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Chicago pasiliko
be pieno

Streikuojantys pieno farmeriai visiškai su 
stabdė pieno pristatymą į Chicago. Gal 

praleis pieną invalidams ir vaikams
CHICAGO.—Kadangi dėl pieno farmerių streiko Chicago 

negauna piene, o buvęs išteklius jau išsibaigė, pieno pristaty
mas į namus nuo šio ryto bus sustabdytas iki užsibaigs farme
rių streikas. Pieno išvežioto jai vakar gavo iš savo kompanijų 
įsakymą šįryt neateiti į darbą.

Tik 5 n uos. reikiamo Chicagai pieno daugio liko pristaty
ta vakar. Tas pienas bus išdalinta porcijomis, kad jo gautu 
nors vaikai ir invalidai. Apie 600,000 kvortų pieno, kuris buvo 
gabenamas prie streiko neprisidėjusių farmerių liko išlietas ant 
kelių streikierių pikietuotojų.

Ligoninės turės pieno užtektinai, taipgi senelių ir vaikų 
prieglaudos. /

VVASHINGTON, s. 7. — Agrikultūros administracija nuta
rė bandyti sutsikinti pieno streiką Chicagoje. Tai bus padaryta 
paskelbiant naują pieno kodeksą, kuris nuramintų streikuojan
čius farmerius. Kodeksas nebandytų nustatyti pieno kainą 
vartotojams, bet bandytų sumažinti produkciją.

CHICAGO.— Streikuojantys pieno, tačiaus vakar, manoma, 
pieno farmeriai, kurie parūpina Į pieno pristatymas liko visiškai 
90 nuoš. Chicagoje suvartoja
mo pieno, pradėję šeštadieny 
streiką protestui ‘jn’feš’'didžių
jų pieninių bandymą nukapoti 
pieno kainas farmeriams, va
kar visiškai sustabdė pieno pri
statymą Chicagon.

Negalėjo pristatyt net ir prie 
streiko neprisidėję farmeriai, 
kurie parduoda pieną nepri- 
prisomoms pieninėms, nes strei
kuojantys ūkininkų pikietuoto- 
jai uždarė visus kelius į Chi
cago ir gaudė kiekvieną prava
žiuojantį su pienu troką. Su
stabdė pagautą troką, pieną iš
liedavo ant kelio ir tada paleis
davo važiuoti tuščią troką.

šeštadieny per pikietuotojų 
eiles pravažiavo apie 5 nuoš i tai atgal.

liko nu-

tarybos, 
jau ant-

K. Billings, kad 
ant paroliaus, 

valstijos kalėji- 
sąlygų

žemės niislinkimo ir išplovimo bėgių vakarinės Montana kalnuose greitasis Milwaukee kelioDėl
pasažierinis traukinys su 120 pasažierių liko sulaikytas dviem dienom. Laimė dar išplovimą 
bėgių laiku pastebėta ir traukinys liko laiku sustabdytas, kitaip jis butų nusiritęs į kalnų ežerą. 
Fotografijos nuimtos vieno pasažierių.

Lietuvos Naujienos
Vilijampolėje užmušė 
policijos vachmistrą ir 
gavo 6 metus kalėjimo

KAUNAS.—Praėjusią vasarą 
lijampolėje pil. Valaškevi- 

čius įsigėręs pradėjo triukš
mauti. Vilijampolės policijos 
vachmistras Juozas Naujikas 
Valaškevičių norėjo * sulaikyti 
ir nugabenti policijos nutova- 
don, bet tuo momentu su Va- 
laškevičium ėjus’p-lė Cibuly te 
iš kažkur ištraukus įdavė Va- 
laškevičiui akmenį, kurį Valaš- 
kevičiuts paleido vachmistrui 
tiesiog į galvą. Vachmistras 
Naujikas sunkiai buvo sužeis
tas ir nugabentas ligoninėn. Su
žalojimas galvos kiaušo buvo 
toks smarkus, kad kraujas įsi
liejo j smegenis ir į ketvirtą 
dieną Naujikas mirė. Valaške- 
vičius su* Cibulyte buvo pa
traukti teisman kaltinimaisiais. 
Užvakar Kauno apyg. teismas 
juodviejų bylą sprendė ir Va
laškevičių nubaudė 6 metus, o 
Cibulytę 4 metus sunk, darbų 
kalėjimo.

Lietuva susitarė su 
estais

Susitarimas įvyko platesnio ma
štabo negu buvo numatyta

TALINAS. XII. 15. Elta. — 
Gruodžio 14 d. 12:30 vai. estų 
ir lietuvių delegacijos galuti
nai susitarė dėl prekybos su
tarties sudarymo. Sutartis bus 
platesnė ir toliau einanti, ne
gu* pradžioje buvo laukiama. 
Pagal papildomą tarifu sutar
tį, prie laikinos sutarties su
daryta nuolatinė prekybos ir 
laivininkystės sutartis, kuri sa
vo prekybos santykius liečian
čioje dalyje remiasi didžiausio 
palankumo principu. Abiejų 
valstybių laivai šiose valstybė
se bus traktuojami vienodai su 
savais laivais.

fį
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sustabdytas.

Kadangi Chicago turėjo pie
no ištkeliaus tik dviem die-..... , < >
nom, tai Šiandie pieno ištekliai 
bus išsisėmę ir gal todėl apsi 
stos pieno pristatymas į na
mus.

Kad nepakenkti vaikų ir in
validų sveikatai, streikuojantys 
farmeriai sutiko parūpinti už
tektinai pieno ligoninėms ir 
tiems namams, kur randasi in
validų ir vaikų.

Farmeriai džiaugiasi, kad jie 
pieno pristatymo sustabdyme 
dabar atliko daugiau į 24 
landas, negu buvo atsiekę 
trijų savaičių streiką penki

Bellwode nušautas 
žmogvagių vadas 

Tadas Klutas
Spėjamu, ruošėsi prie naujos 

žmogvagystės. Universiteto 
studentas pavirto kriminalis
tu

va- 
per 
me-

Mnnnav Ril !^ini Pardoną ir kad Mooney
Iri v vile j UI DU" buvo lig pradėjęs ieškoti ko-— 4?

(ings, atsisakė pa 
liuosuoti paroliui
FOOLSOM, Cal., s. 7.—Pra 

šymas VVarren 
jį paliuosuotų 
tapo atmestas 
mų parolių ir
Jo prašymas paroliaus 
ru sykiu atmetamas.

Warren K. Billings 
teistas visam amžiui kalėjiman
toje pačioj byloje, kurioje Tom 
Mooney liko pasmerktas mii- 
čiai, būtent neva už padėjimą 
bombos 1906 m. preparadness 
parade. Mirties bausmė Moo
ney vėliau, prezidentui Wilsonui 
įsimaišius liko pakeista kalėji
mu iki gyvos galvos.

Pastaruoju laiku tarp Mooney 
ir Billings buvo lig iškilę ne
susipratimai, Mooney paskel
bus, kad jis nepriims paro
liaus, jis tik priimtų besąly-

fe
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir gal šalčiau.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4> 

35.

munistų pagelbos. Billings 
tų pasitenkinęs parolium, 
ir jo negavo.

bu- 
bet

22,000,000 žmonių 
dirba dėl valdžios

WASHINGTON, s. 7. —Prie 
valdžios darbų šiuo laiku dirba 
apie 22,000,000 darbininkų, ku
rie gauna algą iš federalinės 
valdžios—arba vienas iš dešim
ties piliečių, čia įskaityti ir 
visi gaunantys valdžios pašel- 
pas—ūkininkai, karo veteranai, 
šelpiami bedarbiai.

Buvo “turtingas” girėsi milio- 
nais—vokiškų markių

EAST ST. LOUIS, III., s. 7. 
—George W. Balzer tankiai gir
davosi savo didelias turtais, 
tiesiog milionais. Kai jis mi
rė, atidarius banke jo dėžutę 
rasta. 24,000,000 
markėmis, 850,000 
rubliais ir 160,000
kronomis. Nežiūrint jo milio- 
nų, jis tapo palaidotas beturčių 
kapinėse.

vokiškomis 
rusiškais 
Austrijos

NAVOJOA, Sonora, Meksi
koj, s. 7.—Vietos valdžia suse
kę suokalbį nužudyti Sanoros 
gubernatorių Calles, sUnų buv. 
prezidento, 
areštuota.

10 sitokalbipinkų

M

CHICAGO.—Dideles žmogva
gių šaikos vadas Tadas (Hand- 
some Jack) Klutas liko vietoj 
nušautas, o Walter Detrick, pa
bėgęs iš Michigan kalėjimo ka
linys ir John Dillinger šaikos 
narys, liko suimtas policijai už
klupus namus 619 S. 24 Avė., 
Bellwood, į vakarus nuo May- 
wood.

Kartu tapo areštuoti vienas 
buvęs, kitas esantis Maywood 
kvietkininkų unijos biznio agen
tai, vienas kurių ir atvežė j 
tuos namus Klu’tą.

Tas namas, kur Klutas liko 
nušautas, randasi priešais Bell- 
wood policijos viršininko na
mą.

Policija nujautė, kad Klutas 
planuoja naują žmogvagystę, 
kad nu*sikratyti tūlo gamblerio 
iš Blue Island, James Hackett, 
kurį jis su draugais jau du 
sykiu buvo išvogęs. Dabar tas 
gambleris turėjo liudyti prieš du 
jo draugus, kurie yra teisia
mi už žmogžudystę. Paties 
Kiūto policija ieškojo jau kelis 
mėnesius, bet vis neįstengė su
gauti. Manoma, kad Klutas 
ir planavo paimti tą gambelrį 
“raidui”, kad valdžia netektų 
svarbiausio liiMytojo prieš jo 
draugus.

Kai policija užklupo tą na
mą, tai Kiūto jame berado. Su
ėmusi visus tame name rastus 
žmones, policija pasiryžo lauk
ti atvykstant Kiūto. Po pen
kių valandų laukimo, prie na
mo privažiavo puošnus unijos 
biznio agento automobilis, iš 
kurio Klutas ir išlipo. Priėjęs 
prie durų jis paskambino skam
baliuką. Duris atidarė polici
ja. Pamatęs tą jis stvėrėsi 
už savo revolverio kišenių j e.

Bet nors revolverį spėjo išsi- 
traukti, bet-iššauti nebespėjo: 
pasipylė papliaupa iš policijos 
kulkosvaidžio ir Klutas nusirito 
nuo laiptų nebegyvas. Jo kiše- 
ninuje rastas ir kitas revolve
ris, taipgi jo krepšy neva su 
drabužiais, rasta kulkosvaidis, 
keli revolveriai ir ašarinių du
jų šautuvas.

Klutas nėra paprastas krimi 
nalistas. Jis yra baigęs kole
giją ir lankęs Illinois universi 
tetą. Kriminalistu pavirto pra
dėjęs Peorijoj vogti automobi
lius. 1930 m. jis buvo pa
gautas gabenant vogtus auto
mobilius, tečiaus pabėgo nušo
vęs šerifo padėjėją. Per pas
taruosius . tris metus jis vado
vavo didelei žmogvagių šaikai. 
Patį Klutą buvo sunku pagau
ti, nes jis dėl augšto išsilavi
nimo lengvai galėjo patekti į 
augštesnę draugiją ir jo pėd
sakai dingdavo. Be to, yra 
žymių, kad jis bandė pakeisti 
veido išvaizdą ir pirštų žymes, 
kad niekas negalėtų jį pažinti.

Rooseveltas prita
riąs 2 m. karo skolą 

moratoriumui
WASHINGTON, s. 7: — Roo- 

sevelto administracija prita
rianti paskelbimui dviems me
tams karo skolų moratoriumo, 
kad tuo duoti pasauliui progos 
atsikvėpti ir atsigauti nuo de
presijos. ' -

Tuo pačiu laiku Rooseveltas 
įvairiomis priemonėmis ban
dysiąs išvystyti Amerikos pre
kybą su* užsieniu. Jau dabar 
yra įvedami kontigentai ir kvo
tos prekboje su užsieniu.

Hitlerio vyskupas 
pasiskelbė bažny
čios diktatorium

32 m. motina turėjo 20 viaikų

CREIGHTON MINE, Oat., s. 
7.—Vakar gimė kūdikis Mrs. 
Renaldo Pierni, 32 m. močiutei. 
Tai 20-tas vaikas nuo jos iš
tekėjimo 22 metai atgal. Išeitų, 
kad ji vedė būdama tik 10 me
tų. Tik 10 jos vaikų gyvena. 
Jis turi 3 anūkes, gimusias jos 
dukterei, kuri apsivedė būda
ma 15 metų amžiais ir dabar 
turi 21 m.

WASHINGTON, s. 7;—Pre
zidentas Rooseveltas niekur iš 
Washingtono nevažiuos per vi
są kongreso posėdžiavimo lai
ką. Manoma, kad kongresas 
užbaigs dabatinę sesiją pra
džioj pavasario.

BERLYNAS, s. 7.— Reicho 
vyskupas Ludwig Mueller, dide
lis Hitlerio šalininkas, negalė
damas kitaip negalėti opoziciją 
bažnyčioje, pasiskelbė save dik
torium vokiečių evangelikų 
bažnyčios, kad neva atsteigti 
joje tvarką ir pašalinti visus 
kivirčius. J f

Pirmiausia jis uždraudė ku
nigams svarstyti politinius 
klausimus ir smerkti bažnyčios 
valdžią. Tokie kunigai bus 
spenduojami ir šalinami iš vie
tų. Taipgi bus pašalinti visi 
kunigai, kurie nėra arioniškos 
kilmės.

Opozicija betgi neketina nu
sileisti ir ruošiasi tęsti kovą 
su reicho vyskupu. Prie opo
zicijos priklauso, ir apie 6,000 
kunigų. Opozicija numato, kad 
dabar prasidės aštrus opozici
jos persekiojimas.

WASHINGTON, s. 7.

Praloto Olšausko pali
kimą parduoda iš 

valžytinių
KRETINGA.—Kretingos teis- 

mo antstolis kovo 15 d. skelbia 
varžytines Kosto Olšauesko ne
kilnojamam turuti parduoti, 
būtent, Darbėnų v. parduoda
mas Laukžemės dvaras suside
dąs iš 77,29 ha žemės su miš
ku, malūnu, lentpjūve ir kt. 
trobesiais. Laukžemes dvaras 
įkeistas Rusų Bajorų žemės 
banku’i už skolą 74,000 rusų rub. 
Turtas parduodamos mažame- 
žio Antano Ustjanausko, Vin
co Bružo ir Laukininkystės ir 
pramonės b-vės Klaipėdoje 
12,247 lt. 30 et. ieškiniams 
su 7< % ir kt. išlaidoms sumo
kėti.

Parduodamasi turtas įkainuo
tas 99.650 lt. Nuo tos sumos 
ir varžytinės prasidės.

Sutartis galios dvejus metus
Nuo Jos galės būti atsisaky

ta 3 mėnesius iš anksto. Prie 
sutarties pridėti estų ir lietu
vių prekių sąrašai, kurių apy
varta sutartimis nustatytose

‘4*4btfse bu*s laisva, tiek įvežimo 
Jei$mų, tiek ir devizų atžvil
giu.

Gruodžio 14 d. 5 vai. popiet 
abi delegacijos susirinko galu 
tinai peržiūrėti sutarties teks 
tą. 8 vai. vakaro Lietuvos pa
siuntinybėje sutartis buvo pa
rafuota. Ji bus galutinai pasi
rašyta, kaip manoma, Taline, 
po to, kai abi vyriausybės su
tarčiai pritars. Numatoma, 
kad iš estų pusės sutartį pasi
rašys estų užsienių reikalų mi- 
nisteris, o iš lietuvių—Lietuvos 
pasiuntinys.*

Sutarties tarifų nuostatais 
galima laukti žymaus prekių 
pasikeitimo tarp Estijos ir Lie
tuvos pagyvėjimo, palyginus su 
pereitais metais.

Gruodžio 14 d. vakare Lietu
vos delegacija iš Talino išva
žiavo.

7

• -S?

••H
>5?

Paraguay ir Bolivi
jos karas raistuose 

vėl atsinaujino

Klaipėdos lentpjūvių 
sindikatas susitarė su 

eksportliesu

BUENOS AIRES, s. 7. — 
Iš Asuncion gauta žinia, kad 
Paraguay < oficialiai paskelbė, 
jog karas Chaco raistuose at
sinaujins šį vidurnaktį, nes 18 
dienų mūšių paliauba su Bolivi
ja nebus prailginta ar atnau
jinta.

KLAIPĖDA.—Eksportlies jau 
buvo nustatęs per Lietuvą savo 
miško negabenti ir Klaipėdos 

I lentpjūvių sindikatui jo apdirb
ti neduoti. Tačiau po ilgų de
rybų pavyko principe susitar
ti. Sovietai sutikę eksportuoti 
per -Lietuvą ir Klaipėdos lent 
piuvių sindikatui duoti apdirbti 
300,000 ktm. miško medžiagos. 
Sutartis dar nepasirašyta.

ELMW00D, III., s. 7. —Ūki
ninkas Calister, jo žmona ir jų 
sūnūs žu*vo gaisre, kuris sunai
kino jų namus.

Miškas padegėliams

7 
y 

M
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KAUNAS.— Ministerių kabi
neto nutarimu miškų departa
mentas šiems metams pasky
rė už 300,000 litų miško me
džiagos ūkininkams—padegė
liams trbėsiams pastatyti.

Ligi šiol miškų departamentas 
išdavė miško medžiagos už 
270,000 litų. Daugiausia pade
gėlių ūkininkų aprūpinta Šiau
lių, Vilkaviškio, Panevėžio, Ra
seinių ir Mąrijampolės apskr., 
o mažiausia— Zarasų, Seinų, 
Telšių, Kretingas ir šakių apsk. 
Išviso padegėlių ūkininkų apru-

sekretoriaus
sod- 
kaip

BROOKLYN, N. Y., s. 7. —9 
m. mergaitė ir policistas, kuris 
bandė ją išgelbėti, žuvo gaisre 
apartamentiniame name.

KLAGENFURT, Austrijoj, s. 
5.-—Jugoslavijos konsulato 
ne sprogo bomba, kurią, 
manoma, padėjo naciai

BERLYNAS, s. <7.— Taksika- 
bu pervažiavęs šaligatvį, nuo 
Širdies ligos pasimirė gen, Bo- 
ris Tkačepko, buvęs koman
duoto jas Kaukazo kavalerijos, 
kariavęs su bolševikais Persijos 
pasieny. Pastaruoju laiku dir
bo kaipo taksi šoferis Berlyne. 1

WASHINGTON, s. 7. — Earl 
Bailie, partneris Seligman in- 
vestmęntų firmos, kuri buvo 
senato tyriama ir kritikuoja
ma, rezignavo iš piniginio pa- 
gelbininko iždo 
Morgenthau vietos.
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

šis bei tas iš musų kolonijos

Na, tai jau ir praleidome žie
mos šventes! Jos tikrai buvo 
triukšmingos. Laikraščiai pra
neša, kad musų metropolyje žu
vo apie šimtas Žmonių. Vienus 
policija nušovė ryšyje su plėši
mais ir kitokiais nusikaltimais; 
kiti patys pasidarė sau galą — 
dėl skurdo ar pertekliaus. Ne
mažai prisidėjo prie to ir blo
gas oras: užėjo didelis šaltis ir 
sniegas. Per visą dieną siautė 
didžiausia pūga. Privertė tiek 
sniego, kad susisiekimas pasi
darė tiesiog neįmanomas. Ten
ka pasakyti, jog musų mieste 
paprastai susisiekimas nėra ge
riausias.

Kitas labai blogas dalykas 
yra tas, kad žmones visokias 
sąšlavas ir atmatas išneša į gat
vę ir padeda prie priekinių du
rų šaligatvyje^ Kada daug snie
go, tai miestas negali nuvalyti 
šaligatvius. Dėliai to susidaro 
didelės krūvos snieko. Vaikėzai, 
daugiausiai žydukai, knisasi po 
sniegą ir, atkasę sąšlavas, pra
deda jas deginti. -'Tąsyk visur 
rūksta dūmai, o vėjas nešioja 
degėsius. Iš kitur atvažiavu
siam žmogui atrodo labai keis
tai. Bet nieko nepadarysi, kad 
čia tokia tvarka.

o o o
Well, musų bimbiniai ir vėl 

gavo į akį. Jie su didžiausiu pa
sitenkinimu ir džiaugsmu ra
šydavo, kad “Vienybei” jau ka
put. Girdi, tas laikraštis dau
giau jau nebeišeis. Bet visi jų 
pranašavimai nuėjo niekais. 
“Vienybė” ne tik išeina, bet 
dar praneša, jog ateityje eisian
ti net du kartu per savaitę. Va
dinasi, visas “Laisvės” džiaugs
mas nuėjo niekais.

» » »
Beje, mes susilaukėme ir vi

sai naujo laikraščio. Gimė jis 
irgi Grand strytyje ir pasiva
dino “Amerika”. Leidžia tą 
laikraštį klerikalai iš Vytauto 
spaustuvės pastogės. Reiškia, 
iš tos pat vietos, kur savo lai
ku įvyko “istoriškas” susirin
kimas ir Klinga su savo, dviem 
frentais panorėjo savo vardus 
į “istoriją” įtraukti, — parei
kalavo, kad protokole butų už- 
lašyta, jog jie priešinasi ant
ram transatlantiniam skridi
mui.

Bet tiek to apie tą “istoriją”. 
Geriau pakalbėsiu apie patį 
laikraštį. Turiu prisipažinti, jog 
klerikalų laikraštukas labai 
skurdžiai atrodo. Pirmame pus
lapyje, kaip ir paprastai, su
rankiota visokios žinios. Dau
gumoje atsitikimų jos parašy
tos gana, neįdomiai. Kiti pusla
piai dar blogiau atrodo. Ot, nie
ko daugiau, kaip tik visokių “40 
valandų” pranešimai. Nemažai 
rašoma apie mišias ir kitus 
bažnytinius reikalus.

Beveik drąsiai galima sakyti, 
jog su tokiu laikraščiu daug 
kas nebus galima nuveikti.

$ » »
LSS 19 kuopos prakalbos 

Limbiniams įvarė tokį dieglį, 
kad jie net šiandien negali at
sikvėpti. Jų smutkai dar padi
dėjo ir todėl, kad “Vienybė” 
pradėjo du kartu eiti. “Naujoji 
Gadynė” taip pat gyvuoja. Ir 
ne <tik gyvuoja, bet juo tolyn, 
tuo labiau platinasi ir nuo Bim
bos parapijonus atitraukia. Tai 
vis tokie dalykai, dėl kurių lais- 
viečiams yra ko susirūpinti. 
Juk jeigu ir toliau taip dalykai 
vystysis, tai nieko nebemaČys 
neykaukaziško narzano vanduo, 
nors jis ir gana “stebuklin 
gas”.

4 Beje, laisviečiai vis nori su
daryti “bendrą frontą”. Girdi, 
juk mums nieko nekenks pa 
demonstruoti kartu. Na, o pa 
demonstravę mes ir vėl galė
jime pasipešti. Tačiau ant tos

žjtebA.;* .'t. > ,. 4^

niekas ir

sutikome

ne

ga- 
su-

40 žmonių.

tiek daug

meškerės niekas nenori kibti. 
Nieko nuostabaus. Bolševikai 
nori svetimomis rankomis iš 
Ugnies kaštanus išgriebti, — 
sutraukti į savo demonstraci
jas kiek galima daugiau žmo
nių, o paskui girtis, kad mi
nios eina su jais. To dar ne
gana, — jie nesidrovėtų vėliau 
jų demonstracijos dalyvius ir 
visaip niekinti. Su tokiais “ka- 
marotais” todėl 
nori susidėti.

» $
Naujus Metus

na gražiai. Gruodžio 31 d. 
sirinkome pas draugus Tiške
vičius. Sukvietė jie apie 40 sve
čių. Tai buvo įvairių nuomo
nių žmonės. Vienok visi jau
tėsi smagiai ir draugiškai šne
kučiavosi bei linksminosi. Kai 
prisiartino 11 vai. vakaro, tai 
draugai Tiškevičiai pakvietė 
svečius prie vakarienės. “Ten
ka didelis kreditas atiduoti 
draugėms Tiškevičienei ir Ci- 
bulskienei, — tai tikrai “smart” 
gaspadinės. Pagamino puikiau
sią vakarienę dėl

žinoma, ' susyk
žmonių prie stalo negalėjo su
tilpti. Todėl vakarienė buvo1 
dviem atmainom, — pirma vie
ni pavalgė, o paskiri kiti. Prie 
pirmo stalo susėdo apie 20 as
menų. LSS. 19 kuopos organi
zatorius, drg. šniras, pakvietė 
Lavinską pirmininkauti. Pasta
rasis, vakaro paįvairinimui, pa
kvietė svečius išreikšti savo 
nuomones. Pasirodė, kad visi 
pritaria 19 kuopai. Visi pasi
žadėjo vienokiu ar kitokiu bil
du ją remti bei platinti tikie- 
tus. Kai kurie draugai pareiš
kė nuomonę, kad ši draugiška 
vakariene nebūtų paskutinė, j 
jų įvyktų ir daugiau.

Baigiant vakarienę, Lavins
kas prisiminė, > kad nereikėtų 
užmiršti ir užjuTio draugus, 
kuriems šiais laikais nepapra
stai sunku yra darbuotis, ka
dangi jų laikraščiai yra užda
romi ir žvalgyba kabinasi prie 
menkiausių dalykų. Be to, daž
nai darbuotojai yra uždaromi 
kalėjimuose. Kad nebūtų jokių 
nemalonumų, tai svečių buvo 
atsiklausta, ar jie nebus prie
šingi aukų parinkimui. Visi pri
tarė tam sumanymui, 
draugė 
perėjo 
aukavo 
draugai 
May Mark, 
Kiaukuras 
kevičiu’s, Tiškevičienė, Žilin
skas, Cibulskienė ir šniras. Vi
so su smulkiais susidarė $10.25.

Surinkti' pinigai per “Kelei
vį” nutarta pasiųsti Lietuvos 
socialdemokratams. Tuoj buvo 
gauta ir du preniAneratoriai 
“Keleiviui”.

žodžiu, Naujų Metų pasiti 
kimo vakarėlis praėjo ne tik 
linksmai, bet ir naudingai. Pa
baigoje LSS. 19 kuopos orga
nizatorius kvietė susirinkusius 
svečiu’s prisidėti prie kuopos ir

Tąsyk 
Cibulskienė su* lėkštė 
per svečius. Citavičius 
vieną dolerį, o sekami 
po 50 centų: Tiškus, 

Kalvelis, Dūlis,
, Cibulskis, V. Poš- 
Tiškevičienė,

■>*£

Lakūnai Charles A. Lindbergh ir jo žmona gryšta, namo 
ilgos kelionės lėktuvu, laike kurios jie aplankė keturius kon- 

Jų kelionėj naudotas
po 
tinentus ir daugiau kaip 30 valstybių, 
lėktuvas tapo atiduotas - New Yorko muzejui.

toliau bendrai veikti. Sekamas 
kuopos susirinkimas įvyks sau
sio 26 d. adresu 80 Union av.

Kuopa vėl rengiasi Bimbos 
parapijonams naują dieglį įva
ryti, 
bas 
čių. 
dėl

Būtent, surengti prakal- 
ir parsikviesti adv. Bago 
Tai ir vėl Buknys turės 

ko sielotis.

žodis P. Matulaitytei, jos 
sitarėjams ir nekuriems 
ronto smalšuoliams.

(Tęsinys)

už-
To-

Mu’sų kolonijoje socialistai 
vis labiau ir labiau stiprėja. 
Jų įtaka taip pat didėja, štai 
Susivienijimo kuopoje drg. Mi- 
chelsonas 
ninku, o 
mininku. 
niams —
klėje. Štai kodėl jie ir rėkia, 
kaip už

tapo išrinktas pirmi- 
drg. šniras vice-pir- 
Tokie dalykai birnbi- 
lai tiesiog kaulas ger

liežuvio kariami.

Yorko ?

S

uistrącįja 
pradėjo

Ne\v 
persimainė. LaGUar 
miesto reikalus tvarkyti. Žino- 

dar anksti spręsti, kiek 
nauja šluota, — ar 
nuo Tammany Hali,

ma, 
gera bt.S 
ji skirsis 
ar ne.

$

patirti, kad Detroi-Smagu 
to draugai gerai veikia. Pa
stebėjau, kad net keturi drau 
gai prisirašė prie LS'S. 116 
kuopos. Iš prisirašiusių drau
gų, būtent, Keblaičiai, mato
mai, rengiasi smarkiai veikti. 
Pas juos bu’s laikomi kuopos 
susirinkimai.

Pravartu butų ir kitoms ko
lonijoms labiau subrusti. Saky
sime, kodėl nieko nesigirdi apie 
Kensington, Pa., kur dabar 
randasi A. Bačėnas? Reikia tik 
sukrusti, o veikimui dirva yra 
nebloga.

— Frank Lavinskas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Buk ALTASS nariu

pa-

pletkus tetai. Tikreny- 
mes nieko neėsam ra
ką Kazlauskai galėjo 
išėmu’s vienintelį atsa-

negu iš manęs butų kuomet 
nors sužinoję.

Jeigu PetriŠa mano žodžiams 
netiki, tai gali dalyką ištirti, 
ir butų buvę daug geriau jei
gu tą butu‘m padarius pirm 
negu ž. paskelbė tas nesąmo
nes per spaudą.

Prisiminiau dar, kaip Petri 
ša kartą gavusi nuo tetos laiš
ką parkaitė mums keletą sa
kinių, kuriuose buvo apgailes
tavimų ir .baimės išreiškimų 
dėl to, kad tu’ papuolei gyvent 
pas bolševiką Jokubyną. IŠ to 
aš turėjau daug juoko, bet 
drauge ir pikta buvo Jiagal 
vojus,. kad bolševikai gatavi 
mums kuolus ant galvos ta
šyt. Tu’ su jais .sėbrauni nau
dodamasi musų privilegijomis 
ir dar tavo teta meta mums 
apkaltinimą, kad mes tave iš 
“kelio” išvesim.

Toliaus ž. rašo:
laiko P. M-tė išėjo gyventi pas 
kitus”. Apie tai kaip ji “iš
ėjo” pakalbėsim vėliau, o da
bar cituosiu tolimesnius pos
mus. — “Matomai, nesurado 
jau budo kitaip kąsti, tai ta
da po slapyvardžiu* “Kartusis 
Pipiras” “Naujienų” 212 nr.

i

Po kiek

Be jokių įrodyinų jus 
skelbiat mus kaipo rašančius 
Kazlauskams, o juos kaipo ne
šančius 
bėję gi 
šę (tai 
nešti ?),
kymą apie škotą.' Mrs. Kazlau
skienė, kartą rašydama laišką, 
užklausė ir apie1 Petrišą. Ir iiš 
Petrišai apie tai. papasakojau 
ir perdaviau nuo jų linkėjimus. 
Be kitko, ji užklausė ar tu, 
Petriša, ištekėjaiflųž škoto. Aš 
jai atsakiau' taip, kaip iš tik
rųjų buvo. Kiek atsimenu aš 
rašiau sekamai: “Petriša už 
škoto neištekėjo, ,ir butų kvai
la buvusi jeigu u^ jo butų ėju
si. Jis yra. senas, ^apie 40 me
tų žmogu's; svetimtautis ir dar 
bedarbis. Mes patys ją sten
gėmės nuo jo atkalbinti, įro
dinėdami, jog yra iki valiai' 
lietuvių vaikinų, gražių, jau
nų, rimtų ir darbus turinčių”.

žadėjau dar ir daugiau šį 
tą parašyt, bet žadinys pasili
ko žadiniu, iki tavo prieteliųs 
ž. išplepėjo viską “Laisvėj”,
ir dabar ne tik Kazlauskai, bet 
kas tik nori
tave ir sužinot daug daugiau,

gali paskaityt apie

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svari?

Mrs. ucity Luedcko !B Dayton raBo: ‘Al 
vartoju Kruschen, ><ad sumažinti svarumą— 
«S netekau 10 svarų 1 vienų savaitę ir ne
žinau kaip j| ir rekoinendnotl”.

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — ImKfte pusę laukite- 
llo Kruschon stikle karšto vandens ryte prie! 
piiHryčlus ■?— tai yra eausnis būdas netekti 
negražaus riebumo ir vreua bonka. kurlds 
užtenka 4 savaitėms vieaj mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bllė aptiekinlnkų Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savn sveikatų.

ZlurSklte, kad gautumėt Kruschen Salta 
Jeigu ši pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— nirugHi rinamt

NUŠAUTIEJI CHICAGOJE GANGSTERIAI IR PLĖŠIKAI

•iv}; ’

Ii

o f J

Trys Chicagos gangsteriai ir plėšikai: Charles Tilden (kairėj), 30 pii, Sam Ginsburg (vidury) 
ir Louis Katewitz, 28 m., kurie tapo policijos nušauti, kai policija juos užklupo jų pačių apart- 
mente. Pas juos rasta daug ginklų ir nors jie- šaudėsi labai smarkiai, bet nė vienas policistų 
nesužeistas.

■■

drožia, kad kadaise “tūla Gin- Atrodo, jog Toronte pas nieką 
daugiau iš lietuvių neatsiranda 
plunksnos, kaip tik pas mus. 
Taip manyti ir užsipuldinėti ga
li tik komunistai, kuriems ne
svarbu jokia etika. Tik reikia 
pagalvoti, kiek žmogus yra už
gaunamas, jeigu jis nėra kal
tas. Ir kaip reikia pavadinti 
žmogų, kaip ž., kuris visaip 
teršdamas tave, paskelbia tavo 
pavardę laikrašty, pats slėpda
masis po slapyvardžiu?

Juk jeigu aš rašau teisybę, 
tai kodėl nepasirašyti savo pa
vardę ? ’ Teisybę aš galiu bile 
kam pasakyti į akis! Gi ieško
jimą pavardės už slapyvardžio 
aš laikau žemiausiu pasielgimu, 
ir nors aš žinau kas slepiasi už 
žinančio “paravano”, vienok nie
kuomet nedaleisiu sAu jo pavar
dę kelti aikštėn, nes perdaug 
negarbinga ginčytis ir atsaki
nėti tokiam asmeniui, kurs pats 
savo žodžių bijo. Ir lai ž. žino, 
jog šis straipsnis skiriamas ne 
jam, o Petrišai. Jis košės privi
rė, o Petriša lai išvalgo!

(Bus daugiau)

seviČienė” gerai rinko aukas, 
o dabar “visai netikė
tai” atvažiavo iš Sask. prov. 
Petrė Matulaitytė, kuri nusi
stačius visus subytyti. Jau pa
staroji nesitenkina lietuviais, 
bet eina skersai ir išilgai gat
vės ir maldauja išmaldos. Pa
žymėtina, kad tos mergelės te
tulė labai dievobaiminga mo
teris, ir retkarčiais pasiteirau
ja, ar jos seserėčia lanko baž
nyčią ir t.t.”

štai kur viso Ž. rašinio šuo 
pakastas, štai kas iššaukė pa
giežą ir sugriovė visą Ž. vyriš
kumą iki tokio laipsnio, kad ne
is (engė susilaikyti nuo išdavi
mo visų Petrišos pasakų ir pra
simanymų apie mus. Šis kelių 
sakinių rašinėlis, parašytas ko
kio tai “Kartaus IPipiro”. Ir, 
kaip matot, jis be jokių svyra
vimų primetamas tiesiog Joku- 
bynui; bet jeigu tas Žinovas 
butų priverstas įrodyti savo 
nuomonės neklaidingumą, tai, 
tur būt, išeitų riestai. Jis dar 
primena ir daugiau straipsnių 
apie Strasevičių, Inčiuraitę ir 
kitus, tilpusius “Naujienose” ir 
vis tai buk Jokubyno darbas. Garsinkitės “N- nose”

H iiaij my boy! "
į)— bu FRANCIS WALLACE 
T J AUTHOR. O F "HUDDLE"

CHAPTER FIFTY-SIX

Then came the wedding and Mom : 
forgot everything else. And so did ; 
everybody for that matter—and i 
when Mom looked back at it she 
could see it was the best thing that i 
could have happened.

She saw the two of them kind of 
acting sheepish and vyatching her 
this night—it was a Sunday and 
Steve usually came in to eat sup- 
per with them įhat night—and mo- 
tioning to each other and laugh- 
ing; būt they were ahvays teasing 
each. other that way and Mom 
didn’t pay any more attention than 
usual. She heard Pete say “you” 
būt Steve said/“you” and Pete said 
“not me” and Steve said “not me, 
either—it’s your place” and then 
Petė said “all right—only stiek 
With me” and then the two of them 
came up to her with Pete in the 
lead and Steve right after him and 
Pete started to say “listen, Mom” 
būt Steve’s face got red and she 
laughed and ran back into the 
kitehen and Pete yelled, “hey, you 
said you’d stiek with me,” būt 
Steve wouldn’t come in so Mom and 
Pete vvent out and Steve looked at 
Mom and started crying and Mom 
put her arms around her and said 
she guessed she knew and not to 
cry—then Mom started crying too 
and Pete looked at the two ®f them 
and lit a cigaret and said, “hey, 
you two, it’s not a funeral,” and 
Števe told him to shut his face and 
beat it; so Pete walked out likę he 
thought the two of them were 
erazy; and Mom and Steve had a 
long talk and Steve was real sen
sible just as Mom knew she would 
be; and when Pete came in Mom 
told him he was getting a fine wife 
and Pete said, “you think I’m 
dumb, Mom?” and then Mom 
kissed him and they were both em- 
barrassed because it was the first 
time she had kissed Pete for a good 
many years as he never went away 
or anything and they weren’t the 
kissing kind of a family, anyhow.

Then Pete said: “How about 
Pop?” and Mom said for them to 
go on, she would take care of Pop 
and she knew the two of them had 
expected her to. So whMi Pop came 
back from downtown Mom broke 
it to him and the first thing he said 
was, “what do they mean, get mar
ried,” likę he had no idea at all and 
it was a great surprise to him; 
then tylom asked him if he hadn’t 
had any eyes in his head for the 
lašt two or three years; būt by 
that time Pop was well worked up 
aboūt it and that eye dropped dovvn 
and he said he’d have to think 
about it, as if that made any dif- 
forence; then he started to whlk up 
and down and preach about getting 
married in times likę these and 
Mom told him abo.ut the times they 
had g.6t married in būt Pop said 
that vizas different; and when Moni 
asked him what he meant he looked 
at her likę she should know better 
than ask such fooiish ąuestiorts; so 

♦ Mom let him talk and get it Over 
with; and as luck happened, just as 
he had finished giving her a hun- 
dred reasons why Pete and Steve 
shoūldn’t got married. who wąlked 
in būt Uncle Louie; and whon he 
heard. what was going on he said 
they were erazy to think of gettifig 
married and brihgifig more mouths 
into the vZorld to feed, /

Then Pop turned on him and saię 
he guessed if they brought any 
mouths Into the world they coul< 
feed them all right and they’i 
never have to ask somebody else to 
feed therh; and Uncle Louie came 
right bacl? and said if Pop was 
th’rowjpg any hifits at him he 
might as well come right out with 
it and Pop Sftid U ne 1 e Louie

wouldn’t know a hint if a brick 
church fell on him. Then Uncle 
Louie asked Mom where Pete was 
going to live and Mom said she 
supposed they’d go to housekeep- 
ing someplace and Uncle Louie said 
he would take Pete’s room. Then 
Pop said, “by dang, you take the 
cake,” and since Uncle Louie was 
for the wedding Pop was against 
it again until Mom told him he 
should be ashamed of himself, act- 
ing that way with a good boy likę 
Pete and the only thing wrong 
with him was he was afraid the 
men at the factory would be calling 
him grandpa; then he looked at her 
funny and shook his head and said, 
“Lizzie, we mušt be getting old,” 
—būt the 
seemed to 
Grandpa; 
down and 
Mghter out of 
Mom asked him how he knew it 
would be a boy and Pop said 
proudly, “didn’t we have all boys?” 
Pop had always taken a lot of 
credit for Pete and Tom being boys 
and Mom akv'ays had an idea he 
was sorry they never had twins so 
he could brag about that. The men 
at the factory were funny; if you 
’istened to them you’d think the 
mothprs had nothing to do with it.

Then came the plans about the 
wedding. Pop was all for a big 
wedding at first būt Uncle Louie 
said they didn’t need a big wedding 
in church būt should have a big 
dinner at home for all the elose 
relatives. Cousin Emmy tried to 
take charge of everything at once 
and made herself the one to stand 
up with Steve and said she’d wear 
a new pink lace dress—and Mom 
thought if the wedding didn’t do 
any other good at all it would be a 
success if it got Cousin Emmy 
something else than her flowered 
chiffon she had been wearing to 
vveddings and funerals and every
thing else for so many years.

Then Mom stopped all of them 
and said it might be a good idea if 
the bride and groom had something 
to say about it, considering it wae 
their wedding; and Pop said, that’s 
right, and looked at Uncle Louie 
And Uncle Louie gavę Cousin Em
my a black look.

The only one with any sense 
about it was Tommy. He asked 
Pete where they were going on 
their honeymoon and Pete said he 
didn’t know on account of the two 
garages—that Steve’s father could 
take, care of one būt he was afraid 
to leave the other one with Uncle 
Louie very lorig; then Tom studied 
for a second and said, “would you 
leave it with me?” and Pete looked 
surprised and grateful and said, 
“sure, Tom—only I vvouldn’t expect 
you to do that,” and Tom said,* 
“forget that, Pete—you only get 
married, once so have a good time 
and anything I can do just call on 
me and stay as long as you want.rt 
Mom’s heart was overflowing just 
to watch the two of them together, 
both fine boys Irt their own ways, 
and she thought it was grand for 
Tommy to say that to Pete, partic- 
ularly because Pete had ahvays 
stood by Tom the šame way when 
he was in college—many’s the dol- 
lar Mom had sent Tommy which 
hftd come from Pete’s pocket.

Then Pete said, with Tom in 
charge, he and Steve might take a 
little trip at that; and he began 
thinking about places; then Tom 
asked him why, instead of spending 
railroad fare, be didn’t buy a little 
car and the fare would pay a good 
part of lt and he could probably 
ūse it later in the business, Pete 
shook his head and said it was a 
good idea; then Tom said he didu* ; 
want to seem to be butting in būt

f u n n y part was he 
likę 
and 
he

the idea of being a 
that eye dropped 

said, “1’11 make a 
the first one,” and

he began naming nice places Pete 
might stop at, and things to see, 
which Pete appreciated on account 
of Tommy travelling around so 
much. And all the time poor Steve 
would just šit and watch Tom 
from behind as if he were some- 
body awful great; and Mom knew 
Steve was«tickled pink because 
Tommy was taking such an inter- 
est because she had always been 
afraid Tommy wouldn’t approve of 
her. And Steve whispered to Mom 
that with a car they could drive out 
to the countfy and buy things from 
the farmers together and save 
money—Mom could see Steve was 
going to be likę herself and watch 
every penny.

Most mothers were selfish būt 
Mom tried to be real sensible about 
it. It was easy to see that Pete and 
Steve were not the gadabout kind 
būt the settling kind and Mom 
thought the sooner they were sėt- 
tled down in a place of their own 
the better—then, if she were taken, 
she’d know Pete would be in good 
hands and Pop, too. Steve would 
be faithful as the night was long 
and Pete would be, too, and that 
was something in these days. Steve 
was neat as a pin about the house 
and could cook pretty good and 
what she didn’t know Mom would 
teach her as she was anxious to 
leam.

Mom had to laugh to herself ev
ery time she thought of what Pete 
had said. Steve wasn’t very good 
at sewing on account of not having 
any mother and Mom was showing 
her how to whip a bit of lace on a 
pillow slip—and Pete stood watch- 
ing for a minute with a look on his 
face likę he always had when he 
was teasing Steve and he said: 
“Give her a crowbar instead of a 
needle, Mom—” then Steve threw 
a pillow at him and ran him out. 
Mom hoped they would keep on 
likę that—būt one could never tell 
what life had in store for a couple 
of young ones starting out 
together.

Although Mom couldn’t com- 
plain. Pop had been a good man 
and no mother ever had two finer 
sons that Pete and Tommy—and 
Tommy would be great again, Mom 
felt it in her bones. It was funny, 
sewing Steve’s wedding things on 
the very šame m a c h i n e Mom’s 
mother had sewed Mom’s wedding 
dress—it had been blue, just the 
shade of Mom’s eyes and Pop had 
always liked it so much Mom cried 
and Pop felt bad, too, when she 
had had to turn and dye it; būt the 
Sun faded blue so and little Pete 
had spilled things on it. Mom had 
intended making another the šame 
shade būt light blue wasn’t practi- 
cal and anyhow she had been busy 
making Pete’s little dresses—and 
here, in another year, Mom might 
be making things for another little 
Pete. It would be good to have lit- 
tl© feet arotmd again—and al
though Pop was so snre about it 
being a boy, Mom had a feoling it 
would be a giri; she didn’t just 
hope so būt she had a feeling just 
the šame. »

Mom wasn’t any too anxious her
self to be a grandmother būt onc© 
it came she knew she’d be glad. 
Mom’s Grandmother Scroggins al- 
ways said when they were Uttlo 
they t r a m p e d on your apron 
stringa būt when they got big they 
tramped oh your heart strings; būt 
Mom couldn’t say that—and when 
she did gat to be a grandmother 
she vvouldn’t be trying to run their 
Hves likę the old lady in the house 
on the hill.

Wdil, a person got old.
(TO Be Continued) 
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jungos pavyzdį.
S. Kunevičia nuo savęs ža 

dėjo kiek galint daugiau skri 
dimo reikalui pasidarbutoti ii 
neabejojamai savo priežadų iš 
pildys.

dumdamas antras 
tai palaiminimas 
parapijos bažny- 

vakare. Sykiu su 
bažnyčioj dalyva-

Chas. Lubinas susižeidė 
Gruodžio 29-tų

AT THE E.H& OF 
HEVE ROPEJESS 

OOtHG HER.
BEST TO PRE- 
NEHT THE VRAF 
SO AB TO \JH\TE

THE HOMERE' 
CAN SHE PUT

IT OMER.?

Chas. Lubinas yra 
ėmimo langų plovėjas 
Furniture Mart Building, 666 
Lake Shore Drive 
buvo ant aukštų drobynų ir 
plovė langus, drobynos pasi- 
liuosavo ir puolė, žinoma, ir 
Lubinas negalėjo atsilaikyti. 
Nukrito apie 25 pėdas. Laimė 
tame, kaip Lubinas pasakoja, 
kad jis krito į sniego krūvų, 
kurių jis btfvo pirmiau šukų 
sęs. Jeigu ne sniegas, tai būt 
reikėję persiskirti su šiuo pa
sauliu.

Lubinas randasi Passavant 
Hospital, Room 332, 303 East 
Superior St. Pageidauja, kad 
draugai atlankytų. Mano, kad 
į kokias 3 savaites pasveiks.

P. Galskis.

sumų vietas 
ir pirmoji išėjo. Har Dėvi pa
mažu įkišo raktų į skylę ir 
pasuko j j. Trumpas girdždesys 
— ir durys btfvo užrakintos.

— Eik paskui mane, — ta
rė maharani tyliai ir jos išėjo 
j sodų. Balsva mėnulio švie
sa lyg sniegu apipylė tyliai 
stovinčias, tarytum miegan
čias palmes. Sode buvo ramu, 
tylu, kaip pasakų karalystėje^ 
Dracenos, mango medžiai, dau
gybė gėlių ir kitų augalų, tru
putį sutraukę žiedus, be galo 
gardžiai kvepėjo. Farani va
landėlei sustojo ir, kaip ji tai 
dažnai darydavo, giliai įtrau
kė kvepiantį ir malonų vaka
ro orų. Ji užsimerkė ir maloni 
šypsena perbėgo jos lupomis. 
Bet tuoj jos veidas vėl atsi
mainė. Ji tik trumpam laikui 
buvo atsiminusi laimingų pra-

Nelaimė ir laimė 
sykiu

jos nVgalėjo suprasti. Jai de
dant raktų nuo paslaptingojo 
ežero vartų į vietų, iš kur jis 
buvo paimtas, jos protų švietė 
dar vienas šviesos spindulys. 
Bet greitai ir šis užgeso ir ji 
įpuolė į nuolatinį pesimizmų, 
su nieku, net su savo mylimą
ją Farani nesikalbėjo, o tik 
žiurėjo visuomet į vienų taškų.

Bumų gydytojas Kali pripa
žino jų pamišus.

Grįžęs, kunigaikštis nerado 
žmogaus, kurs jam galėtų pa
sakyti, kur dingo Mahal. Fara
ni, kuri numanė, kokiu budu 
buvo pašalinta jaunuolė, tylėjo, 
o jos sena auklė, kuri viskų 
žinojo, nebegalėjo nieko pasa
kyti. Vertės B. G.

Keliolikų dienų atgal “Nau
jienose” tilpo žinia iš Bose 
lando ALTASS skyriaus vei 
kimo, kurioje įsibrovė nemalo
ni klaida. Turėjo būti pasaky 
ta, kad skridimui aukavo m 
p. A. Lauraitis, bet p. A. Lau 
rutėnas.

Budriko krautuvė turi 
išparduoti po 

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

$69.00.

BRIDGEPORT 
“Naujienas” atsilankė p. S. 
Kunevičia ir atnešė $10.00 au
kų, kurių lakūno Juozo R. 
James-Janušausko skridimui 
paaukavo Bridgeporto Lietuvių 
Namų Savininkų Sųjunga.

ALTASS reiškia p. Kunevi- 
čiai ir aukavusiai organizaci
jai širdingų ačiū ir ragina ki-

Farani žvilgterė- 
žemai nusilen- 

rankos mo
savo jaunų

FOR G-OO£>wESS 
SAv\E.SYSEEVSV j 
LOOK AS SAt> AS J 

'VA CAW VMHEH 
VAR e>\MAV?.T COFAES 
IbC MOL> GCTteR. f/t 
X>O

FART’ rdMjS

GOLUTt AIH’T 
THAT ENOUGH 
/TE.e>S? TOU'RE 
PALE €HOUGH>? 

K /

Tarp ūhicagos 
Lietuvių

Vienų dienų Mahal 
pas Farani einančių Har Dėvi, 
sulaikė jų ir paklausė: -— Pa
sakyk, ką daro tavo penia, kad 
vis gražėja? Nežiūrint skaus
mo dėl pono nebuvimo, ji, ro
dos, diena po dienos jaunėja. 
Pasakyk man ta paslaptį, šį pa
puošalų aš tau už tai dovano

ju ji nurodė prie suk
nelės prisiūtų brangenybę.

Senės akys sublizgėjo, jos 
skruostai ėmė nervingai trūk
čioti. Gudriai nusišypsojusi, ji 
nusilenkė rūmų favoritei.

—Tik ne už dovanas aš tau 
tai pasakysiu. Pasakysiu pa
slaptį itam, kad padaryčiau ge
rų musų kunigaikščiui. Bet tu 
turi tylėti ir net pačiam val
dovui nesakyti.

Mahal susijaudino.
—O pasakyk man tai! — 

prašė ji.

VIE G-OTTE.R f 
TH\NK UP | 
SOb^ETH\N‘, 
BUB'.tAR 5VJART
IS ALŲ SĖT ON 
TH\S TR\P A-

THE A 
’ AfcK V4ORLT?. y

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

Įmokant $5.00, 
tereikia mokėti 
centus į 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 
daugiaus apie tas naujas 
skalbyklas?

ėjusį gyvenimų, bet tūtoj vėl 
atsiminė visas savo bedas, ir 
tai, kad jis, jos ponas, yra to- 
Ii nuo jos.

Farani padėjo rankų an* 
smarkiai plakančios širdies ii 
tarė 
kyk, kodėl tu man jį parodei? 
Kokiems tikslams kunigaikš
čiui tas baisus, paslaptingas 
ežeras? Geriau aš jo nei nema
tyčiau.

— Bet ponia tų dienų mi
nėsi, kurioje patikėjau tau* tų 
baisių paslaptį. Nors tave ku
nigaikštis labai myli, tačiau jis 
jokiu budu nepasakytų, kad čia 
yra toks ežeras. Tik keletas 
asmenų peržengė tų baisų slenk
stį ir nuo tos dienos niekas jų 
nebematė ir nežino, 
dingo 
Ii. Ir 
maudytų, ir ji nebegrįžtų, — 
tarė senoji auklė pamažu, ty
liai ir baimingai.

Jaunoji kunigaikštienė tylė
jo. Jos kraujas virė. Tai, ką 
kalbėjo senė, buvo klaiku, bet 
jeigu šios durys butų kartų už
pakaly konkurentės užrakintos, 
tada ji liktų viena ir kunigaik
štis butų jos, tik jos!

Tylėdamos, jos ėjo dideliu 
parku, kol pasiekė mažų alta
nų, prisišliejusių prie muro. Jos 
balto marmuro stulpai stovėjo 
žalių lapų pridengti. Iš ten bu
vo matoma plati, gili upė, der
lingi laukai ir tankios girios. 
Visa tai buvo apšviesta sidab
rine mėnulio šviesa. Horizonte 
stūksojo aukšti kalnai. Retkar
čiais tolumoje sustaugdavo ša
kalas; šiaip visur buvo mirties 
tyla. Nors buvo jau vėlus lai
kas, bet Faranti nejautė nuo
vargio. Paskendusi mintyse, ji 
žiurėjo tolumon. Senė norėjo 
kažkų pasakyti, bet kunigaikš
tienė rankos mostelėjimu įsakė 
jai tylėti. Ji nieko nebenorėjo 
girdėti, taip baisų įspūdį pada
rė jai tas paslaptingas ežeras, 

išsėdėjusi, ji

sunkios, kaip 
nenorėjo Ma

hal matyti, bet ši kaip tyčia jų 
visur surasdavo. Jaunajai Ma
hal malonu buvo matyti Farani, 
kalbėti su ja ir imti iš jos, kaip 
iš vyresnės, gerų pavyzdį. Ku
nigaikščio išvykimas Farani, 
rodos, nerūpėjo. Ji naudojosi 
viskuo, kuo galėjo, ir puošėsi, 
kaip mažas vaikas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSBVELT ROAD
arti St. Loais Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoi. lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiika pirtis moterims 
teredomis iki 7 ▼. v.

yvau*jančių sukaktuvėse.
Apie visokias smulkmenas 

pakalbėsime vėliau.
Untanas.

n viena 
Svetimoji 
ščiu’i tik 
nejaučia, 
žai reiškia 
ti, o vienų gyvybę galima... 
— paskutinio žodžio ji neiš
tarė, bet tik paslapčia žvilgte
rėjo į Farani, norėdama pa
matyti, kokį įspūdį tie žodžiai 
jai padarė. Kunigaikštienė vi
sai ramiai, nerodydama nei 
baimės, nei pasipriešinimo, žiu
rėjo į balsvų šviesų apšviestų, 
prieš jų augančia palmę. Pagal
vojusi, ji tarė:

— Tavo teisybė, viena gy
vybė turi būti... — ji valan 
dėlei pertraukė kalbų, — ...pa
šalinta. Tik ne manoji. Aš vie
na noriu bifti rūmų favoritė ir 
su nieku kunigaikščio meile ne- 
sidalinsiu! — Farani kalbėjo 
tyliai, pati sau. Tada ji nuėjo 
toliau. Senė pasilenkus ėjo ša-

Gana ilgai ten 
nuėjo į rumus.

Pamažu slinko 
švinas, dienos. Ji

ROSELAND. — Pranas ir 
Konstancija šeštokai, užlaikan
tį aludę, 346 W. lllth St., su
rengė paminėjimų 25 metų jų
jų ženybinio gyvenimo sukak
tuvių. Minimos sukaktuvės įvy
ko sausio 7 d. Lygiai tų die
nų prieš 25 metus pp. šešto
kai Brooklyne, N. Y/ buvo su
rišti moterystės ryšiu, ir tik 
po kelių dienų po jų atkelia- 
vimo į šių šalį.

Per tų ilgų laikotarpį pp. 
šeštokai išauklėjo sūnų Pra
nų, kuris jau yra 22 metų ir 
dukterį Bronislavų, 15 metų 
Sukaktuvių dienoje pp. šešto
kams buvo 
šliubas, ar 
Visų šventų 
čioj, 5 vai. 
jubilijantais 
vo 25 poros kaipo pomergės 
ir pajauniai iš “šakar Makar” 
choro, tai buvo, taip sakant, 
liudininkai tos iškilmės.

P-nia Anelė Belinienė buvo 
kaipo svočia, o J. Karalius, 
bridgeportietis

Tai tokis sųstatas buvo da

numetė savo 
ir visu savo 
spindinti ėmė 
prie vandens, 
kūnas pasinėrė tarp žalių loto
so lapų ir rausvų jo žiedų.

Senė stovėjo prie durų ir, 
jas pravėrusi, drebančia širdim 
žiurėjo į vidų. Maudančiosios 
rankos skyrė vandenį. Nenu
manydama apie gresiantį jai 
pavojų, Hahal paėmė lotoso žie
dų ir apsupę jo kotų apie savo 
baltų kaklų.

Staiga ji išbalo, kaip drobė; 
jos akys plačiai prasivėrė ir 
lupos susičiaupė. Atrodė, lyg 
ji kęstų baisų skausmų. Tuoj 
po to iš jos lupų ištruko bai
sus, nesųmoningas, ausis veriąs 
riksmas. Kas buvo toliau, sene 
nematė, nes ji greit užtrenkė 
duris, užrakino jas ir, lyg furi
jų mušama, užspaudusi ran
kom ausis, leidosi bėgti per 
arka. Ausysė jai skambėjo bai
sus nelaimingosios riksmas, o 
akys vis matė jos gražų veidų, 
skausmo ir baimės iškraipytų. 
Bėgdama, ji suklupo ir išvirto. 
Norėjo atsikelti, bet sąnariai 
buvo lyg paraližuoti ir neklau
sė jos. Atsipeikėjusi, ji pakėlė 
galvą ir įsiklausė: aplinkui bu
vo tylu ir ramu, tik šen bei 
ten zirzė bitės, ieškodamos žie? 
duose medaus. Riksmas buvo 
nutilęs.

Senė atsistojo. Jos kojos dre
bėjo. Ką dabar turėjo daryti? 
Nusiminusi, ji pamažu grįžo 
prie baisiųjų durų ir ėmė klau
sytis. Viduj buvo tylu. Senė at
sargiai atrakino duris ir pa
žvelgė į vidų. Puikus gražiosios 
Mahal rūbai tebegulėjo ant 
plokštumos, šiaip nuo jos nieko 
neliko.

Ant laiptų gulėjo ir ^šildėsi 
milžiniškas krokodilas. Matyt, 
jis buvo sotus, nes tingiom 
akim žvilgterėjo į senę, kuri 
drebančia ranka paėmė jaunuo
lės rubus, ir nesijudino, o ji 
sviedė juos į krokodilų ir tarė: 
— še, paimk ir jos rubus.

Paskui ji rūpestingai panai
kino visas žymes ir pėdsakus, 
nuvalė laiptus ir plokštumų ir 
užrakino duris. Lyg pusiau pa- 
raližuota, vilkosi ji per sodų.

—Gerai, Dabar eik j parkų, 
tik žiūrėk, kad niekas tavęs 
nematytų; aš neužilgo taip pat 
ten busiu. Saulė dar aukštai, 
todėl dabar geriausias laikas. 
Parke nėra žmonių.

Mahal, lyg tiurbanu, apsuko 
galvų plona, brangia skara, pa
žiurėjo į kairę į dešine ir, sku
biai perbėgusi kiemą, atsidūrė 
parke. Greit po to atėjo ir se
nė. Ji rado jaunuolę belaukian
čių didelio mango pavėsyje.

—Dabar kalbėk

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas stabo* badas salauiymtri per- 

žalimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOB. Pain-Expelleriu visos 
kratines ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
kraunčie visokių glitumų ir Skreplių.

Neapleiskite peršalimus kratinyje, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų Hgij, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkitę Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutč*. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 

■ali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
gonių. 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

Jos. F. BiidrikjNc.
3417-21 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Gruzijos “princai” broliai David (kairėj) ir Sergei Mdivapi, 
kurie yra labai pamėgę Amerikos milionieres, kuriuos dabar 
grand jury apkaltino už pavogimų iš Pacific Shore Oil Co* 
$37,047, kurių jie buk valdų.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

—Žinok, ponia, gale parko 
yra šventasis ežeras, aukštu 
muru aptvertas. Ten teka šven
tas vanduo ir kas jame kas
dien saulei šviečiant maudosi, 
tas amžinai lieka jaunas ir gra
žus. Tai didelė paslaptis. Pir
ma jų žinojom tik mano ponia 
ir aš, o dabar ir tu žinai, čia 
tasai raktas. Jį kaž kokiu tai 
budu gavo mąnb augintinė, o 
aš jį paslėpiau. Kad suteikčiau 
kunigaikščiui džiaugsmo, nu
sprendžiau ir tau tų paslaptį 
pasakyti, nes prie tavo akies 
jau matau mažų raukšlę. Tai 
tik pradžia, ir, jeigu nesimau- 
dysi, greit jų atsiras daugiau 
ir stambesnių.

Jaunuolė atsistojo nusigan
dusi ir baimingai pažvelgė par
ko gilumon. Senė paėmė jų už 
rankos ir nuvedė prie paslai> 
tingų durų.

—Jeigu nori burtus išmėgin
ti, aš atidarysiu. Tu įeisi, ir, 
kol maudysies, aš duris užra
kinus čia stovėsiu ir žiūrėsiu, 
kad kas nors neprisiartintų. 
Vargas mums, jeigu kas nors 
sužinotų šių paslaptį!

Mahal stovėjo ir dvejojo: eiti 
ar ne?

—Kaip nori, bet negreit gau
si progos išsimaudyti, — šnib
ždėjo senė.

—Gerai atidaryk!
Har Dėvi pamažu atrakino 

duris ir, pravėrusi jas, žvilgte
rėjo į vidų. Niekas nejudėjo ir 
vanduo buvo ramus. Per sienų 
baisiems gyvuliams laikas nuo 
laiko buvo mėtoma mėsa, ku
rių suvalgę jie, nors ir ne vi
sai sotus būdami, gulėjo po ža
liais lapais ir ilsėjosi.

Mahal užėjo ant. plokštumos, Ji kalbėjo nesąmones ir niekas

(Tąsa)
Ponia, dabar laikas, tu vėl tu- 

rumuose viešpatauti, 
yra musų kunigaik- 
žaislas; jis ir pats 

kad ji jam tiek ma- 
žaislas gali luž- 
gyvybę

Pp. šeštokai šešta 
dieni šventė sidab 

rines vestuves

Ir taip besikalbedamos, jos 
pasiekė sodo gilumą. Mėnulio 
šviesa apšvietė ilgų, tarp krū
mų vos matomų sieną; poros 
pakopų laiptai vedė prie vie 
nintelių šiame mūre durų.

— Ar žinai, kas už tų durų 
yra? — sušnabždėjo senė.

— Ne, ir man tai visai 
rupi.

— Einam pažiūrėti. Tik 
sargiai, nesumindyk tarp 
kopų akmenų augančių žolelių, 
— tarė senė ir jos nuėjo.

Iš rūbų raukšlių senė iš
traukė nemažų raktų. Pirma 
ji atsargiai apsidairė, norėda 
rna ištirti, ar ją kas neseka. 
Įsitikinusi, kad be jų sode nie
ko nėra, senė išdrįso atrakin
ti duris.

Jaunesnioji norėjo įeiti.
— Palauk, leisk man pirmų, 

o gal ir paskutinį kartą eiti 
pirmai.

Nustebusi 
jo į senę, šioji 
kusi, įėjo į vidų ir 
stelėj imu pašaukė 
ponių.

Farani valandėlę 
da ji įėjo ir išvydo keistų re
ginį. Už kelių žingsnių prieš 
mažą plokštumų, ant kurios 
jos stovėjo, btfvo ežeras, iš vi
sų pusių aukštu niūra apsup
tas, kuriame išskyrus tas, pro 
kurias jas įėjo, nebuvo dau
giau du’rų nei langų. Ežero pa
kraščiuose augo lotosai. Tarp 
didelių, žaliai žvilgančių lapų 
buvo matyti daug rausvų, gra
žių gėlių. Visa rausvai-žalia la
pų ir gėlių masė bangavo. La
pai judėjo, lyg gyvi, nors vė
jo visai nebuvo. Nelygios nu
garos, išsikišdamos iš žalumy
nų, vis artėjo artėjo. Galiau
siai galima bu*vo matyti ir ga
lingus, nerangius kunus. Visi 
jie artėjo prie kranto. Farani 
išsigando, sučiupo senę už ran
kos ir parodė į laiptus, kurie 
ėjo nuo plokštumos prie van
dens. Jais pamažu, sutokiai li
po didelis, nerangus krokodi
las. Nuolat išsižiodamas ir už
sičiaupdamas jis smalsiai žiu
rėjo į savo grobį.

— Eikim greit iš tos bai- 
sušnibždėjo ji
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“NAUJIENŲ” JUBILIEJAUS METAI

Prieš 20 metų Chicagoje pradėjo, eiti laikraštis 
“Naujienos” — pradžioje vieną kartą savaitėje, paskui 
kasdien.

Pirmas “Naujienų” numeris pasirodė vasario mėn. 
19 d. 1914 metų. Dienraščiu “Naujienos” virto tų pačių 
metų rugpiučio (Augusto) mėnesio pirmose dienose, 
prasidėjus pasaulio karui.

Šiemet todėl yra “Naujienų” jubiliejaus metai.
Per 20 metų savo gyvavimo daug teko “Naujie

noms” gerų ir blogų laikų patirti, daug kovų su viso
kiais priešais išlaikyti, daug įvairiausių kliūčių nugalėti 
ir daug darbo atlikti.

Vyriausias “Naujienų” uždavinys buvo teikti tei
singų žinių savo skaitytojams, padėti jiems suprasti 
kasdieninius įvykius ir susivokti pasaulio gyvenimo ei
goje. Kitas svarbus jų uždavinys buvo remti žmonių, 
ypatingai darbo žmonių, pastangas pagerinti savo būvį 
ir kovoti už šviesesnę ateitį. Šituo tikslu “Naujienos” 
be paliovos skatino darbininkus organizuotis ir šviestis, 
rėmė draugijų parengimus ir įvairius naudingus visuo
meninius sumanymus.

Dažnai ir pačios “Naujienos” savo iniciatyva kelda
vo naujus sumanymus, organizuodavo jų vykinimui 
žmones ir savo lėšomis prisidėdavo prie jų veikimo.

Apie kryptį, kurios “Naujienos” laikėsi ir tebesilai
ko, apie musų nuomonių skirtumą nuo kitų srovių ir 
ginčus su jomis, mums teks dar šioje vietoje pakalbėti 
ne kartą, darant tų 20 metų apžvalgą. Tuo tarpu čia 
norime pabrėžti tik dar vieną dalyką.

“Naujienų” įsitikinimu, didelės svarbos turi ne tik 
visuomenė ir ne tik organizacijos, bet ir asmuo. Ne be
vardė, iš nežinomų žmogystų susidedanti minia išves 
žmoniją į laimingesnę ateitį, bet sąmoningi asmens, ku
rie žino tikslą ir jo siekimui organizuojasi ir sutartinai 
veikia, kiekvienas pavesdamas bendram reikalui savo 
geriausias pastangas ir gabumus.

Todėl “Naujienos” visuomet stojo už asmens laisvę 
ir kovojo prieš asmens pavergimą, nežiūrint kuo tas 
pavergimas yra bandoma pateisinti — sielos išganymo 
sumetimais, revoliucijos tikslais, tautos garbe, ar kuo 
kitu. Kad ir priešingiausią musų nusistatymui nuomo
nę “Naujienos” moka ramiai išklausyti ir pagerbti; bet 
jos visuomet stojo prieš bent kieno užsimojimą atimti 
žmonėms teisę savo nuomones turėti ir jas reikšti. Nes 
tik laisvas pasikeitimas mintimis veda prie tiesos, tik 
nevaržomu savo protinių ir dvasinių jėgų vystymu žmo
gus daro pažangą.

Eidamos šituo keliu, “Naujienos” įsigijo daug nuo
širdžių draugų. Yra tūkstančiai žmonių, - kurie be per
traukos skaito “Naujienas” nuo pirmo numerio, pasi
rodžiusio, jprieš 20 metų. Daugelis jų, tikimės, dabar no
rės pasidalinti su mumis savo mintimis ir atsiminimais, 
tuo budu padėdami “Naujienoms” tinkamai šias sukak
tuves pažymėti.

Yra kviečiami į talką visi senieji ir naujieji “Nau
jienų” skaitytojai, idant šito jubiliejaus proga mes ne 
tik prisimintume, kas buvo per tas dvi dešimtis metų 
atlikta, bet ir užsibrėžtume kelią tolesniam veikimui. 
Nes “Naujienos”, su visuomene tvirtai suaugusios, pa
liks ir toliau visuomenės organas, jos pažangiųjų sieki
mų reiškėjas ir jos kultūrinių darbų akstintojas.

• .... .......... '

Apžvalga
DAUGIAU AUKŲ TRANZAT- 

LANTINIAM SKRIDIMUI

DOLERIS IR LITAS

Kaip smarkiai pakilo Lietu
vos pinigų verte palyginus su 
doleriais, vaizdžiai parodo Pie
nocentro bendradarbių aukos 
persiuntimas Chicagon. Tos 
Kauno jstaigos darbininkai su
dėjo 500 litų tranzatlantiniam 
James’o skridimui. Aną dieną 
jų auka buvo gauta Chicagoje: 
$79.38.

Keičiant litus į dolerius se
nuoju kursu, butų pasidarę iš 
§00 litų tik $50.

“L. Aidas” rašo, kad vienam 
darbininkui Kaune paaukojus 
10 litų James-Janušausko trans
atlantiniam skridimui, pradėjo 
ir daugiau aukų plaukti tam 
reikalui.

“Kitą dieną”, sako laikraš
tis, “redakcijon atėjo jauna 
mergina ir pareiškė atnešusi 
Janušausko žygiui paremti 
auką — 112 litų. Kauno paš
tininkių sportininkių būrelis 
neseniai suruoŠęs šeimynišką 
vakarėlį, kurio gryno pelno 
likę 112 litų. Vakarėlio tiks
iąs ir buvęs parinkti kiek 
pinigų Janušausko žygiui.”

Per paskutinius penkerius 
metus Rusijos bolševikų vadai 
ir komunistų internacionalas 
skelbė vadinamąją “trečiojo 
periodo” teoriją, šita teorija 
buvo paremita Stalino politika 
ir visų komunistų partijų tak
tika.

Jos esmė, trumpai sakant, to
kia: pasaulio kapitalizmas įžen
gė į trečiąjį, paskutinį savo gy
venimo tarpą. Ekonominis kri- 
zis, kuris ištiko kapitalistiškas 
šalis, yra neišgydomas. Jisai ve
da kapitalizmą tiesiu keliu j 
pražūtį.

Kadangi aite j o neišvengiama 
mirties valanda kapitalizmui, 
tai daryti kokių nors nuolaidų 
kapitalizmo tvarkai arba kapi
talistų klasei nebėra prasmės. 
Rusijoje turi būt tuojaus įvy
kinta _ visiška “socializacija”. 
Privatinė nuosavybė ne tik pra
monėje ir prekyboje, bet taip 
pat ir žemės ūkyje turi būt pa
naikinta. O tose šalyse, kur ka
pitalizmas dar gyvuoja, darbi
ninkų klasė privalo ruoštis jį 
tuojaus nuversti, šitam žygiui 
atlikti, komunistų partijos turi 
paimti darbininkų klasės vado
vybę į savo rankas.

Bet kaip ją paimsi, kad viso
se šalyse, išimant Rusiją, dar
bininkams vadovauja socialde
mokratai arba darbo partijos 
arba darbininkų unijos? Social
demokratus ir visas nekomunis
tiškas darbininkų organizacijas 
reikia sunaikinti! Jeigu kurią 
darbininkų organizaciją negali
ma sugriauti, tai reikia į ją 
įsiskverbti ir užkariauti ją iš 
vidaus.

Tai šitokią veikimo “liniją” 
Stalinas nustatė sovietų val
džiai ir komunistų partijoms 
užsieniuose, pasiremiant tąja 
“trečiojo periodo” teorija. Pats 
Stalinas laikėsi jos atkakliai, 
paskelbdamas Rusijoje “piati- 
lietką” ir ūkininkų “kolektyvi
zaciją”. Stalino klapčiukai ki
tose šalyse dėjo visas pastan
gas suardyti socialistų ir dar
bininkų judėjimą. Taip, Vokie-1 
tijoje jie be paliovos atakavo 
socialdemokratus, nesidrovėda
mi dažnai susidėti net su “na
ciais”, — iki Hitleris paėmė 
valdžią į savo rankas.

Vadovaudamasis “trečiojo pe
riodo” teorija, Rusijos diktato
rius privedė tą kraštą prie pa
sibaisėtino skurdo ir bado. O 
Vakarų Europoje ir kitur “tre
čiojo periodo” taktika įnešė 
daug demoralizacijos j darbinin
kų judėjimą ir padėjo sustiprė
ti fašizmui. Ažųot paruošę pa
saulį kapitalizmo nuvertimui, 
komunistai patarnavo kontr- 
revoliucijai!

Ką gi dabar sako diktatorius 
Stalinas? Anot “sklokos” orga
no, Stalinas jau prisipažįsta, 
kad su “trečiuoju periodu” ji
sai gal apsiriko. Girdi, per Ka
lėdas nuėjo New York “Times” 
korespondentas Walter Duranty 
pas sovietų diktatorių ir pa
klausė jo, ką jisai manąs apie 
dabartinį ekonominį krizį pa
saulyje. Stalinas jam atsakęs:

“Jis (krizis) jas (kapita
listines šalis) labai apdaužė, 
tačiau, nebent aš klystu, biz
nis pradeda gerėti. Aš ma
nau, kad žemiausias punk
tas, veikiausia, jau yra pra
eitas. Aš netikiu, kad jos 
(kapitalistinės šalys) pasiek
tų 1929 metų aukštumą, bet, 
su kai kuriais svyravimais, 
perėjimas į atgijimą ne tik] 
galimas, bet panašus į tikre
nybę.”
Vadinasi, “trečiasis periodas” 

buvo tik Stalino sapnas. “Tre
čiojo periodo” teoriją, ant ku
rios rymojo penkerių su vir
šum metų bolševizmo politika, 
pats jos autorius šiandie mėta 
į šalį.

Bet iš tiesų, tai jisai jau se
niai jos atsižadėjo. Juk jeigu 
sovietų diktatorius butų tikę-* 
jęs, kad artinasi pasaulio revo
liucijos valanda, tai kam jisai 
butų skubinęsis atnaujinti
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“draugingumo” sutartį su Vo
kietija, kuomet Hitleris paėmė 
valdžią ir pradėjo skersti Vo
kietijos komunistus? Kam jisai 
butų siuntęs Litvinovą į Ame
riką prašyti 'Roosevelto pripa? 
žinimo ir Wall-stryčio paskolų 
Maskvai? Kam Stalino komisa
ras Litvinovas butų keliavęs į 
Romą pas Mussolinį ir ėjęs klo- 
niotis Italijos karaliui?

Stalinas pasirodė ne darbi
ninkų vadas, bet darbininkų 
klaidintojas. Ne pasaulio revo
liucijos generolas, bet reakcijos 
ir fašizmo talkininkas!

IŠ DARBO 
LAUKO

NRA. IR UNIJOS

Paskutinę prieš Naujus Me
tus savaitę Philadęlphijoj kilo 
reikšmingas streikas, žymiai 
nuslopinęs ne vieno darbinin
ko pasitikėjimą NRA.

Dalykas buvo toks. Dar lap
kričio mėnesį Philadelphia Ra- 
pid Transit Company paskelbė 
lokautą savo darbininkams, 
taksikebų šoferiams, kurie rei
kalavo jų unijos pripažinimo.

Nacionale Darbo Taryba, iš 
VVashingtono, įspėjo kompani
ją, kad NIRA (National Indus- 
trial Recovery Act) sekcija 7A 
garantuoja darbininkams teisę 
organizuotis nepriklausomai nuo 
samdytojų ir kad kompanijos 
unija yra priešinga įstatymui. 
Nacionale Darbo Taryba pata
rė darbininkams ir samdyto
jams susitaikyti arbitracijos 
budu, Philadelphijos Apskričio 
Darbo Tarybai tarpininkau
jant.

Darbininkai Nacionalės Dar
bo Tarybos pasiūlymą priėmė. 
Kompanija gi atsisakė priim
ti.

Tuomet keletas kitų unijų 
paskelbė užuojautos taksikebų 
šoferiams streiką.

Kas pasirodė? Nacionale 
Darbo Taryba, valdžios įstai 
ga, užuot prispausti samdyto
jus, kad jie pildytų įstatymą, 
šoko atkalbinėti užuojautą iš
reiškusias taksikebų šoferiams 
unijas nuo streiko.

Bergždi “pabarimai” Bud 
Au'to Body Manufacturing kom
panijai, o taipgi Fordo motorų 
kompanijai Chestery ir atidė
liojimai akcijos sulig darbinin. 
kų nusiskundimais, kad tos ar 
kitos kompanijos laužo priim
tus jų pačių kodeksus, žymiai 
atšaldė darbininkų entuziazmą 
NRA. Philadęlphijoj. Iš žinių 
telpančių darbininkų leidžia
moj spaudoj taipgi matyti, kad 
prez. Roosevelto “new deal” 
ne labai šildo darbininkų vil
tis ir kai kuriose kitose vie
tose.

JUOKAI
“Gydyojas, aš norėjau iš

bandyti naują virinio receptą 
ir mano vyras sakę, kad aš jį 
pirma išbandyčiau šuniui. Ar 
tai ne žiauru?”

“Taip, aš manau jis myli 
gyvulius”.

(“Dcr Goętz”, Wien).

Skutikas: “Iš Čilės, prašau”. 
Kaubojus: “Aš iš eilės”. 
Kitas kaubojus: “Ne, aš”.

(Jie abu išsitraukia pištalietus 
ir nušauna vienas kitą).

Skutikas (trečiam kaubo
jui): “Aš manau; iš eilės tam
sta”. <

(“Luestige Koelner Zeitung”) 
I •

Maksas vaikščiojo su savo 
“bičiule” motere zoologijos 
darže. Jie pridėjo prie juros 
liūtų ir moteris suspaudė jo 

Į ranką. į . n ' i, 'į' 
/Moteris: “Atsiprašau, kad 

laikau tave taip stipriai, bet 
tie žvėrys žiuriai atrodo”.

Maksas: “Jeigu tie žvėrys 
gąsdina tamstą, eikime ir pa
žiūrėkime liūtų”.

I (“Kikenki”, Wien).
f

: Pirmadienis, sausio 8, 1934

ir kalbėti, jeigu buvo galima 
be to apseiti.

Mano paties atsitiktinai 
įpjautas ruožas skersai krump
lius, tebuvo kaip blusos įkan
dimas. Gydytojas Livesey 
pleisteriu aplopė ir dar prie
dui man ausis nusukę.

Po pietų prokuroras ir gy
dytojas, susėdę šalę kapitono, 
kiek laiko kalbėjos; ir kai jau 
buvo pasikalbėję kiek jų šir
dys trokšta, o dar tebebuvo 
tik kiek po vidurdienio, gydy
tojas pasiėmė skrybėlę, pišta
lietus, peilį pasijuosęs, žemė
lapį įsidėjęs į savo kišenę ir 
šautuvą^ užsimetęs ant peties, 
užtvara nužygiavo į šiaurę ir 
skubiai nuėjo pro medžius.

Gray’jus ir aš sėdėjome pa
čiame gale namo, kad neiš
girstume ką musų vyresnieji 
kalbėjo; o Gray’jus staiga iš
siėmė pypkę iš dantų ir visai 
užsimiršo vėl įsikąsti, taip 

[smarkiai jis buvo nustebintas 
tuo atsitikimu.

Kas gi, dėl Dievo meilės”, 
jis tarė, “ar gydytojas Livesey 

Mrs. Dorothea Irene Turley iš St. Johns, Ariz., kartą lai-1 pasiuto?”
mėjusi Amerikos “Venus Milo” titulą, su savo sunum David “Na, ne”, aš sakiau. “Aš 
ir 15 m. duktere Mattie. Duktė yra teisiama už pasikėsinimą manau, kad jis butų beveik 
nužudyti savo tėvą Ernest Turley (skrituly). Duktė prisipaži- musU laiv° įgu-
no, kad tėvą nušauti įsakė jos motina, kad ji galėtų palaikyti laivo bendre”, sakė
meiliškus santikius su gražiu kaubojum. Gray’jus, “gal jis ir nėra pa-

.    -. —-......... — .. siutęs; bet, jeigu jis nėra pa- 
- - - - ..................................................................................-J siutęs, tai įsitėmyk mano žo-

| džius, aš esu”.
“Aš manau”, aš atsakiau, 

“kad gydytojas žino, ką daro; 
ir, jeigu aš neklystu, jis da
bar eina pasimatyti su Ben 
Gunn’u”.

Vėliau pasirodė, kad aš tei
singai nuspėjau. Viduje bu
vo troškinantis karštis ir ma
žas smėlio lopas užtvaroje 
buvo įkaitintas vidurdienio 
saulės. Aš pradėjau galvoti 
ką kitą, kas jokiu budu ne
buvo taip geras užmanymas. 
Ką aš pradėjau daryti, tai už- 
vydėti gydytojui, vaikščiojan
čiam vėsioje medžių paunks
nėje, paukščiai aplink jį ir 
malonus pušų kvapas, kada aš 
sėdėjau kepinamas, mano dra
bužiai prikibę prie karštos 
smalos ir tiek daug kraujo ap
link mane ir tiek daug vargšų 
numirėlių kūnų, gulinčių ap
link mane, jog aš taip pasi
bjaurėjau šia vieta, kad tas 
buvo beveik taip tvirtas, kaip 
pati baimė.

(Btfs daugiau)

Robert Louis Slevenson. Verte A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tęsinys)

XXII.
Kaip prasidėjo mano jurų 

nuotykiai.
Sukilėiai jau nebegrįžo — 

nebebuvo iššautas nei vienas 
šūvis iš miško. Jie buvo “ga
vę savo porcijas .\tai i dienai”, 
kaip kapitonas buvo išsireiš
kęs, o mes vieni sau turėjom 
vietą ir ramaus laiko apsirū
pint sužeistais ir pasigaminti 
pietus. Prokuroras ir aš vi- 
rėm ant oro ir net lauke mes 
vargu supratom, kas dedasi, 
dėl to baisaus gydytojaus li
gonių vaitojimų, kuriuos mes

rėm, jau nebeatgavo sąmonės v 
šiame pasaulyje. Jis taip iš
buvo visą dieną, sunkiai al
suodamas, kaip tas senas bu-| 
kanieris namie, apoplekcijos 
užgautas; bet jo krutinės kau
lai smūgiu buvo sutriuškinti,] 
o jo kaukuolė jam bekrintant 
buvo perskelta, todėl kada 
nors sekančią naktį, be ženk
lo įar žado, jis nukeliavo pas 
savo Sutvertoją.

O kas link kapitono, jo žais- 
dos, ištikro, buvo gan sunkios, 
bet nepavojingos. Nei vienas 
kūno organas nebuvo fatališ
kai sužalotas. Anderson’o 
kulka — nes tai Jobas pirma 
šovė į jį — buvo perskėlus jo 
peties kaulą ir palietusi plau
čius, bet nepavojingai; antroji 
kulka tebuvo išdraskiusi 
blauzdos kaikuriuos raumenis. 
Jam tikrai reikėjo išgyti, dak
taras sakė, bet šiuo laiku ir

Iš astuonių vyrų, kurie buvo 
kritę mūšyje, tik trys tebekvė- 
pavo — vienas iš piratų, ku
ris buvo pašautas prie namo 
skylės, Hunteris ir kapitonas 
Smallett; o iš tų, pirmi du bu
vo jau kaip ir numirę; liesą, , , . ¥. .y.
pasakius, sukilėlis numirė, kai l>er keletu sekančių savaičių 
gydytojas darė jam operaci- ium buvo užginta vaikščioti, 
ją, o Hunteri’s, ką mes neda- arba pakelti ranką arba net

Ar esi Altass nariu?
BOSTONIEČIŲ ATVDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St, 
Boston, Mass.

šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.
Amerikos įmonės getai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rėk
tam uo jie.* i, tuo geriau sekasi.

M

Gari Wickman, 45 m., chemikas iš Denver, Colo., ir jo 
ketvirta žmona Donaldo Chicoine Wickman, kurią Wickman 
pripažino užmušęs. Dabar; yra tyriamos ir jo pirmesnių dviejų 
žmonų mirtys. Wickman sėdi Albųąuerąue, N. M., kalėjime.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimui į laikraščius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi “Naujiencze”, 
tas visuomet turi naudos.

f AMERIKOS 

PILIETIS
Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininką rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis «u rašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL .
Siųskite money orderi arba krasoe 

ženklelius.

----------------------------



PRANEŠIMAI

Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušerės

jus

musu

Laiškas Redakcijai

Įvairus Gydytojai

r E ,1). Sullivan

k,

Antanas Daukša 
Gastas Valskis ..

nors ir su maža auka, 
tapkime ALTASS na-

'Prisidėkim su keliais

2.00
2.00
2.(X)
2.00
2.(X)

Nuo piktadarių nukentėjo Pro
grese Furniture Compuny; 
išdaužtas langas, pavogti ra- 
dio aparatai.

n-ry 
kac

Rut-

Mortell, Samuei
Miller, P.
Polceny, John & Lottie
Peklis, Peter
Petkus, John (2)

Kuomet 
ALTASS

užpuolimą, kuris pasiŽy- 
ir .susišaudymu.

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras it nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Lietuvos gyvento- 
antram lietuvių 
Amerikos j Kati-

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

2400 IV. Maduon St.
VaL 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 rak. 

Tel. Seeley 7330 
Namą telefonu Brunsvick 0597

grobe tris “Midget” radio 
ratus.

Įdomus tas faktas, kad 
met jie padare apiplėšimą, 
veje buvo
praeivių, bet nei vienas iš jų 
nepaėmė nei nepamatė pikta
darių automobilio laisnių nu
merio.

Viso $221.00 
Skridimo fondas auga. Su

Laimėjo Mickevičius, Galskis, 
Kairis, Degutis, Maukus, Mil
telis ir Milaševičius

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

. Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
ouo. 6 iki 9 valandai vakaro

kuo- 
gat- 

nemažas skaičiui
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijos 
Nariai.Graboriai Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKEL1S
756 W. 35th St

(Cor. of 35th « Halsted Sts.) 
Gyvenimo, vieta 3139 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniaia ragai sutarti.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Gtįio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj virtoj.

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

dieniais pagal susiurimą.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD S19,

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališkaedegtinė 

UžkvieČiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS, 

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

' Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Ofiso T«L Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts.) 
Ofiso vaiandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

N«dė1di*n<ai» pagal sutarti

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Ivtntaditnio ir ketvirtadienio.

DL MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 13 

Phone Boulevard 8483

DR. HERZMAN
IS RUSUOS - 
lietuviams žinomas per 15 me-

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO. ILL.

šian- 
į narius

Mike Jasnauskas .........
Leon Geniotis ..............
Joe Kaminskas ..............
Adam Bartkus .............
St L. A. 11-la kuopa

AVaterbury, Conn. ..........  2.00
Frank Siminas .................... 2.00
John Azukas .... ...................  2.00
J. Pūkis ............................ 5.00

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Pirmadienis, saūsio’8, 1934 NAUJIENOS, Chicago, Ui

STAMBIOS AUKOS PLAUKIA I ANTRO 
LIETUVIŲ SKRIDIMO FONDĄ

“LITUANICOS ANTROSIOS’* skridimui 
organizacijos ir asmenys skiria 

įvairias sumas pinigų
Žinia, kad 

jai aukauja 
skridimui iš 
ną, ir, kad “Pienocentras” pri
siuntė $79.00 aukų tam tikslui, 
paskatino ir Chicagiečius prie 
darbo. štai rezultatas: Nau
jų Metų baliuje ir po jo, Į 
ALTASS iždą suplaukė seka
mos aukos: 
M. Kanapeckas ..........
S. Sabalevičius .........
Jonas Kuneika .........
Antanas Kuizinas .... 
Jonas Dovidauskas ... 
Juozapatas Kizas......
Juozapas Daukšas .... 
Jonas Paunksnis ......
Antanas Mikinis .......
Adv. J. Kuchinskas .. 
Venera Grybas ..........
A. Gudas .......................
P. Deksnis...................
Wm J. Bryan Datz 
Matas Biekša ...........
Edw. F. Heidenrich 
Paul ir Anna Baubly 
Elmer Paasce ............
AValter Machulskis .
T. J. Sylvester ..........
K Jakimavičius ........ 
James Yanulavge .....
Joseph Balchunas .... 
Joseph Rachunas ..... .
Anton Cbernauskas 
A. Sobeekis ................

sėkmes balsavimo buvusios se
kančios : Mickevičius, Galskis, 
Kairis, Degutis, Mankus, Millo- 
ris ir Milaševičius* išrinkti val- 
dybon 1934 metams. Kandida
tai—Mankus, Galskis Mickevi
čius, Kairis ir Degutis gavę 
apie po 500 balsų kiekvienas, 
Milleris ir Milaševičius apie po 
300 balsų.

Balsavimuose dalyvavo 700 
Draugijos narių. Pirmą sykį 
Draugijos istorijoje tiek daug 
dalyvavo narių valdybos rinki
muose — paprastai dalyvaudavo 
apie 500 narių balsavimuose.

—Rep. II.

Paul Chereska .........
F. Stanonis .......... ....
Alberta Umbras .....
J. Staninas .. ..... .. . 
J F. Budrikas .........
Kazys Damkevičius . 
S. B. Klabataiškis .. 
C. Kruchis ..............

$10.00 
20.00 
10.00

.. 5.00Į tokia parama skridimas- tikrai 

... 1.00 galės įvykti šią vasarų ir la
kūnas Juozas R. James-Janu
šauskas birželio mėnesį pasi
leis kelionėn. Bet šių aukoto
jų dar neužtenka — reikia, 
kad kiekvienas Chicagos tau
tietis, kuriam šitas skridimo 
darbas ir užsimojimas yra kil
nus ir gražus projektas iškelti 
Lietuvą į viršūnes ir kuriam 
rupi, kad lakūnas Janušaus
kas laimingai baigęs kelionę 
nusileis Kaune — prisidėtų 
prie jo 

Visi

.. 1.00 

. 1 00 

.. 5.(X) 
. 1.00
25.00

.. 2.00 
10.00

.. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
.. 5.00 
. 2.00

2.001
- 2.00 riais.
- 1.00 centais prie žygio įvykininio.

2.00 
. 2.00

2.00
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

Sąryšis Brid-
. 10 (X) 
... 2.00 I 
... 2.00 
... 2.(X) 
... 2.00 
... 2.00 
... 2.00 
.. 3.00 
... 2.00 
... 3.00 
... 5.00 
.. 2.00 
... 2.00 
... 3.00 
.... 2.(X) 
.... 5,(X)

A. F. Prokol ................   5.00
P. Olišauskas, K. Matiko- 

nis, A. Pukinskas, P. 
Šalkauskas 

S Bartkus ...

atsilankys 
atstovas ir pakvies 

jus tapti skridimo rėmėjais — 
duokite jam aukų.

Ar mes lauksime kol 
broliai Lietuvoje dar 
duos nuims pavyzdį?

Tapk ALTASS nariu 
dein. Užsirašykite
per atstovus, lokalius komite
tus, arba siųskite aukas 
ALTASS iždininkui J. Mackie- 
wichiui, 2324 South Leavitt st., 
išrašydami čekius ALTASS 
vardu, pas sekretorių A. Vai
vadą arba užsirašykite i na
rius per ALTASS centro -val
dybos narius.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos valdy

bos rinkimai

Du stambus apiplė 
Šimai Bridgeporte 

į viena nakti C C v

BRIDGEPORT. — Užvakar 
buvo kalbama apie laikrodiniu 
ko ir juveliro p. Andrews krau
tuvės 
mojo

Tą patį vakarą, apie 10:10 
P. M. keli plėšikai sustoję su 
automobiliu prie Progress Fur
niture Company, 3222 Sou’th 
Halsted slreet, pusę bloko nuo 
pirmesnio užpuolimo vietos, 
išdaužė krautuvės langą ir pa- 

apa-

4.00
2.00
2.00

A. Maskaliunas .........  2.00
Garfield Parko Vyrų ir

Moterų Klubas 10.00

Gh. Liet. Draugijos balsų 
skaitymo komisija: Valskis, 
Viešys ir Ambrazevičius, vėlai 
šeštadienio vakare užbaigė bal
sų skaitymą. Kiek teko iš ko
misijos narių mfgirsti, tai pa-

30 DIENU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

JUOZAPAS WICZUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

4 diena gruodžio mėn. 1933 
m., o palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse, gruodžio 9 dieną, 
1933 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Marcijoną, 2 sunu ir 
4 dukteris ir giminės.

Liūdnai atminčiai 
brangaus vyro 
zapo VVicziaus 
šv. Mišios šv 
jos bažnyčioje 
mėn., 1934 m.,

Kviečiame 
draugus ir pažjstanius atsilan
kyti j pamaldas, o paskui ir j 
namus po num. 335.7 Auburn, 
Avė.

Męs Tave 
vyre ir tėveli 
miršime. Tu 
besugrįš:, bet 
vėliaus .pas 
Lauk mus ateinanti

Nuliūdę lieka.
Moteris, Sunai, Dukterys 
ir Giminės

musij 
ir tėvelio Juo- 

bus laikomos 
Jurgio parapi- 

9 diena sausio 
8 vai. ryto.

visus gimines,

Musų brangusis 
niekuomet neuž- 
pa» mus jau ne
mes ankščiau ar 
Tave ateisime.

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visąpasauli

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 7314

Jonas Kuzas
Persiskyrė su šiuo pasau

liu sausio 7 dieną, 1 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės ap
skrityje, Upėnos parapijos 
Kliukių kaimo.

Paliko dideliame 
seseri Lamsargienę, 
dukteris, Josephine ir 
te ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
4447 S. Fairfield Avė

Laidotuvės įvyks antradienj 
sausio 9 dieną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios i Nekalto 
Pras. Panelės šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kuzos gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo ir Sesers Dukterys

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

nuliudime
2 sesers 
Antonet-

randasi

Prierašas: Butų įdomu žino
ti, ar iš tiesų fondo valdybos 
yra nvstątyta tokia tvarka, kad 
atsiskaitoma tik “iš pilnų au
tų knygučių (po 25 kvitas) ? 
Sakysime, aukų rinkėjas gali 
per kelioliką mėnesių nepripik 
(lyti savo knygutės, tad nejau
gi jis neprivalo atsiskaityti, ka
dangi tai “nepatogu“?

Antra, kodėl buvo “patogu” 
priduoti fondui Daytono liet., 
parapijos čekį, o pasidarė “ne
patogu’ tą pat padaryti su’ Dr..
A. Rutkausko auka? Juk, rei- , TUC hllŽllSh COlUHlIl 
kia fnanyti, kad parapijai p. h °
Jurgėla taip pat pasiuntė pa-į ............... ■—i - - -
kvitavimą.—Red. .• -r^i|Transatlantic Flyer 

Picks Lucky One
at K R Dance

Ramono vich, Martin 
Razgaičiui, Kazimierui 
Samuolis, Wm. (9) 
Srider, G.
Štokas, Mary (2) 
Šulinskas, Mary 
•Sidaras, F.
Tribee, John
Vainauskas
Zitkauskas, John 
Žalis, Sophie

Just come

attended K 
know that 
interesting,

Laiškai Naujienų 
Ofise
------------ Newsy broadeasting! — and

Jeigu tamstos vardus randasi w|laį news! What NEWS! As 
šiame laiškų sąrase, malonėkite yOU have guessed from the 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri- hea(]ing of this ai.ticie, Joseph 
versti busime greit laiškus grą- Į R James-Janušauskas is to be 
žinti S. Valst. paštui.

Arlauskas, Fr.
čiliauskas, J.
Drasutis, Kos.
Gordon, K.
Gataveckas, Tony
Hupka, Christine
Janusavič, Anton
Kerneza, Andrew
Kresal, Marie
Križanauskas, Karolis

will be the lucky one to get a 
FREE AIRPLANE RIDE this 
coming spring. Whoopee and 
wobzie and whoa! And all pre- 
sent will have an eųual chance 
of being picked. 
around, folks.

Those who have 
R affairs before, 
they are always
distinetive and thoroughly en- 
joyabie. Of course, those wbo 
have attended, will come again. 
To those who haven’t been 

Į with us before, we extend a 
cordial invitalion “to come 
u p” and dance with us.

Tickets are only seventyfive 
cents and now available from 
all K R members and from 
NAUJIENOS office. Or, writc 
to Newsy, care of NAUJIE
NOS. And watch thic colu‘mn 
for other delails.

—K R Newsy.

the guest of honor at the K 
B WINTER CARNIVAL, Feb- 
ruary 3, 1934, at the Allerton 
Clirb, 701 N. Michigan Blvd.

What’.s more: Mr. James wi!l 
piek out some fair damsel or 
manly youth that evening who

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Therapy 

b Midwife 
6109 South Albanų 

Avenut 
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.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisast 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofbo Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Proipect 1930

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

W. Didžiulis, prot. ražt.
Chicagos Lietuvių Auditorijos kor

poracijos, direktorių ir atstovų susi
rinkimas jvyks pirmadieny, sausio 8, 
1934 m., Auditorijos svetainėj, 3133 
So. Halsted St. 8 vai. vakare. Visi 
direktoriai ir atstovai būtinai atsilan
kykite j šj susirinkimą.

A Kaulakis, rašt.

Ponas Redaktoriau:
Šių metų “Naujienų” 1 

vienoj žinutėj paminėta, 
aš esu priėmęs iš d-ro R.
kausko auką (10 dol.) Dariaus- 
Girėno paminklui. Apie tai aš 
pats savo straipsniuose paini 
nėjau prieš keletą mėnesių, ši 
auka' dar neįteikta fondu’! dėl 
to, kad aukų knygutė nėra 
užbaigta ir dėl to nepatogu at 
siskaityti. Atsiskaitoma iš pil
nų aukų knygučių (po 25 kvi
to). Kitą stambesnę auką 
(25 dol.) gavęs iš Dayton’o, O. 
liet, parapijos tuojau įteikiau 
fondui (buvo čekis).

P. Jurgėla,
Dariaus-Girėno p-lo s tat. 

k-to sekr.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimudse egzaminavimas daro
mas su ehktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikas. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DL C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Tel. Yards 18Ž9

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonu Virginia 0036

Gerai
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
motetą ir vaiką pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan Sb 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Patk 6755 ar Central 7464

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUOElKie
-IR-

TĖVAS
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangu m o 

Laidotuvėse .. Pašaukite.. .....

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firina tuo pačių vardu)

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir apielinkėje.

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquette Rd, 

kampas 67tb it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, seredomis po pietą ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Td. REPUBLIC 3100 I

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.

Rm. 6600 South Artttian Aotntut 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strttt 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredotnis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rtzidrncija 6631 So. California Aut.

Telefonas Rcpublic 7868

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd St„ Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutartiea.
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALĄNDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Soath Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visą 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

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

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISn 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aee. 
Tel. Boulevard 2800 

R«. 6515 So. RockuvtU St. 
Tel. Rcpublic 9723

JOHN B. BORDEN 
uIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai! State 7GI5O: Valandoa C—•

W. Side: 2261 W. 22 St. (Ormak Rd)
PaaedOUo. Seredoa Ir Pfttnyčio* vak. t iki *

Telefoaai Caaal 61>* 
Namai: 6459 S. Rockwell Street

UtarnlBko, Ketverro tr Bubate# vak. 1 
Satetaaaa MM
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Rinksime Miss Naujienos
Gražiausia ir populiariausia lietuvaitė bus 
_ renkama viešu balsavimu “Naujienų” 

20-tų sukaktuvių jubiliejui
Išrinktoji lietuvaitė — dienraščio sukaktuvių iškilmių 

karalaitė

.Kuri iš musų gražuolių ir tuojaus atsiųsti į Naujienos 
poputerių lietuvaičių bus MISS savo fotografijas. Mergaičių 
NAUJIENOS ir simbolizuos tėvai yra kviečiami savo duk- 
visų mėgiamiausią ir popuie- torų fotografijas atsiųsti. Vi
rinusią lietuvių dienraštį 
“NAUJIENOS” jo 20-tose me
tinėse sukaktuvėse?

greičiau individualiai tarnybai, 
nors, žinoma, dirba ir džiabe- 
riiams. Pavyzdžiui, si.'gedo kas 
nors elektrikiiriuose automobi
lio prietaisuose, Midwest Ser
vice pataisoma tuojau, mašinos 
savininkui belaukiant. Midvvest 
Armature Service aptarnauja

j ir garažus.

Duos stenograifi[jos pamokas vel
tui jauniems mokiniams

praneša, kad jis davęs įnešimą 
Aldermanų gatvių komisijai, 
kad imant juodžemį, duobės 
butų užpildytos kitomis žemė
mis ir tuščius lotus išvalyti. 
Sako, kur švaros nėra, tenai vi
sokios ligos ir vabalai veisiasi. 
Jis teisybę sako, kad taip yra 
pačioje Chicagoje.

Kova su piliečiais
M. J. Casey, ekspertas ir kler

kas gatvių «taisymo, pranešė al- 
dermanui A. G. Lindell, kad pi
liečiai tarpe 115-tos ir 116-tos 
ir Indiana avė. nėra sumokėję 
savo asesmentų sumoje $5,700. 
Todėl Indiana avė. nebus taiso
ma ir neatidaryta. Piliečiai yra 
gana apkrauti aukštais mokes
čiais ir negali išsimokėti. Prie 
gatavų pinigų visokie ekspertai 
tik ir taisosi.

VYTAUTAS FINADAR RELTA.TUS

Pruitt Institutas, 172 Norit h 
La Šalie Street, Chicagoje pra
neša, kad priims 1,200 mokinių, 
virš 16 metų amžiaus, kurie 
nori išmokti stenografijos ir ra
šyti mašinėle. Pamokos duoda
mos tris kartus į savaitę, ry
tais,
šiandien reikia j mokyklą įsto
ti.

Ji dirba naujus armature, 
taiso generatorius ir kitas au
tomobilių ir kitokių elektros 
motorų dalis, maino-naujas ant 
nudėvėtų už tam tikrą primo- 
kėjimą. Be to, taiso skalbia
mas mašinas, vacuum valyto- 
j irs, el.ektrikinius grąžtus, elc.

J & S Armature Service ve
dėjas, p. Karolius Janus, pa
eina iš Siekių, Rozalino vals
čiaus, Panevėžio • apskričio. 
Amerikoj atvyko 1913 m.

Jisai yra ' patyręs elektrikas. 
1921 m. stojo dirbti vienai 
stambiausių armature išdirby- 
stėj šalies korporacijų — tai 
Fredericks Armature Corpora
tion. 1924 m. tapo paskirtas 
superintendentu ir išbuvo juo 
iki 1930 m., kada užsidėjo sa
vo dirbtuvę.

Midvvest Armature Service 
vedėjai, Jonas ir Petras Vaiš
vilai, paeina iš Rietavo, Tel
šių apskričio. Amerikon atvy
ko 1913 m. vasarą. Abiejų spe- 
cialumas
torai. Abu ilgą laiką yra dir
bę armature išdirbimo šapose. 
Savą šapą užsidėjo 1931 m.

V. P.

popiečiais ir vakarais.

Trumpos žinutės iš 
Roselando

sos fotografijos turi būti be 
pagražinimų, ne rctouchuotos. 
Pageidaujamos yra dvi foto
grafijos, viena veido ir pe 
čių, o kita visos figūros. Prie 

■fotografijos turi būti pridėti 
:pažymėjimai sekančių dalykų 
apie kontestantės kūną: kiek 
sveria, kokio ūgio, miera per 
krutinę ir per juosmenį.

Fotografijos Naujienose vi
sos bus įdėtos vienodo dydžio, 
taip kad kiekviena kontcstan- 
tė turės tą pačią progą.

Iš kontestantės nėra reika
laujama vien gražumas. Rei
kia taip, kad ji butų daugelio

Kuri iš jų laimes Miss Nau
jienos konkursą, kuris buvo 
paskelptas gruodžio 30 d. ir į j 
kurį jau įstojo kelioliką Chi
cagos lietuvaičių, 
na graži ir poputeri — kad 
laimėti titulą, kurio kclias- 
dešimts kandidačių sieks.

Mes turime tų gražuolę išsi
rinkti iš daugelio gražių lie
tuvaičių. Kadangi musų gra
žuolė turės atstovauti popule- 
riausį laikraštį, tai ir pati tu
rės pasižymėi ne tik gražumu, 'žmonių mėgiama (kas pasiro- 
bet ir populerumu. Taigi rink-'dys iš balsavimo), reikia kad 
sime ją visi, taip sakant, viešu ji butų mandagi, gražaus apsi- 
balsaviniu.

Konkursas prasidėjo gru- 
ožio 30 d. Kiekvienas Naujie
nų skaitytojas galės paduoti 
balsą už tą mergaitę, kuri jam 
labiausia patiks. Spręsime iš 
mergaičių fotografijų, kurios 
bus talpinamos Naujienose. 
Vėliau turėsime progos ir as
meniškai pamatyti visas kan
didates į Naujienų karalaitę. 
Tas duos mums progos geriau 
jas pažinti.

Visos musu 
vai tęs d a ha r

- kickvic-

vra kviečiamos

i ėjimo ir gražios eisenos. Ji 
‘ ’ Nei mo

li i vorsuo- 
konteste

turi būti netekėjusi, 
terys, nei našles, nei 
tos moterys negali 
dalyvauti Kontestantės nega
li būti jaunesnės kaip 16 metų 
ir ne vyresnės kaip 30 metų.

Mergaitės, mes labai trokš
tame žinoti, kuri iš jūsų pa
tapsite Miss Naujienos! Jus 
turite tą progą. Atsiųskite 
tuojaus savo fotografijas.

Sekite Naujienas *dėl žinių 
apie ši didelį gražuolių kon-

' Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai
ARMATURE SERVICE

Armature — viena svarbiau
sių dalių prie automobilių ir 
kitokių elektrikinių motorų dy- 
namo. Ji, palyginti, greitai gen
da, tad ir pamainyti ją tenka 
dažniau, ne kurias kitas dalis. 
Ot ir yra šapų, kurios specia
lizuojasi armature tarnybai.

Šios rųšies dirbtuvių, kurioms 
vadovauja licftuviai, Chicagoj 
yra dvi.

Viena jų vadinasi J & S Ar
mature Service. Jos adresas— 
1926 So. Wabash Avė., tele
fonas Calumet 5492, o vedėjas 
inž. Karolis Janus.

Antrosios vardas yra Mid- 
west Armature Service. Ji ran
dasi Bridgeporte, adresu 813 
Wcst 35th St., tel. Boulevard 
1144. Vedėjai — broliai Jonas 
ir Petras Vaišvilai.

J ir S Armature Service už
ima erdvią vietą ir yra įreng
ta greičiau masiniai gamybai. 
Labiau specializuojasi pildyti 
užsakymus džiaberių, kurie lai-

>ko savo krautuvėse automobi
lių ir abelnai elektrikinių mo
torų dalis, kaip pav. žinomoji 
Warshawskio firma ir jai pa
našios. Ji, be to, dirba vadi
namus “field coils”.

Tačiau J & S Armature par
duoda savo išdirbystės produk
tus tiesiai garažams ir priva
čiam s asmenims ir taipgi pri
ima mainais senus armature. 
Ir asmenys, kuriems tenka daug 
važinėti, kurie, sakyti, bu‘na 
kasdien kely, plačiai naudoja
si J & S Armature tarnyba.

Kalbama firma, be to, taiso 
įvairius elektrikinius motorus, 
generatorius ir atlieka kito
kius patarnavimus industrinės 
elektros 
čiavimirs 
seniai ji 
bą prie 
didžiųjų 
Šį darbą
ėmė varžytinėse, kuriose varė
si keli kontraktoriai.

Midwest Armature Service 
(Bridgeporte) specializuojasi

srity. Duoda apskai- 
(estimates) ir dar ne 
užbaigė stambų dar- 
elevatoriaus viename 
vidurmiesčio trobesių. 
J & S Armature pa-

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavardė

Adresas
Amžius Svoris

elektrikiniai mo-

Su dideliu pasiseki
mu praėjo Brighton 

Parko ALTASS 
vakaras

Skridimo naudai susirinkę 
sukėlė didoką sumą pinigų

BRIGHTON PAfĮJ£ — šešta
dienį vakare Brighton Parke, 
Hollywood Inn svetainėje. 
2417-19 West 43rd strcct, 
Amerikos Lietuvių Tranzat- 
lantinio Skridimo Sąjungos 
skyrius surengė draugišką va
karėlį “LITUANICOS ANTRO
SIOS” skridimo naudai.

Ūpas vakare buvo geras. 
Nemažas būrelis žmonių, ku
rie ilgai linksminosi. Susi
rinkusiems teko išgirsti lakū
ną Juozą R. James-Janušaus- 
ką, kuris buvo atsilankęs į sa
lę ir pasveikino visus pratar
damas į juos kelius žodžius.

Prie vakaro surengimo dau
giausiai pasidarbavo pp. E. 
Chepulis, Brighton Parko 
ALTASS skyriaus pirminin
kas, J. Puteikis, to skyriaus 
sekretorius ir korespondentas 
— labai veiklus narys, p. Ber- 
ger, P. Krasauskas, Bruno Pet
kevičius ir kiti. Rengimo ko
misija yra ypatingai dėkinga 
p. Yuškai, Hollywood Inn sa
vininkui, kuris padovanojo sa
lę vakarėliui veltui.

Iš ligoninės J. Bigus 
parėjo namo, kad 

numirti

Ūgis ..........................
Miera per jnoimenį

Miera per krutinę

Plaukų spalva

Akių spalva ......

Užsiėmimas

šiuomi įstoju j.“MISS NAUJIENOS” KONTESTĄ. 
Prisiunčiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų nurodymų.

Parašas ♦

-V

Pasižymėjęs orientališkų šokių šokėjas ir Clariita Imperio 
baleto mokyklos instruktorius. Vasario 4 d., 3 vai. po pietų, p. 
Vytautas Beliajus įturės parengimą Hull House teatre (Polk 
ir Halsted). Tiek jis pats, tiek jo vadovaujamas “Lietuvių Ba
letas” išpildys visą eilę lietuviškų, ispaniškų, orientališkų ir 
kitokių šokių.

Gerai reikalus tvarko
Prezidentas E, J. Ilaulcy, 

West Pullmano Parkų, išdavė 
pilną atskaitą, kuri rodo, kad 
viskas yra tvarkoma gana ge
rai. Darbininkams parkų al
gos apmokėtos bonų nuošim
čiai apmokėti, taksos nuo 34 
centų sumažintos iki 25 centų 
nuo 100 dol. Jeigu visur lo
dą tvarka butų, tai tuoj aus 
visiems piliečiams butų, daug 
mažesnės taksos, /?. S.

kaulų gėla. Dabar ji jaučiasi 
daug geriau ir draugai ir gen
tys prašomi neužmiršti jos 
aplankyti namie. Duktė ir 
motina dar kartą taria jums 
ačiū. Senas Petras.

Lietuvių Spulka Fe- 
deralio Home Loan 

nariu

ROSELAND. — Mirė netikė
tai Aleksas Zabora, 50 m., 
11438 Calumet avė., savo na
muose nuėjo i skiepą su kokiu 
tai reikalu ir daugiaus negrįžo. 
Namiškiai laukė, bet nesulauk
dami nuėjo ieškoti. Rado 
negyvą. Jisai sirgęs plaučių 
degimu?

Susilaukė dukterį
Mr. ir Mrs. Kliviškas, 10610 

So. May st., sulaukė labai gra
žią ir sveiką dukterį gruodžio 
28 d. 1933 m.

Reikalauja daugiau švaros
Aldermanas A. G. Lindell

B. S.

jauv uz-

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

ATLANKYKITE
White Star Tavern

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

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

Pienas šiandien ne 
bus pristatomas 

į namus

Vielinė
Federa- 

nariu.

Mums praneša,, kad dėl pie
no streiko, pieninės negalės 
pristatyti šiandicp pieno į na
mus. Bus aprūpintos tik ligo
ninės, o jeigu šįek tiek jo ir 
liks, tai pirkėjos- galės tą pie
ną gauti pieninių depotuose.

'*------į—LjhMLJ2

Taxi įvažiavo į lietu
vio A. Kasparo 

namus
• a

•" ........ " V T’’? F"

Sužeistos trys moteriškės
žiavusios automobilyje

va-

18 APIELINKe. — 
spulka “Lietuva” tapo 
lio Home Loan banko 
šiuomi noriu painformuoti ger
biamus šėrininkus ir apielinkės 
gyventojus, kad spulkos saugu
mai ir ateitis yra užtikrinta ir 
šitas įvykis turėtų prašalinti 
visas abejones kas link spulkų 
saugumo.

Šiandien tie žmonės, kurie tu
rėjo pinigus spulkose gali tik 
pasididžiuoti, apsaugoję savo 
pinigus nuo apgavikų.

Taipgi reikia nepamiršti, kad 
Chicagoje ir apielinkėje lietu
vių spulkose yra sudėta apie 
$5,000,000. Tai gana didelė su
ma pinigų, šiandien ir mes lie
tuviai turime didžiuotis, kad 
turime saugias finansines įstai
gas, kurios yra po griežta fe- 
deralės valdžios priežiūra.

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 istoje Draugijon gali gv- 
irenti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma 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 budįi. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi
cagos Lietuvių 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.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavinias

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Ęelp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

BRIDG0PORT. — sausio 
Naujų Metų rytą, apie 4-tą 
landą, kuomet didžiuma piliečių 
senuosius metus jau palydėjo 
ir atatinkamai sutiko naujuo
sius, A. Kasparas, 3424 South 
Union avenue ramiai užmigo. 
Užmigo ir Jonas Zapusta, kuris 
gyvena Kasparų namuose. At
sigulė skiepe.

Tik staiga pasigirdo trenks
mas ir stiklų skambėjimas. Kas 
tai visu smarkumu trenkė į 
Kasparų namo sieną. Jonas Za
pusta tuojau pabudo ir atsikė
lė. Pamatė, kad į namą įvažia
vęs Yellow cab, kuriame apart 
šoferio, buvo trys moteriškės. 
Visi buvo lengviau ar sunkiau 
sužeisti. Taxi įvažiavo į namą 
nežiūrint plataus šaligatvio ir 
tvoros, kuria namas buvo ap
tvertas.

Well, pasirodo, kad Nauji Me
tai pradėjo taip smarkiai veikti 
dėl Bridgeporte piliečių, kad 
žmogus negali ramiai išsimie
goti nei 4-tą valandą ryto.

Senas Petras.

ld., 
va-

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

REIKALINGOS moteris imti už
sakymus i namus, patyrusios ir ne- 
patyrusios. Mes išmokinsime.

2029 Freemont St.

Roselando Politikos 
klubas atsimeta nuo 

republikonų
ROSELAND. — Amerikos 

Lietuvių Piliečių Neprigulmin- 
gas Politiškas Klubas šįvakar, 
sausio 8 d., turės metinį susi
rinkimą Balchuno svetainėj.

Pradedant šiuos metus, mini
mas klubas pradės veikti savi
stoviai, 
partijai, 
rinkime 
traukti iš Republikonų Klubo 
susivienijimo.

Kviečiame visus klubiečius 
dalyvauti susirinkime.

Kliubietis.

nepriklausomas jokiai
Priešmetiniame susi- 
klubas nutarė pasi-

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite | matą spnlką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo, patyrus su paliudi
jimais, gyventi ant vietos, $5.00.

1901 So. Millard Avė.

Help Wanted—Male-Female

GYVYBĖS APDRAUDA
Reikalingi ambitiški vyrai ir mote

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

For Rent
RENDON Storas geras dėl saliuno 

arba bile kokio biznio — pigiai. 
Priežastis savininkas išvažiuoja ant 
farmos. 4583 S. Wood St. Yards 2594

Furnished Rooms

WEST PULLMAN — John 
Bigus, 44 m., 25 W. 119 st., su 
draugu W. Obrinski naujų 
metų rytą važiavo su auto
mobiliu prie 135tos ir Indiana 
avė. Jųjų automobilius pas
lydo ir atsimušė į stulpą. 

'Abudu buvo lengvai sužeisti 
ir liko nugabenti į Roselando j Washtenaw avenue, taria Šir- 
ligonbutį dėl pirmutinės pa- dingą ačiū visiems giminėms 

Igelbos. Pabuvęs kelias valan- ir draugams už aplankymą p. 
'das parvažiavo namo ir viskas Dirdžiutė apskričio ligoninėje, 
buvo tvarkoje, bet Viena ir ki- kur ji 

i tą dieną kaimynai jojo nema- nesiūs.
te. Giminės su kaimynais su- gražių gėlių bukietų ir užpir- 
tarė nueiti jojo pažiūrėti. Nu- kimo keturių mišių Marąuette 
gi, randa negyvą. Pašauktas Manor parapijos bažnyčioje, 
tuojaus daktaras pripažino, Nors šiandien ji dar nėra 
kad jau seniai miręs nuo iš- pilnai pasveikusi, bet p. Dird- 

Bigus dter žiutė jau randasi namie. Ji 
Harvester tebėra dar jauua mergina, 

apie 20 metų amžiaus ir sirgo

'gąsčio ir žaizdų. > 
bo International 
kompanijoj.

■
į-;.

Padėka
motinaAdelė Dirdžiutė ir 

Ona Kazakevičienė, 6444 So
1 — • - . a i/ «

išgulėjo apie 4-ius mė- 
Taipgi už suteikimą

IMU
&

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip s 
L J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Usterine, dantų tepalas, valo 
idantia nauja būda. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro Iveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
tiltas.

Didelė tūba Listerlne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu.

' Lambert Pharmącal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai

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

2029 Freemont St.

fe

Užlai-
jums

. 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.

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.

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

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 08Q3

RESTAURACIJA — pilnai įreng
ta, kainavo $1000, .parduosiu už 
$300. 4 kambariai — netoli New
Market.. 1435 So Sangamon St.

Mes mokame cash už $100 
Lietuvos **** Bonus

Anderson, Plotz & Co.,
Ine.

29 SO. LA SALLE STREET 
Room 548

ir n u* 'i ii . ........t—... .....................................  ‘

Farms For Sale 
TTkiai Pardavimui

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

LEONARD NIEDVARAS 
Com. 1107 CCC-VC

E. Barre, Vt. 
arba

K. SALUCHA
W. 24 St., Chicago,

♦

2136 III.

/




