
vie

j
K

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c

^NAUJIENOS
SiS- The Lithuanian Daily New®

ns sccond-clas® matter March 7, 1914 ai fthc Posfl! Office aft Chicago,; 1D0U
imdleg Act ©f Mairclh 1879

Chicago, III. šeštadienis, Saulio-January 6 d., 1934

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntw«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
• 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 5

Panaikins Barus Sa 
liūnuose

Horner ir Kelly sutarė panaikinti saliunuo- 
se barus. Žmonės galės gerti tiktai prie 
stalų ir tik restoranuose prie kaunterių
SPRINGFIELD, III., s. 5. — 

Po ilgų derybų tarp gubernato
riaus Horner ir Chicagos mero 
Kelly prieita prie kompromiso 
susitarimo dėl degtines parda
vinėjimo kontroles ir dėl pačių 
saliunų.

Einant tuo susitarimu Chi
cago turės savyvaldybą išdavi
nėjime laisnių, bet kad tai pa
siekti Kelly turėjo nusileisti 
saliunų klausime, būtent, kad 
iš saliunų butų išmesti barai 
ir kad žmonės prie barų nega
lėtų gerti, o vien tik prie sta
lų. Tik tikruose restoranuose 
žmonės galės gerti prie kaunte
rių, jei kartu užsisako ir valgį 
Saliunuose gi galės būti tik ma
ži bariukai, kad saliunininkas 
turėtų kur pasidėti stiklus ir Į 
kitus savo daiktus.

Virš viso to bus svaigalų ko
misija, kuri kontroliuos mažes
nius miestelius ii’ į kurią ga
lės kreiptis ir didmiesčių saliu- 
nininkai, jei meras atsisakytų 
išduoti laisnį, ar laisnį atim
tų. Komisiją skirs gubernato
rius, valstijos sekretorius ir 
miesto taryba—kiekvienas po 
vieną narį.

Taip pataisytą bilių senatas 
jau priėmė pirmu skaitymu. Po 
to .senato posėdžiai liko nu
traukti iki antradienio, kada bus 
išspręsta dėl daugelio prie bi- 
liaus paduotų pataisų, taip kad 
bilius galutinai, trečiu skaity
mu, bus priimtas trečiadieny.

Atstovų butas susirinks tre- 
’čiadieny ir tuojaus pradės svars- 
i tyti pataisytą bilių.

PABRANGUS SIDABRUI VeL ATGYJA SIDABRO KASYKLOS

nuo

Surastas Vinco Bru 
šoko Kūnas

Jo kūnas ištrauktas iš Michigan ežero prie 
Navy Pier. Prapuolė apie mėnesį laiko 
atgal. Buvo žymus scenos darbuotojas

CHICAGO.—Vakar iš Michi
gan ežero prie miesto prieplau
kos Navy Pier liko ištrauktas 
kūnas plačiai žinomo darbuoto
jo ir vaidintojo Vinco Bruso- 
ko, kuris prapuolė apie mėnesį 
laiko atgal.

Jo kūnas dabar randasi pa
vieto ligoninėj, bet bus parvež
tas į graborians Paulavičiaus 
koplyčią. Jis (įr rūpinsis lai
dotuvėmis.
- Velionis Vincj
daugelį metų buvo J. P. Var- 
kalos knygvedžiu. Pastaruoju 
gi laiku4 buvo ir Chicagos Lie
tuvių Draugijos Sav. Pašelpos

Brusokas per

finansų sekretorium. Taipgi 
buvo Halsted Exchange spul- 
kos iždininkas.

Dar pirmiau jis buvo plačiai 
Žinomas, ypač West sidiečiams, 
kur jis daugiausia veikė ir 
gyveno, savo komiškais “Ste
puko” monologais ir tankiai 
dalyvaudavo lietuvių parengi
muose. Dar neužilgo prieš mir
tį jis galvojo apie gryžimą į 
sceną.

Velionis buvo apie 50 m. am
žiaus, nevedęs.

Spėjama, kad jis yra nusižu
dęs dėl nepalankių ekonominių 
sąlygų.

Farmeriai nutarė 
šiandie ryte pradėti 

pieno streiką
Streikas palies J8,000 forme- 

rių. Streikuoja prieš bandy
mą nukapoti pieno' kainas 
fermeriams

CHICAGO.—18,000 farmerių, 
kurie parūpina 90 nuoš. Chica
goje suvartojamo pieno su
streikuos šiandie ryte, jei Chi
cagos didžiosios pieninės ne- 
atsiims reikalavimo, kad farme
riai prisiimtų 70c. sumažinimą 
mokesties ant kas 100 svarų 
pieno.

Farmeriai dabar gaudavo po 
$2.10 t.'ž 100 svarų pieno. Da
bar gi reikalaujama, kad jie 
pasitenkintų tik $1.40. Farme
riai su tokiu pasiūlymu nesu
tiko ir nutarė paskelbti strei
ką, neparduodant Chicagai 
no.

Pieno kainų nukapojimo 
kalauja didžiosios pieninės, 
rios nebegali atlaikyti konku
renciją mažesnių pieninių, ku4r 
pieno kainą Chicagoje nupigi
ni iki 10c už kvortą. Didžio
sios pieninės nori dar labiau 
nupiginti pieną, bet jos nenori 
pajudinti savo milžiniškų pel
nų, o nori, kad nupiginimas 
butų padarytas farmerių ir dar
bininkų sąskaiton.

Farmeriai pasiuntė telegra
mą agrikultūros sekretoriui 
Wallace, reikalaujančią, kad 
jis nustatytų teisingą pieno 
l&ina Chicagoj, pasiremiant 
tuo, kas buvo rasta peržiūrint 
pieninių knygas.

Farmeriai jau daug sykių yra 
streikavę, bet nieko nelaimėda
vo, nes tarp jų pačių nėra su
sitarimo. Streikui vadovaus 
Pure Milk/ Assn., kuri turinti 
18,000 narių— pieną parūpi
nančių farmerių.

pie-

rei- 
ku-

Sumažins Chicagos 
taksų assesmen- 

tus 17 nuoš.
CHICAGO.— Taksų assesso- 

rius J. L. Jacobs paskelbė, kad 
jis sumažins ateinantiems me
tams įkainavimą nuosavybių 
taksų uždėjimo tikslams 17 
nuoš.

Del 1932 m. taksų, kuris bus 
mokami ateinančiais metais, nuo 
savybės bus įkainuotos Cook 
paviete $3,067,288,525, kuomet 
šiemet jos buvo įkainuotos $3,- 
713,855,826.

Tas sumažinimas palies ne 
vien Chicagos miestą, bet ir vi
są pavietą.

Iš sumažinimo įkainavimo 
dar nėra aišku ant kiek bus 
sumažinti patys taksai, nes jie 
uždedami ne sulig nuosavybės 
įkainavimo, bet sulig to 
taksų reikia surinkti.

kiek

Japonija siunčia 
Amerikon preky

bos misiją
pa- 

pre- 
galbut

TOKIO, s. 5. — Japonija 
sinaudodama žinomis, kad 
zidentas Rooseveltas 
prašys kongreso teises daryti
susitarimus dėl muitų, nutarė 
siųsti į 
misiją 
valdžia

Ameriką prekybos ko- 
pasitarti su Amerikos 
apie prekybos sutartį.

Religinio fahatizmo 
pasėkos: nužudė 

savo draugą

Prezidentui Rooseveltui ratifikavus Londono sidabro sutartį, kuri pakelia sidabro kainą 
40 iki 64.5c už unciją, tikimasi išnaujo atgys sidabro kasyklos vakarinėse valstijose, kurios 
buvo užsidariusios, nes dėl aukso pigumo nebeapsimokėjo jį kasti. Be to padidės perkamoji 
jėga tų valstybių, kurių pinigai yra paremti sidabru, kas atidarys naują rinką Amerikos uit
produktams. Sidabro sutartį pasiūlė senatorius Key (Pittman iš Nevados.

Banko skandalas gal 
nuvers Francijos 

kabinetą

LIETUVOS ŽINIOS

Kongresas veikiau 
šia uždės $2 taksų 

■ degtinei
WASHINGTON, s. 5. —Kaip 

išrodo, kongresas uždės $2 fe- 
deralinių taksų ant galiono deg
tinės.

BERCHTESGADEN, Vokieti
joj, s. 6.—Miškų darbininkas 
Wroblewski prisipažino nužu
dęs savo draugą, kuris nemo
kėjo gerai poterių. Esą abu 
suklaupė prie lovos poterius kal
bėti, bet jo draikas padaręs 
daug klaidų, už tą Wroblewski 
užmušė j j ir paskui jo kojas ir 
rankas prikalė vinimis prie 
grindų.

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

Apsiniaukę, biskį šalčiau.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 

33.

Yra visokiausių pasiūlymų— 
nuo $1.75 iki $5 taksų. Pasiū
lymas uždėti $4 taksų jau tapo 
Įmestas. *
Gal dar šiandie bus priimtas 

nlius uždėjimui $2 taksų. To
te taksai duotų valdžiai $500,- 

000,000 metinių pajamų.
$2 taksų bilius priimtas

Kaip ir buvo tikėtasi, atsto
vų butas šiandie 388 balsais 
prieš 5, priėmė bilių, kuris 
nustato $2 taksų ant galiono 
degtinės. Bilius tūtoj aus tapo 
pasiųstas senatam Tai yra 
pirmas bilius, kurį priėmė da
bartinė kongreso sesija. Ant 
taip vadinamos “blended” deg
tinės uždėta $2.30 taksų. Ant 
alaus pasilieka ; senieji taksai 
—po $5 ant statinės.

Atstovų butas taipjau atme
tė pasiūlymą uždrausti įgaben
ti Francijos vyną iki Franci j a 
sumokės savo karo skolas.

ANTRA EKSPLOZIJA SU
PURTĖ KASYKLĄ 

t ’ . * # ■
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DUCIIOV, čechoslovakijoj, s. 
6.—Nauja eksplozija, giliai po 
žeme, supurtė Nelson III. ka
syklą, kurioj kelios dienos at
gal eksplozija uždarė 129 ang
liakasius.

Po šios eksplozijos visi gel
bėtojai liko atšaukti ir kasyk
la bus užmūryta, nes tolimes
nis gelbėjimo darbas pastatytų, 
pavojun pačias gelbėtojus.

Atšaukė CWA. dar 
.bininkus iš ^1 ^n*l^ i į 

prie mokyklų

Pirma sterilizacija 
Vokietijoj

Samuel Insull ape
liuoja, kad pasilikti 

Graikijoj

GOERLITZ, Vokietijoj, s. 5. 
—Teisinas jau nuteisė pirmą 
žmogų sterilizuoti einant nau
jais įstatymais. Jtfo yra Georg 
Puegner, 54 m. darbininkas, ku
ris bus sterilizuotas už tvirki
nimą jaunos ? mergaitės. ? Jis 
taipgi bus • pasodintas metams 
kAlėjiman, kaipo senas nusikal
tėlis.

Valdžia gaudo kriminalistus, 
kad pradėti masinį sterilizavi
mą. <

SPBINGFIELD, III., s. 5. — 
Valstijos iždininkas Martin pa
skelbė. kad Illinois valstija per
eitais metais turėjo $135,834,- 
446.74 pajamų, arba biskį ma
žiau*, negu užpereitais metais.

t \ 'Y.

ATMENA I, s. 5. — Valsty
bes taryba nutarė sausio 19 d 
.svarstyti Samuel Insullo ape
liaciją, prašančią atšaukti pa
tvarkymą, kad jis turi apleisti 
Graikiją sausio 31 d. Nuospren
dis nebus išneštas tą pačią die
ną, bet bus paskelbtas vėliau.

ŽMONA UŽMUŠTA, CICERO 
RADIO STOTIES VIRŠININ

KAS SUŽEISAS AUTO ‘
i v. i C NELAIMĖJ ; .

CHICAGO. — Mrs. Lillian 
Scott, Berwyn, liko vietoj už
mušta, o jos vyras Wm. H. 
Scott, studio direktorius WĮ1FC 
radio stotieš, Cicero, liko sun
kiai sužeistas, kai jiems gryš- 
tant iš stoties namo ant jų au
tomobilio netoli jų namų už
važiavo Douglas Park elevato
riaus trakinys, kuris toje 
toje eina žemės paviršiu.

Skrenda iš Brazilijos 
į Afriką

CLOQUET, Minn., s. 5.
12 m. Lesliė Johnson ir 18 m. 
Irene Otterson, kuri ėjo vieš
keliu, liko .užmušti pravažlub* 
jančio į automobiliaus.

CHICAGO.—1,200 CWA. dar
bininkų—maliorių, kurie dirbo 
prie pagražinimo Chicagos vie
šųjų mokyklų, liko atšaukti iš 
darbo, kadangi einant CWA. 
paaiškinimu, mokyklų taryba 
neparupino užtektinai medžia
gų, kurios ji turėjo parūpinti 
ir antra, už tas medžiagas, ku
rias ji pampino, mokyklų ta
ryba mokėjo perdaug brangiai.

Todėl nuo šio laiko medžiagų 
pirkimą kontroliuos pati CWA. 
ir kaip tik medžiagų bus parū
pinta, tu‘oj darbininkai bus 
sugrąžinti į darbą.

NATAL, Brazilijoj, s. 6. — 
Didelis franeuzų karo laivyno 
hydroplanas Pietinis Kryžius, 
kuris vakar atskrido iš Afrikos, 
šiandie išskrido į grįžtamą j $ 
kelionę, į St Louis, Senegalįjoj, 
Afrikoj. Jis tiriu kelią oro 
paštui tarp Europos ir Pietų 
Amerikos per Afriką.

■

Illinois gaus $4,000, 
000 pašelpos be

darbiams
WASHINGTON, s. 5. šel

pimo administratorius Hopkins 
paskelbė, kad Illinois valstija 
gaus federalinės valdžios $4,- 
000,000 pašelpos šelpimui 
darbių iki balandžio 1 d.

be

4 žmonės mirė nuo 
botulizmo

' -SAN JOSE, Cal., s. 5. —Vie- 
noj japonų šeimynoj mirė -4 
žmonės nuo botulizmo į vienos 
savaitės laiką. Kad išgelbėti 
gyvastį penkto šeimynos nario 
—3 metų vaiko, lėktuvu
atgabentas anti-toxinas iš Los 
Angeles.

liko

9 žmones užmušti

PARYŽIŽUS, s. 5. — Parla
mentariniuose rateliuose kalba
ma, kad premiero Chautemps 
kabinetas gali griūti, kai par
lamentas pradės svarstyti $40,- 
000,000 Boyonne banko-lombar- 
do skandalą.

Valdžia Franci j o J ir užsieny* 
gaudo Sergejų Stavisky, kuris, 
tą banką uždėjo ir gavo Iš val
džios finansinę paramą. Spėja
ma, kad į skandalą yra įvelta 
daug augštų asmenų. Pats 
Stavisky nuolatos leido banko 
bonus ir pardavinėjo juos, ne
va su valdžios pritarimu, ap- nuo kvėpuoj 
draudos kompanijoms. Išparda- 
vęs vienus bonus tuoj ant to 
paties turto leido kitus bonus. 
Kada taip surinko apie $40,- 
000,000, jis dingo ir niekas 
nežino kur jis dabar randasi.

COLMAR, Alsace, s. 5. — 
Du inžinieriai ir devyni darbi
ninkai liko užmušti vietos elek
tros dirbtuvėj eksplodavus van
dens spaudimo pervadoms. 
Nuostoliai siekia $750,000.

— • ■■■....... .
DETROIT, Mich., s. 4. —Au

tomobilių pernai per 11 mėnesių 
parduota daugiau,: negu per

Kokiomis ligomis mirė 
26,817 žmonių

Uždraudė pakeist 
Crawford Avė. vardą

CHICAGO.—Master of Chan- 
cery Miner, kuris sėdi Wm. 
Brothers teisme, išdavė pasto
vų injunctioną, draudžiantį me
rą Kelly ir kitus miesto valdi- 
nipkus pakeisti Crawford Avė. 
vardą į Pulaski Road, nors tą 
pakeitimą yra nutarusi miesto 
taryba.

Manoma, kad byla dėl pakei
timo tos gatvės vardo eis į 
augštesnius teismus.

CHICAGO.—Vakar Chicagoje 
lankėsi Gruzijos “princas” Alek
sei Mdivani su4 savo žmona Bar
bara, paveldėjusią $40,000,000 
Woęhvorth turtų. Jie atvyko 
puošniu privatiniu vagonu ir 
važiuoja’ j Tolimuosius Rytus,

Jo du*, broliai, David ir Ser
bei Mdivani, kurie jau kelis 
cartus yra vedę turtingas ame- 
ikietes, yra Los Angeles teis 

mo apkaltinti už pasisavinimą 
rinigu vienos aliejaus kompa
nijos, kurią jie suorganizavo.

V'*

KAUNAS.—1933 m. per pir
mus 10 mėn. gimė 51,834 kū
dikiai, xo mirė 26,817 žmonių 
(1932 m. 31,208, 1981 m. 31,- 
690). Nuo tuberkulozės mirė 
2,030 (pernai 2,268) asmenų, 
nti<T kitų infekcinių ligų 1,801 
.(2^887) asm., nuo vėžio ir kitų 
navikų.911^(819) asm., nuo 
reumato, mitimo ir kitų bend
rų ligų 319 (396) asm., nuo 
nervų sistemos ligų 1,483 (l,-** 
548) asm., nuo kraujotakos or->; 
ganų ligų 1,747 (1,677) asm..

i amų jų organų Ii-; 
gų (be tuberllilozės) 3,184 (3,- 
329) asm., nuo virškinamųjų or
ganų ligų 1,960 (2,871), šlapi
mo ir genitalinių org. ligų 542 
(585) asm., nuo nėštumo ir 
gimdymo ligų 313 (801) asm., 
nito odos ir kaulų ligų 653 
(818) asm., nuo prigimtinių 
trukūmų ir aujagimių ligų 1,- 
498 (1,992) asm., nuo senat
vės 4,066 (4,258) asm., prie 
vartos mirtimis 922 (1,053) 
asm., nuo nenustatytų priežas 
čių mirė 5,388 (6,651) asm.
Palyginant su pereitų metų tų 
pačių mėnesių duomenimis, šie
met gyventojų mirtingumas su
mažėjo: 10,5% tuberkuioze, 
31»7% kitomis infekcinėmis li
gomis, 19,4% reumatu ir kito
mis bendromis ligomis, 4,2% 
nei'vų sistemos ligomis, 4,4% 
kvėpuojamųjų organų ligomis, 
31,7% virškinamųjų organų li
gomis, 7,4% šlapimo4 ir genita- 
linių organų ligomis, 20,2% 
odos ir kaulų ligomis, 24,8% 
prigimtiniai trukumais ir nau
jagimių ligomis, 4,5% senatve, 
12,4% prievartos mirtimis ir 
19% nenustatytomis priežasti
mis, o padidėjo mirtingumas: 
11,2% vėžiu ir kitais navikais, 
4,2% kratfjatakos organų ligo
mis, 4,0% nėštumo ir gimdy
mo ligomis.

MILWAUKEE, Wis„ s. 6.— 
Frank Pfaller, 74 m., tėvas gar
saus vietos architektoriaus, ir 
jo žmona Mary, 72 m., Kalėdų 
dovanoms gavo pakelį kavos. 
Bet vos spėjo tos kavos para
gauti, kaip abu sunkiai susir
go. Pasirodė, kad į >avą buvo 
pripilta gana stiprių nuodų.

TOKIO, s. 6 y- Japonijos ka
ro ministeris gen. Araki sun
kiai susirgo plaučių uždegimu.

Nuodijosi keliauninkė 
aplink našauti

KAUNAS.—Ties Šančių paš- 
tu sųblimatu nuodijosi vyriško 
kostiumu apsivilkusi keliaunin
kė aplink pasaulį—Antanavičiū
tė. Ji sakosi apkeliavusi pėsčia 
pusę pasaulio. Nuodijimosi 
priežastis nežinoma. Greitosios 
pagalbos automobilis nugabeno 
ją Kauno miesto ligoninėn.



Grand Rapids, Mich

Demokratas.

— Zigmas.

S. Naudžius.

Baltimore, Md
žudosi žmones

pribukite

b

laike

Visokias žinios

lietu-
po

26 d.

HAVANA, KUBA po

kaip

visoje

i

pareigas, bet 
vesdavo biz-

Todėl 
žino

išsirinkti, tai Centro 
patvarkymo išpildyti 
Todėl suspenduotiems 
nieko kito neliko da-

Gražus S. L. A. 60 kuopai 
“Christmas Present”

naudą 
ko jis

jog 
žiu-
Ar 

kaip

Kamb. Fondo Komitetas
Spaudos Komisija,

Spėjimai apie tragingai žuvu
sius ispanų lakūnus

Canada
[J ' — -r  ..J1 ■ ,■
h —M—»IWMWll|rtlllllll» »»

antram
skridimui

į

19.50
dalių aržuolo medžio, 

Breakfast Setai po

Ir

KORESPONDENCIJOS
--- ---------------------- ' ■ -- ............

Kubne visame pasaulyje Ka
lėdų švenčių laukia. Laukia jų 
maži vaikai, laukia jaunimas, 
laukia ir suaugę bei seni žmo
nės. Mažus vaikus Kalėdų die
dukas apdovanoja kokiomis 
nors dovanėlėmis, jaunimas bei 
augesni žmonės be dovanėlių 
perka ir siunčia gražius laiš
kus, ir tokiu budu teikia Savo 
draugams, pažįstamiems linkę 
jimus praleisti linksmai žiemos 
šventes ir laimingai sulaukti 

- kitų metų švenčių.

šiais metais ir musų S. L. A. 
60 kuopa nebuvo užmiršta, — 
jai suteikė dovaną, — tik ne 
Kalėdų diedukas, bet ponas S. 
Gegužis ir M. J. Vinikas, ku
rie laišku pranešė, kad mus i 
kuopos 65 nariai suspenduoti 
Ir suspenduoti ne dėlko kito, 
o tik todėl, kad siuntė savo 
duokles ne per tą sekretorių, 
kurį P. T. pripažįsta.

M. J. Viniko laiške sakoma, 
kad musų kuopos 65 nariai yra 
suspenduoti. Aiškiai skamba 
kad P. T. suvažiavime Vinikas 
raportavo, o Gegužis tik pri
tarė. Taigi u*ž šitų dovanų ten
ka pasakyti ačiū daugiausiai 
M. J. Vinikui, kuris pasisten
gė jų suteikti musų kuopai, 
šita dovaną mes turėsime pa
laikyti ilgam laikui kaipo at
mintį. Mes tave, broli Vinike, 
atminsime, kada bus balsavi
mai į P. T.; mes atminsime 
ir tuomet, kada negalėsime sa
vo delegatų pasiųsti į seimų.

Prieš Pittsbu’rgho seimų, ku
riame narių teisės tapo sumin
džiotos ir paties M. J. Viniko 
kandidatūra į sekretorius pa
naikinta. M. J. Vinikas, rašy 
damas spaudoje, pasmerkė to
kį seimo žygį. Mes manome, 
kad ne tik Vinikas, bet ir ki
ti kandidatai, kurie referendu
mu gavo daugiausiai balsų, ne
sijautė gerai. Prieš tokį Pitts 
burgho seimo žygį musų kito- 
pa užprotestavo. Ir dabar, kuo
met seimas Detroite artinas’, 
mes tikėjomės ten atitaisyti 
Pittsburgho seimo padarytas 
nariams skriaudas. Bet štai po
nas M. J. Vinikas ir kiti Pil
domosios Tarybos nariai pasi
stengė musų kuopa suspenduo
ti, kad kokiu nors budu* De
troito seime sumažinti demo
kratiškai nusistačiusių delega
tų skaičių ir kad toliau nariai 
pasiliktų be savo teisių S. L. A. 
organizacijoj. Jau pas mus vie
šai nariai kalba, kad tas daro
ma dėl to, kad Michigano val- 

. stijoje taptų suspenduotas S.
L. A. čarteris ir kad tokiu bu
di? įvyktų kur nors kitur sei
mas, o ne Detroite. Kadangi 
S. L. A. 60 kuopoje suspen
duota 65 nariai ir neliko iš ko 
valdybų 
raštinės 
negali.
nariams
ryti, kaip tik ieškoti savo tei* 
šių per valdišką teismą. Kuo< 
met per valdiškų teismų ieš
kos savo teisių, tai galimas 
daiktas, kad palies ir 
Michigan valstijoje S. 
čarterį. Tai kokių gi 
S. L. A. turės iš to ir 
siekiasi ?

Vieną žmogų, kuris
bo visą eilę neatitaisomų klai
dų S. L. A. 60 kuopai ir ku
rį P. T. visokiais budais sten
gėsi apginti ir leido be reika
lo organizacijos pinigus, kad 
tik tų žmogų palaikyti fin. raš
tininku kuopoje. Pasekmė to, 
— sausio 10 d. šių metų bus 
apskųstas S. L. A. per miesto 
administratorių, kuris reika
lauja J. Sidevičiaus ligos pa
šalpos Čekio sumoje apie 52 
dolerių, čekį Pildomosios Ta
rybos ginamas žmogus be kuo
pos žinios išmainė ir kuopa

nežino; kokias bilas jis tais 
pinigais atmokėjo. Nors čekis 
buvo kuGpos vardu parsiųsta.], 
bet kuopa jo nematė. Jei P. T. 
taip ilgai gynė A. Bernotų, tai 
lai ji ir dabar pasiima šitų by
lų varyti, taip kad kuopai ne
reikėtų pakelti nuostoliai de- 
liai padarytos A. Bernoto klai 
dos. Kitaip kuopa bus priver
sta skųsti Bernotą, kad at 
gauti tuos pinigus.

Akyvaizdoj šitų fakfy, ar P. 
T. turėjo nors kiek žmoniš
kumo griebtis tokio žygio ir 
Suspenduoti 65 geriausius riui 
sų kuopos narius?

Kada “Tėvynėj” buvo pra
nešta apie šį paskutinį P. T. 
suvažiavimą, tai ten buvo pa
žymėta, jog tokio P. T. šuva 
žiavimo jau senai bebuvo, kur 
taip bešališkai ir šaltai butų 
buvę reikalai svarstoma. O čia 
pasirodo kaip tik atbulai, aiš
kiai matosi, jog vien šališkais 
sumetimais vaduotasi, kad tik 
šių kuopų nušluoti nuo žemės 
kamuolio. Mums nebaisu, kai 
mus iš S. L. A. išmes. Bet kas 
atlygins tų skriaudų tiems na 
riams, ku‘rie per daugelį metų 
mokėjo savo duokles ir dar 
nėra išėmę nei vieno cento? 
Šiandie, išmesti iš S. L. A., jie 
jau neturi progos kur kitur 
prigulėti ir jiems bepasilieka 
tik pikčiausiais žodžiais padė
koti P. T. už šitokį “Christ
mas Present”. Juk tik bešird
žiai šitaip žmones gali nu
skriausti !

zitaVimo vakarus; ir rengia 
labai dažnai bažnytinėje salė 
M

Dabar, jeigū nori parapijų- 
nas įeiti į bažnyčių ir padau
žyti su kumščia krutinę ir re
gėti1 Jėzaus paveikslų', tai tiV; 
ri užsimokėti dešimtukų.

Mat, ir kunigai dvasia šven
ta negali gyventi. Visokios “rą
žančių”, “altorių” draugijėlės 
rengia, kortų lošimo vakarus. 
Doleris — tai doleris.

Tai tiek apie parapijonus.
—

Prieš pat Kalėdas italas šo
ko nuo tilto į upę 75 pėd is 
aukščio. Susilaužė kojas, bet 
tikslo neatsiekč; greitai sivbė- 
gę žmonės išėmė gyvų. Pasi
sakė nelaimingasis, kad jis 5 
metai kaip iš Italijos atvažia
vęs ir dabar niekur darbo ne
galėjęs gauti. Todėl ir nUVėjęs 
nusižudyti. Na, o Muššolini 
Italijoj komanduoja italijonus, 
kad ženytųsi tūkstančiais si 
syk ir augintų kuo daugiau
siai italijonukų. G,i užaugę ita
lai neturi ko valgyti, — šoka 
nuo tilto; kad užsimušti. Na, 
ar ne minkštagalviai patenka 

valdovų vietas, — tokie, kaip 
Mussolini.

Tai tokios naujienos iš mu
sų miesto.

Pittsburgho ir Apy
gardos Draugijoms

«• k
pridir-

NAUJIENOS, Čhicago, 111. šestaaienls, sausio 6, 1934
r^ikab aiškirt®, kftd'lginifi tokia pijt susipratimas, TADAIUTfį KAIVADA 

dėl tokibs “dovanos” darbinfh J kaip toje pasakėčioje, kur guL 1 VllVil 1 V, 
kų ūpas Visai nūį)UO10; Tačiaū Į bč, vėžys ir lydeka SUtaVė -----------
;o dar nepakako^ Teko 
rėti ii* dar kelis dalius' 
<us”. Bosas paskelbia naujų 
sakymą: Osty, jiįb dūbttr gUuha( 
;e net po $10 per mėnesį, tai 
tinkamai prižiūrėkite savo dar
bo įrankius. Jeigu j uos suga- 
dinsite arba_ Siame atvejyje
toes>te u^ ta. įakyte J*ks-1 yra vjeno
jau sakant, atėjęs ai Lj. tuHu pastebč-

tiVežimą'. 'Mek irgi Vienas traū- Žodis P. Matulaitytei, jos už- 
Iriame šriVo pusėn, 6 kitas — sitarėjkms ir nekuriebis To- 
savon. O tokiu budu “vėžinąs” Į ronto smalsuoliams. 
Abi iš vietos ifešijudina.
r Man1 rėdbši, kad mums rei
kėtų visokiu's politinius skir-

I tututis , užmiršti, o veikti ben-

kum tiivĮ;^. “biSat’u'

busią s darbo pa i . Turiu Vilties,
Tolinu—- daiginu. Nežiūrint anksčiau ar vėliau* ir mes 

koks oras, nebūtį w Visybė darbi-
sas, darbininkai privalo Oiti į1 Ininkams ėsti1 svarbiausias da- 
datbų. Jei kuris dČlį oro* blb- įfe' Vienybės ihės nieko 
gu*mo neateis, tai ūž tų hie^alėsime ūUVėiktJ1.
iš jo algbš būš ątitW^ nio h ^^krafas,
kesnis? Sirgti taip pat nevalia 
įUŽ sirgimo lailįų alga nbbūs 
mokama; *4

Tie nauji boso1 i^yavkymat 
iarliinihkams Vinilai nUpūldė 
ūpų. Tokių dalykų pirma1 ne
būdavo. Kadangi darbininkai 
yta samdbmi Visam mėnesiui 
ir ūž mėnesį algų gauna, tai 
k(C« «<4V'».VZ I -L '
VO atitraukiama’. Su darbiUim pmtuvityš sūjūdiho' skaudi ži-

Nelabai senai čia nusinuo
dijo gesu pusamžis žmogus, J. 
Galkaitfskas. Dabar, gruodžio 
28 d. 1933 m., nusišovė Miku- 
ta; ant rytojaus nusišovė 'Sa- 
kevičius. J. Galkauskas buvo 
tūlų laikų . biznierius-karčiam 
ninkas. Bet, matyti, depresija 
pakenkė, ir, pamatęs, kad bus 
sunku gyventi, nusižudė.

B. Mikuta mažai buvo kam 
žinomas. Mėgdavo išsigerti. Ke
letu savaičių Lietuvių Knygj 
ne ėjo knygiaus 
labai netvarkiai
1U.

Sakevičius Čia

Lietuvių Paminklinio Kam
bario Komitetas išsiuntinėjo 
aiškais kvietimus Višoms Pitts- 
burgh’o ir apygardės lietuvių 
draugijoms. Bet, esant abejo
nių apie kaikuriuos adresus, 
prašome draugijų nepaisyt, jei
gu negautumėt laiško: pasi- 
tenkykite šiuo kvietimu pėr 
jūsų gerbiamus laikraščius.

Kviečiama, kad siųstume!, 
savo atstovus į visuotiną su
sirinkimą, kuris įvyks 25 d. 
sau'sio 1934 m., Lietuvių Pi
liečių svetainėje, 1 1723 Jane 
St.,- Pittsburgh, Pa., lygiai 8 
vai. vakare.

Draugijų atstovai, 
visi, nesivėlinkite.

Bus duota apyskaita, visoki 
raportai ir atstovų nurodymai 
ir įnešimai dėl sėkmingos dar
buotės linkui musų paminkli
nio kambario fondo.

Dalyvaus Pittsburgho Uni 
versiteto atstovybė, tautinių 
kambarių viršininkė Mrs. R. C. 
Mitchell. Tolimesnių apygard 
žiu atstovai, jei atvyktų, birtų 
taipgi karštai priimti!

Atstovų skaičius nėra apro
buotas.
Liet.

Kenora, Ont 
Canada
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ūž sirgimo laikų' nieko nebuda \

tais taip pat daūg žmohiškiaii I b\a, afėjbgi iš Soldino; Vokie- 
apsieidaVo': kada oras būdavo ^ad mūsų du lakūnai 
nepakenčiamas (ar tai dėl Jie- Darius ir Girnas tragingai 
taus, ar dėl sniego), tai jų ne- į^uvo aV*e kilometrų nuo 
varydavo dirbti. Ir nežiūrint laikinosios Liėtūvos sostinės
to, visgi mokėdavo pilną ai- Kauno*. Jie lamingai perskrid 

Įdb okeabų', kur jaū1 nė vienas
Dabar papūtė naujas vėjas lagūnas palydėjo savo gyvas- 

ir darbininkus pradėjo labai ŽuVO, kitomet jų tikslas 
spausti. Gali ar negali; o tiVri Puvo 
dirbti. Ir dirbti tenka sunkiai Dariaus-Girėno tiksW buvo 
už tą menką atlyginimą. Dėl LŽūt-būt pasiekti ĖauUą ir tuo 
menkiausio dalykėlio, bosas dar budu sujungti oru* naująją mu 
bininkui tuoj pasako, jog jis sų tėvynę su senąją Lietuva, 
gali eiti savo kęliūis. (Savo testamente jie pareiškė,

kad jeigu jiems tai nepasisek
tų; tai lai kitas sparnuotas lie
tuvis tęsia jų pradėtąjį žygį. 
Vadinasi, lai nugali klastingą
jį Atlantiką.

Ir štai1 dabar jau atsirado 
tas kitas lietuvis, naiyjas drą 
šuolis; kuris 'yrū‘ pūsiVyžęS ‘lei
stis-į pavojingų kblidbę ir baig-Į 
ti savo pirmtakunų pradėtąjį 
žygį; -■

Tas kitaš drąsuolis * yra Juo
zas Janušauskas, kuris yra pa 
sižymėjęs tarp Amerikos1 la
kūnų. Jo rekordai liudija, jog 
tokių kompėtentiškų lakūnų 
nedaug tėra. Jiš sekamų vasa
rųrengiasi skristi į Lietuvą.

Lakūno Juozo Janušausko 
sumanymo1 rėmimui Cliicagoje 
susiorganižavė Transatlantinio 
Skridimo Sąjunga; Kitose Ame
rikos lietuvių kolonijose taip 
pat susikūrė komitetai. Vadi
nasi, pritarimas tam sumany
mui tarp lietuvių yra gana di
dėlis; Kanadiečiai taip pat nu
tarė neatsilikti.

Dar gruodžio 8 d.. Winnipe-

Meksikos valdžia dėjo visas 
pastangas juos surasti. Dau
giau kaip 10 tūkstančių žmo
nių jų ieškojo. Visus laukus, 
»miškus ir kalnus išlandžiojo, 
jtfrų pakraščius išžiūrėjo, bet 
lakūnų nei pėdsakų surasti ne
galėjo. Vadinasi, žuvo kur to
li jūroje ir viskas.

Taip visi manė ir taip laik
raščiai patvirtinri. O iš dalies, 
gal būt kad tai ir tiesa yra, 
bet visgi atsiranda žmonių, ku
rie tam netiki, bet nurodo, kad 
turis lakūnus Machados agen
tai nužudė su paties Machados 
įsakymu.

širinils dienomis atvažiavo iš 
(Tąsa ant 3 pusi.)

gali eiti savo kęliiįis.
Neseniai buvo toks atsitiki

mas: vienų dienų* tuoj po pie
tų pradėjo smarkiai snigti. 
Visi kempės darbininkai tikrai 
manė, jog daugiau tą dienų 
nereikės į darbų , eiti, nes oras 
tikrai buvo biaurntt. Bet kur 
tau! Vos tik pa^ifelgė4 pietus, 
kaip pasirodė, jsosas ir pąliepę 
visiems eitiLf darbą. Kai mūrie

Prieš kiek laiko laikraščiuo
se buvo rašyta, jog keli tūk
stančiai darbininkų dirba prie 
taip vadinamo trans-kariadinio 
Jcelio, kuris yra tiesiamas per 
visą šalį. Darbininkams vasa
ros metu mokėdavo tik po 
penkis dolerius per mėnesį. 
Nuo rugsėjo 1 d. algą pakėlė 
ligi $9.50. Aišku, kad tieį gau
damas darbininkas negalėtų 
phagyventi. Todėl darbinin
kams steigiama kempės, kūr 
jie bendrai gyvena ir gauna 
valgyti.

Per paskutinius kelis mėne
sius kempės bosas vis ragino 
darbininkus, kad jie greičiail 
dirbtų. Girdi, jeigu jus steng
sitės ii* skūbėsite dirbti, tjai 
jums bus pakeltos algos. Vis 
nekantriai laukė, kudū toš al
gos bus pakeltos; Na, ir su< 
laukė l ;Vten4* ; rytą į’tiiriii W 
sas ir prąnfeša; kach jau1 seka* 
ma* mėnesine alga businti pa* 
didinta. Vietoje $9Mį kiekvie
nas darbininkas gausiąs' lygiai 
$10? Vadmąsi/ Wm^.^er 
mėnesį- daugiau, negu pirmai 
Tai “didelis algos pakėlimas”, 

kils,* dabar patys1-rengia'.ko .ar nev.

augęs lietuvis 
— bažnyčios auklėtas, 
tik parapijonams buvo 
mas.

Nors dabar depresijos
daug žmonių žudosi, bet vis
gi navatna, kad per tokį trum 
pą laikų net trys lietuviai nu
sižudė.

Kalėdoms pas mus buvo šil
tas oras, bet tuoj po Kalėdų 
smarkiai pradėjo šalti ir net 
žemiau zero buvo. O tai Mary- 
land valstijoje nepriprasta.
Sunki našta Baltimorės 

vių parapijonams

Pereitų metų gruodžio
parapijonai minėjo Savo dva
siško tėvo kunigavimo 40 me
tų sukaktuves. Seni čia gyven 
tojai pasakoja, kaip jie išmo
kino Juozų Lietuvninkų kuni
gu. Juozas atvykus dar jau
nas ir prosinęš siūles prie rū
bų gaminimo. Gi parapijonams 
čia reikėjo kūnigri, tai jie ir 
nutarę išmokinti’ Juozų kuni
gauti. Per 40 metų jis, spavie- 
dojo tuos, kurie jį leido į mok
slą — krikštino jų Vaikus. Ku
rie mirė, Jubza$v ŠVetitinb jų, 
lavonus. Didesnį laikų kunigą* 
Lietuvninkas dirbo vienas. Da
bar jau senas ir, žinoma, rei
kia “pamočninko”. Bet dabar 
jau net 8 “pamočninkai” ir vi
si trys jauni vyriokai. Tiek Hū* 
nigų išmaitinti tai ne bai-

Dabar, kaip girdėti, tai 
nąnt į bažnyčių reikia mokėti 
dešimtukų įžangos. Pirmiau 
kunigai' prakeikdavo kosilmin -

krikštirio jų Vaikus. Ku-

visiems
bandė aiškintis, jog oras per-1 
daug biaurus ir tpdel buš la
bai sunku dirbti. Bbšas tubj 
prišoko prie jų piktai pa
reiškė: girdi, jei sniego bijo 
ties, tai ateikite i mano raš
tinę ir gausite, kas jittms pri
klauso; * Tąsyk galėsite eiti, kur' 
tik j urbs patinka. O daba r ne 
siginčykite ir netrukdykite ki
tiems dirbti. Neužmirškite, kad 
šiais laikais norinčių dirbti yra 
daugiau nei reikia,- —- į jūsų 
vietą aš gausiu kitus.

Tokiais blogais laikais, su*- 
prantama, bosams lengva yra 
darbininkus išnaudoti; Kiekvie
nas bijosi darbo netekti, ka
dangi žino; jog jam bus suri
ku kur nors kitur darbas gau Igo būrelis lietuvių sušaukė su- 
ti. O juo labiau kempėse. Mat, sirinkimą ir nūtarė remti Ja- 
dalykas toks, kad jei iš vienos nušausko žygį. Kad dūrbas ei- 
kempės paliūošuoją, tai kitose tų sklandžiau4, tai tapo šuda- 
kempėse darbas gau*ti yra tie- rytas koimitetas arba valdyba, 
siog neįmanoma. Toks darbi- Valdybon išrinkta šie asme
niškas yra tarsi vilko bilietu nys: pirm. A. Matulevičius, 
paženklintas. \ ižd. P. Yaūniškiš, sekr. V. No-

Tačiau kitose k^ijųiėse dar- vogrodskis;
bininkai visgi hėča taip išnau- šiuo minėte valdyba atsi- 
dojami, kaip / pąs; ^mųs.tai šaukia į visus Kanados lietu- 
tidėi, kad jie laikosi vienybės, vius ir kviečia juos prisidėti 
Kada bosas juos pradeda per- prie bendro darbo, būtent, pa- 
daug spausti, tai jie visi, kaip remti antrą transatlantinį skri- 
vienas, pasipriešina; Kiek teko dįmų; Prisidėdami savo kėliais 
girdėti, pasitaiko tbkių atsitL ceri tais bei .. doleriais mes daūg 
kimų: bosas už kokį menkriiė- galėsime nuveikti ir bendrai 
kF numano paliupsuoti darbinių- veikiant visai nebus sunku su
ką. Tada* visi kempės darbi- kelti* reikalingą suriią pinigų, 
ninkai griežtai pareiškia, kad Mesi raginame ir kitas Karia- 
jeigu - jų draugas bus paliuo- doė'įliėtuvių, kolonijas tverti 
suotas, tai jie visi <meš dar- koriiitėtūs. O kur to negalima 
bą. Bosas patriukšmauja, pa- padaryti', tai siųskite čekius 
triukšmauja, bėt nedrįsta vi- ir įiiriiglaiškius žemiau padue- 
siemš darbihihkams pasakyti. tu! adrėšu.; Mes visas aukas 
kūd jie' ėltų pp Vėlelį; Mat, jėi' ^z pridtmsiihe Skridimo Są- 
tokis clalykas atMiOiį, tai tuoj jungai/ kuri randasi Chicagd- 
prasidėtų tyrinėjimas ir patsĮje.’ 
bosas gautų saktj. • ■į

Vadinasi/ susipratędarbiriiW laUreėu ; • P. Yauniškis, 
kai gal! atsisjUrti; ’Mgū jie tikiMagnūš ąvė., -JVinnipeg, M^ 
laikėsi Vienybės.aiškiai Jeigu atsirastų kokiui neaišku- 
parodo kitos kempės. Mėš ir-linų, t!ai taip pilt' kreipkitės tuo 
gi galėtumėme, jeiįu tik'vio-- paįčiū adresu. J užklaįj 
ningai velktutiriėmė. Bėdįf jJk simus viries? pąsįstengsipie kub 
U, kad* šiais laibais tarp niū-: sk

(Tęsinys) 
K *

Bet kaip matot, Petrišos ma
nyta kitaip; ji ne tik savo “iš
mintį” parodė, tą šposą iškel 
dama aikštėn, bet dar kitų vi
saip iškoneveikė, o apie save 
ne gugu.

Pasirodo, jog kuomet PetrL 
ša prigavo juos, tai dirbtuvė
je buvę keli vyrai nutarė pri
gauti jų. Vienas jų iššaukė jų 
prie telefono tūlo bolševikėlio 
vardu, kv?rio ji dar gerai ne
pažinojo, nes nei balso per te
lefonų neišskyrė. Ir šposas taip 
puikiai pavyko, kad geriau biĄ 
negalėjo. Bet kad tas šposas 
perdaug skaudžiai nepaliestų, 
tai Jokubynas pasistengė pa
likti darbą ankščiau ir parva
žiavo jai pranešti; ypač dėl
to, kad oras tų vakarų buvo 
labai šaltas. Vienok, kaip jau 
buvo aukščiau1 pažymėta, ji tuo 
perspėjimu nepasinaudojo; o 
bandymų jų sulaikyti, kad ji 
nenueitų ant kampo, ji išver
tė štai į kokią istorijų: 
Jokubynas bėga paskui ir 
ri su kuo ji susitinkanti, 
gali bu*ti kas šlykštesnio,
skleidimas tokių ir tam pana 
šių visai nebūtų dalykų? Ypač 
kuomet žmogus stengiasi pa
daryt jai kuo geriausia. Paim 

Įkime kad ir šį šposų: juk jei
gu Jokubynas nebūtų jos pa
sigailėjęs, tai nebūtų parvažia 
vęs laiku namo apie viską pa
informuoti, tai ji butų galėjus 
sustengti ant kampo belaukda
ma to “vaikino”, ir butų net 
nesužinojusi kas tų padarė 
(nors ji ir dabar nežino kas, 
nes Jokubynas ant savęs pri
ėmė visų “bėdą”).
' Taigi dabar žinantis gal ge
riau supras už ką jis siūlo J. 
|j—nui snukį išakėti (kažin, 
iš. kūr tie “gražus” žodžiai,,— 
tos “šiukšlės” paimtos?)

Kaip matot, čia buvo špo
sas už šposų. Bet, Petriša tuo 
atžvilgiu tikra komunistė, ji 
pripažįsta tik vienų taisyklę, 
būtent: — kas tavo, tai ir ma
no, bet kas mano, tai neliesk’

Vadinasi, ji tau visokius 
šposus gali krėst, bet jos as- 
mu’o turi būti šventoje nelie- 
iamybėje.
Toliaus ž. rašo: “Tolesniam 

žygiui ‘Kultūringieji’ pradėjo 
rašyti laiškus tūlam Kazlaus
kui į Sask. provinciją, kad jau 
bolševikai P. M-tės dusių ne
ša, o kuris visus tirtoj pletkus 
nunešdavo P. M-tės 'dievobai 
jmingąi tetai. Mat, jų tikslas 
i buvo sukiršinti, išardyti gimi 
niškus santykius tik dėl to, 
kad P. M-tė jų gengei nepri
taria”. Pasirrido, jog tu, Pe- 
trisa, ne tik mums “gražiai” 
atsilygini, bet ir Kazlauskų ne
užmiršti. Matyt, taip tu, taip 
tavo prieteliirts ž. apie kitus 
sprendžia sulig savim.

(Bus daugiau)

Praeitais metais du narsus 
ispanų lakūnai: kapitonas Ma- 
riano Barberan y Tros de Llur- 
duya ir leitenantas Joaquir 
Collar y Serra, atskrido iš Is
panijos j Kubų, kad tuo pačii 
kartu tęsti ir toliau savo ke

Pinigui siųskite iždininko
851

ti? /

Jų Orlaivio ratai Kubos že
mę pasiekė liepos 11 d., 3 va’. 
ŠO m: P. M., kai jiedu nusilei
do į Camaguey aerodromą, per
darydami iš Ispanijos iki tos 
vietos 4,533 mylias kelio bėgy 
89 vai. ir 55 minučių.

Paviešėję Camaguey trumpų 
laiką; jiedu atskrido į Havaną'. 
Havanoje išbudo apie savaitę 
įr,; liepos 19 pakilę iŠ Coluiii- 
bia aerodromo išskrido Mekai

Nočo^rodskiš. ,koš link, liet kely žuvo.

JANUARY 
CLEAR ANCE 

IŠPARDAVIMAS 

PROGRESS 
FURNITURE CO. 

KRAUTUVĖJE 
BARGENŲ 

BEISMONTE
Senesnių madų bei gerų 
vartotu ir pertaisytų prekių

Geri ir tvirtus Skuriniai 
Seklyčiom Setai po

12.50
Minkštos Kėdės — Loungin

,i ‘ Chairs po

■ ! 8.75*
7 dalių, riešuto medžio, 
Valgomų Kambarių Setai po

Pilnai parceliuoti, Crown 
Kombinacijos Pečiai po

35.00
Parceliuoti Virtuvių Gesi

ni ai Pečiai po

12.50
Drabužių Plovyklės

12.00
Geri Vartoti Pianai

*24.00
Visokie Gramafonai

■ nauji, nuo
L 3.00
Plieninės Lovos $ 2.50 
Garantuoti, nauji suraitytų 
dratų Ldvoni Af!1
Springsai po
Tvirtus Kuknioiii rtQ a
Malonėkite paskubinti pa
sinaudoti šiais bargenais.

PROGRESS
FURNITURE C0.
3222“24-26 South

Halsted Street
J. Kaledinškas, J, Romanas, 

Vedėjai.
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kas

Išpardavimas
MINKŠTAS KRĖSLAS

COIL SPRINGSAI

SPRINGSINIS MATRACAS

VATINIAI MATRACAI 45 svanj

Simonet

klau

METROPOLITAN STATE BANK
PI O

racose

Metropolitan State Bank
2201 W. CERMAK ROAD (22nd St.)

THE TWO ORPH A NS

PEOPLES

DRABUŽIŲ 
PLOVYKLIŲ

apie tragingai žu- 
lakūhus Darių ir

jų dviejų adresu 
” Leit. Collar tuo-

ir kam tu 
sušnibždėjo 

sudrumsti

ELEKTRIKINĖS ANT GRINDŲ
PASTATOMOS LEMPOS ..........
GELEŽINES LOVOS PO ........ .

TEbb
FOR.TlbAE

AN EFFORT 
TO UNITE THE 
lOVER£>‘ \N\U- 

bHE SuCCEEfc?
REAT> OblV

SAUSIO 
MĖNESIO 

DIDIS

mingančių moterį, 
kelis žingsniui 

Ne, ji mano Rumš

ui i Havanoje, jiedu gana 
giai 
m a 
zas

šeštadienis, sausio 6, 1934
sidejo. Bot neilgam. Leitenan 
tu i Collar stovint, prie jo pri 
ėjo viena graži 
cinga 
Vega ir pradėjo 
Leitenantas

jeigu mano
jeigu aš

RAKANDU BARGENAI 
SAUSIO MĖNESY, 1934

pasakyti ? -
sišypsojusi
nematau?, Manai, kad man tai 
nerupi? Ar gal nuo senatvės 
pradėjai kvailėti? O gal nori

- ir ji 
pečiitfs

ans-
Salės vidus buvo 

išpuoštas visokiai^-

Farani pažiūroj 
siamu žvilgsniu.

— Ir tu atėjai, kad man tai 
tarė ji karčiai nu- 
— Argi aš pati to

dova't Cteete •*
VaO , •Cjk t
SįOOV, ME A 
lOnG T1V0BTO

VUTH A 8l\GHV 
CASE O' oAChOPS 
LOCTOre?? \NE 
G-OT A x/Ef£T /

SPECiAu (

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
douglas batus

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arei St. Louia Ava., Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietam ir drasko* vanos.
*wimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtie moterim*
, įeredomit iki 7 v. v.

G .s ‘ Hp. bAEAH^ <V 
sor9ETH\t4'S 

G-OV TE.^ BE DOHt A 
BOVi n SElG-HT A\aiA^ 

OUf? FLANGU. Au.
; IOO FOFfc

' 'KOT H \N‘ l/!Jį į

dengiančių baltų skara. Susi
jaudinusi, Farani jau norėjo ei- 
,i, kai senė puolė jai po kojų 
r prispaudė savo kaktų prie 

žvirgždo, kuriuo buvo takas 
nupiltas. Rūmų ponia nesąmo
ningai žengė žingsnį atgal.

— Sakyk, ko nori? ,
— Ponia, užmušk mane, —

— Kodėl taip? Aš tavęs ne
suprantu4.

Senė žemai nusilenkė ir pa
klausė: “Ar galima man kalbė
ti, ponia?”

— Kodėl klausi? Ar aš bu
vau tau kada nors uždraudusi 
kalbėti? Kalbėk: manau, tik ge
ro man telin'ki.

>i. »<■ t

-rr Tad kunigaikš
tis. yra sužavėtas persės gro-

FURNITURE CO.
KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400 
4179-83 Archer Avė.

Corner Richmond Street 
Lafayette 3171 

CHICAGO, ILL.

ne?” Atsakymas
— Kaip ginčas

— paklau- 
Con las es- 

buvo atsakymas.'

sumur 
jos veidas pasidari 

nepermaldaujamas. .1

kalbėjo senė, 
žodžiai tau skaudus 
kų, nors tavo nenaudai pasa
kiau. Ne, kaip dievai mane 
mato, aš galvoju tik apie‘ ta
ve, kurių aš maitinau it kufri 
man tūkstantį kartų branges
nė už mano nuosavų gyvybę.

(Bus daugiau)

PRANEŠA LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD NUO 1 DIENOS SAUSIO, 1934 METŲ, 
PADĖTI PINIGAI TAUPYMUI I MŪŠŲ BANKĄ YRA

APDRAUSTI (INSURED)
(kaip nutarta pagal bankinį aktą 1033)

Todėl patariame visiems, kurie dar slepia savo pinigus skryniose, skiepuose, mat- 
pančiakose, atnešti juos tuojaus į musų bankų. Čia jie bus padėti tikrai 

saugiai ir taupytojas ^pasidėjęs pinigus iki 15 dienos sausio, gaus nuošimtį nuo 1 die
nos sausio menesio.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūsles, užnuo
dijamą 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 
tukštančius 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

miegojo 
puošė gražų jos

Farani ramiai 
žvelgė į jų. “Tu 
nęs mano vyrų” 
jo ji ir 
pykčiu, i 
tai susispaudė, 
bar taip ramiai miegi 
pajuto savyje tokį pyktį, kad 
jeigu galėtų, mielu noru su
muštų tų 
Farani žengė 
atgal 
čio neverta! Bet vistiek ji tu 
ri būti pašalinta 
mojo, 
žiaurus 
išėjo j sodų. Eidama per prieš
kambarį, kurio sunkios durys 
buvo tik nakčiai uždaromos, 
ji nenoromis krūptelėjo ir pa
sitraukė atgal: kaž kokia tai 
šmėkla artėjo prie įėjimo, žmo
gystai prisiartinus, Farani su
sijuokė, kad pirma taip jos iš
sigando. Tai buvo jos sena au
klė Har Dėvi, ši, palietusi pir
štu lupas, puolė savo poniai 
po kojų ir pabučiavo jos bran
gaus apsiausto skraistę.

Tylus žvirgždo čežėjimas 
priminė jai, kad sene yra su

chados geriausias draugas) iš
kėlė stiklų vyno ir pasiūlo vi
siems išgerti už kapitono Bar
beran sveikatų. Su trenksmu 
pasiūlymas bi/vo atliktas. Be 
abejo, visi manė, kad tuo pa
čiu kartu antra “copa” eis už 
leitenanto Collar sveikatų, bet 
Herrera atsisėdimu davė su
prasti, kad sveikinimas jau už
baigtas. 'Svečiai vieni į kilus 
sužiuro, bet nesuprato, kame 
dalykas. Tuo tarpu Herrera at
sistojęs pasilenkė į priešais sė
dėjusį leitenantų Collar ir pa
siūlė su juo išsigerti. Genero
las su leitenantu sumušę stik
lais išgėrė. Po trumpos pau- 
zos, generolas klausia leitenam- 
to: “Ar Tamsta buvai tas, ku
ris anais melais Madride pre
zidento Machados biustų su
žeidei?” — Taip generole! Ir 
laikau sau už garbę tų pada
ręs” — buvo leitenanto Collar 
atsakymas. Herrera tuojaus at
sisėdo. Atsisėdo ir Collar. Tuo 
tarpu’ Herreros sūnūs, kuris sė
dėjo tėvui iš dešinės, metė lei
tenantui skersai stalo “tarje- 
tų” lygiai taip, kaip senovės 
ricieriai mesdavo .savo oponen
tams pirštinę, kaipo ženklų, iš
šaukimo į dvikovų.

Kapitonas Barberan tuojaus 
užprotestavo, sakydamas: ‘‘jei
gu generolas 
leitenantu, ta 
kas jį išrišti, 
sta pasisiūlei 
nerolų 
pat pareiga užstoti už leitenan 
tų. Taip 
buvęs “1 
turės būti išrištas? 
sęs kapitonas. — “ 
padas

Ir tuojaus. Atskirame to pa
ties namo kambaryje, tarpe is
pano ir kubano buvo “rišamas” 
ilgais smailiais durtuvais klau
simas: “Ar gali būti preziden
to Machados statula liečiama, 
ar ne?”

Barberan, kuris buvo mei
steris toj srity, kaip bematant 
padarė ketunus lengvus “pi
kus” kubano krutinėję. Ir ka
dangi kubanas nenusileidžia, 
tai pasigirdo kapitono klausi
mas: “A sta la muerte?” (reiš
kia, ar dvikova turi eiti iki 
mirticj). Kubanas trenkė es- 
pada į žemę ir pasidavė, pa
likdamas Machados biusto gar
bę neapgynęs.

Ginčas baigtas. Muzika, šo
kiai, linksmi klegesiai vėl pra-

Valgomo kambario 7 šmotų 
riešuto med 
žio setas

i 5HAL.U VJIMD uF rAV 1 
AFTER- 

AbOFTlNG 'VOU >
BOB uEGALU't VME / 
THFBE.E \M\tL C\R!C1-E 7 
THE GLO15E TO- 

GETHEVe?

labai gra- 
senorita Carlota De la 

kalbinti.
Collar įsileido į 

j pasikalbėjimų. Pasi
kalbėjimas buvo apie tai, kaip 
jiedu keli metai atgal turėjo 
susirašinėjimų laiškais ir kaip 
tas susirašinėjimas buvo n už
trauktas ir t.t. Tuo tarpu Her
reros, sūnūs, netoli jų stovė
damas, įsidėjo j burnų pirštus 
ir padarė savotiškų plerpimų, 
vadinasi, — 
paliedo “antį 
jaus subraukė antakius ir pri
ėjęs padarė smarkų rankos 
mostų, nuo kurio išdykęs ku
banas net du kartu per galvą 
persivertęs.

Jau iš šių dviejų incidentų 
atmosfera turėjo būti įtemp
ta, bet panašių atsitikimų yra 
buvę ir daugiau laike buvimo 
lakūnų Havanoje. Ir, be abe
jo, kerštas prieš 'lakūnus buvo 
ne tik kai kurių oficialų, bet 
ir paties diktatoriaus Macha-

— Sakyk, kur 
pirma slinkai? — 
ji, lyg bijodama 
šventų nakties tylų

— Aš visai • neslinkai!, po
nia; buvau tenai, nes visuomet 
bunu netoli tavęs. Dabar dar 
labiau, negu kada nors, tave 
saugoju, nes likai viena, dau
gelių plačių upių, ežerų ir miš
kų nuo savo mylimojo atskir-

turi reikalų su 
jų dviejų daly- 
Bet jeigu tam- 
mžsistoti už ge- 

mano lygiai toki

(Tųsa nuo 2 pusi.)
Suv. Valstijų į Kubų garsus 
ispanų lakūnas Ramon Fran
co, kuris taipgi savo laiku yra 
perskridęs Atlantikų iš Ispa
nijos j Buenos Aires — Ar
gentina. Jis dabar randasi Ha
vanoje ir svarsto planus apie 
skridimų iš Kubas j Ispanijų. 
Bet kartu yra manoma, kad 
jam čia birtiant jis “mėgins 
surasti priežastį”, kaip ir ko
kiu budu galėjo žūti transat 
lantiniai lakūnai kap. Barberan 
ir Įeit. Collar.

Kiek čia yra tiesos, vargu 
bus galima pasakyti, bet kad 
skleidžiamos žinios apie tra
gingai žuvusius lakumas daro 
kiekvienam jautresniam žmo
gui įtakos, tai to užginčyti ne
galima. Ir labai galimas daik-

$35.00 kaip nauji Hoover 
šlavikai po 

18.00
$20.00 kaip nauji Eureka 

šlavikai po 

12.00

tas, kad Ramon Franco darys 
nors gal ne oficiališkus, bet 
slaptus tyrimus.

Kartų man teko girdėti nuo 
vieno didelio Machados priešo, 
kuris visų laikų stovėjo neto
li lakh’nų, kad lakūnai tikrai 
galėjo būti kruvinos Machados 
rankos nudėti.

Kerštinga Machados 
nams istorija buvo jau 
vystanti gana senai, — 
tas pilietis, — 
prasideda taip

Pirmais metais 
kai Machado visuotinu balsa
vimu buvo išrinktas preziden 
tu, tai, be abejo, jį visi ger
bė. Gerbė ne tik Kubos žmo- 

bet ir jų kaimynai. O vie-
Ispa-

Kad parodžius geresnę 
valdžia su-

Laiminga šypsena 
veidelį.
priėjo ir pa- 

atėmei iš ma- 
— sušnibždė- 

jos akys su’spindėjo 
maži kumščiai kie- 

kuri da- 
Ir ji

laku- 
besi- 
sako 

ir kuri, anot jo,

W1SSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

nes eme 
riuos jau 
pasiuntęs. 
Machado 
ir jo autoritetas ėmė pulti.

Kartų studentas Collar, su 
draugais eidamas Madrido gat
vėmis, atkreipė dėmesį į Ma
chados “biustų” ir “nutarė”, 
kad jam stovėti čia ne vieta. 
Ir tuo pačiu nutarimu, Macha
dos gipsinę galvų taip “apdai
lino”, kad jo visai pažinti ne
bebuvo galima.

Tas atsitikimas pasiekė Ma
chado, ir jis, žinoma, “įsidėjo 
į širdį”, kad nepamiršti.

Praslinkus keliems metams 
leitenantas Collar ir kapitonas 
Barberan atskrido į Kubų, o 
tai buvo, — praeitais 1932 me
tais, liepos 11 dienų, Stovėda- 

sma- 
” laikų praleido. Visų pir- 
jiems buvo. suteiktas pri- 
— po $3,000 kiekvienam, 
kuriuos jiedu tuojaus pa

skyrė neturtingoms ispanų šei
moms, gyvenančioms čia Ku
boje. Po to jiems teko daly
vauti įvairiuose bankietitose, 
kurie buvo specialei jiems su
rengti.

Kartų prieš pat išskridimų 
Meksiku, viename iš tų ban

dėtų sykiu su lakūnais daly
vavo ir įžymioji Havanos 
tokratija 
gražus, - 
siais žymių vyrų ir moterų pat 
veikslais, kurių tarpe buvo grau
ži uose rėmose Machados “re- 
trato”. Kaip ten buvo, kaip ne
buvo, niekas nežino ir nema
tė, bet Machados paveikslas 
atsirado apsuktas aukštyn ko
jomis j sienų. Kokia “ironija!’ 
Apie tai tuojaus buvo slaptas 
telefonu* pasikalbėjimas su Ma
chado.

Neužilgo visi svečiai buvo pa
kviesti prie stalo. Sėdžiant už 
didelio įvairiausiais valgiais, 
gėrimais ir gėlėmis papuošto 
stalo, generolas Herrera (Ma

nės 
nas tų kaimynų buvo 
nija 
pagarba, Ispanij 
tiko leisti pastatyti Machadai 
paminklų pačioje gražiausioje 
Madrido aikštėje.

Kai paminklas jau buvo už
baigtas ir pilnai vaizdavo Ma
chados “estatua”, tai tuo pa
čiu kartu lakūnas Collar 
kė Madrido universitetų.

Laikui bėgant, Machado 
kart darėsi žiauresnis ir bėgy 
dviejų metų prezidentavimo, — 
jis jau baigė išsinerti iš avies 
kailio ir po truputį keisti jį 
j vilko. Jis pažangesnius žmo- 

persekioti, o neku- 
buvo ir į “garrote” 

Taip elgdamasis, 
nustojo gero vardo
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Kai lakūnai pasikėlė iš Co- 
lumbia Aerodromo kelionėn į 
Meksiku, tai “dėl kompanijos” 
vienas (o gal ir keli) šarvuo
tas Kirbos orlaivis juos paly
dėjęs... palydėjo ant visad. Yra 
manoma, kad Pinar dėl Rio 
laukuos*^, kuųie yra neapgy
venti, galėjo būti jiedu nušau 
ti ir užkasti kartu su oriai 
viu “Cuatro Vientos“ (Keturi 
Vėjai).

Tai, žinoma, tik spėjimai. 
Kol kas tikrų žinių nėra. Ga
li būti, kad tie lakunai ir pa
tys kur žuvo juroje, bet kaš' 
gali uždrausti žmonėms dary
ti spėjimus? Niekas! Ar ne 
tokius pat spėjimus darome ir 
mes lietusiai 
vusius musų 
Girėnų ?

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

$60.00 Naujos Thor Plovyk
los po 

’39.50
$68.00 Naujos Voss Plovyk

los po 

44.00
19.T4 mados Maytag Plovy 

klės po 

69.50
$65.00 Naujos Bee Vac 

vyk lės po 

42.50

49.00
12.50 
’4.95 
*8.95 
*3.95 
*3.95 
*3.95

VIRTUVĖS BALTAS SETAS 5 ŠMOTŲ

’3J5
Didelis pasirinkimas skrynių (cedar chest) dėl sudė

jimo drabužių, kad kandys nesuėstų.

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai 

2310 W. ROOSEVELT ROAD 
Telefonas Seeley 8760

COUuJb VA PLEASt

(Tųsa)
Išsiverkusi, ji ^šluostė ska

rele ašaras ir vikriai atsisto
jo. Atrodė, kad jos jėgos vėl 
atgijo. Ji išsitiesė, lyg pasi-, 
ruošdama kovai. Bet su kuo? 
Farani žvilgsnis krito ant Ma- mane iš proto išvesti? 
hal. šioji gulėjo pagalviuose ir supykusi ėmė plėšyti
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Editot P. GRIGAITIS

“DIDELĖ REFORMA”

Entered as Second Class Matter 
Marsh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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GINČAS DĖL GATVĖS VARDO

LAISVAS ASMUO — AR ^SU
BALANSUOTAS” ASMUO?

navo taipgi vienam savo pagel- 
bininkų ir įsakė jam nekliudy
ti NRA darbininkų unijai, ne
bausti ir nepersekioti tų dar
bininkų, kurie įstoja į uniją.
Laukiama generalio stokjardų 

darbininkų streiko

Robert Louis Stetienson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
... ............................................ .......... , ....................  ..............

Apžvalga 
r, u » . ?.>. j.rl ’y/ j 1 /.

“padronų
sti būdavo gyventi aršiausiose
šįlygose. i

Kodėl* jais visuomenes įstai
gos nesirūpindavo?

Well, New Jersey turi jsta-

Pataisa įstatymo vaikų darbui 
apsaugoti fennsylvanijoj

■ ■

Štai tik vienas pavyzdys. 
Philadelphijos mokyklas gegu
žes menesį kas metai apleisda
vo virs 2,000 -vaikučių. Sugrįž
davo jie atgal tik gruodžio me
nesį.

Kur jie dingdavo? Juos iš-, 
gabendavo į New Jersey val
stiją, į kur ; jįe • Rinkdavo uogas,

,• ! ^žoves i vadinamų 
priežiūroj ir priver-

Apygardos teismas buvo išleidęs laikiną “injunc- 
tion” (draudžiantį įsakymą) prieš Chicagos miesto vir
šininkus, drausdamas jiems keisti gatvės Crawford 
avenue vardą į “Pulaski road”. Tąj vardo pakeitimą 
lenkai iškovojo miesto taryboje, norėdami, kad butų 
pagerinta atmintis jų viengenčio, grafo Pulaski, kuris 
yra pasižymėjęs Amerikos pilietiniame kare.

Dabar teismas paskelbė naują sprendimą, padary
damas savo laikinąjį “indžonkšeną” nuolatiniu. Jisai 
pamatuoja savo žinksnį tuo, kad dauguma žmonių, tu
rinčių biznius prie Crawford gatvės, iškėlė protestą 
prieš gatvės vardo keitimą, sakydami, kad tai atnešią 
jiems daug nuostolio.

Lietuviams pasisekė geriau su Auburn gatvės “per- 
krikštijimu” į “Lituanicą”, nes ši gatvė yra mažiukė ir 
nedaug kam terūpėjo priešintis.

Jeigu lenkai nenorės pasiduoti, tai jiems teks ape
liuoti į aukštesnius teismus. Bet ir tenai jiems maža 
vilties laimėti, kuomet pasireiškė tokia stipri opozicija 
pačioje Chicagoje.

Lenkams garbės pavydėti nereikia, bet, antra ver
tus, jeigu per tiek daug nietų jų herojaus vardas nebu
vo duotas nė vienai Chicagos gatvei, tai vargiai yra 
prasmės jį dėti ant iškabų dabar.

■ ' ................ ........111.......... .

jauni lakūnai, Robert Buck ir Robert Nixon, abu 19 m., iš Westville, N. J., ruošiasi išskristi

č

Du
į pietinę Meksiką, Hondūras ir Guatemala per du mėnesius tirti žuvusią Maya civilizaciją. Jie 
aplankys ir tas vietas, kurias fotografavo lakūnai Lindbergh su žmona, taipgi ieškos naujų 
griuvėsių Hondūras raistuose. Ką jie suras savo tyrimuose, viskas eis Pennsylvanijos universi
tetui.
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Metams ......................«......
Pusei metų ........................
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Savaitei ...............................
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paštu:

Metams ................ «... $7.00
pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
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Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Tarpe Illinois gubernatoriaus ir Chicagos mėro ėjo 
smarki kova dėl įstatymo sumanymo reguliuoti degtinės 
pardavinėjimą. Pranešama, kad užvakar ta kova pasi
baigė kompromisu, sutikus mayorui Kelly įdėti į įsta
tymo projektą patvarkymą, kuriuo bus uždrausta smuk
lėse pardavinėti gėrymus prie “baro”. Tuo patvarkymu 
busianti patenkinta sąžinė tų dorovės gynėjų, kurie 
kartu su prezidentu Rooseveltu reikalauja, kad nebe
grįžtų saliunai. !

Matote, kaip lengva dideles reformas daryti: išė
mei barą iš saliuno — ir saliuno nebėra!

Bet, iš tiesų, tai sulig tuo kompromisu barą nerei
kės nė išimti. Pakaks, jeigu gėrikas atsisės prie stalo, 
o patarnautojas jam atneš nuo baro gėrimą. Aidžiausia 
nedorybė, matyt, yra ne gerti ir pasigerti, bet gerti 
stačiam. Gerti sėdint nėra nuodėmė, — gal būt, dėl to, 
kad nėra tiek pavojaus nuvirsti.

Jungtinių Valstijų vyriausybė rengiasi išleisti 10 
bilionų dolerių kovai su depresija. Anglijos ir kitų ša
lių spauda net “aikčioja”, išgirdusi apie tokius milžiniš
kus Roosevelto planus.

Prieš metus laiko ir Amerikoje žmonės nebūtų drį
sę galvoti apie išleidimą šitokių sumų. Pirmais ir ant
rais metais po didžiojo kracho biržoje, po kurio biznis 
Amerikoje pradėjo ristis į pakalnę, kai kurie drąsesni 
žmonės reikalavo, kad kongresas paskirtų nuo 3 iki 5 
bilionų dolerių viešiems darbams ir bedarbių šelpimui. 
Bet kongresas apie tokį baisų pinigų “mėtymą” neno
rėjo nė girdėti.

Dabar jau išleista didesnės sumos ir planuojama 
išleisti dar 10 bilionų, bet deliai to niekas triukšmo ne
kelia.

Patarlė sako, kad “šuo ir kariamas papranta”. 
Žmonės taip pat “papranta” prie bet ko, patekę į netikė
tinas aplinkybes. Patys to nejausdami, pakitėjusiose 
aplinkybėse jie pakeičia ir savo nuomones.

Todėl, pridursime čionai, kad yra neišmintinga per
daug karščiuotis dėl to, kad žmonės dažnai ne taip ma
no, kaip mes norime. Jeigu musų nuomonės atatinka 
tą, kas reikalinga gyvenimui, tai gyvenimas pamokins 
ir tuos, kurie su mumis nesutinka. O jeigu mes bijome, 
kad musų nuomonės neišlaikys gyvenimo kritikos, tai 
nėra reikalo dėl jų muštis.

Lietuvos tautininkai pasirin
ko “tautos vadu” p. Antaną 
Smetoną, o pastarasis pasakė 
jiems labai ilgą kalbą, kurią 
įdėjo laikraščiai. Toje kalboje 
randame paliestus visus šių die
nų klausimus — bolševizmo, fa
šizmo, liberalizmo, ekonominio 
krizio, parlamentines tvarkos 
ir t. it. Apie viską “tautos va
das” kalbėjo, bet daugiausia 
apie tai, kad liberalizmas jau 
esąs atgyvenęs savo laiką ir 
turįs užleisti savo vietą kokiam 
tai naujam “izmui”, panašiam 
į italijonišką juodmarškinių Val
džios sistemą. Apie ateitį jisai, 
“nepranašaudamas”, sako:

“Buvo gadyne feodalizmo, 
absoliutizmo, liberalizmo, vi
sur jos tol laikėsi, kol atati- 
ko savo laiką. Tai kodėl ne
gali įsi vyrantį Jaug kur kas 
panašu j fašizmą? Juk ir fa
šizmas yra liberalizmo vai
kas (benkartas! — “N-nįj” 
Red.), nors ir nepaklusnus. 
Taip rodo žmonijos istorija. 
Kas atgyventa, tas nebegrįž
ta, bet ne visa kas atgyven
ta be pėdsakų dingsta. Taigi 
ir milžiniško istorijos etapo, 
liberalizmo, niekas neįveiks 
visiškai palaidoti (o Mussoli- 
ni kaip tik ir nori liberaliz
mą palaidoti visiškai. — “N.” 
Red.). Kas gaju, tai ir toliau 
gyvens, tik kitu rubu vilkės. 
Kas esminga liberalizme, tai 
paliks. O jame esminga ug
dytoji asmens ir tautos lais
vės, teisiškas asmens santy
kis su kolektyvu, su draugi
ja. Todėl prancūzų revoliuci
jos žmogaus teisių deklerači- 
ja visuomet švies žmonijos 
ideale.... Liberalizmas gražiai 
gynė laisvės teisę, bet neįs
teigė ugdyti jai draugės — 
pareigos. Tas uždavinys pa
silieka ateičiai. Dėl to libera
lizmas šiandien ore plasnoja, 
kaip paukštis, vieną sparną 
pašautas. Vienašališkas lais
vės teise, teisė be pareigos 
veda ąnarkijon. Toji sąvoka 
nūdien bunda tautų sąmonė
je.... Vienašališka teisė yra 
anarkija. Pusiausvyra tėra 
įmanoma tik drausmingoje 
visuomenėje, organizuotoje 
savingais tautos reikalais. 
Tokį dėsnį skelbia ir vykdo 
fašizmas. Tas dėsnis buvo 
svetimas liberalizmui. Suba
lansuotas asmuo, jeigu gali
ma taip pasakyti, nebe anar- 
kistiškas, o visuomeniškas, 
teisiškai įpintas tautos orga
nizmam Kur reikia vieningai 
valiai pasireikšti, ten stoja 
asmuo, kur tenka koks veiks
mas galvoti ir svarstyti, kur 
protas turi visišališkai ką 
nušviesti, ten yra kelių ar 
daugelio darbui sritis. Vadi
nasi, fašizmas nenužemino as
mens reikšmės, o ją pakėlė, 
vieningos valios žmones įter
pęs šalies vadovybės eilėn. Ji 
ne mekaniškai, ne burtomis, 
o patyrimo atrenkama.” 
Mes nesame liberalizmo gar

bintojai ir sutinkame su kal
bėtojo nuomone, kad liberaliz
mas šiandie jau nebegali iš
spręsti tų naujų problemų, ku
rias iškėlė gyvenimas. Bet ka
da p. Smetona kalba apie “as
mens subalansavimą” fašizme, 
tai tenka pastebėti, kad jisai 
vadovaujasi juodmarškinių pro
pagandos pasakomis, o ne fak
tais. Mussolini pradėjo “asmens 
subalansavimo” darbą, organi
zuodamas padaužų gaujas, ku
rios užpuldinėdavo socialistų 
prakalbas, darbininkų sąjungų 
namus ir redakcijas; žudydavo, 
kraują liedavo ir degindavo.

Tas Mussolinio gaujas šelpė 
stambieji fabrikantai ir ban- 
kieriai. Kada “juodmarškiniai” 
su armijos generalinio štabo 
pagelba įgiję valdžią, ttai Mus
solini toliaus vykino “asmens 

subalansavimo” kampaniją, įsa
kydamas savo gaujoms gaudyti 
priešingų partijų atstovus ir 
pilti jiems ricinos aliejų į gerk
les arba juos užmušti. Kaip bu
vo žvėriškai nugalabintas so
cialistas Mattėoti, visas pasau
lis iki šiol atsimena. Visos ne- 
fašistiškos organizacijos buvo 
pasmaugtos, jų spauda sunai
kinta arba uždaryta, jų vadai 
užmušti, sugrusti i kalėjimus 
arba išvyti į užsienį.

Bet “tautos vadas” Kaune 
pasakoja, kad fašizmas ne tik 
nenužeminęs asmens reikšmę, 
bet ją dar pakėlęs!

Je, “asmuo” pakilo, bet tik 
Mussolinio ir tų razbainikų, ku
rie liejo žmonių kraują ir nai
kino jų turtų,;idant tasai išga
ma galėtų patapti “tautos va
du”. O visr kiti žmones tapo 
paversti pastumdėliais, vergais, 
be teisės reikšti savo nuomonę 
arba savarAiikiškai veikti.

Jeigu p. Smetona nemato, 
kaip fašizmas trempia asmenį, 
tai jisai dar nepradėjo supras
ti, kas yra. asmens reikšmė. 
Sunku, žinoma, ir tikėtis, kad 
jišai tai suprastų. Kada Lietu
voje žmogaus asmuo buvo ger
biamas? Dar tik 70 metų, kai 
tenai panaikinta baudžiavos, 
bet ir baudžiavoms išnykus val
stiečiai neturėjo jokių teisių. 
Rusų uriadnikas kam norėjo 
“snukius” daužė; dvarponis žiu
rėjo į paprastą valstietį su pa
nieka; kunigas, bažnyčioje sa
kydamas pamokslą, plūsdavo 
savo “mielus parapijonus” gal
vijais ir paleistuviais.

Nenuostabu,, kad inteligentui, 
išėjusiam iŠ tos liaudies, kurią 
per šimtmečius visokį “aukšti” 
parazitai stumdė ir engė, žo
džiai apie asmens teises ir lais
vę nesukelia .galvoje jokių kon
krečių sąvokiajam atrodo, kad 
jeigu maskoliaus čebatas lietu
vio sodiečio jau nebespardo, tai 
“laisvės” jauįužtenka; dabar 
tik reikia rūpintis, kad nebūtų 
“anarkijos”. Jisai mato>“anar- 
kiją” jau tame, kad Lietuvoje, 
renkant seimą, priešingos vie
na kitai partijos vesdavę savo 
agitaciją, kad * seime atstovai 
ginčydavosi, kad gatvėse įvyk
davo demonstracijos.

Bet kodėl Amerikos kolonijų 
gyventojai, kada jie nusikratė 
Anglijos jungo, nepražuvo 
anarkijoje? Įsikūrusį nepriklau
somą valdžią, Amerika neatė
mė žmonėms teisių balsuoti, 
kalbėti ir organizuotis. Priešin
gai, į Jungtinių Valstijų konsti
tuciją buvo įrašyta, kad tos tei
sės yra neatimamos, Ne valdžia 
padiktavo, kokias pareigas turi 
nešti žmones, bet žmonės uždė
jo pareigas valdžiai, vadovau
jantis tuo principu, kad val
džia tiktai vykina žmonių va
lią. Ar Lietuvos žmones šian
die dar turi mažiau proto, ne
gu Amerikos gyventojai turėjo 
prieš 150 metų?

Jeigu taip, tai tuomet reikia 
tatai atvirai ir pasakyti, kad 
lietuvių tauta, būtent, dar yra 
tamsi ir protiškai silpna, kaip 
kūdikis; todėl jai reikia auklės 
su “tautos vado” titulu.

tymus, kurie apsaugo New 
Jersės vaikus, bet ne Pennsyl- 
vanijos. Gi Pennsylvanijos val
stija negali kištis į New Jer
sey valstijos tvarką. Tai ir ne
būdavo kam tų vaikučių gero
vę apsaugoti.

Šiomis dienomis Pennsylva
nijos gubernatorius Pinchot 
pasirašė pataisą įstatymo Penn
sylvanijos vaikų darbui apsau
goti. Tikimasi, kad naujas 
įstatymas panaikins bent pik
čiausias , vaikų išnaudojimo 
blogybes.

Kur joms su NRA.

Neseniai gen. Johnson, NRA 
administratorius, turėjo itin 
triukšmingą posėdį su atsto
vais darbininkų, kuriuos sam
do NBA administracija.

Darbininkai skundėsi, kad 
jiems tenka dirbti perdaug 
viršlaikio ir kad jo paties, 
Johnsono, padėjėjai draudžia 
jiems dėtis į uniją, nežiūrėda
mi NIRA sekcijos 7A, kuri pri
pažįsta darbininkams teisę or
ganizuotis.

Skundas paveikė gen. John- 
soną. Jisai prižadėjo, kad at
eity bus mažiau viršlaikio dar
bo. čia pat Johnson patelefo

f

(Tęsinys)
“Aplink namą, vyručiai! ap

link namą!”, šaukė kapitonas; 
ir net tokiame sumišime, aš 
supratau, kad jo balsas buvo 
pakitėjęs.

Mechaniškai aš klausiau, at
sigręžęs į rytus,, iškėlęs peilį 
bėgau už namo kerčios. Už 
momento aš susitikau akis į 
akį Andersoną: Jis garsiai su
staugė ir jo peilis pakilo virš 
jo galvos, suspindėjęs sau
lės šviesoje. Man nebuvo kada 
bijoti ir smūgini dar nenu- 
puolus, aš pašokau į šalį ir 
paslidęs minkštame smėlyje,, 
nuriedėjau į pakalnę.

Man pasitraukianti nuo du
rų, jau kiti sukilėliai spietės 
prie užtvaros, kad nugalėjus 
mus. Vienas vyras, raudona 
naktine kepure, dantyse įsi
kandęs peilį, jau buvo užsiri- 
tęs ir apžergęs tvorą. Žinote, 
tas laikotarpis buvo taip trum 
pas, jog man vėl atsistojus, 
viskas tebebuvo toje pat po
zoje; raudona naktine kepure 
žmogus tebebuvo pusiau per
lipęs tvorą, kitas tik iškišęs 
galvą virš tvoroš. O visgi,, 
taip trumpu laiku, kiek uži
ma atsikvėpimui, mušis jau 
buvo užbaigtas ir pergale bu
vo musų.

Laikraštis “Federation News” 
įspėja, kad tuoj po Naujų Me
tų gali bu’ti paskelbtas gene- 
ralis stokjardų darbininkų 
streikas visoj šaly.

Amalgamated Meat Cutterg 
and Butcher Workmen of 
North America unija kreipėsi 
į pakavimo kompanijų viršilas 
kviesdama juos konferencijai 
sausio 2 d. 1934. Kaip unijos 
vadai numato, kompanijos aiš
kins, kad jos neseniai pakėlu
si os algas -savo darbininkams 
10 nuošimčių.

Tatai betgi unijos nepaten
kina. Ne visur algos buvo pa
keltos 10 nuošimčių. Be to, no
rima laimėti aiškus, visiems 
suprantamas darbininkų unijų 
pripažinimas pakavimo pramo
nei. Yra ir kitokių reikalų, ku
riuos samdytojai turėtų pripa
žinti darbininkų interesuose.

Nuo to, kaip klosis konfe
rencija, priklausys tolimesni 
unijos žinksniai.

Gray’jus, sekęs arti paskui 
mane, buvo pakirtęs didžiulį 
laivo vairuotoją, jam dar ne- 
atsigav'us nuo permojo smū
gio. Kitas buvo nušautas, kai 
jis laikė šauti pro skylę į na
mo vidų ir jau gulėjo skaus
muose, pištalietui jo rankoj 
teberūksiant. Trečią, kaip jau 
aš buvau matęs, gydytojas vie
nu smūgiu buvo nudėjęs. Iš 
visų keturių, kurie buvo įlipę 
į užtvarą, tik su vienu mes 
nebuvome atsiskaitę ir jis, pa
likęs peilį lauke, jau traukėsi 
atgal, bijodamas prarasti sa
vo gyvybę.

“Šaukite — šaukite iš na
mo!” rėkė gydytojas. “O jus, 
vyručiai, grįškite į vidų.”

Bet jo žodžių niekas nepa
klausė, nei vienas suvis nebu
vo iššautas, paskutinis už
puolikas pabėgo į mišką ir pa
sislėpė su kitais. Į tris sekun
das nieko nebebuvo likę iš už
puolikų, vien tik penki numu
šti, keturi užtvaroje, o vienas 
anapus tvoros.

Gydytojas, Gray’jus ir aš vi
sti greitumu bėgom į vidų. Ne
nukauti priešai greitai vėl giv 
Įėjo sugrįžti kur jie buvo pa
likę'savo šautuvus ir bile ka
da galėjo vėl pradėti šaudyti.

Durnų musų name jau bu

Mrs. Harrison Williams iš 
Nevv Yorko, kurią pasaulinis 
madų teismas Paryžiuje išrinko 
kaipo vieną iš dešimties geriau
sia pasirėdžiusių moterų visame 
pasaulyje.

vo kiek mažiau ir vienu žvilg
terėjimu mes pamatėme, kiek 
mums atsėjo toji pergalė. 
Hunteris gulėjo pritrenktas 
palei savo sienos skylę; Joy- 
ce prie savo, su peršauta gal
va, jau nebegyvas; o pačiame 
viduryje prokuroras laikė gy
dytoją, pirmasis taip jau iš
blyškęs, kaip ir pastarasis.

“Kapitonas yra sužeistas,” 
tarė ponas Trelavvncy,

“Ar jie nubėgo,” paklausė 
ponas Smallett.

“Tie, kurie galėjo pabėgt, 
tai be abejonės,” atsakė gydy
tojas; “bet penki iš jų jau nie
kados nebebėgs.”

“Penki!”, sušuko kapitonas. 
“Matot, tai dabar yra daug 
geriau. Penki prieš tris, tai 
liks keturi prieš devynis. Tai 
mes dabar geriau stovime, 
negu iš pradžių. Tada mes 
buvom arba bent taip manėm, 
septyni prieš devynioliką, o 
tai mums buvo sunku pakęs
ti” (D

(1) Sukilėlių greitu laiku 
teliko tik astuoni, nes vyras, 
kurį p. Trelawney buvo pa 
šovęs ant laivo, nuo žaizdų 
mirė tą patį vakarą. Bet tą, 
žinoma, ištikimieji tesužinojo 
Vėliau.

(Bu*s daugiau)

---- =
NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėtomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. k ______—----- -—,----- —L- - ..    y



Knee-Actioh
RataiRašo F. Bulaw

Ilgesnis wheelbasenes

nieko

80 mylių Į valandą

Greitesnis įsibčgimas

kas atsitiko?!!

SPECIALIŠKA PARODA
PRASIDEDA ŠIANDIEN

patarnautojos CHEVROLEH Kai W ii Saa Sno

1934 METO
GHIGAGO BEAGH HOTEL SHERMAN HOUSE

EDGEWATER BEAGH HOTEL

ĮŽANGA DYKAI!

12% didesnė ekonomija 
greitesniame važiavime

tarp 
bure- 
mato- 
šniu-

Kaip visuomet žemos 
Chevrolet kainos

VASARIO FEBRUAR Y 25, 1934
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM

Gražesnis, naujas 
stylingumas

Didesni Fisher Bodies 
(4 coliai dauginus vietos)

n a irt 
gėrimų, 
traukia

nors ir galą
Vienas prašo to, kitas

Nauji, didesni 
all-weathėr stabdžiai

Didesnis švelnumas 
ir tykumas

g* VŽ UTSU
M. n* kūrinos rallte ■»« 
m plritlaaitee ar M 

Phamacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Taip labai skirtingai 
važiuoja, bėga ir 

valdomi, kad 
mes sakome

Gavęs 
ultimatumo, klampinu laiptais 
į galerijų kambarius, turėda
mas mintyje, kad valgyklų už- 
veizdos pareiga prižiūrėti tvar-

Juk žinai, reikia patar- 
valgiai. O kiek visokių

Jau tą alų tai visi
Negali nei spėti neš-

(Tęsinys)
Ar ką tai sako. Bet jo 

so niekas negali girdėti, 
salėj didžiausia klegesys, 
tik ūžia, skamba juoko aidai. 
Jaunimas įsismaginęs. Neribo
tas jų džiūgavimas. Rodos, kad 
jie pateko kokian tai laimės 
sukuriu ir jiems kasdieninio 
gyvenimo rūpesčiai negrįžš. Tai 
naujas reiškinys. Ir nenuosta
bu, kad jie nepatėmijo stovint 
estradoj prie garsiakalbio 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan- 
tinio Skridimo Sąjungos pirmi
ninką p. Kartaną. Bet štai vėl 
balsas Kartano it griausmo bil- 
dėsis sugriaudė per garsiakal
bį, kad visi malonėtų išklau
syti jo pareiškimo. Ir tų žod
žių reikšmė galutinai nustelbė 
džiūgaujančių aidus, — 
negirdėt. Užviešpatavo 
Visi sužiuro ir laukia ką p. 
Kartanas pasakys. Laukiu ir 
aš. Bet staiga pajutau, kas tai 
smailiu daiktu bado man šo
ną. Atsigreštu. Nugi patarnau
toja nori atkreipt mano aty-

čia randu sėdint už stalo 
pp. Skntsevičius ir Lukų šei
myną. Prie kito, Gust Grigai, 
jo žmona ir pp. Dulksniai. čia 
ir Jacųues Grandmesnil 
savo draugų ir draugių 
lio vakarieniauja. Toliau 
si sėdint už stalo p. R. 
kas ir kiti jo draugai.

Ir šimtai įvairios profesijos 
ir amatų darbo Žmonės susi
rinkę i vieną milžinišką būrį, 
— į vieną didžiulę lietuvių šei
mą laukė Naujų Metų. Laukė 
kas įdomesnio pasireikš toje 
aviacijos šventėj.

Ir taip laikui bėgant, pasi
girdo didžiausis triukšmas sa
lėj. Didžiausis sujudimas. Vie
ni lipa į galerijas, kiti bėga 
į salę. Pasigirsta spiegimai, 
švilpimai, triubų garsai, birby
nių ir kitokių skambučių tarš
kėjimai. Griaudžia it annotų 
triukšmas.

(Bus daugiau)

— O ką nori? — be jokių 
ceremonijų bubtelejau.

— Greitai einam. Sakau, 
kad... ir ant pusiaužodžio už
traukė dvasia.

— Kur einam? Ar nematai, 
kad p. Kartanas sakys prakal
bą?

— Sakys, nesakys, bet sku
bėkim !

Mergina susijaudinus tempia 
už rankovės.

— Kur
— Ir vėl jis... Argi nežinai, 

kad galerijų kambariuose ran
dasi keli šimtai svečių, o pa
tarnautojos visos subėgo čia 
— klausytis Kartano prakal
bos. O aš viena 
gauk

rasiva- 
žinekit tiktai 

5 mylias 
ir jus niekad daugiaiis ne 

bepasi tenkinkite jokiu 
k kitu žemos kainos 

X? 'karu >

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo mokSU 5O«

SVAR.RT 100 didesnių šios šalies miestų šios specialės 1934 metų Chevrolet
o inr A Paęodos laikomos anksčiaus negu dealeriai turės karus jūsų apžiu-A ASAKGAe . rejimui. Visi vietiniai dealeriai ir jtj atstovai dalyvaus šioje Parodo

je, kad pasveikinti senus draugus ir sutikti savo pirkėjus.
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

(Tęsinys)
Įgulos bažnyčios.

Vilkavišky aplankėme bažny
čią, buvusią rusų cerkvę. Kaip 
tai keistai joje jaučiamasi. Ry
tų ir vakarų dailė, civilizaci
ja, — na, ir architektūra ski
riasi — ne visai susilieja. Kiek
vienas tų stilių atskirai yra 
saviti ir savaimi gražus, bet 
jų mišinys, tai visgi ne įspū
dingas. Ypatingai viduje. Ko 
tai trūksta, ar ko tai perdaug.

Lietifvoje bažnyčios iš cerk
vių — tai dabar vadinama įgu
los bažnyčiomis. Svarbiausia 
jų tai buvusis milžinas rusų 
soboras Kaune, kuris labai 
puošia vieną “Laisvės Alėjos” 
galų. Įgula — tai vietos ka
riuomenė. Taigi tos bažnyčios 
pavestos kariuomenės dvasi
niams, taip sakant, reikalams.

Prie bažnyčios mažoje aik
štėje, nors ir nedidelis, kub- 
hto, bet švelnus ir gan artis
tiškas Lietuvos nepriklausomy
bei paminklas atkreipia į save 
piliečių dėmesį.

Ant gan didelio granito ak
mens gabalo, jei neklystu, prie
šaky metaline lenta su atatin
kamu parašu. Viršuje lekančio 
žirgo su jojiku kardu ranko
je priešą vejančiu stovyla, ma
tyt, iš bronzas. Kitaip graži ir 
originale Lietuvos emblema — 
vytis.

Tipai.

Prie kitos bažnyčios, rodo
si, katedros, tai man ypač pa
tiko Suvalkijos seniai patriar- 
kai. Ot, tai gražus ir žingei
dus tipai dailininkams.

Tai nors žili ir balti, bet sti
pri, kaip ąžuolai, usuoti ūki
ninkai. Jie šventoriuje, bei prie 
šventoriaus vartų, senovės su 
viršiukais ir įvairių cibukų pyp
kes betraukdami, arba taboka 
į jas iš keistų mašnų bepilda
mi, rimtai sau šnekučiuoja
si. —

“Ech, ot musų metais, dar 
prie Mikalojaus pirmo
sitaiko dar ir tokių retenybių 

“‘ai buvo žmonės, laikai ir
imas!” — “O dabar, tai 
š tų jaunųjų snarglių!” 

juokai, gaila ir 
į juos bežiu-

pa-

kas i

bet 
mes 
dar 
sios 
va,

i tik 
ima

ir karti tiesa,nors
tiesa! Kalbėsime ir 

kada nors vėliau, jei 
Tai senesnio

Dainose minima tik apie gė
les, mergeles, motinėles, sese
les, rankeles ir panašiai. Tai 
baisiai gražu, bukoliška, bei 
saldu iki nuobodumo. Primena 
kokius tai nekaltus, saugius be 
rupeščių gamtos vaikus, kurie, 
rodosi, nieko daugiau ir netu
ri veikti, kaip tik gėles skin
ti, vainikus pinti, meilintis, 
saldžiai čiulbėti lyg kokiame 
tai utopijos krašte.

Didžiausi vokiečių poetai 
Goethe ir Chamisso pripažino 
lietuvių liaudies lyriką viena 
švelniausių ir giliausių. Ypač 
Chamisso daug prūsų lietuvių 
dainelių suvokietino.

Tokio švelnaus poetiško bu
do žmonėms visgi sunku at
silaikyti prieš daugiau prozaiš- 
kirs, bet praktiškesnius kaimy
nus.

Aš pageidaučiau lietuviuose 
matyti mažiau poezijos, bet 
daugiau griežtumo ir pasiry
žimo savo idealų ir aspiraci
jų, kaipo

Ir taip 
jįlodamas, 
šapaluose.

Piimas golfas Suvalkijoje.

žmogaus gyvenimas gan nuo
bodus. Todėl be priverstinų 
darbų — vieni girtuokliauja, 
kiti kortomis lošia, treti mer
gas gaudo, ketvirti golfą lošia, 
penkti šoka, o dar kiti ką nors 
kito daro, kad gyvenimą kokiu 
nors budu paįvairinus ir laiką 
užmušus.

Mano laiko gaišinimas — tai 
golfas. Tai, man rodosi, nors 
vienas brangiausių, bet visgi 
ir naudingiausių sportų.

Praleisti dalį arba visą die
ną kur nors tyrame ore, sau 
Įėję, gražios gamtos glėbyje, 
priegtam pavaikščioti apie de
šimtį mylių ir gerokai pasi
mankštinti, tai ideališka.

Rodosi, sveikatai, lipui, at
sigaivini m L‘i ir žmogaus pasi- 
laikymui nėra nieko geresnio.

Todėl aš golfininkas.
šapaluose mano golfo kel

nėse netikėtai radau užkliuvu
sių du kamuoliukų. Pažiurėjus 
į juos ir apčiupinėjus, paju
tau lyg sutikęs kokią tai se
ną aistringą meilę. Susijaudi
nau ir pradėjau baisiai neri 
įauti.

Pasiryžiau būtinai panaudo
ti golfo kamuoliukus kokiu nors 
budu. Kieme suradau maž-daug 
tinkamą lazdelę ir medžio ga
balėlį. Po visokių bandymų pei
liuku priėjau išvadą, jog 
ko tinkamo ir naudingo 
ir nepadirbsiu.

Laimei, viename butų, 
gyvena dvaro darbininkai,
tėmijau žmogų, dirbantį pink
lu. Įėjau. Tai butą tikro sta
liaus. Jisai man tuoj padare 
galvelės pavidalą, pagal mano 
braižinį. Sujungė su lazdelę. — 
na, ir išėjo neva golfo varik 
lis, vienas golfo prietaisų, lie
tuviškai pavadinus. Staliui da
viau litą, kurio jisai visai ne
tikėjo.

Džiaugsmo ir spekuliacijos 
kupinas išbėgau į dvaro kie
mą. Padėjau kamuoliuką ant 
žolės, — na, ir užmoviau va
rikli if į bešypsuojantį kamuo
liuką pagal visas golfo dailės 
ir technikos taisykles.

Visai man netikėtai kamuo
liukas pasikėlė ir “ž-ž-i” gra
žiai nulėkė apie 50 jardų. Tik
ru varikliu butų galima pa
siųsti suvirš du šimtu jardų.

Štai atsiranda ir studentas 
iš Kauno.

(Bito daugiau)

tautos, realizavimo, 
nepatėmijau besva- 
kad vėl atsiduTėme

nie-

kiA’
pa-

Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai I 
I

< <

Scientific Model Corporation

Scientific Model Corporation 
yra lietuvio vadovaujama įs
taiga. Jos adresas toks: 115 S. 
Clinton St., tel. Stato 1966. 
Korporacijos vedėjas yra inži
nierius John P. Denne (Daniu- 
nas).

Korporacijos veikimo sritis— 
mechaniškos inžinierystės dar
bai.

čia įeina pačios firmos brai
žiniai (designs) ir modeliai ma
šinų šapoms, kurios specializuo
jasi išdirbimui tų ar kitų reik
menų; pagerinimai kai kurių 
jau vartojamų mašinų, arba 
pritaikymas mašinų toms darbo 
rūšims, kuriose mašinos dar ne
įsigalėjo.

Toliau
lių arba modelių sulig kitų pla
nais ir užsakymais; taipgi pa
dirbimas atskirų dalių, įnagių 
(tulšių), daisų, etc. Užsakymai 
atliekama nežiūrint to, ar jie 
yra stambesni ar mažesni, la
biau. komplikuoti ar paprasti.

Scientific Model Corporation 
išdirba planus įvairiems pro
jektams sulig kostumerių no
rais.

(esti- 
kiek 
reik-

ji daro apskaičiavimus 
matės), duoda sąskaitas, 
tos ar kitos mechaniškos 
menės įdėjimas kaštuos.

Scientific Model Corporation 
vedėjai, sulig jų darbuote, yra 
inžinieriai patarėjai — Consult
ing engineers.

Dvi rcikmenės, kurias yra 
paleidusi į rinką Scientific Mo
del Corporation, rašančiam šį 
straipsnelį pasirodė ypač įdo
mios.

padirbimas sampe-

Viena jų tai “Arc-Violet’ 
liampa. ši liampa gamina švie 
są labai artimą saulės spindu- • 
liams. O kadangi tokie spindu
liai yra svarbus žmogaus svei
katai, tai iš to pareina ir “Arc- 
Violet” liampos, kaip komerci
nio produkto vertė.

Antroji reikmenė yra Metai 
Lath “Snapon”. Tai metalo rė
mai failams įtaisyti trobesy. 
Rėmai prikalama prie sienos 
ar grindžių, o į juos įspaudžia
ma tailų plytos, kurios, price- 
mentuolos plona cemento rie
kele, laikosi taip tvirtai, kad 
be atatinkamų įnagių jokiu bu
du jų neišlupti. Dėka šių rėmų 
labai sumažinama tailų sunku-

mas. Antra vertus, darbas pa
sidaro taip paprasitas, kad pats 
namo savininkas, be jokio pir- 
mesnio patyrimo, gali atlikti 
visą darbą vienų vienas. Prie 
to ir pigumas: kuomet senobi
niu Rudu įdėjimas tailų 100 
ketvirtainių pėdų plote kaštuo
davo pav. apie $175 arba $180, 
tai dėka “Snapon” rėmų įdėji
mas tailų tokiame pat plote 
dabar kaštuos įtik apie $90. 
Norintieji sužinoti apie tai pla
čiau gali kreiptis nurodytu 
aukščiau adresu arba telefo- 
nuoti p. Denne.

P-as Daniunas (Dęnne) at
vyko Amerikon iš Ramygalos, 
Panevėžio apskričio, 1910 me
tais. Pirmiausia apsistojo 
Brooklyn, N. Y. Cbicagon per
sikėlė 1917 m. čia baigė Tilden 
High School, o vėliau Armour 
institutą. —V. P.

Su Naujais Metais 
pradėjo bendrą gy

venimą - vedė
“Moterystės stoną“ priėmė p-lė 
Shulmisteriutė ir A. J. Taylor

BRIGHTON PARK. — Gruo
džio 31 d., Hollywood Inn sve
tainėje įvyko iškilmingos ves
tuvės p-lės Olgos Shulmiste 
rintės su A. J. Taylor. Religi-

"Itiv/ My Boy! "
St- bu FRANCIS WALLACE
V J AUTHOR. QF "HUDDLE“

OHAPTER FIFTY-FIVE

nes ceremonijos buvo atliktos 
Vokiečių bažnyčioje prie 43- 
čios ir California avenue.

Svečių į vestuvių puotą at
silankė apie du šimtu, buvo ei- 
e biznierių ir žymesnių lietu 
vių, tarp jų p. Jovarauskas iš 
City Furniture Company, 2310 
W. Rooseveli Road ir Walter 
?auhi'ka.s,. 4440 So. 
avenue.

Jaunosios motina 
mistrienė taipgi yra 
ir turi krautuvę prie 
43rd street, 
vyko puota.

Ji turi du suni»‘ ir dvi duk-

Western

p. Shul- 
biznierė 

2421 W. 
šalę salės, kur

terį, viena jų “jaunoji“ — Gi
gą. Sūnus yra Jonas, kuris už
siima anglių vežiojimo bizniu, 
o kitas Joseph lanko Illinois 
Universitetą ir greit įstos į 
musų profesionalų eiles. Dūk 
tė Martha lanko liigh school.

P-.s Taylor, “jaunasis” yra 
A & P krautuvės vedėjas ir 
gyvas ir linksmas žmogus. Jau
niesiems linkiu laimingo gyve
nimo.

J. Kasper.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

IŠKILMINGAS BALIUS SU DOVANOMIS!
RENGIA TEISYBES MYLETOJS DRAUGYSTE

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

3133 So. Halsted St.
Pradžia 0:30 vai. vakare. — įžanga iš anksto 15c. prie durų 35c.

Visi be skirtumo Chicagos Lietuviai ir Lietuvaites yra kviečiami 
atsilankyti j ši nepaprastą viršminėtą parengimą ir smagiai su savo 
draugais bei draugėms laiką praleisti prie pirmos rūšies muzikos ir 
kilų džiuginančių smagumų. Išlaimėjimui yra skiriamos 5 puikios 
dovanos, kurios bus ant vietos išdalintos tiems kurie turės laimin
gus bilietus. Kviečia visus be skirtumo RENGIMO KOMISIJA.

piktumas 
rint”.

Tiesa, 
visgi 
taip
gyvensime, 
ir jaunesniosios kartų ko- 
kuri ėjo, eina ir eis per 

amžių amžius. Toks jau gam
os įstatymas.

Kaip vienoje, taip ir kitoje 
bažnyčių tėmijau žmonių ne- 
perdaugiausia. Ypač nesimatė 
lunimo.
Pri pirkę dvaroponioms sal

dainių, pasileidom atgal į ša
palus.
Perdaug saldžios poezijos, 

permažai pasiryžimo.
Važiavome vėl tais pačiais 

keliais ir takais, kuriais andai 
bąstėsi ir kryžiokai, ir lenkai, 
ir Napoleonas su armija iš vi
sokių tautų, ir rusai, ir vokie
čiai, ir pntoai, ir dar velniai 
kas.

Važiuojant pradėjau mąsty
ti apie vieną man neaiškų ir 
beveik nesuprantamą apsireiš- 

. kimą.
Lietuviams, rodosi, beveik 

nuolat tekdavo ginti savo tur
tą, sodybas, žemę. Todėl lietu
viuose privalėtų išsidirbti ir 
ypatingas kaip ir karingas bū
das, gyvesnis temperamentas 
ir griežtumas.

Atvirkščiai, rodosi, pas mus 
nėra nieko panašaus. Paimki
me, pavyzdžiui, nors ir lietu - 

■ vių liaudies dainas. Be švel
nios, naivios, beveik- vaikiš
kos, lyrikos nieko daugiau ne
sigirdi.

o

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės’#1 z 
taip pataria Lietuvos bankai

After that, things were easier. 
People seemed to get used to the 
idea of Tommy being home and not 
working. Anyhow, there were plen- 
ty more in the town not working 
and in the ręst of the country, too, 
and everybody was talking about 
the unemployed and the depression. 
It had begun to skimp Mom and 
make it hard for her to make both 
ends meet. What Pop brought in 
just about paid the rent and gas 
and electric bill and Pete’s board 
took care of the grocery bill. Mom 
wanted to pay as she went, no 
matter how little money came in 
because there would be enough 
people Sticking bills on Butcher 
Brown’s eye and then, when times 
got good again, quit him and pay 
cash to somebody else and never 
pay him. So with so many not 
working, people couldn’t very well 
talk about Tom; although Mom did 
hear from Mrs. Flannigan that 
Mrs. Farrell had said it was a won- 
der Tommy wouldn’t help Pete at 
one of his filling stations if he 
couldn’t find anything else to do.

So Mom sent back to her: “After 
all, you couldn’t expect a Thorn
dyke man to fili up gas tanks.” The 
dog that carried a bone would al- 
ways carry one back; and Mom 
knew it always made Mrs. Farrell 
mad to mention Thorndyke because 
it was so much snootier than State. 
Not that Mom was so proud of 
Thorndyke any more because of 
the t r i c k the millionaires had 
played on Tommy. Millionaires 
were funny people.

Then Mrs. Farrell was bragging 
all about Joie’s new invention at 
the factory. Pop said it wasn’t any 
invention at all, just a new way to 
put the dope on the ware and color 
it. Even Pop admitted it might do 
some good if they had some orders 
būt the t r o u b 1 e with the dang 
place, he said, was they had no 
salesmen who could sėli things.

Tommy got to talking to Pop 
about the kind of ware it was; and 
Pop said it was small stuff, nappies 
and berries and ash trays and cock- 
tail sets and all that.

“Little stuff that could be used 
around the house?” Tom asked.

“Sure,” Pop said. Then they sat 
down and talked a lot and Mom 
was glad because it was the first 
time Tom and Pop had ever really 
sat down and talked that way over 
something both of them was inter- 
ested in at the šame time. They sat 
outside the door on the steps until 
it got dark and Mom was real sur- 
prised at the sense Pop showed 
about things, although they always 
said he was a great one for work 
and was conscientious.

When Pop came in after Tommy 
had gone out, he said: “Lizzie, that 
boy has a good head on him.’’ Then 
he sat there thinking likę it was 
something he had just found out. 
Mom had known it ever since Tom 
had been a baby. Then she thought 
of the wish Ole Liz had put on 
him; and Mom thought maybe it 
had been a bad wish after all, the 
way things were going. Štili, she 
had faith in Tommy. He’d get his 
chance again and he’d show them.

Then Mom found out that Char- 
He Whitney wasn*t really against 
Tom at all. Mom met him down- 
town and they talked about this 
and that, and than Charlie asked I

Florrie, the village vamp, came out and sat on the back porch • • • and 
made eyes at Tommy, asking him about this and that.

he was just waitipg for something 
to tum up; and Charlie nodded and 
said: “I wouldn’t worry about the 
boy, Elizabeth. He’s just passing 
through a stage and when he comes 
out of it he’ll be all right.’’

“If times would only get better,” 
Mom said. “How’s Dorothy?”

“Fine,” Charlie said; and the 
way he smiled at Moni, they both 
knew that Tom and Dorothy were 
back together again. “She’s coming 
home for E a s t e r, yacątion nfext 
week. Time flies, Elizabeth.”

“It sure does, Charlie.” It didn’t 
seem any time since Charlie used 
to come home for Easter vacations 
himself.

Mom would have known some
thing was up the way Tom was 
acting. He showed more life and 
pep; had more of his old swing as 
he walked down the Street. He had 
taken to wearing sweaters more 
and staying around home a lot. He 
did a lot of little things for Mom 
around the house- būt she 
wouldn’t let him help with the 
dishes. He went down on bušy days 
and helped Pete. Mom had an idea 
his . money had about run out būt 
he never asked jor any and she 
couldn’t quite bring herself to of- 
fer any. It was a funny thing, Mom 
thought, when his own mother 
couldn’t help him. Būt there was a 
lot in what Charlie Whitney said,

Tommy was going thrčugh a 
stage; and, vvithout knowing just 
why, Mom knew he had to study it 
all out fpr himself. Mom didn’t 
claim to be so smart; būt on some 
things likę that she had tokens.

Būt the nicest thing was the gar- 
den. Mom had loęked at that back 
yard for a good many years and 
thought about a little garden būt 
she never had time for it. Then one 

i day she found Tommy digging andhow Tom* was doing and Mom said | whistllng and worklng hard back Distributed

there. And Mom told him he 
shouldn’t do it būt deep in her 
heart she f eit something that waa 
greater than all the football or 
Thorndyke or the millionaires, 
either. (

Tommy was doing it for his 
mother—and nobody had asked 
him.

The back yard was a busy place 
evenings from then on. Pop came 
out and looked at what Tommy had 
done and that eye went down and 
he shook his head and said Tommy 
wasn’t making the ridges right— 
then he tdok the mattock and 
started d i g g i n g himself. Uncle 
Louie heard about it and came 
right over and said, why didn’t 
they tell him and he could have got 
the seeds f ree by writing to ' his 
friend, Congressman Blythe; and 
Pop said any seeds that Blythe 
would send would grow towafds 
China instead of out bf the ground; 
and that started an argument as 
Uncle Louie had supported Henry 
Blythe ever since he was county 
prosecutor. ■ -

And Florrie Johnson came out 
and sat on her back porch and 
crossed her legs and made eyes at 
Tom and kept on asking him about 
this and that; būt he just passed 
the time of day with her and gavę 
her short answers and when she 
got tired she got up and swung 
herself and went in the house, the 
bold thing.

And Cousin Emmy brought over 
some petunia seeds; somehow or 
other she had a ays been erazy 
about petunias. And .Tommy took 
them and acted real nice likę he 
understood that she had a good 
-heart būt was just kind of flighty.

(To Be Continued)
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Viduržieminis ir Metinis Šokis
— Rengiamas — 

BRIGHTON PARK LIET. ATLETIKOS ir PAŠ. KLIUBO 
LITHUANIAN WEST SIDE HALL

BUVUSIO
M. Meldažio Svetainėj, 2244 W. 23rd Place. Chicago 

Šeštadienio vak., Sausio (Jan.) 6,1934 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakaro. Įžanga 25c.
Orkestras p. STEPHENS REVELERS (Steponavičiaus)
Kliubas nuoširdžiai visuomenę kviečia atsilankyti ir 

dalyvauti Kliubo rengiamajame iškilmingame šokyje. 
Kliubas stengsis kaip jaunus taip ir senus svečius kuo- 
puikiausiai palinksminti. Komitetas deda didžiausias pa
stangas, kad atsilankęs svečias butų patenkintas.

mo

Rengiamas JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAUTIŠKO KLIUBO

Sekmadieny, Sausio 7,1934
Ch. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakaro. įranga 35c ypatai

šiame vakare bus sulošta Dundulienės Artistų Grupės vieno veiks
mo komedija “CONSILIUM FACULTATIS”. Visas programas bus 
labai linksmas. Kiekvienas bus užganėdintas, kuris tik atsilankys.

Kviečiame atsilankyti j šį puikų linksmybių vakarą. Po perstaty-

AR NORITE PASVEIKTI?
Salutaras Bitteris prašalina visokią pilvo netvarką, KAIP 
PRIETVARĄ, PRASTĄ APETITĄ, IŠPŪTIMĄ, GALVOS 

‘ SKAUDĖJIMĄ, ATSIRAUGĖJIMĄ, NERVIŠKUMĄ ir tt.
Išdirbėjai

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
i 639 West 18th Street
iTelephone Canal 1133 CHICAGO,

K. K. CLOTHING CO
1213 SO. HALSTED STREET

Pradedant ŠIANDIE, SAUSIO 6 DIENĄ
PRASIDEDA DIDELIS

IŠPARDAVIMAS

500 SIUTU
ir 1,500 OverKautvi

PASIŪTI GERIAUSIŲ AMERIKONIŠKŲ 
MANUFAĘTURŲ

Nepraleiskite šios progos, atsilankykite ir’ 
pamatykite musų išskirtinas vertybes pirm 

negu eisite kitur pirkti.



šeštadienis, sausio 6, 1934

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SEKRETAS
Apie “Naujienų” jubiliejinį 

vakarų

praėjusį sekmadienį, nuvy
kęs į Ashland Auditoriją, kad 
sutikti Naujus Metus, patėmi- 
jau ant sienų iškabintas dide
les afišas, pranešančias, kad 

“{‘Naujienų” jubiliejinis vaka
ras įvyks toj pat svetainėj va
sario 25 d. Ten pasakyta, kad 
jubiliejaus programe dalyvauk 
200 dalyvių—aktorių, ir pačia
me ofišos viduryje Kl. Jurge- 
lionio paveikslas.

Man labai parupo, kas tai 
per spektaklis su tiek aktorių. 
Bodosi. tokio sceniško veikalo 
dar nėra. Nieko nelaukdamas, 
susieškojau vieną naujienietį ir 
ėmiau kvosti apie jubiliejau* 
planus. Pirmiausiai, sakau, 
kaip ten su tuo veikalu; kas ji 
parašė, koks jo vardas, ką jis 
vaizduoja, kas vaidylos bus ir 
kodėl tiek daug?

—Na... matai... Parašė ir ne-

PENKIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTUVĖS ’

VAINAUSKASJONAS

Mirė sausio 6 <1., 1929 me
tuose, palaidotas Lietuvių Tau
tiškose kapinėse sausio 9 d. 
1929.

Paėjo iš Degionių kaimo, 
Naujamiesčio parapijos, Pane
vėžio apskričio.

Paliko dideliame nuliudime 
žmona Marijona Vainauskienę 
po tėvais Savickaitė, o Lietuvoj 
seserį Kotryna Vainauskai- 
te.

Nors jau 5 metai suėjo nuo 
jo mirties, bet aš negaliu už
miršti savo mylimiausį vyrą. 

Ilsėkis ramiai šaltoj žeme
lėj ir lauk manę ateinant.

Lieka nuliudusi
Marijona Vainauskiene.

s

9

Advokatai

vakare. Nedėlioj sulig sutarties
2403 W. 63rd SU Chlcago .

H.y ......į,. .M.į.... „..f.

Res. 6600 Soufh Artdsian Avenue 
Phone Prosbect 6659 

Ofiso Tel. Canal 02$ 7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821<3o.. Hafrted Street 
- CHICAGO, ILL.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 
n Tel. Canal 0706

DR. J. K0WARSK AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

JOHN B. BORDEN
UBTUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos 9—•B

W. Sidfe: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd}
PanedSlio. 8er%<1o» Ir FMnydto* vak. S Iki • 

“ CAal 61S1
Rockwell Streef 

r Buba tos vak. I U4 •
Mot

, Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenad 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3200

JOSEPH J. GRISn 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell S t. 
Tel. Republic 9723

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkeje. 

Dideli ir' graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Eachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
; - TeL. Cąnal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago 

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

Tel. Cicero 5927

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

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

Tel. Boulevard 1401

ir

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

1934 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap. ir mieste. Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborą po tėvais šul. 
čaitė, 2 dukteris Sofiją ir Kazimierą, švogerj Ignacą Ado- 
mavičią ir jo sūnų Juozapą, šeimynas Kastanto ir Stanis
lovo Zajauskus, Petrą ir Adelą Shaputis ir Joną ir Adelą 
Shaputis ir Juozapą Shaputis ir jo šeimyną, pusseserę 
Apolonia Levickienę, 2 švogerkas Petronėlę Banevičienę 
ir Aleksandrą McGovvan, taipgi ir šėiknynas Karčiauskų, 
Razgaičių, Raudonių, Saimonų, Butkevičįų ir gimiiii®, o 
Lietuvoj brolio dukteris Kastanciją ir Aleksandrą Buda- 
viez ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 4549 South 
Hermitage Avė. Tel. Yards 4247.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, sausio 8 d. 8 vai. ryty 
iš namų į švento Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už> velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Bartkaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiasi dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinj patarnavimą if atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, švogeriai, švogerkos ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graboTius J. F. Etideikis, tet 
Yardk 1741.

LAIDO.JAM PIGIAU NEGU KITI 
« - ' - k .tA l. ? i

' ? • f* | . v (

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

j F EUDEIKIS 
”9. .

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

parašė, dar teberašo... numik- 
čiojo nau*jienietis.

Sakau,— broli, nieko nesu
prantu. Jei norite, kad publi
ka žinotų, ką jus rengiate, tai 
kalbėkite atvirai, žinote, jog 
šiais laikais katės mhiše nie
kas nepirks. Sakykite, kas 
įvyks?

Na, tai sėsk čia į kampą, sa
ko, papasakosiu. Ir ėmė man 
aiškinti, jog veikalas pradėtas 
rašyti jau 20 metų tam atgal, 
bet užbaigti jo begalima. Var
das esąs “Gyvenimas”. Klausiu 
—kieno gyvenimas? “Naujienų” 
—sako. O autorius kas? Vėl 
klaiteiu.—“Laikas”, atkerta.

—Kas gi vaidins?—vėl žin- 
geidauju.

—“Visuomenė” pridūrė.
Po šimtas pypkių, tai kas gi 

žiūrės, jei visi vaidins. Prie 
to, kam-gi tiek daug?

—Tai kad gyvenimas įvai
rus,—negi vienas 
duos.

Pareiškiau, kad 
imo dar mažiau 

yi.‘ pirma.
Imk tave paibelis, sakau, o 

muzikos prie to jūsų “gyveni
mo ar bus?

—Viskas su muzika ir dai
nomis—sako.

Ant galo, užprašo ateiti į 
Naujienas kokį vakarą ir ten, 
sako, turėdami daugiau laiko ga
lėsime plačiau apie tai pasikal
bėti. O dabar jau4 laikas Nau- 
us Metus sveikint.

Tiek to, kas ten nebūtų, tu
rėsiu patirti ir tuomet tą sek
retą išvilksiu ir jums.

—Jūsų Nosius.

viską atvaiz

po jo pareiš- 
suprantu, ne-

iš Teisybės Mylėtojų 
Draugijos darbuotės

BRIDGEPORT. — Viena iš 
stambiausių ir skaitlingiausių 
draugijų Bridgeporte yra Tei
sybes Mylėtojų Draugija, prie 
kurios paskutiniu laiku prisidė
jo daugelis kitų silpnesnių or
ganizacijų. Narių turi apie 600, 
o turto apie $20,000. (Prie or
ganizacijos gali priklausyti vy
rai ir moterys — be skirtumo. 
Metinė mokestis yra $6, o po
mirtinės mokama $250 ir $5 
savaitinės pašalpos.

Draugijos nariai — atsives
kite savo sunūs ir dukteris ir 
prirašykite juos i narius.

TMD rengia vakarų Audito
rijoje šiandien, sausio 6 d., 6:30 
vai. vakare, kuriame bus dali
namos dovanos, prizai, margu-

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visa pasauli . -

PO

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

mynai. Dovanas suaukaVo eilė 
biznierių, klubo rėmėjų, kurių 
pavardes tilps kitoje žinioje. 
Bilietai j draugijos vakarą 15 
centų iš anksto, o prie durų — 
35 centai. Visi kviečiami j va
karą atsilankyti. —Komitetas.

18-toje apielinkeje 
apiplėšė B. Butma- 

nienės įstaigą *
18 APIELINKe. — Gruodžio 

80 d., apie 9:30 vai. vakare 
trys jauni vyrai suėjo į Barbo
ros ButmanienČs užeigą, 1707 
South Halsted strect, ir su re
volverių pagalba suėiliavo 8 
žrriphes, kurie buvo užeigoje. 
Vienas iš piktadarių darbavosi, 

kraudamas cigaretus,į rhaišą 
tabaką, kitiis daiktus ir iš re 
gisterio 
gaiš.

Darbą atlikę, vagiliai susėdo 
į Fordą ir nuvažiavo. Vienas iš 
buvusių užeigoje paleido šūvį 
paskui juos, bet antru kartu 
negalėjo šauti, nes brauningas 
užsikirto. —Senas Petras,

paėmė apie $20 pini-

J

Žodis apie Keistučio 
Klubą

Kaip visi žino, Keistučio Pa- 
šelpinis klubas yra bene di
džiausias pašelpinis klubas Chi- 
eagoje ir įturting'iausias, todėl 
plačiau apie tai nekalbėsiu, 
čia noriu padaryti kelias pa
stabas dėl pereito klubo susi
rinkimo, kuriame buvo išrinkta 
1934 metų klubo valdyba.

Visi, kurie buvo, žino kiek 
kilo triukšmo ir lermo,.kuomet 
atėjo valdybos, ypatingai pir
mininko, nominacijos. Daug 
triukšmo, varžytinių. Atakai 
buvo atkreipti prieš senąjį pir
mininką Wm, J. Buishą, kuris, 
sakoma, daug prisidėjo prie 
klubo išauginimo į didelę orga
nizaciją ir prieš kitus.

buv# trys
datai, NVmT^Toiiishas, Miklu
nas ir Jakavičia. Rinkimus lai
mėjo Jąkavičia, bet dabar kai 
kurie nariai kalba, buk rinki
niai, balsų skaitymas buvęs ne

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

............  ATLANKYKITE
White Star Tavern

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

JUOZAPAS EUDEIKIO
, n* UTĖVAS w

Jeigu Norite Dailumo ir' Nebrangumo j 
Laidotuvėse.........Pa§aulcrtė.. .....

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

it Atr jifckes;' ii
teisingas. Anot skaitlinių, Bui- 
shaš gavęs 110 balsų, Jakavi- 
čia 113, b Miklunas — 36. r

Klubo narys.

RADIOJL JL Jo. A
r'

Nedeldienio Radio
Programas ,

Priminta, kad rytoj, nedėl- 
dienį 11-tą valandą prieš piet 
iš stoties W. G. E. S., 1360 
kilocycles, pastangomis Pro- 
gress Furniture Co., 3224 So. 
Halsted Street, bus transliuo
jamas gražus ir įdomite radio 
programas. Išpildyme dalyvaus 
keletas gabių dainininkų, ku
rie dainuos kvartete, duete ir 
solos, vadovaujant pačiam pro- 
granio vedėjui, J. Romanui.

Prie to. bus. rinktinos muzi
kos, įdomių kalbų bei svarbių 
pranešimų. Dėl to yra patar
tina nepamiršti pasiklausyti.

— M.

BUDRIKO RADIO VALANDA

Ryt dienų, t. y. sekmadieni, 
sausio 7, Jos. F. Budriko ra- 
dio, rakandų ir muzikos krau
tuvė, 3417 S. Halsted st. duos 
puikų lietuviškų dainų ir mu
zikos radio programų iš sto
ties WCFL, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Taipgi dalyvaus Maka
lų šeimyna, kuri visados pasi
žymi savo įvairumu, vargais ir 
džiaugsmais.

DR. VAlTUSH, OPT 
LIETUVIS 

OptometricallįfyAkių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, difrvuotumo, skaudamą 
akių ^arštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia; teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuoke'/tgzamihavimai daro
mas su ęhktra, 
klaidas.. Spedalė 
kyklos vaiklis;

mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atseikimų akys ati-

larpdančią mažiausias 
yda atkreipiam į mo- 
ieiVos akys atitaiso

mos. Valandos nuo. 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akiriių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

, Phone Boulevard 7589 į,4
------

Tel. Yards 1829
DR. G’ SERNER

■M

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ii Akinių Dirbtuve
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto 
.Vv ■ m.-.-.-'" , -

8

......... ....■„■■ir. I yj ...... ........... I I ,,

Primintina,/ kad Budriko 
<rauluvč dabar daro metinį in
ventorių tydel datfg radių, ra
kandų, skalbyklų ir kitokių da
lykų bus išparduota nepapras
tai nupiginta kaina. Auksinius 
dalykus, laikrodėlius ir ginta
rus galima gauti antroje Bud
riko krautuvėje, 3843 S. Halsted 
St.—P.

Daug alinių uždary 
tą 18-toje Apie- 

linkėje
18-TA APIELINKė. — Ket

verge patemyta, kad keletas 
alinių arba “Tavern” durys 
buvo uždarytos, bet savininkų 
negalima buvo matyti dėl ko
kių priežasčių jos buvo užda
rytos. Gal būt, kad laisnių 
klausimas nebuvo išrištas į 
tam tikrą laiką. Miesto meras 
bu4vo pasakęs, kad nuo Sausio 
2-ros bus uždarytos visos alu
dės, kurios neturės miesto 
laisnių.

. žvalgas

Tas pats ir Roselande.
O Roselande ir aplinkinėse

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Therapy 
0 Midwife

6109 South Albang 
Aveniu 
Phone

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

Graboriai_______
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lam š.’* Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 TV. 18th St. Te/. Canal 5174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Td. Ci«n>' 3724. Koplyfi. dykai 

—-    ------ ........ - -

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rupeąčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 310®

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborins 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL.

lių, kurios neturėjo 1934 me
tų laisnių;

PRANEŠIMAI
Si mano Daukanto Draugija laikys 

metinį susirinkimą sekmadieny sau
sio 7 d., 1934 12 vai. dieną Chicagos 
lietuviu Auditorijos svetainėj, 3138 
So. Halsted St. Visi nariai yra kvie
čiami pribūti, nes yra svarbus susi; 
rinkimas, kadangi yra vienas labai 
svarbus klausimas apsvarsyti, kuris 
yra atidėtas iki šio susirinkimo ga
utinai sutvarkyti, tai pomirtinės mo- 
cestis nariams, taipat ir kitokių svar
bių klausimų bus svarstoma dėl 
draugijos labo. Taipgi kiekvienas 
draugas privalo pasirūpinti su mo- 
cestimis, kad nenustotų draugijos 
teisių. P. K. nut. rašt.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
sausio 7 d. Liberty Grove svet. 4615 
So. Mozart St. 12 vai. dieną. Visi 
nariai būtinai turite dalyvauti, nes 
pagal kontrolės komisijos rekomen
dacijos bus svarstomi konstituciniai 
klausimai, kurie liečia kiekvieną na- 
rį-e. Apart to bUs daug svarbių ra
portų per valdybą ir įvairias komi
sijas. — St. Narkis, sekr.

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks ne pirmą 
nedėldienį, bet kaip yra nutarta, 
trečia nedėldienį po pirmam tai yra 
21 d. sausio 1934 m. Jono Garbužio 
svetainėj, 3749 S. Halsted St.

W, Didžiulis, prot. rašt.

Kaupiškiu Progres. Kliubo meti
nis susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 7, 10 vai. ryto Morning Star 
Kliubo buveinėj, 1654 N. Damen 
Avė. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti, nes bus keletą svarbiu reikalų 
apsvarstoma. V. čepulevičius, rašt.

SIUSKIT FEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmones’r 

pataria Lietuvos bate

Lietuviai Daktarai 
A m ė r ik o« Lietuvių Daktarų Draugijo* 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

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

kampas 67th irv Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seriedomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Phone Canal 6122

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

^Valandos: 1—3 it 7—8 
Šeredomis ir nedaliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Californut At>ė.

Telefonas Reptiblie 7868

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Dr. Strikofis
Gydytojas ir Chjrurgas
Ofu»i 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

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

2400 W. Madisbn St.
VaL I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio U Europos ir oėl praktikuoja 
senojoj pietoj.

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

dieniais pagal easitarimą.

3335 So. Halsted St 
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tet. Victory 2343

756 W. 35th st.
(Cor. of 35th 8 Halsted Su.) 

Ofiso valandos ano 1-3. nno 6:30-8:30
Nediidieniai* pafal aptarti

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
* PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35th St

(Cot. of 35th V Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais ragai sutartį.

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

DENTISTAS
4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
ano 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS - 

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Ugdė Patk 6755 «r 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 nūo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. va k. Nedaliomis iŠ šventa- 

niais 10—12 diena.
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NAUJU METU SUTIKTUVIU AVIACIJOS 
BALIUS GYVAI TEBEDISKUSUOJAMAS

Nepaprastas pasisekimas nustebino minias 
atsilankiusių svečių; entuziazmas 

skridimui kyla publikoje

jams, bilietų platintojams, dar
bininkams, progrąmo dalyviams, 
kalbėtojams, biznieriams, kurio- 
aukavo įvairius produktus ir 
apie kūrintos bus pakalbėta plą- 
Čiau sekančią savaitę, radio 
garsintojams ir visiems kitiems 
širdingų AČIŪ ir laimingų ii 
kuoliriksmiausių Naujų Metų!

Nors Chicagos ir bendrai vi
sos Amerikos lietuvių visuome
nė gyvai interesuojasi ir re
mia Antrąjį Lietuvių Tranzat- 
lantinį Skridimų, tas entuziaz
mas Chicagoje po Naujų Metų 
Sutiktuvių ir Aviacijos Baliaus 
pradėjo taip smarkiai kilti, kad 
lakūnas Janušauskas ir AL- 
TASS centro nariai, kartu su 
visais lokaliais komitetais, ti
ki, jog beveik viena Chicago 
dabartiniame u*pe, galėtų visus 
pinigus sukelti ir pasiųsti la
kūną Juozų R. James-Janušaus- 
kų su “LITUANICA ANTRĄ
JA" per platųjį Atlantiką į 
musų gimtinį kraštų Lietuvą.

Kur nepasisuksi, visur žmo
nės kalba apie tų Aviacijos 
Balių, kuris Įvyko Naujų Metų

išvakarėse Ashland Boulevard 
Auditorium, Van Buren ir Ash
land Blvd., kampas. Minios lie
tuvių į jį atsilankė, šimtai jau
nimo, šimtai suaugusių, šimtai 
profesionalų ir biznierių... Su
brinkę taip linksminosi, džiū
gavo, taip iškilmingai suliko 
tūtos 1934, kaip niekuomet ikš
iol neteko matyti bent viena 

Tie lietuvių parengime Chica
goje. Ūpas—geras, pakilęs, 
imagus. Visur klegesys, suka- 
'imai, nei vieno žmogaus ra
maus, nesusijaudinusio, nesu
jaudinto. Ei, kuT čia viską iš- 
□asakosi.

Pagrobė $3,000 ver
tės brangenybių iš 
F. Andriaus k-Vės

Vasario 25 d.
Ashland Boulevard Au
ditorijoj susirinks visos 
Amerikos didelė lietu
vių šeimyna pasižmonė
ti, pasidžiaugti musų 
pažanga ir sykiu suda
ryti didžiausias iškilmes 
— Naujienų 20 metų su
kaktuvių celebracijas.

ir rūpinkimės . dėl visų gerovės. 
Taip pat turime užsimokėti vi
sus užvilktus mokesčius ir tuo
met pagelbėsime kaip SLA., 
taip ir kuopos finansų sekreto
riui knygas sutvarkyti, žinom 
Nauji Metai,
pas> —sek. M. Pallock.

CLASSIFIED ADS I
J

CLASSIFIED ADS
-

tai ir naujas la-

Kalbėjo majoro atstovas

BRIDGEPORT. — Kai 4:30 
po pietų, sausio 4 d., p. F. An
driaus auksų krautuven, 3146 
So. Halsted St., Įėjo gražiai 
apsirėdęs vyras; paprašo p. 
Andriaus parodyti jam wrist 
watch. Kai savininkas nusigrį
žę prie šėpos, tuo tarpu įėjo 
kitas banditas. Pirmasis 
te į p. Andrių revolverį 
pė tylėti, kol antrasis 
kęs įvairiais auksiniais
dabriniais daiktais vertės apie 
$3,000 ir ėjo lauk.

Krautuvėje tuo tarpu buvo 
vienas kostumeris ir 4 metų 
vaikas. Visi jie stovėjo nesi 
judindami. Kai abu vagys spru
ko lauk, p. Andriu‘s iš antros 
pusės kounterio paleidb tris šū
vius ir trečiu šuviu 
“kostumerį” plėšiką,
suklupo, bet visgi išbėgo, 
tarpu* iš stovėjusio plėšikų 
tomobilio pasipylė šūviai, 
kurių nukentėjo visi p. 
driaus langai ir durų stiklai.

Plėšikai nesuimti.

atstu 
ir lie- 
surin- 
ir si-

Pp. Rudinskai ir Ka
siuliai atidarė alinę

Furnished Rotoms
RENDON šviesus apšildomas kain- 

’ , vaikinam,
merginom ar vedusieins, galima var
toti virtuvę, 3316 W. 55 St. Tel. 
Republic 8214.

BR0CKWAL Trokas, Flarc Body, 
nebrangiai. Atsišaukite Bridgeport barys su ar be valgio, 
Tobacco Co. 3267 So. Halsted St. 
Tel. Victory 5382.

—o—

100 NAUJU 
SKALBYKLŲ 

1934

Majoras atsiuntė savo atsto
vų j Balių, kad pasveikinti su
sirinkusius į didžiulių minių lie
tuvius. Apgailestavo, kad as
meniška negalėjo atvykti, kaip 
buvo prižadėjęs, nes susirgo ir 
kelias dienas turėjo išgulėti ’o- 
voje. Majorų Kelly atstovavo 
Barrett artimas Jo draugas ir 
plačiai žinomas asmuo miesto 
viršūnėse p. Lewe. Valstijos 
auditorius Barrett prisiuntė 
sveikinimo telegramų, iš Spring- 
fieldo, kur turėjo nuvykti ban
kų reikalais nežiūrint švenčių 
—kad “jis su Lietuviai šiame 
darbe ir teiks jam visokeriopą 
jam galimų pagalbų”, Už jį kal
bėjo aldermonas J. Egan.

Kalvaitis ragina visus skridimą 
remti

pašovė 
Plėšikas 

Tuo 
ali
ntu) 
An-

Sekmadienį Kaži 
miero Pažarskio 

koncertas

Budriko krautuvė turi 
išparduoti po 

$29.00. $39.00. 
$49.00, $59.00. 

$69.00.
Dykai elektrikinis 
. prosas ir muilas.

yra kilnus 
kiekvienas

kitų žymių

$5.00, polam 
tik 75 

taip kad
tereikia mokėt 
centus j savaitę, 
mašina pati per save išsimo
kės. Bet pamislykite, kiek 
sutaupysite laiko ir sveika
tos. Drapanos būna daug 
baltesnės ir tveria daug il
giau, tai kodėl nepašaukti 
Boulevard 4705 ir dasižinoti 
dauginus apie tas naujas 
skalbyklas?

Jos. F. Sudrik,k
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Iš Stoties WCFL, 970 k. nuo 1 
iki 2 vai. po pietų duodama gra
žus lietuvių radio programas šeš
tas metas. Bud riko muzikos, ra
kandų ir radio krautuves.

Atsilankė ir Lietuvos Konsu
las Chicagoj p. A. Kalvaitis, 
kuris gyvai pasakytoje kalboje 
pasveikino visus susirinkusius 
ir ragino juos remti “LITUA- 
NICOŠ ANTROSIOS” žygį kiek 
kas gali, nes žygis 
ir remtinas. Lai 
prie jo prisideda.

Buvo daugelis ir
įsmenų, tarp jų nemažas skai 
•ius lakūnų, kurie yra artimi 

Juozo R. James-Janušausko 
draugai ir atėjo kartu su juo 
sutikti tuos metus, kuriuos jis 
)adarys reikšmingais Lietuvių 
stori joj e.

Nežiūrint visų sunkių aplin 
cybių sukontroliuoti linksmą, 
džiūgaujančią minią, “Pirmyn” 
choras, “Gėlių Darželis”, “Jau 
nosios Birutes’ narės, solistai 
p. S. Rimkus, p. Anele S. Ste
ponavičienė pateikė trumpų, bet 
margą programą, tarp kurio 
umerių buvo įterptos kalbos 

\LTASS centro narių ir žy
mesnių lietuvių, kaip p. A. Kar 
tano, P. Grigaičio, Dr. M. T 
Strikolio, Dr. S. Biežio, adv. 
3. P. Kai, Dr. A. Dundulio.

Tikrai, neužmirštinas buvo 
as vakaras.

šiuomi to baliaus rengėjai 
merikos Lietuvių Tranzatlan- 

tini© Skridimo Sąjunga, kartu 
;u lakunu Juozu R. James-Ja- 
nušausku nori išreikšti visai at
silankiusiai publikai, darbuoto-

Sausio 7 d. buvusioj Melda- 
žio svetainėje, 2244 W. 23rd 
PI., įvyksta dainininko Kazi
miero Pažarskio laukiamas kon
certas.

Koncerto progrMiil^š bus ne
apsakomai geras ir labai įdo
mus. Dalyvauja beveik visi Chi- 
cagos lietuvių žymesnieji solis
tai, duotai, sextetas ir šokikė 
p-lc ‘Pauline Rudnick (Miss 
State Theatre). Taipgi bus gra
žios smuikos muzika, kurių su
teiks gabi p-le Woicick.(

Visa rengimo komisija di
džiausiai dirba, ruošiasi. Savo 
darbui visur randa gražaus pri
tarimo.

Koncertas prasidės 5:30 vai. 
po pietų. Po • koncerto bus šo
kiai prie Virgin i a- Ambassadors 
orkestro nuo 8 vai. iki 12:30 
vai. vak. Visų lauksime/

Raganius.

L Jasinskas kaip rei 
kiant pradėjo nau

juosius metus

LACHAWICZ IR SUNAI

S. C. L. S. D. L.
PAGRABŲ VEDBJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui, _
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Cicero, III.
1439 S. 49th Court

Telefonas Cicero 5927

Chicago, UI.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

Kavaliauskas nieko nelaukęs iš
sitraukia pinigus ir užmoka. Už 
prenumeratų. Jasinskas pini
gus priėmė, nors jis ir nėra 
kontestantu, o Kavaliauską ir 
Kaminksų “Naujienos” lankys 
kiekvienų dieną.

Jie abu yra draugiški biznie
riai, kuriems gerki sekasi ir 
kurievisutopiet užlaiko gerus 
gėrimus-trunktis. Mums juos 
beragaujant pasirodė ir p. Ka
minskienė su sūnumi Vytautu. 
Nors Vytautas ’tikx jaunas pi
lietis, apie 12 mėnesių amžiaus, 
bet su Mama gerai susišneka. 
Nori precelį, sako ‘niam, niam”. 
Nori vandens, sako “niam, 
niam”. Mama, viską supranta.

Vieni kitiems palinkėję links 
mų Naujų Metų, išsiskirstėm, o 
“Naujienos” lankys p. Kava
liauskų kiekvieną diena 
tuos Naujus Metus.

Linkiu laimingų Metų ir vi
siems “Naujienų” skaitytojams.

—J.

CHICAGO LAWN. Kiek 
laiko atgal ' pp. A. Rudinskai, 
1624 So. 49 Ct., ir pp. A. Ka
siuliai atidarė alinę adresu 5949 
So. Kedzie Avė.

Vieta graži ir patogi ir savi
ninkai randa biznį pasekmingu 
ir geru, nežiūrint į žiemos se
zonų. Būriai draugų dažnai at
lanko pp. Rudinskus ir Kasiu
lius naujoje vietoje.

P-as A. Kasiulis yra savinin
kas Midland Motor Sales, Stu- 
debaker agentūros, netoli Ar
cher ir Kedzie Avė.

Linkime naujiems biznie
riams pasisekimo. —Rep.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Cedarcrest 2011

p ar

Ryt SLA. 260 kuopas 
susirinkimas

■ I ------------
^ARQUETTE PARK. — Š. 

L. Ą. 260 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks 7 dieną sausio, 
2 vai. po pietųi^Ą, N. Masulio 
real estate ofise, 6641 South 
Western Avė. Tad, gerbiamieji 
nariai ir narės, esate kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, nes tai 
yra metinis susirinkimas ir 
yra daug naujų sumanymų, ku
rie turi bųti rūpestingai aptar
ti, kaip dėl SLA. taip ir dėl 
tautos labo.
bukime visi šiame susirinkime

Tad, gerbiamieji,

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 pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
riejankyma 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 budjr. Draugijos narni 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

MILDA
■ I ■ THEATRE® B
31-ma ir South .Halsted St.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Sausio 6

Hero!
RICHARD DIX In

Ace of Aces”

lt: TK|ĖWICZ£•

MORTGAGE BANKERS

PIERCE-ARROW DE LUXE PAS- 
KIAUSIS 1931 MODELIO SEDANAS

Važiavau juo labai mažai, yra 
taip naujas kaip dieną, kuomet jj 
nusipirkau. Originaliu, gražus dvie
jų spalvų išbaigimas 
ženklo, puikus tairai. 
matyti, kad įvertinti, 
už $300. Namie bile 
North Kedzie Avė., arti 
2-ros lubos. —O—

RENDON fornišiuotas kambarys, 
galima valgi pasigaminti. Tiktai vy
rams, gražiai išpuoštas kambarys. < 

2029 Freemont Avė.

— be jokio 
Reikia pa- 
Paaukausiu 

laiku. 1004 
Austin Blvd.,

RENDON 3—4 fornišiuoti kamba
riai arba be fornišių, šviesus, apšildo
mi, su visais parankumais, dėl merginų 
arba ženotai porai. Renda pigi. 

4913 So. Keelor Avė.

PARSIDUODA 2-jų tonų Diamond 
T t rokas su 4 pneumatic tekiniais, 4 
cylinderių, modelis 1927 m.

4428 So. Western Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Business Service
BiznioL^Rgtaj^a.rijuąg

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiumimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

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

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

PARDAVIMUI 
BUČERNE IR 
GROSERNĖ

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

1430 So. 50th Ct.
Cicero, III

ALAUS “coolcriai” 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.,

PARSIDUODA alinė su visais 
įrengimais, kambariai gyvenimui. Biz
nis išdirbtas, teisingas pasiulijimas 
nupirks, priežastį pardavimo patir
site ant vietos, 1503 So. 49 Avė.. 
Cicero, III.

Tol. CANal 5668

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

Personai
 , Ąsingny Ieško

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

JOKŪBAS KORŽENIAUSKAS 
Petrašunai, Kauno apskr. Lietuva.

PAIEŠKAU sau draugo, vaikino 
arba naši; kurs mylėtų ramų gyve
nimą. “ Aš esu našlė, vidutinio am
žiaus. Dėl platesnių žinių rašykite 
laišką, Box 64, 1739 So. Halsted St. 
Naujienos.

Situation Wanted 
Darbo .ĮęSko

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

Help Wanted—Malė 
 Pa r bini n kų Reikia

REIKALINGAS vyras ant. ūkės, tu
ri būt patyręs. Atsišaukite vaka
rais. 6330 S. Keeler Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. 4401 So. Richmond St. Tel. 
Lafayette 1330.

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

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

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

ALAUS TAVERN 
’arsiduoda ant 2958 So. Union Avė.' 
tampo, laisnis dėl 1934 išpirktas, 
liznis išdirbtas per daugeli metų. 

Parduosiu pusę arba visą. Priežas
tis pardavimo — turi tą vietą 
našlės, o aš turiu tris biznius, 
nai moterei persunku apžiūrėti, 
si šaulei to

AGNĖS ŠIDLAUSKAS, 
3428 So. Halsted St.

Tel. Yards 2074

dvi 
vie- 
At-

BRIGHTON PARK.— Naujų 
Metų sulaukus iš ryto išėjau 
pasivaikščioti po McKinley par
ką. Oras buvo šaltas, vėjas 
gnaibo nosį. Užsimaniau pa
silsėt ir užeinu1 pas pp. Kamins
ką ir Kavaliauskų, kurie turi 
užeigų adresu 2508 West 38th 
Street, čia randu svečių, Ja- 
sinską ir Karanzevičių, senus 
naujieniečius besilinksminant 
Naujų Metų sulatfkųs.

O tų diskusijų, lermų, apie 
parengtą Naujų Metų Sutiktu
vių balių Ashland Boulevard 
Auditorium lakūno Juozo R. 
James-Janušpi/iko naudai. Vie
nas iš svečių klausia kodėl tos 
“Naujienos” taip remia lakūną. 
Jasinskas paaiškina, kad “Nau
jienos” remia viską, kas yra 
lietuvių naudai. Dėde Kava • 
liauskas tuomet pastebi, kad' 
jis irgi mėgstąs skaityti “Nau-| 
jienas” ir jas nusiperkųs karts 
nuo karto.

Jasinskas tuomet sako, duok 
$8.00, tai gausi "Naujienas” 
kasdien, ir priduria, kad gir
dėjęs jog dabar laike vajaus 
užsirašęs “Naujienas” metams, 
gausi jas per XS mėnesių. Dėdė • <• -

su ELIZABETH ALLEN ir 
RALPH BELLIAMY

taipgi scenos veikalas ir komedija

RE AL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
- ' ' ' '' ' V

Prisirašykite i musų spulki

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 Wešt 47th St.,

Help Wanted—Female
_____ Darbininkių Reikią
REIKALINGOS moteris imti 

sakymus i namus, patyrusios ir 
patyrusios. Mes išmokinsime.

2029 Freemont Avė.

už- 
ne-

ALAUS TAVERN PARDAVIMUI. 
Gera apielinkė, 3 metai kaip įsteig
tas, 4 kambarių flatas užpakaly. $20 
renda mėnesiui. Apleidžiu miestą, 
priverstas parduoti.

6825 So. Halsted St.

RAMOVAI ItheatreFiTHEATRE" ■
Halsted Street35th ir So.

Sausio 6

“Meet thė Baron”
K

I ' ■ ‘ ■' G

su JACK PRARL 
“BARON MUNčHAUSEN” ir 

JIMMY DURANTE

r - •

/ ■

šeštadieny Sausio 6
A

bus išdalinta 100 Dust Mops
.■ * ■ , >.

dėl motetų, z
J ' /• ' -l.''; V.

.. ... ......................

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.

JUsų žydukas l 
mandagioj.

Užlai-

patarnaus jums

'' - JUS

Iglgl

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Mes mokame cash už $100 
Lietuvos Bonhs

Anderson, Plotz & Co.,
Ine.

. 2». SO, LA. SAįLE STREET 
Room 548

O-

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikią

GYVYBES APDRAUDA
Reikalingi ambitiški vyrai ir mo

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

PARSIDUODA arba įsimaino ant 
mažos farmos viena iš dviejų alu- 
džių su namu ar be namo ir su lais- 
niais. Arba priimsiu pusininką.

1828 Canalport Avė.

GROSERNĖ pardavimui, gera 
vieta priverstas parduoti nes turim 
kita bizni. Tel. Canal 2695, 1709 So. 
Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir Bučer- 
nė su kampiniu namu. Auksinė mai
nu dėl tinkamų žmonių. Priimsiu 
mainus. 1058 W. 51 St. Telefonas 
Hemlock 1510.

REIKALINGA vienas vyras ir vie
na moteris Chicagoje ir tiek pat ki
tuose miestuose, kurie savistoviai 
gali vesti nuosavą sub-agenturą. 
Geras ir lengvai parduodamas Svei
katos Produktas. Taipgi atkartoti- 
ni orderiai. Be investmento. Iš
mokinsime. Priduokite paliudijimus 
ir rašykite adresu Box 65, 1739 So. 
Halsted St., Naujienos, Chicago, III.

Fartng For Sale 
r’kirti Pardavimui

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

GYVYBES APDRAUDA
Reikalingi ambitiški vyrai ir mote

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

. ant farmos Amerikoj. 
LEONARD NIEDVARAS 

Coip. 1107 CCC-VC 
E. Barre, Vt. 

arba «
K. SALUCHA

2136 W. 24 St., Chicago, III.

For Rent
RENDON Storas geras dėl saliuno 

arba bile kokio biznio — pigiai. 
Priežastis savininkas išvažiuoja ant 
f ar mos. 4528 So. Wood St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys vai

kinams ar merginoms, ar ženotai 
porai. Virtuvę gali vartoti dėl val
gio pasidarymo. 6127 S. Washtenaw 
Ave4 K. Petruliai

Real Estate For Sale 
Naniai-Žemė Panla vimuĮ

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

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

PARSIDUODA 5 kambarių na
mas ir 6 lotai arba kas norite galite 
renduoti. Savininkas 6001 South 
Carpenter St. Englewood 2116:

X*'.




