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Prezidentas Numato 10
Biliūnų Del. Išlaidų

Dar reikės virš biliono dol. šalies atgaivi 
nimo darbui iki liepos 1 d. Bet sekamais 

metais išlaidos bus daug mažesnės
VVASHINGTON, s. 4. —Prc- baigoj fiskalinių metų pasieks 

zidentas Rooseveltas prisiuntė! virš $28,000,000,000.
kongresui raštą, kuriame jis j Tečiaus kitais metais išlaidos 

žymiai sumažės, nes bus tik 
paprastos išlaidos ir tik nedide
lė dalis eis nepaprastoms išlai
doms. Be to ir valdžios pa
jamos, kaip numatoma, kitais 
metais bus didesnės.

Iki bus nugalėta depresija, 
reikės išleisti kovai su ja dar 
$2,000,000,000 taip kad valdžios 
skolos 1936 m. sieks virš $31,- 
000,000. Tai bus rybos sko
loms ir biudžetas po to bus su
balansuotas.

Pasak kongresmanų, prezi- 
tento pranešimas buvęs “bru
taliai atviras’.

numato virš 10 bilionų dol. iš 
laidų šiais fiskalinis metais, ku
rie baigsis birželio 30 d. Iš tos 
sumos virš $3,000,000,000 eis 
paprastoms valdžios išlaidoms, 
o virš $6,000,000,000 nepapras
toms skubioms šalies gaivin;- 
mo išlaidoms, kurias kongesas 
jau yra patvirtinęs. Be to 
prezidentas paprašys kongresą 
paskirti dar $1,116,000.000 gai 
vinimo išlaidoms iki liepos 1 d.

Pajamų šiemet tikimąsi gan’ 
ti virš $3.000,000.000, taip kad 
pasidarys deficitas virš $7,- 
000,000,000. Valdžios skolos pa-

Vyras užmušė du vai
kus, sumušė žmoną 

ir įnami
CHICAGO.— John Piotrows- 

ki. 27 m., 5019 N. Melwina 
Avė., CWA darbininkas, po |1 
go kamantinėjimo, prisipažino, 
kad jis užmušė savo 3 metų 
mergaitę Betty Anne ir prigir 
dė 10 mėn. kūdikį Johnny, taip
gi gal mirtinai primušė savo 
žmoną Anną, 23 m. Be to su
mušė, gal ir užmušė savo įna
mį John Panfil, kurio nesuran
dama.

Piotrovvski užvakar parėjęs 
’. darbo, pranešė policijai, kad 
jis radęs savo žmoną ir dukterį 
sumuštas ir be sąmonės, o ku 
dikį prigirdytą tynioj. Jis 
spėjo, kad tai esąs plėšikų dar
bas. Tečiaus jo pasakojimuose 
buvo neaiškumų ir policija ėmė 
teirautis. .Ji patyrė, kad Piot 
• o\vski ne visą dieną dirbo, bet 
buvo pasiliuosavęs iš darbo ke
lioms valandoms neva liudyti 
teisme. Tas jį ir privertė pri- 
ipažinti prie žmogžudystės.

Pasiliuosavęs iš darbo, jis 
sugryžo namo ir radęs savo 
žmoną besimeiluojant su įna
miu. Jis juos "užklupęs, pastvė
ręs šautuvą ir išsivijęs įnamį, 
kuriam kulbe smogęs kelis kar
tus iki jis .sukrito pievoje. Pa
likęs įnamį, jis sugryžo į na
mus, kur to paties šautuvo 
kulbe gal mirtinai primušė sa
vo žmoną ir užmušė maldavusią 
pasigailėjimo dukterį. Paskui 
išeidamas prigirdė ir kūdikį. 
Po to nusišluostęs savo kruvi
nas rankas ramiai sugryžo j 
darbą ir išdirbo iki vakaro.

POTVYNIAI LOS ANGELES APIELINKEJ

i
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Viršuj — po nepaprastai smarkios liūties patvynusios Los Angeles gatves, kuriomis plaukioja 
valtys. Kairėj — liūties išardytas cementinis vieškelis. Dešinėj — iš purvo ir laužų ištrau
kiamas sudaužytas automobilius, kuri sudaužė į akmenis smarki vandens sriove.

Lietuvos Naujienos
Nepaprastas būdas nu 
sižudyti — pasisamdė 

sau žudytoją
BIRŽAI. — šiomis dienomis 

Biržų apskrityje paaiškėjo ši
toks nepaprastas įvykis. Nem. 
Radviliškio valsč. Linkiškių kai
me miške buvo rastas peršauta 
galva draudimo agentas Kly- 
vis. Jis buvo nuvežtas Biržų 
igoninen, o iš ten Kaunan. 
Kriminalinė policija išaiškino, 
<ad Klyyis, nenorėdamas pats 
sau galą pasidaryti, pasisamdė 
savo kaimyną Joną .lašiuką, ku
ris jį turėjo nužudyti. Pas 
Klyvį buvo susekta išeikvoji
mų. Už tai grėsė bausmė. Dėl 
;o draudimo agentas nuspren 

<le geriau mirti. Už nužudymą 
Klyvis kaimynui davė 50 litų 
ir 500 lt. sumai vekselį. Kad 
šeima nepaliktų be kąsnio duo
nos, jis savo gyvybę buvo ap- 
draudęs įvairiose draudimo į- 
staigose 20,000 litų sumai.

Klyvio gyvybė pavojuje.

Taip pat daug Lietuvos 
arklių slaptai gabena

ma j Rytprūsius
Tilžės apylinkėse susektos 3 

kontrabandiinnkų gaujos ir 
atimti 27 arkliai. Įdomus 
kontrabandos budai

Išteisintieji reichsta
go padegimo byloj 
tebėra kalėjime

BERLYNAS, s. 4.— Komu" 
nistų vadas reichstage Torglei 
ir trys bulgarai, kurie buvo 
teisiami dėl reichstago rūmų 
padegimo ir po nepaprastai il
go bylos nagrinėjimo liko iš
teisinti, vis dar tebesėdi kalėj i 
m e. Bulgarai turi būti ištremti 
iš Vokietijos. Juos sutinka 
priglausti Rusija, kitos šalys 
irgi sutinka duoti jiems tran 
zito vizą. Jie norėtų važiuoti 
į Franciją, kuri irgi galbut 
juos priimtų. Jie sutinka gryš 
ti ir į Bulgariją, jei Bulgari 
jos valdžia užtikirns jiems sau 
gumą ir bešališką teismą dėl 
kaltinimo, kad jie padėjo Sofi
jos katedroje bombą, nuo ku
rios žuvo apie 100 žmonių.

Patys naciai, matyt, nesusi
taria kąv daryti su išteisintai
siais kaliniais. Propagandos 
paliuosuoti, bet kraujagodis 
minist.?ris Goebbels norėtų juos 
Prūsijos premieras Goering, 
paskelbęs, kad jis vistiek juos 
inžudys, nežiūrint kokis butų 
teismo nuosprendis, nori lai 
kyti juos kalėjime kiek galima 
ilgiausia.

Kongresas svarsto • 
degtinės taksų bilius

WASHINGTON, s. 4. — At- 
stovų butas skubiai pradėjo 
svarstyti kokius uždėti tedera- 
’inius taksus ant degtinės. Yra 
visokiausių pasiūlymų, kurio 
siekia nuo $1.75 iki $5 Už 
lioną. Prezidentas jokių 
strukcijų ar pageidavimų 
davė.

Prasideda bylos nag
rinėjimas drabužių 

valymo raketo

Francija tirs didelį* 
bonų skandalą

ga- 
in- 
ne-

42 lavonai atrasti,' 
pasigendama Cali 

fornijoj
4.

6 la-
LOS ANGELES, Cal. 

šiandie tapo surasti dar 
vonai žuvusiųjų baisioje liūtyje. 
Skaičius ikišiol surastųjų lavo 
nų siekia jau 42. Pasigenda
ma gi 72 žmonių, kurių dau
gelis galbut yra žuvę. Bet tik
rasis skaičius žuvusių nebus 
žinomas galbut dar per keletą 
menesių.

Kelių inžinieriai sako, kad 
ims tris mėnesius pašalinti lau
žus ir griuvėsius Montrose api- 
linkėj, kuri labiausia nukentė
jo nuo liūties. Du mėnesius 
ims nuvalyti vien tik didžiąsias 
gatves Rosemont miestelyje.

S.

Tarp apkaltintųjų yra fabri
kantai, unijų viršininkai, ad
vokatai, ekonomistai, politi
kieriai, ir, net gangsteriai

Išgelbėjo 9 žmones

Švęs rytoj Kalėdas

CHICAGO. — Nagrinėjimas 
bylos Dr. Alice Winekoop, ku
ri yra kaltinama nužudžius sa
vo marčią Rheta, liko atidėtas 
iki ateinančio ketvirtadienio.

vieną mergaitę gal

kontroles 
susi-

Dvi viesulus užklupo 
Pensacola, Fla., 

9 sužeisti
PENSACOLA, Fla., s. 4. — 

Du atskiri tornadai perėjo per 
šį miestą. Vienas perėjo pajū
riu, o kitas per patį vidurį 
miesto, sugriaudami apie 35 na
mus, apie 100 nhmų apardy- 
dami ir sužeisdami mažiausia 9 
žmones, 
mirtinai.

Tariasi dėl svaigalų 
kontrolės Chicagoj

SURINGFIELD, III., s. 4. — 
Gubernatorius Horner, Chica 
gos meras Kelly ir demokratų 
nacionalis komitimanas Nash 
tris valandas tarėsi dėl svai
galų pardavinėjimo
Chicagoj e, bet prie jokio 
tarimo nepriėjo.

CHICAGO.—Vakar prieš kri- 
minalio teismo teisėją Finne- 
gan prasidėjo nagrinėjimas by
los dėl drabužių valymo ir da
žymo raketo.

Sąryšy su tuo raketų yra 
apkaltinti 24 žmonės— drabu
žių valymo pramonininkai, Uni
jų viršininkai, politikieriai- (al- 
dermanas Nelson), ekonomis
tai, advokatai ir gangsteriai. į 
teismą pirmą dieną stojo > 19 
žmonių. Niekurie apkaltintųjų, 
pav. Al. Capone, visai nestos 
teisman, nes jis sėdi federali- 
niame kalėjime ir valdžia nesil
iko jį išduoti Chicagos teis
imi visai menkai pamatuotoje 
jyloje.

Teisiamieji yra kaltinami, 
kad jie susitarimu kliudę lais- 
ą prekybą, dėlioję bombas it 

laistę rūgštimis drabužius, duo- 
ls valyti nepriklausančioms jų 

asociacijai kompanijoms ir t.t.
Manoma, kad bylos nagrinė

jimas užsitęs 3 ar 4 mėnesius 
Vien prokuroras tikis iššaukti 
250 liudytojų.

Vakar jau prasidėjo rinki
mas jury.

PARYŽIUS, s. 4. — Visa 
Francija liko sujudinta kaltini
mo, kad bankrutijus Bayonne 
mUnicipalio kredito bankui, kur 
buvo miesto lambaradas (pown 
shop) tapo susektos suktybės, 
kurios, siekia nuo $10,000,000 
iki $20,000,000. ■ Pats to banko 
įkūrėjas, misteriškas Sergei 
Savišky, prapuolė ir policija 
jo ieško, kad jį areštuoti. Ban
ko manažeris jau tapo areštu o 
tas.

Premjeras Chautemps įsake 
nuodugniai ištirti šią‘aferą.

Daugiausia suktybių padary 
ta leidžiant be jokių rybų lom
bardo bonus, kuriuos daugiau
sia supirko apdraudos kompa
nijos.

Italija priešinga tę
simui nusiginklavi

mo konferencijos
RYMAS, gr. 4. — Mussolini 

yra priešingas tęsimui, nusigink- 
lavimo konftrencijos, nes iš jos 
negalkgbuti jokios naudos, kol 
Francija neįstengia susitaikinti 
s ir Vokietija.

Oro pašto lėktuvas 
perskrido Atlantiką 

į 18 valandų

ORRte
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ar sniegas, bis- 
kį šilčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
32.

RODANTHE, N. C., s. 4. — 
ši izoliuota apielinkė švęs Ka
lėdas rytoj, švęs su Kalėdų 
dieduku ir dovanomis, kaip Ka
lėdos yra švenčiamos visose 
kitose vietose. Bet čia jos 
Švenčiamos yra ne gruodžio 25 
d., o sausio 5 d. Kodėl jos čia 
švenčiamos yra sausio 5 d., nie
kas nežino. Bet taip , švenčia
ma yra per gentkarčių gentkar- 
tes ir ant kiek ši apielinkė $r 
paliečiama, Kalėdos bus rytoj

' f
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Andorra ginkluojasi 
turės 12 kareivių 

armiją
s. 4. Ma-

pasaulyje respublika
ANDORRA, 

žiausia
Pirenejų kalnuose, nutarė gink
luotis ir turėti pastovią armi
ją iš-*flT karininkų ir 6 karei
vių. Kas ją prie to privedė, 
dar nežinoma. * Bus dar ir mi
licijai, kuriai turės priklausyti’ 
visi sveiki vyrai. Kariuomenė 
bus ginkluota senaviniais šau
tuvais su “gaidukais”.

Senovinis andorriečių obalsis 
“Tik paliesk mane, jei drysti”, 
bus išpjautas ant kiekvieno šau
tuvo.

Andorra turi 191 ket. mylios 
plotą ir 5,231 gyventojų, kurie 
yra susispiętę 6 miesteliuose, 
ii yra po priežiūra Francijos 
valstybės ir Ispanijos vysk li
no.

Parduos Detroito 
biržą

s. 4.

Vakar uždarė 625 sa 
liunus už neturė

jimą laisnių

NEW YORK, s. 4. — Steno- 
grafe Pearl Murstell, 21 m., iš
gelbėjo 4 šeimynas iŠ 9 žmo
nių, kurios buVo pritroškusios 
nuo anglių smalkių. Ji gyveno 
su savo 65 m. motina Anna 
mažiame kambarėlyje. Kada 
laikrodis ją pažadino, ji buvo 
prisvaigusi. Bet vistiek atsi
kėlė. Nebegalėdama gyven-. 
tojų pažadinti, ji nubėgo į rū
sį, atidarė krosnį ir visus 
langus ir pašaukė policiją. Pul- 
.motorai Už valandos laiko vi 
aus gyventojus atgaivino.

• -į-

CHICAGO.— Policijos virši
ninko įsakymu vakar liko už
daryti 625 saliunai, kurie ne
turėjo šių metų laisnio. Bet tai 
toli ne visi saliunai, kurie ne
turėjo šių metų laisnių. Ber
nai laisnių buvo išduota 8329, 
bet šiemet laisnius atnaujino 
tik 5,840. Tokiu budu veikia 
be laisnių dar 2,051 saliunas.

...... ..........
CHICAGO.— Minnie Hardt. 

14 m., tarnaitė Mrs. Eve Mar- 
shak namuose, 4907 N. Spring- 
field Avė., liko nušauta Harry 
Kaplan, 18 m., Mrs. Marshak 
brolio, kuris pabėgo. Manoma," 
kad mergaitė liko nušauta ne
tyčiomis. v

NATAL, Brazilijoj, s. 4. — 
Didelis franeuzų hydroplanas 
Pietinis Kryžius, atskrido į čia, 
perskridęs pietinį Atlantiką iš 
St. Louis, Senegalijos, Afrikoj. 
Tą 1,970 mylių kelionę jis pa
darė į virš 18 valandų.

ši kelionė didelio 4 motorų 
hydroplano buvo franeuzų lenk 
tynęs su Vokietija dėl įsteigi
mo pirmos tranzatlantinės oro 
pašto 
Pietų

Už 
tikisi 
paštą tarp Paryžiaus ir Rio de 
Janeiro, oro pašto lėktuvams 
pirmiausia skrendant į Afriką, 
o iš ten be sustojimo per At
lantiką į Braziliją.

linijos tarp Europos ir 
Amerikos, per Afriką, 
dviejų mėnesių Francija 
įsteigti kasdieninį oro

tC-

TILŽĖ.— Lietuvoje arkliai 
daug pigesni kaip Rytprūsiuo
se, bet muito vokiečiai ima nėr 
po 500 markių už arklį. Todėl 
arkliai iš Lietuvos gabenami į 
Rytprūsius slaptai. Tai esanti 
pelninga kontrabanda. Esan
čios susidariusios ištisos gaujos 
šiai kontrabandai varyti. Lie 
tuvoje arklius superka už gry
nus pinigus, lakinai juos pasle
piu pas ūkininkus pačiame Pa
nemunyje Klaipėdos krašte, vė
liau, pataikę progą, perplukdę 
arklius per Nemuną (tokius 
slaptus perplukdymus saugo- 
jančios ištisos specialės kontra
bandininkų sargybos), vokiečių 
pusėje arklius palėpių pas su 
kontrabandininkais susidėjusius 
ūkininkus, kurie iš savo viršai
čių apgaulės budu išgauną 
tiems arkliams reikalingus do
kumentus, o tada arkliai, kaip 
neva Rytprūsiuose auginti par
duodami toliau nuo sienos įvai
riose Rytprūsių prekyvietėse. 
Per kelias paskutines savaites, 
manoma, pergabenta iš Lietu
vos 50—60 arklių. Naciams pa-

DETROIT, Mich
Detroito biržos trobesys, kuris 
randasi centre miesto finansi
nio distrikto, bus parduotas iš 
varžytinių vasario 20 d., dėlei 
nesumoksimo $130,455 morg;- 
čiaus.

Neleido skristi 
Rymą

NEW YORK, s. 4. — Vai- 
džia sulaikė lakūnus kap. Pond 
ir Sabelli nuo skridimo j Ry
mą, iki jie nepakeis savo pro
pelerio. Jie jau ruošėsi skris 
ti ir šildė savo motorą, kai at 
vykęs valdžios atstovas juos 
sulaikė.

BERLYNAS, s. 4. — Vidaus 
reikalų ministeris Frick išlie- 
do įsakymą, kad žydų šventės 
neturi būti žymimos parduoda 
muose kalendoriuose.

žydai galį išleisti savo 
lendorius ir paskleisti tarp 
vijjų.

ka- 
sa-

—, —,.,r, 

HARRISBURG, III., s. 4. — 
Perdaug greitai važiuojantis

MUSKEGON, Mich., s. 4. - 
Manoma, kad p4ė Olive Erick- 
šon, 21 m^ ir Einfcr Olsen, 23 trokas apvirto ir trys civilis 
m., prigėrė besičiužinėdami ant darbo armijos jaunuoliai liko 
ledo Muskegon ežere.

1 ku■

užmušti

9
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Atpigins elektros kai 
na Klaipėdoj

KLAIPĖDA.—Klaipėdos mies
to įmonių direkcija šiomis die
nomis kai kurioms ekonomi
nėms organizacijoms pranešė, 
kad numatoma netrukus suma
žinti elektros kainą Klaipėdos 
mieste. i

Vokiečiai “direktoriai” 
muša!

KAUNAS.— Gtundžio 6 d. 
Lietuvos Latvijos Tepalų Pre
kybos Bendrovės direktorius 
Pilcingas sunkiai sumušė vei
dą savo tarnautojui Artūrui 
Pumpoliui, kuris skundėsi Dar 
bo Inspektoriui. Sumušęs už 
tai, kam laiptais lipdamas įstai
gon švilpavęs. Iš nukentėju
sio teko sužinoti, kad Pilcingas 
—Vokietijos pilietis, Lietuvoj 
prekiauja lenkų Silezijos nai- 
tos produktais, ir bendrai, su 
visais savo tarnautojais elgiasi 
labai barbariškai, čia jis sa
vo tarnautojams, Lietuvos pi
liečiams, sudaro be galo sun
kias darbo sąlygas, be jokios 
gėdos žiauriai juos eksploatuo
ja, nuolat grąsindamas atleisti 
nuo darbo. Tokių svetimšalių 
ponų pas mus yra daug, bet 
nėra įstatymo jų savavaliavi
mams suvaržyti.

—Lietuvos banko aukso fon
das gruodžio m. 8 d. siekė 50,- 
74 mil. lt. ir svetimos valiutos 
fopdas 18,18 mil. lt. Diskontas 
ir paskolos tuo pat metu sieke 
82.89, o banknotų apyvartoj— 
88,93 mil. lt. Tuo budu bank
notų padengimas auksu siekė 
88.98 mil. lt.,o padengimas auk
su ir svet. valiuta 71,9%.

•—Marijampolėje sudegė Ūkio 
Banko linų sandėlis. Nuostoliai 
siekia 100,000 litų.
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MARGUMYNAI
Po skudurais — turtas

Per dvidešimtį metų tuksian
čiai Pittsburgho gyventojų ma
tė pil. John Mitchell perkant 
skudurus, tačiau, tur būt, tiek 
ir žinota apie jį. šiuo laiku 
“Orphans’ Court” ieško asme
nų, žinančių apie J. M., jo gy
venimą ir gimines.

1928 metais pil. J. M., būda
mas 80 metų amžiaus, mirė be
turčiams skirtuose namuose. 
Jam mirus paaiškėjo, jog jis 
paliko turto sumoje $2,000, ku
ris randasi pavidale “Liberty 
Bonds”. Jeigu šiuo laiku nesu
siras giminės, pinigai pasiliks 
valstybės nuosavybėje.

Ir dėl “Blue Law” pavojus
Visoje Pennsylvanijos valsti

joje veikia taip vadinamas įs
tatymas — Blue Law — kuriuo 
draudžiama sekmadieniais bet 
kokios rųšies pasilinksminimai 
ir prekyba. Paskutiniuoju laiku 
žmonių sentimentu yra prie
šingas šiam atgyventam įstaty
mui. •

pirmininkui J. K. M. kalbėti vi
so komiteto vardu, kuomet yra 
žinoma, jog šis klansiipas ne
buvo svarstomas komiteto po
sėdyje, o vaizbininkai “Drau
ge” jau pareiškė kas galėsiąs 
kalbėti, — vienu žodžiu, bu- 

SLA 3-čio apskr. suvažiavi- sianti cenzūra, šiame suvažią- 
|vime delegatai turėjo progos 
pažinti ir tuos asmenis, kurie 

pažangiųjų var-

IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Rašo Delegatas

pasakyti, kurie, yrą lįetpvląi 
— lietuviškų pravardžių dai
giau nesimatė, išskiriant virš 
minėtas tris.

— S. Bąkąnas.

Mayview, Pa,
mo įspūdžiai

Metinis SLA 3-čio apskr. su
važiavimas įvyko gruodžio 31 prisimesdami 
d. šv. Jurgio parapijos svetai-, dirbo prieš juos. Ateity ži- 
nėj S. S. Suvažiavime 
vo beveik visos kuopos 
30 delegatų, įskaitant 
tą ir komisijas.

Suvažiavimą atidarė 
J. K. Mažukna, 
Sadulienė. Mandatų ir rezoliu-1 daug sunkumo renkant 1934

dalvva- nosime 8U *<u0 turime reikalą, 
su virš Tiesa> padarytas nutarimas 
komite- ateinan,tį pavasarį surengti ap

skričio pikniką, kurio pelnas 
skiriamas kuopų delegatų nu-

su virš

šiais metais šis įstatymas yra 
truputį pakeistas, būtent — 
jaunimui leidžiama sekmadie
niais football ir basketball. Ta
čiau dauguma tuo nepasitenki
na ir reikalauja visiško “Blue 
Law” panaikinimo.

Šiomis dienomis teisėja Sara 
Soffel panaikino taikos teisėjo 
sprendimą, kuris uždeda biznie
riams bausmes už darymą biz
nio sekmadieniais.

Panaikindama bausmes, tei
sėja pareiškė, jog “Blue Law” 
yra senas įstatymas, turįs 100 
metų amžiaus, yra atgyvenęs 
savo amžių ir šiems laikams 
nebepritaikomas.

Kai kam ir sniegas — 
sveikaton

Pittsburgho mieste veikia 
įstatymas, kuris žiemos metu 
įpareiguoja namų savininkus 
po sniego iškritimo jį į 24 va 
landas nuo trotuarų nuvalyti, 
šis įstatymas ne tik apsaugo
ja praeivius nuo slidžių puo 
limų, bet t. p. suteikia dau‘ge 
liui bedarbių darbo. Bedarbiai 
tik ir laukia daugiau sniego.

Mirtinai sužeistas jaunas 
plėšikas

Oscar l’dman, jaunas smul 
kių prekių krautuvės savinin
kas, kurio krautuve randasi 
West Carson st., South Si d e. 
Naujų Metų rytą peršovė j jo 
krautuvę plėšimo tikslais įsi
laužus} Edvardą Demko. Su
žeistasis nugabentas South 
Side ligoninėn, iš kurios var
giai jis begrįš.

šovikas “Morais Court” pa
reiškė, jog minėtas plėšikas 
įsilaužęs į jo krautuvę bėgyje 
dviejų numerių net penkis sy
kius, kiekvieną sykį apkrausty 
damas jo mažąją krautuvę. 
Krautuvninkas vis dar kentė
jęs, bet kuomet Kalėdų ryta 
įėjęs savo krautuvėn rado tik 
tuščias lentynas, nutarė, pasi
slėpęs saugoti savąją krautu
vę.

Ir taip jis pradėjo apsaugą, 
kuri baigėsi plėšiko pašovlmu. 
Naujų Metų rytą. Savininkas 
paleido kulką tiesiai į plėšiko 
galvą, nuo kurias nėra vilties 
pasveikimui.

Buk ALTASS nariu

* -5 . .
; Skelbimai Naujienose 
dubda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiena., 
yra naudingos.

ir vedė vežimui į Detroito seimą, 
sekretoriavo i įteikia pažymėti, jog butą

cijų komisija išrinkta: Janule- metams apskrities valdybą, nes 
vičius, Ivanauskas ir P. Dargis.! delegatai nenorėjo apsiimti kan-

Iš išduotų raportų paaiškėjo, Ididatuoti, taip kad prisiėjo de- 
jog apskrities kasoje yra legatus prašyti 
$225.88.

Stasys Bakanas varde įsta
tų komisijos skaitė 3 apskričio 
konstitucijos projektą, kurį su 
mažom pataisom suvažiavimas 
priėmė. Kalbant apie suvažia
vimo eigą ir dvasią reikia pa
sakyti, jog tautiškieji ir bolše- 
vikuojantieji delegatai sudarė 
vieną bloką; na, tiek to — nie
ko tame stebėtino, bet pažan
gieji labai nustebo, kad N. S. 
delegatai, kuriems vadovauja 
Jonas Mažukna, visi kaip vie
nas palaikė pirmųjų užmany
mus ir laikėsi jų taktikos.

Ir štai kur jų tikrasis veidas 
pasireiškė: žinomas Susivieniji
mo veikėjas, aviacijos dienai 
Pittsburgc rengti pirmininkas, 
St. Bakanas, paduoda suvažia
vimui žodžiu prašymą, kad ap
skritys paskirtų iš savo iždo 
25 dol. lakūno Janušausko skri
dimo fondan. Pažangieji dele
gatai nuoširdžiai pareiškia, jog 
tai remtinas darbas; tačiau taip 
vadinamieji tautininkai drauge 
su N. S. suaugusiųjų kuopa at
meta šį įnešimą. Kad išėjus iš 
keblios padėties, vienas iš tau
tininkų prieš pat balsavimą pa
taiso įnešimą ta prasme, jog 
reikia atidėti šį klausimą ant 
toliau, — taip ir padaroma. Ja- 
nulevičius net *pareiškė, jog jei 
nusiųsime į Chicagą pinigus, 
tai esą poneliai pragersią. Bai
gus visiems kalbėti bet kuriais 
įneštais klausimais, pirminin
kas Mažukna ant pabaigos vi-** 
suose klausimuose pareiškė sa
vo mintį, tačiau šiame klausi
me tylėjo. Na, o kuomet atėjo 
valdybos rinkimai, tai Mažukna 
nesidrovėjo pasakyti, jog štai 
vyrai — “šis geras vyras, taip 
tikrai geras.”

Neapsieita ir be džpuldinėji- 
mų, užgavimų. Tautininkai vi
su griežtumu smerkė advoka
tus, jų smerkimą paakstino 
pats pirmininkas J. Mažukna, 
ponas Janulevičius net pareiškė, 
jog nereikia rinkti į pirminin
kus ir iždininkus advokatų. Su
prantamas dalykas, kam tai įtai
koma.

Mes nesistebime iš tautinin
kų, bet mums pažangiems na
riams labai stebėtina, kad prie 
jų smerkimo prisideda p. Ma
žukna. Visiems yra žinoma, jog 
p. Mažukna yra kaip tik pa
žangiųjų SLA narių statomas 
į vieną sąrašą su tais smerkia
mais advokatais.

3-Čias apskritys per metų 
eilę imdavosi iniciatyvos sušau
kimui dr^jų atstovų surengimui 
Lietuvos nepriklausomybes pa
minėjimų, taip buvo maųoma 
ir šiais metais padaryti. Tačiau 
apskr. pirm. J. K. Mažukna nei 
iš šio, nei iš; to savo raporte 
pažymėjo, jog šiais metais ini
ciatyvą imąs Vaizbos Butas, to
dėl apskritys nuo savo tradici
jos susilaikąs. Kas davė teisę

net po keletą 
sykių, kad apsiimtų užimti vie
tas. Galų gale šiaip taip suda
rytas komitetas iš šių delegatų: 
pirm. J. Miller, Vice-pirm J. 
Katkus, sek r. O. Ivanauskaitė, 
fin. sekr. B. Sabaliauskaitė, ižd. 
K. Šimkūnas, turto kont. J. Ki- 
zis, J. Paukštis, J. Kuizinas, 
organ. S. Bakanas. Parengimų 
komisija — J. Šimkus, P. Mar- 
mokas, Gataveckas J. 
žukna, M. Dalkienė.

Sekantis apskrities 
vimas nutarta laikyti 
Mokslo Dr-jos svet. Soho.

Kortų lošimas — card party
SLA 90 kuopa Bridgeville, 

Pa., Owls svetainėje sausio 28 
dieną rengia kortų lošimą — 
card party. Reikia .J pasakyti, 
jog 90 kuopa visada surengia 
puikias “card parties”, na, o 
lošėjai gauna daugybę dovanų. 
Jei norite linksmai laiką pra
leisti, bukite sausio 28 d. Susi
vienijimo parengime Bridgville, 
Pa.

K. Ma-

suvažia-
Lietuvių

Keletas lietuvių ga
vo darbus valstijos 
likerių (degtinės ir 

vyno) dirbtuvėse

reika- 
darbi- 

buvo
Penn-

Kaip jau visiems žinoma, 
Pennsylvanijos valstija degti
nės ir vyno perdavinėjimą pa
siėmė į savo rankas ir įvedė 
kaip ir monopolio sistemą. Ta 
monopolio sistema pradeda 
veikti nuo Naujų Metų.

Rengiantis prie įvecįįmo val
stybinių krautuvių degtinei ir 
Vynui perdavinėti, buvo 
lingi ir visokios rųšies 
ninkai. Gruodžio 23 d. 
laikomi egzaminai visoje
sylvanijos valstijoje. Aplikan- 
tų buvo labai dau‘g ir gal būt 
ant kožno darbo daugiau, kaip 
po šimtą aplikantų. Egzami
nai buvo tikrai kieti, ir tik tie 
egzaminus išlaikė (ne tik kai
po žinovai tos srities, bet--tu
rėjo turėti ir abelną išsilavi
nimą), kurie buvo lankę aukš
tąsias mokyklas.

Laikraščiuose bu‘vo skelbia 
mi vardai išlaikiusių egzami 
nūs ir gavusių darbą. Tarp dau
gybės vardų teko pastebėti it 
keletos žinomų lietuvių iš Pitts- 
burgho apylinkės. Būtent, Al- 
vino įr Edwardo Onaičių (dvie
jų brolių), 111 East 5th Avė., 
Homestead, Pa., kaipo krautu 
vių manedžierių pagelbininkų 
bei p-les Ona StulgiUtės, 919 
Seventeen Arnold, Pa., kaipo 
stenografės.

Krautuvių manedžierių pą- 
gelbininkams, rodos, mokama 
$1,900 metines algos, o steno- 
grafėms $900 per metus.

Gal ir daugiau lietuvių laį- 
mėjo darbus, bet iš laikraš
čiuose skelbiamų vardų sunku

Iš Pittsburgho miesto prieglau
dos gyvenimo ir kiti dalykai*

Mes taip vadinami Mąyview, 
Pa-, gyventojai kąi kada gau
name lietuviškų laikraščių iš 
gerų žmonių, kaip tai iš S, 
Bakapo, K. MiUejio, kun, Jur- 
giučio ir retkarčiais ir nuo ki
tų. Mes skaitome visokias ži
nias iš visur ir iš visokių lie
tuviškų kolonijų, bet iš musų 
Mayview tai jokios žinutės nie
kada nesimato, O musu Mąy- 
view nėra taip jan mažas mie
stas, kaip kas gal mano. May- 
view, Pa., randasi apie 5,000 
gyventojų. Tame tarpe randa
si ir lietuvių geras nuošimtis. 
Ęet kiek lietuvių tikrai yrą, 
tai tiksliai pasakyti yra sun
ku. žinau tik, kad gana daug.

Musų miesto “piliečiai” yra 
apgyvendinti šiame mieste prieš 
savo norą. Ir dėl to mes Čia 
buvome atvežti, kad niekur ki
tur musų niekas nenorėjo. Tad 
ir turėjome čionai atvažiuoti 
noromis nenoromis. Reiškia, 
kaip ir gyvenimo kelio galas. 
Vieni pasveiksta ir išeina iŠ 
čionai, jei tik turi kur eiti. O 
jei neturi kur eiti, tai gali ir 
čionai būti, niekas iš čionais 
nevaro, — dupdą, šiokio tokio 
valgio, drabužių <11’. šiltą vietą 
miegoti. Bet u"ž tai reikia dirb
ti darbą, kokį kas , gali arba 
moka. O dauguma musų mie
sto gyventojų tai ir užbaigia 
čia savo dienas. .

Aš, nors ir nelabai mokė
damas, noriu parašyti apie 
Mayview. Tik nežinau, ar bus 
kam įdomu 
ti, ar ne. O 
gi nėra taip 
tais nori ką 
popieros; o 
ku4r popieros, - tai neturi pai
šiuko. Jei gauni popieros r. 
paišiuką, tai neturi pinigų nu
sipirkti pastos ženklelį dėl pa
siuntimo. O jei pardavęs savo 
gautą tabaką gauni kelis cen
tus ir nusiperki , paštos ženk
lelį, tai kariais nežinai nė kur 
siųsti. Reiškia^ kąd ne vienaip, 
tai antraip yra visokią kliu- 
Čių-- . • v- •

šį kartą man pasiseko vi
sas virš minetąs i Klintis nuga
lėti ir aš rašau “Pittsburgho 
Naujienoms” bei, tikiuosi, kad 
Redakcija mano rąčlą nenu- 
mes į gurbą, bet patalpins į 
laikraštį.

Mayview, Pa. 
burgho miesto prieglauda dėl 
biednų ir paliegusiu. čionai 
yra įrengta ligoninė proto li
gomis sergantiems, kurių da
bartiniu laiku randasi apie 2,- 
428 abiejų lyčių. Yra. taip pat 
generalė ligonine, kuV gydo
ma visokios ligos. Šioje li; ;>’ 
ninėje randasi 304 ligonys. Mo
terų ligoninėje randasi 266 li
gonė*:. Senukų Namuose ran
dasi 454 įnamiai; Kitoje ligo
ninėje, kur daugiausiai randa
si žmonės sų chroniškomis 1b 
gomis, yra 234 ligonys. Kva- 
rantinoje su socialčmis ligo
mis randaši 13 ligonių. Obser- 
vacijos skyriuje T1 ligonys. 
Džiovininkų randasi 88. Utili- 

iftĮy, budinke yra- atyęžĮį| Pittą* 
burgho Į benamiai ,9 ir ? będarbiai, 
bet sveiki vyrai. Jų yra 471. 
Paskui dąr randąs i 424 lign- 
ny$> kurie sirgo protiškomis 
ligdinis ir yra jau4 pasveikę bęi 
gali apleisti ligoninę ir važiuo
ti namo, jei tik < ka& tuid-šio-

kųnigas čionai 
užlaikomas. Jam 
pąstątyti gražus 
gaųpa gerą algą.

NUŽUDĖ DĖL MEILĖS

_ 4*.1.'_  _  i_, 
tas raštas skaity- 
su rašymu tai ir- 
gerai, 
rašyti, tai neturi 
jei kartais gauni

jei kar-

kiųs tokius nąmųs bei kur par
važiuoti.

Taį viso labo randasi njusų 
Mąyview, PaM 4,689 “piliečiai”. 
Tai dar ne viskas. Musų ^pi
liečiams” reikią ir tarnų, tar- 
^ląičių bei kitokių darbininkų, 
kurie diltya UŽ grynus Pitts- 
biVrgho miesto pinigus. Aptar- 
navimp (darbininkai) štabas 
suęjdfldą iš 435 asmenų. Tai 
reiškia, l<ad viso Mayview, Pa., 
yra gyvų “dusių” 5,114.

Dabar apie musų miesto vei
kimą, Pae mus, kurie galime 
paeiti ir neesame užakyti už 
geležinių durų, tąi porą kartų 
galime nueiti ir krutamu pa
veikslų pažiūrėti, jei tik no
rim, O jei kurie yra užrakin
ti ir nėra labai sergantys, tai 
ir tuos atvedą pažiūrėti kru
tamu paveikslų. Su bažnyčios 
reikalais, tai beveik tas pats, 
kaip ir su krutumais paveik
slais. Kurie gali, tai patys at- 
einėt Q kurie negali, tai yra 
atvedami,

Frotestpnų 
yra miesto 
yra miesto 
namai ir jis
Jo pareiga visą savo kunigiš
ką laiką pašvęsti dėl šio In
stituto dūšių ganymo.

Katalikų kunigo pareigas at
lieka lietuvis kunigas Jurgutis 
iš Bridgeville, Pa. Atvažiuoja 
kąs sekmadienį mišių laikyti. 
Jei kuris ligonis šaukiasi ku
nigo, tai yra šaukiamas ku‘n. 
Jurgutis, kuris už savo patar 
navim,ą, rodos, gauna iš mie
sto apie vienuoliką šimtų do
lerių per metus.

Mes lietuviai, kurie esame 
šioje prieglaudoje, jaučiame lyg 
ir pasididžiavimą, kad turime 
lietuvį kunigą, kuris rūpinasi 
ne tik lietuvių “dūšių” reika
lais, bet ir visų kitų katalikų 
Vienok tikrenybėje tai mes 
lietuviai, kurie randamiesi šio 
j e prieglaudoje, tur būt, dau
giau4 užmiršti ir apleisti esa
me, negu kokios kitos tautos 
žmonės. Jei. kuria, turime šio 
kių tokių giminių ar gerų drau 
gų, tai atvažiuoja musų pa
žiūrėti nors retkarčiais. O j e 
kurie neturime giminių arbs 
gerų draugų, tai esame visa 
užmiršti ir palikti vien tik Die 
vo valiai... Gali sirgti, gali mir
ti ir gali su4 tavim kas nori at 
sitikti, bet su tokiais niekas 
čia nesirūpina. Niekas nežilu 
ir niekas neieškos, ba mes nie 
kam nereikalingi...

O tokių, kuriais niekas ne 
sirupina ir kurie yra niekan

Ernes't D’Iorio iš Detroit, 
Mich„ su savo mylimąja Sonia 
Morsejko. Jis prisipažino nužu
dęs slaugę Jennie Jablocki, ka
dangi ji bandė atitraukti jį nuo 
Sonios ir suardyti jų meilę.

bę šiek tiek centų, tai ir bu
vo užsirašę “Keleivį”. Kožnas 
“Keleivio” numeris, eidamas 
per rankas, visai nųplyšdavo. 
Bet pereitų vasarų tie senukai 
jau sveikatos neturėjo rinkti 
uogų, tai negalėjo pasidaryt, 
nė cento. “Keleivio” prenume
rata išsibaigė ir jis suktojo 
lankęs musų miestų. Gaila 
Mes pasigendame “Keleivio” ir 
butų gerai, kad rastųsi gerų 
žmonių ar kokia Draugija ir 
užprenumeruotų keletą “Kelei
vio” numerių dėl musų. Mes 
būtumėme labai dėkingi to
kiems geradariams.

Dabar pažiūrėkime, kaip ki
tų laiptų žmonės rūpinasi sa
vo žmonėmis, kurie randasi 
Mayvievv, Pa. žydai ir lenkai, 
tai, tur būt, geriausiai rūpi
nasi savo tautiečiais. Jų orga
nizacijos surengia visokių pa
rengimų savo tautiečiams Mąy- 
view, Pa., ir prieš šventes at
veža šiokių tokių dovanų. Yra 
siuntinėjama glėbiai laikraščių, 
kurie išdalinama tarp tų tau
tystės žmonių.

Mes lietusiai nieko panašaus 
neturime.

— Mayview pilietis.

Iš Tautiškos Para
pijos Veikimo

Naujas kunigas tinkamai tvar
ko parapijos reikalus. — Su 
organizuota neblogas choras 
ir vaikučiams lietuvių kal
bos mokyklėlė.

Parapijos choras nėra labai 
skaitlingas nariais, bet turi ge
rų balsų ir jau4 puikiai dainuo
ja. Didelis kreditas priklauso 
vargonininkui J. Senuliui, ku
ris tam chorui vadovauja. Iš 
visko atrodo, jog choras atei
tyje augs ir bujos.

Dabartiniu laiku choras dair- 
giausiai užimtas prisiruošimu 
prie koncerto, kuris jvyks baž
nytinėje svetainėje sausio 7 d. 
Koncerte pasižadėjo dalyvauti 
kai kurie artistai iš Clevelar.- 
do, O. Prieš koncertų' bus pa
ruošta gardi vakarienė.

Reikia tikėtis, kad visi rei
kalai pradės tinkamai tvarky
tis, kadangi parapijos komite
tas susideda iš labai veiklių ir 
gerų žmonių, kurie supranta 
parapijos reikalus.

Atsiranda ir blogos valios 
žmonių, kurie deda pastangas 
visokiais budais kenkti. Vienas 
šlykščiausių dalykų yra tas, 
kad kažkokie chuliganai jau 
dviem atvejais nakties laiku 
buvo atsilankę prie klebonijos 
ir beldėsi prie du‘rų. Matomai, 
jie nori išgąsdinti klebonų. Ta
čiau, kaip yra sakoma, vienas 
kartas nemeluos, — bus pada
ryti atatinkami žygiai, kad nuo 
tų pabastų apsigynus.

Janiseistas.

Linksmų Kalėdų sulaukęs
Kadangi man tenka nakti

mis dirbti, tai per kelis me- 
tUs neturėjau progos Kalėdų 
naktį nuvykti į bažnyčių. Šiais 
metais pasitaikė dvi dienos 
švenčių, tad ir aš turėjau ga
limybės iš darbo pasiliuosuo-

Nusitariau aplankyti Lietu
vių Tautiškų bažnyčią. Bažny
čia papuošta buvo tikrai gra
žiai, pilna įvairių šviesų. Kun. 
Žukauskas laikė pamaldas, o 
Semdio vedamas choras sutar
tinai giedojo. Giedojimas pa
dare itin gerų įspūdį. Pasiro
do, jog p. Senulis yra nepa
prastai gabus choro vedėjas.

žmonių buvo prisirinkusi 
pilna bažnyčia. Kai pamaldos 
pasibaigė, tai visi susirinko į 
svetainę ir vieni antriems lin
kėjo linksmai Kalėdas pralei
sti. — P. Paulonis.

tai Pjtts-

yra gana daug.
Lietuvis kunigas Jurgutis ir

gi mažai kuo pagelbsti tiems 
nelaimingiems savo tautiečiams 
šioje prieglaudoje. Ot, kai ka
da sutikęs pašnekina lietuviš
kai, jei tik žino, kad lietuvis. 
Išpąžintį gali atlikti lietuviš
kai, ir kai kada atveža senų 
“Garso” ir “Draugo” numerių 
ir padalina. Tai ir visas lietu
vio kunigo pasidarbavimas dėl 
lietuvių.;

Dęl lietuviškų laikraščių at
vežimo, tai daugiausiai pasi- 
darbu’oja S. Bakanas ir K. 
Milleris, kurie atveža mums 
visokių laikraščių iš Lietuvių 
Mokslo. Draugystės. Atveža po 
keletą desėtkų “Pittsburgho 
Nąujienų” naujų numerių. Mes 
pasidalinę šiais *■ laikraščiais 
skaitome su pasigerėjimu ir su
žinome, kas yra veikiama tar
pe lietuvių. Taip sakant, ir mes 
sekame lietuvišką judėjimą. Iš 
laikraščių, — 
labiausiai mėgiami 
dąūjami ^Naujienos” 
lęivis”. Tik visa beda, kad “Ke
leivį” labai sunku yra gauti. 
Kęh senukai, vasaros metu 
rinkdami uogas, buvo užsidir-

tai, tur būt, yra 
ir pagei • 

ir “Ke-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lopr^šo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria: Lietuvos bankai
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NAUJIENOS, Chicago, UI, ’

[korespondencijos
Ingallston, Mich
šis bei tas iš farmerių 

padangės

Iš laikraščių pastebėjome, 
kad Senas Petras sumanė lai
mėti keturis ratus. Linkime 
Petrui laimėti ne tik ratus, bet 
kad ir su ratais nuvažiuotų 
į Lietuvą pasitikti Janušauską. 
Kadangi dabar žiema ir oras 
šaltas, tai Senas Petras turė
tų subruzti ir Chicagoje ap
lankyti visus lietuvius, kad nei 
vienas nepasiliktų be “Naujie 
nų”. Na, o kai ateis vasara, 
tai Senas Petras turės susi
taisyti ratus ir apvažiuoti lie
tuvius farmerius bei užrašyki 
kiekvienam “Naujienas”.

žinoma, mieste visai kitoks 
gyvenimas nei farmose. Ten 
didesnis gyvumas bei judėji
mas. Randasi inteligentų, ak
torių, dainininkų ir visokių vi
sokiausių biznierių. Visai ki
taip yra su Amerikos lietuvių 
farmeriais. Jie yra išsiblaškę 
po plačiosios Amerikos 
riUs kampus. Net nei 
pūtis jų neaplanko.

Iš tiesų, farmeriai 
užmiršti. Kodėl taip.

Dr.
įvai- 
Kas-

visai

Jie 
šie
ne-

klausl-

inteli- 
veikė-

vei-

tik 
yra

jie skaitytų 
pasireikštu 

daugiau vei- 
pat itin pa-

farme- 
išsila- 

Tačiau 
farme-

yra 
tai ir aš 

pats nežinau. Greičiausiai — 
tai pačių farmerių kaltė, 
miega nelyginamai, kaip 
mos metu lokiai. Bet kad
ra kam juos iš miego prikelti, 
— tai jau čia kitas 
mas.

Miestuose yra’ daug 
gentų ir šiaip visokių
ių, todėl yra kam žmones iš
judinti bei paraginti prie vie
nokio ai* kitokio veikimo. Di
delės reikšmės taip pat turi 
laikraščiai, kurie daug prisi
deda prie to, kad žmonės 
kia.

Farmeriams, žinoma, ne 
sunkiau yra veikti, bet jie
užimti darbais. Vasaros metu 
tenka dirbti laukuose, o žie
mą prižiūrėti* gyvulius. Bėda 
yra dar ir ta, kad jie mažai 
ką skaito. Jeigu 
“Naujienas”, tai 
daugiau gyvumo, 
kimo. Butų taip
geidaujama, kad farmeriai daž
niau parašytų laikraščiuose 
apie savo gyvenimą. Tai išei
tų jiems patiems ant naudos. 
Tarp jų ir miestiečių užsimeg- 
stų artimesni ryšiai. Vasaros 
metu daugiau iš miestų atva
žiuotų pas farmerius svečių 
atostogas praleisti. Atvyktų 
biznieriai bei šiaip inteligentai 
bei paragintų farmerius dau
giau veikti.

Kalbant apie farmerius, ten
ka štai kas pasakyti: 
riai, kurie yra daugiau 
viny, verčiasi geriau, 
nemažai esti ir tokių
rių, kurie visai neseka progre
so ir bando ūkininkauti seno 
višku būdu. Vadinasi, daro 
taip, kaip jų tėvai darydavo. 
Aišku, kad tokie farmeriai ne 
kažin kaip stovi.

Dabartiniu laiku labiausiai 
suvargusiems farmeriams su
teikiama darbas. Todėl jie tu
ri galimybės šiek tiek užsidirb
ti. Daugelis vienok nepajėgia 
taksus užsimokėti, — jiems 
nieko nepagelbsti nei “mėly
nas aras”. Blogiausia yra tas, 
’ ■1 farmeriai savo produktus 

pigiai parduoti, o už vis
ką perka miestuose, pri- 

versti yra pusėtinai brangiai 
mokėti. Kai kuriose vietose 
farmeriai bandė net streikuo 
ti, bet iš to nieko neišėjo.

Tai tiek šį kartą. Vėliau pa
rašysiu daugiau apie farmerių 
gyvenimą.

—2 Juozas MikuČonis.

kad 
turi 
ką,

| GERK Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios 
Naujienose

skelbiasi

TORONTO, KANADA
žodis P. Matulaitytei, jos 

sitarėjams ir nekuriems 
ro n to smalsuoliams.

uz-
To-

ne-
ne-

(Tęsinys)

Tolinus Ž. rašo: “Tokias 
sąmanes kalbant jam visai 
pasisekė P. M. patraukti prie
“Kultūros” ir prie šešių sep
tintą narį gaut.”

Į tai turiu pasakyt, jog kaip 
jus “K.” draugijos narių skai
čių nemažintumčt, ji visuomet 
pasiliklo prie seno nusistaty
mo. “K.” / draugijoj turi svar
bą ne kiekybė, bet kokybė, ir 
tokių narių, kaip Petriša, į 
d-ją visai neįsileidžiama.

ž. rašo: “Tam negelbėjus, 
mėgino kitaip. Tada p. J—nas 
iš Angelo sargo persivertė į 
“velnią” ir, išėjęs iš namų po 
kito vaikino vardu, per tele
foną pradėjo gundyti (laimė, 
kad Jokubynas ir Petriša ne
gyveno rojuje, o tai butų ga
lėję dar ir blogiau atsitikt.... 
M. J.) P. M. kviesdamas pa
daryti susitikimą ant gatvės 
kampo. Gerai, kad P. M-tė lė
ta mergina (lėta kiaulė gilią 
šaknį knisa — M. J.), tai ta 
viską sužinojus taip sau pra
leido. Bet jeigu butų papuolęs 
ant smarkios, tai butų išakė
jus p. J—no ponišką snukį už 
tokius šposus.”

Matot, kokių stebuklų komu 
nistai padaro, žmogų ir į an
gelą ir į velnią gali paversti, 
o tie prakeikti netikėliai nuo
lat pasakoja, buk jokių ste
buklų neesą. Tik paimkit “Lai
svę” į rankas ir tuojau jūsų 
akys praregės.... O dabar Pe
triša, mes prisiminsim, kaip 
tikrai tas “angelas” į velnią 
degeneravosi. ,

Tu, manau, dar senso ne vi
sai pametei, tai ir atminties 
šiek tiek turi. Tu atsimeni tą 
dieną, kuomet norėdama špo
są Jokubynui ir jo bendradar
biams iškrėst, nuėjai prie te
lefono, iššaukei jų dirbtuvę ir 
prašei prie telefono JokUbyną. 
ndrs tu puikiai žinojai, jog 
Jokubynas tuo laiku išeina pie
tauti. Gavai atsakymą, kad iš
ėjęs pietauti. Tuomet tu pa
keitus balsą, pripasakojai vy
ro bendradarbiui, jog tu norė
jai ditati užsakymą ir kad vė
liau negalėsi to padaryti ir t.t. 
Tas žmogus, nepažinęs balso, 
palaikė už teisybę ir vyrui grį
žus viską jam papasakojo. Bet 
vyras tuojau dasiprotėjo ar 
nebus tik čia šposas. Tą die
ną aš nedirbau ir to šposo vi- 
są eigą girdėjau, ir ne tik aš 
girdėjau, bet ir daugiau kai 
kas, kurie buvo tuo laiku na
muos. Po pusvalandžio telefo
no skambutis šaukia mane. 
Prieinu! Heilo! “Tu čia, Ma
ry t?” Klausia vyras. — Taip 
aš — atsakiau. “Ar neskam
bino kas nors iš musų namų 
į dirbtuvę?” — klausia vyras.
— Taip — atsakiau. “Kas ?”
— Nagi ta varna — atsakiau. 
“Aš taip ir maniau” — pasa
kė jis ir uždarė telefoną.

Maždaug po valandos vėl 
skambutis, — iššaukia Petri- 
šą. Ji taip džiūgaujančiai kal
bėjo, kad net linksma buvo 
klausyt. Telefoną uždariusi, 
musų Petriša ir šeimininkei ir 
man papasakojo, jog vaikinas 
ją kvietė ant kampo susitik
ti. O koks linksmumas, koks 
pasiruošimas! Maudyne, plau
kų taisymas, bendrai kuo rū
pestingiausias tualetas... Galop, 
atėjo laikas, kuomet ji turi :š- 
eit ant kampo... Parbėga vy
ras uždusęs ir klausia, ar Pe
triša dar namie* — Netrukdyk 
jos, ji turi išeit, — pasakiau 
ir nuėjau į kambarį, nes ten 
svetj turėjau.

Po kelių minučių girdžiu 
vyras su Petriša 

I ko išrišt negali.
kalba ir kaž 
Prieinu aš

girdžiu, vyras aiškina: — “Pa
lauk, neik, nes aš dar nenu
ėjau ant kampo”. Bet Petriša 
nusileido trepais žemyn ir iš
dūmė lauk. Vyras keliais žod
žiais man paaiškina visą rei
kalą ir aš prisipažinsiu labai 
skaniai nusijuokiau, prisimi
nus jos visą rengimąsi.

Negaišiuodama laiko, pata
riau vyrui bėgti kuo greičiau
sia j gatvę, sulaikyt ją ir duo
ti jai pinigų, kad galėtų nu
eit į teatrą, nes grįžti į namus 
nebuvo patogu. Atėjęs pas mus 
svetys-vyras irgi pastebėjo ją 
kaž kur nepapraston iškilmei) 
ruošiantis ir nei iš šio, nei iš 
to jai pasilikt namuose tuo- 
jaus butų sukėlę įtarimą.

Bet kuomet Jokubynas iš
ėjo gatvėn, bandydamas jvy- 
kint mano patarimą, tai ji 
pradėjo risčiom bėgt ir, be 
abejo, vyrui nebuvo jokio rei
kalo ją vytis. Todėl po kelių 
minučių jis grįžo į kambarį. 
Vėliau vyras plačiau papasako
jo visą šposą, — žinoma, tik 
man vienai, nes tas įvykis bu
vo nutarta laikyt paslapty.

(Bus daugiau)

!»«■■■■——g——*—*————y

Tarp Chicagos
Lietuvių

F. Bulaw turėsiąs 
geresnes pasekmes 

k-to darbuotėj
“N-nų” konteste jį remia netik 

Chicagos, bet ir kitų miestų 
ir valstybių lietuviai

Tai parodo trečia darbo sa
vaitė ir tie laiškai, kuriuos man 
prisiunčia, draugai iš kitų Ame
rikos miestų ir tolimų pasaulio 
valstybių su širdingais linkėji
mais ir pasižada patys man pa
gelbėt, kad sėkmingiau galėčiau 
platini dienraštį “Naujienas”.

Kiti per telefoną šaukia ir 
nurodo prospektus bei patys 
prisiunčia pinigus už prenume
ratą “Naujienų” Administraci
jai mano vardu.

Tai yra 
ir daugiau 
kėtis, kad 
teiks taip
patim kartu ir “N-noms”.

Man tiesiog smagu, kad lie
tuviai, pas kuriuos atsilankau 
kontesto reikalu, taip yra drau
giški, nuogirdųs, velijanti kuo- 
geriausių pasekmių, kad at
siekčiau tikslą kontesto dar
buotėj. O tuo labiau, kad ne 
tik patys užsisako laikrašti, 
bet priduoda ir adresus 
pažįstamų, kurie laukia 
testanto.

ARTUR BERGER

Paslaptingas Ežeras
(Tąsa)

Dabar ir kunigaikštis 
dažniau, negu šiaip kada iš
jodavo iš savo rūmų. Vilkėda
vo jis plonais, auksu siuvinė
tais ir prieš saulę žibančiais 
marškiniais, o jo galvą puošė 
aukštas turbanas.

Kartais jis kuriuo nors ba
du mėgindavo pašalinti iš sa
vo žmonų širdžių baimę. Bet 
tai jam nesisekė. Tuo tarpu 
Farani, kaip tikra motina, rū
pinosi jaunąja Mahal.

Vieną gražią dieną kuni
gaikštis su jomis atsisveikino. 
Jaunesnioji praliejo tą valan
dėlę daug' gailių1 ašarų, o ‘Fa
rani buvo rimta ir tik vidu
jiniai smarkiai susijaudinusi. 
Tai patiko kunigaikščiui ir jis 
tarė: “Rūpinkis vaiku: tu ži
nai, ką mažytė man reiškia”. 
Tai buvo paskutinieji jo žo
džiai. Išbučiavęs žmonas ir pa
spaudęs jų rankas, jis išėjo, 
žvangindamas pentinais ir nei 
karto neapsisukęs, kad prieš 
tokią ilgą ' kelionę paskutini 
kartą žvilgterėtų į taip arti
mus jam asmenis. Mahal gu
lėjo ant pagalvių ir verkė, o 
Farani stovėjo susimąsčiusi. 
Dar ilgai jos išbuvo tokioje 
padėtyje, žiūrėdamos į duris, 
pro kurias išėjo vyras, kurio 
meilė joms tiek daug kaštavo. 
Sena auklė žiurėjo į verkenčią. 
Trumpas, tylus j įtakas iškrai
pė jos lupas. Pasižiūrėjusi :: 
nubudusią savo auklėtinę, ji iš
ėjo. t

Farani pamažu ir išdidžiai 
atsisėdo ant marmurinio 
lo. Jos žvilgsnis buvo nukreip
tas į saulės apšviestą sodą. Ji 
buvo susimąsčiusi. Tik dabar, 
kada kunigaikščio nebuvo na
mie, ji pajuto, ką jis jai reiš
kė ir kad ji tik iš begalinės 
meilės tą baisią, veidmainingą 
komediją jau keletą mėnesių 
vaidino, nes bijojo dėl tos lė
les, kurios grožis buvo viskas, 
siela
meilės ir malonės.

Tšui, jos leopardas, priėjo 
ir eme jai meilintis. Tai buvo 
gana keista,, nes šiaip jis to 
nedarydavo, bet visuo'met tin
giai vartėsi ant pagalvių, šian
dien jis, lyg atj ausdamas šei
mininkės nelaimę, nugalėjo sa
vo tingumą ir, atsikėlęs, pri
ėjo prie jos. Farani griebė jį, 
pritraukė prie savęs, atrėmė 
savo veidelį į jo minkštą kai
lį ir ėmė verkti, kad nors to
kiu budu palengvintų visus šir
dy nešiojamus skausmus ir 
sunkumus.

(Toliau bus)
....n, —......n.,... ........ .. .................

GARSINKITES 
NAUJIENOSEir

guot per platų okeaną į savo 
brangią tėvynę Lietuvą!

Frank Bulaw.»
i .-■ni ——   .i

Žmonių pinigai ban
kuose apdrausti

Dabartine Jungtinių Valstijų 
Valdžia įsteigė Federal Deposit 
Insurance Corp. ir prie tos ap- 
draudos korporacijos jau beveik 
visi bankai priklauso.

The Ilalsted Exchange Na
tional Bank of Chicago, 1929 
S. Ilalsted St., priguli prie 
Federal Deposit Insurance Kor
poracijos ir žmonių pinigai pa
dėti į šį banką yra apdrausti.

Taigi jau dabar nebėra jo
kios baimes, kad padėti taupy
mui pinigai į banką pražus. 
Ne I Pinigai padėti į tokią ban
ką, kuri yra narys Federal De
posit Insurance Corp. yra sau
gus.

linksmas reiškinys! 
negu aš galėjau ti- 
man naujieniečiai 
didelę paramą, tuo

Vyrai! Štai Yra Dar
biniai Čebatai, Kurie 
Ištiktųjų Yra Tvirti!

Nustebinantis Bargcnas

Kurie dar slepia savo pini
gus kur nors namie, dabar tu
rėtų nešti j bankų; čia padėti 
pinigai taupymui dar atneš ir 
nuošimtį.

—Susiedas.
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niekas, netekti vyro

•i;

savo
kon-

Kainos pakils ateinančią savaitę.
Naturalės Odos, Gelsvai Rusvai 
Nudažyta Karves Oda—extra sun
ki, ilgai dėyčjančios kompozicijos 
padai — gumos užkulnis — sku
rsniai kaunter paketai ir back 
stays — platus, nevaržantis vir
šus — pusiau dumplinis priekis.

CHICAGO MAIL OROEH C0.
Harriun & Paulina SU. . Marshfield ‘L*

Apie A. Zalubą jau ra
žienos Įspūdžiuos’. Tai 

veikliausias lietuvis Cice-

dabar malonėkite priimt: 
Kartai) 2 s, Baltas, šiliukas.

Tiesiog stebėtis reikia, kad 
randas Chicagoj * ir tokių lie
tuvių, kaip p. A. Skusevičia 
kuris visą atliekamą laiką pa
švenčia surast naujų prospektų. 
Aš tikrai įvertinu p. SkUsevi- 
čiaus darbą ir tariu nuoširdų 
ačiū, 
šiau 
yra 
roj.

O
P-P.
Sabaliauskas, Grigai Laučiškis, 
L. Steponavičius, Jacques Grand- 
mesnil ir kiti širdingą ačiū.

Turint tiek ir pasitikint dar 
daugiau turėti rėmėjų drąsini 
galima sakyti, kad sulauksiu 
dar geresnių pasekmių ir su
laukęs pavasario galėsiu bar.-

511 S. Paulina St.
Valandos 8 iki 6—Ketv. ir Sub. 

iki 8:30 vai. vakare.
V.- -........ r

Nuo Sustingamų Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju

st, sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. įtrinkite 
užtenkamai l’ain-Expellerio ir aprinkite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expclleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

įįįį:

........ •.

Ar jus perkate anglis su pasitikėji
mu, kad jus gausite geriausiai gali
ma ryšj—didžiausiai galima skaičių 
šilumos už jūsų pinigus?
Yra taip lengva būti tikru. Musų 
pilna garantija užtikrina jums aug- 
ščiausią rusj, teisingų svarumą ir 
pilną užganėdinimą šu kiekvienu 
pirkinių Consumers Anglies arba 
koksų. Kiekvienas pristatymas bus 
padarytas taip, kad jus galėsite jį 
apžiūrėti ir išreikšti savo užtvirtini
mą.
Ar jums reikalinga bus tonas ar va
gonas anglių, telefonuokite mums 
savo orderius su pilnu pasitikėjimu. 
Jus neimate jokios rizikos kuomet 
jus perkate GARANTUOTAS ANG
LIS.
©is^gggrs ©mpany, 

“ ff® COAL- COKE - ICE
I fizĮnn BUILD1NG MATERIaL

‘dy/v a
i ,•> j Tau -.‘T’-Tyu

50c didžio OQ« 
kenai

4 sv. 15c

pak. 1OC

3 kenai 13c

pak. 5c
Did. pak. 10c

2 unc. 9 C

Maži pak. 2 už 17c

Skelbimai Naujienose 

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

yra naudingos.

IŠKILMINGAS BALIUS SU DOVANOMIS!
RENGIA TEISYBES MYLETOJS DRAUGYSTE 

Subatos Vakare Sausio (January) 6-tą, 1934 
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ,

• 3133 So.. HalHted St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. — įžanga iš anksto l&c. prie dury 35c.

Visi be skirtumo Chicagos Lietuviai ir Lietuvaitės yra kviečiami 
atsilankyti i ši nepaprasto viršminčtų parengimo ir smagiai su savo 
draugais bei draugėms laiko praleisti prie pirmos rūšies muzikos ir 
kitų džiuginančių smagumų. Išlaimčjimui yra skiriamos 5 puikios 
dovanos, kurios bus ant vietos išdalintos tiems kurie turės laimin
gus bilietus. Kviečia visus be skirtumo RENGIMO KOMISIJA.

SAUSIO MENESIO

IŠPARDAVIMAS
Puikiausios Rųšies Maistas.
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

, IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio-Jan. 5 ir 6 d

MILTAI5 į,ž1o.83c
KAVA “Midwest” Puiki Goldeii Santos 4 IlAViV 3 sv. maiš. 55c Svaro niaiš. |

PORK and BEANS “Campbell’s” 2 ken. 9c
CORNED BEEF HASH ‘‘Harding’s" Svk""‘as 19c

“OVALTINE” F00n DR1NK

FRUIT SALAD PUIKUS “TT’aURUi kenai 1 5C

GRAPEFRUIT Floridos 4 „ž17c
SALERIAI Puikus Michigan Dideli pundeliai 2 «ž 9c

CIBULIAI Puikus Colorados

PIPIRAI Dove” Brand Stalo* 
“šakeriuose”

“MIDWEST” 
DRUSKA paprasta ar Jodizuota 2 sv. pak.....  2 15c
KIAULIŲ KOJOS Be kaulų “Mi(lwest” .... 9 unc. <lž. 10c

». i i
PATI Be kabliukų “Drexel Farms” 1
VAJUI cdlo jVvniota __________ Svaras ■

lvri?A'r TAAF Chicken Style “Honey Brand” O Ar* iVLJiiAJL lAJAJT 3 svaru kenas 55C Svaras U

RICE FLAKES Rudinti “Comet”

MALT SYRUP Tamsus ar šviesus “Midwest” 3 sėt. $1 
TOILET TISSUE “Midwest” 1000 lapukų Rolė 3 už Į7C

“PALMOLĮVE” MUILAS 3 už 14 C
“SUNBRITE” Cleanser
“BRILLO” ...
CLOTHES PINS

“FRIDE” AVashing Po^er

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma ”Midtvest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur iu> 

galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

WBUY AT THB POR LBSHT

MIDWESTffiSTŪRES
300 ĮBONEST VAUJEfl NSIOHSUItHUOD tTUKU

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATE 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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

5514-16 W. ROOSEVELT R O AP
arti St. Louio Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoa lietaus ir druskos vanos
twimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 t. ▼.



NAUJIENOS, Chicago, 111.
- ■ ■ • ■ ■ ■ - ■ . . -  .......

Penktadienis, saus. 5, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday
I

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

____ _ _ by
Th© Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas CANal 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paStu:

Metams .... ..........................
Pusei metų ................. ......
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Melams .................................  $7.00
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Galutinos sumos rodo, kad LDS 
turėjo per tų pusmetį visų pa
jamų $35,672.60. Čia įeina mo
kesčiai į apdraudos skyrius, į 
pašalpos skyrių, į lėšų fondą, ir 
it. t. O visų išlaidų buvo $39,- 
674.73. Vadinasi, bendras nuo
stolis per vieną tą pusmetį bu
vo $4,002.13.

Daugiau, kaip keturi tūks
tančiai dolerių nuostolių per 
šešis mėnesius tokiai organiza
cijai, kurios visas turtas išne
ša tik apie 60 tūkstančių dole
rių, tai — pavojingas dalykas.

“DARBININKIŠKO” SUSIVIE
NIJIMO ATSKAITOS

ROOSEVELTO “SOCIALISTIŠKA” KALBA

Toks raportas neturi jokios 
Vertės. Jisai nieko nepaaiškina, 
bet greičiau liudija, kad LDS. 
ofisas kartu su iždo globėjais 
stengiasi ką tai nuo organizaci
jos narių paslėpti.

Kas gi, iš tiesų, yra tie “įvai
rus” dalykai, kuriems LDS. iš
leido per šešis mėnesius trylika 
tūkstančių dolerių ir kurių ne
galima pažymėti raporte? Gal 
iut, tai “kelionės ir sugaištys”, 
apie kurias komunistai taip 
mėgsta kalbėti, kada jie pama
to SLA. raportus?

Nėra abejonės, kad “kelionės 
ir sugaištys” (toje sumoje yra 
paslėptos, nes niekur kitur ra
portas jų nemini, nors LDS. 
viršininkai ir komisijos laikė

posėdžius ir važinėjo. Bet kas 
daugiau į tuos 13 tūkstančių 
dolerių įdėta, tai nė Saliamonas 
negalėtų iš globėjų raporto at
spėti.

Jie skyrium padavė apdrau
dos ir pašalpų išmokėtas bend
ras sumas, algas (net “dvejo
pos rųšies”), organo spausdini
mo išlaidas, spaudos darbų ir 
popieros išlaidas, taip pat iš
laidas stampoms, telefonams ir 
telegramoms. Tai kokios gi dar 
pasilieka kitos išlaidos, prari
jusios organizacijai net 13 
tūkstančių dolerių ?

Bolševikai labai mėgsta apie 
atskaitas (svetimas) kalbėti, 
tai gal jie bent savo- nariams 
pasiaiškintų?

davėjoms yra $14.00 savaitei.
Miestuose, kur gyventoju 

skaičius siekia nuo 100,000 iki 
500,000, minimiem alga $13.00 
savaitei.

Miestuose su gyventojų skai-

čium nuo 25,000 iki 100,000 
minimum alga $12 savaitei; 
magesniuose kaip 25,000 gy
ventojų miestuose ir mieste
liuose minimum alga $11 arba 
$10.00 savaitei.

Robert Louis Steuenson Verte A. Kartonas

Turtų Sala

Anglų konservatorių ir liberalų laikraščiai sako, 
kad prezidento Roosevelto kalba kongresui buvusi “so- 
cialistiško” turinio. O Vokietijos “nacių” spauda tvirti
na, kad Rooseveltas išreiškęs tą, ką jau nuo pradžios 
pereitų metų skelbusi ir dariusi Hitlerio valdžia.

“Nacių” pretenzijas prie Amerikos prezidento iš
reikštų idėjų galima atremti labai trumpais žodžiais. 
Rudoji diktatūra Vokietijoje panaikino visokią asmens 
laisvę, ypač nuomonių ir kritikos laisvę, tuo tarpu kai 
Roosevelto valdžia jokių suvaržymų asmens laisvei ne
uždėjo. NRA ir įvairios kitos reguliuojančios įstaigos 
bando nustatyti taisykles ekonominiems dalykams, o ne 
žmogaus elgesiui arba protavimui. Asmuo šiandie Jung
tinėse Valstijose turi tiek pat laisves, arba dar dau
giau, kaip jisai jos turėjo prie Hooverio.

Bet ar prezidentas kalbėjo socialistiškai?
Jisai išreiškė kai kurias socialistų mintis, pavyz

džiui, tą mintį, kad “ant praeities griuvėsių (reikia) 
statyti naują struktūrą, kuri bus tinkamesnė moderniš
kos civilizacijos problemoms aprėpti”. Šitais žodžiais 
pasakyta, viena, kad ta nevaržomo kapitalizmo era, ku
ria Amerika neseniai taip didžiavosi, jau yra pavirtusi 
“praeities griuvėsiais”; antra, kad šių dienų civilizaci
ja reikalauja naujų visuomenės formų.

Kaip tik panašias mintis seniai skelbia socialistai. 
Be jų negalėtų būti socializmo teorijos, nes ta teorija 
yra paremta visuomenės gyvenimo evoliucijos principu. 
Jeigu mes manytume, kad visuomenės santykiai ir for
mos nesikeičia, tai neturėtume pamato tikėtis, kad ka
pitalizmo sistema bus pakeista socializmu.

Galima, toliau, pripažinti, kad Roosevelto siūlomas 
pramonės, žemės ūkio, kainų ir algų reguliavimas yra 
kryptis nuo kapitalizmo link socializmo. Prezidentas 
pasakė kongresui, kad jo vykinamieji ekonominiai pa
tvarkymai nėra tik laikinos priemonės, bet turės būti 
nauja pastovi “struktūra”, nes, anot jo, civilizacija grįž
ti atgal negali.

Tačiau ta jo budavojamoji struktūra savo turiniu 
dar anaiptol nėra socializmas. Socializmas reiškia vi
suomeninį valdymą ir operavimą darbo bei susisiekimo 
priemonių. Vietoje to, prezidentas siūlo tiktai valsty
binį reguliavimą — ir tai, reguliavimą gana švelnios 
rųšies.

Kitas betgi klausimas yra, kas iš Roosevelto ekono
minių reformų išsivystys ateityje. Jos gali nuvesti, Ame
riką daug toliau, negu pramato “naujosios dalybos” 
pranašas.

Bet bloga yra ne tik, kada 
darosi deficitai. Blogiau dar 
gal yra tai, kad LDS. viršinin
kai, atsidūrę finansiniuose keb
lumuose, stengiasi paslėpti nuo 
organizacijos narių faktus, ku
rie jiems parodytų, kaip eina 
jos biznis.

Aukščiaus paminėtame LDS. 
iždo globėjų raporte, pavyz
džiui, randame tarpe įplaukų 
tokį pažymėjimą: 
reikalams 
tie per “įvniiųs rvitiaicu , 
riems įplaukė beveik puspenkto 
tūkstančio dolerių? Gal tie įvai
rus reikalai visai nėra net LDS. 
reikalai, o koki nors pašaliniai 
dalykai ?

Iždo globėjai, matyt, nenorė
jo, kad nariai žinotų, iš ko ta 
stambi suma susideda, nes ki
taip jie butų parodę, kokiems 
“reikalams” tie pinigai gauti. 
Jie netingėjo kitas sumas iš
skirstyti į keletą dalių, pažy
mint net ir mažas daleles. Sa
kysime, šalia įplaukų į suaugu
siųjų apdraudos skyrių randa
me atskirai 
į jaunuolių 
sudarančias 
skirai nuo 
randame pažymėtas 
“vaik^ lėšoms 
suaugusių įstojimo 
“vaikų įstojimas” -

Tokios smulkios skaitlinės iš
skirtos iš didesnių sumų, o tuo 
tarpu “įvairių reikalų” suvers
ta į vieną krūvą net $4,476.66, 
nepasakant, iš ko tie reikalai 
susideda! Labiau klaidinančią 
knygvedystę sunku ir įsivaiz
duoti.

įvairiems 
$4,476.66.” Kas 

įvairus reikalai”, ku-

pažymėtas įplaukas 
apdraudos skyrių, 

viso tik $24.83. At- 
bendro lėšų fondo 

įplaukas
— $8.70. šalia 

padubta 
$7.00.

$13,041.43 “ĮVAIRIŲ 
IŠLAIDŲ”!

KĄ ŽMONĖS MANO i

ŽMONIŲ RINKTA 
VALDŽLA
(Demokratija) 

(Tąsa) 
XI.

valdomoje Rusijoje ap- 
“geistini” svečiai.

Apžvalga
LENKIJOS SAVIVALDYBIŲ 

RINKIMAI

tų atstovų. Boryslawe — taip 
pat 17.

“VIENYBĖ” EISIANTI DU 
KARTU SAVAITĖJE

Neseniai Lenkijos miestuose 
įvyko vietinių valdžių rinkimai. 
Nežiūrint to, kad (Pilsudskio 
politika labai apsunkina opozi
cinėms partijoms padėti savo 
kandidatus ant baliotų ir kad 
policija sauvališkai naikino 
priešingų valdžiai partijų atsi
šaukimus ir draudė jų mitin
gus, socialistai vis tiek turėjo 
labai didelį pasisekimą. Lenki
jos socialistų partija (PPS.) ši
tuose rinkimuose sudarė bloką 
(sutartį) su 
Bundu.

“Vienybė” praneša, kad jos 
leidimas jau esąs perduotas į 
naujosios bendrovės rankas, ir 
nuo Naujų Metų ji eisianti du 
kartu savaitėje. Iki šiol “V-bį” 
leido, per kelis paskutinius mė
nesius, jos darbininkų štabas.

Taigi .Klingos “partija” pra
laimėjo karą.

Tačiau tas klaidinimo darbas 
pasireiškia dar aršesnėje for
moje išlaidų atskaitoje.

Pirmiausia, išlaidose jau ne
skiriama jaunuolių apdrauda 
nuo suaugusių apdraudos ir vai
kų skyriaus lėšos nuo bendro 
lėšų fondo, kaip tai padaryta 
įplaukose, — taip kad skaity
tojas negali palyginti, kaip 
kiekvienas tų skyrių vystosi.

Bet tuo pačiu laiku, kažin 
kokiais sumetimais, algos yra 
perskirtos į dvi sumas. Rapor
te paduota: “algos — $710” ir 
tuoj po to “algos — $1,226.00”. 
Kuo algos pirmoje sumoje ski
riasi nuo algų antroje sumoje, 
kad jas reikėjo pažymėti sky
rium? Gal būt, vienos 
bolševikų Susivienijimo 
yra mokamos pinigais, o 
produktais ?..

Keisčiausią tačiau davinį už
tinkame išlaidų pabaigoje. Te
nai pasakyta: •

“Įvairios išlaidos — $13,- 
041.43.”

Kas 
line? 
476.66 
jokio
“reikalai” susideda; o dabar iš
laidos rodo dar didesnę sumą 
— tris kartus didesnę! — ka
žin kokių “jv&irhį išlaidų”.

Trylika tūkstančių dolerių tai 
.— trečdalys visos LDS. pusme- 
tinės apyvartos, ir apie tokią 
stambią sumą iždo globėjai ne
pratarė ne vieno paaiškinančio 
žodžio savo raporte. Bet jie lie
pia, LDS. nariams tikėti, ką* 
organizacijos finansuose “vis
kas yra teisingai ir tvarkiai ve
dama”!
V • • . ■ ' ■ '

algos 
ofise 
kitos

Gerbiamiems “Naujienų” 
skaitytojams noriu pareikšti, 
kad man nereikia jokios sro
vės “girnas sukti”. Už rašius
ius man niekas nemoka, bet 
carjeristukai mane šmeižia. To 
aš iš anksto tikėjausi. Butų 
<oktu, kad fašistai imtų ma
ne girti. Kas turi dabartinėje 
“tautinėje” valdžioje gimines 
valdininkais, tai apsttkmai vei
siama savų giminių naudai ir 
aprašomi tiktai cenzoriaus už- 
girti nuotykiai. Taip daro ir 
Stalino 
silankę

Algą imantys fašistai ima, 
girti tuos rašyto jus j kurie vien- 
nisiškai aprašo ir pateisina" 
Lietuvos diktatūrą ir “tauti
nę” valdžią. Man malonu4 skai
tyti, kad Lietuvoje nėra kri
zės, bet ar tai teisybė? Netei
sybę rašyti tiktai tam, kad “po
nams” valdininkams įtikti ar
ba kad saviem giminėms toje 
“tautinėje” valdžioje paaugšti- 
nimą laimėti padėti, — tai pa
prastas gyvenimo trynimasis. 
Kaip suderinti tuos ranka nu
mojamus lyg nesamus proleta
rus, kuomet dr. Karvelis strei
kuojančioms moterims nei po 
du litu dienoje nemokėdamas 
jas ilgiausias valandas savoje 
lentpjūvėje kankino? Krizės 
nėra, o štai “Naujienų” No. 300 
“Lietuvos žinios” antgalvyje 
rašo: “Dėl ekonominio krizio 
6 įmonės pasirengusios susto
ti... 600 žmonių.o įmonėms su
stojus, lieka bė darbo. Pasiro
do, kad fašistai nori, kad Ame
rikoje gyvenantys lietuviai ir
gi skaitytų tiktai cenzoriaus 
užgirtu’s raštus, tai ir nurodo, 
ką reikia skaityti.

Fašistams reikės netiktai 
drumsti, kad Amerikos lietu
viai nežinotų bežęmių ir ma- 
žažęmių naujakurių vargų, ku
riems “ponai” valdininkai iš
veda paskutinę karvutę už mo
kesnių negalėjimą sumokėti 
“tautinei” valdžiai,

milijonais litus gabena Pales
tinon, “ponai” Lenkijon ar 
Prancuzijon.

Jeigu demokratinė valdžia 
Ispanijoje sulaikė Jėzuitų Ro
mon siunčiamus pinigus, ir 
dvarus bežemiams dalino, tai 
pasirodė geresniais tautiečiais, 
negu mu'sų “tautinė” valdžia, 
kuri iš laisvės šalininkų liuos- 
norių naujakurių Seimo duo
tą žemę atima, o tą žemę, atl- 
jdi^oda “ponams” lenkams, o 
prieš laisvę iškovojusius liuos- 
norius artojus amžinas karo 
stovis ir lietuviai politinių tei
sių neturi. Fašistai mums sa 
ko, kad Lietuvos žmones poli
tinių teisių neprašo, arba sa
ko, kad “nenori”. Karo stovy
je gyvenant ir cenzūrai iš ank
sto nusakant, kaip reikia kal
bėti, paskui, užsieniuose fašis
tų samdiniai rodo Amerikoje- 
gyvenantiems lietuviams, kad 
musų Lietuvoje gyvenantys gi
minės, visai kitoki negu mes, 
— jie laisvės visai “nenori”.

— Tylintis.
(Bute daugiau)

IŠ DARBO

žydų socialistų

Pastebėtinai 
tam socialistų 
tingai rinkimai didmiesčiuose. 
Tarnowe išrinkta 17 socialistų 
atstovų j miesto tarybą, susi
dedančią iš 40 narių. Penki iš 
jų Bundo kandidatai. Socialis
tai tame mieste gavo net dau
gumą balsų, bet suktybėmis 
balsų skaityme Pilsudskio šali
ninkai nusuko socialistams apie 
5 atstovus.

“šventame Lenkijos 
Krokuvoje išrinkta 17

gerų 
blokui

rezultatų 
davė ypa-

mieste’ 
socialia

BOLŠEVIKIŠKAM “DARBI
NINKŲ” SUSIVIENIJIME

Atskilusioje nuo SLA. bolše
vikų fraternalėje organizacijoje 
LDS. dalykai nekaip klojasi. 
“Tiesoje” (iš gruodžio 15 d. 
1933 m.) paskelbtas iždo globė
jų raportas už pirmus 6 perei
tų metų mėnesius — pradedant 
sausio ir baigiant birželio mė
nesiu — rodo, kad išlaidos pa
šalpų skyriuje toli praneša 
įplaukas. Atskaita paduoda 
kias skaitlines:

Įplaukos:
Pašalpos — $11,788.95.

Išlaidos:
Pašalpos — $15,453.92.
Nuostolis: $3,664.97.
Bet tai dar ne visi nuostoliai.

to

ši per misteriška skait- 
Įplaukose matėme $4,- 
“įvairiems reikalams” be 
paaiškinimo, iš ko tie

tokios 
žinios cenzoriaus uždraustos ir 
fašistų giminės ir samdiniai tų 
žinių nerašys.

Fašistai nori Amerikos lie
tuviuose sukelti bent abejonę. 
Mat, sakys, kad yra daugiau 
rašytojų, kurie dabartinę “tau
tinę” valdžią giria. Kas gera 
ir aš giriu. Bet kad “tautinė” 
valdžia nėra tautinė, bet “her- 
buotų” ponų padaras, kad ar
tojus ji vėl kumečiais stengia
si padaryti, kad Lietuvos lais
vės priešų, su ginklu prieš Lie
tuvą kovojusių konfiskuotus 
dvarus ir bežemiams liuosno- 
riams musų kariams išdalin
tus, (“tadtine”! valdžia -Jiš; liu4ęls- 
noriiį naujakurių atima ir ati
duoda išgamoms ponams iš už
sienio parsivilkusiems, kurie 
tuos dvarus vėl žydams ai; vo-f 
kiečiams parduoda, — tai fak
tas. štai už ką mes “tautinės” 
valdžios negarbiname, žydai

Chicagos stokjardų darbininkai 
nerimauja

Chicagos Darbo Federacijos 
organas gruodžio 23 d. laidoj 
praneša, kad nariai lokalų, pri
klausančių Amalgamated Meat 
CiVtters and Butcher Workmen 
of North America unijai, iš
ėję streikai! visoj eilėj mėsi
nių įstaigų Chicagoj.

Iš Washinglono į Phoenix, 
Arizona, išvyko Federalės Dar
bo Tarybos narys skundams 
pjjieš Tovrea Packing Co. ty
rinėti. ši kompanija yra skun
džiama, kad persekiojanti tuos 
savo darbininkus, kurie deda
si prie bučerių unijos, nors 
NIRA garantuoja darbinin
kams teisę organizuotis.

Tovrea Packing Co. yra vie
na stambiausių mėsininkų kom
panijų visoj Arizonoj. Ji turi 
didelių kontraktų iš valdžios. 
Ir ot dabar Arizonos darbinin
kai žiuri į valdžios įsimaišy 
mą kalbamu reikalu, kaip į ek- 
zaminus pačiam NRA 
jis (t. y. NRA) tikrai suteikia 
darbininkams teisę organizuo
tis, 

v

Smulkmenų biznio kodeksas 
darbininkėms

(Tęsinys) septyni ar aštuoni miško prie-
nelingavo, nei iš vieno šautu-, dangoje, matyt, aprūpinti ke- 

...... ’ lėtu šautuvų, nepaliovė visu 
karštumu, bet be tiksliai šau
dę į tvirtovę.

Keturi, kurie buvo įsibriovę 
į užtvarą, rėkaudami bego 
tiesiog prie tvirtovės, o vyrai 
iš miško šauksmu kurstė juos. 
Keletas šūvių buvo išauti; bet 
šauliai taip skubiai taikė, jog 
pasirodė, kad nei vienas šūvis 
nebuvo pataikytas 
kus. Tuo momentu 
ratai buvo užsipilę 
ir užpuolę mus.

Jobo Anderson'o 
ruotojo, galva pasirodė viduri
nėje sienos skylęje.

“Visi pulkite ant jų — visi!” 
jis kriokė, kaip perkūnas.

Tuo patim momentu kitas 
piratas pasigavo Hunter’io 
šautuvą už vamzdies, išsukę 
iš jo rankų, ištraukė pro sky
lę ir vienu galingu smugiu iš
tiesė vargšą žmogų ant žemės 
be sąmonės. Tuo laiku trečias, 
bėgiojęs aplink namą nepa
liestas, pasirodė tarp durų ir 
puolėsi su peiliu ant gydyto-, 
jaus.-

Musų padėtis buvo visai pa
sikeitusi. Momentą anksčiau, 
mes šaudėm iš po priedangos 
į neapsaugotą priešą; o dabar 
mes buvom be priedangos ir 
nebegalėjom apsiginti.

Namas buvo pilnas dūmų, 
iš to mums ir buvo palygina
mai saugu. Šauksmai bei su
mišimas,, pištalietų ugnis bei 
garsas ir vienas visa gerkle 
vaitojimas skambėjo mano au
syse.

“Laukan, berneliai, laukan 
ir muškite juos atdarame orc! 
Stverkitės peilių!” rėkė kapi
tonas.

Aš pasigavau peilį nuo mal
kų krūvos, o tuo laiku kaž
kas besitverdamas taip jau 
už peilio, perpjovė man krum
plius, bet to aš beveik nei ne
jaučiau. Aš sprukau pro du
ris į giedrią saulės šviesą. Kas 
nors sekė arti manęs, bet aš 
nežinojau kas. Tiesiog prieš 
mano akis, gydytojas vijo sa
vo užpuoliką į pakalnę ir, kai 
aš pažvelgiau, aš pamačiau, 
kaip jis išmušė peilį i jo ran
ku ir 
veidą.

vo vamzdžio atspindžio nebu
vo matyti musų priešų.

“Ar tu pataikei į savo prie
šą?” paklausė kapitonas.

“Ne, tamsta,” atsakė Joyce. 
“Aš tikiu, kad nepataikiau, 
tamsta.”

“Jeigu jau nepataikei, tai 
antras geriausis daiktas pasa
kyti tiesą”, sumurmėjo kapito
nas Smallctt. “Užtaisyk jo 
šautuvą, Hawkins. Keli, tu 
manai, galėjo būti tavo pusė
je, gydytojau?”

“Aš tikrai žinau,” tarė gydy
tojas Livesey. “Trys šūviai 
buvo iššauti iš šios pusės. Aš 
mačiau tris pašvaistes — dvi 
arti viena kitos— viena toliau 
į vakarus.

“Trys!” atkartojo kapitonas. 
“O kiek tavo pusėje, pone 
Trelawney?”

Bet tą nebuvo taip lengva 
atsakyti. Iš šiaurės buvo daug 
šūvių—septyni, prokuroro su- 
skaitymu; aštuoni ar devyni 
pagal Gray’jaus. Iš rytų ir 
vakarų tik vienas šūvis buvo 
iššautas. Todėl, buvo aišku, 
jog užpuolimas turės isirutu- 
lioti iš šiaurės, o iš kitų trijų 
pusių mes galėjom laukti tik 
erzinimų iš priešų pusės. Bet 
kapitonas Smallctt nepakeitė 
savo tvarkos. Jeigu sukilė
liams pasisektų pereiti daržą, 
jis argumentavo, jie užimtų 
bile vieną neapsaugotą skylę 
ir iššaudytų mus kaip peles 
musų pačių tvirtovėje.

Neilgai mes ir tegalėjome 
apmąstyti. Staiga, garsiai stau
gdami, mažas piratų debesis 
pasirodė iš miško, iš šiaurės, 
ir Lėgo tiesiog link tvirtovės. 
Ir tuo momentu vėl prasidėjo 
šaudymas iš miško ir pro at
daras duris prašvilpė kulka, 
sudaužydama gydytojaus šau
tuvą į motelius.

Užpuolikai kaip beždžionės 
susispietę lipo per tvorą. Pro
kuroras ir Grayjus nepaliovė 
šaudę; trys vyrai pakrito — 
vienas užtvaroje, du anapus 
tvoros. Bet vienas iš jų, matyt, 
buvo daugiau nusigandęs, ne
gu sužeistas, nes jis tuoj aus 
vėl buvo ant kojų ir staiga 
pražuvo tarp medžių.

Du žemes ėdė, vienas bu
vo pabėgęs, keturiems pasise
kė įsibriauti į užtvarą; kai

į užpuoli- 
keturi pl
aut kalvos

laivo vai-

baisiai perskrodęs jo 
permetė jį aukštielnin-

NBA. kodeksas smulkmenų 
bizniui (Retail Code) liečia 
daug-maž 1,000,000 moterų 
pardavėjų (saleswomen).

Trumpiausias darbo laikas 
pardavėjoms yra 40 valandų 
savaitėj; tiek valandų dirba tos 
moterys, kurios gairtia žemiau
sias algas. ,

Kodeksas nusako ne vieno
das algas. Miestuose, kur gy
ventojų skaičius siekia 500,000 
ar daugiau, minimum alga pais

(Bus daugiau1)

Mis. Frančes Marsalis (kairėj) ir Helen' Richey, kurios 
nustatė naują moterų ištvermės rekordą, išbildamos ore arti 
10 dienų. Kertėj — Richey piliasį gasoliną iš kito lėktuvo.
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Tarp Čhicagos 
Lietuvių

v

Ką Brighton parkie- 
čiai kalba apie J. R 

Janušausko skri
dimą c

rikos į Europą skristi, bot ir 
aplink visą pasaulį, kaip vo
kiečiai kad daro.

Rodos, kad 25c. galėtų pa
aukauti kiekvienas lietuvis, 
bet gaila, kad mes neviu įver
tinam tautos garbę ir kultūri
nį darbą per kurį galėtumėm 
pasigarsinti tarp kitų tautų ir 
susilyginti su kilų -tautų kul
tūra. ’

Vasario 25 d.
Ashland Boulevard Au
ditorijoj pasižmonėsi
me, pasidžiaugsime ir 
sykiu sudarysime di
džiausias iškilmes.

visurtik nepasisuksi, 
lietuvius kalbant apie

Rt James Janušauską,

Kur 
išgirsi 
Juozą 
skridimą ir jo aeroplaną, kurį 
jis Janušauskas proponuoja 
pirkti, ir kurio paveikslas til
po Naujienose gruodžio 26 d. 
Netik senesnieji lietuviai kal
ba, bet ir jaunimas sako, kad 
iŠ vien paveikslo galima sprę
sti, jog Juozas R. James Janu
šauskas su tuo aroplanu tikrai 
užbaigs pradėtą Dariaus-Girė
no kelionę į laikinąją Lietu
vos sostinę Kauną. Tik visa 
bėda tame, kad aeroplanas 
dar nenupirktas ir trūksta 
dar kapitalo. Girdi jeigu visi 
Amerikos lietuviai aukuotų

Nereikėtų mums tiesioginiai 
daug aukuoti, jeigu mes at- 
kreiplumem daugiaus domės 
į tą, kiek mes praleidžiame 
svetimtaučių pasilinksminimų 
įstaigose, teatruose, šokiuose, 
bei biznių įstaigose. Jeigu 
mes vietoje rėmę svetimtau
čius, reni tumėm savo, o ypa
tingai kultūrinio pobūdžio pa
silinksminimo parengimus, ta
da lengvai galėtumėm ateinan
tį pa vasarį

. The.EnglishMimnl

R. James

laikinąjąges plasnojimui į 
sostinę, Kauną.

Todėl gerbiamieji.
Parko aviacijos balius įvyks 
6- dieną sausio 1934 Holly- 
wood Imi Yuškos svetainėj, 
2419 W. 43 St. Atsilankykite!

Molinos Simus.

K R News
The K Rs are beginning their 

New Year with an important 
annual event, by installing 
their officers at the next meet- 
ing, which will be held on 
January 6, 1934 at the home 
of Birute Briedis.

The President for the Corn
ing year is Frances Sadauskas, 
who has held that office a num- 
ber of 
vvishing 
cess to 
dent of 
year.

Birute Briedis has beeivelect 
ed Vice-President. She heid 
the office of Treasurer the pre- 
vious year and I am sure, tint 
she will try her best to fulfjl! 
this office to the best of her 
ability.

Marie Slaters has been re- 
elected Secretary 
term; Her work 
satisfactory the 
undoubtedly her 
even better this

Gene Roges, who has held

times before. 1 am 
a lot of luck and svfc- 
Frances as the Presi- 
the K Rs for the new

tam tiksinti k po 2oc., mes 
galėtumėm netik tą proponuo- 
jamą aeroplaną nupirkti, bet 
galėtumėm pabūdavo! i pana-

(kurį vokiečiai pasibudavojo 
liaudies aukomis). Tada ir 
mes galėtumėm netik iš Amc-

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 431X1 St.
Tel. Lafayette 8980

Skanus alutis, užkandžiai ir įvairus 
gėrimai. UžkvieČia visus 
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visa pasauli

po

Jie Office of President in pro mo jėga yrą labai svarbi, nes ji tu- Ramygalos Aido kliubas laikys 
V1OUS years including the lašt, Išdirbėjai ir maųufaktoriai 8i0 g’ų., j. Barausko buvusioj Mel-
ias been ejected to the iin- , nustato tam tikrą kaina, kuri nri- dažio svetainėj, 8 vai. vak. Kviečia 
.....x__ j. _„j Įklauso nuo kiekybes, taigi, kuodau- vigus susirinkti, nes bus svarbių ap- 

gįaų produktu superkama išsykio, svarstymų. Ramygalietis.
tuo kainos ant produktų bus mažos- - ----------
nės. Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš-

Musų mieste mes turime organiza- kas Kliubas laikys metinį susirinki- 
ciją su 300 nepriklausomų sankpvų mą penktadieny sausio 5 d., 7:30 vai. 
žinomų vardu “Midwest Stores’. Jie vakare, Chįcagos Lietuviu Auditori- 
valdo nuosavų warehouse, per kurią j0j, 3133 go. Halsted St. Visi nariai 
visas maistas superkamas. Galima malonėkite laiku pribūti, nes randas 
lengvai suprasti, kad tiek daug san- daug svarbių reikalų palikta ant to 
krovų reikalauja labai daug produk- susirinkimo aptarti kaipo dėl prisi- 
tų. Todėl kuomet toks maistas su- dėjimo prie Amerikos Lietuvių Tranz- 
perkama, jis perkamas vagonais. Kas' 1 • - — -■
reiškia, kad maistas nuperkamas už 
pigiausia kainą tiesiog iš manufak- 
turu ir išdirbę jų.

Pasekmė tokios didelės pirkimo 
jėgos yra ta, kad “Midwest Stores” 
sankrovos labai daug sutaupo dėl 
savo kostumerių. Savininkai “Mid- 
west Stores” sankrovų moka ma-, oinuUK, 
žiau už savo produktus, ir todėl ir metinį susirinkimų sekmadieny sau- 
pigiaus gali juos parduoti. Todėl si0 7 d., 1934 12 vai. dieną Čhicagos 
nestebėtina, kad tas sankrovas turi Lietuviu Auditorijos svetainėj, 3183 
toki didelį skaičių kostumerių. go. Halsted St. Visi nariai yra kvie- 

Kad aiškiai pamatyti kaip tokia čiami pribūti, nes yra svarbus susi- 
didelč supirkinėjimo jėga veikia ant rinkimas, kadangi yra vienas labai 
kainų, perskaitykite šios dienos “Mid- svarbus klausimas apsvarsyti, kuris 
west Stores” skelbimų, kuris telpa yra atidėtas iki šio susirinkimo, ga- 
šios dienos laikraščio laidoje. l*alyJ tutinai sutvarkyti, tai pomirtinės mo

kinkite produktus ir kainas. Jus tu- kestis nariams, taipat ir kitokių svar-| 
rėsite gera įrodymų kad jums apsi- biu klausimų bus svarstoma dėl 
mokės daryti savo pirkinius “Mid- draugijos labo. Taipgi kiekvienas 
west Stores” šankrovose. draugas privalo pasirūpinti su mo-
|---------------- ------------ ■■■■—--- --------- Įkestimis, kad nenustotų draugijos

teisių. P. K. nut. rašt.
Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 

______ _ metinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo, I ®aus1’®. 7 įd^rty. Grove svet. 4615 

metinis susirinkimas įvyks penkta- So«. Mozart St. 12 vai. dieną. \ įsi L 
guunm dvv. uieny, sausiu u d., 1934 m., Čhicagos nariai būtinai turite dalyvauti, nes
tankiai tas terminas yra ne tikrai Liet, Auditorijoj, 3133 So. Halsted Ęa^.. kontroles komisijos rekomen-l 

......................................... U 7:80 vai. vakare. Visi kliubie- dacijos bus svarstomi konstituciniai L 
klausimai, kurie hečia kiekvieną na- 
rį-ę; Apart to bus daug svarbių ra
portų per valdyba ir įvairias komi
sijas. — St. Narkis, sekr.

purtant and responsible posi- 
;ion of Treasurer.

The next important event, 
which has been mentioned be
fore, is the K. R. Winter Car- 
nival, which will be held ai the 
Allerton Club on February 3. 
1934. Thė tickest are now 
available from any of the K 
R girls. So why not get your 
tickets early for there is < a 
limited amou’nt. Come one and 
come all—for only Seventy-Fife 
cents you will be admitted to 
this gala affair.

I wish to correct the mistake, 
which I 
artiele in 
chestra. 
furnished 
his Illinois Vagabonds.

—Bye-Bye.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

made in the 
regard to ' the 

The music will 
by Curly Evans

lašt
6r- 
be 

and

PIRKIMO JĖG A!

atlaptinio Skridimo Sąjungos ir tu
rėsim išrinkti darbininkus metiniam 
teatrui ir baliui, kuris atsibus sau
sio 7 d. Kurie esate pasiėmę tikie- 
tus tam vakarui jeigu nepardavėt ma
lonėkit ant susirinkimo sugražinti 
komitetui. S. Kunevičių rašt.

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

2400 W. Madieon St.
VaL i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brutuwick 0597

Si mano Daukanto Draugija laikys 
Todėl I si0 7 d., 1934 12 vai. diena Čhicagos DR, C. KASPUTIS

DENTISTAS
Grįio U Europos it vėl praktikuoja 

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

TeL BOULEVARD 9199

PRANEŠIMAI
Labai tankiai mes girdime žmones 

kalbant apie pirkimo jėgų, arba tų 
galima pastebėti ir skelbimuose. BetĮ dieny, sausio 5 d
vartojamas, ir dar tankiau ne teisiu-1 St ,
.gai suprastas. čiai kviečiami būtinai dalyvauti, nes

Grosernės ir maisto bizny, pirki- j bus metinis raportas išduotas, ir 
taipgi yra kitų svarbių reikalų.

A. Kaulakis, rašt.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERf ASH
756 W. 35th St 

(Cor- of 35th B Halsted Sts.) 
Ofiao valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedčldbniai* pagal eutartj

Lietuviai Daktarai

D-RO WEEKS ĮPĖDINI^

\\,ViESl)EVTl/ Lietuves Akušeres

for another 
has been very 
lašt year, so 
work will be 
year.

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

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS 

j erdvesnę ir patogesnę vietąLietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks ne pirmą 

A IT Tn-MunL I nedėldienį, bet kaip yra nutarta,MtS. Anelia K. JarilSn| trečių nedėldienį po pirmam tai yra 
21 d. sausio 1934 m. Jono Garbužio 
svetainėj, 3749 S. Halsted St.

W. Didžiulis, prot. rašt.

Persikėliau
3325 So. Halsted St.

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

tventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Physical Therapv 
15 Midwife 

6109 South Albanų 
Avenue 
Pbone 

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

2 na fioorAc rvos/rom Dovis Store 
Stote St. NextDoorRiaHo Jfioater.

■'•Mis

Kuopiškių Progres. K Ii ubo meti
nis susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 7, 10 vai. ryto Morning Star 
Kliubo buveinėj, 1654 N. Damcn 
Avė. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti, nes bus keletą svarbių reikalų 
apsvarstoma. V. čepulevičius, rašt.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

ir

Graboriai

Įvairus Gydytojai

Phone Canal 6122

Advokatai

4142 ARCHER AVĖ 
Telefonai Virginia 0036

iki 8 vai. vak. 
sutarties.
ILL.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

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

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
DENTISTAS

4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monro. 3377

Ree. 6600 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso, Tel. Canal 0257
DR* P. Z* ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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 SL Chicago

Tel. -Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir. Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aehland Avenue 

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

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

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

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

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

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Weitetn Avtnuo 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
o no 6 iki 9 valandai vakaro

Tel. Lafayette 3572 
J, Liulevičius 

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoję 
ir apielinkije* 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. A. L. YUŠKA
2422 W. M arq uit te Rd. 

kampas 67th ir 'Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse ^nepigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbn busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS!

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
T«l. Cicero 5927

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 181h St. Tel. Canal 6174 

CHJCAGO, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 S o. California Avė. 

Telefonas. Republic 7868

MARIJONA ŠV EI K A U SKIENĖ 
po tėvais Daukšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 3 dieną, 10 valandų ry
to 1934 m., sulaukus puses am
žiaus, gimus Raseinių apskr., 
Kaltinėnų parap., Gedminiškės 
kaimo,

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudimo 

motinų Ona Daukšienę, 3 
dukteris Stelių Balash, Sophie 
Gricius ir Auna, žentus Paul 
Balash ir Petras Gricius, 3 se
seris Uršulė Blodykienė. Ona 
Žiliene ir švogerį Williamų, 
Johannų Remeikiene ir švogerį 
Kazimiera, du broliu Petrą 
Daukša ir Juozą Daukšų ir au
gintini Kazimiera šveikauskį 
pusseserės, pusbroliai ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3110 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 6 dienų, X vai. ryto iš 
namų i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydėta 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos šveikau- 
skienes giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, 
švogeriai 
Augitinis

Laidotuvėse 
borius J. F. Rudžius, Tel. Canal 
6174.

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

žentai, Seserys, 
Broliai 
ir Gimines.
patarnauja gra-

ANTANAS GRINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1 dieną, 1 valandų po 
piet 1934 m., sulaukęs 38 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Vaduoklių parap., Dementonių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Josephine, švogerį Juo
zapa Gilius, ir jų šeimyna, bro
lį Kazimierų, Amsterdam, N. 
Y. ir jo šeimyna, 2 pusbrolius 
William Gritėnas ir Kazimieras 
Stasikaitis, ir giminės, o Lie
tuvoj 2 brolius Joną ir Petrų, 
2 seseris Oną ir Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 
8127 So. Normai Avė.

laidotuvės įvyks šeštadieny 
sausio 6 dienų, 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Grinio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Brolis, švogeris, 
Jų šeimynos, Pusbroliai 
ir Giminės;

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Al A
MYKOLAS NIKŠAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
utarninke sausio 2 dienų, 9:05 
valandų vakare 1934 m., sulau
kės pusės amžiaus, gimęs Kau
no rėd., Tauragės apskr., Gau
rės parapijos, Kiukiškių kaimo, 

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Oną po tėvais Kliknų, 
dukterį Marijonų Schultz ir žen
tų Donald, seserį Oną .Treinie- 
nę po pirmu1’ vyrui Šaulienė, 
pusseserę Petronėlę žiauberienę 
ir Onų Sekreckienę, pusbrolį 
Kazimeirų Bendžių ir pusseserę 
Agotų Laurinaitienę, Grand 
Rapids, Mich. ir kitus gimines,

Kūnas pašarvotas, randasi 
4346 S. Spaulding Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj sau
sio 6 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namu i šv. Agnieškos parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mikolo Nikšo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, žentas, 
Seserys, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 3377.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, liervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę it to- 
liregystę. Prirengiu teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuos^ egzaminavimas daro
mas su ehktra, - parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nub 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus. kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be dkinių. Kainos pi

giau kaiį) pirmiau. 1
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu, ąuęoipobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

-n"ur u-tmr jirs.u—mir - j r~nr~iLT-T-~T^^—  

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas ’ 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare. 
Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams, žinomas per 35 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas ii 
akuieris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas vyrų, 
moterų ir Vįūkų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taiius*

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

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 dienų.

Phone MIDWAY 2880

KAZIMIERAS BARTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 4 d. 2:10 vai. ryto 

1934 m., sulaukęs pusė£ amžiaus; gimęs Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap. ir mieste. Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborą po tėvaisi šul. 
čaitė, 2 dukteris Sofiją ir Kazimierą, švogerį Ignacą Ado
mavičių ir jo sūnų Juozapą, šeimynas Kastanto ir Stanis
lovo Zajauskits, Petrą ir Adelą Shaputis ir Joną ir Adelą 
Shaputis ir Juozapą Shaputis ir jo šeimyną, pusseserę 
A poloniu lAJvickienę, .2 švogerkas Petronėlę Banevičienę 
ir Aleksandrą McGotvian, taipgi ir šeimynas Karčiauskų, 
Raudonių, Saim.onų, Butkevičių ir gimines, o Lietuvoj bro
lio dukteris Kastanciją ir Aleksandrą Budavlcz ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4549 So. Hermitage Avė., Tel. 
Yards 4247.

Laidotuves įvyks pirmadieny, sausio 8 d. 8 vai. ryto 
iš namų į švento Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio •sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Bartkaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suiteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, švogeriai, švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Eudeikis, tel 
Yards 1741.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 80 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct
Tel, Cicerų 3724. Koplyčia dykai Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
• chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
arti 81 st Street 

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

niąis 10—12 diena.

1 1 ...............  t"1. ", ' |" ---------

UOZAPAS EUDEIKIS
IR —

r v a s
Jeigu Norite Dailumi) jrj* Nebrangumo 

Laidotuvėse.....’.. Pašaukite . ’....

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

................................ —-         UI.. I  —■

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd, St.
Ttl. REPUBLIC 3100 į

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
' CICERO. ILL.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto 

Nedėliomis sulig 
CHICAGO.

JOHN B. BORDEN 
uIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7060; vaUndo* p—a 

W. Side: 2281 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PaaedSUo, Beredos Ir Pėtnyao* vak. 6 Iki S 

Telefonas Caaai 018*
Namai: 6459 S. Rockwell Streui 

UtarnlMko. Setverro Ir Bubatoe vak. t Iki B 
katele Mapatli* MM
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Penktadienis, saus. 5, 1934
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MORTGAGE BANKERS

31-ma ir South Halsted St.

Sausio 5 ir 6

Hero!RADIO For Rent
RICHARD DIX In

Užlai-
jums

taipgi scenos veikalas ir komedija

f

Laiškai Pašte

Roseland Opera per Radio
Star

“Meet the Baron”Ar esi Altass nariu? Buk ALTASS nariu

IR 17
DIDŽIAUSIA VIENODUMĄ šeštadieny Sausio 6

IR KOKYBE

f

i

«

gat 
kait

Prisirašykite į musą įpulką

TEL. LAFAYBTTE 1083

dvi 
vie- 
At-

Keal Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui.

su ELIZABETH ALLEN ir
RALPH BELLIAMY

i
1

su JACK PRARL 
“BARON MUNCHAUSEN” ir 

JIMMY DURANTE

iftKllvfežS
__ — ___ a:___________ • <t_fi -filr . _

laiikai yru avejt ii Euro^'o* 
jie priklauso, tegul nueina 

Adam*

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

REAL ESTATE
Bizni) pamatuota* teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

bus išdalinta 100 Dust Mops 
dėl moterų.

REIKALINGAS partnerys ar part- 
nerka į saliuno biznį, vieta seniai iš
dirbta, 4 pagyvenimui kambariai ar
ba galiu parduot, visą, 1320 S. 49 
Avė., Cicero, III. Tel. Cicero 5875.

RENDON Storas geras dėl saliuno 
arba bile kokio biznio — pigiai. 
Priežastis savininkas išvažiuoja ant 
farmos. 4523 So. Wood St.

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

------ O------

PARDAVIMUI TAVERN, gera 
apięlinkė, pilnai įrengta su reikalin
gu laisniu ant kampo, pigi renda, 
4 ruimai pagyvenimui, parduodam 
pigiai. 670 W. 18th St.

2608 VVest 47th St.,

Sausio 5 ir 6 T

35th ir So. Halsted Street

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
ne. 4401 * So. Richmond St. Tel. 
Lafayette 1330.

“Ace of Aces”

PARDAVIMUI viena iš dviejų 
biznių arba priimsiu pusininką — 
rooming house ir cabaret. Telefonas 
Calumet 1277.

6 
------ r

CLASSIFIEDADS

PARSIDUODA 5 kambarių na- 
• mas ir 6 lotai arba kas norite galite 

randuoti. Savininkas 6001 South 
Carpenter St. Englewood 2116.

■Mįįįįį

iš

ĮciflSSIFIEPAŪS Į

Automobiles

< j

■ 1

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

■Auk4

Tarp Chicagos 

Lietuvių

Šį vakarą Brighton 
Park ALTASS sky
riaus susirinkimas
BRIGHTON PARK — šį va- 

vnkar kaip pusę po septynių 
Brighton Parka ALTASS sky
riaus, visi komiteto nariai-rės, 
susirinkit į Hollywood Inn, 
YuŠkos svetainę, dėl galutino 
užbaigimo programo Brighton 
Parko Aviacijos baliaus, ku
ris įvyks rytoj vakare, tai yra 
šeštadienyj sausio 6 Holly- 
wood Inn Yuškos svetainėj, 
2119 W. 43rd St. Jame daly
vaus ne tik Brighlonparkicčiai, 
bet ir kitų kolonijų lietuviai. 
Taipgi dalyvaus ir pats musų 
drąsuolis lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas ir atsilan
kiusi publika turės progos su 
pačiu lakunu ypatiškai susi
pažinti ir paremti jojo žygį, 

uždarbis eis skridimo 
F. T Puteikis.

— i* i .i ■■■imi. ■

chuno svetainėj, pradžia 7:30 
Vai. Susirinkimas kaipo meti
nis labai svarbus, geistina, 
kad visi nariai dalyvautų ja
me, nes bus daug svarbių dar
bų bei klausimų atlikta, kurie 
palies kiekvieno nario reika
lus. Ypatingai atkreipiu narių 
atydą, kad šiame susirin
kime bus baigiama priimti 
konstitucijos pataisymas. To
kiam svarbiam klausime kaip 
konstitucijos priėmimas tai 
jau visų narių privalumas da
lyvauti susirinkime,

A. Narbutas, sek r.

politan Opera Company.
Programo transliavimą finah- 

suoja American Tobacco Com
pany, kuri gamina “Lucky 
Strike” cigarclus. Lauritz Mel? 
chior dainuos Tristano rolę, o 
Gert rude Kappel — Izoldos 
Vedėju bus Arthur Bodanzky. 
Opera yra Wagnerio kūrinys.

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališką degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLTC 4544

vakarą Radio Kliubo 
šaunus programas

Visas 
naudai.

Šiandien metinis Golden
K tu bo šnairinkim as

šįvakar, penktadienį sausio 
5 d. Golden Star Klubas lai
kys metinį susirinkimą, Bal-

Lietuvos Tautiškų
Dukterų paren
gimas šeštadieni

Stotis—WWAE, 1200 k.
Hammond, Ind.
Laikas—8 iki 8:30 v. vak.
Radio Kliubas šį vakarą pra

deda naują seriją šaunių pro
gramų. Apart gražios muzikos, 
dainų, pranešimų, dar bus “Ma
no Kasdieniniai Užrašai”. Tie 
užrašai ketina būti žingeidus. 
Programų vedėjas Antanas žy- 
montas.

CICERO.— Ateinantį šešta
dieni, 8 vai. vakare, įvyks Lie
tuvos Tautiškų Dukterų drau
gijos maskaradinis balius Ci
cero Liu'usybės svetainėj. Tiki
masi, kad 
giai laiką 
žymiausių 
girnų.

Šokiams
ir šiaip kitokių 
ten 
tų,;

atsilankiusieji sma- 
praleis, vienam iš 

tes draugijos paren

gros geras orkestras 
prašmatnybių 

bus. O įžanga tik 50 cen- 
prie durų —60c.

—Rokiškėmis.

Keturių valandų opera per 
radio šeštadienį nuo 1: 10 iki 
5:30 per NBC radio stotis bus 
transliuojama opera “Tristan 
ir Izolda”, kuria stato Metro-.

šie
Kam
vyriausįjį paštą (Claik ir
catvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur pndeta iškaba “Adver 
tised W’ndow” lonėj nuo Adams 
• es. sant laiško t’UMERl, 
kad Siarrb sąraše ,

509 Jcdwalskis Lncille
513 Schakota S. P.

60 TIKRINIMO ĮRANKIUc c

BUDRIU MOKSLININKU UŽTIKRINA
c c

aip

••■•.i;.:

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Mes mokame SOE cash už $100 
Lietuvos Bonus

Anderson, Plotz & Co
Ine.

29 SO. LA SALLE STREET 
Room 548

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių Ir 
kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtine išme
tama. 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 1,300, pinjgims 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 į Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

MILDA
■ IItheatre»»

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikią________

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 pagelbesime. At
sišaukite 166 W. Van Buren St., 
Kambarys A2146, nuo 10 iki 2 vai. 
po piet. J. A. VILKISIUS.

Business Chances 
į Pąrdayiiąui Bizniai

TAVERN pardavimui Gera iš
dirbta vieta, geras biznis, 6 pagy- 

/ venimui kambariai, $40.00 renda, ne- 
- brangiai, 2122 W. 63rd St.

L ----- o-----

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
TeL Englewood 5840

RAMOVA
■ ■THEATRE»»

PARDAVIMUI 
BUČERNĖ IR 
GROSERNfi

Labai geroj vietoj. Tirštai lietu
vių apgyventa apięlinkė. Puikiau
sias kampas Ciceroj. Biznis išdirb
tas per daugeli" metų. Priežastį par
davimo, savininkas turi du bizniu. 
[Pavasary nori važiuoti į Lietuvą. 
Nepraleiskite šio Bargeno. Karf pir
mas ateis tas laimės nupirkti ui pir
ma pasiulijimą. Savininką galima 
matyti Subatoj ir Nedėlioj iki pie
tų, adresu

1430 So. 50th Ct.
Cicero, III

BROCKWAL Trokas, Flarc Body, 
nebrangiai. Atsišaukite Bridgeport 
Tobacco Co. 3267 Su. Halsted St. 
Tel. Victory 5382.

Business Service
Biznio Patarnayimas______

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS.

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

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

apvalūs, taip kieti, taip pilnai prikimšti1

Ae liuosu aalu 
arka

prilipti prie u

Tik viduriniai lapai naudojami 
išdirbime Luckies—taip apvalių, 
taip kietų, taip pilnai prikimštų—- 
laisvų nuo litiosų galų, kurie išbyra 

dangi jie yra ne pilnai išvystyti. Ne lauk, arba prilimpa prie lupų. Taigi 
' ‘ ■ ’ ’ 1 ’ - - ’ - — ar stebėtina, kad Luckies lengvi ir

švelnūs? Ir atsiminkite, “It’s 
toasted”—dėl gerklės apsaugos— 
dėl puikesnio/Skonio.’

Ant kiekvieno puikaus 'tabako 
augalo randasi tik keletas lapų, 
kuriuos mes perkame dėl Lucky 
Strike. Ne viršutinius lapus—ka-

apatinius lapus—kadangi anie yra 
žemesnės kokybės. Mes išrenkame 
tik vidurinius lapus—kadangi vi
duriniai lapai 

išnokę
yra lengviaūsi ir 
puikiam rūkymui.

Tiesiog iš Metropolitan Opera House
Pilna opera kiekviena ŠeAtadleni 2 vai. po piet, Eastern Standard 

Time, per NBC Raudona ir MSlyną radio tinklufc' k . .. ' "■ . -. .......
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PARSIDUODA alinė su visais 
įrengimais, kambariai gyvenimui. Biz
nis išdirbtas, teisingas pasiulijimas 
nupirks, priežastį pardavimo patir
site ant vietos, 1503 So. 49 Avė., 
Cicero, UI.

KOTELIS ANT PARDAVIMO. 
Labai pigiai, 23 ruimai, renda $70. 
Duoda gana štymo. Gera vieta ge
ram žmogui užsidirbti pinigų. Par
duosiu pigiaį tiktai už $500. 651
W. Madison St. Tel. Heymarket 2529.

Farmg For Sale
’Tklal Pardavimui________

LETUVOJE 25 ha. žemės, su nau
jomis triobomis. Mainysiu ant na
mo, ant farmos Amerikoj.

LEONARD NIEDVARAS 
Com. 1107 CCC-VC 

E. Marre, Vt. 
arba 

K. SALUCHA
2136 W. 24 St., Chicago, III.

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

ARTS TIN SHOP
*

1344 So. Union Avė.,

ALAUS TAVERN 
Parsiduoda ant 2958 So. Union Avė. 
kampo, laisnis dėl 1934 išpirktas. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Parduosiu pusę arba visą. Priežas
tis pardavimo — turi tą vietą 
našlės, o aš turiu tris biznius, 
nai moterei persunku apžiūrėti, 
sišaukite A

AGNĖS ŠIDLAUSKAS, 
3428 So. Halsted St. 

Tel. Yards 2074

Tel. CANal 5668

Personai
Asmenų Ieško ______

PAIEŠKAU Mike Kazanewsky, 
pirmiaus gyveno ant 6947 West 
Archer Avė., Chicago, III. Paeina iš 
Žiežmarių miestelio, Vilniaus guber
nijos, Trakų apskrities. Jis pats 
arba kas apie jį žino prašau pra
nešti, busiu labai dėkingas.

JOKŪBAS KORŽENIAUSKAS 
Petrašunai, Kauno apskr. Lietuva.

EXTRA BARGENAS 1934 METŲ 
Labai pigiai, mūrinis bungalow, 5 
ruimai ant pirmo, 3 rūmai ant 
viršaus, randasi pusė bloko nuo 
63rd St. Marąuette Parke. Parsiduo
da už cash, arba priimsim į mainus 
pirmą mortgage, Building and Loan 
Ass’n. certificates, bučernę, grosemę 
arba farmą. — Norint ką išmainyti 
ar parduoti kreipkitės pirmiaus pas 
mus. Greitas ir teisingas patarnavimas 

PAUL M. SMITH & CO.
4425 S. Fairfield Avė. Laf&yette 0455

Situation Wanted
Darbo Ieško

BARTENDERIS specialistas tame 
darbe, ieško darbo. Kam reikalinga

į toks darbininkas pašaukite A. S., 
! 150 Kensington Avė. Tel. Pullman 
1411.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras ant ūkės, tu
ri būt patyręs. Atsišaukite vaka
rais. 6380 S. Keeler Avė.

5-kių kambarių bungalow ant 30 
J ėdu loto. Karšto vandens šiluma, 
n-a door lovos. Reikalauja mažų 

pataisų. Arti 55 ir Kedzie. Da
bar parsiduoda už mažiaus negu 
pirmas morgičius. Šie namai bus 
pilnai užmokėti už $3150 cash.

WAHLGREN REALTY CO.
7002 So. Halsted St.
Tel. Vincennes 6200




