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Smurtas Pieno
Streike

Smurtas pieno streike persimetė ir į pačią 
Chicago, kur keli pieno trokai liko suversti 
Į upę. Gal rytoj baigsis farmerių streikas

CHICAGO. — Smurto aktai 
ūkininkų pieno streike tebesitę
sia, streikieriams pikietuojant 
visus kelius ir laistant ant ke
lio pagautų gabenamų j Chi
cago pienų.

Nuodija pienų

Streikuojantys farmeriai už
puolė apie 200 farmų Dupage 
paviete ir pripylė gasolino ir 
karbolinės rūgšties į tų farme
rių pienų. Tie farmeriai pri
klauso tai pačiai farmerių aso
ciacijai ir taipgi dalyvauja pie
no streike, bet puolikai juos 
nužiūrėjo, kad jie buk prista- 
tų pienų vietos pieninėms, ku
rios aprūpina pienu mažesnius 
Cook pavieto miestelius.

Streikuojantys farmeriai ruo
šiasi pulti ir traukinius, kurie 
gabena į Chicago pienų, ypač 
kad VVisconsino farmeriai pa
skelbė, kad jie pristatysią už
tektinai pieno traukiniais.
Puola nepriklausomų pieninių 

vežimu# .
Smrrrto aktai persimetė ir į 

pačių Chicago, kur nenki tro
kai nepriklausomų/pieno kom
panijų liko paskandinti Chica- 
gos upėj. Bet čia tų smurtų 
darė ne streikuojantys farme- 
riai, o, kaip nužiūrima, pieno 
išvežiotoji! unijos nariai, kurie 
dabar nedirba ir stveriasi smur
to prieš nepriklausomas kom
panijas, kurios nesisamdo Luis
tų vežėjų, arba samdosi kitų 
vežėjų unijų narius. Be to 
daugelis tų kompanijų unijų 
pieno išvežiotoji) dirba ant sa
vęs. Jie turi savus trūkus, tik 
perkasi iš tų kompanijų pienų 
ir paskui pristato jį savo kos- 
tumieriams.

25 žmonės penkiuose auto
mobiliuose pastvėrė Meado\v- 
moor išvežiotojų Wiston Yo- 
eum, nusivežė jį kitur, o troką 
nuvežė paupin ir nustūmė į 
upę.

Palmer Square Dairy trokas 
irgi liko nuverstas į upę. Taip 
yra nuversti į i.’pę penki tro
kai, o keli pieno išvežiotojai su
mušti.

Keli puolikai buvo suimti, bet 
juos greitai paliuosuota. Visi 
jie buvo pieno išvežiotojų uni
jos nariai.

Taipgi išmušt flangai kelių 
nepriklausomų pieno sankro
vų.

Dabar jau eina derybos tarp 
streikuojančių farmerių irChi- 
cagos pieninių. / Kaip išrodo, 
farmeriai sutinka priimti nu
sileidimų ir tikimąsi, kad strei
kas bus sutaikintas šiandie ar 
trečiadieny.

šiandie vartotojai dar negaus 
pieno. G»aus pienų tik ligoni-

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

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroje.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
36.

nės ir prieglaudos. Taipgi ga
lės gauti pieno iš stočių tie, 
kuriems pienas yra būtinai rei
kalingas.

Išrodo, kad Vokieti
jos bažnyčia turės 

skilti
BERLYNAS, s. 8. — Polici

ja puolė sekmadienio mokyklų, 
išvaikė 1,000 vaikų ir arešta
vo mokyklos vadtte. Tai buvo 
pirmas pasiskelbusio bažnyčios 
diktatorium reicho vyskupo 
Mueller griežtas žingsnis, kad 
nugalėti opozicija.

Nepaisydami Muellerio dek
retų šimtai opozicijos kunigų 
atsisakė jo klausyti ir pripa
žinti jį Vokietijos bažnyčios 
galva.

Mueller pirmiau pasitarsiąs 
su Hitleriu* pirm nuspręsiąs ką 
toliau daryti su opozicija.

Išrodo, kad Vokietijos protes- 
tonų bažnyčios skilimas darosi 
neišvengtinas, nes opozicija 
yra pasiryžusi nenusileisti ir 
neleisti 'Hitleriui kištis į baž
nyčios reikalus.

Vokietija paliaus 
mokėti ir nuošim

čius už bonus
BERLYNAS, s. 8. — Nežiū

rint Amerikos valdžios protes
tų prieš nuošimčių sumažini
mą ant paskolos bonų, reichs- 
bankas sako, kad galbūt jis 
visai nemokės jokių nuošimčių, 
nes jis neturys tam reikalui 
pinigų.

Anglija prigrūmojo pasilai
kyti iš Vokietijos eksportų tiek 
pinigų, kiek reikia atmokėti 
tiems anglams, kurie yra pir
kę Vokietijos bonų. Betgi dau
giausia Vokietijos bonų yra 
išpirkę amerikiečiai.

Atvyko sovietų Rusi
jos ambasadorius

Trojanovski
WASHINGTON, s. 8. —Pir

mas sovietų Rusijos ambasa
dorius Amerikoj, Aleksandras 
A. Trojanovski, jau atvyko į 
Washingtonų ir šiandie įteiks 
prezidentui Roosevelti.‘i savo 
kredencialus.

Jis atvyko tuo pačiu laivu ir 
traukiniu, kuriuo gryžo į Ame
riką Amerikos ambasadorius 
Maskvoje Bullitt.

Mokytojai streikuoja 
Kuboje

HAVANA, s. 8.— Kubos mo
kytojai sustreikavo protestu; 
prieš nukapojimų algų ir nesu- 
mokėjimų jau nuo seniau užsi
likusių algų.

Geležinkeliečiai irgi grūmoja 
streiku, jei jų reikalavimai ne
bus išpildyti.

Laukia įsakymo pradėti strei 
ką ir 25,000 gydytojų, slaugių, 
internų ir kitų ligonių darbi 
ninku.

PO DIDŽIOSIOS LIŪTIES LOS ANGELES, CAL., APIELINKĖJ

Viršuj — sunaikintas Los Angeles naktinis kliubas, kuriame 400 žmonių laukė Naujų Metų. 
Apie liūties smarkumą galima spręsti iš miklini pusių purvyne ir apdaužytų automobilių. Apa
čioj — vandens sriovės sugriautas ir suardytas buvęs gražus namas.

Panika Japonijos 
stoty; 71 žmogus žu

vo, 56 sužeisti
TOKIO, s. 8.— Kyoto gele

žinkelio stoty kilo ifmi panika 
ir sumišimas, laike kurio liko 
sumintas ir užmuštas 71 žmo
gus ir 56 žmonės sunkiai su
žeisti.

Kyoto yra senoji Japonijos 
sostine, turinti apie 700,000 
gyventojų. Tuo laiku stoty bu
vo apie 10,000 žmonių, kuTie 
buvo atvykę atsisveikinti su 
išvežamais tarnauti karo lai
vyno naujokais. Naujokai jau 
buvo traukiny. Vienas žmogus 
parkrito ir pradėjo šauktis pa-j 
geibus. Tas ir iššaukė paniką.

Teismas patvirtino 
Minn. farmų morgi- 

čių moratoriumą
WASHINGTON, s. 8. —Au- 

gščiausias šalies teismas pripa
žino pilnai konstituciniais Min- 
nesotos įstatymus, kuriais pa
skelbtas farmų morgičių mora
toriumas ir uždrausta pardavi
nėti farmas už skolas.

Ir Anglija planuoja 
sterilizaciją netin

kamųjų
LONDONAS, s. 8. —Angli

jos valdžios projektas sterili
zavimui protiniai nesveikų žmo
nių, tikimąsi, bus įneštas par- 
lamentan bėgyje ateinančių 10 
dienų.

Paaukojo savo gyvastį, kad iš
gelbėti 75 benamius žmones

SCENECTADY, N. Y., s. 8. 
—Motelio sargas John Schmidt 
paaukojo savo gyvastį, kad iš
gelbėti benamius žmones, kai 
kilo gaisras Išganymo armijos 
hotely, kur tie benamiai buvo 
prisiglaudę.

Schmidt pora ar trejetą kar
tų perbėgo pilnais durnų ho- 
telio koridoriais, kad pažadinti 
75 miegojusius įnamius. Po to 
jis pats sukrito ir pasimirė.

6,400,000 darbininkų 
sugryžo į darbą

VVASHINGTON, s. 8.—Ame
rikos Darbo Federacija sako, 
kas 6,400,000 ę darbininkų su
gryžo į darbą pereitais metais.

Drbin inkai pernai laimėjo 
tris svarbius dalykus:

Padidėjimą samdos. Daug 
sugryžo į dirbtuves, bet dau
giausia gavo laikinius darbus 
prie CWA, PWA, CCC. '

Trumpesnes darbo valandas. 
Dabar darbo savaite vidutiniai 
yra 4>Zj vai. trumpesnė, negu 
buvo 1932 m.

Organizaciją. Darbininkai da
bar yra geriau organizuoti, ne
gu buvo užpernai.

Areštavo inžinierių, 
kasyklos, kur įvyko 

eksplozija
DU-CHOV, čechoslovakijoj, s., 

8.—Vyriausias inžinierius Nel- 
son III kasyklos, kurioj nese
nai įvyko baisi eksplozija, tapo 
areštuotas buk už tai, kad jis 
atsisakė sudėti kasykloje ap
saugos prietaisus dėl jų bran
gumo. Eksplozijoj gi žuvo 142 
angliakasiai ir kasykla liko už
daryta mažiausia mėnesio lai
ku*!, kol praeis gasų pavojus.

Franci ja padidino
Amerikos importo 

kvotas
PARYŽIUS, s. 8. — Ju*ngt. 

Valstijų ambasada paskelbė, 
kad Franci jos užsienio reikalų 
ministerija jai pranešė, kad už 
pirmąjį bertainį šių metų Ame
rikos importo kvota liko padi
dinta. 300 nuoš. Padadinimas 
kvotos paliečia šimtus Ameri
kos produktų ir sudaro milio- 
nų dol, sumas.

WASHINGTON, s. 8. —Se
natas šiandie patvirtino Mor- 
genthau, J/., kaipo iždo sekre
torių. 

....... t... ....... ..  >
BASSFIELD, Miss., s. 8. — 

Trys vaikai liko užmušti ir 20 
sužeisti traukiniui užgavus mo
kyklos busąv7

3 užmušti nelaimėj 
su automobiliu

CHICAGO.—Trys žmonCs - 
du vaikinai ir mergina ikouž 
mušti) antra mergina sunkiai 
sužeista automobiliui Norwood 
Parke paslydus ir susidūrus u 
gatvekariu. 

i.. I . ....... —
CARBONDALE, III., s. 8. — 

Savo ūkyje rasti nužudyti Alex 
Johnson, 72 m. ir jo žmona, 
69 m. Pastaroji mirė ligoninėj 
neatgavusi sąmonės. Abu jie 
buvo užmušti, žmogžudžių pėd
sakų dar neužtikta.

Iššaukęs Francijoje 
krizį Stavisky ban

dę nusižudyti
CHAMONIX, Francijoj, s. 8. 

—Sergei Stavisky, kuris buk 
nusukę $40,000,000 ir bu*vo vi
sur ieškomas, persišovė šiandie 
kai jį policija užklupo viena 
me dvare. Buvo manyta, kad 
jis nusišovė vietoj, bet dakta
rai pastebėjo gyvybės ženklus 
ir bandė jį atgaivinti. Tečiaus 
nemanoma, kad pasiseks jo gy
vastį išgelbėti ir atiduoti jį 
teismui.

Stavisky buvo galva bankru*- 
tijusio Bayonne miesto lombar
do ir paskolų banko, ant kurio 
jis įvairiomis suktybėmis buvo 
išleidęs bonų už apie $40,000,- 
000.

To lombrado bankrutijimas 
ir Staviskio pabėgimas sukėlė 
Francijoj tokį skandalą, kad 
gali iššaukti kabineto krizį, 
ypač kad į tą skandalą yra į- 
velti ir pora ministerių. Vie
nas atstovas jau liko suimtas 
ir iš vieno ministerio pareika
lauta, kad jis paitrairktų iš 
vietos. Bet kad tasis atsisa
ko tai padaryti, tai veikiausia 
turės rezignuoti visas kabine
tas, kad to ministerio atsikra
tyti? ’ Prezidenats tada išnaujo 
premieru paskirs Chautemps ir 
tada pastarasis galės taip mi
nisteriją reorganizuoti kaip 
jam tinka. Kitaip jį gali nu
versti atstovų butas, kai tasis 
pradės svarstyti. tą skandalą.

Lietuvos Naujienos
Nusinuodijo namie 

degtine
KRAKĖS.— Gruodžio 8-9 d. 

naktį Karkiu vals., Gudaičių k. 
gyventojas B. Gadliauskas, iš
gėręs naminės degtines, užsi
nuodijo ir mirė. Iš esančiųjų 
mirusį pastebėjo tik tuomet, 
kada pastarasis sukniubęs ant 
stalo jau buvo sustingęs.

šis įvykis policijos tiriamas, 
o lavonas bus atiduotas skro
dimą padaryti.

Nužudė žmoną ir 
vaikus dėl ap- 

draudos
CHICAGO.—Jlohn Pietrows- 

ki, 27 m., 5019 N. Melvina Av., 
CWA darbininkas, buvo prisi
pažinęs nužudęs savo du vaikus 
ir žmoną gal mirtinai primu
šęs už tai, kad jis užklupęs ją 
besimeiluojant su įnamiu, Pan- 
fil, ktfrj irgi buk mirtinai pri
mušęs.

Pierovvskio žmona jau pasi
mirė, atsirado ir įnamis Pan- 
fil visiškai sveikirtėlis.

Po to Pietrowski atmainė sa
vo prisipažinimą ir dabar jis 
prisipažino, kad žmoną ir vai
kus nužudė vien dėl $600 ap- 
draudos, kad gavus tą apdęau- 
dą galėtų užsidėti vištų ūkį ir 
galėtų . gyventi lengviau, negu 
dirbant sunkų" CWA darbą. 
Panfil gi prisipažino, kad jis sii 
Pietrowskiu* dalyvavo keliuose 
plėšimuose. Jiedu daugiausia 
vogę vištas busiančiam Piet- 
rowskio vištų ukiui.

Bedarbiai angliaka
siai pikietuos Pea- 

body kasyklas
GILLESPIE, III., s. 8.—Pro- 

gresyvių angliakasių unijos 
streiko komitetas įsakė visiems 
bedarbiams angliakasiams pikie- 
tuoti Peabody kasyklas, ku
riose dirba senosios unijos na
riai.

MASSILON, O., s. 8.— Mrs. 
FZdith Christman, kuri jau vi
są savaitę buvo ieškoma sąry
šy su nužudymu jos vyro Roy 
ir jo sesers Iva, tapo surasta 
namuose jos buvusio vyto Alan 
McGinnis.

DAYTON, O., s. 8. — Įtar- 
damas, kad jie rengiasi jį nu
nuodyti, Michael Michareis nu
žudė Jos. Eryness ir jo žmo
ną Julią, pas kuriuos jis gy
veno.

6 užmušti traukinio katastrofoj

DURBAN, Pietų Afrikoj, s. 
8.—šeši žmonės liko užmušti, 
garvežiui ir 6 vagonams nušo
kus niro bėgių ir nusiritus pa
kalnėn ties Donnybrook.

NEW YORK, s. 8. —Grover 
Whalen, buvęs policijos virši
ninkas, rezignavo iš miesto ad
ministratoriaus NRA ir John 
Wanamaker sankrovos manaže- 
rio vietų. Jis pasiims vado
vauti kelioms degtindarių ir 
vyndarių organizacijoms.

BERLYNAS, s. 8— Sakso
nijoj įsakyta kiekvienam hitle
riškai saliutuoti einant laidotu
vių procesijai, “kad parodyti 
šalies vienybę gyvenime ir mir
tyje”.

Tarsis Lietuvos—Lenki
jos atstovai susisiekimo 
per administracijos li

niją reikalais
KAUNAS.—“ICK” deda savo 

korespondento žinutę iš Vi1- 
niaus, kurioj sakoma, kad š. 
m. gruodžio mėn. gale arba sau
sio pradžioj 1934 m. įvyksianti 
lietuvių-lenkų konferencija skir
ta sienos judėjimo klausimu’ 
sunormuoti, tarp kitko ir ūki
ninkų, turinčių abipus linijos 
žemę, klausimui išspręsti.

Konferencija turinti nusta
tyti pereinamuosius sienos 
punktus, sienos tiltų, upių ir 
kt. naudojimą. Ateinančiais 
metais esą numatoma sienos 
judėjimą tarp Lietuvos ir Len
kijos išplėsti.

Blogas fabrikų sanita
rinis stovis

KAUNAS.—Kauno miesto gy
dytojas S. Virkutis ir darbi 
inspektorius patikrino sanita
rinį stovį visos eilės fabrikų. 
Ypatingai blogame stovyje fab
rikai “Audimas” ir “Cotton”.
Kiek geresniame “Drobės” ir 
Smito geležies fabrkiai. Bend
rai, musų fabrikai turėtų su
sirūpinti pagerinimu savo sa- 
pitąfinės būklės, nes dabartį- 
leiabrikų darbininkų sveika- 
tar yra' be galo kėnksminga.
ne fabrikų sanitacija darbinin
kų sveikatai yra be galo kenks
minga.

Vėl nubaustas priešval
stybinis gaivalas

KLAIPĖDA. XII. }2. Elta.—- 
Klaipėdos krašto komendantas 
nubaudė Vokietijos pilietį Stre- 
lį iš Viešvilės dviem mėnesiais 
kalėjimo arba 2,000 litų pabau
dos už tai, kad jis, susirinkęs 
kaimo vyrukų būrį, mokė kas
ti apkasus Viešvilės .apylinkėj. 
Taip pat buvo nubaustas vienu 
mėnesiu arba 500 litų ir jo 
padėjėjas Hirschbeckas.

Trūksta Lietuvoje po- 
pierio

KAUNAS.—Lietuvos popie- 
rio fabrikas Petrašiūnuose ne
spėja gaminti popierio. Kai ku
rių rųšių popierio jau kelinta 
savaitė negalima gauti, kas su
daro didelį keblumą spaustu^ 
vėms, nes paėmusios užsaky • 
mus negali laiku jų išpildyt’.. 

|Tuo reikalu buvo sušauktas 
spaustuvių ir popierio statyto
jų susirinkimas aptarti tą pa
dėtį ir prašyti atitinkamų i- 
staigų leisti įvežti iš užsienio 
popierio.

Trumpos Lietuvos 
žinios

Numatoma eksportui kiau
lieną j Maltos salą, Italiją, be 
to, norima išsiderėti didesnį 
kontingentą Vokietijoj.

—Viena užsienio firma tiria 
galimybes steigti Lietuvoje ce
mento fabriką.

Ministerių kabinetas iš
siuntinėjo visoms valdžios į- 
staigoms instrukciją, kuria re
komenduojama, perkant ką 
nors užsieny, pirmenybę duoti 
toms firmoms, kurios perka ar 
pasižada pirkti Lietuvos gami
nius.
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YRA
PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

DRAUGIJOS VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS
J. JANKUS
P. GALSKIS

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

DRAUGIJOS DAKTARAS 
I)r» A. Montvidas.

. DRAUGIJOS ADVOKATAS
K. P. Gugis.

Šiandie Chicagos

KONTESTO GARBĖS KOM.:
K. K AI RIS
J. GALSKIENfi
V. PAČKAUSKAS.

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

NEPRAŠYTI GAS
PADORIAI

baisiai 
Lietuvių 
diena ji

Bolševikų “Vilnis’ 
susirupinusi Chicagos 
Draugija. Netoli kas 
verkia dėl demokratijos žuvi
mo, diktatūros atsiradimo, kur 
sto narius prieš valdybą ir 
šmeižia jos narius. Mat, val
dyba susideda iš pažangių žmo
nių ir dar jie draugiškai su
gyvena su ščyrųjų stalincų 
opozicija — sklokininkais. Bim- 
binio ir andriulinio plauko bol
ševikai visuomet yra linkę su
sidėti sų juodžiausiu elementu 

? kovai prieš pažangiuosius. Mu- 
! sų Draugijoj jie buvo susibu- 
‘ rę su fašistais, klerikalais ir 

protiškais ir dvasiškais niekle- 
; riais, kad kėlus ergelius ir iš- 
" stumus iš valdybos pažangiuo- 
• sius.

Bolševikai susirūpino ta or
ganizacija, iš kurios keli me
tai atgal patys bego ir kitus 
narius ragino mesti. Kiek ta
da jie triukšmo kėlė, baubė ir 
siuto, kad nebūtų priimta ta 
konstitucija, kuria Draugija 
iki pabaigos pereitų metų tvar
kėsi. Dabar jie užsimanė tos 
senosios konstitucijos, į kurią 
ugnimi spiaudė. TokLs jau jų 
noturas: bite triukšmauti, bile

met visi nariai, dalyvavusieji 
mitinge, balsavo, kad valdyba 
tai turi padaryti. Vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioj ši
tas įgaliavinias esančiai valdy
bai buvo duotas ir pasakyta, 
kaip valstijos įstatymai reika
lauja, kad valdyba turi paga
minti konstituciją (by-laws), 
nes be to čarteris neduoda
mas. Kada prašai čarterio, 
apart kitų informacijų ir for
mų, reikia pasiųsti ir konsti
tucijų. Senoji konstitucija val
stijos įstatymams neatatiko, 
todėl valdyba sulig mitingo 
įgaliavimo ir valstijos patvar
kymo reikalavimo pataisė kon
stituciją ir pridavė ją tinka
mam valdžios departamentui, 
kuris įsakė dar tūlus pataisy
mus padaryti, jei norima gau
ti čarteris. Vadinasi, senosios 
konstitucijos neliko. Ja vaduo
tis negalima ir nevalia.

ščyrieji bolševikai buvo pra
dėję leisti šlykščius melus ir 
gandus apie dabartinę konsti
tuciją. Kada valdyba kėsinosi 
ją skaityti nariams mitinge, 
bolševikai protestavo. Visgi val
dybai pasisekė perskaityti ir 
nariai išgirdo, kad menkai kas 
pakeista. Pakeitimai netoli iš
imtinai tik tokie, 
džia reikalauja.

Valdyba nesako, 
tinę konstitucija

kokių val-

kad dabar
ty ra amžina

priekabių ‘ieškoti, bile tfl^ricę: ir tobula. Kas mėiųio ^Yba kas 
L antras negalima kaitelioti. Me

tiniai narių susirinkimai gali 
nutarti, kas keistina. Bet ne 
taip, kaip “Vilnies“ pišoriai

nors šmeižti ir niekinti.
Kada liepos menesio susirin

kime buvo iškeltas klausimas, 
jog Draugija turi persiorgani
zuoti, prisilaikyti prie valstijos I kad sako. Jie skelbia, kad na- 
Istatymų ir gauti čarterj, tuo- riai tu’ri teisę nubalsuoti to-

Draugijos

dalyvavo 
didžiausias 
yra daly- 
istorijoje.

septyni: Mankus, Galskis, De
gutis, Mickevičius, Kairis, Mil- 
Jeris ir Milaševičius .

Narių balsavime 
septyni Šimtai. Tai 
įkaičius koks kada 
Vavęs
Draugijos marių išrinktoji val
dyba sausio 11 d. pirmame sa
vo susirinkime rinks viršinin
kus- sekamiems 1934 metams. 
Bus apie tai pranešta sekamą 
antradienį šiame Draugijos 
skyriuje.

jos Metinis Susi 
rinkimas

— P. Labutis.

tiems, o pats sau daro gerą. Jis 
nežino, kada sitgs, kaip dažnai! 
kaip ilgai ir kada mira. Todėl 
jis už mažą pinigą nusiperka 
didelę apsaugą draugijoj.

Tie doleriai* kuriuos nariai 
moka į draugiją, nėra auka, 
dovana, kam nors daroma lab
darybe arba parama. Už kelis 
dolerius metinių duoklių narys 
perka privilegiją’ gauti šimtus 
dolerių, jeigu .jj, nelaime ištiks.

Kas j šitokią draugiją nesto
ja, tas nuturi supratimo apie 
gerinusį pirkinį. Tie nariai, ku
rie burnoje, kad įr tokių sumų

... jiems da neužtenka* turi pali/i- 
kius pakeitimus, kokius tik jie ug dolerį nupirkti visą 
nori. Jeigu metinis mitingas h 1 - -
valdyba nutartų 
kius pakeitimus, 
tini, kas tada? 
mai reikalauja, 
nebūtų daugiau, 
nes. Mitingas gali balsuoti, kad i 
butų 9, 15 ar 20. Jis taip ga
li norėti, bet įstatymai nelei
džia. Įstatymui reikalauja, kad 
valdyba tvarkytų visą organi
zacijos biznį ir atsakytų už jį. 
Mitingui šitas gali nepatikti ir 
jis nubalsuos kitaip. Net kon
stitucijos taisymą valstijos’ 
įstatymai paveda valdybai. Da-1 
leiskime, mitingas nutars į 
konstituciją įdėti, kad ją gali 
taisyti komisija arba pats su
sirinkimas. Labai įsikarščiavę 
revoliucionieriai mitinge gali 
nutarti neduoti valstijos audi 
toriui net Draugijos knygas 
peržiūrėti.

Draugija turi nemažai reika
lų. Kiekvienas mitingas turi 
ko svarstyti ir tarti. Visus nu
matomus reikalingumus kon
stituciją keisti reikia svarsty
ti tik metiniame susirinkime. 
Valdyba neturi palinkimo at
mesti naudingus ir praktiškus 
sumanymus ir tarimus, bile tik 
jie nebus priešingi valstijos 
patvarkymams.

Kada “Vilnies“ bolševikai 
reikalauja konstitucijos - taisy
mo, , pasiremdami 
stitucija, jie j pi 
nabašninku's. 
tucijos, draugučiai, jau nėra; 
ji mirusi; sulig jos mums ne
valia toliau tvarkytis. Jei tu-, . ... ...
rite užsilikusią, pasidėkite į ar- š,a’s ,netais valdybos nnk1' 
chyvą, kad atsimiuus kai ka- mal U,V0 8a\la gyV_!’.
da kaip bergždžiai jus kovojo- sld(’1"CJlmas buvo dldebs- VieZ 
. . . v . . ia m Draugijos nariai agitavo užte ir prieš jos priėmimą. Da- . ? r.. 'v . 4. , . 1. v , vienus, kiti uz kitus balsuoti,bar turime nauja, parašyta A . ..... . . _ Argumentų buvo visokiausių,taip, kaip nariai liepos mene- LT .v ... .. .šio susirinkime įgaliavo ir kaip L ,pac _va \
valstijos patvarkymas reika- L. rai!^^ lenras yje cjo pi
. . ciausios ruošies prasimanymai,

. , , .. , kad kuo daugiausia atgrasinusAr suprantate? Man dar neJ . . , . y.. . . narius nuo balsavimo uz senąjąteko pastebėti, kad jus ką nors ,, . >v. ., c valdyba. Didžiausi “gnekarsuprastumėte. . ‘ .y ...'ir net smertelni įsnuogintoj 
formoje buvo keliami į aik
štę. Nors tie visi skelbiami 

buvo subudavoti 
dienraščio sergančio 

skelbė kai-
Chicagos 

yra rimta 
didelėje di- 

organizacijos 
reikalus, žino jos esamą pa
dėtį, pertat moka 

ko yra 
dienraščio prasima

nymai. Balsavimai aiškiai pa- 
, kad tie žmonės, kurie 

» metų 
85 metus, kol tokią sumą su-1 Draugijos vadovybėje, turi di

deles daugumos narių pasitL 
kejimą.

Rezultatai balsavimų yra se
kami :

Vincas Mankus .... i 
Petras Galskis .... 
Jonas Degutis .....
Julius Mickevičius 
Kastantinas Kairis 
Paul Milleris .......
Povilas Milaševičius 
Steponas Strazdas 
Mikas Kasparaitis 
Kazimieras Rugis ■' 
Kastantinas Ciuple- 

vičius ....... . . 220
168 
251

Ameriką,
Jeigu bent pusei narių pasi 

taikytų sirgti tiek laiko ir iš
padaryti to
kurie neleis- taikytų sjrgti tiek laiko ir iš- 
Pav., Islaty- tiek pašalpos, kiek Drau- 
kad valdyboj 
kaip 7 žmc-

gijos įstatymai leidžia, pinigų 
ižde greitai neliktų. Didelė na
rių didžiuma labai retai ir tik, 
trumpam laikui teapserga. Ki
ti niekad neapserga arba už 
trumpas ligas pašalpos neima, 
čia ir susidaro pinigų sumos, 
kuriomis apmokama sunegalė- 
jusiems. Nemažas skaitlius po 
[mokėjimo j draugiją po kiek 
metų išpuola iš jos. Kili da dėl 
savo apsileidimo ar neatboji- 
mo pasirodo esą suspenduotais, 
kada ligoj jiems pašalpa pri
klausytų. Negana to. Tik na
riais skaitlinga organizacija ga

ili ištesėti šitaip aprūpinti savo 
narius. O Chicagos Lietuvių 
Draugija ne tik kad jau turi 
apid 1300 narių, o vis da auga. 
Auga ir geriau tvarkosi, negu 
kitos lietuvių pašalpinės orga
nizacijos pasidėkavojant pirmi
ninkui J. Mickevičiui, iždinin
kui J. Degučiui, Galskiui, Man
kai, Ascilai, Paškauskui, Ryp- 
kevičiui ir visai eilei kitų gabių 
ir sumanių veikėjų, pav. Kairis, 
Račiūnas, Čeponio, 'Milaševičius 
ir kur tu juos visus suminėsi.

1 A. Ručas.

. kįon- 
viečia 

Senosios konsti- 
draugučiai

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Balsa
vimams Praėjus

Trockis.

Savo naudai “griekai 
“draugų

, . T • x • ta . Je vaizduotėje, betĮ Chicagos Lietuvių Draugi- grynus faktus.
jų lietuviai stoja ir duokles Uetl|vi Draugija 
moka ne tam, kad ką nois Pa" orgalljzacija, nariai 
lemus, sušelpus, kam nois ge- dįįiumoje seka 
rą padarius, o tam, kad aprū
pinus save. Pirmo skyriaus na
rys, kuris sumoka per visus I įkainuoti 
metus duoklių 6 dol. ir 50 c., “draugų” 
gali pašalpomis ligoj ir pomir- L 
tinę ištraukti iš draugijos $535.
Jis turėtų priklausyti per apie stovėję laike daugelio

Neužmirškite Sau 
šio 14!

Draugai, Draugijos nariai, 
neužmirškite, kad šiandie Drau
gijos susirinkimas. Pradžia 7:30 
vai., Mas anie Temple svetainė 
je, 1547 N. Leavitt St. 
North Avė. Daug svarbių 
kalų 
kitę

reikės atlikti, per tat 
skaitlingai ir laiku.

Kviečia Valdyba.

arti 
rei- 
bu-

dalyvauja žymi 
šoke-

Sausio 14 d, — tai Draugi
jos metinė šventė *— pripuo
la metinis vakaras. Programas 
bus jdbmus: 
dainininkė Paškevičaite,
ja Aleksiutė, dainininkas Če
paitis, duetas p-nios Gunaus- 
kienės ir V. Ascillos; daininin
kas 'St. Rimkute, orkestras Ste
ponavičiaus. Taipgi daug kitų 
margų margumelių. Dalyvau
kite patys, raginkite čia būti 
savo draugus. Išgirsime gražų 
programą, bus proga pasilink
sminti — sueiti seniai maty
tus draugus, pasikalbėti ir tt.

Programų pradžia 6 vai., 
durys atsidaro 4:30 vai.

tinkamai 
verti visi

*

Jauna Chicagos Lietuvių Draugijos nare p-le Aleksiutc, žymi 
šokėja, savo ypatingais naujais šokiais stebins susirinkusią 
publiką Draugijos vakare-koncerte, sausio 14, Wicker Park sve
tainėje, 2040 W. North Avė. <

mokėtų duoklėmis. Antro sky
riaus narys turi teisę išimti 
$725 ir jam reikėtų būti nariu 
apie 80 metų, kol jis šitą su- 

Į mokėtų duoklėmiiKfjo 8 dol. ir 
50c metuose. Trečio skyriaus 

i narys, kurio duokles yra $15 ir 
'50c metuose, turi teisę išimti 
($U90. Jam imtų irgi apie 75 
įmetus, kol šitą sumą sumokėtų. 
! Reikėtų, kad nariai įstotų nuo 
pat gimimo , ir nemirtų iki 75 
ir 80 metų amžiaus, jeigu visi 
išimtų tiek, kiek jie turi teisę 
išimti. Teisę jie turi. Tą teisę 
nusiperka už mažą pinigą. Kar
tais po įmokėjimo vos $12, arba 
$18, arba $30 duoklėmis jie iš
ima šimtus dolerių, jei patenka 
į ligos arba mirties nagus.

Kadangi nč vienas narys nc- 
įmoka ir negali j mokėti net ir 
pusę tos sumos, prie kurios jis 
turi privilegiją ligoj ir mirime, 
būdamas* draugijoj jis ne ki-

502 balsui
485
428
464
463
350
287

274
224
270

99

99

i v,.Pelrąs Iiuįrelū .... 
j Juoząš Ąseilla
Kazimieras č,epu-

*kas .... .......... .
Valdybon išrinkta sekami

GARSINKI!® 
NAUJIENOSE

Vincas Mankus
Vienas iš tyliausių, bet už

tai populiariškiausias Chicagos 
Lietuvių Draugijos valdybos 
narių. Jis narių balsavime ga
vo- virš 500 balsų
jos valdybos rinkimuose.

- Draugi-

America’s
favorite!

The tantalizing flavors of true may- 
onnai so and true old -faehioned boiled 
dresaing ncwly combincd! Smooth 
and velvety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Don’t 
neglect 
Colds

fialtl# krūtinėj tr gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos J 6 minutes su Mušte* 
role, pagelbsti praHalinti iri* 
tacIJa! Vartok SYK| I VA
LANDA, per penkias valandas, 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per 20 metus. Reko
menduojamos gydytoju ir šiau
šiu.

Buk ALTASS nariu

HAT/ MY ŪGY'
bu FRANCIS WALLACE
J AUTHOR. O F "HUDDLE"

CRAPTER FIFTY-SEVEN I

Then things began to happen so 
fast — new things — that before 
Mom knew it everything was over.

The first was the piece in the pa- 
per about Tom’s job. It looked so 
natūrai \ to see his pjeture again

•with his ftooitiall I suit and the hat 
on, looking out at Mom so brave 
and kind of fierce-like. Uncle Louie 
saw it first and came from down- 
town with the news. He showed it 
to Tommy and then gavę it to 
Mom. It said that Big Jeff Ran- 
dolph had been appointed backfield 
coach at Thorndyke for the next 
year and his duties would begin in 
September. It said that Thorndyke 
was calling him back to help the 
head coach because the Pilgrim 
backfield had lacked punch since 
Tom had left and it was thought 
he could teach the young fellows 
how to do things as he had done.

Uncle Louie stayed for supper 
and when Pop came in from the 
factory he hurried up to tell him 
būt Pop went right on taking his 
shoes off; and when he took off his 
shirt and started to wash, he told 
Uncle Louie he was four hours ,late 
—7that the news had been all over 
the factory all afternoon; and Un
cle Louie said the paper had only 
beeii out two hours būt Pop just 
looked at him and said:

“And what did T tell you about 
them not getting along without 
him?” Then Pop looked at Tom as 
if to say that he had a tough time 
with old codgers likę Uncle Louie 
who didn’t know anything about Lher out as carefully as you can— 
football. Then Pop said: “What’s it 
pay?” And Tom said $3,000 a year; 
and Pop said, “and you don’t have 
to play—just teach ’em?” and Un
cle Louie s t e p p e d in and said, 
“sure, can’t you read?” būt Pop 
paid no attention to him; he just 
said, “that’s vvhat I call a job.”

That was what Mom called a 
job, too—particularly because he 
was going to be a coach and didn’t 
have to play anymore; and it was 
sure funny to see the people 
around town, the ones who had 
razzed him and looked down on 
him and all—they were the very 
ones who came around shaking his 
hand and asking him about what 
kind of a team they were going to 
have; būt Tommy didn’t bother 
much with them, Mom noticed; and 
it did Mom’s heart good to see the 
ones along the Street trying to pre- 
tend that they had never said any
thing againsthim.

Būt most of all it did Mom’s 
heart good because it proved that 
Tommy was great, after all; and 
now that it was all over she was 
proud of him for the sensible way 
he had acted when everybody was 
down on him. Even afcer the news 
wus broken he didn’t seem excited 
—he seemed to be stuaymg more 
than ever about things; and when 
he got Mom alone one night and 
she thought he was going to talk 
about it, s^e could hardly believe 
her ears. He wae going to stand up 
for Pete, naturally, and he was 
asking who was going to be Steve’s 
bridesmaid.

Mom really didn’t know; Cousln 
Emmy had done a lot of talking 
būt S^e hadn’t really asked her; 
būt on account of Steve meeting 
Pet0 so soon after she came to 
town ąhd sp^nding. most of her 
sparo time with him, Mom didn’t

That’s what l call a swell job,” observed Pop to Tom 
as Uncle Louie looked on admiringly.

know whether she really had any 
elose young giri friend.

“I figured it might be something 
likę that, Mom; suppose you sound

and if you think she’d really likę 
it, Dorothy will be home by that 
time.”

Mom thought it was sure grand 
for Tommy to take such an inter- 
est and she could see Pete appre- 
ciated it, too, and was almost as 
surprised as Mom—to say nothing 
of Steve; Mom could see shfe had 
been worrying a little, not wanting 
Cousin Emmy because a young 
bride wanted a young bridesmaid 
and not an old scrawny chatterbox 
who vvould likę as not try to act 
likę they did in the movies and act 
more important than the bride and 
bąli things up generally. Steve 
was tickled pink and so Tommy 
said he’d ask Dot and she wrote 
right back and said she’d be 
greatly honored; and she said when 
she’d be home and just to let her 
know the date.

That vvas another thing that was 
bothering everybody—including the 
gossips along the Street. Of course 
it had leaked out—trust Cousin 
Emmy for that, Mom thought— 
and the • first time Mom vvent to 
the store after that, the three of 
them were right after her and al- 
though Mrs. Farrell didn’t say any
thing Mom could see she had her 
ears open to catch anything that 
vvas said. So Mom seid she didn’t 
knovv the date yet because that de- 
pended some on Dorothy.

“Dorothy vvho?” Mrs. Johnson 
said. So Mom said Dorothy Whit- 
ney and the three of them almost 
popped the eyes out of their head.

“Is it gonna be a double vved- 
din’?” Mrs. Flannigan asked quick- 
ly; būt Mom just smiled and said 
no, nothing likę that būt it vvas 
natūralu Dorothy should be the 
bridesmaid. ’

‘♦Oh, she’s going to stand up 
with them,” Mrs. Johnson said. “I

thought maybe since Tommy had a 
job they might be going to do it, 
too.” Būt Mom said Dorothy was 
štili in college and anyhow Tom’s 
job had nothing to do with it any- 
how because he had known it all 
along, the only difference being 
that he didn’t know everybody else 
was so worried about him or he 
would have told them.

Then they began to throw out 
hints about gętting invited būt 
Mom put them off. Mrs. Flannigan 
said she supposed they’d be having 
a big time būt Mom said both 
Steve and Pete was the plain kind 
and didn’t want any fuss; then 
Mrs. Johnson said, yes, būt they’d 
be having a big meal, anyhow and 
Mom said she didn’t know yet as 
that vvould depend on the plans; 
and Mrs. Flannigan said it vvas 
sure to be a lot of work one way 
or apother and for Mom not to be 
bashful about calling on them to 
help. So Mom thanked them, know- 
ing all they vvanted was to get 
their nose in some way and not 
miss anything.

Then Butcher Brown said to be 
sure and get her stuff from him; 
and Mrs. Flannigan asked Butcher 
why he neyer got married'and he 
said he had a hard time fighting 
the girls off būt he didn’t want to 
tnake the ręst of them sore so that 
vvhen the ones who got left mar- 
ried somebody else they vvould bo 
sure to deal with him as a man in 
business had to be careful; he said 
he vvas likę Albei-t, he loved them 
all; and Albert opened his mouth 
and yawned and Butcher said if all 
the men wepe as smart as.Albert 
theyfd all haVe less troublė—and 
Mrs. Johnson didn’t likę it very 
well as everybody said her man 
was henpecked and never left the 
h o u s e he didn’t have to gi ve 
excuses.

(To Be Continued)

Copyright, 1932, by Franci# IValUce 
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ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

We make our second appear- 
ance with ears burning from 
the various comments we over- 
heard as to who might be hid- 
ing behind the above pseudos, 
equipped with hawk eyes to 
spy for the slips and quips of 
our notables.

“Undaunted and fearless” we 
carry on in spite of key-holes 
being stuffed with cotton and 
our victims carrying on safely 
behind locked doors.

I linu ĮltaMNUfUHI ■■ I .....

we should say, how could any 
one miss seeing Miss Julia 
Dubickas, attractively gowned 
in a wine colored something 
or other, gaily chatting awav 
and even more gaily listening 
to the chalter of a certain blond 
Handsome, while the 
were ręsti ng i n between 
at one of the reserved 
i f you please.

twain 
dances 
tables,

of the

fl ■ ■
■ii> ■)»
1

the
we

a

While in another part 
spacious and complex ballroom, 
Lo and Behold! If it “ain’t” 
Sue Vilis of Northside and a 
young medico of two weeks or 
so ago — who had scru'tinized 
every corner of the ballroom 
in search of this fair maiden 
— now happily discussing to- 
pics of great import and sip- 
ping good October ale at the 
famous Ashland Auditorium 
bar.

islands? The few of the first 
atlempts were unsuecessful, 
we are tdld, būt finally the 
goal was attained. The scene: 
one of Chicago’s streets; the 
time: 4 o’clock irr the morn- 
ing New Year’s Day; Drama • 
tis personae: — bu’t wait. 
what’s this? •—

“Dear Polly and Apollo: If 
y a know vvhat’s good for y a, 
ya’ll keep yer...)

Sorry, būt it seems we some- 
how forgot the narnės...

o—

Returning once more to 
New Year’s Aviation Bali, 
wander astray to note 
“Quartette” of feminine beau-
ty, charm and vivacity in the 
four Green sisters, Julia, Edith, 
Josephine and Irene, at pres- 
ent Mrs. August, Mrs. Rimkus, 
Mrs. Budrick and Mrs. Michael, 
respectively. Quite the life, 
qirite the life of the party they 
were, particularly diminutive 
Julia.

Another cboice bit: — The 
popular Varkala, Jr., did not 
get to hear or see any of the 
program proper. While the 
public was being entertained 
upstairs, our engaging friend 
Varkala was idling the time 
away in other ųuarters, bim- 
self entertaining an appreeiat 
ive Northside brunette.

“Drink to me only with 
thine eyes”. The Jonson man 
knew what he was talking 
about, if our judgement of one 
ambitious and promising young 
gentleman at the Bali is cor- 
rect. Poor fellow, and those 
sad, sad eyes gazing hopeless- 
ly, in despair at the choice of< 
his heart as she fluttered 
butterfly-like through svvarms 
of ardent admirers.

Ah, sweet revenge! Did you 
see that pretty young lady 
who scorned the attentions of 
the second member of this col- 
laboration to direct her charms 
to one other Romeo, and then 
depart bomeward toute-seule.

We also note that Dr. C. 
Kasputis, author, critic and 
authority on dental art, went 
astray on his journey in the 
footsteps of the Vikings to 
run into the table of the Green 
“Qu‘artette” and that of their 
lesser halves, Mr.
Stanley Rimkus, J. 
and Carl Michael.

Likewise, another JUNIOB 
— we are referring to JUrge 
lonis> Jr., this time — proved 
himself to be the most irresis- 
tible Don Juan of the evening. 
He miršt have charm or some- 
thing, in order to hold the at- 
tention of a talented and at- 
tractive Blonde all evening, 
all night, and say, do tell, just 
what hour of day was it when 
you came home, V. J. ?

And did any one

K. August, 
F. Budrick

see

100 NAUJU

Budriko krautuvė turi 
išparduoti po 

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

$69.00.

-Dykai elektrikinis 
prosas ir muilas.

[mokant $5.00, 
tereikia mokėti 
centus į savaitę, taip kad 
mašina pati per save išsimo
kės. Bet pamislykite, kiek 
sutaupysite laiko ir sveika
tos. Drapanos būna daug 
baltesnes ir tveria daug il
giau, tai kodėl nepašaukti 
Boulevard 4705 ir dasižinotiK 
daugiaus apie tas naujas 
skalbyklas?

potam 
tik 75

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.

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

better not tell any 
about these beloved

Būt we 
more tales 
Juniors, lest their “papas” will 
be coming after us, 
after them?

Well, here’s a really “nice” 
comment, for a change. Mr. 
and Mrs. A. Lidy graced the 
Aviation Bali with 
sence and we heard 
marks about what 
couple they were. 
ahem, the also
Polly and Apollo, are getting 
jealous, ’eause we haven’t 
heard anything likę that said 
about us.)

their pre- 
several re- 

a “nice” 
(Hem and

nice” couple,

did not succeed in

From jealousy, we next turn 
to anger. Yes, folks, we are 
angry at the maddening fact 
that we
noticing anything out-of-the- 
way in the actions of Dr. and 
Mrs. Kliauga. No dirt on their 
backs.

-O—
BŪT, we did hear something 

very interesting about Mrs. 
Voight, — only she’d be after 
us to find out how we found 
out. Maybe, in this instance, 
we’ll be discreet.

■.... O*"""™-

However, when it comes to 
Mrs. S. Biezis, we’ll ask her 
point-blank: How did she darė 
to leave her precious young 
“blessed event” at home on 
su‘ch a night when almost any- 
thing could happen? And yet, 
Mrs. Lindbergh flies away to 
other continents leaving her 
progeny in the sacred charge 
of others; so, we guess, after 
all, it was alright for Mrs. Bie
zis, too. And truthfully speak- 
ing, we were glad to see her 
at the_ Bali, because she al- 
ways gives us a mosĮt charm- 
ing smile. (We bet Mrs. Bie
zis is now trying to remember 
all the people at whom she 
smiled, so as to place us, no?) 

—o—
And what’s this we hear? 

Trying to run down safety

NAUJIENOS, Chicago, UI. ’...    ,1.., ... n J..I . j' .......- 

tarnavo per daugelį metų lie
tuviams, tarnauja ir tarnaus. 
Bet, kad už tą darbą gautų at
lyginimą iš visuomenės, jis pats 
rengia koncertą savo vardu sau
sio 21 d.

Mes atsilankydami minėtą 
dieną į Stasio Rimkaus koncer
tą parodysime, kad mes jį ger
biame ir jo dainas įvertiname.

Baso F. Bulaw

Stasys Rimkus

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ

Kartanas 
Kareiva, 
all over

Poor Mrs. A. G. 
and Mrs. Wm. J. 
With their hubbies 
the Ballroom steering the event
to a grand success, they did 
not partake much in * the 
pleasantries of the evening. 
Bu‘t, then, it might be just the 
contrary. — ? Here’s where 
the hawk-eyes have failed. 
Next time, we’ll do better.

—o—
Tears and gnashing of teeth. 

One E. M. buys one stunning 
gown. Comes to one Aviation 
Bali. Does not imbibe one stein 
or one glass. Rips one newly 
bought evening gown. One E. 
M. says naughty things. Re- 
alizes being one good little giri 
did not do her one bit of good. 
One E. M. makes one New 
Year’s resolution not to be 
one little good little 
more.

giri any

VISKO PO TRUPUTI
(Tęsinys)

Kiekvienas žymesnis parengi
mas Chicagoje buvo skaitomas 
sėkmingu, kuriame dalyvavo 
Stasys Rimkus. Tiesiog nėra 
tarp tūkstančių lietuvių gyve
nančių Chicagoj, kuris nebūtų 
girdėjęs jį dainuojant. Reiškia, 
turėjo ateiti į rengiamas pra
mogas. O rengėjai turėjo 
kviesti Stasį, kad jis atsilanky
tų ir palinksmintų savo daino
mis. štai, mes jį ir matom ir 
girdim dainuojant kiekvienam 
žymesniam parengime. Ir to
dėl, kad publika jo pageidauja. 
Tai nepavaduojamas daininin
kas. Ar krikštynos, ar “paka
synos” visur be išimties kvie
čiamas Stasys. štai dabar 
“Pirmyn” choras sautsio 28 d., 
stato operetę “Agurkai” ir čia 
Stasys dalyvauja. Reiškia, iis

—o—
Other matters of

Year: we forecast
the New 
wedding 

bells for Felicia K. and Danny 
K. Because of this revelation 
we will, most likely, miss the 
list of guests to be invited; 
thėrefore, yve take this oppor- 
tunity to extend our wishes.

—o—
One thing leads to another. 

A “blessed event” for Mrs. 
Marie Pavlis of Marųuettę 
Park. A baby boy.

And that’s that.

We are extremely happy lo 
learn that our attempt of lašt 
week has created quite a bit 
of commenting, some favor- 
able, some otherwi.se. We would 
likę to 
have 
would 
scanty
comments 
we may be found at 1739 So 
Halsted Street.

— Polly and Apollo.

hear from those who 
admonitions, neithe> 
we brush aside even 
bouqu4ets. If you have 

and contributions,

L/elicious in crisp 
salads... with crack- 
ersand jam fordissei t 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and always/r«A.

Genuine “Philadelphia” ia 
aold only in thls sllver-foU 

package

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistal. — Atdara dieną ir nakti. —

SWIMMING /POOL PHONE CANAL 9560

po

P-le Aldona Bastys Naujų 
Melų Aviacijos baliuj pamėto 
laikrodėlį “wrist vvatch” $45.00 
vertes. Kas suradot, malonė
kite grąžinti savininkei po ad
resu 3436 ‘So. Union Avė., Chi
cago, III., už ką ji bus dėkin-

CICERO.—Praeitą šeštadieni 
Lietuvos Seserų draugijos įvy
ko parengimas. Atsilanko ne
mažai publikos. Rodos visi sma
giai laiką praleido.

ši draugija ateityje rengsian
ti pramogas ALTASS naudai. 
Tai paaiškėjo pasikalbant su 
draugijos pirm, p-nia F. Sku- 
piene ir sekretore V. Zalubie- 
ne.

Dr. L. A. Graičunas, kę tik 
pasižadėjo paremti Frank Bu- 
law kontesto darbuotėje Reiš
kia, jis turės geras pasekmes ir 
100 metinių prenumeratų bus 
užtikrinta vien Chicagoj. O kur 
kitos lietuvių kolonijos?

Buk ALTASS nariu

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
hmm komfortą

į skutimos .1 
hHH namie

(PROBAK BLADE)

Can YOU Find 
More than 20 
Cilies on this map in tvhich 
the letler “A” appears, likę 
— Chicago, Omaha, Los

If you can connect m one 
continuous “Prise Flight” 
Path, using pen or pencil, more 
of these North American oities 
and towns (with an “A” in 
them) than anyone else wlth- 
out Crossing your path, under 
the eimple rūtos, YOU MAY 
WIN 01,000.00 CASH.

Chicago is the starting point. 
End anywhere you likę.
You May Win a Caah 
Prize Wlthout Coat 

PRIZE FLIOHT EDITOR, 
844 West Adams St., Bm. 411 

**&MS*S 
onthlsmsp; My p**htaoludw...^.j^^j 
oltiu and town» wlth *n -A'* ta tbtm.

W

(b*ai« j *r*Md o'nnounc.m.nl)

. BREMEN
EUROPA

DIENAS

Ekspresiniai traukiniai stovinti Salimais garlaivio 
Bfemerhavene užtikrina labai patogią kelionę į 

LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VYISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loui* Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiika ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.
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LfERE’S YOUR CHANCE! Boy

Mexieo*

vmivio ui * v»i juu Vega * »99 I
marking your path in this interesting “prize night puzzie.

Come on, Let’a Go! WIN THAT $1,000.00! Start at Chicago and mark 
atraight line to the dot of any clty wlth ąn A in_‘t- 
line in any direction (over eity namas, land, water, et 
Until you nave Included as many “A’’ cįtįes and towns 
your path. THEN STOP AND MA1L IN YOUR MAr AT

If you Ineludo more “A” eitis 
W|N $1,000.00 CASH. Thoro aro

A Fortane
IN CASH 
PRISĖS 

ęiass"A" Class“B”

vdthout Crossing 

under the almpl# rulet than anyono oIm YOU MAY 

SFEClAt GIFT EACH DAT!

will award Honorable Mcntion and a beautmu
OF HONOR.” Such awards will be mede each 
dty and :mailed out immediately.

0100.00 Katra for PromptneMi

is very important. ACT T-O-D-A-t-l 
fii.xoo.oo WVorth Golng Aftort

Think of what winning $1,100.00 would mean

—no costa! 
—no obligationst 

You ha ve everything to 
gain—nothing to loee. You 
may win one of 30 Caah 
Prisės without spending a 
cent, nothing to buy or 
sėli now or over. No other 
kind of pusalee; problema; 
votes or points; neatneša 
doee not eount; all require- 
menta to win are explained 
right here.

Former Wlnners 
Cannot Eatort

It should be easy to win, 
as vrinners of 8200.00 or 
more in any nusalę conteet 
are not ajlovei toenter. Thls 
l';"oRVAUNlf? STffll! 
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Logiškai veikiant Dievo gar
bei, reikėjo pirmiausia patirti, 
ar Dievas tikrai nori, kad po
piežiaus tarnai eitų į Rusiją 
savo mokslą skelbti. O gal būt, 
Dievas visai nepaiso, į ką ru
sai tikės ir kokiu budu jie po
teriaus (iki šiol jisai, matyt, 
nepaisė, nes per 16 metų Rusi
joje buvo skleidžiamas Lenino 
žodis, vietoje šv. evangelijos) ? 
Tokiame atsitikime visa Bučio 
‘turbacija” nueitų niekais.

Apžvalga
NAUJAS LAIKRAŠTIS

Brooklyne pradėjo eiti 
vaitraštis “Amerika”, kurį 
džia katalikų “Universalis Biu
ras”. Jp formatas per pusę ma
žesnis, nekaip Sitų Amerikos 
lietuvių laikraščių, žymi dalis 
jo turinio susideda iš žinių ir 
straipsnių apie kunigus, vysku
pus, Marijonų generolus, išpa
žintį, papos enciklikas ir kitus 
šventus dalykus.

sa- 
lei-

Ispanijos socialistai atsisakė 
•tam judėjimui pritarti, ir jisai 
per porų dienų susmuko.

Įdomių smulkmenų dabar pa
tiriama apie tas porinkimines 
riaušes. Kada socialistų parti
jos organas Madride (Ispanijos 
sostinėje), “EI Socialistą”, įdė
jo atsišaukimą j darbininkus, 
kad jie nesidėtų prie anarchis
tų paskelbto generalinio strei
ko, tai valdžia laikraštį konfis
kavo! Aišku, kad atžagareiviai 
kartu su valdžia norėjo, kad 
darbininkai prisidėtų prie anar
chistų “pučo”. Nuo šitos provo
kacijos socialistai darbininkus 
išgelbėjo.

New York, N .Y
Blogas oras, sniegas, “šapini- 

mas” ir kiti dalykai

NAUJI SOCIALISTŲ LAIMĖ
JIMAI ŠVEICARIJOJE

BENDRO FRONTO” BURBU
LAS SPROGSTA

vietoje jau buvo minė- 
socialdemokratų laimė- 
į vai r i uos e Šveicarijos 

ir miestuose — 
Genc-

žinių apie 
vyriausiame

Šioje 
ta apie 
jimus 
kantonuose
Zueriche, Lausannc’oje 
voje. Dabar atėjo 
miesto rinkimus 
kantono Thun mieste.

Visos buržuazinės partijos 
mieste Thun sudarė bloką prieš 
socialdemokratus. Rinkimų re
zultatai toki: buržuazinis blo
kas gavo 18 atstovų, o social
demokratai — 20. Dvi vietos 
miesto taryboje teko’nepriklau
somiem kandidatam. Komunis
tai neišrinko nė vieno atstovo.

Senojoje miesto taryboje so
cialdemokratai turėjo 17 atsto
vų. Reiškia, dabar jie laimėjo 
3 naujus mandatus, ir veikiau
sia sudarys miesto administra
ciją.

KAIP SOCIALDEMOKRATAI 
“PRALAIMĖJO” ISPANIJOJE

Bimbiniai lieja graudžias aša
ras, kad dvi stambios draugijos 
Brooklyne, kurias jie per ilgus 
metus kontroliavo, nutarė at
mesti jų “bendrą frontą”. Tos 
draugijos tai — šv. Jurgio 
Draugija ir Piliečių Kliubas.

Neseniai prieš tai “ščyroji” 
linija gavo smūgį ir Brooklyno 
lietuvių rubsiuvių skyriuje. 
Skyriaus mitinge dauguma pa
sisakė prieš dėjimąsi prie “ben
dro fronto”. Tik su pagelba 
“gabaus” balsų skaitymo bim
biniai sudarė vieno balso per- 
svirą savo pozicijai (sakoma, 
kad jie nukniaukė mažiausia 
dvejetą dešimčių balsų).

Lietuviai darbininkai jau ima 
suprasti, kad bendrai veikti ga
lima tiktai su tais, kurie nuo
širdžiai geidžia darbininkų vie
nybės. Komunistai tokios vie
nybės nenori. Jie visą laiką dar
bininkų frontą griauja ir jų 
kalbos apie “bendrą frontą” 
yra veidmainingos.

Daug rašė kapitalistų ii- ko
munistų spauda apie Ispanijos 
atžagareivių pergalę ant socia
listų parlamento rinkimuose. 
Bet ta “pergalė” buvo tokia: 
dešiniosios partijos gavo 1,400,- 
000 balsų, o socialistai — 
2,600,000.

Tačiau su 2,600,000 balsų so
cialistai pravedė į parlamentą 
tik 56 atstovus, o konservato
riams ir atžagareiviams, surin
kusiems 1,400,000 balsų, teko 
150 vietų.

Tai buvo rezultatas keisto 
rinkimų įstatymo, kurį priėmė 
steigiamasis seimas, norėdamas 
užtikrinti radikalams ir socia
listams, pereinamuoju revoliu
cijos laikotarpiu, daugumą. Išė
jo betgi visai ne taip, kaip 
steig. seimo vadai planavo, ka
dangi per rinkimus beveik vi
sos buržuazinės partijos susi
jungė, o socialistai paliko izo
liuoti.

NORI “IŠGANYTI” RUSIJĄ

ANARCHISTAI IR KOMUNIS
TAI, KAIPO REAKCIJOS 

ĮRANKIS

Tuoj po parlamento rinkimų 
Ispanijoje buvo kilę didelių 
riaušių. Laikraščiai rašė, kad 
itas riaušes iššaukė anarchistai, 
sindikalistai ir komunistai, ker- 
šindami atžagareiviams už jų 
laimėjimą rinkimuose,
buvo balsų spaudoje, kad 
tutinių “revoliucionierių” 
limus ir streikus remia 
atžagareiviai, norėdami
vokuoti Ispanijos darbininkus 
atviron kovon su valdžia, kad 
pastaroji galėtų jiems užtaisy
ti kruviną pirtį.

Tačiau 
kraš- 
suki- 
patys 
išpro-

“Darbininkas” įdėjo popie
žiaus valstybės sekretoriaus 
laišką, kuriuo dėkojama kuni
gui O’Brien Amerikoje už “ma
lonų ir nuoširdų” priėmimą 
vyskupo Bučio.

Lietuvis kun. P. Bucys, kaip 
žinoma, buvo įšventintas į ry
tinių apeigų vyskupus. Jisai da
bar nešioja didelę barzdą ir dė
vi ilgą balakoną, panašų j ru
siškų archimandritų rūbą. Kam 
buvo reikalingas šitas Bučio iš
vaizdos keitimas?

Dalykas aiškėja, perskaičius 
minėtą papos sekretoriaus laiš
ką. Tenai sakoma:

“...šv. Tėvas nenori pria- 
leisti šios progos nepaskati
nęs darbuotis Rusijos labui* 
kad uoliais gerųjų žmonių 
darbais butų praskintas pla
tesnis kelias DieVo Bažnyčiai 
tenai įeiti.”
Dievo bažnyčia, vadinasi, pa

skyrė apaštalu Bučį paklydu
sioms bolševikiško rojaus aVe1- 
lems ganyti. Bet pirma Teikia 
į Rusiją “įeiti”. O kad rusai to 
apaštalo nesibaidytų, tai jisai 
priėmė seno rusiško popo iš
vaizdą.

Dūšių išganymui, pasirodo, 
irgi reikia vartoti visokias 
gudrybes.

Bet argi Dievo Bažnyčios vir
šininkai taip mažai pasitiki 
Dievo galybe? Juk Dievui už
tektų tik mirktelėti, ir rusai, 
pametę savo Staliną ir leniniz
mo tezius, pultų vyskupui Bu
čiui į glėbį, nežiūrint ar jisai su 
barzda, ar be barzdos.

Kalėdos rytinėse valstijose 
ypatingai apie New Yorką bu
vo neblogas, oras buvo nešal
tas. Bet tuoj po Kalėdų, ypa
tingai New Yorke prisnigo 
apie viena pėda gilio. Potam 
pradėjo šaltis laužyti paskuti
nius senų metų senus kaulus 
Ir ar tikėsite, ar ne, — čia, 
New Yorke buvo šalta, šeši 
laipsniai žemiau zero. Well, 
chicagietis gali sakyti, kad 6 
žemiau zero nėra tai taip bai
sus šaltis. Tas labai galimas 
daiktas. Bet reikia atminti, 
kad New Yorkas randasi prie 
druskine — suraus vandens ir 
todėl čia šaltis daug greičiau 
žmones įkankina, negu* kalnuo
se, kur oras yra sausas. New 
Yorke viena pėda storio snie
go miestui kainavo visai arti 
$1,000,000, — tiek išleista mie
sto nuvalymui, parbininkų prie 
sniego valymo dirbo 34,000. 
Apie 21,000 bedarbių gavo dar
bą prie sniego valymo. Snie
gas ir didelis šaltis daug pri
sidėjo prie beturčio žmogaus 
skurdo. New Yorkas yra tur
čių miestas, bet visgi jų yra 
maža dalelė, lyginant, su .darbo 
žmonių dauguma.

Kadangi, kaip jau esu minė
jęs, šaltis svilino visų ausis, 
ir nosys visų paraudo, žiop- 
sotojų gatvėse buvo mažai, vi
si lindo į pastogę ir visi kal
bėjo — skundėsi šalčio žiau
rumu. Ištikro šaltis buvo žiau
rias, — dviejų nuomonių apie 
tai būt negali.

Mudu abudu — mano gėrės 
nė ir prastesnė pusė, — turė
jome • reikalą aplankyti vieną 
didelę krautuvę, kuri randasi 
kampas Broadway ir 34th St. 
ir užima visą miesto bloką. 
Mums papuolus arti prie duru 
įeigos, susigrūdimas buvo to
kia, kad pagriebė mus ir eiti 
daugiau nereikėjo. Nori ar ne
nori, bet tik jauti, kad lyg per 
kokias žiotis tave traukia ir 
štai jau viduje, šito namo auk
štį, aš bandžiau* suskaityti ant 
abiejų rankų pirštų, bet pri
trukus pirštų, nepavyko sužino
ti. Gi kojų pirštų pavartoti, 
well, nebuvo galima. /

Biskelį apie moteris
čia aš turiu prisipažinti, kad 

aš į moteris žiūriu Visuomet 
abiem akim, visai nemirkčio
damas. Gi kiti vyrai, man te
ko pastebėti, žiūrėdami į mo
teris kartais vieną akį primer
kia arba labai dažnai pradeda 
akimis mirkčioti. Ką tas reiš
kia, — aš nežinau. Bet aš iš 
tikro tą esu pastebėjęs. Vie
nok aš ne apie tai, noriu apie 
moteris kalbėti, it kuomet kal
bu apie moteris, tai ne apie 
Chicagos moteris, bet apie Neto 
Yorko.

Chicagos moterys, ypatingai 
lietuvės, yra malonios ir sve
tingos leidos. Aš tą esu paty
ręs, kuomet buvau Chicagoj e. 
Bet aš niekados nebuvau taip 
moterų pastebėjęs, kaip kad 
šitoje gražioje ir didelėje New 
Yorko krautuvėje. Ir štai ko
dėl: šita krautuvė garsinasi, 
kad ji viską parduoda šešiais 
nuošimčiais pigiau, negu bile 
kokia kita krautuvė. Ir parduo
da tokį patį tavorą. Apie tokio 
garsinimo teisingumą aš Čia ne-

manau* ginčytis, nes čia pat pa
tyriau, kad kuone 99 nuošim
tis visų moterų tiki j barge- 
nus. Na, o Čia kaip tik barge- 
nas, ar ne?

Taipgi aš pilnai esu įsitiki
nęs, kad musų moterys yra 
geros pirkikės, nesulyginamai 
geresnės, negu vyrai. Moterys 
yra ir geros pardavikės.

Ar su tuo kas sutiks, ar ne, 
— tai ne mano kaltė, bet iš- 
tikro taip yra. Tad ir šioje 
krautuvėje moterų pardavikių 
randasi daugiau, negu vyrų. 
Gi moterų pirkikių, — tai jau 
daug, daug daugiau, negu vy
rų. Ir jos visos taip užintere- 
suotos visokiais pirkiniais, kad 
pastebėjau*, jog nekurios net 
ir alkūnėmis pasibado. Aš už 
tai jų nepeikiu, nes iš tikro ne
kurtos perdaug laiko ir* vietos 
užima. Moterys perka ne tik 
dėl savęs visokius papuošalus, 
bet perka ir dėl vyrų, vaikų ir 
visos šeimos. Moterys gerai pa
žįsta visokį tavorą. Moterų ne 
tik akys, bet ir pirštai turi 
skonį. Ne tik maisto pirkime, 
bet ir visokių drabužių, ypa
tingai šilko, visokių žibučių ir 
grožybės miltelių bei tepalų. 
Dėl veido, rankų, akių, skruo
stų bei pirštų nagų. Aš čia 
ištikro turėjau progos prisižiū
rėti, nes patekau į tokį depar
tamentą, kur grožybe ir jau
nystė yra pardavinėjama net 
ir dėl senų moterų. Supranta
ma, aš turėjau “parkinti” nuo
šaliau, — tik geresnė puse nu
ėjo pasipirkti kokių ten maž
možių. Bet aš ne vienas ten 
parkinau, — daugelis kitų vy
rų taip pat parkino ir neku- 
rie pusėtinai jau buvo ryšiu- 
liais apkrauti. Gi pirkikės vis 
dar medžiojo naujų prekių.

Aš čia turėjau* gražaus juo
ko iš dviejų dar nesenų vyrų. 
Vienas jų dažnai žagsėjo, gi 
antras labai akimis mirkčiojo. 
Bet dar vienas, tur būt, besto
vėdamas užmigo, kad visi iš 
jo rankų ryšiuliąį iškrito. Man 
gi papuolus į tokią vietą be 
galo buvo žingetčlu žiūrėti į 
moterų darbštumą, — kaip jos 
bėgioja nuo vienos pardavikės 
prie kitos. Rodos, ko ieško, 
bet nesu*randa. 'Pats stoviu ir 
mistinu sau. — Kas išmislino 
tą “six percent less”, tas tu
rėjo būt gabus žmogus. Jis tie
siai’pataikė į moterų jausmus; 
kitaip čia jų tiek daug nebu 
tų. Dabargi jos čia taip užin 
teresuotos bėgioja iš vietos i 
Vietą, lyg bitės gražiame gė 
lių darže nito žiedo prie žiedo. 
O tnes vyrai stovime, lyg kad 
ant sargybos, kaip kokie Molio 
Motiejai, visokiais ryšiuliais 
apkrauti. Gal aš suklysiu sa
kydamas, bet man atrodo, kad 
moterys mus vyrus visame kr,- 
me subytina.

J. Viziris.

TORONTO, KANADA
žodis P. Matulaitytei, jos 

sitarėjams ir nekuriems 
rohto smalsuoliams. 
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uz-
To-

(Tęsinys)
Padarysiu dar keletą 

bų dėl visų tų nesusipratimų 
ir baigsiu. Bučiau visai nekė- 
lųši tų dalykų aikštėn, jeigu 
ž. nebūtų paleidęs “Laisvėje” 
apie mus piktų prasimanymų. 
Torontiečiai prie kiekvienos
progos vis klausinėjo, kodėl
mes neatsakome į tuos šmeiž
tus. Nors ir labai nenorėdama, 
priversta buvau stvertis pltink- 
shos ir parašyti viską taip, 
kaip buvo. Butų buvę daug ge
riau, jeigu nebūtų reikėję apie 
tas “istorijas” rašyti. Bet tiek 
to.

“Laisvės” korespondentas 
primeta, jog Kartusis Pipiras 
Konįtmistus Jabai ) apšmeižęs 
Butfent, ' jis' komunistus’’ pava
dino ne tik ubagais, kurie nuo
lat išmaldos prašo, bet ir, uba
gais dvasioje. Su pastaruoju 
tvirt’inimu pilnai galima sutik
ti: komunistai tikrai yra Uba
gai' dvasioje, kupė nesiskaito

: 7 AT', r < < :

pasta-

Pennsylvanijos gubernatorius Pinchot, kuris jau kelinta 
savaitė randasi ligoninėj, ligoninės kėdėj pasirašo Pennsylva
nijos ratifikavimą konstitucijos pataisos, kuri panaikina vaikų 
darbą. Pcnnsylvanija yra 20-ta valstija, kuri tą pataisą rati
fikavo.

su jokiu žmoniškumu bei pa
dorumu. Jie, taip sakant, iš 
adatos stengiasi priskaldyti yi- 
są vežimą, kad tik sau nepa
tinkamus asmenis kaip galipia 
labiau apjuodinti ir apšmeiž
ti’ a

ž. sako, kad Petriša turėju
si iš musų iškraustyti dėliai 
to, kad šu musų devynių me
tų vaiku ji turėjusi nesusipra
timų dėl dviejų dolerių. Rodo
si, tas visas reikalas buvo tin
kamai likviduotas ir Petriša 
tikrai nebuvo nuskriausta. Pa
galios, jai visi faktai yra ge
rai žinomi. Tad kam reikėjo 
apie visa tai plepėti ? Antra 
vertus, išsikraustymo priežas
tis buvo visai kitokia. Nema
nau, kad Pėtrišai butų malo
nu, jei jos 
patirtų.

Baigiant 
ti: žmogus
si. Dar kartą teko patirti, jog 
esti labai nedėkingų žmonių, 
kurie tau UŽ gerą blogu atsi
lygina. Bet toks jau gyveni
mas. Pasaulis margas, kaip tas 
genys, o jame visokių žmonių 
randasi, — gerų ir blogų. Bė
da tik ta, kad dažnai yra sun
ku atskirti vienus nuo antrų, 
kadangi, kaip yra sakoma, vi 
sų dantys balti. Dėl tos prie 
žasties ir mes turėjome lek
ciją, kurios, tur būt, niekuo
met neužmiršime.

— Marija Jokubynienė.
(Galas)

pažįstami apie tai

noriu tiek pašaky- 
gyveni ir mokiniė-

šiandien lietuviai lanko koncer
tus, jais moka gėrėtis ir atra
sti juose naudos, daug prisi
dėjo M. Petrausko veikimas 
įvairiais budais savųjų tarpe. 
Jo veikimas pasireiškė koncer
tuose, organizavime chorų, pa
rengime operečių, steigime mu
zikos mokyklų, raštais spaudo
je ir t. p. žodžiu, M. Petrau
skas muzikos srityje veikė vi
somis savo jėgomis. Kas neži
no jojo operečių: “Birutės”, 
“Apvesdinkite ir mane”, “Con- 
silium Facultatis”, “Užburtas 
Kunigaikštis”, “Lietuvių Milio- 
nierius”, “šventosios Nakties”, 
“Kanklių” sąsiuvinių ir t. p. 
Nei vienas iš lietuvių muzikų, 
gyvenančių ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje nėra dar pa
siekęs tokio milžiniško skai • 
čiaus išleisdamas viešumon, 
kuris siektų šimtus įvairių, 
nors daugumoje ir mažų, vei- 
kalų-veikalėlių, kiek yra išlei
dęs M. Petrauskas. To gali pa
siekti vien tiktai didelės ener
gijos žmogus. Už tai nerasi
me Amerikoje nei vienos ko
lonijos, ar ji butų maža ar di
delė, kad M. Petrausko dainos

Robert Louis Stevėnson.

Atsišaukimas
į kompozitoriaus Miko Petrau
sko draugus, pažįstamus ir 

šiaip gerbėjus.

Praeitų metų gale Lietuvoje 
iškilmingai buvo Universiteto 
salėje minėtas 60 metų Miko 
Petrausko gimimo jubiliejus. 
Amerikoje visai apie tai buvo 
pamiršta, o kadangi savo pro
fesionališko veikimo veik visą 
laiką praleido Amerikos lietu
vių tarpe, vos tik trejetas me
tų kaip pasitraukė iš veikimo, 
tat yra labai svarbu jo veiki
mo laikotarpį kuo smulkiausiai 
ištirti, kad būt galima apie, tai 
išleisti atatinkamą studiją. Sve
timtaučiai savo kultūros veikė
jus tinkamai įvertina, neatsi- 
likime ir mes.

Nebetoli tas laikas, kai su
eis 30 metų, kai Mikas Petrau
skas pirmą kartą atvyko į šią, 
šalį ir pradėjo skleisti lietu
viškąją muzikos kultūrą, kuri 
čia buvo labai .menkoje padė
tyje. Jis pirmutinis .pradėjo 
rengti viešus koncertus, kad 
supažindinti tautiečius su mu
zikos menu. Pirmieji jo kon
certai buvo rengiami saliuriuo- 
se, nes lietuviai neturėjo savų 
svetainių ir nebuvo pratę lan
kytis j koncertus grynosiom me
ninės muzikos.,.. Laikei koncertų 
sal^uriuosė buvo varomas saya 
sis biznis, neatsižiurint į tai, 
kad sali une tuo metu daininin
kas dainuoja, meninius4 veika- 
lUs. Tokiame laikotarpyje M. 
Petrauskas pradėjo Veikti 
šiandien kas kita,, Prie , t,o», kad,».

teisingai

į M. Pe 
draugus, 

vien-

solistų ar chorų nebūtų buvu
sios seniau dainuojamos arba 
dabar. Kadangi tas žmogus ant 
kiek buvo energingas darbuo
tėje, ant tiek jis buvo kuklus 
garsintos apie savo darbus spau
doje, tat sunku yra laikraščiuo
se rasti pakankamai tiek me
džiagos, kad butų galima jojo 
veikimą tinkamai ir 
nušviesti.

Todėl ir kreipiuosi 
trausko artimuosius
pažįstamus, prietelius 
minčius, buvusius jojo moki
nius, chorų dalyvius, vaidinu
sius jojo pastatymuose vaidy- 
las ir bendrai į visus geros 
valios lietuvius, muzikos mėgė- 
jus, suteikti man žinių apie 
jojo darbuotę. Svarbu prisimi
nimai, plakatai, programos, iš
duotieji diplomai apie muzikos 
studijavimą, atvaizdai, brošiu 
relės, nuotykiai, — žodžiu, vis
kas, kas tik galima sąryšyje 
su M. Petrausko veikimu pri
siminti, prašau man jų nepa
šykštėti prisiųsti. Kurie beno
rės su turimąją pas save me
džiaga atsiskirti, tiems visą 
grąžinsiu pilnoje tvarkoje. O 
kurie galės medžiagą palikti, 
tas viskas bus sukoncentruo
ta į bendrą mano lietuvių mu
zikos istorijos archyvą, kurį, 
čia būnant pasisekė padidinti 
beveik 500 vienetų vien iš 
Amerikos lietuvių veikimo, ku
ris Lietuvoje bus sukrautas 
saugioje ir 'garbingoje vietoje, 
greičiausiai Vytauto Didžiojo 
Universiteto knygyne.

Todėl meldžiu nepasigailėti 
parašymui reikalingų žinių ke
liolikos minučių to žmogaus 
naudai ir pagarbai, kuris veik 
30 metų nesigailėjo praleisti y 
sunkias ir linksmas valandas 
tarpe Jūsų, gerbiamieji Ame 
rikos Lietuviai.

Už prisiuntimą viso to, kas 
ką galės minėtu reikalu, reiš
kiu savo giliausią padėką.

Juozas Žilevičius, 
Laisvas Menininkas.

Medžiagą meldžiu siųsti* iki 
m. kovo m.: Mr. J. žilevi- 

166 Park PI., Elizabeth,
s 
čius,

Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Visą laiką, kai aš ploviau 
namą ir daiktus nuo pietų, šis 
pasibiaurėjimas ir pavydas da
rėsi * smarkesni ir smarkesni, 
kai pagaliau, būdamas arti 
duonos maišo, o niekam tada 
mane nematant, aš žengiau 
pirmą žingsnį - prie to savo 
niekšiško darbo ir prisikim- 
šau abidvi žipono kišenes bi
skvitų.

Jus galite mane vadinti 
kvailu ir, iš tikro, ’ aš rengiau
si atlikti kvailą bei perdrąsų 
žygį; bet aš buvau nuspren
dęs tą atlikti, pavartodamas 
visus galinius apsisaugojimo 
budus^ šie biskvitai, jeigu 
man butų bent kas atsitikę, 
butų išlaikę mane nuo bado 
nors iki pavakario kitos die
nos.

Sekantis daiktas, ką aš susi
radau, — lai eilę pištalietų, o 
kai aš jau turėjau ragą para
ko bei kulkų, tai aš jaučiaus 
esąs gerai apsiginklavęs.

O kas link užmanymo ma
no galvoje, tai tas buvo ne vi
sai blogas. Aš turėjau nueiti 
ant siauro smėlio žemės ruo
žo, kuris atskiria prieplauką 
nuo jurų iš rytų pusės, suka
sti baltąjį akmenį, kurį aš bu
vau matęs vakar vakare ir pa
tirti, ar ten ar kitur Ben 
Gįųnn’as;^buvo įpaslėpęs savo 
laivelį; tairdaiktas, vertas už
manymo, aš ir dabar taip ma
nau. Bet, kad aš buvau įsiti
kinus, jog jie nebūtų išleidę 
mabęs iš užtvaros* tai man 
bepaliko vienintelis planas, 
pasprukti be leidimo, niekam

Toks pasielgimas

tad 
aš

buvo 
nes aš 

sveikus
Bet,

nematant, 
pačiame prade buvo negeras, 
todėl ir užmanymas iš to pa
sidarė klaidingas. Bet aš gi 
tebebuvau vaikas.

Gerai, reikalai pagaliau 
taip supuolė, jog aš suradau 
savo žygiui labai puikią pro
gą. Prokuroras ir Gray’jus 
buvo užimti gelbėdami kupi
donui perrišime žaizdų; 
kelias man buvo atdaras
įleidžiauš per daržą ir į tau
škiausi mišką, a kol mano pa* 
ibėgimas buvo patėmytas, aš 
jau buvau toliau, negu galima 
susišaukti su savo kompani- 
jonais.

Antra mano klaida 
blogesnė už pirmąją, 
buvau tepalikęs du
vyrits saugojimui namo, 
kaip iY pirmoji, labai daug 
prisidėjo prie mūšų visų iš
gelbėjimo.

Aš pasirinkau taką tiesiog 
į rytinį saloš krantą, nes į aš 
buvoti nusprendęs eiti į siau- 
fos pusiasalos pajūrio pusę, 
kad mane nepatėmytų iš prie
plaukos. Jau buvo gan vėly
vas popietis* nors tebebuvo 
gan karšta ir saulėta. Eida
mas aukštyn mišku, aš girdė
jau iš tolumos prieš save ne 
tik vilnių be paliovos užimą, 
bet ir lapų bei Šakų šlamėji
mą, iš ko galima buvo spręsti, 
|<ad* jurų Vėjas buvo ’ smar
kiau pakilęs, negu paprastai.

(Bus daugiau)
-- --- ---------- —. -.............  a

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

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

89.00

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

Victory 4226

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Vincas Brusokas lai
dojamas sausio 10 d Metropolitan trans 

liuos “L’Africana”

3222-24-26 South 
Halsted Street

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

O ta pati su apvalainiu Alų 
minimi tub mados 25 tik

For further Information call 
Lawndale 5441.

Atsilankykite šiandien ir pa
sinaudokite šiuo didžiausiu 
bargcnu.

Staigiai susirgo ke 
pejas Martynas 

Kavaliauskas

eco- 
ėivics, 

born, or 
desired. 

free for 
years of

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams

pirm. J. Rūta; vice-pirm

kontr. pag.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

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

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

Tel. Boulevard 1401

6939 S. Washtenaw 
ligonių apiekunai A. Čiesna

Ponselle ir Martinelli los vy 
riausias roles operoje, duoto 
je sausio 13 d.

ši opera bus transliuojama 
pilnai ir ims apie tris valandas 
laiko. Milton J. Cross pertrau
kose patieks scenerijų ir ope
ros veikimo aprašymus. Gi NBC 
radio pranešėjų tūzas J. Ken- 
nedy patieks įvairių paaiškini
mų apie veikiančius programo
je artistus ir jų amatų, lygiai 
kaip ir apsakymėlių, liečiančių 
senų Metropolitan Opera House, 
jos istorija ir praėjusių laikų 
žvaigždes.

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

The FederaP Government has 
made it possible for Chicago 
to offer you new ways to spend 
your time, make new friends, 
improve your mind and body, 
and fiud new interests.

Classes will be formed in 
many subjects, including ste- 
nography, typewriting, account-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

VALANDOS t 
nuo 
ano

VALANDOS! 
nuo 
nuo

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RocktveU St. 
Tel. Republic 9723

PROGRESS
FURNITURE C0.

KRAUTUVĖ

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Didžiausį kainų sumažini
mų ant sviete geriausių, gra
žiausių ir tinkamiausių 
Aluminum

/Pilnas veikėjų surašai seka: 
Don Pedro .... Virgilio Lazzari 
Don Diego .... Asolo Anenian 
Ineze ............... Nina Morganą
Vasco Da Gama G. Martinelli 
Don Alvanto .... Alfio Tedesco 
Nclusko — Armando Borgioli 
Selika ............... Rosa Ponselle
Vyriausias Inkvizitorius ir Vy

riausias Brahmos Kunigas
Leon Rothier

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

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedaliomis pagal susitarimą.

West Town State Bank Bldg.
2400 VV. Madison St,

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 3 rak.
Tel. Seeley. 7330 

Namų telefonas Bruniwick 0597

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA • DYKAI 
4830 West 15th St 

* CICERO, ILL>

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

BRIDGEPORT.—Vincas Bru
sokas, kuris buvo atrastas, Mi- 
chigane ežere, prie Municipal 
Pier sausio 5 dien., bus laido
jamas sausio 10 d., 8 vai. ryto 
iš Paulavičiaus koplyčios, 3238 
South Halsted streel, j Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčią, o D 
ten j šv. Kazimiero kapines.

Siunčiame Gėles per Telegrama po 
visa pasauli

LOVEIKIS
Kvictkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

/. Kaledinskas, J. Romanas 
Vedėjai.

navimą artistas Babravičius 
aukštai įkainavo. Gerbiamas 
baritonas Rimkus siekia prie 
tobulybės. Jo koncertas įvyks 
sausio 21, 1934 Liet. Auditori
joj, 3133 S. Halsted St., Chi
cago, 6:30 P. M. —Tylintis.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams. „_ ..
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rast. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3584 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 3317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 3409 
S. Lo\ve Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
3306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma penktadienį, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So 
Halsted St.

Ši Maytag naujausia 1931 
metu mados turinti kortuo
ta tub, kuri išplauna drabu
žius gražiausiai kaip bile 
kokia kita plovykla ir ga
linti laikyti desėtkus metų, 
yra verta, ir parsiduoda po 
$1 19.00, dabar parsiduoda už 
sumažintų kainų tiktai

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S.

.Venckus, 755 W. 35 St.
Joe Dabulski, 3044 1 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So 
I-Iarvey.
A. čiesna, 4501 S. Paulina

Rm. 6600 South Artėti™ Avenue 
Phone Prospect 6659 

"Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse knopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busiu užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS)

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

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

PRANCIŠKUS BACEVIČE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 7 dienų, 9120 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs 51 
metų amžiaus, gimęs Kaltinė" 
nų parap.. Baublių kaimo, Tau
ragės apskr.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuldudimo 

moterį Marijoną po tėvais Va- 
laitė, 1 sūnų Walter, 3 dukte
ris Frances, Helen ir Lucille( 
2 brolius Antanas ir Juozapas 
2 švogerkas Alina ir Lucille, 
pusbrolius ir gimines, o Lietu
voje motiną Teklę ir 3 seseris.

Kūnas pašarvotas randasi 
5739 So. Peoria St. Tel. Went* 
vvorth 1224

Laidotuvės \ įvyks ketverge 
sausio 11 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Bace
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Broliai, švogerkos, 
Pusbroliai ir Gimines.

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

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

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

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth St. Tel. Canal 5174 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal, sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vii praktikuoja 
tenojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Tai. BOULEVARD 9199House estrados New 

per sujungtus NBC

Pereitų savaitę staigiai su
sirgo ir buvo išvežtas į Billings 
ligoninę Martynas Kavaliaus
kas. Ten jam buvo padaryta 
sunki ir pavojinga galvos ope
racija.

Ligonis laipsniškai eina ge
ryn. Jis yra vienas iš seniausių 
lietuvių duonkepių Brighton 
Parke. Jis su stambia auka pri
sidėjo ir prie Naujų Metų Su
tiktuvių ir Aviacijos Baliaus 
surengimo lakūno Juozo R. 
James-Janušausko skridimo 
naudai, Ashland Boulevard Au
ditorium.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

niais 10—12 diena.

ing, bookkeeping, manual train 
ing, mechanical drawing, 
nomies, sočiai problems, 
English for foreign 
any othcr 
Those classes will be 
any person over 16 
agc.

Those interested in any of 
the above classes will please 
fili in the form found on this 
page and send to the Harrison 
High School.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 70(50; Valandoa B—-B

W.Sides2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PaaedSlio, Beredon ir Pelnyčio* rak. < iki •

Telefoaaa Gavai 6111
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utvrnlako, Kelvarro ir Rubato* vak, T Ud B
VMMommi BBOB

Anna....... Henriette Wakefield
Tarnas .... George Cehanovsky
Karininkas ......... Max Altglass

Ofiso Tel. Boolevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 H.l.ted Su.) 
Ofiso vaiando: nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedeldieniaia pagal lutartj

Mrs. Anelia K. Jarush 
Physica! Therapy 

Midwife 
6109 South Albanų 

Avenue 
Phone 

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

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

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

Nedaliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
4148 Archer av., kamp. Francisco av.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKEL1S
756 W. 35th St

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

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

Nedėldieniaie fugai sutartį.

“L’Africana”, populiariška 
opera, parašyta 1860 m. vokie
čių kompozitoriaus Giacomo 
Meyerbeer bus leidžiama oru 
pirmą kartą nuo Metropolitan 
Opera 
Yorke 
WEAF-WJZ radio tinklus, šeš
tadienį, sausio 13 d., pradedant 
1:55 vai. po piet (EAST), kurią 
patiekia American Tobacco 
Company.

Nepaprasti dviejų Metropoli
tan pasauliniai žinomų artistų, 
Rosa fPonselle ir Giovani Marti
nelli balsai bus girdimi vyriau
siose “L’Africana” rolėse. Taip
gi bus girdima ir artistai: Leon 
Rothier, Henriette Wakefield ir 
Armando Borgioli. Vedėju bus 
Tullio Serafin.

Radio klausytojams prane
šama, kad šiandie 7-tų valan
dų vakare, iš stoties WGES., 
įvyksta regularis antradienio 
programas leidžiamas pastan
gomis Peoples FurnituTe Co. 
krautuvių.

Išpildyme programo dalyvau
ja grupė northsidiečių daininin
kų, dvigubas kvartetas, solos 
ir taip toliaus. Kalbės Dr. Kas
putis, DDS., dalyvaus “čalis 
Kepure” su naujų ju'okų * 'li
kimu. Prie to bus rinktinos 
muzikos, įdomių ir naudingų 
pranešimų bei visokių kitų gra
žių margumynų.

4442 South Wettern Avenue 
Tel. Lafayette 4146

pirm
Rockwell St.; pag. Fr. 

nut. raŠt.
. Califor- 
rašt. A. 

Lincoln St., 
pinigų užlaikytojas 

a, 4501 S. Paulina St.;
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N 
California Avė f
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas
S. Tuškevičc
Avė
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

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

Gimto krašto liudėsis sukau
pia gražiausius jaunystės atsi
minimus. Meilė stiprinama vaiz
duote padaro tėvynę “rojum”. 
Miško ošimas su neribota lais
ve. Lankos, kaip akis užmato, 
pilnos įvairiaspalvių žiedų. Li
nų laukai žydėjimo laiku, gre
ta plaukiančių rugių, lengvai 
vėjalio supamų, su vyturiu 
augštumoj bečivyruojančiu. Lie
pynai paskonina orų. Saulute 
virpančiąja šiluma skubiai au
gina viską. Viltis ragina visus 
darban naudotis gamtos dova
nomis. Linksmumas, ant lupų 
šypsena, arba daina. Gamta 
tiek duosiu, patenkina visus, 
kas tik netinginiauja. Prakaitu 
rasotas žmogus garbingiausias.

Tokios tėvynės lindėjo ger
biamo dainiaus Rimkaus moti
na. 'Palieka Cincinnati, Ohio, 
be ašarėlės. Ima savo trijų me
tų sūnelį Stasytį ir skuba ry
tų link, toli per Atlantos van
denyną numylėton Lietuvon. 
Iki penkių metų tos meilios mo
tinos globoje ir Lietuvos gam
toje augo be jokio vargo ma
žasis, bet labai meilus ir gra
žus Stasytis. Tai jo gerumo 
pradžia ir talento užuomazga. 
Motina miršta. Stasytis našlai
tis, bet tėvynėje, tarp meilių 
lietuvių, kurie Stasyčiui tik lai
mės tetroško.

Kaip visų našlaičių gyveni
mas, be motinos, išugdė Stasy
tyje savimi užsitikūjimų ir 
mandagų elgesį su visais.

Štai dabar turime Chicagoje 
tų patį, meiliosios lietuves mo
tinos vos penkis metus augintą 
gerbiamų baritoną Rimkų, še
šių pėdų ir dar kiek didesnį vy
rą su talentu ir nuoširdžiu no
ru musų tautą kelti kulturon 
dainos galybe. Artistas Babra
vičius jį apsirinko savo koncer
tui kaipo bendradarbį. Jo dai-

BIRUTĖ UTAKIS 
ir močiutė 

KAROLINA JUOZAPAITIENĖ
Kurios persiskyrė šiuo pa

sauliu 9 dieną sausio mėn. 1933 
m. Birutė sulaukus 4 metų 10 
mėn. amžiaus, gimus Chicagoje, 
III., o Karolina Juozapaitienė, 
mirė Šiaulių ap., Daukšlaukio 
vien k. Lietuvoje.

Birutė paliko dideliame nu
liūdime motina Agotą Utakie- 
nę, seserį Matildą ir giminės 
Musų brangioji dukrelė ir se
sytė Birutė ir musų neužmirš
tamoji motina ir močiutė per
siskyrė su šiuo pasauliu tą pa
čią dieną, viena Chicagoje, ki
tą Lietuvoje. Mes jus musų nu
mylėtos niekuomet neužmiršime 
jus pas mus jau nebesugrįšite, 
bet mes vėliau ar ankščiau pas 
jus ateisime.

Ilsėkitės ramiai musų bran
gios, mes turėsime judvi savo 
širdyse amžinai.

Nubudus
Motina ir Duktė Agota 
Utakienė ir Sesutė Matilda

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir > 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
ęHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Civil Works Admin- 
istration Educational 

Service

9 iki U valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare
Aventadieniaia nuo 10 iki 12

Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KA1IN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

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

Tel. Kenvood 5107

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tui kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. ISth St„ netoli Morgan Sk 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hude Park 6755 ar Central 7464

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Slankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 3144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi-I 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. I 
Halsted St.
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 

KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm., 934 W. 
Marquette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St, J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30. 
vai. vakare.

F TE V ĄS
Jeigu Norite Dailumo1 ir Nebrangumo 

Laidotuvėse Pajaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių bu firma tuo pačiu vardu)

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
t<m.m. virgtai. 0036 ipr Charles Segal 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos 
CHICAGO, ILL.

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

Phone MIDWAY 2880



NAUJIENOS,

CL ASSIFIED ADS
Automobiles

ir išmoko tų ama

D. Gapšis
elektros laikrodi

čiau

Atsiprašome

*54.00
SUMAŽINTA KAINA

MAYTAG

MORTGAGE BAMKERS

paeina

THEATRE jums
Stetson Co

For Rent

89.00Adresas

Amžius (Age)

THEATRE
35th

Pilnutėlė sve
Adresas

PEOPLESAmžius Svoris

FURNITURE CO

Parašas elektriką, West 42nd St. Cash 
$800. Savininkas Yards 1614;

ALUMINUM DRA
BUŽIŲ PLOVYKLŲ

Ir divizi- 
iš 18,000 
ir tebuvo

Kazimiero Pažarsko 
koncertas praėjo su 
dideliu pasisekimu

ir pasiųsti jų j Harrison High 
Sehool, 2850 West 241h Street, 
Chicago, Illinois. Del tolimesnių 
informacijų reikia pašaukti per 
telefonų LAWndale 5441. (SP.)

tarnavo, 
juodu du

REAL ESTATE
Bizni* pamatuota* teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Klaipėdos lietuviai 
su susidomėjimu lau
kia J. R. Janušausko

Su apskrita Aluminum tub 
mados 25 tik

Vakar “Naujienose” tilpusio- 
je žinioje apie ALTASS narius 
ir aukotojus, įsibrovė sekamos 
dvi nemalonios klaidos: turėjo 
būti pasakyta, kad p. Račkaus
kas aukojo skridimui $2, o p. 
Frank Siminas — $5.

Antradienis, sausio 9, 1934

Sutraukė daug publikos; prog
ramas įvairus ir didelis

Halsted Street

CHICAGO, ILL

Ištrauka iš laiško, rašyto iš 
Klaipėdos, Lietuvos

Miera per juosmenį

2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171

Green Valley Products— kiau 
šiniai, sviestas, sūriai

prastai pakyla visas automobi
lis, bet naujuose modeliuose, pa
kils tik vienas ratas, kuris nors 
sujungtas su kitu ratu, veiks 
kaip vienetas. Visa karoserija 
nejudės ir nekils važiuojant per 
nelygumų, tik ratas, ar ratai.

(ABP).

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
nė Marųuette Parke. Pirmas pasiu- 
lijimas nupirks. Special bargenas 
Telefonas Prospect 8828.

Bukite Peoples Krautuvė
se šiandien, arba duokite 
užsakymus per telefonų. Ma
lonėkite paskubėti!

TAVERN pardavimui — arba pri 
imsiu partneri. Vieta pilnai įreng 
ta, prieinama kaina. 859 W. 78 St

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

laikas apmušti jūsų
‘ i naujausio sty-

C. W. A. duos pamo 
kas veltui visiems 

norintiems

BIZNIERIAI NEPRALEISKITE 
ŠIOS PROGOS

Štai Tavern ir Didelė Svetaine 
Rendon ir 5 kambariai pagyvenimui, 
ant didelio highway, kuris dabar jau 
baigiamas platinti.

8428 So. Vincennes Avė , 
dėl informacijų pašaukite

MRS. KLIMAS
Tel. Triangle 6918.

šiuomi įstoju į “MISS NAUJIENOS” KONTESTĄ. 
Prisiunčiu savo fotografijų. Sutinku prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų nurodynių. ♦

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

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusq na
muose arba studijoj 

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PRAŠAU atsiliepti kas per klaidą 
paėmėte svetimą moterišką Fur Kau
tą gruodžio 30 d. Chicagos Lietuvių 
Politikos Klubo vakarėly. Kautas 
kuris buvo paliktas panašus i pa
imtąjį tik truputi trumĮiesnis. Jei
gu patėmysite ši skelbimą ir būtu
mėte geros širdies, tai malonėkite 
man pranešti, busiu labai dėkingas. 
K. Slepitis, 3886 W 65th,St

RENDON Storas geras dėl saliuno 
arba bile kokio biznio — pigiai. 
Priežastis savininkas išvažiuoja ant 
farmos. 4533 S. Wood St. Yards 2594

Prieš 20 metų...
Kiek daug per tų laikų jvyko 

atmainų musų gyvenime! Kaip 
daug mes pasikeitėme!

Tada daugelis musų buvome 
jauni, šiandien kai kurie musų 
jau pasenome, o kiti sulaukė
me pusamžio. Na, o dar kiti, — 
well, jų daugiau nebėra.

Toks jau gyvenimas.

Pnsiraiykttc i muaą apnik* 

TEL LAFAYETTE 1083 

'608 West 47th St

Federalė valdžia, susitarusi 
su Chicagos mokyklų viršinin
kais surado priemones, kad jus 
galėtumėte geriau ir naudin
giau praleisti liuosląikį. Bus su
organizuotos įvairios kliasos, 
kur bus dėstomi veltui įvairios 
praktiškos mokslo šakos.

Bus dėstoma anglų kalba, pi
lietybė, knygvedyste, ekonomi
ja, socialiai mokslai, mokinama 
stenografijos, Tašyti mašinėle, 
rankų darbo, etč'. •

Tie, kurie norėtų įstoti j 
kliasas ir lavintis bet kurioje 
šakoje, prašomi 0 išpildyti for
mų, kuri telpa šiame puslapyje

Naujas Chevrolet 
automobilis impo

nuoja

Kareiva
Naumiesčio apskr

SAUSIO 12—13

“Stage Mother” 
su ALICE BRADY

taipgi kom^jliJa ir kiti 
įvairuttUl.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 0803

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
zenti bile kuriame State—valsti- 
loj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimu, vakaru ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
as daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
no 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 Lietuviu Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų i namus. Tel. Canal 0117 
-klauskite Mickevičių.

M HlllliMlIlIiltiaiMllili’t IlilB** jl»lilllHi UI Iii .|€....  ~ "i

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

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

DABAR yra 1 
parlorio rakandus 
liaus ir naujausios spalvos materijo- 
lu. Išrodys kaip nauji ir kainuos 
daug mažiau negu nauji rakandai. 
Mums pasisekė nupirkti puikiausius 
materijolus už pigią kainą, kas reikš 
didelį bargeną dėl jus

Parterio rakandai atnaujinami už 
taip mažai kaip $21.50. Tiktai te- 
lefonuokite mums arba parašykite 
laiškeli ir mes tuojaus pasiųsime 
jums dykai sampelius, iš kurių ga
lėsite pasirinkti. \
COLONIAL UPHOLSTERING CO.

2219 Cottage Grove Avenue 
Telefonas Calumet 2407

Kiti patingimai
Pereitų šeštadienį ir sekma

dienį, apart Pažarskio koncer
to, jvyko eilė kitų parengimų, 
šeštadienį Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje jvyko 'Teisybės 
Mylėtojų Draugijos metinis pa
rengimas, kuriame atsilankė 
nemažai žmonių' ir kuriame lai
mingieji, apart šokimo, links
minosi, turėjo progos laimėti 
eilę dovanų. Jas padovanojo 
rengėjams sekami biznieriai: 
A. Rizgen, rankinj laikrodėlį, 
N. Girdvain, stalinį laikrodį, L. 
Jagminas
J. IPetrauskas, Vyriškų skrybėlę 
ir Progresą Furniture Company, 
paduškaitę. Vakaro rengimo ko- 
mitetan įėjo J. Juškevičius, J. 
Racevičius ir J. Vitas.

Jaunų Lietuvių Vakaras
Toje pačioje salėje, sekma

dienį, sausio 7 d., įvyko Jaunų 
Lieti!vių Amerikoje dr-jos me
tinis vakaras, kuriame Dundu
lienės grupė pastatė komedijų, 
“Consilium Facultatls”. Vaka
ras praėjo pasekmingai, šioje 
organizacijoje bene daugiausiai 
darbuojasi p. Kunevičia.

O Cicero Moterų organizaci
ja surengė maskaradinį vakarų 
Liuosybės svetainėje.

Pereitos savaitės pabaigoje 
buvo išleistas į rinka naujas 
1934 modelis Chevrolet auto
mobilio. Karoserijos linijose, 
motore, karoserijos vidaus į- 
rengimas, ypatingai ratuose 
matytis didelis pagerinimas ir 
bendrai, Chevrolet naujas mo
delis daro labai gerų įspūdį.

Įdomiausia naujienybė yra 
ypatinga ratų konstrukcija. Ra
tai dabar veiks kaip “kulnys”. 
—“Knee Action”. štai iliustra
cija: Jeigu važiuosite kur per 
nelygių gatvę ir vienas ratas 
pervažiuos per išsikišimų, pa-

Šios Maytag plovyklos su 
ketvirtainiu Aluminum tub 
1934 metų mados, tikrų kai
na ir vertė yra $149,50, da
bar kol jų išteksim parduo
sim tik po

SAUSIO 10—11

Ever in My Heart” 
su STANWYCK, 

taipgi muzikalia paveikslas

Kareiva užsidėjo 
pradžioj sir partne- 

vėliau pasiliko vienas.
Biznį varo daugmenų skale 

(wholesale). Pristato produk
tus krautuvėms, valgykloms, li
goninėms.

šios srities biznis pasižymi 
nepaprastai aštria konkurenci
ja. Prie to, kainos nepastovios; 
jos mainosi nuolat. Tat reikia 
nužiūrėjimo, reikia numatymo 
ką žada ryt diena, ateinanti 
savaitė ar mėnuo. Neretai as
menys ir kompanijos net su 
itin stambiu kapitalu neatsilai
ko. Ir štai, pavyzdžiui, tokia 
milžiniška, taip pavyzdingai biz
nio žvilgsniu sutvarkyta kom
panija, kaip Svvift, pirm poros 
metų bėgiu tik poros mėnesių 
turėjo nuotolių apie $3,000,000.

Be to, darbas pristatymui 
kalbamų produktų yra sunkus. 
Diibti tenka nuo ryto iki va
karo. Nuolat girdėti nusiskun
dimų ir viskų priseina — to 
take with a smile. Reikia prie 
ištvermės darbe dar daug kan
trybės.

Iš Lietuvos mes visi, galima 
sakyti, atsivežėme kietų rau
menų darbui. Bet kada išsikal
bi su lietuviais, kaip jie su ke
letu šimtų dolerių arba ir ma
žiau stojo biznin ir išaugino 
jį, tai pamatai dar nepapras
tų, nesulaužomų energiją ir 
ypatingų pajėgą mokintis — ne 
iš knygų, bėt iš paties rūstaus 
gyvenimo. Ir Wm. J. Kareiva 
yra vienas tokių pavyzdžių.

Jaunystėj netekęs tėvų, jis 
atvyko Amerikon dar nebūda
mas pilnai 14 metų. Nuo to 
laiko pradėjo užsidirbti duoną 
ir klotis geresnę ateitį.

Gyvendamas Philadelphijoj 
nuo 1906 iki 1913 m. išmoko 
įvairių teknikinių darbų. Pir
miausia— verpimo ir audimo. 
Nužiūrėjęs, kad prie skrybėlių 
dirbimo ateitis atrodo geresnė, 
jis įstojo į J 
mokytis skrybėlių dirbti

WESTSIDE 
tainė žmonių sekmadienį susi
rinko j dainininko Kazimiero 
jPazarskio pirmą koncertą, ku
ris įvyko West Side Hali, bu
vusioje Meldažio svetainėje.

Dainininkas Pažarskas išpil
dė ne vien eilę dainų, bet taip
gi padare savo “dębiu” kaipo 
smuikininkas; ne vienam pada
rydamas siurprizą. Apart jo, 
programe dalyvavo senai girdė
tas tenoras Kudirka, geras 
“Dainos” choro sekstetas ir šo
kėjai. Programas publikai pati
ko. Ji mėgsta K. Pažarskį, ku
ris ištikrųjų yra, angliškai pa
sakius

PARDUODU gera automobilių — 
Oakland V-8. Parduosiu už teisin
ga pasiulijimą. Malonėkite kreiptis 
vakarais K. S. 3836 W. 65tji St.BRIDGEPORT

3326 South Halsted Street, at
rado raktų grandinę, kurioje 
yra viso 11 raktų. Juos pame
tęs gali raktus atsiimti aukš- 

paduotu adresu.

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

PARDAVIMUI grosernš ir bučer- 
ne su kampiniu namu. Auksinė mai- 
na dėl tinkamu žmonių. Priimsiu 
mainus, 1058 W. 51 St. Telefonas 
Boulevard 1510.

Green Valley Products biznio 
vieta randasi adresu 4644 So. 
Paulina St., tel., Boulevard 
1389. Vedėjas—William J. Ka
reiva.

Biznį p, 
1922 
riu

Ateikite su manim 
jsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

SAUSIO 9

“The Invisible Man
Pastebėtinas paveikslas, 

taipgi komedija

SAUSIO 9—10
“RED-HOT” 

Paveikslas vardu 
“Bombshell”

su HARLOW'iR TRACY 
taipgi komedija

SAUSIO 11 
tiktai vienai dienai 

“Saturdays Millions” 
su R. YOUNG ir LEILA HYAMS

SAUSIO 12—13 i .
“Midshipinan Jack” 

su BRUCE CABOT, 
BETTY FURNESS 

taipgi komedija ir kiti įvairumai.

Harrison High Sehool C. W. A. Classes
2850 West 24th Street

31-ma ir South Halsted St.

Kursas kurį norite paimti ...............................................
(Subject interested in)

“NAUJIENOS” — “LITHUANIAN DAILY NEWS

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

Anderson, Plotz & Co., 
Ine.

29 SO. LA SALLE STREET 
Room 548

1918 metų pradžioj įstojo 
kariuomenėn aviacijos skyriuj. 
Čia susipažino su James-Janu- 
šausku, kuris dabar ruošiasi 
skristi Lietuvon, gi Wm. Ka
reiva, kaip žinoma, yra skridi
mo komiteto narys 
joj, kurioj 
rodosi, tik 
lietuviai.

Wm. J.
Urbantų, 

Suvalkų rėdybos

išbuvo 3 metus ir išlaikė kvo
timus.

Praėjo dar kiek laiko, Wm. 
J. Kareiva pastebėjo naują 
pramones šakų besivystant. Ir 
vėl jis stojo mokytis automobi
lių taisyti 
tą, tur būt, pirmas iš Philadel 
phijos lietuvių.

Visų tų laikų Kareiva darba
vosi liet u vii; visuomeniniame 
gyvenime ir, tarp kitko, daug 
prisidėjo prie Lietuvių Muzika
lūs Svetainės statymo, būdamas 
Direktorių Tarybos sekreto
rium.

1913 m. p. Kareiva atvyko 
Chicagon pas brolį Antanų. Il
gai nelaukdamas, jis nusipirko 
automobilių ir pradėjo auto
mobilio tarnybų partijoms, ves
tuvėms, laidotuvėms ar šiaip 
kuriais reikalais. Mat, tuo lai
ku automobiliai dar nebuvo iš
siplatinę, ir jis pirmas iš lietu 
vių Town of Lake apielinkėj 
tokią tarnybą išvystė.

Norėdamas įgyti daugiau pa
tyrimo prie automobilių, jis 
išvyko j Detroitą ir ėmė dirbti 
prie Chalmers kompanijos. Ka
da sugrįžo atgal, tai gavo karų 
inspektoriaus darbų Elgin Mo
tor Car kompanijoj, Argo mies-

Tai didžiausias plovyklų 
bargenas istorijoj ir geriau
sia proga žmogaus gyveni
me įsigyti, geriausia, gra
žiausia “life time” plovykla.

Kiekvienam yra malonu pri
siminti praeitis. Prisiminti, kas 
jam teko pergyventi, — malo
nius ir nemalonius įvykius. Pri
siminti tai, ką jis svajojo ir ko 
jis troško.

Vasario mėnesį sukanka ly
giai 20 metų nuo to laiko, kaip 
pradėjo eiti “Naujienos”. Ame
rikos lietuvių istorijoje tai bu
vo ypatingai įdomus laikotar
pis. Tūkstančiai jaunų vyrų ir 
merginų plaukė iš Lietuvos į 
šią šalį.

Tada tai susikūrė “Naujie
nos”.

(Prasidėjo pasaulinis karas. 
Kiek sujudimo, kiek įvairiausių 
žinių!

Ir per visus tuos dvidešimtį 
metų “Naujienos” iš pradžių 
kelis mėnesius kas savaitę, o 
paskui kas dieną informavo lie
tuvių visuomenę apie tai, kas 
dedasi pasaulyje bei Amerikos 
lietuvių tarpe.

Ir štai dabar sukanka 20 me
tų, kaip “Naujienos” gyvuoja. 
Pažymėjimui to įvykio yra ren
giamas jubiliejinis vakaras. 
Ypatingas vakaras, kur bus at
vaizduota “Naujienų” istorija. 
Tiksliau sakant, “Naujienų” 
gyvavimo įdomesni epizodai.

Tai įvyks vasario 25 d. Ash
land Blvd. Auditorijoje. Ten 
turėsime progos sueiti bei pasi
dalinti savo įspūdžiais apie tai, 
kas atsitiko per paskutinius 20 
metų. —N.

Atrado raktus; kas 
pametė?

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas______  

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, I1L

Farms For Sale 
TUdai Pardavimui

6 KAMBARIU cottage, gazas, mau 
dynč, 
ka’na

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.

Help VVanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

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

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavardė .................................................... .............

“Klaipėdos lietuvių visuome
nė su dideliu susidomėjimu se
ka lakūno Janušausko prisi
rengimą kelionei t per ‘ Atlantikų 
ir laukia jo, kaip kalėdų Die
duko.

“Jie mano, kad skrendant 
lakūnas turėtų aplenkti Vokie
tiją. Klaipėdiškiams butų be 
galo linksma ir smagu, jeigu 
Janušauskas skrisdamas į Kau
ną, praūžtų pro Klaipėdos pa
dangę.”

Taip skamba ištrauka iš laiš-f 
ko, liečianti antrąjį lietuvių 
tranzatlantinį skridimą. Kaip 
atrodo, Lietuvos visuomenė su 
nepaprastai dideliu atsidėjimu 
seka visą “Lituanicos Antro
sios” skridinio prisirengimo ei
gų, jo įvykinimui aukoja ir 
siunčia pinigus j ALTASS iždą, 
kaip parodo $79.00 auka gauta 
iš Lietuvos “Pienocentro”.

Laikraščiai taipgi nuolat se
ka skridimo eigą, deda plačius 
aprašymus, o kai kurie iš jų, 
kaip “Lietuvos žinios”, “Lietu
vos Aidas” ir “ABC” patalpi
no atsišaukimus, kuriuose ra
gina Lietuvos žmones aukoti ir 
remti lakūno J. R. James-Janu- 
šausko žygį.

lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai

Help Wantęd—Femaie 
Darbininkių Reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo, maža šeimyna. Be skalbimo ir 
virinio. 530(1 N. Kedzie Avė. Tel. 
Irving 4086




