaip ( Ąrgos ^mioee« Delhi ir 
TadhMahsr salėse.;

Iš kitos salės puses pasigir
do tylus skubus žingsniai, .Tai 
ėjo su bliz$&n$bnt

čio žmona, fetč ja ėjo'“keletas

o arčiau stovėjusieji

3u blizgančiom is džiaugi 
'akim Farani, kunigaiks-

tik pusė jos veido buvo uždeng
ta plona marška. Juodos akys 
buvo gerai matomos. Priėju
sios atsisėdo ant gražių, mar
gų ir minkštų pagalvių. Prieš 
jas gulėjo didžiule krūva pre
kių. Joms susėdus, iš užu pre
kių išnėrė žmogus. Jis taip 
žemai nusilenkė, jog jo kakta 
pasiekė marmuro grindis, o 

i prekės jį visai paslėpė nuo į- 
ėjusių akių. Mandagiai linkš- 
Čiodamas kunigaikščiui ir ret
karčiais mesdamas slapią žvilg
snį į jo favoritę, pirklys ėmė 
dėlioti savo prekes: puikius si
dabrinius išdirbinius iš Delhi, 
kilimus iš Amahamado, gra
žiui, ploniausius audinius iš 
Kašmyro. Juokdamos ir džiaug
iamus, į<ąįp mažas vaikas,, kų- 
nigaikštieitČ nuėmė '' nuo savo 
gražaus piršto puikų, deiman
tais apsagstytą žiedų, sučiupo 
arčiausiai gulėjusį au’dinj ir j- 
vėrusi, išnėrė jį visų pro žie
dą. Paskui ji paėmė skarų ir 
apgaubė ja savo puikų, grak
štų kūnų. Tuo tarpu persas 
dėliojo vis naujas ir naujas 
prekes. Ant grindų gugėjo rau
donai išsiuvinėti Bucharos 
rankdarbiai, gražios, įvairiai iš
margintos skrynutės, papuoša
lai iš Himalajų, smaragdai ir 
rubinai, safirai ir pasakiškai 
gražus brilijantai, kurie dieną 
žaliai, o vakare ar naktį, ka
da į juos šviečia dirbtinė švie
sa, rubinai mirga. Laiminga 
kunigaikštienė tik žiūrinėjo 
prekes ir rinkosi, kurios jai pa
tiko. Kunigaikštis žiuTėjo j ją 
ir patenkintas juokėsi. Ir jam 
brangenybės patiko; bet krūva 
plonų audinių, gulėjusi visų 
prekių užpakaly, labiau trau
kė jo žvilgsnį. Jis jautė, kad 
ten, kur nors prie tos krūvos 
yra paslėpta gyva bi?tybė. Pa
galiau persas baigė rodyti sa
vo prekės. Pasirinkimas buvo 
labai didelis ir nudžiugusi Fa
rani ėmė kaip mažas vaikas 
ploti rankomis.

Staiga ji pąstebčjo, kad pir
klys žengė tris žingsnius at
gal, jos akys sužibo iš smal
sumo. Plonų audinių krūva 
ėmė pamažu judėti ir kilti. 
Persas truputį pasitraukė. Iš 
po marškas pasirodė moteriš
ka rankytė; ji įsikibo į išties
tą pirklio rankų ir jis nuvedė 
j03 savininkę, arčiau prie ku
nigaikščio.,

Farani širdis ėmė smarkiai 
plakti. Ji pasižiurėjo j kuni
gaikštį, bet tas ’jos žvilgsnio 
nęjųto. Kų tai reiškė? Kokiem 
galani pirklys atvedė * tą mote
rį ir atidąng,ė „ jps veidų taip, 
kad jisr tik kunigaikščiui bu
vo matpmas ? Kunigaikštienę 
kankinu smalsumas. Jį norėjo 
pasilenkti, kad pamatytų tos 
moters veidą, bet laiku ŠlVsi- 
valdė ir, ėmė' glostyti Šalių gu
lintį audirtį. Jos pirštai drebė
jo. Lyg iš kažkur toli išgirdo

ji pirklio žodžius:
— šių mergaitę, musų gen

ties perlų, gražiausią gėlę, ku
ri pražydo Schiros krašte ma
no tautiečiai dovanoja tau, gar
bingas kunigaikšti. Jie dėkoja 
tau už tai, kad tavo galinga 
ranka taip švelniai elgiasi su 
išsisklaidžiusiais po tavo kra
štų jų broliais.

Ir jis atrišo nuo jos kaklo 
kaspinėlį. Atpalaidota marška 
ėmė pamažu, lyg ^lengvas de
besėlis, ■ kristi, atidengdama 
puikų jaunuolės kūną. Ir taip 
ji, truputį paraudėsi, stovėjo 
prieš sužavėtų kunigaikštį. At
rodė, kad jis nedrįsta kalbėti, 
bijodamas, kad visa tai tik 
gražus sapnas ir vienas žodis 
gali jį išsklaidyti. Jo skruos
tai nervingai trukčiojo, jo krū
tinė greitai. alsavo. Jis jautė 
vidaus kovą. Farani visa tai 
puikiai matė. Ji drebėjo visit 
kunu, nes žinojo, kad šiose mi
nutėse sprendžiamas jos liki
mas. Ir kunigaikštienė ėmė 
melstis visagalinčiai deivei Ka
li. Deivė, rodos, išgirdo jos mal 
dų, nes kunigaikštiene įsidrą
sinusi pašoko iš savo vietos ir 
nuėjo prie svetimos mergaitės, 
kuri išsigandusi ir išplėtusi akis 
žiurėjo į besiartinančių ru‘mų 
ponių. Ji bijojo jos ir kupino
mis vilties akimis pažiurėjo į 
maharadžą. Bet jis sėdėjo ne
judėdamas ir sekė akimis Fa
rani. Priėjusi, ji sučiupo dre
bančių merginos ranką, pri
spaudė jos grakštų stuomenį 
prie savęs, pkbučiavo jos gra
žią kaktų ir, apžiūrėjusi jų nu’o 
galvos iki kojų, nuvedė pas ku-

lonę. Kunigaikštis tylėdamas 
žiurėjo į Farani. šių valandė
lę jis visko laukė iš savo kar
štakraujės žmonos, bet to, kų 
ji padarė — ne. Ji karštai su
čiupo savo sodo naujos gėlės 
rankų ir suspaudė ją taip stip
riau kad ji net atšalo. Bet ku
nigaikštis nepastebėjo: jo akys 
ir mintys buvo nekreiptos j 
ją. Jis pavadino savo rūmų per
lų, tuo pačiu vardu, kuriuo žy
mus persų šachas Dšehananas 
iš Argos vadino savo žmoną. 
Tas vardas buvo — Mahal.

Praslinko kep mėnesiai. Gy
venimas ėjo santaikingai. Abi 
žmonos draugiškai dalinosi ku
nigaikščio meile. Bet ne vienų 
tylių, gražią naktį Farani pra
liejo daug ašarų, apie kurias 
niekas, be jos senos patikimos 
auklės ir ištikimas tarnaitės 
Har Dėvi, nežinojo, šioji jau 
nuo seniai gyveno, viską ma
tė, viską žinojo, bet nieku ne
sirūpino.

Pamačiusi, kad maharani ve
da mergaitę pas kunigaikštį, 
senė labai nustebo ir nežino
jo, ką tai reiškia. Bet pagal
vojusi, ji nutarė, kad jos po
nia pasielgė tinkamiausiai, 
kaip galėjo pasielgti aukštos 
kilmės moteriš. Har Dėvi pui
kiai matė, kdkį gilų įspūdį pa
darė šios mergaitės grožis ku
nigaikščiui ir suprato, kad tik 
taip pasielgusi Farani galėjo 
parodyti savo kilnumą ir įtik
ti kunigaikščiui

(Bus daugiau)

Ar esi Altass nariu?
nigaikštį.

— Paimk šių puikią Persi
jos gėlę, jj tavęs verta ir bus 
mano sesuo. Palik ją čia.

Tuos žodžius tariant, jos 
keliai drebėjo, kaip epušės la
pai. Bet, Įtempusi visas jėgas, 
laikėsi, it koks vytas.

Laiminga šypsena papuošė 
mergaitės skruostus. Ji buvo 
dėkinga gerajai poniai už ma-

yVoulei YOU, TOO,Lik* to

winl‘'

2500 
or Bulčk Sedan and $1,000

$5,00022' Prizais
Tai yra musų naujas seusacin-

IW0N

IWOI
^05'

IW0NI

UW0N 
įpOOi?

gas būdas pasiskelbti—atiduoda
me 100 cash prizu, kurie išviso 
sudaro $5.000.00—apart to tūk
stančius EXTBA cash atlyginimais. 
Nei vienas -centas jūsų pinigų ne
reikalingas dabar ar vCliaus išlo- 
šimui $2.500.00._____________

Ar Jus Galite Viršui Paveiksle 
___ ______ surasti 4 šunis?_______

Pasakykite man gi-eit/ Kai kiT- 
rie viršum kojom, šimtai išlošė 
didelius ead'i prizus kitose kampa
nijose vedamose šios kompanijos 
vyrų. Štai keletas jų: Auna Ja- 

. cobson, N. J.—$5.000.00. Dennis 
Beemer. Mieli.—$4,740.00. p-ia 
Kuto Necdhum, Ore.—$4.705.00.1. 
Nystrom, Ore.— $.3,700,00. Helen 

| Schick, Pa.—$2.505.00. Dabar at- 
* eina jūsų proga. Jus galite būti 

UŽTIKRINTAS išlošti cash atly
ginimų. jeigu jus veikliai prisidė
site. Tni nėra liotcrija. Ne reikia 
turėti laimės. Skubinkite—ir greit 
suraskite 4 šunis. Ne reikia nei 
cento jūsų pinigų. Prie to, kad 
duosiu Buick, aš mokėsiu

$1,00022 EXTRA

Twon1

Vž (Ireltumft.
pirmam I’riso laimfltojui. Ne tik
tai vienam asmeniui, bet šimtai 
bus atlyginti. Atsitikime lygaus 
skaičiaus, duosime lygius prizus. 
Visi pinigai užmokėjimui už pri
zus randasi Bankers Trust Co., 
Dgs Moines. Aš kviečiu jus atsi 
klausti apie mus per byle kur| 
banką' Dos Moines, byle kredito 
agentūra, biznio Įstaiga, magaziną 
arba laikrašti.

$10,00000 REWARD
bus užmokėta byle kuriai užsipel
niusiai labdarybei, jeigu kas gali 

įrodyti, kad mes tikrai neduodamo visus tuos 
tūkstančius dolerių eaidi prizais—urba kad 
tie pinigai nesiranda banko,

v w *w* y*Paskubos Kuponas
NKSIVSKl.TE pinigų

Paskuba apsimoka. Paženklinkite surastus 
šunis, iškirpkite paveikslų, ir greit prisius- 
kitę;—arba parašykite ant 1c atvirutės, kiek 
šulių jus suradote. Už atsakymų aš jums 
pranešiu kaip jus galite laimėti EXTRA eash 
atlyginimų ir $2,500.00 taipgi. Rašykite 
DABAR l Pasakykite man, kų Jus norite iš
lošti— $2.fi0p.00 arba Buick ir $1,000.00. 
MeU'old Johnson, Prizų Managerls ItES 
Dept. 4X4.3, Dės Moines. Iowa.

I Merrold Jobnson, Frizų Managerls.
Dept. 2140. Dės Moines, lowa.

IAš suradau-——medžioklės šunų jūsų I 
paveiksle ir aš labai noriu išlošti. ‘

■ Vardas
• Adresas

■ ' ‘i ■ 1

Valui,-----  I
Pažymėkite r.vtuly kų norite išlošti 

. H Buick ir $1,000.01}, kebai R $2.500.00 , 
i visus ■ cash.

IM lęsias

1934 RADIOS
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

Philco, Zenith, RCA 
Victor, Atwater 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 se
nus radio sutaiso Budriko 
patyrę mechanikai.

Jos.F.BudrikjNc
Rakandų, Radio ir Muzikos

Krautuve '

3417-21 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

JEWELRY
KRAUTUVĖ

Sutaiso laikrodėlius ir per-
. dirba žiedus.

o343 So. Halsted St.

Budriko Radio Programai: 
\VCFL, 970 k. kas nedėldie- 
nį nuo 1 iki, 2 vai. po pietų. 
WHFC, 1120 k. kas ketver
tą nuo 7:30 iki 8:30 vakare.
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Dariau-Girėno Paminklo Fon
do GJobėjų Komitetas šiuomi 
skelbia Dariaus-Girėno pamink
lo projektui pagaminti konkur-

New 
pas- 

steps

TOU'VSE LOOK 
IHG- VAUCH 
tAO^E CHEEVž 
FUL LAKE, 
VAE. SV/A^tL

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuvių kilmes menininkai gyv. 
Jung. Amer. Valst., Lietuvoj ar 
kur kitur.

most worthy mcmbers 
of these rehearsals will be held 
ai Gagc Park, as usual, at the 
usual time, 7:45.

juos komitetas neima jokios at
sakomybės.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Globėjų Komitetas

wellwishers in 
the diminutive 
and her girl- 

a. With over- 
they took

OO>V GOLL.T 
X>OV?T <TOKE 
7\B>OUT A . 
TH\HG- L\KE /

THAT, A 
bAR. SVJAVšV./

PIRMYN
SHARPS and FLATS

In the cast you will

Geistina, kad paminklo pro 
jekte butų atvaizduota Dariaus- 
Girėno kelionės tikslo simbolis 
ka reikšmė.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

INTEfeEST IN

į visų tai,
- dėsiu pa-

r tuo
laikraš-

\NHAT: OHA 
L.\3TEN,RUB‘.' 
\NE GOTIEM 

f KILU THAT 
UDEA ^\GHT

' VJHAT W TOU TRINK 
OFATEIF TfcOUNfc 
THE VJOIEL.T>>*BUB? 
\ yOU ANT} TESS ‘
X. AHD bAE ?

HOT
bAy BOS1 VHE5£E'£> 
HOTHUAG-TO KEEP 
us he^eWqu KUbS 
HANE GAMEM HE A

Laimėjusiam dailininkui skiria
ma $125 premija; konkursas 
tęsis iki balandžio 15 d.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

5514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoc, lietaus it druskos vanos. 
swimmins pool.

Rusiška it turkiška
teredomis iki

Laiškus aplaikė 
Amerikos ir kitų 

valstybių

At the Bali we saw Vera S., 
back from school for the holi-j 
days, būt where was her cou- 
sin, Joe Gura, alias “The Sing- 
ing Fool”?... And where was 
that home man, Bernie, and 
his kin?

Šaukiama ALTASS. 
valdybos ir komisijų 
susirinkimas North- 

sidėj

Cicero Improvement 
klubo nariams

mas neįvyks 
dėl pakeitimo 
kimams.

Improvement 
kimai bus laikomi kas antrų 
penktadienį Lietuvių Liųosy- 
bės svetainėje, 49th Court ir 
14th St. Pradžia, kaip papras
tai, 7:30 vai. vakaro.

A. Tumavich, raštininkas.

ly 25 days, i. e. Ihe 281h, Pir- 
nyn will present that comical, 

drama tie, hilarious, sad ope- 
retta

"Pickles’
įlies has a lot to do with that 
Jthuanian favorite, second 
only to the insurpassable “ko- 
į tįstai
ind a millionaire pickle mer- 

chant from America; Ameri
can tourists and Lithuanian 
peasants; a lošt dauglher, a 
gypsy villain, a nutty secret 
Service force and many others 
that will insure any cynic the 
icst time of his life. You’ll be 
icaring a lot about “Pickles” 
this month, so listen hard and 
you will benefit. The dale will 
)C the 28th, the placc, St. Ag

nės Auditorium.

LOŠT AND FOUND DEPT.
LOŠT: One yello-Bole, Al- 

geriau Bruyere pipe, at A via- 
tion Bali. X-mas gift. Ne 
cfuestions asked. Scnd infor 
mation to editor.

M. P. Sartauskas.
Gerb. p. Bulaw:

Tos pačios bėdos Cartis vals

tijos farmerių. Tačiau nėra 
taip blogai, kad nebūtų galima 
užmokėt už “Naujienų” prenu
meratų. Ypatingai, norėdamas 
pagelbėt tamstai kontesto dar
buotėj siunčiu $5.00. Ir pasi
tikiu, kad ir kiti farmeriai tų 
patį padarys.

Draugiškai,
D. Tamjienis.

Dariaus-Girėno fon 
das skelbia pamink 

lo konkurso tai
sykles

Sat., Jan. 6, 1934 at 8 P. M. 
at Florcnce Korsak’s, 1516 W. 
Grand avė. Rcfrcshnicnts and 
Dancing! Come and invite 
your friends! The cost is only 
50c person. B esc r ve before 
Thursdays eve.l

Phone Haymarkel 0708.
—A. Kairi s.

DOH'T NA 5EE,į 
BUB?Vl\TH THE 
\AlHOLE OCEAY4 
BET\NEEM‘EbĄ 
V4HAX CHAHCE 
\S THEV^E OF /

< FIXIH’ TH\NGS ( 
X BF.TV4EEV4 k

w AH' L.ONEL.V

Mano atsakymas:
Aš neturiu ir nerandu dides

nio smagumo ,kaip pasitarnaut 
lietuvių visuomenei. Bet tasai 
darbas, kokį aš atlikau yra 
menkas, ir aš nesitikėjau, su
laukt taip brangios dovanos, ko
kių man prisiuntė p. J. Simo
naitis ir kiti lietuviai. Tačiau aš 
jas priimu su didžiausiu džiau
gsmu ir tariu širdingų ačiū.

Frank Bulaw.

Thrce kinds. of soloists were 
heard during the dance: 
Frank J’s commanding bari
tone, Little Helenos appealing 
coloratura, and Cleo S tone's 
hoteha-hoteha.

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

dalis buvo investuojama į la
biau privačias komercines 
enterprizas — ir tai į tokias, 
kur investmentai atrodė sau
giausi.

Esu, Metropolitan banko tak
tika buvusi: ne kuo didžiausias 
pelnas, bet kuo saugiausias in- 
vestmentas. Tokios pat takti
kos bankas laikosi šiandie ir 
laikysis ateity. —V. P.

awardcd 
hc most

Our nomination for the 
most pathetic figure in ’34 is 
that chap in Michigan who 
had forgotten, on New Year’s 
Day, that prohibition had 
been repealed. Seeing two 
cops on the street he forgot it 
is no longr an offence to car- 
ry liųuor. He dashed his pint 
to the sidewalk and was arest- 
ed for breaking glass on a 
public walk.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktį. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Sausio 4 d., įvyks Altass lo- 
kalio komiteto valdybos ir ko
misijų susirinkimas Morning 
Star Klube, 1658 N. Damen 
Avė., reikalu išdirbti planus 
rengimui pramogų Altass nau-

Menininkai norintieji dalyvau
ti konkurse gali gauti Lietu
vos Konsulate Čikagoje lakū
nų bei lėktitvo atvaizdus, o 
taippat faktus apie skridimų.

Projekto braižinys gali būti 
nupieštas paišeliu ar rašalu ant 
balto popierio. Braižinio dydis 
30x40 colių.

Paminklų manoma statyti 
viešame parke lygioje vietoje 
ir šiam reikalui išleisti apie 
10,000 dolerų. Paminklo aukš
tis nuo 15 iki 20 pėdų.

Braižiniai turi būti prisiųsti 
laku ifžantspaduotuose vokuose. 
Braižinį menininkas pasirašo 
slapivarde gi atvirkščioje brai
žinio pusėje prilipina nedidelį 
užanspauduotų vokų, kuriame 
turi būti įdėtas raštelis su me
nininko vardu, pavarde ir jo 
antrašu4.

Braižiniai turi būti pristatyti 
Fondo Globėjų Komitetui ne 
vėliau 1934 m. balandžio mėn. 
15 d. antrašu: Lithuanian Con- 
sulate, 100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois. U. S. A,

Konkurso teisėjus skiria Fon
do Globėjų Komitetas susitaręs 
su Čikagos Miesto Valdyba.

Projektas, gavęs dai/gumą 
teisėjų balsų skaitomas laimė
jusiu.

Laimėjusiam menininkui ski
riama 125 dolerių premija, ku
ri tuojaus jam išmokama.

Propektai, premijos nelaimė
tų autoriams negrąžinami ir už

Metropolitan State Bank.

Chicagoj šiandie yra tik vie
nas bankas, kuriam vadovauja 
lietuviai. Tai Metropolitan 
State Bank, 2201 West 22 St.

Banko viršininkai yra: John 
B. Brenza, prezidentas; John 
Krotkus, vice-prezidentas; Ju
lius C. Brenza, kasierius. Di
rektoriai: John B. Brenza, Ju
lius C. Brenza, John Krotkus, 
Marcela Brenza, Anton Brozius 
ir C. A. Brenza.

Drg. Bulaw:
Aš suprantu, kad Tamsta 

pilnai užsitarnavai paramos 
šiame “N-nų” konteste ne tik 
iš manęs, bet ir iš kitų Ameri
kos lietuvių. Kadangi jus per 
tiek daug metų tarnaujate lie
tuviams, teikdami žinotinus at
sitikimus per spaudų, tad 
no vienintelis noras, kad 
laikraštis, kupinas žinių, 
siekti kiekvienų lietuvį ir 
jus kontesto laiku jį platinda- 
nas turėtumėt pasekmes. Su 
šiuo laišku siunčiu pinigus už 
prenumeratų ir pasižadu su
rasti daugiau “N-nų” skaity
tojų ir priduoti jų adresus.

Lieku velydamas gerų pasek
mių,

Prizcs are to be 
mcmbers who sėli 
tiekets for “Agurkai 
those sclling ten will be 
a combination pencil 
lettcr opener. Those selling 
twenty will have tbeir nanies 
engraved on the latter. The

tho’, did better.; 
Mrsu Stephens 
were a t their 

evening Pirmyn 
participated in the Aviation 
Bali program. Because the 
chorus did not sing until 
about eleven, inost of the.bass 
section was already in a jo- 
vial, celebrating mood, būt 
did very well with tbeir 
voices. The applause was long 
and sincere.

On both occasions the songs 
were from “Pickles”. In exact-

This is the time when folks 
begin to think about their 
subscriptions to “Naujienos”. 
If you or your folks ha ve not 
entered their’s yet, do so im- 
inediately thru Frank Bulaiv. 
Mr. Bulaw is a faithful friend 
of Pirmyn chorus and an 
cnergetic Lithuanian worker 
and deserves your assistance 
in winning himself a trip to 
Lithuania.

. There was no general re- 
hearsal lašt night, būt mem- 
bers are urgėd to attend those 
to be held tomorrow. Thurs- 
day„ and Friday. Rehearsals 
from now on will be only act- 
ing rehearsals. Be sure to at
tend for Mr. Stephens has as 
yet, a few parts to gi ve to the

“Birutės” valdybos rinkimai 
įvyks šį ketvirtadienį, sausio 
(Jan.) 4 d., 1934 m. “Sanda
ros” svetainėje, 814 West 33rd 
St., Chicago, III. 8 vai. vak.

Visi nariai, narės, rėmėjai, 
pritarėjai, malonėkite pribūti, 
nes bus svarstoma kas link 
“Birutės” ateinančio veikimo.

Marcella Petrauskas, Rast.

Oūr nomination 
most unselfish 
the chorus is 
H a r r i e t 
friend, O 1 g 
yvhelming energy 
upon tbcinselvcs the task, at 
the Aviation Ball> of search- 
ing, even in the most secluded 
nooks, for chorus members 
and wislung them a Happy 
Ncw Year... John Miller was 
espied seeing the old year out 
with a glittering tear in his 
cyes. Hc could not figure out 
how he missed the opportuni- 
ty of seeing Hollywood when 
he was in California a few 
inonths ago...

Pickles.”
the name im

TEfeb'. USYBH1. 
bAVČ.SVNAVŽ.T' \S 
G-ONHEVS TAKE 
US ’FdOUbUD THE

Vienok, nežiūrint 
aš nenustoju vilties- 
stangas jus paremti 
pačiu patarnauti tam 
čiui, kuris netik man, 
kiekvienam sveikos 
žmogui taip labai brangus yra 

Lieku Tamstai su pagarba, 
Joseph Simonaitis.

Havana, Cuba.

CICERO
Improvement Klubo susirinki- 

šį trečiadienį 
vietos susirin- WISSIC,

Specialistas ii 
Rusijos

Gerbiamas Tamsta:
Man smagu buvo 

kad tamsta vienas iš veikliau
sių “Naujienų” bendradarbių 
pasirižai stoti kontestan, kad 
tuomi “Naujienoms” dar dau
giau patarnauti, t. y. surasti 
daugiau naujų skaitytojų.

Tikėk man Tamsta, aš jus 
gerai suprantu ir jūsų darbų 
vertinu, tik labai prisibijau ar 
galėsiu aš jums kuo geru pa
tarnauti. Jeigu aš pats taip 
stovėčiau kiek geresnėj pozici
joje, aplinkuma butų prielanki, 
dirva gera, tai įdėjus kiek dar
bo vaisiai butų užtikrinti.

Bet dabar... Kuba yra taip 
nualintas žemės kampas, ku
riame šiandien joks daigas ne
gyja. Ir manau, kad Tamsta 
suprasi ka aš tuomi norėjau pa
sakyti. Nors aš labai noriu 
kaip Tamstai, taip lygiai ir 
“Naujienoms” patarnauti. Kiek
vienų naudingų darbų ir Idėjų 
branginu Ir gerbiu, bet, kad 
žmogus stovi ant to krašto, 
kur greit galima paslysti, o vie
tos atsispirti mažai yra, tai kad 
ir geriausiame darbe yra sun-

Malonėkite visi susirinkti 
kaip 8:00 vai. vakare.

Altass lokalio komiteto sek 
retorinis, F. Bulaw,

Naujienų” Kontestantas 
Frank Bulaw

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Pirmyn ended the old 
properly by remaining in the 
public eyc most of the Ihst 
day of that year of year’s, *33. 
In the afternoon the chorus 
made up most of Budrik’s ra- 
dio program. Perhaps the 
girls were too industrious, as 
some were overheard to re- 
mark, būt the chorus did well. 
The soloists, 
Mrs. Voight, 
and Whitney 
best. In the

Tho’ wc are a fcw days 
late in doing it, wc wish you 
a happy, bounteous, 
Year; may its ultimate 
sing find you many 
nearer your goals oi 
piness, prosperity and 
fort.

AV4U KHE\N
\NOULb

HAPV?EVN TO
GAIVA UP THE r

Both first group to scll 200 will rc- 
ccive a half-barrel of beer — 
which thcy will magnanimou- 
sty share with the ręst of the 
chorus. Adieu, and once more, 
may ’34 treat you better than 
did ’29, *30, *31, *32, and *33.

Jacgues GrandmcsniL

Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOl I

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

Metropolitan State Bank pra
dėjo savp gyvenimų balandžio 
mėnesį 1914 m. apielinkej ži
nomoj vardu Morgan IPark. 
1916 m. banko buveinė tapo 
perkelta į Bridgeportų, 35 gat
vėj prie Halsted St. Bankas iš
buvo čia iki 1920 m. kada per
sikraustė į dabartinę vietų 22 
gatvėj nurodytu aukščiau ad
resu.

Metropolitan Banko pradžia 
buvo visai menka. Atsidarė jis 
su depozitų suma $1,500. Ta
čiau, nors ir menka buvo pra
džia, jaunas bankas pasirodė 
sveikas ir čme augti.

1923 m. Metropolitan 
teko pergyventi krizis. 
puolimas ant jo. Minia 
torių apgulė banko duris ir vi
sų trobesį ir užplūdo gatvę, kad 
gatvėkariams sunku buvo pra
važiuoti. Tuomet bankas išmo
kėjo $800,000 tiems, kurie pa
norėjo ištraukti savo sutaupąs.

Bankas puolimų atlaikė. Tau
pytojai vėl ėmė grįžti su savo 
taupiniais. Vėl depozitų suma 
ėmė augti. Ji pagalios pakilo 
net iki $4,000,000.

1923 m. puolimas betgi pasi
rodė tik menkniekis, jei paly
ginti su tuo, kas atsitiko depre
sijos laikais. Nuo vasario mė
nesio 1931 m. prasidėjo naujas 
traukimas depozitų iš Metropo
litan banko ir tęsėsi iki birže
lio mėn. 25 d. 1932 m. Tai ne
buvo staigus puolimas. Tai bu
vo nepaliaujamas sausinimas 
banko resursų.

Ir iš $4,000,000 sumos banko 
depozitų tepaliko tik $354,000. 
Metropolitan State Bank gal 
yra vienintelė piniginė įstaiga 
visoj šaly, kuri pajėgė išmokė
ti šitokį nuošimtį sutaupų į 
taip trumpų laikų, dar depresi
jos mętu, be paskolos arba be 
pagelbos iš R. F. C. — Recon- 
struction Financę Corporation. 
Mokėjimas nesustabdyta nė vie
nai valandai. Ir banko preziden
tas, John Brenza, sako, kad 
bankas butų išmokėjęs depezi- 
toriams ir iki paskutinio cento.

Beje, mokėjimas buvo su
stabdytas kelioms dienoms, kai 
prezidentas Rooseveltas paskel
bė moratoriumų arba “bank 
holiday”. Moratoriumui pasibai
gus, Metropolitan bankas at
naujino pilnų biznį ta pačių 
dienų, kurių atnaujino biznį 
stambiausi ir tvirčiausi šalies 
bankai.

Nuo moratoriumo laiko Met
ropolitan State Banko depozitai 
vėl ėmė augti ir, šiandie jų su
ma siekia jau $900,000. Banko 
prez. John Brenzai naujieji 
1934 metai atrodo šviesus ir jis 
mato, kad Metrolopitan bankas 
kils aukštyn ir aukštyn.

Kur gludi paslaptis to, kad 
Metropolitan bankas išsilaikė, 
dagi neieškodamas paskolos iš 
R. F. C., kuomet vienoj Chica
goj šimtai, o visoj šaly tūks
tančiai kitų bankų turėjo užsi
daryti ?

P-as Brenza tų klausimų at
sako šitaip:

Metropolitan State Bank, taip 
visų savo gyvavimų, taip depre
sijai prasidėjus laikydavo 50% 
savo turto grynais pinigais — 
cash. Kita dalis buvo investuo
jama j Suv. Valstijų valdžios 
saugmenas, kurios reiškia fak- 
ftinai tų patį, kų ir cash. Tre
čioji — j miestų ar valstijų ir 
į spulkų paskolas. Tik likusioji
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NAUJA BYLŲ PROCEDŪRA ILLINOIS 
TEISMUOSE

Illinois valstija padarė stambią reformą savo bylų 
procedūroje, panaikindama civilinėse bylose senąsias 
“common law” proceso formas ir jų vietoje įvesdama 
daug paprastesnę tvarką — labai panašią į tą, kokia 
iki šiol buvo vartojama vadinamuose “teisingumo” 
(equity) teismuose.

Ta reforma jau vakar įėjo j galią. Seniems advoka
tams laikinai bus keblumo, iki jie pažins tą naująją si
stemą. Bus keblumo ir teismams, nes viena arba kita 
naujoji taisyklė pasirodys neaiški ir teisėjai nežinos, 
kaip ją praktikoje pritaikyti. Illinois valstijos advoka
tams ir teismams teks veikiausia kurį laiką mokintis 
iš New Yorko, Wisconsino ir kitų valstijų, kurios jau 
seniai vartoja naujovišką bylų vedimo procedūrą.

Žmonėms ši reforma bus naudinga, nes jie galės 
geriau suprasti, ką advokatai daro ir kaip bylos eina 
teismuose, nes naujoji procedūra pašalina daug berei
kalingų formalumų ir pakeičia daugybę nesuprantamų 
terminų paprastesniais žodžiais.

Let kriminališkose bylose tvarka pasilieka ta pati.

Lietuvos tautininkų sąjungos 
atstovų suvažiavime V. Gustai
nis, buvęs “L. Aido” redakto
rius, balsavo prieš naujus Įsta
tus ir pareiškė išstojus iš tauti
ninkų sąjungos.

Naujais įstatais Įvedama tau
tininkų sąjungoje panaši tvar
ka, kaip Italijos fašistų parti
joje. Ji renkasi “vadą”, o va
das skiria mažesnius “vadus”, 
šie dar mažesnius, ir it. t. Su
važiavimas tačiau, kažin kodėl 
dar rinko centro valdybą.

Čia yra iki kraštutinybes pra
vestas centralizmo principas. 
Žengiant dar vieną žinksnį to
liau, tektų daryti, taip: ne par
tija renka vadą, bet vadas ren
ka partiją ir paskiria kiekvie
nam partijos nariui jo pareigas.

ATGYVENUSI MONARCHIš- 
KO ABSOLIUTIZMO IDĖJA

NEVV YORKAS TURI NAUJĄ ADMINISTRACIJĄ

Sausio 1 d., nepaisant šventės, pasikeitė administra
cija New Yorko mieste. Į mero urėdą tapo įvesdintas 
La Guardia (i.št.: kaip La Gvardija), ir jisai tuojaus 
paskyrė įvairių departamentų viršininkus. Naujasis 
miesto galva žada apvalyti miesto įstaigas nuo vagių ir 
kyšininkų, kurių buvo daug privisę, valdant tą didmies
tį garsiajai Tammany Hali “mašinai”.

Visiems pažangiems žmonėms bus įdomu sekti La 
Guardia administracijos žinksnius. New Yorko meras 
yra gabus ir energingas žmogus. Jo politinis nusistaty
mas yra gana kairus. Jisai priklauso progresistų spar
nui republikonų partijoje ir eidavo ne kartą dar toliau, 
negu progresistai. Vienu laiku jo kandidatūrą į kongre
są rėmė ir socialistų partija.

Mero La Guardia uždavinys betgi bus nelengvas, 
nes jisai neturi vieningos organizacijos, kuri jį remtų, 
tuo tarpu kad jo priešai yra susispietę galingoje Tam
many Hali. Klausimas, ar jisai galės juos sunaikinti? 
Jeigu jie pasiliks stiprus, tai anksčiau ar vėliau jie vėl 
įkiš New Yorką j savo krepšį.

Tas principas buvo pravestas 
absoliutiškose monarchijose, kur 
monarchas (karalius, kunigaik
štis, kaizeris, imperatorius ir 
t. t.) buvo laikomas tiesioginiu 
“Dievo atstovu” ir visos galios 
nešiotoju. Karaliui priklausė 
žeme (vienintelis svarbus vi
duramžiuose turtas), visi žmo
nes buvo jo “valdiniai”, o val
stybės tarnautojai' buvo jo tar
nai. “Valstybė tai — aš”, saky
davo vienas Franci jos karalius.

Tokia neribota vieno asmens 
galia šiandie yra pasilikusi tik 
kai kuriose Azijos ir Afrikos 
šalyse. Europoje tasai principas 
dar tebegyvuoja dalinai katali
kų bažnyčioje, kur popiežius 
yra neribotas valdovas “dvasiš
kuose” (religijos ir doroves) 
dalykuose.

Tačiau šitą jau baigiantį 
nykti civilizuotame pasaulyje 
kraštutinio centralizmo princi
pą dabar bando atgaivinti fa
šistų ir bolševikų diktatūros. 
Pas Italijos fašistus “vadas” 
(ii duče) Mussolini yra “parti
ja”. Partijos organizacija yra 
tiktai priedas prie “vado” — 
jo įrankis. Mussolini sprendžia 
(tiesiog arba per savo padėjė
jus), ką į organizaciją priimti, 
ką iš jos pašalinti ir kuriam 
nariui paskirtį kokį darbą.

“VADAS” STALINAS

PLANUOTI AR NE?

Septyni Harvardo universiteto profesoriai, kriti
kuodami ’ Roosevelto ekonominę politiką, išreiškė nuo
monę, kad planingumas negalėsiąs grąžinti kraštui ge
rovės. Jie mano, kad prapionė, žemės ūkis ir prekyba 
turį patys savaime atsigauti.

Dalinai, gal, tai ir tiesa. Kiekviena depresija, kurią 
teko pergyventi Amerikai, arba kitoms šalims, visuo
met pasibaigdavo' “savaime”: kaip liga, prisimetusi 
žmogui, jos ateidavo ir už kiek laiko praeidavo. Ligo
nis kiekvieną kartą išlikdavo gyvas ir sveikas — iki ki
tos ligos.

Gal būt, kad ir šį kartą depresijos liga negrasina 
pavojum ekonominio organizmo gyvybei. Pas kaimie
čius kuone visose šalyse yra prasiplatinęs tikėjimas, kad 
ligų esama “smertelnų” ir ne. Jeigu liga “nesmertelna”, 
tai daktaras bereikalingas; o jeigu “smertelna”, 
kia ne daktaro, bet kunigo su sakramentais.

Panaši tvarka yra ir Rusijos 
bolševikų partijoje. Generalinis 
sekretorius Stalinas (kurį da
bar oficialė sovietų spauda nuo
latos garbina, kaipo “vadą” ar
ba “didįjį vadą”) valdo “politi
nį biurą” partijoje. Tas politi
nis biuras valdo “kontrolės ko
misiją” ir centro komitetą, ši
tos dvi įstaigos valdo partiją, 
o partija valdo sovietų valsty- 
bę. , '

Stalinas per savo politinj biu
rą (arba >P61itbiurą) ir per kon
trolė^ komisiją bei centro ko
mitetą sprendžia, ką Į partiją 
priimti ir ką iš jos pašalinti. 
Tos Įstaigos, per kurias vadas 
Stalinas kontroliuoja partiją, 
sudaro vadinamąjį “aparatą”. 
Vardas labai tinkamas, nes iš 
tiesų, tos visos įstaigos yra lyg 
koks instrumentas, kurį vadas 
vartoja partijos kontroliavimui. 
Partija tai
kurią su pagelba apafato drau- 

tai rei- gas Stalinas “apdirba”. f .
Tai ve šitą Italijos fašizme 

ir Rusijos bolševizme įvykintą 
Bet miestų gyventojai vertina medicinos mokslą kraštutinio centralizmo (visos 

aukščiaus ir paprastai nelaukia, iki paaiškės, 
niuį lemta mirti, ar ne. Jie šaukia daktarą tuojaus, kai 
tik ligonio temperatūra pasidaro aukšta.

tik medžiaga,

i Ar planingumas yra vaistas nuo ekonominio krizio, “vadas 
sunku įrodyti. Bet viena yra aišku, tai — kad planin
gumo stoka krizius iššaukia. Todėl atrodo, kad įvedus

Užlietas vandens Kelso miestelis vakariniame Washingtone, 
kur potvyniai pridarė didelių nuostolių. Apskaitoma, kad Wa- 
shingtono, Oregono ir Ihaho valstijose potvyniai pridarė nuo
stolių už $2,000,000 ir kad tuose potvyniuose žuvo mažiausia 
24 žmonės.

liuciją linkui absoliutizmo už
baigusi.

Ar ne juokai, kad 20-ame 
amžiuje suaugę žmonės užsiima 
tokiais vaikiškais žaidimais? 
šešioliktą šimtmeti sli “Dievo 
skirtais” valdovais šiandie at
gaivinti nebegalima! •

mą, o paskui verkia, kada tokį 
pat chuliganizmą pavartoja 
prieš juos kiti! Prie komunis
tiško chuliganizmo prisideda da 
ir veidmainybė.

CHULIGANIZMAS PLIUS 
VEIDMAINYBĖ

IŠ DARBO

mo priežastis tai grįžimas pra
monės iš pietinių valstijų j 
Naująją Angliją.

Samdytojai, girdi, apskai
čiuoja, kad pietinėse valstijose 
darbo naša kt.‘r kas mažesnė, 
nei Naujoj Anglijoj. Todėl 
jiems yra pelningiau mokėti

minimum algų Naujoj Angli
joj $13, ne kad pietuose $12 
savaitei.

Kai kurie tekstilės fabrikai 
pietinėse valstijose ir visai už
sidarė. Pirmiausia atleista iš 
darbo negrai, paskui moterys, 
pagalios ir vyrai.

Verte A. Kartonas

Turtų Sala
Roberi Louis Steuenson.

“Laisvėje” Įdėta atvaizdas 
nurengto iki juostos žmogaus, 
kurio nugaroje matyt juodos 
žymės. Po atvaizdu randame 
paaiškinimą, kad tas asmuo — 
“drg. Roskaljon, farmerių or
ganizatorius” iš Yakima Valley, 
Washingtono valstijos, žymes 
jo nugaroje pasilikusios nuo 
smūgių ir deginimo. Redakcija 
apie tai pasakoja taip:

“...chuliganai legionieriai 
(Roskaljoną) pasigavo ir bai
siai sumušė, o paskui ant nu

garos smala užrašė ir įdegino 
raides ‘USSR’. Tie niekšai 
mano, kad tokio teroro pagel- 
ba jie sulaikys farmerius nuo 
kovos už savo buklūs page
rinimą.”
Iš tiesų, itai niekšų darbas 

taip žmogų mušti ir kankinti. 
Bet mes norime šį-tą priminti 
bimbukų organui ir kitiems' 
komunistams.

Neperseniai Chicago j e įvai
rios ukrainiečių organizacijos 
kėlė demonstraciją gatvėse, pro
testuodamos prieš sovietų val
džios politiką, privėdusią prie 
bado Ukrainos gyventojus. Ka
da demonstrantai maršavo, nie
ko neužkabindami, tai juos už
puolė komunistų gaujos ir ėmė 
mušti lazdomis ir svaidyti ak- 
meriimis bei plytgaliais. Vietinė 
amerikonų spauda rašė, kad de
monstrantams ant galvų buvo 
net mėtomos plytos 
tutinio geležinkelio 
platformos.

Mes tuomet tuos
prilyginome prie chuliganų ir 
gengsterių, ir įspėjome komu
nistus, kad jie tokiais bepro
tiškais žygiais duoda pavojingą 
pavyzdį savo polįtiniems opo- 
itentams. Nes juk komunistų 
priešai gali, pasimokinę iš ko
munistų, imti pačius komunis
tus užpuldinėti tokiu pat chuli
ganišku budu, kaip kad jie už- 
puęlė ukrainiečius. Ir ką tuo
met saujelė komunistų padarys 
prieš daug didesnę savo priešų 
jėgą.

Bet ką tada komunistai 
mums atsakė? Nu-gi jie padare 
“išvadą”
nos” smerkia 
tai jos -—- “ 
kontr-revoliucionierius”!

I O dab(tį‘, ikadą komunistu agi
tatorius buvo 'legiohierių su
muštas, tai jau “Laisve” pikti
nasi ir ieško visuomenės sim
patijos, rodydama jo sužalotos 
nugaros atvaizdą. Ar tai šitokia 
pas bimbipinkus logika?

Patys ^praktikuoją chuliganiz-

“Baltieji kalnieriai”
Šimtas metų atgal Amerikoj 

iš kiekvieno šimto asmenų pel
ningai užimtų (faithfully oc- 
ci.pied) septynios dešimtys bu
vo farmeriai. Kiti trisdešimtys 
vertėsi pirklyba, pramone, pro
fesija ar tarnyba.

Vėliau ypač ėmė plėstis pra
monė — fabliW, ' kasyklos, 
transportacija. Dar 60 metų 
atgal iš kiekvieno šimto pel
ningai užimtų asmenų 75 bu
vo užimti reikmenių parupini
mo srityse: uke.se, dirbtuvėse, 
kasyklose ir tt.

šiandie tik dvidešimt iš šim
to pelningai užimtų asmenų tė
ra farmerių. šiandie tik 50% 
pelningai užimtų asmenų ten
ka skirti vadinamam reikme
nių parupinimo skyriui. Per pa
skutiniu^ porą ar trejetą de- 
sėtkų metų ypač išaugo gru
pės žmonių vadinamų “baltais 
kalnieriais”;

(Tęsinys)
“O dabar”, vėl pradėjo Sil- 

vcr’is “štai kas. Jus duokite 
mums žemėlapį, kad mes ga
lėtume surasti turtus ir nusto- 
kit šaudyti vargšus jūreivius 
ir skaldyti jų galvas, kada jie 
miega. Jeigu jus tą padarysit, 
tai mes duosim jums pasiskir
ti. Jus galėsite sėsti ant laivo 
sykiu su mumis, kai jau bus 
sukrauti turtai, tada aš išduo
siu savo paliudymą, duodu sa
vo garbės žodį, jog aš saugiai 
jumis kur nors išsodinsiu ant 
žemės. Arba, jeigu jums tas 
nepatinka, nes nekurie mano 
vyrai yra žiaurus iš priežas
ties senų nusikaltimų ir dau
gybės muštynių, tada jus gali
te pasilikti čia. Maistą, mes 
padalinsime visiems po lygią 
dalį; aš išduosiu paliudymą, 
kaip ir pirma, kad pamatęs 
pirmą laivą aš pranešiu ir pa
siųsiu jį paimti jus. Dabar tu 
pripažinsi, kad tai yra vyriš
kai kalbama. Jus negalėtumėt 
nei tikėtis geresnių 
mų. Ir aš tikiu” — 
balsą— “kad visi
kai išgirdo mano žodžius, nes, 
ką aš sakiau vienam, aš tą 
pat sakau ir visiems?’

Kapitonas Smallett atsistojo 
iš savo sėdynės ir iškratė pyp
kę į kairės rankos delną.

“Ar tai jau viskas?”, jis 
klausė.

“Tai jau kiekvienas žodis 
yra galutinas, po perkūnų!” 
atsakė Jonas. Jeigu to nepri- 
imsi, tai tu daugiau
nebepamatysi, tik gausi šautu
vų kulkų.”

“Labai gerai,” tarė kapito
nas. Dabar tu išgirsi mane. 
Jeigu jus ateisit atskirai, po 
vieną, ncapsiginklavę, aš jus 
pančiais surakinsiu ir prista
tysiu namo, bešališkam teis
mui Anglijoj. Jeigu ne, tai 
mano vardas yra Aleksandras 
Smallett, aš esu po savo tau
tos vėliva it aš jus visus pa
lydėsiu į jurų dugną. Jus ne
rasite turtų. Jus negalite plau
kti laivu — jūsų tarpe nėra 
nei vieno tinkamo valdyti lai
vą. Jus negalite muštis 
mis — Gray’jus, štai, 
iš j tisų penkių. Jūsų 
yra surakintas, pone 
jus esat prieš vėją ir
pamatysite. Aš tau tą pasa
kau; ir šie tai paskutiniai geri 
žodžiai, kuriuos aš tau pasa
kysiu;
gaus, suvarysiu kulką į 
nugarą, kai kitą kartą 
tiksiu tave. Ir keliauk

iš čia, ir

pasiuly- 
jis pakelė 
darbinin-

- fabliW, '■ :kasyklos,

grupės žmonių, 
kurių darbuotę galima dėti Į 
tarnybos skyrių. Štai ką 
šių dienų skaitlinės:

Reikmenių parupinimo 
riuj šiandie dirba — 

žemės ūky ir arti
mose jam šakose 8,985,000

Kasyklose ........... . 983,000
Fabrikuose ir dirb

tuvėse

rodo

sky-

18,790,000
nuo augš- 
(elevated)

užpuolikus

ar ligo- galios sujungimo vienose ran
kose) idėją dabar bando Įvesti 
savo organizacijoje Lietuvos 
tautininkai. Pradžia padaryta: 

t” jau yra. Dabar jisai 
turi tik paskirti kelias kontro
liavimo komisijas, it. y. sudary
ti “aparatą”, kuris praves tau-

Viso 23,758,000
Tarnybos Skyriuje šiandie 

dirba —
Bizniuose  ............. 6,094,000
Transportacijoj .... 3,869,000
Klerkų darbuose 3,935,000
Namų ir asmeninėj 

tarnyboj ..... .
Viešojoj tarnyboj

(public Service) 
Profesijose ...........

5,448,000

692,000
3,110,000

23,148,000 
skyrių sudaro

kad jeigu “Naujie
nų smurto žygį, 

stoja už ukrainiečių

planą j ekonomini krašto gyvenimą, kriziai (depresijos) j “ > Kun» P1“’™ “lu'
turetų nebeatsikartoti. O daugumai Amerikos žmonių lybli)> pašaIin(|amas visils neiš. 
šiandie kaip tik. ir rupi ne tiktai atsiginti nuo dabartį- tikimus vadui elementus, ir tau- 
nes depresijos, bet ir išvengti depresijų ateityje. tininkų partija bus savo evo

s

manęs

su mu- 
ištruko 

laivas 
Silver; 
jus tai

anoj pusėje.
mirs, bus laimingi.”

Ir baisiausiai sukeikęs, jis 
nušlubavo tolyn, išvagodamas 
smėlį; per tvorą jam pagel
bėjo persiristi, po keturių ar 
penkių nepasisekimų, žmogus, 
kuris laikė paliaubų vėliavą. 
Po tam,, jis tuojau pasislėpė 
tarp medžių.

XXI.
Užpuolimas.

Tuojau po Silver’io pasiša
linimo kapitonas, budriai žiū
rėjęs į jį nueinant, kreipėsi į 
namo vidų ir surado, jog nei 
vienas iš musų vyrų nebuvo 
savo daboklėje, išskiriant 
Gray’jų. ’ Mums pirmą kartą 
buvo tekę matyti jį taip piktą.

“Į savo vietas!” jis staugė. 
O kai mes Visi jau slinkome į 
savo vietas, jis tarė: “Gray- 
jau, aš užrašysiu tavo vardą į 
užrašų knygą, tu eini savo pa
reigas, kaip tikras jūreivis. 
Pone Trelavvney, aš stebiuos 
iš tavęs, tamsta. Gydytojau, 
aš maniau, kad tu buvai ne
šiojęs uniformą . karaliaus 
tarnyboje! Jeigu tu taip tetar
navai prie Fontenoy. tamsta, 
tai butų buvę geriau, kad 
pats butum buvęs namie”.

Gydytojaus daboklėje visi 
jau buvo prie skylių, o liku
sieji škubinds užtaisyti atsar
gos šautuvus ir, žinoma, kiek
vienas paraudonavęs ir po blu 
są ausyje, kaip sakoma.

Kapitonas valandėlę žiurėjo 
tylomis. Tada jis prabilo:

“Mano vyručiai,” jis kalbė
jo, “aš uždaviau Silveriui bai
sų smūgį. Aš tyčia jam taip 
karštai uždaviau; ir, valandai 
nepraslinkus, kaip jis sakė, 
jis užims musų tvir
tovę. Jie viršija mus skaitliu- 
mi, man nėra reikalo nei pa
sakot jums, bet mes kariau
jam iš vidaus; ir, minutę at
gal, aš bučiau sakęs, kad mes 
kariaujam su disciplina. Aš 
neturiu nei jokios abejonės, 
kad mes galime sutriuškinti 
juos, jeigu jus panorėsite.”

Tada jis visur apvaikščiojo 
ir pasakė, kad visur buvę ra
mu.

Iš abiejų galų namo,. į rytus 
ir vakarus tebuvo tik po dvi 
šautuvams skyli; į pietų pusę, 
kur buvo prieangis, vėl dvi; o 
iš šiaurės

Tie, kurie nu- • 99

►

Nes aš, vardan

vaikine. Ir vilkis 
kuogreičiausia.”

Silver’io veidas 
atvaizdas; jo akys

dan
tavo 
susi- 
sau,

Viso
šį pastarąjį 

“baltieji Žalnieriai”. Jo kiekis, 
jo proporcionalis augimas — 
vėliausiųjų z laikų produktas. 
Kaip grupė, jis yra nepapras
tai mišrus. Ir, kaip grupė, jis 
tur būt daugiausia prisideda 
prie palaikymo Amerikos 
kia, koki ji yra.
Tekstilės pramonė grįžtanti

gal į ^Niaujają Angliją
.Laikrašty “The New Re- 

public” Bruce Bliven pažymi, 
jogei tekstilės pramonė Naujoj 
Anglijoj žymiai pašokusi šie
met, jei palyginti su 1932 tn. 
Esą, nužiūrima, kad šio kili-

to-

at-

buvo kaip 
mirgėjo iš 

piktumo. Jis iškratė ugnį iš 
savo pypkes.

“Paduok inan ranką atsisto
ti!” jis rėkė.

“Ne aš,” atsakė kapitonas.
“Kas paduos man ranką?”, 

jis kriokė.
Nei vienas iš mus nei nepa

sijudino. Staugdamas bjau
riausiais žodžiais jis rėpliojo 
per Smėlį, kol nedasigavo 
prieangio, kad galėtų pasi
remti kriukiu. Tada jis pri- 
spiovė šaltinį.

“štaiI»” jis rėkė, “ką aš ma • 
nau apie jus; Valandai - ne
praslinkus, aš įsiveršiu į jūsų 
seną senojų damą, kaip į ro- 
uio sjatinę. Juokitės, po per-

Valandai lie
pusi j noksite

kuilį], juokitės!
praslinkus, jus

g
___ . , O,?yį ...

pusės, penkios. 
Mums septyniems buvo lygiai 
dvidešimt šautuvų; malkos 
buvo sukrautos į keturias 
krūvas — tai musų stalai, ga
lėtum sakyti po vieną ties kiek 
vienos pusės viduriu ir ant 
kiekvieno stalo buvo padėta 
kiek amunicijos ir po keturius 
užtaisytus šautuvus po .ranka 
kiekvienam. Ties.viduriu stalo 
buvo patogiai padėti peiliai.

“Išmeskite ugnį,” 
tonas; “šaltis jau 
musų akyse neturi 
mų.”

Ponas Trelawney 
są geležinį krfepšį
užgesino žarijas smėlyje.

“Hawkins dar nevalgė pus
ryčių. Hawkins, pasiimk sau 
pusryčius ir grįšk į daboklę 
valgyli,” tęšė kapitonas Smal
lett. “skubinkit, mano
ėjai; -jus' išniksite, kol apsidir
bsite. Hūnter, paduok visiems 
vyrams po stikliuką brandos.

Kai tas viskas buvo atlieka- 
Uia, kapitonai savo mintyje 
užbaigė visūs apsigynimo pla
nus.

(Bus. daugiau)

tarė kapi- 
praėjo, o 
būti du-

išnešė vi-
laukan ir

VVril-

A

> a
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Parko Avi 
acijos Balius 6 d.

Sausio 1934

neprašyti ir nelaukiami svečiai- 
vagiliai. Išvertė visus stalčius, 
išžiūrėjo piniginę-regiąterį. Pi
nigų nerado, tai pasiėmė degti
nės bonką (kvortą) ir p. Jono 
Pauliaus švarką; išėjo savais 
keliais per kur buvo atėję. Ste
bėtina, kad vietoje buvęs šuniu
kas — nelojo; o viršum bemie
giu! tieji p. p. Baltrus Yonaitis 
ir Jonas Paulius — darbininkai 
— nieko negirdėjo. Tas įvyko p, 
Geo. M. Chernaucko aludėj* 
1900 So. Union Avė.

BR1GHTON PARK. -- 
nekurios kolonijos turėjo 
rengusios Aviacijos naudai 
karus. Bet Brighton parkie- 
čiai dar neturėjo.

Kad nepasilikus užpakalyje 
kitų kolonijų, ir Brighton Par
ko ALTASS skyrius rengia pui
kų vakarų G d. sau'sio 1934, 
Hollywood Inu, Yuškos svetai
nėj, 2419 W. 43 St. Pradžia 7 
valandą vakare, įžanga 25c 
y pa tai.

Balius susidės iš labai margo 
programo, kaip tai šokių, pra
kalbų, išlaimėjimų ir visokių 
žaidimų, žodžiu sakant, bus 
brightonpark iečių Aviacijos 
šventė, j kurią atsilankys visi 
brightonparkiečiai, bizni eriai, 
profesionalai, draugijos ir šiaip 
lietuviai iš visų kolonijų, i. . 
prisidės prie Juozo R. James) 
Janušausko skridimo, nes visas* 
uždarbis yra tam skiriamas.

Motinos Simus.

Jau 
šu
va-

svarstymų kaip tai: 
alus ir degtine, atsi- 
reikalui tapo dar da- 
(prie tuolaikinės val

tį eo. M.

V1C- 
Mic- 
savo

St. Miežis aludžių iždininkas
Trečiadienį laikytame Lietu

vių Aludžių Savininkų Susivie
nijimo susirinkime apart kitų 
svarbių 
pigesnis 
randant 
rinktas
dybos; kurion įeina 
Chernauckas kaipo pirminin
kas, Juozas Kuzmickas — nu
tarimų raštininkas). Iždinin
ku į šį urėdą pateko gerai 
žinomas ir pasiturintis 
tos biznierius p. Steponas 
zis, gyvenantis ir turintis 
aludę 1901 Canalport
Ant vietos, nekurie, sumokė
jo savo metines duokles $3.00 
netams ir paskyrė komisiją 

‘.' .iš trijų, kad pereitį pas kitus 
11'narius ir lietuvius biznierius 

—naujus prirašyti prie orga
nizacijos; o iš narių metinę 
iškolcktuoti^

Musų valgyklos.
Musų kolionija kaip kam 

gal atrodyti yra gal maža, bet 
sulyginus su kitomis kolioni- 
jomis mes turime net keturias 
valgyklas — vedamas lietuvių.

Vagiliai pas Chernaucką
Iš ketverge į penktadienio 

naktį per šoninį langą įsibrovė

DVIEJU METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Musų mylimos Motinėlės

Daugiausiai kur aprūpina lie
tuvius maistu tai p. Lukaus 
valgykla, kuri randasi visai 
arti prie “Naujienų” ir antra 
tai p. Povylo Balčiūno ir p-ios 
Olgos Orlauskienės 1811 So. 
Halsted St., (šioje vietoje ka
daise buvo llgaudo spaustuvė 
ir “gimimas” “Naujienų”. Jei
gu kas atsimena). Šiose vai-

“Na, pavogę,., 'ir nesivijai 
vagies?” J* ,

Tai ar inail... neužteks van
dens? — atsako.

Vandens... kaip tai vandens? 
—nustebęs klausiu.

čia p. Orlakis mato, kad aš 
jo nesuprantu; jis man tuo
met paaiškino sekamai:

“Aš savo langan nededu— 
neišstatau jokių tikrų gėry
nių; vien tik tikroą bonkos ir 
jos pripildytos vandens, nes 
jeigu <?š turėčiau degtinės lan
ge, tai ar aš žinau kas gali at
sitikti? Gal kas langą išmušti; 
tuomet aš turėčiau nukenėti 
dvejopai—langą naują dėti, 
šnapso netekti ir dar nemalo
numų...”

Ar vagilius buvo
klausiu. Ne—atsako,
“good” sakau ir užbaigta. Hm 
hm... kaip tik man taip paaiš
kino tai aš tuoj dasiprotėjau; 
kame dalykas.

Na

Naujų Metų dieną 
šventė 49 metų 

sukaktuves

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 metams Dr. Strikol’is
rė

lietuvis?
Tai

ganietč B, Maleliutė ir kiti. 
Prie pianų akompanavo Jose- 
phine Milleriutč. Kalbą pasakė 
L. Pruseikaf

Mant teko vakarieniauti prie 
vieno stalo su “Naujienų
porteriais — kontestanlais Senu 
Petru ir Frank Bulaw. Taipgi 
teko matyti naujieniečius P. 
Millerį, Cheponį, Rušinską ir 
daugelį kitų.

kokiams grojo Jurgio Stepo
navičiaus orkestras, o kadangi 
ir jaunimo buvo daug, tai ir 
upąš parengime buvo geras. 
Beikia pridurti, kad sklokįnin- 
kai moka puikius vakarus su
rengti ir daug publikos su
traukti. Už tai reikia atiduoti 
kreditą rengėjams, o ypatingai 
Jonui ir Emilijai Milleriams už 

darbštumą ir draugiškumą.
R. š.

jų

iki kitam kartui, jūsų 
Jonelis Kukutis.

Aviacijos Baliaus bi 
lietų pardavėjai pra 

šomi atsiskaityti
Raginami greitoje ateityje*" su

grąžinti pinigus ir 
tus bilietus.

neparduio-

Amerilibs Lietuvių
tautinio Skridimo
kreipiasi į visus tautiečius, ku
rie maloniai sutiko išplatinti 
Naujų Metų Sutiktuvių ir Avia
cijos Baliaus bilietus, pinigus 
ir neparduotus bilietus kuo ar
timiausioje ateityje sugrąžinti 
į ALTAŠS centrą ar tam 
ALTASS valdybos nariui, nuo 
kurio bilietai buvo paimti.

ALTASS pageidauja prie pir
miausios progos, kuomet visi 
pinigai sugrįš, sudaryti baliaus 
atskaitą ir ją paskelbti spaudo
je, todėl visi bendradarbiai ir 
rėmėjai prašomi padėti' centrui 
tai padaryti.

Tranzat- 
Sąjunga

tolimesnio pranešimo, vi-

NORTHSIDE, sausio 1 d. — 
Naujų Metų dieną Boleslovas 
Kąrsokas, 1516 West Grand 
avenue, aludės savininkas, šven
tė 49 metų sukaktuves. Turėjo 
gražią puotą, j kurią atsilankė 
daug pp. Karsokų draugų, kaip 
svetimtaučių, taip ir lietuvių.

,Pp. Karsokai taria širdingą 
ačiū visiems puotos dalyviams.

Senas Petras

Iki
si asmenys, kurie turi skundus 
prieš darbdavius, etc., dėl N. 
R. A. kodeksų nepildymo, turi 
kreiptis į Chicago Compliance 
Board, 201 North Wells street, 
Chicago.

Skundus galima paduoti as
meniškai atsilankant į raštinę 
arba pasiųsti per paštą. Visi 
skundai laikomi konfidencialiai, 
ii\ skundėjas, pavardė, jo užsi
ėmimas, etc., nėra išduodami.

SLA. 139 kp. narių 
domei

ROSELAND. — SLA 139 kp, 
permaino susirinkimų dieną. 
Vieton antro trečiadienio bus 
laikomi pirmą trečiadienį kiek
vieno mėnesio. Trečiadienį, sau
sio 3 d. kuopa turės metinį su
sirinkimą Palmei- Park svetai
nėj, pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai prašomi at
silankyti į susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesinius mokesčius.

Orgąnizailorius.

Lietuves Akušeres

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockvvell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 3044 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So. 
Harvey, III.; pinigų 
A. čiesna, 4501 S.
kontr/rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevieh, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekun'ai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
į draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatų.

N. Califor-
rašt. A.

Lincoln SL, 
užlaikytojas 

Paulina St.;

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisais 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Ą. MONTVID, M. D.
We« Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vak I iki 3 po pietų; 6 iki S vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi- 
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6006 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 3144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt, 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

DR. C. KASPUTIS
DĖNTISTAS

Gtiio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniau pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel BOULEVARD 9199

Ofiso Til. Boulevard 5913
Rez Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

.(Cot, of 35th 8 Halsted Šts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedi1di»*««ais pagal sutarti

iuetiniai Daktarai

M A RI JONUS BE V1R SZ1EN fcS 
po tėvais Kuibikė,

kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu sausio 8 diena 1932 metais, 
palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse.

Paėjo iš Tauragės apskr., 
Eržvilko parapijos, Rimšų kai
mo. Paliko dideliame nuliudime 
dukteris — Petronėlę Burbienę, 
Marijoną Bružienę ir sūnų Juo
zapa Budreckį, 1 seserį 
cišką Shimkienę Lietuvoj 
tus gimines. Du metai 
beširdė mirtis išplėšė iš 
tarpo musų mylimiausią 
nėle. Paliko musų širdis 
gijusios ir jos paveikslas vi
suomet stovi musų akyse. Mes 
Tave musų brangiausia motinė
le niekuomet neužmiršime, mes 
pas tave ankščiau ar vėliau 
ateisime. Sunku mums visiems 
čia pasiliktusiems be Tavęs mu
sų mylimiausią motinėlę. Am
žina atilsi — ilsėkis ramiai juo
doj žemelėj ir laukimus atei
nant, musų mieliausia motinėlę.

• Dvieju metų mirties sukaktu- 
viu Mišios atsibus sausio 4 d., 
1934 m. 7:30 v. ryte Visų šven
tų bažnyčioj Roselande. širdin
gai užprašome gimines, pažįs
tamus ir draugus išklausyti Šv. 
Mišių, po Mišių iŠklausimo už
prašo duktė Petronėlė Bur
biene visus sugrjšti į darnus po 
antrašu 9942 Vincennes Avė.

■av

Fran- 
ir Įti

kai p 
musų 
moti- 
neuž-

Draugas pavogė “DUnę”.
Man p. Ignacas Orlakis 1730 

So. Halsted gatvė, pasakoja 
štai ką. “Turėjau seną pažįs
tamą — koslumerį. Buvo be
rods geras teisingai žmogus, 
bet vieną gražią dieną aš ren- 
giau-taisiau langą. Ant lango 
buvo bonkos degtinės ir kadu
ginės. Pavaišinęs savo “gerą” 
koslumerį leidžiau lankau... 
Žiūriu, kad jis tik capt, bonką 
nuo lango ir “dui” per duris.”

“O ar tamsta jo negalėjai 
pasivyti ?”—klausiu.

“Kam aš vysiu”—man atsa
ko.

Pasekmingai praėjo 
Sklokininkų Naujų 

Metų vakaras
EVANSTON. 

tadi«nio vakare, gr. 
Evanston Country Club svetai
nėje, 1030 Central avenue, įvy
ko L. D. D. 4-tos kuopos Nau
jų Metų palydėjimo ir 1934 su
tikimo balius su šokiais ir mu
zikaliu programų. Dainavo S. 
Rimkus, C. Svencickas, waukę-

Praeito šeš-
30. d.,

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visa pasaulį L 0 V Ė I K I S

Kvietkininkas
Gėles Del Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome į visas miesto dalis

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

VVALLACE 
vyru Trtmulienė 
su šiuo pasauliu

ONA 
po pirmu 
Persiskyrė 

sausio 1 dieną, 6:30 valandą 
vakare 1934 m., sulaukus puses 
amžiaus, gimus Kauno rėd.. 
Panevėžio apskr., Naujamiesčio 
parapijos.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 3 sūnūs Jonas, 
Juozapas ir Vladislovas ir 1 
dukterį Heleną, motiną, tėvą, 
1 brolį Domininką Schultz, bro
liene, 3 seseris Antaniną Pal- 
gauskienę, Domicėlę Schultz- 
kaitę, Hellen Ryan ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
630 S. 23rd Avė., Belhvood, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sausio 5 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namu į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Wallace gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyr’ts, Sunai, Duktė, 
Motina, Tėvas, Seserys, 
Broliai Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skurias, Telefonas 
Monroe 3377.

MARIJONA PETRUSIONLS
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 nuliudime? 
vyrą Tamošių, 2 dukteri Mari
joną ir Adelę, 3 sūnūs Simoną, 
Antaną ir Tamošių ir pussese
res Ona Tekerienė ir Ražutėnė- 
pusbrolius Skinnuntus Juozapą, 
ir Joną ir Kazimierą ir brolių* 
nę Ežerskicnę ir jų sūnūs i» 
dukteris ir giminės, o Lietuvoj 
brolius, seseris ir giminės. '

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

Laidotuvės ivyks sęrcdoj 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? 
sionienes giminės, draugai fr 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir‘ 
suteikti jai paskutinį patarna-* 
vima ir atsisveikinimą.

Nnliudę liekame,
Vyras. Dukterys, Runai,
Broliai, Seserys ir Gimines, i 

Laidotuvėse patarnauja grab.
S. M. SkuduH, tcl.J^nrwI

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

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

Phone Boulevard 8483

Nuo Muskulą Skaudėjimo
Skaudami, pailso ir persidirbo mus

kulai gražinami i normali gyvumo ir 
ištverme ištrinant juos ANCIiOR Pain- 
Expelleriu.

Kuomet Jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet iusų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gtlimų nuo 
perdldello fizinio lisitempimo, gerai 4i- 
sltrynkite su Pain-Expolleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
l&sitrynlmu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35a. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tlkraftis turi Inkaro vaisbaženkl!

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapv 

U Midwife
6109 South Albanu 

Avenue 
Phone

Hetnlock 9252 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar li
goninėse. duodu rna- 
ssage. eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

GARSINKITeS
NAUJIENOS!

Graboriai

PAIN-EXPELLER
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Diaagijo* 
Nartai.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEUS
756 W. 35th St, 

(Coi. of 35th B Halsted St*.) 
Gyveninio vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniaii pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimu. karia 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. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporatcd 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

- Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tZ» St. Tel. Canal 5174 

CHICAGO. ILL.

DR. C K. KLIAUGA
DĖNTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

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

DĖNTISTAS
4143 Archer a v., k a m p. Francisco av.

A. K. Rutkauskas, MLD 
4442 South Western Avenue 

' Tel.
VALANDOS:

‘ nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki valandai vakaro

įvairus Gydytojai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 , vai.

SIMONM. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangūs.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakari 
Sercdoj pagal sutartį.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per H «n« 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas h 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

Visi Telefonai

ir

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

J

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

LIETUVIS GRABORIUS 
Patatnauja laidotuvėse kuopigiautiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o matų 
L darbo, busite užganėdinti.

Tek Canal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, UI- 

TeL Cicero 5927

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
.-vi .''/i.. >

•;F

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

kampai- 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Re*. 6600 South Artesian Avenup 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 Soath Ashland Avenue 

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

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje .valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
' T«l. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Ava.

Telefonas Repubiic 7868 
____ _________________ i_________________

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

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W. 63rd SU Chicago •

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DĖNTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
. arti 31st Street

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Repnblir 9723

JOHN B. BORDEN 
uIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Statfl valandos 8—8

W. Side^2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PaaMMlo. Bcredos ū Pltnydlo* vak. I Iki I 

Teutonai Ganai 81*8 
Namai: C459 S. RnckwcR Streei

Utarnlnko, Ketverto ir Snbaloa rak. T IM I 
TalatoaM Bavnl-Ua HM

^'4: &&
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PIRMA LIETUVOS AUKA LAKŪNO JANU 
ŠAUSKO SKRIDIMUI - $79.38

“PIENOCENTRO” bendradarbiai sukėlė 
“LITUANICOS ANTROSIOS” 

Skridimui 500 litų

Ir kitos Lietuvos organizacijos ir patriotai aukoja kilniam darbui
i

“Ponui Juozui R. Janušauskui* 
James,

Chicagoje.
“Siųsdami per “Naujienų” 

Redakcijų savo menkų indelį 
Tamstos užsibrėžtam, kilniam 
tikslui — “Lituanicos 1” žu
vusiųjų karžygių testamento 
palikimui įvykdyti — tampres
niais ryšiais sujungti abipus 
vandenyno gyvenančius tautie
čius ir iškelti Lietuvio vardų 
pasaulyje, linkime Tamstai pa
tvarumo, drųsos ir pasisekimo.

“Kupini vilčių laukiame to 
momento, kai “Lituanicos 11” 
galingieji sparnai atneš musų 
laimę ir pasididžiavimų, o jos 
motorai paskelbs visam pasau
liui Erdves Nugalėtojo — Lie
tuviu Tautos Didvyrio — var
dų.

“Pienocentro bendradarbiai”
Parašai:

“J. Glemža, Neįskaitoma.
“L. Maziliauskienė, A. Stei-

I 

uitis, Aid. Januškevičiūtė. J. 
Seibutis (?), VI. Jakutis, p. 
Jociene, V. Gudas, E. Rocart, 
L. Plumpaite, 
Baranauskas.
Kurkanauskas, 
L. Radvila, J.

p. Skučas. A.
t. Osinis, A.

Vaitiekūnas, A. 
S. Balt ramioj ti

nas, S. Krasauskas, p. Stepo
navičius, S. Gerkunas, Al. Di- 
mavičius, J. Bagdonavičius, St. 
Viktorauskas, M. Gineitytė, E. 

'Jakubauskas, I. Dovidavičiene, 
p. Juozapavičius, J. Strazdas, 
I. Mizaras, J. Skarupskas, Br. 
Elsbergas, A. Laucius, J. Kos- 
minas”. Kitos pavardės neį
skaitomos.

“Naujienų” redakcijai, 
Chicagoje.

“Prie šio siunčiame laiškų 
ir čekį sumoje .$79.38. No. 411 
iš šių metų Gruodžio mėn. 13 
d. apmokamas Guaranty Trusl 
Company of Ncw York, kurį 
realizavę, prašom įnešti laku-|nv sausio 3 dieną, 7:30 vai. vakare, 
no Janušausko-.Taines skridi
mo fondan.

“Pienocentro Bendradarbiai.

Glemžti, K. Lacevičius (?)

Tokiu turiniu du laišku 
“Naujienos
R. James-Janušauskas gavo iš
Centralinės Lietuvos

I kliubo metinis susirinkimas jvyks 
ir lakūnas Juozas j sausio 3 d. 1934 m., 7:30 vai. vakare 

O. Bagdonienės svet. 1750 S. Union 
Avė. 'Visi nariai malonėkit dalyvau- 

I leno ji, nes yra svarbus susirinkimas, 
Perdirbimo Bendrovių Sajų n- taipgi neužmirškite savo pasižadėto 
gos “PIENOCENTRAS”, ' ku- ’ ' 
rios bendradarbiai paskyrė po 
1% savo mėnesines algos į la
kūno Juozo R. James-Janušau- 
sko skridinio fondų ir prisiun
tė juos Amerikos 1 
Tranzatlantinio Skridimo : 
jungos iždui per “Naujienas”.

Tai yra pirma Lietuvos au
ka “LITUANICOS ANTRO
SIOS” žygio įvykinimui, bet 
tai ne paskutinė, nes kaip pra
neša Lietuvos laikraščiai, tūla 
moterų

ris davė

organizacija surengė ( 
skridinio naudai, ku-j 
112 litų — apie $15.00 
Vėl kitas patriotingas 
prisiuntė “Lietuvoslietuvis

Aido” redakcijai 10 litų aukų. |
Lietuva nuoširdžiai romiai 

lakūnų Janušauskų. Bet Lie-| 
tuva negalės sukelti didesnės! 
sumos pinigų skridimui, didės-1 
nė dalis darbo teks mums 
amerikiečiams. Tad visi pa
imkime pavyzdį iš tų tautiečių

VASARIO 25 D. Ar 
Ashland Boulevard Auditorijoj 
susirinks mūšų visa šeimyna.

senųjame kraštę ir aukokime. 
Siųskirrie aukas ALTASS iždi- 
dininkui .1. Mackevičiui, cent
ro raštynes adresu, 1739 So. 
Halsted Street, Chicago, III. 
čekius išrašykite American- 
Lithuanian Trans-Atlantic Fl.

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuvių Namų Sa

vininkų ant Bridgeport Chicago, III. 
laikys metinj susirinkimą trečiadie-,
Chicagos Lietuviui Auditorijos svet., 
3133 S. Halsted St. Visi nariai na
mu savininkai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių reika
lų atidėta ant šito susirinkimo ap
tarti. Taipgi bus išduotas komisijos 
raportas nuo patikrinimo metinių 
knygų. S. Kunevičia rašt.

20to Wardo Liet. Pal. ir Pas. 
susirinkimas įvyks

darbo, atsiveskite no vieną naują 
narį prirašyti prie kliubo.

Valdyba.
S. L. A. 35ta kuopa laikys metinj 

susirinkimą, sausio 3 d., 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditori-

*. . jos svet., 3133 S. Halsted St. Pra-
Lietuvių i gau pribūti visų narių, nes randasi 

Sų- svarbių reikalų aptarti Bus rapor- 
.tas iš knygų peržiūrėjimo komisijos:

i Bus rapor- 
• ~s iš knygų peržiūrėjimo komisijos; 
prašau kurie pasilikę su mokestines, 
tai prašome užsimokėti.

Raštininkas.

Ar esi Altass nariu?

Y6u rE'ES
Night and Moming to keep - 
them Clcan, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co.,Dept.H. S., 9 E. Ohio St.,Cbica|o

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahon,tas; 
Black Gold, Luriip arba E»g, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co., (Jedarcrest 2011

7144'/z Belmont
Tel. Kildare 4250

PAŠARAS, ŠIENAS.
PAUKŠČIAMS REIKMENYS 

MILTAI, W II O LESALE 
IR RETAIL KAINOMIS.

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

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų žydukas patarnaus 

mandagiai.
jums

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted Št.

Tel. YARDS 0801

Ameri ca's 

favorite!
& *MW IUN0 l

The tantalizing fla vore of true may- 
onnaiseand true old-fashioned boiled 
dressing newly combincd! Smooth 
and vefvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

UžkViečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

ATLANKYKITE
White Star Tavern

' 2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 .

Skanus alutis, užkandžiai ir jvairųs 
gėrimai. Užkviečia visus
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

REAL ĖST ATE
Biznii pamatuotai teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spnlka

TEL. LAFĄYETTE 1083

2608 West 47th St

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 įstoję Draugijon gali gv- 
irenti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
sagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Garsinkite “Nnose”

jILDA■ ■ Itheatre««
31-ma ir South Halsted St.

SAUSIO 3 IR 4

“Tillie and Gus”
su w. C. FIELDS, A. 

SKIPWORTH ir 
KABY L’ROY 

taipgi daugelis extras

SAUSIO 5 IR 6
Hero!

RICHARD DIX In
“Ace of Aces”

su ELIZABETH ALLEN ir
RALPH BELLIAMY , 

taipgi scenos veikalas ir komedija

RAMOVA
■ ItheatreFb

* f

35th ir * So. Halsted Street

SAUSIO 3 ir 4

“Ann Vickers”
su IRENA DUNNE
WALTER HUSTON

taipgi “WILD WEST”
KETVIRTADIENY SAUSIO

po 6:30 vak. DYKAI
4

Del Moterų 
“DIAMONDGOLD

SAUSIO 5 IR 6

“Meet the Baron”
su JACK PRARL 

“BARON MUNCHAUSEN” ir 
JIMMY DURANTE

ŠEŠTADIENY, SAUSIO 6
bus išdalinta 100 Dust Mops 

dėl moterų.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandas, Pianus ii pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.5 ji Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

2649 West 43rd Street

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Mes mokame cash už $100 
Lietuvos Bonus

Anderson, Plotz & Co.,
Ine.

29 SO. LA SALLE STREET 
Room 548

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU PEKRAUSTYTOJAS

3358 So. Halsted St. Chicago. TU.
BE IMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš

mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, nuinaliavojimas, ap- 
mušinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 FuRerton Avė. Bei. 2401.

Situation Wanted
Darbo Ieško___ _

■ -■ ,.iMiii<..W,i»i^^^^W».W<—M^l -  —

BARTENDERIS specialistas* temo 
darbe, ieško darbo. Kam reikalinga 
toks darbininkas pašaukite A. S., 
150 Kensington Avė. Tel. • Pullman 
1411.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI salesmanai pardavi
nėti gėrimus ant komiso. Atsišau
kite South Shore Wholesale Liųuor 
Co., 8840 Commercial Avė.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, nevedęs. Atsi
šaukite 1136 Independence Blvd. Ma
tykite janitorių basemente.

Priduoda ko nors
Skoniui ir juos

padaro Lengvesnius

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

REIKALINGA patyrusi virėja j 
restaurantą, W. Krasauskas, 2438 
West 47 St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia________

GYVYBĖS APDRAUDA
Reikalingi ambitiški vyrai ir mo

teris, dorus ir su geru supratimu. 
Nuo 22 iki 45 metų amžiaus. Libe
rališkas komisas ir atnaujinimas. 
Mes išmokinsime ir pagelbėsime. At
sišaukite 166 W. Van Buren St., 
Kambarys A2146, nuo 10 iki 2 vai. 
po piet. J. A. VILEIŠIUS.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

For Rent

europiskas 
VYNO SKIEPAS

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

Boulevard 9685 
4729 So. Ashland Avė.

Modernine $qkrovo dėl 
Chesterfield tabako

LENGVESNIS

/' JLanašIU budu kaip puikus vynai 
pasendinti taip ir vartojami tabakai 
dėl Chesterfield cigarėtų yra pasen
dinti ir nunokinti.

Paveikslas, kurį čionais matai, buvo 
nufotografuotas viduryje vienos iš musę 
moderninių sukrovę kur vartojami ta
bakai dėl Chesterfield cigaretę laikomi.

Yra apie keturios ir puse mylių šitų 
Liggett & Myers sukrovę^prikrauta su 
tūkstančiais statinių naminių ir turkiškų 
tabakų, didesnė dalis tenais sensta ir 
noksta dėl Chesterfield cigaretę.

Ima apie tris mėnesius pasendinti 
tabaką dėl jūsų Chesterfields.

diskas, ką tik pinigai gali nupirk 
ti ir mokslas žino, pagaminti eigą 
retą, kuris yra lengvesnis, eiga 
retą, kuris yra geresnis, yra var 
tojama pagaminti Chesterfields.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai ***^*^**^^^********* •*

TAVERN pardavimui Gera iš
dirbta vieta, geras biznis, 6 pagy
venimui kambariai, $40.00 renda, ne
brangiai, 2122 W. 63rd Št.

ALAUS TAVERN PARDAVIMUI. 
Gera apielinkė, 8 metai kaip įsteig
tas, 4 kambarių flatas užpakaly. $20 
renda mėnesiui. Apleidžiu miestą, 
priverstas parduoti.

6825 So. Halsted St

PARDAVIMUI restaurantas Stock 
Yardų ir dirbtuvių distrikte, $300, 
pigi renda. 3717 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavern, gera apie
linkė. Pilnai įrengtas--$250. 5251 
S. Racine Avė. Atsišaukite 4163 So. 
Halsted St., Tęl. Yards 0318.

Real Estate For Sale
* Nam<i4tomi Pardavimui
EXTRA BARGENAS 1934 METŲ 

Labai pigiai, mūrinis bungalow, 5 
ruimai ant pirmo, 8 rūmai ant 
viršaus, randasi pusė bloko nuo 
68rd St. Marųuette Parke. Parsiduo
da už cash, arba priimsim į mainus 
pirmą mortgage, Building and Loan 
Ass’n. certificates, bučemę, grosemę 
arba farmą. — Norint ką išmainyti 
ar parduoti kreipkitės pirmląus pas 
mus. Greitas ir teisingas patarnavimas

(l PAUL M. SMITH & CO. 
4425 S. Fairfield Avė; Lafayette 0455




