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Riaušės Daktarės
• I

Wynekoop Byloj
Bylos nagrinėjimo pasiklausyti susirinko 

virš 6,000 žmonių, kuomet teisme 
gali tilpti tik 260 žmonių

CHICAGO.—Vakar krimina
liame teisme prasidėjo nagrinė
jimas bylos Dr. Alice Wyne- 
koop, 62 m., kuri yra kaltina
ma nužudžiusi savo marčią 
Rheta.

žmonių susidomėjimas ta by
la yra tokis didelis, kad bylos 
pasiklausyti susirinko nuo 6,000 
iki 8,000 žmonių didelėje di
džiumoje moterys, kuomet pa
čiame teismabirtyje gali tilpti 
tik 260 žmonių. O ir didžiu
ma tų vietų tapo palikta jury 
kandidatams, advokatams ir 
laikraštininkams.

žmonės pradėjo rinkti teis
mo trobesy jau nuo 7 vai. ry
to, kad pirmiems patekti į teis
mo kambarį. Greitai minia už
pildė visus teismo koridorius, 
taip kad nė praeiti negalima 
buvo.

Minia 
bet kai 
teismą, 
pradėjo 
kšmą.

sūnūs galėtų apsivesti su kita 
mergina, nes jis meilinosi prie 
viso būrio merginų.

Kadangi stokuoja įrodymų 
kas nužudė Rheta, tai proku
roru teks remtis tik aplinky
bių iais įrodymais.

Tikimąsi, kad bylos nagrinė
jimas užsitęs ilgą laiką, 
iš abiejų pusių 
labai daug 
teisinsis pati 
nežinoma.

Del sukeltų
riaušių, į teismo kambarį pa
šaliečių visai neįleidžiama. Kal
tinamosios sūnūs Earle taipjau 
teisme nepasirodė.

nes 
bus iššaukta 

liudytojų. Kaip 
kaltinamoji, dar

prie teismo durų

MILLBURY, Mass., s. 11.— 
Dvi poros Cannon dvynukų 
skaito pasiekę senumo rekor
dą. Viena pora yra 80 am
žiaus, o kita—78 m. Visi ke
turi yra pilnai sveiki ir labai 
darbštus.
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Laike pieno streiko Chicagoj buvo verčiami į upę vežimai net ir tų nepriklausomų pieninių, 
kurios gavusios pieno bandė pristatyti jį savo vartotojams. Bet čia nebuvo darbas streikuo
jančių farmerių, o veikiausia kitų kompanijų pieno išvežiotojų.

No. 10

Lietuvos Naujienos
Gimnazistai turi 
traukti iš sporto 

nizacijų

pasi 
orga

minis-KAUNAS.—švietimo 
terija yra išleidus aplinkraštį, 
kad gimnazijų ir viduriniųjų 
mokyklų mokiniai negali daly 
vauti jokiose sporto organiza
cijose ir klubuose.

Savižudys prašo jo ku 
ną gerai išstudijuoti
KAUNAS.—Nesenai šančiuo 

se nusižudęs vienas asmuo pa
liko laišką, kuriuo prašo jo kū
ną atiduoti universiteto anato 
mikumui, o studentus prašo, 
kad jo kūną labai gerai išslu 
dijuotų. Tai pirmas Lietuvoje 
toks savižudos noras.

Šiemet kai kur kulia 
spragilais

Kiek svetimšalių Klai
pėdos krašte nebegavo 

darbo leidimų

šeši lėktuvai atskri
do iš San Francisco 

į Hawaii salas

i Pasikorė kalėjime

išpradžių buvo tvarki, 
atėjo laikas atidaryti 

o jo neatidaroma, tai 
nerimauti ir kelti triu- 

Jokios pastangos nura
minti minią nedavė pasekmių 
ir policija turėjo minią išsklai
dyti ir išvaryti is teismo tro
besio. Tas ir sukėlė 'nemažas 
riaušes, nes minia nenorėjo ge
ruoju trauktis nuo teismo kam
bario durų.

Kandidatai į jury buvo už
daryti atskirame kambaryj, kad 
jie nematytų kaip bus atvežta 
į teismą pati kaltinamoji, kuri 
yra sena, suvargusi ir tiek 
silpna, kad nedali vaikščioti.

Atvežus kėdėje ją į teismą 
ir perskaičius apkaltinimą ji 
prie kaltės neprisipažino ir pra
sidėjo jury rinkimas. Iki vakar 
vakaro jau keturi jury nariai 
liko išrinkti. Šiandie tikimus' 
išrinkti ir likusius 8. Pati dak
tarė teisme laikosi labai šaltai.

Pati byla yra įdomi tuo, kad 
kaltinamoji yra 62 m. senute, 
žinoma daktarė, paeinanti iš 
garsios daktarų šeimynos. Su 
ja gyveno jos sūnūs Earle ir 
pastarojo žmona Rheta. Vieną 
vakarą Rheta buvo rasta nuo
ga, gulinti ant operacinio stalo 
daktarės kabinete, pritroškinta 
chloroformu ir paskui nušau
ta. Kelios dienos prieš nužu
dymą ji buvo apdrausta ant 
nemažos sumos pinigų.

Del žmogžudystės liko apkal 
tinta senutė daktarė. Buvo 
kamantinėjamas ir jos sunUs, 
bet pasirodė, kad jis tuo laiku 
nebuvo Chicagoj. Išpradžių dak
tarė, po ligo kamantinėjimo, 
prisipažino prie žmogžudystės, 
bet paskui tą prisipažinimą at
šaukė, 
tiek ją 
kalėti, 
suotas. 
papildė

Titulescu—Rumuni
jos užsienio reikalų 

ministeris r
BUCHARESTAS, Rumunijoj, 

s. 11.—Krizi Rumunijos kabi
nete, kuris tęsėsi nuo pat nu
šovimo įtfremiero Dwca, jau 
užsibaigė, įtakingam Nicholas 
Titulescu sutikus priimti už
sienio reikalų ministerio vietą 
ir jau sudėjus karaliui priešai-

Tečiaus grand jury vis- 
apkaltino ir ji pasiliko

Sūnūs gi liko paliuo- 
Yra spėjama, kad ji 
žmogžudystę, kad jos

ORH

AM, 
f

Titulesc, nenorėjo priimti 
tos vietos, nes dabartinė val
džia neužtektinai griežtai ko
vojanti su naciais ir taipjau 
reikalavo, kad karalius pašalin
tų iš valdžios kelis savo labai 
artimus 
lavimai 
nemini.

draugus. Ar jo reika- 
liko patenkinti, žinia

Numatomas triukš
mingas Kanados 
parlamento posėdis

OTTAWA, Ont., s. 11. -Al- 
einantis Kanados parlamento 
posėdis, kuris tęsis iki liepos 
mėn., busiąs labai triukšmingas. 
Liberalai dės visas pastangas, 
kad valdžia paleistų dabartinį 
parlamentą ir paskelbtų naujus 
rinkimus, kuriuos liberalai tiki
si laimėti.

Chicago gaus pasko 
lą naujam tiltui

WASHING)TON, s. 11.—Vie- 
darbų administracija su 
suteikti Chicagai $7,000,- 
paskolą pabagiti statyti 
per Chicagos upės žiotis, 

atidaryti naują kelią visu

šųjų 
tiko 
000 
tiltą 
kad
paežerių.

3 žuvo su lėktuvu

Tai buvo tolimiausias skridimas 
formacijoje per jurą. Hono 
lulu lakūnus pasiiko* labai iš
kilmingai

CHICAGO.—Walter J. Ziol- 
kowski, groserninkas, kuris 
gruodžio 30 d. kirviu sukapojo 
savo žmoną užpakaly savo gro- 
sernes Berwyne, vakar pasiko
rė pavieto kalėjime.

Trys ugniagesių ka
pitonai žuvo gais

re Auroroj

ta_________________________
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegas į vakarą; maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:« 
39.

HONOLULU, Hawaii, s. 11. 
—šeši dideli Jung. Valstijų ka
ro laivyno hydroplanai forma
cijoje šiandie atskrido iš Šau 
Francisco į . Hawaii salas, vi- 
du*ry Pacifiko vandenyno, pa
darę 2,400 mylių kelią. Tą kelią 
jie padarė į 24^2 valandas.

Tai buvo tolimiausias skridi
mas juroje formacijoje. Kelio
nėje jokių nelaimių nebuvo. 
Tik buvo keblumų su pasikėli
mu nuo labai ramaus vandens 
pilnu /.kroviniu San Francisco 
įlankoj. Pakilti lėktuvams pa
sisekė tik po kelių bandymų ir 
kai kiti hydroplanai kiek suju
dino vandenį. Oras visą skri 
dimo laiką buvo labai geras 
Kelias irgi buvo apsaugotas, 
nes visą kelią buvo pristatyta 
eilė karo laivų, kad gelbėti lėk
tuvą, jei kurį ištiktų nelaimė.

Lėktuvais skrido 8 karinin
kai ir 22 lakūnai. FLskadrai ko
mandavo leit.-kom. McGinnis.

HonolulU lakūnus pasitiko la
bai iškilmingai. Jau nuo pat 
ryto visi miesto gyventojai pra
dėjo rinkts kalnuose ir prie 
Pearl uosto pasveikinti lakūnus 
ir pamatyti jų nusileidimą Ha- 
waii vandenyne.

Skridimas nebuvo specialis, 
bet tik eilinis karo aviatorių 
pratimas, kaip kad tankiai yra 
daromi tolimi skridimai flor 
macijomis bandymui lėktuvų 
patvarumo ir tyrimui kiek toli 
jie gali skristi. Ir nors nesi- 
siekta jokių anųjų rekordų, bet 
vistiek jį padaryta: dar nie
kad nebuvo nuskrista tiek .toli 
karinėj formacijoj per jurą.

DALLAS, Tex., s. 11.—Trys 
liko užmušti darančiam šposus 
lėktuvui nukritus j Whiterock 
ežerą. Nelaimė atsitiko nukri
tus lėktuvo sparnui, kuris už
gavo vandenį, lakūnui' staiga 
pasukus lėktuvą, kad nėužkliu- 
ti už krūmų.

Valst. atstovą butas 
nepatvirtino svai

galų biliaus
■■ ■, . ...........................  .

SPRINGFIELD, III., s. 11.— 
Atstovų butas- atsisakė patvir 
tinti senato > priimtą svaigalų 
pardavinėjimo kontroles bilių. 
Už bilių paduota tik 39 balsai, 
prieš 66, susilaikė nUo balsavi
mo ir nedalyvavo 43 atstovai. 
Kad priimti bilių reikia su
rinkti 102 balsus.

Atmetimas biliaus yra smū
gis gub. Hornerio ir mūro Kel
ly sąjungai, kuri pervarė šį bi
lių senate.

Tečiaus šis bilius dar daug 
kartų bus balsuojamas ir ilgai 
niui bus priimtas, gal su ma 
žais pataisymais, kai atstovai 
išsiderės ir sau kokių nors nuo
laidų.

Hitleris smerkia iš
teisinimą Torglerio

AURORA, III., s. 11. — Už- 
pereitą naktį trijų augštų mu
rmame name prie Broadway ar
ti Fox gt., kuriame buvo Wool- 

kilo 
trys 

Rees,

worth 5-10c sankrova, 
gaisras^ kuriame žuvo 
ugniagesių kapitonai — 
Peterson ir Hoffman ir trys
žmonės liko sunkiai sužeisti.

Gaisras kilo apie vidurnaktį, 
nuo nežinomos priežasties, tuš
čiame trečiame augšte. Ugnia
gesiai dirbo tris valandas kol 
gaisrą suvaldė. Apie 2 vai. 
sugriuvo priek. sankrovos siena, 
airi palaidojo tris kapitonus ir 
sužeidė vieną ugniagesį, poli- 
cistą ir žiūrėtoją. Vieno kapi
tono lavonas liko neišimtas iš 
griuvėsių iki ryto.

Gaisro didvyrių buvo ūkinin
kas Joseph Keller, kuris gel
bėjo ugniagesiams. Sienai griū
nant jis buvo išmestas iš san
krovos, bet atsikėlęs vėl sugry- 
žo sankrovon ir išgelbėjo du 
ugniagesius. Vėliau virve nu
sileido į namo rūsį, iš kur iš
ėmė vieno žuvusiųjų kapitonų 
lavoną.

GELVONIAI, Ukmergės ap. 
Kitais metais lapkričio-gruodžio 
mėnesiais apylinkėje ūždavo 
arklinės kuliamos mašinos ir 
įvirus motorai, šiemet jų be
maž neširdėt—ūkininkai dau
gumoj kulia spragilais. Tai sun 
kios ūkininko būklės pasėka, 
kuri juos baigia riesti krizio 
ragan.

Jaunimas nesnaudžią
NORAGĖLIŲ km., Seirijų 

vals. čia vietos jaunimas, kad 
ir neorganizuotas, bet pavyz
dingai gyvena. Laisvą laiką 
praleidžia prie knygų ir laik
raščių.

Bendromis jėgomis įsigijo 
nemažą knygyną, kuris .turi 
apie 350 knygų įvairaus turi
nio. Knygyun naudojasi ne tik 
noragėliškiai, bet visa apylin 
kė. šis knygynas jau yra į- 
sisteigęs gan senai, kuris švie
čia, kaip saulė blankioje dzu- 
kijos padangėje.

Be to, dabartiniu* metu įsi
steigė ir antras knygynas, tai 
Noragėlių J. U. R., kuris taip 
pat greitu laiku išaugo iki 300 
knygų.

Tai bene vienintelis toks kai
mas toje dzukijos apylinkėje.

KLAIPĖDA. Elta. — Klaipė
dos krašto gubernatorius, J. 
Navakas, pasiremdamas Sve
timšaliams į viešąją tarynbą 
priimti ir tarnyboje laikyti į- 
statymo 2 § pasiuntė direkto
rijos pirmininkui, dr. šreibe- 
riui sąrašą tų svetimšalių, ku
riems nebeduodamas leidimas 
toliau pasilikti tarnyboje. Gu
bernatoriaus nutarimu, per vie
ną mėnesį, t. y., iki 1934 m. 
sausio 18 d., iš tarnybos turi 
būti atleisti 32 svetimšaliai tarp 
kurių 20 kaimo mokyklų mo
kytojų, 2 vidurinių mokyklų 
mokytojai ir 10 kitų valdinin
kų, tarp kurių vyr. valstybės 
gynėjas Schwinteck ir teismo 
patarėjai, dr. Lindner ir Rein- 
holdas Mirtsch. Iki 1934 m. 
balandžio 1 d. turi būti paleis
ti iš vietų 34 svetimšaliai ir 
iki 1934 m. liepos 1 d. — 35 
svetimšaliai. 38 svetimšaliams 
leidimai gyventi buvo duoti. 
Kartu su savo nutarimu, ku
riuo 101 vienam svetimšaliui 
nebeduodamas leidimas gyvent, 
gubernatorius pasiuntė direk
torijos pirmininkui ir mokytoju 
sąrašą, dirbančių Didž. Lietu
vos mokyklose, iš kurių direk
torija galės pasirinkti kandi
datų. Atleidus svetimšalius, 
Klaipėdos krašto mokytojų 
pritrūktų. *

........ . , m

Sudegė Gargždų pra
džios mokykla

Ir japonai naudojasi 
NRA. ženklu 

.y, ; ■ ■; ? > ■> '

WASHINGTON, s. 11.-4,000 
dėžių iš Japonijos atsiųstų žu
vų liko konfiskuota San Ped- 
ro, Cal., kadangi ant dėžių bu
vo uždėtas NRA. Mėlinasis 
Aras. Tą ženklą gali vartoti 
tiktai Amerikos firmos, kurios 
pildo NRA/ kodeksą

-■ .•'.vlC /.'♦f '

BERLYNAS, s. 11. — Hitle
riui nepatinka, kad komunistų 
vadas reichstage Torgler, liko 
išteisintas dėl padegimo reichs
tago rūmų ir jo asmeninis or
ganas Voelkischer Boebachter 
piktai puola aukščiausoijo teis
mo nuosprendį. Nors tas nuo 
sprendis ir esąs logiškas, bet, 
girdi, teismas turėjo atsižvelg
ti ir į žmonių nusistatymą, ku- 
rie tikėjo, kad Torgler yra kal
tas, nes už valandos laiko prieš 
gaisrą buvo reichstago rūmuo
se. Bet jeigu teismas turi klau
syti žmogių ųusistatymo, tai 
gal rasis dar daugiau žmonių, 
kurie į Torglerio kaltybę visai 
netiki ir yra įsitikinę, kad rū
mus padegė patys naciai.

Prūsijoj išleistas dekretas, 
kuris ant pranešimų apie pa
šalinimą iš darbo drąudžia dė- 
it šūkį: “Heil, Hitlerį”

4 ■ ■ * .....-... ..... .
- LONDONAS, s. 11. 4 Uu 
amerikiečiai pardavėjai liko nu
teisti kalėjimai! už skleidimą 
netikrų dolerinių.

Johnson sieksis dar 
trumpesnių darbo 

valandų 
. • 1 •

—Pereitą sekmadienį Kalva
rijos miesto elektros stotyje 
elektros srovės buvo užmuštas 
darbininkas Mackevičius.

—Klaipėdos lentpiuvininkai 
derasi Kaune su miškų depar 
tamentu išpiauti ir paruošti 
eksportui apie 200,000 kiet- 
metrių miško.

GARGŽDAI.—Gruodžio , m. 24 
d. rytą sargas užkure mokyk
los krosnį. Krosnis jau buvo 
apirusi, todėl per jos plyšius 
užsidegė sienos. Bematant ug
nis upėmė visą mokyklos vidų. 
Subėgus vietos gaisrininkams 
ugnį gesinti—pasirodė, kad nė
ra arti vandens. Matydami, kad 
savo jėgomis ugnį nepasiseks 
nugalėti pakvietė Klaipėdos 
gaisrininkus, bet jiems dar ne
atvykus—mokykla visai sude
gė.

Kadangi mokyklos namas bu
vo p. Aekermano, todėl mo
kyklai padaryta nuostolių tik 
per 2000 litų, p. Aekermhnui 
per 10,000 litų.

Trumpos Lietuvos 
žinios

■ .

WASHINGTON, s. 11.—In
dustrinis administratorius John
son yra nepatenkintas nedide 
liu padidėjimu samdos, kokis 
pasidarė dėl įvedimo NRA ko
dekso ir todėl sieksis dar la 
biau sutrumpinti darbo valan
das, kad didesniu trumpinimu 
darbo valandų didinti darbnin- 
kų samdą.

Plėšikai kankino sa
vo auką —:

CHICAGO.—Du plėšikai įsi
gavo į namus Joseph Košėm • 
ba, 6248 Berteau Avė., surišo 
jį ir jo 62 m. motiną ir ėmė 
jam deginti kojų padus, kad 
pasakytų kur yra paslėpti, pi
nigai Pasiėmę .grobį jię dar 
visą valandą rausėsi po namu®, 
ieškodami daugiau grobio.

IŠSPROGDINO LAIKRAŠTI

CAMAGUEY, Kuboj, s. 11 — 
Bomba eksplodavo laikraščio 
Justicia name, sunaikindama 
spaustuvę, ir spardydama mu- 
nicipalį lycejų ir keturias ar
timas sankrovas.

KUBA IŠDALINS ŽEMES

HAVANA, Kuboj, s. 11. — 
Agrikultūros ministeris Hevia 
paskelbė, kąd prezidentas Grau 
Martin pasirašė dekretą,* sulig 
kurio valdžios ir konfiskuotos 
machadistų žemės bus išdalin
tos valstiečiams—po 331/3 ak
rų sklypais.

MtNNEAPOLIS, Min., s. 11. 
James McCaudey liko nuteigtas 
nuo 10 iki 80 
už apiplėšimą 
nio.

metų kalėj iman 
banko pasiunti’

—Kaune pradėtas viešųjų 
darbų žiemos sezonas. Tuo tar
pu gavo darbo 200 bedarbių.

—Kauno miesto biudžetas 
1934 m. suvestas sumoje 9,- 
761,180 litų.

—šią savaitę Klaipėdoje pra
dėtas kertinis akmuo naujiems 
gimnazijos rūmams. Rūmai bus 
baigti ateinančių metų rudenį ii 
bus didžiausi tam reikalui pa
statyti rūmai , ne tik Lietuvoje, 
bet ir Pabaltėj.

—Ant demarkacijos linijos 
palei Ukmergę musų pasienio 
policija suėmė lenkų puskari- 
ninką. Jis buvo uniformuotas 
ir ginkluotas. Sakėsi esąs pa
klydęs.

--Lietuva sumokėjo Tautų 
Sąjungai paskutinę šiometinio 
nario mokesčio ratą. Lietuva 
Ugi šiol mokėjo T. Sąjungai 
kasmet po 162,000 aukso fran
kų.

—Nepaprastai kritus linų kai
noms, linų ' eksportas iš Lietu 
vos visiškai sustojo.
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rai pradieje lėkti. Nors dėl 
oro bjaurumo nieko nebuvo ga
lima matyti, tačiau lakūnai to 
nepaisė. Jie, mat, turi visus rei- 
kalingus instrumentus savo 
lėktuvuose dėl nugalėjimo tam
sos Ir miglos.

Viskas gerai. Bet štai vie
nam atskridus apie 100 mylių 
nuo Pittsburgho į Altoonos 
apyliiddę,. anteam tik palėkus

tomobiiių nelaimių įvyksta, 
bet su lėktuvais, — tai visai 
kas kita.

— S. Bakanas.

Gražus Pavyzdys

MARGUMYNAI
Orlaivio katastrofa

darius degtinei pardavinėti mo
nopolius, valdžios organai ėmė
si visi? griežtumu naikinti už
silikusias “spykyzes”.
to; miesto administracija įsa-.

Jaunas lakunas-stud. Jurgis kė policijai apvalyti loterijų ir 
Teschke, 20 metų amžiaus, šeš- pinigais kortavimo lizdus. Pa- 
tadienį. Sausio 6 d., su orlai
viu išskrido Pittsburgho pa
dangėmis ^paskraidyti. Pirmąjį 
skridimą — “solo flight” J. T. 
atliko praeitą vasarą.

Orlaivis, su kuriuo lakūnas 
skrido, priklausė advokatui Gy
rus A. Davis. Minėtajam lakū
nui neilgai prisiėjo 
nes už pusvalandžio 
limo oran, orlaivis 
ėmė kristi žemyn ir 
visų smarkumu krito ant tro
tuaro Bau m Boulevard and 
Liberty Avė. Kritęs orlaivis ne 
tik pats sudiržo į šiupulius, bet 
išmušė langus Autocar namo, 
kurio stiklai sužeidė keletą dar
bininkų.

Kas atsitiko su lakūnu?
Na, lakūnas nelaukdamas 

katastrofos, iššoko iš orlaivio 
parašiuto pagelba, nusileisda
mas į gatvekarinio stulpo vie
las, visai mažai tesusižeisda- 
mas.

Orlaivininkų pareiškimu, o 
ypatingai orlaivio savininko 
adv. C. Davis, orlaivis buvęs 
geriausioj padėtyje ir esą ne
suprantama katastrofos prie
žastis^ Reikia pažymėti, jog 
jaunasis lakūnas pirmą sykį 
vartojo parašiutą ir tik prieš 
skrendant buvo painformuotas 
jį vartoti, nelaimei įvykus.

Pabėgo iš kalėjimo prie mir
štančios motinos

Pittsburgho apylinkės jau
niems nusikaltėliams yra spe
cialiai nusikaltimo (pataikos) 
namai, vadinami — “morgau- 
za”’. šioje vietoje nusikaltėli?.! 
atlieivžT tam tikrus, amžiui ir 
gabumui pritaikintus darbus, 
bei mokinasi amato, tai yra 
savos rųšies kalėjimas, kuriuo 
tikslas vra ne tik bausti nusi
kaltėlius, kiek juos pataisyti.

Šiomis dienomis, vienas šios 
“įstaigos” gyventojų, jaunuo
lis Joe Nazdan, 16 metų am
žiaus, sužinojęs, jog jo motu
tė sunkiai serga, pabėgo iš 
“įstaigos”. Tačiau ne ilgam, 
nes “Morgauza” policija prane 
še Pittsburgho policijai ir jau
nas Juozas buvo rastas beklu- 
pąs / prie mirštančios motinos, 
kurną palaidojus, nusikaltėlį 
vėl nugabeno “įstaigon”. Ten 
jam prisieis išbūti iki jis su
kaks 21 metų amžiaus.
Drapanų valytojai priešinasi 

algų k'rtimui
Drapanų valytojų ir dažyto

jų unija sekmadienį, sausio 7 
d., Irene Kaufmann 
turėjo unijos narių 
tingą, kurio tikslas 
priešinti kapojimui 
rias darbdaviai 
numušti. Veikiantis unijos sek
retorius mitinge pareiškė, jog 
sulig pasirašyta sutartimi tar
pe unijos ir darbdavių algos 
neprivalo būti numušamos, 
darbdaviai algų mušimo reika 
lavimą pamatuoja kainų nu
puolimu rinkoj už drapanų va
lymą.

Visi dalyvavusieji masinia
me mitinge pasisakė griežtai 
kovoti u’ž savo reikalus, lai 
kantis padarytosios sutarties. 
Pirmadienį, sausio 8 d., tarp^ 
unijos atstovų ir darbdavhi 

į įvyko posėdis, kuriame unijoj 
;atstojai;pareiškė savo nusista 
»tymą.

Pavojus požemiui
Panaikinus 

įstatymą ir Pa.

skraidyti, 
nuo paki- 
zig-zagais 
galų gal?

jo kalbai pasibaigus, daug ma- ttt10 Pittsburgho apie 100 my- 
žiau žino, negu* žinojo pirm jo ryty link ir į Altoonos apy- 
kalbos. įlinkę, — abudu lakūnai prade-

Negana Dvasiškiai flori, kad Lietuvos o kad Pittsburgho Lietuviu 4© jausti, kad jų lėktuvai da- 
Vaizbos Butas turi kokį “žy- ^si sunkus »uo besiformuo- 

, tai žino ne tik J^Čh> ledo ant sparnų. Pa.si’ 
lietuviai, bet ir

PASTABOS
Nepriklausomybės programas 
butų “Vp-to-datc”.

sėkmės jau matomos, nes iš
tisa eilė lizdų išardyta, o savi
ninkai patraukti teismo atsa
komybėn. Ne kurie požemio 
valdovai perkėlė savo “biznį” 
į artimuosius apylinkės mies
telius.

Naujas apskr. teisėjas

Užpereitame kunigų “Drau
go” Pittsburgho žinių skyriuje 
rašoma, kad Pittsburgho Lie
tuvių Vaizbos Butas buk nu
taręs rengti Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių pami
nėjimą. Prie rengimo esą nu
tarė pakviesti prisidėti Pitts 
burgho lietuvių draugijas. Tik,

mų” oratorių, tai ži
Pitts burgho _____
Chicagos, kurie tik turėjo pro
gos girdyti musų oratorių kal
bant praeitą vasarą.

• Į

niekad”

Settlement 
masinį nu
buvo pasi- 
algų, ku-

yra pasiryžę

Išrinkus apskr. teisino tei-’esą, nebusią leista kalbėti te
sėją M. A. Musmanno į auk- kienis kalbėtojams, kurie už- 
štesnę teismo instanciją, bu- gaulioja religiją ii’ partijas, 
tent—‘T ~ 1
apskr. teisme liko liuosa vieta.I 
šiomis dienomis valstijos gu-| 
bernatorius Pinchot liuoson 
vieton paskyrė apskr. teisėjui 
— advokatą J. A. Richardson. 
Teisėjas J. A. R. savo karjerą 
pradėjo kaipo mokytojas. Už
ėjus pasauliniam karui, jis tar
navo Ji.’ng. Vaisi, kariuomenei. 
Grįžęs iš karo ėmėsi advoka
tūros; advok. teises buvo įgi
jęs prieš išeinant kariuome
nėn. Būdamas advokatu, pei 
eilę metų ėjo pareigas federa- 
lio teismo valstybės gynėjo pa
dėjėjo; pareigas atlikdavo są
žiningai. Naujasis teisėjas yra 
vedęs ir auklėja gražią šeimy
nėlę. Linkėtina naujam teisė 
j ui pasekmingo darbo jo nau
jose pareigose. ,

Muštynės bažnyčioje

Slavų liuteronų bažnyčioje, 
Duąuesne, Pa., įvyko mušty
nės tarpe šventablyyų moterė 
lių. Griebtasi visų kūno pa
jautimų ir visi iš jų nukentė
jo, o ypatingai kliuvo plau
kams, nes moterėlės prisispy- 
rusios viena kilai juos rovė.

Moterėlės perskirti, kunigo 
sunūs J. L. Mureck įlindo jų 
tarpan, ir nabagui ne tik nuo 
jų kliuvo, bet atvykus- polici 
jai prisiėjo atsidurti belangėj. 
Ot tau, ir buk tarpininku.

' Muštynės įvyko vien dėl tos 
priežasties, kad ne visoms mo
terėlėms buvo suteiktos teisės 
renkant parapijos viršininkus.

šeimų griovikai
Jaunavedė Mrs. Nina Jonės, 

22 metų amžiaus, gyvenanti 
1235 Sheffield st., N. S. pir
madienį, sausio 8 dieną, buvo 
rasta be sąmonės prie savo na
mų laiptų. Policija nuvežusi ją 
į Allegheney General Hospital 
(ligoninę), paaiškėjo, jog jau
navedė paėmusi nuodų, kad 
nusižudžiifs.

Paaiškėjo, jog prieš savaitę 
laiko ji yra vedusi 
mis dienomis jos 
ėmė daryti planus 
vyro atskirti, — 
įvykdžiusi pasikėsinimą ant sa
vo gyvasties. Reikia pasakyti, 
jog ne veltui tarpe žmonių yra 
įsivyravęs posakis — “Beware 
in-laws”.

Dalykai mat. tas: praeity- 
.... Į j e, kada tik būdavo rengiama

Lietuvos nepriklausomybes su
kaktuvių paminėjimas (visados 
rengime imdavo iniciatyva SLA. 
3-čias apskritys ir sukviesda
vo draugijas), tai rengime va
dovaudavo pažangieji draugijų 
darbuotojai. Nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimuose vi
suomet būdavo leidžiama lais
vai išsireikšti Lietuvos nepri
klausomybės reikalais. Tas, ži
noma, nepatikdavo musų atža
gareiviams. šiais metais, mato
mai, “šimtaprocentiniai” ir ki
ti atžagareiviai, prisidengdami 
Vaizbos Buto firma, yra pasi
ryžę Lietuvos nepriklausomy- 

paminėjimo 
į savo ran- 
užkabinėja- 
Smetona, ir

ir kad šio- 
vyro tėvai 
ją nuo jo: 
todėl ji ir

Mirė aviacijos veteranas
Plačiai žinomas aviacijos ve

teranas Pittsburgho apylinkė
je, C. P. Mayer, Bridgeville, 
Pa., sausio 4 d. pasimirė. Kad 
pagerbus jo atmintį, apylinkes 
lakūnai su’ savais orlaiviais 

.‘•kraidė j j laidojant. C. P. Ma- 
yor. vardu (kiek man žinoma) 
prie Bridgeville, buvo įrengtas 
aviacijos laukas, kuris savo 
laiku buvo labai populiariu.

— Viekšniškis. K'

bės sukaktuvių 
rengimą pasiimti 
kas, ką’d nebūtų 
mas tautos vadas 
kad nieko nebu’tų prisiminta
apie rinkimus, spaudos laisvę 
ir kitus dalykus!

Praeitame “D‘* ’' -tiiįšburgho 
žinių numeryje jau reiškiama 
nepasitenkinimas vaizbininkais, 
kam nutarta kviesti tik drau
gijas, o nič-nieko nepasakoma 
apie parapijų Madovų kvieti
mą prie nepriklausomybės pa
minėjimo. Na, o be parapijų 
vadovų pagalbos, tai vargu bu
sią galima surengti tinkamą 
nepriklausomybes paminėjimą.

Prabaš telis vistiek nęnusto- 
ja vilties dėl vaizbininkų ir 
duoda jiems nurodymųv kaip 
turėtų būti apvaikščiojama Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tė. Kad ji butų šit didžiausia 
pompa, kad butų geriausi dąi- 
niriinkai, geriausi oratoriai, ge
riausi muzikantai ir geriausia 
muzika, kuri atitiktų šių die
nų ištobulintam klausytojų 
skoniui, žodžiu sakant, kad vie
kas butų “up-to-date”.

Labai gaila, kad tas “D.” 
dvasiškas rašytojas nenurodo, 
kur vaizbininkai turėtų gauti 
tas menines tobulybes, kurių 
dvasiškių “ištobulintas” skonis 
pageidautų. Patys vaizbininkai 
neturi ir nekontroliuoja jokių 
meninių jėgų; parapijų dvasiš
ki vadovai irgi negali pasigir
ti su dideliais talentais, kurie 
galėtų nustebinti musų Pitts- 
burghą.

O gal mano “griešnas” pro
tas negali suprasti, ką tai rei
škia: “up-to-date?” Gal musu 
prabašteliai turi mintyje, kad 
Lietuvos nepriklausomybes 
šventės paminėjimo programas 
turi susidėti iš “džazo” muzi
kos ir kitokių naujausios ma
dos “prošmatnybių”. Gal tada 
ir butų viskas “up-to-date”.

Su oratoriška is gabumais ir 
tai jau herą, jo

kių kliūčių. Patys dvasjšku’i 
yra neblogi oratoriai IH^iavio 
gabumus kiekvieną nędėldienį 
iš^db>>bAžnyčiQse^ Na, o .“žy
niausiąs ir geriausias” orato- 
riu^ iŠ . Viso Pittsburgho 
dasi pačių vaizbininkų - tarpe. 
Ir r kąr; tas “žy musis” įoMdtiU^' 
ima ąpie kokį dalyką kaltei 
ir Ui Jo klausytojai, j

talentais

* t ■ ■ 

Ta 
“prohibicijos” 
valstybei ati- 

- i

■■■’■ j-' 11 ' .x' '

kad pžtas Nanjienos 
yra naudingos.

f;

“Geriau vėliau, negu
Tai sena žmonių l>atariė, - 

“geriau vėliau, negu niekad 
Tai pilnai tinka musų visiems 
taip vadinamiems parapijų va-? 
dams.

Vasario 16 d. jau sukaks 
16 metų, kaip Lietuva pasi
skelbė nepriklausoma valstybe. 
Pittsburgho lietuviai, vadovau
jami pažangiųjų draugijų, per 
eilę metų rengė Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių pa
minėjimus. O musų kunigėliai 
niekados nėra prisidėję ne prie 
draugijų rengiamų apvaikšeio- 
j imu, nė vieni patys niekados 
dar nėra rengę jokio Lietuvos 
neprigulmybes sukaktuvių pa
minėjimo.

Bet šiais metais jie nors kal- 
bėte kalba apie surengimą Lie
tuvos nepriklausomybes sukak
tuvių paminėjimą. Jei tik ne
bus tušti žodžiai, tai ir Pitts
burgho lietuviai tu’rės progos 
pamatyti nors 16-tais metais 
nuo paskelbimo nepriklauso
mybes, kaip kunigai 
rengti sukaktuvių 
m.j, -

Reiškia, “geriau 
negu niekad”.

Kostulė

moka su
pami ne j i-

ir vėliau,

Pittsburghas pasi
darė aviacijos nelai

mių centras
Per visai trumpą laiką, — 

nuo gruodžio 12 d. iki sausio 
7 4d„ reiškia, tik per 26 pie
nas, Pittsburghas pagarsėjo 
aviacijos nelaimėmis. Per mi
nėtą laiką Pittsburgho apylin
kėje įvyko 5-ki nelaimingi at
sitikimai su lėktuvais. Liko su
daužyti 5-ki lėktuvai^ nors nei 
viena gyvastis nebuvo praras
ta. ' (

Keturi lakūnai išgelbėjo sa 
vo gyvastis iššokdami su para
šiutais iš krintančių lėktuvų ir 
paleisdami savo lėktuvus nu
kristi ir sudužti. Penktas la
kūnas, kuris vežė keletą pasa- 
žierų, buvo priverstas nutūpti 
Pittsburgho priemiesčio mažam 
lauke. Nors nusileidžiant lėk
tuvas buvo drūčiai apdaužytas, 
bet pasažieriai ir lakūnas iš-! 
liko sveiki. O tai ačiū lakūno 
patyrimui ir sumanumuį.

Virš minėtos nelaimės su lėk
tuvais įvyko maždaug sekamai: 
gruodžio 12 d. visoje 'Pittsbur
gho apylinkėje lijo. Vėliau lie
tus pradėjo virsti ledais, o 
ypač toliau į rytus nuo Pitts
burgho ir Allegheny kalnų vir
šūnėse. Pašto .vienas lėktuvas 
pasikėlė iš Pittsbufgho muni- 
cipalio airporto su pašto kro
viniu lėkti į rytus 
Yorką; antras pašto lėktuvas, 
skrendantis iš New Yorko į 
Chicagą su pašto kroviniu, bu
vo sustojęs Harrisburgo air- 
portė, ir apie tą patį laiką bu
vo pasikėlę lėkti vakarų link 
ir sustoti tik Pįttsburghe.

Abudu pašto lakūnai nepai
sė blogo i oro., Jie tikėjęsi 
gšlfeiį 610gą - orą :if Ailegneny 
kalnus, kurie t$p nęgailestin-' 
gai jau daugeliui lakūnų gy
vastis , yra atėmę ir priglaudę, 

šiįVo nijSko

Abudu lakūnai pasikeĮč .ge-

New

darė sunku lėktuvą išlaikyti 
reikalingame ankštume.

Reiškia, paslaptingosios Alle- 
ghemy kainų yir&mės panorė- 
,o pasiimti | savo negailestin- 
rą Skrendančius lakūnus. 
Jakunai, jausdami, kad jų lėk- 
tavai yra traukiami prie že- 

leidžia visa spėka moto
ras, kad nugalėjus likimą ir 
apie savo kritišką padėtį per 
pritaisytus radio dubda prane
šimus airportams. Airporto ra
dio operatoriai gauna visas ži
nias, ir airportai žino, apie 
kritišką padėtį, bet nieko ne
gali pagelbėti... nėra jokių prie
monių. Lėktuvų galingieji mo
torai jau pradeda neatsilaiky
ti prieš ledų sunkumą. Lakū
nai praneša per radio, kad jie 
užsuka “ignition”, kad neuž
sidegtų lėktuvas krisdamas ir 
nesimaikintų pašto krovinius, 
o patys šoka su parašiutais. 
Tuo ir nutrūksta visa komu
nikacija tarpe lakūnų ir air- 
porto. Airportai žino, kas at
sitiko su lėktuvais, 
tik rupi, kad lakūnai išliktų 
gyvi ir pašto krovinys nebūtų 
sunaikintas.

Lakūnai pasakoja, kad toje 
vietoje apie nutūpimą nebuvo 
galima nė svajoti, — ne tik 
dėl tamsos, bet ir dėl miškų 
tankumo.

Tai vieną naktį ir toje pat 
apylinkėje tik apie vieną va
landą laiko'šk ir tardė pašlaptin- 
gieji Allegheny kalnai pasi
ėmė į savo glėbį 2 lėktuvus, 
vieną skrendantį i rytus, ki
tą į vakarus. Bet lakūnai iš
liko gyvi.

Trečia lėktuvo nelaimė įvy
ko sekamai: Tūlas laikraščio 

, Savininkas iš tolimųjų vakarų 
. viešėjo su savo draugais New 
, Yorke ir, grįždamas į vaka- 
. rus, buvo pritrukęs geso. Jis 
. norėję nutūpti Pittsburgho air- 
. porte, bet dėl tirštų miglų ne- 
. galėjo jo surasti ir buvo pri- 
[ verstas nutirpti Pittsburgho 

priemiestyje paprastame lauke. 
Besileidžiant lėktuvas tapo su
daužytas, bet išsigelbėjo lakū
nas ir pasažierai.

Ketvirta nelaimė įvyko sau
sio 5 d. Jaunas vaikiniukas, 
aviacijos mokinys, pasiėmė se
ną lėktuvą iš Betties Field ir 
atlėkė virš Pittsburgho palak
styti bei pasigerėti Pittsburgho 
dangoraižiais. Beskrendanl tas 
senas lėktuvas užsidegė. Laku 
nas, pamatęs, kad lėktuvas de
ga, paleido jį kristi, o pats su 
parašiutu iššoko. Degantis lėk
tuvas nukrito ant bulvaro, o 
lakūnas su parašiutu užkliu
vo už telegrafo stulpo, bet bu
vo nuimtas. Jis beveik visai 
nesusižeidė. Lėktuvas, nors nu
krito ant bulvaro, kur daugy
bė mašinų važiuoja, vienok 
nieko nesužeidė. Reiškia, tai 
buvo nelaimingai laimingais at
sitikimas.

Penkta lėktuvo nelaimė at
sitiko sausio 7 d. Armijos ob- 
servaCijos lėktuvas pasikėlė iš 
vi’eno Pittsburgho airporto ir 
lėkė j Chicagą. Vos tik ‘ pra
dėjus lėkti, armijos lakūnais 
pasijuto esąs tirštose miglose. 
Jis esą paklydęs ir bttvęįs pri 
verstas leisti lėktuvui kristi, o 
.pats su’ parašiutu nušoko. Be
krisdamas lėktuvas užsidegė ir , 
sudegė, o lakūnas laimingai šu 
parašiutu pasiekė žemę.

Tai, matote, nęįs Bįttsbųę%j 
gitas yrą skaitomas saugiau-, 
šias miestas autoniobiliais va-<( 
žinėtiš Ir jame anužiaUsial uu-

jiems

Draugijų susirinkimuose ar 
kitokiose viešuose lietuvių su
eigose pas mus Pittsburghe 
tenka pjastebėti, kaip musų 
draugijų darbuotojai visokių 
pažiūrų ir įsitikinimų nešioja 
prisisegę antrojo tranzatlanti
nio skridimo aviacijos ženkliu 
kus. Tai reiškia, kad tie mu
sų gerbiami tautiečiai ir tau
tietės yra jau prisidėję su to
kia dalele, kiek kas išgalėjo 
prie rengiamo Janušausko 
tranzatlantinio skridimo.

Tas prisidėjimas musų Pitts
burgho lietuvių įvyko per 
Pittsburgho aviacijos dieną 
lapkričio 26 praeitais metais. 
Musų tautiečiai, kurie turi įsi
giję aviacijos ženkliukus, ne
šiodami juos jaučia pasididžia
vimą, kad ir jie šiek tiek yra 
prisidėję prie didelio lietuviš
ko darbo, kuris yra remiamas 

i ne tik Amerikos lietuvių, bet 
. ir Lietuvos žmonių. Jau ir iš 

Lietuvos plaukid aukos į An
trojo Tranzatlantinio Skridimo 
Fondą. Tai, tur būt, yra pir- 

. mas Amerikos lietuvių istori- 
oj atsitikimas, kad iš Lietu

vos yra siunčiamos aukos Ame
rikos lietuvių užmanytam dar
bui paremti.

Tai džiuginantis reiškinys, 
<ad dauguma musų lietuvių 
supranta ir atjaučia svarbą an
trojo tranzatlantinio skridimo 
ir remia jį visais galimais bu
dais. Kad mes Lietuvoj gimę 
ir augę remiame lietuviškus 
darbus, tai tas, rodos, lyg ir 
natūralu. Taip, rodos, ir rei
kia, nes mes esame su savo 
gimtojo kraštu drūčiai susiri
šę.

Tačiau su Janušausko ren
giamu antruoju tranzatlanti • 
niU skridimu* yra išimtis, šį 
didelį darbą nuoširdžiai remia 
Amerikoj gimęs ir augęs lie
tuvių jaunimas. Aš norių, kai
po pavyzdį, čionai nurodyti.

Praeitą nedėldienį, sausio 7 
d., man teko nuvažiuoti j šven
to Frančiškaus ligoninę ir ap
lankyti savo sergantį draugą. 
Ten teko pastebėti, kad kelios 
ligoninės slaugių (nursių) tu
ri prisisegusios prie savo bal
tųjų suknelių aviacijos ženk
liukus. Reiškia, turi už gar
bę juos nešioti, pasirodyti sve
timtaučiams, kad jos yra lie
tuvaitės ir yra prisidėjusios su 
savo keliais centais prie an
trojo skridimo.

Pasiteiravu’s pasirodė, kad 
virš minėtos lietuvaitės daly
vavo Pittsburgho lietuvių avia
cijos dienoje ir įsigijo ženk
liukus ir yra labai suinteresuo
tos Janušausko skridimu.

Kitose svetimtaučių įstaigo
se irgi tenka pastebėti, kad 
čiagimiai lietuvių vaikinai ir 

turi už garbę nešio- 
ženkliukus.

o tranzatlan-;

musų jaunimą neatsižadėti lie
tuvystės.

Butų gerai, kad Pittsburgho 
Lietuvių Antrojo Tranzatlan
tinio Skridimo Komitetas pa
sirūpintų praplatinti aviacijos 
ženkliukus kuo plačiausiai, pa
kviečiant prie darbo musų jau
nimą. Tai daug prisidėtų prie 
sukėlimo reikalingos sumos 
skridimo fondui.

— Kazys.

Pittsburgho lietuvių 
antrojo tranzatlanti- 
nio skridimo komi

teto narių žiniai
šiuo pranešu, kad yra šau

kiamas Pittsburgho Lietuvių 
Antrojo Tranzatlantinio Skri
dimo Komiteto susirinkimas, 
kuris įvyks sausio 12 d., 8 vai. 
vakaro, LMD. svetainėje, 142 
Orr St., Soho Pittsburgh, Pa.

Tad yra kviečiami visi Ko
miteto nariai ir visi aviacijos 
šalininkai ir rėmėjai dalyvauti 
virš minėtame susirinkime. Yra 
daug svarbių reikalų. Svarsto
ma bus tolimesnė Komiteto 
darbuotė.

Malonėkite visi būti laiku.
S. Bakanas, 

Komiteto pirm.

Reporterio Prane 
Šimas

sekamame “Pittsburgho 
Naujienų” numeryje bus ap
rašyta apie šv. Jurgio Tautiš
kos parapijos vakarienę ir kon 
certą ir apie tą “didvyrį” iš 
Clevelando. Užsisakykite “Pitts 
burgho Naujienas”.

— Reporteris.

Nuo Išsinarinimų ,
Kuomet jums pasitaiko nikstelfcti ko- 

joe rieia, iislnarinti ranką ar gauti 
diegi j j pečius ir kuomet skausmas jus 
ii proto varo, Ui išsitnnkite su 
ANCHOR Pain>Expelleriu ir apdengkit 
au flaneliniu ar vilnoniu audeklu. 
M kelias njihutes skausmas pranyks 
»' palengvintas* btw WmBUs. . 
f Per suviri 60 meti; Anehor rain- 
Ėvpelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vsiStinčse kaina 

I 35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutčs. 
I Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PfllN-EXPELLER
Don’t 

neglect 
Colds

Balti* kratinei Ir gerkHJ gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos | 6 minutes su Maste* 
role, pagelbsti prašalinti Irl- 
taeifet Vartok SYKJ J VA
LANDĄ, per penkias valandas. 
Jos turis pagelMU. Milijonai 
vartoja per 26 metus. Reko
menduojamos gydytoju ir slau- 
•iš

I

Adresas

Amžius
Miera

Parašas
amga

ti aviacijos ženki:
Reiškia, antroj 

tinio skridimo d

MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

šiuotni įstojti j “MISS NAUJIENOS 
Prisiunčiu savo fotografiją. Sutinku j 
taisyklių ir jo vedėjų nurodymų.

Akių spalva 
Užsiėmimas

Miera per juosmenį 

Pląukų spalva . ........

Svoris

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Vardas - Pavardė

KONTESTĄ. 
prisilaikyti visų
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PATS SAU LAIVAS

Tni rodos, teisio- MILTAI
PIENAS

JIS LAUKĖkal

kėmis 21)c

kenas 10c

tūba 19c
5 unc. džiaras 11c

4 -v 19c

svaras -27c
sv. 19c

KIAULIŲ KOJOŠ “Midwest paintės džiaras 16c į
pakelis 9c

EVR REDY” Šunų Maistas 3 kenai 25c

groso pak. 15c
3 šm. 13ctaip žemai

Mes priimam visus. Pašalpos Groserio Orderius.

i,.

300 INDtrtHDBNT

kad

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS

M. Bertash Bučernėje

PORK ROAST sv.

JAUTIENA DĖL KEPIMO sv.

AVIENA DĖL VIRIMO sv.

KIAULIŲ KOJOS

sv.

RŲKYTAS KUMPIS

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

ĮŽANGA 40 CENTŲ

■

I “

s!

9

t

skriaudimas 
šitame momente

$1.95
trijų EEE

vai. 
ren-

Rimkaus to laukiu! 
—Arėjas Vitkauskas.

Kai mane. paakstino pažinti 
Stasį Rimkų-dainininkų Cliica- 
goje, kilo manyje ilgesys to lie
tuviško dainų meno, kuris jau 
pasiekė aukšto laipsnio Lietu-

Tiesiog iš Manufaktūrų ir Išdirbtųjų ir todėl maisto 
produktai visuomet šviežus ir pigus. 

“MIDAVEST, STORES” SANKROVOS!:

Juozas R. James-Janušauskas 
kalbės; didelė naujienybė, Ro- 
selandiečiai vien tik ir 
ba apie tai

CHICKEN alą K1NG “Collegc Inn”

GRAPEFRUIT Florida — Dideli 4 už 17c

(Vaizdelis iš Chicagos gy
venimo)

Chas. So. Bianco
COMMISIONIERIUS PARDAVĖJAS

Wholesale Dealeris, parduoda
VAISIUS IR DARŽOVES

4039 No. Austin Avė.
Tel. Avenue 0525

Canal 0212

VERšIO KULŠIS

RŪKYTAS PETUKAS

ŠVIEŽIAS SVIESTAS

švarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puik) žmogui Dinaii* 
tfiirh* Valo, Gydo.

na ir Nekenkia
Jumd patiks jo*

“Eyr ('are" arha Fy*

turi būt išpar-

Čebatus dėl visos 
dabar eina

KOPŪSTAI FLORIDOS

Moterims čebatukai 
kaip už porą

1.00

PRUNES 0REG0N Sa,džyXXo 2 25c

... 12AC

ui 10c

■’ 1O,/2C
”■ 8%c
19‘^c

Taipgi didelis pasirinkimas visokios kitokios mėsos — 
ir paukštienos. MES PRISTATOME.

WK ARR0W” AX.S 2 25c

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

.. 8 unc. pak. 5c

4 18c

Kaip Kauno dailininkui Markui atrodo Arėjas Vitkauskas, 
kuris atvyko Amerikon

BONKŲ KEPURES
SKALBIMO MUILAS “Justice

LIMA BEANS Baltieji “Sinclaire” No. 2 kenai 2 už 19c 
VEGETABLE SOUP “Saltesea”

“Collegiate” dėl mergaičių tvirtai 
padaryti oxfords, 
kainavo $3.50, dabar
Moterims extra platus 
Oxfords, strap arba
Pumps

’2.75

LUNCHEON MEAT “Midwest” ........ v...
BAKED MEAT LOAF “Drexel Farms”

NAUJIENOS, Chicago, UI. ’ 
Į I     ......................... .. ...............................1^.11. ll.'rtlt.M

A ATQ “Midwest” Rolled Grei- 20 unc. 4 a 
Viri m tosios ar Reguliarūs £■ pak | O G

1-2-3 KEKSŲ MILTAI ..................
POPPING CORN “Goldcn Harvest

r iŠ®

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

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

Vanoa. lietaus it druskos vanos.
svimming pool.

Rojiška it turkiška pirtie moterimi
aeredomie iki 7 ▼. ▼.

SKUBĖK! SKUBĖK! SKUBĖK! 
pasRUBENS 
Galutinas Išpardavimas 

2001 SO. HALSTED ST.
Kiekvienas čebatas nežiūrint j jo 
pirmesne kainą 
duotas. Dabar yra jūsų proga nu
sipirkti gerus 
šeimos. Išpardavimas 
visu smarkumu

Tarp Chicagos 
Lietuvių

J. R. Janušausko at 
silankymas didelis 

“surprize” rose- 
landiečiams

Sausio 14 d. po pietų 1 
Balchuno svetainėje yra 
giamas masinis susirinkimas ir 
koncertas, kitaip sakant Juožo 
R. James-Janušausko supažin
dinimas su southsidiečiais, kaip 
tai Bifmside, Roseland, VVest 
Pullman, etc. lietuviais.

Masiniame susirinkime vra 
pasižadėjęs kalbėti J. R. James- 
Janušauskas, kuris ateinantį 
pavasarį skris iš Amerikos tie
siai j Kauną, P. Grigaitis “Nau-

jienų” redaktorius, A. G. Kaš
tanas Altass pirmininkas, S. W. 
Govier 9 wardos committeemo- 
nas, Al. G. Kumskis ir C. P. 
Kai. Bus ir muzikalia progra
mas. Dalyvauta dainininkas K. 
Pažarskas, “Gėlių Darželis”, 
e te. įžanga 10 centų.

Altass Roselando skyrius, ku
ris darbuojasi prigelbėti su
kelti kapitalų J. R. James-Ja 
nušausko skridimui į Lietuvą 
randa didelio pritarimo iš ro- 
selandiečių, burnsidiečių ir 
West Pullmaniecių ir sykiu rei
kalavimą, kad vienoje gurioje 
iš virš paminėtų vietų atsilan
kytų pats J. R. James-Jamr- 
šauskas.

Tų reikalavimų Altass Rose
lando skyrius išpildo, sureng
iamas masinį susirinkimą su 
įvairiu programų ir labai žema 
įžanga, tik 10 centų. Užsimo
kėdami 10 centų įžangos sykiu 
paremsite J. R. James-Janu- 
šausko kridimų Lietuvon.

—A. Narbutas.

Vyrams Oxfords tvirtai padary
ti taip žemai kaip $1.95

Vyrams tvirti, neperšlampantis 
debatai — kaina .... $2.45 
Moterims roberiai taip C 1 AG 
pigiai kaip ..........  *4* ■
Vyrams Roberiai, gerai žinomų 
išdirbysčių taip žemai QCf« 

kaip .... V 
Ateikite anksti geresniam 

pasirinkimui
Atdara vakarais ir šventadieniais 

laike šio išpardavimo.
Neužmirškite adreso

Ruben’s Shoe 
Store

2001 So. Halsted St.

Jūsų nelaimės pri 
verčia mane pada 

ryti šitų svarbų 
pranešimų

morgičiaus savininko galę, ir 
yra “failiuojama” į “Superior 
Court”, arba “Circuit Court”. 
Vadinamas “derk” išduoda pa
veskas šerifui su instrukcijom 
išnešioti visoms ypatoms, ku
rios turi šiokį ar tokį ryšį su 
namu. Ant tų paveskų yra 
reikšmė vadinama “Return 
Day”, reiškianti, kad viršminė- 
toms ypatoms buvo pranešta, 
kad jie arba jų advokatai turi 
atsišaukti arba duoti “Appear- 
ancc on or before the day spe- 
cified in the Summons”. Jeigu 
neatsišaukia arba “no appear- 
ance is filed by an attorney on 
the day specified”, tai tada 
teimas per pareikalavimų mor
gičiaus savininko advokato gau
na vadinamą “Dcfault. against 
such parties”, ir nuo tos die
nos tie žmonės, kurie buvo va
dinami “Default”, negauna jo
kio pranešimo iš teismo. Bet 
jie laukia kada juos pašauks į 
teismą. Jie laukia vieną, du, 
tris, ir gal dešiipts mėnesių, ir 
nieko daugiau/; negauna pinoti. 
Jie kalbasi tarp savęs, kad mor- 
gičių savininkas jau nieko ne
galėjo mums padaryti ir, ka
dangi jis pailso bespausdamas 
mus, mes laimingai gyvename 
savo> namelyje. Bet už tų kelių 
mėnesių gauna vėl kitą popie- 
rą, -vadinamą “Writ of Assist- 
ance”. šita popiera reiškia, kad 
jau juos meta lauk iš jų nuo
savybės. Tai jie tada atbėga 
pas advokatų sakydami,
mane nešaukė į “kortų”, tik
tai meta lauk.

Advokatas paklausia jų: “Ar 
jus davėt atsakymą?” arba: 
“Did you file an appearance?” 
“No”, atsako jie. “Kodėl jie 
mane nešaukė į ‘kertą’?”

Aš noriu pasakyti štai ką. 
Kai žmogus numiršta, jus jam 
nešaukiate gydytojų. Taip pat 
yra su jūsų dideliu neapsižiū
rėjimu kas link forklozavimo 
jūsų nejudinamo turto.

Ką jums advokatas gali pa
daryti Šitame atsitikime?

1. Morgičiaus savininkas tu
ri teisę forklozuoti jūsų namą. 
O namo savininkas turi teisę 
apsiginti tięk, kiek jam leidžia 
įstatymai, “Trust Deed”, kuris 
yra sutartis tarp namo savinin
ko ir morgičiaus savininko.

2. Jūsų advokatas vaktuoja 
visą procedūrą (procedure), ir 
gina jūsų reikalus pagal įstaty
mą. Daug žmonių štai ką sako: 
“Jeigu praradau arklį, tai ati
duosiu ir balną”. Tai yra labai 
klaidinga mintis. 'Jeigu namo 
savininkas užmokėjo $20,000 už 
namų, o morgičiaus turi $10,-

forklozuoja namą, jis turi min
tyje, kad jis atsiima pilnai .sa
vo $10,000 įdėtų pinigų, bet 
jis užmiršta, ■' kad namo savi
ninkas savo įneštus pinigus vi
sai praranda, šitas sumetimas 
yra absoliutiškai klaidingas. 
Jau čia turi eiti broliškumas ir 
lietuvybė — ne 
vienas antro
— labiausiai kuomet įeina abu
du lietuviai.
giniai mąstant, turėtų abi ypa- 
tos lygiai pralaimėti, štai ką 
ir teisingas advokatas reiškia, 
jis turi patarnauti abiem ypa- 
tom, labiausiai kur yra abu lie
tuviai.

Ateityje kai gausite vadina
mas paveskas, nelaukite nei vie
nos dienos, bet eikite pas ad
vokatą, jeigu norite savo rei
kalus apginti, ar jeigu nenori
te jų apginti, tai tuosyk pasi
skirkite sau kitą kelią.

Ne vienas lietuvis atėjo į 
mano ofisą su vadinamom 
“Summons”, ir “Writ of Assist- 
ancc”, kurs mane nustebino, 
kad jis turėjo stiprų “keisų”, 
bet buvo per vėlu. Kitais žo
džiais' sakant — kūnas jau nu
miręs ir atšalęs, jam jokių 
vaistų nėra.

Aš tikiu, kad šitas mano pra
nešimas ne vienam lietuviui pa
gelbės. žinoma, turime padė
koti lietuviškiems laikraščiams, 
kad jie' panaudoja mano prane
šimą. —Adv. Charles P. Kai.

vos Valstybės Operoje, Kaune. 
Toje Meno, šventovėje esu pra
leidęs ilgą eilę metų ir dabar, 
Čikagos ūkanose, dvasia pasi
laiko tik tiek, kiek Lietuvos 
operos atsiminimais gyvena.

Iš viso pasakyta supranta 
ma, kad iš Rimkauta (kurio dar 
ir nepažįstu), noriu* gauti ką 
nors tokia, kas primintų man 
Kauno operos kertelę. Jeigu 
dainininkas tų gali—vadinas, jis 
yra gyvas meno kūnas ir ver
tas gyventi menui .

Iš

Ant Division ir California 
gatvių kampo, pasirėdęs dai
liu šviesiai-pilku siutu, balta 
šilkine skara ant kaklo, jau
nas vyras stovėjo ir lauke tu- 
būt savo draugų, kad sykiu va
žiuoti Naujų Metų pasitikti.

Pritrukęs kantrybės, vaiki
nas išsitraukė iš kišenės bon- 
kų ir užsivertė jų ilgiam ir 
skaniam gurkšniui...

Tik kliokt, ir atsisėdo pur
vyne. Ir sėdėjo jis ten, kol 
bonkoj neliko nė lašo.

Paskui atsikėlė—bet jau ne
be pilkas, o juodmargis.

—Gvaizdikas.

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio-Jan. 12 ir 13

“Pillsbury’s” p, **
BEST vUj / P

5 j 23c 0? i b
24 Vi sv. m a iš-____________ _

PET BORDEN’S
Evaporuotas 3 aukšti 

kenai | f V

BOUILLON “Torex”
VYŠNIOS ........... •...■■
KRISPY ar GRABAM crackeb; 2

Salotai Puikus California 2 did. galvos 13c 40

Arėjas Vitkauskas 
apie Stasį Rimkų

’ “f AMAY” VE,D0VAIUA1 MUILAS

Daug žmonių užeina į mano 
privatišką ofisą ir atsineša su 
savim baltą arba geltoną popie- 
rą užvardintą “Summons” ar-$ 
ba “paveskas”, kurios yra aš- 
tuonių arba dvylikos mėnesių 
senumo ir sako: “Ponas advo
katai, gavau šitą popierų, ir 
daugiau jokios žinios neduoda
mas atėjęs šerifas ir nori mest 
mane lauk.”

Morgičių savininkas turi tei
sę forklozuoti užmorgičiuotą 
namą, taip pat jam įstatymai 
tą leidžia pagal pro vizijas va
dinamas “Trust Deed”. “Trust 
Deed” turi šitokią reikšmę: 
Morgičių savininkas turi legalę 
teisę forklozuoti, jisai negauna 
speciališkos galės, bet tiktai 
vien ką vadinamas “Trust 
Deed” leidžia. Abelnai, “Trust 
Deed” reiškia sutartį tarpe 
morgičiaus savininko ir namo 
savininko, bet ta sutartis lei
džia morgičiaus savininkui libe
rališkų veikimą. Vadinamas 
“Trust Deed” turi įrašų kada 
gali forklozuoti namą ir dėl ko
kios priežasties. Arba vienas, 
ar du, ar trys “bondholderiai” 
gali forklozuoti užmorgičiuotą 
namą. Morgičiaus savininkas 
“failiuoja” vadinamą “Bill of 
Complaint”. šita bila aprašo 000 ir morgičiaus savininkas

, 3239 So. Halsted Street .
Šeštadieny, Sausio 13 d., 1934

ŠVIEŽIAI UŽMUŠTOS VIŠTOS

PORKMaCfffas (šviežiai kirstas)

{PASTABA — Dauguma "Midibett Store*” turi'ir meto/ tkyrtut, kur jut 
galite pirkti gerų mėtą, paukitienų ir tt. ui iemiautiat kaina*!

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
r FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara.dieną, ir naktį. — 
Moterų diena sereaomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

PRANEŠIMAS
IŠKILMINGO ATIDARYMO 

WHITE STAR TAVERN
2649 West 43rd Street 

Telefonas Lafayette. 8980 
šeštadienio Vak., Sausio-Jan. 13, 1934 
Dykai Lunčius — Geras Alutis — Visą naktį šokiai — Gera muzika. 
Užprašome visus savo draugus ir pažystamus atsilankyti ir linksmai 
ir smagiai laiką praleisti J. OKSAS —• A. RENKUNAS, Sav

MIDWES1WSTORES
NtHOHBOKHOOD gTVBU

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciąliškai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo
dijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

W Į S S! G,
Specialistas iš 

Rusijos

Chicagos Lietuviu Draugijos Metinis Vakaras-Koncertas
Nedėlioję, Sausio-Jan. 14 d., 1934

Wicker Park svetainėje, 2040 W. North Avė.
PROGRAMO PRADŽIA 6 VAL. VAK

Vakaro programas bus įdomus — dalyvauja viena žymiausių Chicagos lietuvių 
dainininkių, p-lė Sophie Paškevičiūtė, Stasys Rimkus, Jonas Čiapaitis, šokėja p-lė 
Josephine Aleksiutė, pasižymėjęs duetas — p-nios Gunauskienės ir Vinco Ascillos, 
Stephens’ Revelers Orkestrą ir tt.

Chicagos lietuviai nepamirškite sekmadieny būti Chicagos Lietuvių Draugijos 
vakare — esate visi čia laukiami svečiai.
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SVARBUS TEISMO SPRENDIMAS

bą. Vadinasi, farmerys pagamina 4 centų vertės pro
duktų. .0, vartotojas turi už jį mokėti 11, centų!

Taigi, jeigu farmerys ir gautų pilnų atlyginimų už 
savo darbų, pieno pramonės klausimas dar anaiptol 
nebūtų išspręstas. Beveik du trečdaliu to, kų žmonės 
moka už produktų, eina distribucijoms (paskirstymo) iš
laidoms.

Distribucija naujos vertės nepagamina. Taigi jos 
problemų negalima išrišti su pagelba to obalsio, kad 
darbininkas privaląs gauti visų savo darbo vaisių.

Šių dienų visuomenėje yra svarbus ne tik gamini
mo darbas. Darbas, kuris nepagamina jokios naujos 
vertės (neproduktingas darbas) dažnai jį dagi nustel
bia.

Vyriausias Jungtinių Valstijų teismas pripažino 
konstitucingu Minnesotos valstijos įstatymą, kuris dve
jiems metams suspendavo namų pardavinėjimą už mor- 
gičius. Teismo sprendimas buvo priimtas penkiais bal
sais prieš keturis. Jeigu tik dar vienas teisėjas butų 
pašlijęs į opozicijos pusę, tai įstatymas butų buvęs pa
naikintas.

. Šis teismo sprendimas yra įdomus tuo, kad iš jo 
galima numanyti, kaip žiūrės vyriausias teismas j “nau
josios dalybos” įstatymus, kuriais yra paremtas krašto 
ekonominio gaivinimo darbas. Minnesotos įstatymas, 
tiesa, yra išleistas valstijos legislaturos, o ne kongreso, 
bet jo tikslas yra toks pat, kaip ir federalinių įstatymu 
kurie suteikė galią prezidentui • Rooseveltui įsteigti 
NRA, AAA, CWA ir t. t.

Teismo sprendimą parašė vyriausias teisėjas 
Hughes, pabrėždamas, kad Minnesotos įstatymas yra 
išleistas, kaipo laikina priemonė, kilusi iš nepaprastai 
sunkios ekonominės padėties. Jisai suteikia pagelbą bė
doje skolininkams, laikinai susiaurindamas kreditorių 
teisę. Bet kontraktu paremta teisė, anot teisėjo Hughes, 
negali būti visiškai jiems atimta. Jungtinių Valstijų 
konstitucija — taip pat, kaip ir konstitucijos atskirų 
valstijų — draudžia leisti įstatymus, kuriais butų griau
namos atskiro asmens teisės, užtikrintos kontraktu. 
Todėl, jeigu tas Minnesotos įstatymas butų ne laikinas, 
Jbet pastovus, tai jisai, teismo nuomone, butų priešin
gas konstitucijai.

Reikia manyti, kad tokią pat nuomonę vyriausias 
teismas išreikš ir apie federalinius “bėdos įstatymus”, 
kuomet jį pasieks koks nors “keisas”, gimęs iš susikir
timo tarpe valdžios ir pramonininkų, atsisakančių vy
kinti Washingtono patvarkymus apie algas, darbo va
landas arba kainas. Teismas veikiausia parems federa- 
linę vyriausybę, bet jisai primins jai, kad ta nepaprasta 
galia, kurią kongresas suteikė prezidentui, yra pateisi
nama tiktai tol, kol tebesitęsia depresija. Kai tik ateis 
geresni laikai, tai teismai pasiskubins apkarpyti val
džiai sparnus, sugrąžindami nevaržomą laisvę bizniui..

Tačiau gali dar visaip atsitikti. Jeigu NRA ir kiti, 
ekonominės rekonstrukcijos įrankiai veiks per metus, 
kitus, tai juos bus ne taip lengva paskui panaikinti ir 
sugrįžti prie senosios tvarkos.

ak

Apžvalga
l>l m. ■ĮiNm ................... .. ..............

NAUJAS KAUNO BURMIST
RAS — MERKYS

Inž. Graurogkui atsistatydi
nus iš burmistro vietos, Kauno 
miesto taryba išrinko burmist
ru p. Ant. Merkį. Už jį balsa
vo tautininkai ir žydų frankci- 
jos nariai. Kito kandidato ne
buvo.

Merkys yra tautininkas.

F. BORTKEVIčIENEI SUKA
KO 60 METŲ

ŽADA PANAIKINTI VAIKŲ DARBĄ CUKRAUS 
PRAMONĖJE

kon- 
dau- 
run-

Dauguma Amerikos cukraus gamintojų savo 
ferencijoje, laikytoje Salt Lake City, Utah, nutarė 
giau nebesamdyti mažamečių darbininkų cukrinių 
kelių laukuose.

Cukraus pramonė buvo iki šiol viena iš aršiausiųjų, 
po medvilnės ir audimo pramonės, vaikų išnaudotojų 
Amerikoje. Cukraus gamintojai buvo priversti nusi
lenkti viešajai opinijai, kuri yra griežtai nusistačiusi 
prieš vaikų darbų industrijoje. Bet čia ne tiek nusveria 
žmoniškumo sumetimai, kiek tas faktas, kad šiandie 
nebegauna darbo milionai suaugusiųjų darbininkų.

“L. žinių” redaktorei Felici
jai Bortkevičienei sukako 60 me
lų amžiaus.

Ji gimė 1873 m. Linkuvos 
dvare, dvarininko Povicko šei
moje. Dvarą jos tėvas nuoma
vo. Felicija mokinosi Kaune ir 
Vilniuje. Dar jauna būdama, 
ji susidraugavo su pažangiais 
Lietuvos inteligentais ir ėmė 
dalyvauti tautinio atgimimo ju
dėjime. Didžiausias jos darbas 
tai — pažangiosios spaudos ug
dymas. Pradžioje ji uoliai pla
tino “Varpą” ir “Ūkininką”, 
kol tuodu laikraščiai ėjo Prū
suose ir būdavo slaptai gabena
mi į Lietuvą; paskui ji visas 
savo jėgas pašventė, organizuo
dama vai. liaudininkų laikraš
čių leidimą Lietuvoje.

Mirus Felicijos Botkevičienes 
vyrui 1906 m., ji persikėlė gy
venti “L. Ūkininko” redakci- 
jon Vilniuje. Nepriklausomoje 
Lietuvoje ji visą laiką dirba 
prie “L. žinių”, kaip atsakoma
sis jų redaktorius ir adminis
tratorius. Ji turi nepaprastai 
daug ištvermės ir didelį orga
nizacinį gabumą. Ji labai bukli 
moteris, kuri neieško garbės, 
bet darbštumu su ja niekas ne
gali susilyginti.

Felicija Bortkevičienė nėra 
siauras partijos žmogus. Ji tu
ri draugų visose pažangiosiose 
srovėse. Tačiau ją gerbia ir de
šinieji, kadangi visi žino jos 
teisingumą, toleranciją ir nuo
širdų atsidavimą visuomenės 
labui.

“Naujienos” linki gerbiamai 
jubiliatei ilgiausių metų.

STALINO PARAPIJOSE
PRASTAS BIZNIS

bai po lietaus dygo ir aukos 
upeliais plaukė. Fašizmas 
Lietuvoj tebėgyvuoja, teroras 
tebesiaučid prieš Lietuvos 
darbininkus, o kaip su Ame
rikos lietuvių priešfašistinė- 
mis tarybomis? Iš to visko, 
galina sakyti, nieko nebeliko 
ir, galima Sakyti, visai likosi 
užmirštas tas didelis ir kil
nus darbas.”
Tas pat esą su “tarptautiniu 

darbininkų apsigynimu” ir įvai
riais kitais komunistų padarais. 
Pati komunistę partija irgi ne
tekusi gyvumo.

To Slieko protas, matyt, jau 
ėmė prasiblaivyti, jeigu jisai 
sugeba pažvelgti kritiškomis 
akimis į komunistišką “veiki
mą”. Bet ims, žinoma, laiko, 
iki jisai pradės suprasti, kodėl 
Maskvos evangelijos šalininkai 
negali nieko pastovaus sukurti.

Komunistų judėjimas tai — 
skeryčioj imasi žmonių, kurie 
turi karštas fantazijas, bet ne
moka galvoti. Jie buvo įsivaiz
davę, kad bolševikai greit užka
riaus visą pasaulį ir atneš lai
mę, jeigu ne darbininkų ma
sėms, tai bent komisarams, ku
rie toms masėms “vadovauja”. 
Bet ką šiandie bolševikai daro? 
Nu-gi siuntinėja ‘šaVo atstovus 
daryti “draugiškas” sutartis sU 
Hitleriu ir su Mussoliniu ir ieš
koti paskolų pas Amerikos ka
pitalistus.

Kiekvieno “ščyro” Maskvos 
parapijono širdie turėjo krau
jais apsilieti, kiiomet jie išgir
do, kad draugas Litvinovas, ap
leidęs Wall-stryčio bankierių 
puotą New Yorke, keliavo pas 
juodmarŠkinius j Romą ir pas
kui dar ėjo sveikinti italų ka
ralių. Ko jie gali iš tokių “pa
saulio revoliucijos vadų” tikė
tis? Blaivesnieji komunizmo 
pasekėjai ima suprasti, kad 
Maskvos “revoliuciniai” šukavi
mai yra grynas humbugas. štai 
dėlko jie ir traukiasi iš įvairių 
komunistų “judėjimų”.

O kai dar Juozas Šukys, at- 
sivalgęs Stalino barščių, praneš 
(jeigu turės pilietinės drąsos) 
savo buvusiems draugams į 
Ameriką, kad matuškoje Kasė
joje skurdas ir Vergija darbo 
žmonėms, tai bus visai prastai.

sos turi vienokių vargų su sa
vo viršininkais, šiahdie atrddd/ 
kad griežtas narių pasipriešini
mas unijos viršininkams negali
mas.

Pavyzdžiui, ar mes girdėjo
me kada nors, kad Arhėrikos 
Darbo Federacijos viršininkai 
butų išrinktį paskirstytais bal
sais. Niekuoniėt negirdėjome. 
Visada (dažnai, bet ne visdda. 
—“N.” Red.) buvo prezidentas 
Gompersas vienbalsiai renka
mas iki jis mirė. Dabar Greeh 
bus vienbalsiai renkamas iki 
numirs. Kaip Federacijoj, taip 
jos vienetosė, nacionalėse uni
jose, viršininkai yi-a renkami 
vienbalsiai. Taip klojasi dalykai 
ir džianitorių uifijoj.

Sakytum, kad slapti balsavi
mai butų labai demokratiški, 
bet... kas iš to> jei ne nariai, o 
tam tikra komisija išsprendžia 
busimų viršininkų tinkamumą 
ir savo nuožiūra nominuoja tik 
tiek kandidatų, kiek jų reika
linga ofisams užimti, šitaip yra 
pažymėta džianitorių unijos 
konstitucijoj. •

O kadangi visi urėdai, kokie 
jie nebūtų, glaudžiai sugyvena, 
tai aišku, kad reikalui esant 
vienas kitą ir remia, šitokia 
tvarka, žinoma, yra labai nau
dinga viršininkams. Ir dėka 
jos jie tampa kaip ir kokie dik
tatoriai. Jie patys kolektuoja 
narines mokestis, jie pasiskiria 
algas ir kitiems. Niekas nežino, 
kiek tų įplaukų yra, kiek jų 
išleidžiama ir kokiems reika
lams. Jų algos yra itin riebios, 
ir todėl aišku, kad norint nors 
vieną iš jų pašalinti, priseitų 
importuoti kokį Napoleoną, 
kurs laimėtų šią kovą. Nes tai 
butų kova už būvį.

Tačiau atsiranda kartas nuo 
karto tokių, kurie, ar pavydo 
^ar kitokiais sumetimais, pasi
siūlo išgelbėti uniją nuo “reke- 
tierių” — žinoma, iki tol, kol 
įkeltų per ofiso slenkstį savo 
nekaltą koją į vidų.

Bet po yiso to, kiek čia na
riams yra svaįbųs, tie mitingai ? 
Atsakymas: tur būt tiek, kiek 
prie diktatoriaus parlamentinis 
veikimas. Kitaip sakant, jei no
ri, tai važiuok į mitingą pa
snausti, o jei ne, tai pildyk ką 
tau 
prie

kontraktas nusako pildyti 
darbo. —Gvaizdikas.

(Bus daugiau)

ai

korespondencijos
Springfield, III.

Visokios žinios

JAU MASKVA PALANKI TAUTŲ SĄJUNGAI

Pasikalbėjime su spaudos atstovais diktatorius 
Stalinas neseniai išreiškė “palankią” nūomoiię apie Tau
tų Sąjungą. Jisai pripažino, kad ji yra nkttdihgas daly
kas tarptautinei taikai.

Tautų Sąjungos naudingumo bolševikai seniau ne
matė. Jie niekino ją; kaipo “imperializmo įiiagį”. Pas 
bolševikus visuomet taip: niekina apsiputoję, paskui 
ima girti. Ir vis pasiremiant tais pačiais Leninė “te- 
ziais”!

. i

DARBO VAISIUS

Kaipo socialinio teisingumo forinula, seniaus labai 
dažnai būdavo skelbiamas toks obalsis: “Darbininkui 
visas jo darbo vaisius”. Bet imkime pavyzdį iš reklads 
gyvenimo ir pažiūrėkime, ar galima tų obalsj pritai
kyti.

Chicagoje tik-kų pasibaigė pierio karas. Jo eigoje 
paaiškėjo, kad farmeriai gauna už pieno kvortų daug-

Vielias šimtaprocentinių' ko
munistų darbuotojas, J. D. Slie
kas, rdšo brooklyniškiam sta- 
lincų orgdhe, kad pas komunis
tus dalykdi eina tolyn vis pras
tyn. Laikraščių turinys darąsis 
vis prastesnis; įvairus “vajai”, 
kuriuos komunistai skelbia vie
ną1 po kito, neduoda vaisių; or
ganizacijos smdhka, ii* 1.1. Slie
kas, pav. nurodo į “prieš-fdšis- 
tinį” judėjimą, kurį prieš kele
tą mėtų komunistai 
kiek galėdami išpusti, 
dabar jisai esąs visai 
kęs. Sako:

“Masės į... musų „ 
atsiliepe labai gerai. Į pirmą
jį priėšfašištinj siivažiaViiną 
suiraukčm desėtkus tūkstan
čių (? — RM) organi
zuotų darbiiiirikų. Po sttVa- 
žtavimtii pricšfašištlnėš tary
bos visur tvėrėsi, kaip gvy-

stėngėsi 
bėt jaii 
Slibliliš-

šauksmą

IŠ DARBO

Demokraitija Unijose
Kodėl angliakasių unija turė

jo suskilti? Arba, ypač, kodėl 
džianitorių unijose nariai pra
dėjo šaukti, kad jų organizaci
jos Vilšininkai esą genfestėriai 
ir šiokie, ir tokie, ir dar kito
kie? čia tenka pažymėti, kad 
tie šauksmai buvo garsiausi ne 
unijos mitinguose, kur, rėdosi, 
jiems butų tinkamiausia vieta, 
bet “lauko pusėj”, ir dar kreip
tasi į vdldžios teismą sli leika- 
ląvimu rtesyye^io; ųnįjbs turtai. 
; K^uki'įidsį^ nejdįufeiį'Į , ttinįbš 
tikrini yra’tbkie bejėgiai, kdii 
negali sdvė viršininkų suvaldy
ti?

Amerikoj, tįir būt, visos uni
jos yra vienokia tvarka suor
ganizuotos ir dėlto, tur būt, vi-

cfittfnies karingasis šerifas 
’Veiriėkė pranešė, kad jis į sa
vo kauntę iš kitur atvykusių 
angliakašių neįsileisiąs.

Kalėdų vakare kėsinosi už
mušti naujos unijos viršininką- 
board mėmberį Dan McGill. 
Pralekiantis automobilis pro jo 
Stubą paleido per langą 6 šu- 
vittš. Pcabody’s angliakasyklo^ 
dirba kašdiėn. Bet kitų mažes
nių kompanijų išdirba vos die
ną, dvi it kaip kada tris die
nas per savaitę.

Pėt Nauji* Metus kas nors 
Policijai ir Sangamon kauntes 
jonams iškirto šposą, praneš
dami, kad ant rytojaus pro
gresyviai angliakasiai eis Pea, 
jody’s kasyklų pikietuoti. Oi 
,ė tu mano! Kiek čia padary
ta Peabbdy’s interesų saugoto- 
. ams strioko. Šerifas Allan Cole 
suorganizavo 200 depučiu. Ap
ginklavo žmogžudiškais fran
ciais. Susodino į trokus ir nu
ūžė prie Feabody’s mainų. Tą 
patį padarė ir policijos čyfas. 
Jis savo mėiynsiulais irgi pa
siuntė. Viešųjų kelių sargai 
rudmatškiniai itgi apstojo vi
sus 
ius. 
caš 
Tik
tuoj a ašarines bombas ir re
volverius. Kuo geriausia prisi
rengę bilė minutę pralieti ne
kaltų darbihinkų kraują, kurie 
kovoja už teisingus savo rei
kalavimus ir duonos kąsnį. Vi
si šitie 
liai tik 
sirodys 
Valandą
streikieriai nepasirodo, ir ga
na. Ir taip jų stropiai suruoš 
tas žygis nuėjo margini ant 
uodegos.

Policija labai smarki prieš 
beginklius streikierius, bet ka-* 
da banditai ir dienos laiku už 
puola ir apiplėšia krautuves, 
stabas, ant gatvės iš moterų 
rankų atima “purses” — kap 
šėliūš, tai policijos nesimato.

j kasyklas vedančius ke- 
Jie visi užėmė strategiš 
vietas, kaip karo lauke, 
miklina saVo lazdas, rik-

poną apginkluoti šuftė 
laukia, žiuri, kada pa- 
pikiėttiotojai. Išlaukia 

kitą it* ilgiai?, bet

nuolatinių apiplėšimų 
laikė “spe- 

ir pareikala- 
geresnės ap-

daug randa 
žmonių gavo

Heliai 
iniėšto biznieriai 
rial” susirinkimą 
Vo nuo policijos 
Saugos.

Bedarbių labai 
si. Keli šimtai
darbus prie viešų, darbų. Bet 
darbus gavo tik tie, kurie su 
šeimynomis ėmė pašelpas ii 
senesnio amžiaus. Bet jauni, 
virš 20 metų senumo, nors bu 
tų be darbo 2 ir 3 metus, — 
tokiems darbo nedavė. Bet jau 
dabar ir iš viešų darbų atlei
džia. Sako, nėra ką dirbti. An
tai vienas 18-kos metų vaiki
nas, būdamas alkanas, kad gau
ti valgyti, kirto plyta j advo
kato G. Baimes langą ir iš
mušė 40 dol. vertės stiklą. Pa
klaustas, kam taip darė, sako 
— norėjad valgyti, o niekur 
negalėjau gauti. Ji nuvedė j 
miesto kalėjimą ir davė jam 
valgyti per 20 dienų.

--------------------- x---------------------

Naujų Metų naktį turtinges
nieji linksminosi. Buvo pilni 
saliunai, restoranai ir koteliai 
laimingesniųjų. Tuo pačiu 
kū 37 metų senumo bliVęs 
ro veteranes James Barry, 
darbia, Nusišovė. Nusižudė 
dėl, kad buvo alkanas ir
darbis ir darbo niekur nega
lėjo gauti per pastaruosius 3 
metus.

lai
ka-

to-

Angliakasių streikas ir savi
tarpinė unijų kova senosioš 
U. M. W. of Am. ir naujos 
Progressivę M. of Am. tąsia 
si jau 22-ras mėnesis. Strei
kuojančių angliakasių randasi 
13,000. Tui’ būt, tik Illinojaus 
angliakasiai ir gali išlaikyti taip 
ilgą streiką, nors prieš juos 
eina senoji imi j a ir visokia val
džia. Angliakasių kovą1 dabar 
tyrinėja Saline kauntėje, 
ilarrisburg, III., Dt. Johh A. 
Lapp, Ghairman Of the Chi- 
čago Regionai Labor Board. 
Ten yra Peabody kompanijos 
2 didelės kasyklos. Pereitą ru
denį bandant tąsias kasyklas 
atidaryti ir sii iinportudtais iš 
kitur skebais dirbti, kilo riau
šės. Progresyviai angliakasiai, 
gerai pasipriešino skebams ir 
skaudžiai įkrėtė jiems į kai
lį. Tuomet gtibefnatoriuš Hor- 
neris tas kasyklas uždarė. Da-i 
bar kompanija vėl norėtų ka
syklas atidaryti, bet progresy* 
vių angliakasių/ Uu’rių yra di
dėlė didžiuma ir reikaUUjd sa- 
Vb darbų, — nepriima. Ji; kom
panija, sako, jog priims į dar
bą tik tokius, kokius ji uorės 
ir kurie prie ; senosios u'nijos 
U. M. W. of Am. prisirašys.

PVogresyvių unija rengiasi 
suvažiuoti iš viso Illinbj^Uš j 
Taylorvilles miėstelį sausio 17 
didrią ir išdėti pikietuoti Pea
body 4- kasyklas;

Iš lietuvių judėjimo. Nieko 
gero. Letargo miegas visus ap- 
Sinė. Dratigijds irgi jatf pusė
tinai susilpnėjo. Nariai nori tik 
daug gauti. Bėt kad gerus dar
bus arba sumanymus paremti, 
— tokių nedaug randasi.

Lietuvos Sūnų Dtatfgystei 
pereitą rudenį sukako 30 me
tų sukaktuvės. Buvo užmany
ta, kad sukaktuvės kaip nors 
atžymėti. Niekas neišėjo. Na
riai nenori nieko, — tik kuo 
daugiausia pašalpos. Jeigu ne
išmokėsi kiek kas reikalauja, 
tuoj į teismą traukia.

' — G. Ainis.
_a.

Mi r

‘ Robėrt Loiitš Slevensori. “ Vertė A. Kartonasnn r O f turtų Sala
M

(Tęsinys)

Viėfias, — tai didžiulė ugnis 
arti kranto, prie kurios pelkėm 
jd giHiiokliavo nugalėti pira
tai. Ahttrfš, tai visai mažas, 
neaiškus žibtirėiis tamsumoje, 
rbdhrttiš laivd poziciją. Jis 
buvo pakrypęs į yaildėns atos
lūgį — jo pirmagalis jau bilvo 
atkreiptas į manę — o šviesų 
ant laivo tebuvo tik kajutojė. 
O ką aš mdčiaU; tai pilvo rūke 
dtspindus smarkių spindulių, 
kūriė ėjo iš užpakalinio lango.

' ■ ■ ......... .....
■ į- '- - -

kad jei be atoslūgio srovė, aš 
visai nebūčiau priplaukęs prie 
laivo. Malio * laimei, nežiūrint 
kaip aš vairavau, atoslūgis ne
paliovė nešęs mane; o į tą pu
sę buvo Hispaniola, tad kažin 
ar butų buvę galima nepatai- 
kinti j jį.

Pirma laivas pasirodė prieš 
mane, lyg kažkas dar juodes
nis už pačią tamsumą, pas
kiau jau pasirodė laivo Skersi
nis ir pats liemuo, o dat už 
momento, bent taip man atro
dė (nes juo toliau aš plaukiau,

Vandens atoslūgis jau buvO’iuo smarkiau tekėjo atošlugls),
tekėjęs kiek laiko, tad man 
reikėjo bristi ilga juosta dum
bluoto smėlio, keletą kartų 
įklifnpant aukščiau riešų, kdl 
nedasigavati iki vandens at- 
šliigųsios briaunos if pabridęs 
kiek tbliaii, pavartojęs šiek 
tiek spėkos bei gyvumo nulėi- 
džiau saV0‘ kotakulą, dugnu 
žėiiiyil, ant vandėhs.

Xxiii
Vdittleilš atoslūgis teka

Dar hėužbaįgęs savo reika
lus šu laiveliu, aŠ dažinojatb 
kad jis buvo . labai saugus, 
dšiilehitii mano dlduino bei 
SVarib, Ir atšpariimu ir leng- 
viiiriti ant vandens, J j. _ - » • J •

aš jau bUvaU prie laito lyno ir 
tUOjaUŠ nusitvėriau į rankas.

Lyftds blivO taip įtemptas, 
kaip lahkb styga, o .‘rovė 
smalkiai (lauke inkarą. Tain- 
Suindje, aplink laivą, banguo
janti Šlovė klegėjo bei šlamė
jo kaip mažas kalnų upelis. 
Vienu užsimojimu su mano jū
reivišku peiliu aš galėjau pa
leisti Hispaniolą 
srove , •

Iki šiol viskas buvo gerai; 
bet x staiga aš ddsiprotėjau, 
jog lyną ant syk nuplauti, bu
vo taip pavojinga, kaip arklio 
spirnnas. Dešimt prieš vieną, 
jeigu aš bučiau buvęs taip 
kvailas, kad nuplovęs inkarą 
nuo Hispdniolos, aš pats ir 
muhb JdiVėliS bufiimė net į 
orą išmesti.

(Bus daugiau)

ūžiančią su

dUsiprotėjau,

Bet vai
ravimui Jis btivo baisiai iš
krypęs įr, priešingai Daryk 
ką nori, jis sukėsi paveju, to
dėl sukant aplink ir aplink; jis 
geriausiai pašiddrve. Net ir 
pats B’eh Gtinri’as pripažino, 
kad “jį buv£ sunku suvaldyti, 
kol nedažinojo jo būdą”.

Be Obėjohės, aŠ gi nežinojau 
jo būdą, 
puses, i 
paikiai!.
šonas buvo alkreiptas prieš 

_ * š esu gerai įsitikinęs,

„> Jis sukėsi į visas 
Šsklririąt tą, į kurią ttš 
A Beveik visą laiką jo

Christian veją ir

BOSTONirciV AtYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. Si 
Ąndeiman, 284 Tremont SL, 
Boston, Mass.

GARSINKITfiS 
NAUJIENOSE
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

šilankymu šį darbą, kad salę 
butų galima užpildyti. Bilietus 
galima gauti “Naujienų” ir ki
tų laikraščių redakcijose, taip
gi nuo L. M. Lygos narių. —Z.

“My work”

Frank Bulaw važiuo
siąs į Waukegan, III

Vakar palaidotas 
draugijų veikėjas 
Prane Bacevičia

J| kviečia kontesto reikalu ge
rai žinomas Ito miesto ir kitų 
kolonijų lietuviams John K. 
Malela.

Tur būt nei vienas žymus 
darbas nėra sukėlęs visuomenės 
veikėjų tarpe tokio tvirto pasi
ryžimo veikti, kaip “N-nų” 
kontestas. Ir taip į trumpą lai
ką jau veik visi kontestantai 
aukštai pakilo savo balsų skai- 

Tas reiškia, kad ir be- 
laikais “Nau-

užima vis platesnes te-

čium.
darbes sunkiais 
j ienos 
ritorijas tarp sąmoningų lietu
vių. Tas parodo, kad ir blogais 
laikais pas lietuvius pinigų yra 
užmokėti už “N-nų” prenume
ratą. Gal daugiausia tas skati
na, kad kontesto laiku “Naujie
nų” prenumerata yra nupigin
ta. O prie to nemažai prisideda 
ir budrus kontestantų veikimas.

Kaip žinoma, iki šiolei savo 
veiklumu daug atsižymėjo 
Frank Bulaw ir iš jo dar dau
giau galima tikėtis. Kuomet 
jis buvo pas mus atėjęs užsa
kyti “Naujienas” pasirodė, kad 
jis savo ryžtumu atsieks aukš
čiausi laipsnį konteste. Ką aš 
pirma negalėjau tikėti, bet jis 
štai ką pareiškė^/‘Chicagoj 
randasi desūtkai tūkstančių lie
tuvių, tarp kurių yra dalis ki
tų laikraščių skaitytojų. Bet 
tie laikraščiai negali pavaduoti 
“Naujienų”. Ir tie jų skaityto
jai neturi pasilikti tolesniai po 
uždanga gražiais žodžiais puo
šiančia savo nešvarią politiką. 
Jie turi skaityti “Naujienas” 
ir suprasti ir žinoti teisingus 
įvykius ir taip politikos, taip 
mokslo, taip visuotneninio gy
venimo klausymais orientuotis. 
Ir aš daugiausiai dėsiu 
gų, kad tose srovėse 
platinti dienraštį, kuris 
taip brangus yra.”

Tolesniame pasikalbėjime su 
p. Bulaw paaiškėjo, kad jis 
trumpoj ateityje išvažiuosiąs į 
Waukeganą su p. Milerių, kur 
jis esąs užkviestas p. J. K. Ma- 
lelos užsakyti dienraštį visiems 
tos kolonijos lietuviams.

Petras M. Tumavičia,

pastan- 
žmonių 
visiems

Dėl “Lituanica 
Avenue”

Vakar rytą šv. Kazimiero ka
pinėse buvo palaidotas Pranciš
kus Bacevičia, 5739 S. Peoria 
avė., kuris mirė sausio 7 d., su
laukęs 51 metų amžiaus.

Velionis išgyveno Amerikoje 
apie 
savo 
jose, 
vos,

35 metus ir pasižymėjo 
veikimu mažesnėse draugi- 

kaip Palaimintos Lietu- 
šv. Antano, ctc. Jis buvo

tų dviejų draugijų valdyboje. 
Paliko žmoną ir keturis vaikus.

RADIO
Ncrthsidietės dainininkės gra

žiai dainavo per radio

dainavo kvartete ir 
V. čavinskas solo. To- 
gražu išgirsti naujų 

kurie rengiasi užimti

Kasputis, 
ir pamo- 
dantis, o

One bright morning I 
np extra early, and I got 
my things together. It was a 
very bitter, cold day, The 
wind was blowing wildly. No- 
thing as little as that could 
stop me. Nothing, anything. I 
put on a pair of slightly tight 
shoes. They f eit comfortablc 
then. After being out in the 
coM it f eit very good to got 
n a warm hpuse. My first 

stop was a t Mr. Palton’s home, 
on Harding Avenue. Mr. Pal- 
ton opened the door, looked 
at me and said, “What hap- 
pencd that you’re here so 
early. Is somebody — siek — 
dcad — or what’s thc mat- 
tcr”e He asked this ąuestion, 
beeause I very soldom go over 
there. . -

“No, nobody’s siek or dcad”, 
I said, “I came to ask you to 
take the Naujienos, and later 
I’m going over to your friends* 
homes to sec if they will take 
it also”.

got
all

“1’in not working now, būt 
you can liold my promisc till 
after thc first of the year. This 
promisc is good for my friends 
also”, hc answcred.

Praeito antradienio vakare 
radio klausytojai ir vėl girdėjo 
gražių dainelių, gal būt dar pir
mą sykį dainuojant per radio 
paneles O. Juškaitę, O Ramoš- 
kiutę, A. šeriutę, S. Martinkai- 
tę, taipgi Vincą Čavinską, ku
rie šį sykį gana švelniai ir su
tartinai 
duete, o 
dėl yra 
balselių,
vietas musų senstančių daini
ninkų ir dainininkių.

Prie to Dr. K. 
DDS., pasakė įdomią 
kinančią kalbelę apie
P. šaltimieras irgi paįdomino 
klausytojus kalbėdamas apie 
lietuvių politiškus veikimus, 
agituodamas paremti balsais p. 
Kumskį, kuris kandidatuoja į 
valdišką darbą.

Šis programas buvo perduo
tas iš stoties WGES, Peoplcs 
Furniture Co. pastangomis. Pro. 
gramo vedėjas J. K rūkas patei
kė įdomių pranešimų iš lietu
vių draugijinio gyvenimo. Taip
gi paminėjo gražų skaičių viso
kių prekių bargenų, kurių da
bar galima rasti Peoples krau
tuvėse sausio menesio išparda
vime.

Visi visur kalba apie lietuvių 
laimėjimą. Tai esąs pirmas at
sitikimas Chicagoje, kad lietu
viai iškovojo atmainymą gat
vės vardo senoj lietuvių apgy
ventoje kolonijoje. Miesto tary
ba sutiko pakeisti Auburn avė. 
į “Liftuanica Avenue” pagerbi
mui musų žymių lakūnų Da
riaus ir Girėno, ir jau yra ofi
cialiai paženklinta kaipo “Litu
anica Avė.”

Mes Chicagos lietuviai turė
tume skaitlingai susirinkti ir 
išreikšti padėką miesto tarybos 
nariams, kurie prisidėjo prie 
šio atžymėjimo. Tam tikslui 
yra rengiamas bankietas su šo
kiais, ir to darbo priešakyje 
stovi Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga. Balius yra rengiamas 
šeštadienį, sausio 27 d. Lietu
vių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted street, didžiojoje salė
je. Vakarienės pradžia 10 vai. 
vakare, bet šokiai prasidės apie 
8 vai. vak. mažojoje svetainėje. 
Laike vakarienės didžiojoje sa
lėje bus įdomus programas, ku
riame jau yra pasižadėję daly
vauti įvairus artistai.

Įžanga visiems prieinama 
65 centai perkant bilietų iš 
anksto, o 75 centai prie durų. 
Visas bankieto pelnas skiriamas 
Dariaus-Girėno paminklui, la
kūno Janušausko skridimui ir 
L. M. Lygos reikalams. Tiki*; 
mes, kad lietuviai parems at-

šį vakarą Radio Kliubo 161 
programas.

Stotis—WWAE, 1200 k.
Ilammond, Ind.
Laikas—8 iki 8:30 vai. vak.
Apart šaunios muzikos, dai

nų, pranešimų ir Mano Kasdie
ninių Užrašų dar kalbės lakū
nas

Siunčiame Gėles per Telegramą po 
visą pasauli LOVEIĖIS 

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

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

She said, “I likę the Naujie-| financial secretary, Bernice 
nos very much. If any young Tumas;
:’ellows saw Justine, I bet she’d 
stir up their hearts £nd yours rutg*8
ncluding. Can shc make eyeš.

I kept on going to Radiš- 
čiuskas at 1055 N. Francisco 
Avė. They also hclped ine 
along with some points. Mr. 
and Mrs. Radiščiuskas started 
to tell me all about Lithuania 
and how ft f eit to come aerosš 
;he great big Atlantic. We 
laughed the evening out and 
jad lots of fun. When I got 
lomc that evening, I had two 
big blisters on my hccls. The 
next day I limped a little, 
būt went on.

' Ali tliose that sent me Post 
Cards or letters from Cuba, 
Pennsylvania, and other 
places, I want to thank you 
greatly.

treasurer, Dr. Kliauga, ‘‘Bi- 
many

SPARTUS AUGIMAS DR. STRIKOL’IS

Vėlius Tumosa, 
3252 N. Naglc Avė.

Palisade 4633.

“Bits about Birute”

In turn hc called up his 
friends and was convinced to 
their promises. They all said 
that they -4tkt thc Naujienos 
better then any Lithuanian 
paper.

Leaving thein I went to Gri
cus a t 2034 So. Union Avė, 
Mrs. Gricus’ daughter Justine 
opened the door, thinking i: 
was a customer lo get their 
hair fixed, for Justine lias a 
Boa uty Parlor. Taking a se- 
cond look, she then recognizec 
me Mrs. Gricus warmed somų 
tea, saying, “You came from 
sucii distancc, you mušt be 
cold.”

Bcfore I got a chancc to 
ask Mrs. Gricus to take the 
Naujienos, shc liandcd me thc 
money, beeause shc knew what 
I came for. I gladly acceptec 
the money. She promiscd to 
get me more subscriptions.

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Tberapy 
& Midwife 

6109 South Albanų 
Avenue 
Perone 

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

At thc a imu ai mccting of 
Chkago’s oldest chorai sode
ly in Chicago, “Birutė”, elec- 
tion of officers for the Corn
ing season was hekl with the 
following results.

For the officc of presidenL
John

stand-by for 
years;

“rėmėjų” Or patron’s 
mjttee, Mrs. Gugis, Mr. 
runas and Mr. Vaidyla;

caretaker of “Birutė’s” 
music and other miseellaneous 
items, Steve Dering;

lašt, būt probably most im- 
portant, director, Mr. John 
Byanskas.

As no officer’s group would 
be complete without Mrs. Gu
gis, or Mrs. Biežis, a special 
committee lo be knowh as 
the musical committee was in- 
stigated with the two afore- 
menlioned two tireless work- 
ers for “Birutė”, and Mr. By
anskas as. members.

A membersliip drive was 
begun, and with the incentive 
of prizes to be donated by 
Mrs. Gugis and Mrs. Biežis, 
I am certain it will be a huge 
success.

Although definite and com
plete plans have not, as yet, 
been made, and “Birutė” has 
been rather taciturn about 
tliem, we can all retain our 
high hopes, for as you know, 
“štili vvaters run deep.”

Genevieve.

com-
Piva-

sheet

young and energetie 
Sharelis was chosen;

vice-president, Anton 
vii, thc popular young 
from distant Joliet;

reeording secretary, faith- 
ful Vera Stradoniski;

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Mes turime šiame mieste biznje- h 
riu organizaciją, kuri yra ne tik
tai trečioje savo didumo šios rų- į 
šies organizacija, bet kuri įsigijo 
pilną pasitikėjimą perkančios pu- ' 
blikos.

Mes turime omeny “Midwest 
Stores” organizaciją. Ji susideda iŠ 
300 groserių, kurię valdo ir ope
ruoja nuosavas sankrovas. . Kaipo 
grupė ši organizacija taipgi valdo 
ir operuoja nuosavą wholesale na
mą per kurį visi produktai perka
mi dėl visu 300 sankrovų.

Per paprastus normališkus laikus, 
biznio progresas nėra taip greit pa- 
stebiamas, nes biznis normališkai 
plėtojasi ir kitose sankrovose. Bet 
per praėjusi laikotarpį, kuomet biz
nis visur blogai ėjo, yra nuostabu 
girdėti apie šios organizacijos pa
stebėtiną pasisekimą.

“Midvvest Stores” organizacija se
ko tani tikrai užbrėžtą ir nuodug
nų planą savo veikime. Vietoj to, I 
kad kiekvienas groserninkas pirktų 
produktus mažoj kiekybėje, iš įvai
rių vvholesale vietų; ši organizacija 
'sugrupavo visas 300 sankrovų ir 
perka visiems išsykio. ši pastebėti
nai didelė supirkinėjimo jėga duo
da jiems pirmenybę viską nusipirk
ti žema kaina. Kadangi produktų 
kainos yra svarbus faktorius kom-| 
peticijoje, šie “Midwest Stores” gro- 
serninkai gali pasiūlyti kokybes, ku
riu kainos yra labai prieinamos pir
kėjams.

Operuodami kaipo grupė, vietoj to, 
kad veikti pavieniui, jie taipgi skel
biasi visi išsykio. Jus rasite “Mid- 
west Stores” skelbimus šešiuose 
laikraščiuose kas sąvaitę. šis žing
snis yra įvertinamas kiekvienos šei
mininkės, nes ji perskaičius pamato 
kokius produktus ji gali nusipirk
ti žemesne kaina, ir kas tą ar kitą 
savaite išsiparduodama šiose san
krovose.

šios drenos laikraščio laidoje 
pa reguliaris skelbimas. Jisai 
lo dideles sutaupąs kiekvienai 
mininkei.

(Apskelbimas)

Gydytojas ir Chirurgas
Ofiuai 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedelioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820* 

Namų Td.: Prospect 1930

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

2400 W. Madison St.
VaL I iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Branivrick 0597

tel- 
siu- 
šei-

Gėd
inau

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuęse egzaminavimas daro
mas su ehktrą, parodančią mažiausias 
klaidas. Spedalė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. ; Krtivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiam, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivai Aku 
Istaiio.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampai Halsted St, 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

8

2na r/oor^cross/romiwisstore\ 
SMeSt. Next DoorRfaHo Jfieater. I

Graboriai

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniai* pagal *uiitarim|.

3335 So. Halsted St
T.L BOULEVARD 919,

Ofiso TcL Boolcvard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERf ASH
756 W. 35th St 

(Cot of 35tb B Halsted Su.) 
Ofiao valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldioniai* patai aotartj

Lietuviai Daktarai

Va!.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
—Nedelioj 9—1

Tel- HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drangijo* 

Nariai.

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sti.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė. 

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

Nedėtdieniaū ragai intartĮ.

Telefonas Yatds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobiliu* visokiem* reika- 
,|?mi" Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phom HEMLOCK 7828

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

DENTISTAS
4143 Archer a v., kamp. Franciscoav.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 13th St. Tek Canal 6174

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Keawood 5107 
VALANDOS: .

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:
' *,f 1 nuo 9 iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai •

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomai per 35 me
rai kaipo patyręi gydytojai chirurgą* ii 
akušeris.

Gydo įtaigiai ir chronišku ligų vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokiu* elektrų prie- 
tAUUl*

Ofisai ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pat k 6755 ar Central 7464
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVENUE 

Telefonas Virginia 0036

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėbomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. A. L. YUŠKA
2422 Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonai Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal lusitarimą. 
-- yr-------------------------- ---------  

6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Td. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale . meldžiame atsišaukti, o muių 

darbu busite užganėdinti. 
Td. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS)

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI. 
T.L Ck.ro 5927

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Pats niauja Chicago je 
ir apielinkeje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742 Res.

9

Advokatai
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. NedSlioj suHg sutarties 

2408 W. 63rd St„ Chicago
JOHN B. BORDEN

UETUVIS ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark 

Telefoną* 8t»te 76fl0; Vafando* P—» 
W.Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PaaedSUo. 8eredo* !r PBtn.včlo, rak. • tkt • 

Telefoaa* Caaal
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Ularnlako, Ketverto ir Bubate* ’ak. T Ud | 
traut oaa» Manėt U« 9<MM

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Td. REPUBLIC 3KMU<JįI

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvtll Et. 
Tel. Republic 9723

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

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

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12
8343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

ANTANAS MAKUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 10 dieną, 11:15 valan
da ryte 1934 m., sulaukės pu
se amžiaus, gimęs Rokiškio 
apskr., Juzinču parap. Ameri
koj išgyveno apie 35 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Ona. po tėvais Augonai- 
tė, 2 dukteris Oną Platskey ir 
Emiliją, žentą Kazimierą, pus
sesere Marijoną Makutienę, 
švogeri Stakavich ir jo žmo
ną ir gimines, o Lietuvoj bro
li ir 2 seseres. Kūnas pašar
votas randasi 3345 Evergreen 
Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadie
ny, Sausio 13 dieną, 8 vai. ry
to iš namu i šv. Mykolo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Makusk&s 
giminės, drangai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ‘ 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, žentas, 
Pussesere, švogeris ir gi
minės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachhvvicz ir Sunai, tel. 
Ganai 2515.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU’KITI/ •
. A L ' \ '

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDE1KIC 
-ir- ml

T Ė V ĄS w
Jeigu Norite DailU^to' W1 

Laidotuvėse..... Pašaukite..< 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

: v“

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig Nutarties. 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofiias 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

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

niais 10—12 dieną.
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“Naujienos” ir Chicagos Lietuviai
KATT,TIEKOS, m. Penktadienis, saus. 12, 1934.

Kelios pastabos dėl “Naujienų” 
jubiliejaus

Chisagos miestas yra pagar
sėjęs ne tik tuo, kad čia gy
vena daugiau lietuvių nei bile 
viename kitame Amerikos mies
te. Ne, tai dar nėra viskas! 
Chicagos lietuviai pralenkia ki
tas kolonijas taip pat ir savo 
veikimu. Visi pripažįsta, kad 
Chicagoje lietuvių judėjimas 
yra daug didesnis nei kur ki
tur. Kiekvienais metais čia 
surengiama įvairių įvairiausių 
parengimų: koncertų, vakarų, 
prakalbų ir t.t.

Ir tenka pasakyti, jog prie 
to judėjimo žymiame laipsnyje 
prisideda dienraštis “Naujie
nos”. įvairios organizacijos 
tiek praeityje, tiek dabartiniu 
laiku naudojosi “Naujienų” 
skiltimis, kad išgarsinti savo 
parengimus, pranešti visuome
nei apie savo darbuotę.

Nėra tos dienos, kad “Nau
jienose” netilptų vienas ar ki
tos draugijos pranešimas api? 
busimų susirinkimą. Tuo būda 
draugijos turi progos savo na
riams pranešti, kur ii’ kada 
reikia susirinkti bei kas suvi
rinkime bus svarstoma.

Tas pat su koncertais bei k i 
tais parengimais. “Naujienos” 
visuomet suteikia vietos

pranešimams apie parengimus, 
bet ir jų išgarsinimui, štai 
kodėl ir lietuvių judėjimas yra 
didelis. Ačiū “Naujienoms”, 
organizacijos turi progos su
traukti žmones į savo parengi
mus bei mitingus.

Šiais ribėtais, sekamą mėnesį 
“Naujienos” apvaikščios 20-ties 
metų jubiliejų. Vadinasi, pa
žymės savo 20 metų gyvavimo 
sukaktuves. Reikia manyt*, 
kad tiek organizacijos, tiek 
paskiri “Naujienų” draugai 
bei rėmėjai prsidės prie to, kad 
tos sukaktuvės butų apvaikščio
tos kuo šauniausiai!

—Naujienietis.
III !■! — i I I - III I ■llimilOB

Kaip bus renkama 
“Miss Naujienos”

Fotografijos mergaičių, įsto- 
jaučių į konkursą plaukia; 
nekiek laiko beliko įstoti

“Kaip bus renkama toji 
‘Miss Naujienos’ ” daugelis 
mergaičių klausinėja pirm ne
gu pasiunčia fotografijas su 
įstojimo kuponais,

Populeriausią ir gražiausia 
lietuvaitę į “MISS NAUJIE
NOS” išrinks patys “Naujie
nų” skaitytojai. Balsavimai

bus vieši. “Naujienose” tilps 
tam tikri kuponai, Ikurį skai
tytojas balsupjąs už . vieną ku
rią kandidatę į “MISS NĄU- 
J1ENOS” turės išpildyti ir pri
siųsti į redakciją. Tas kupo
nas tilps vėliau, kuomet už
sibaigs kon tęsiančių įstojimo 
laikas.

“Miss Naujienos” reprezen
tuos “Naujienas” 20-tose to 
dienraščio sukaktuvėse, kurios 
bus pažymėtos didelėmis iš
kilmėmis Ashland Boulevard 
Auditorium, vasario 25 d.

O fotografijos kandidačių į 
“Miss Naujienos” pluoštais 
plaukia į raštinę ir greitu lai
ku teks įstojimo laiką užbaig
ti. Kandidates norinčios įsto
ti į konkursą, turi išpildyti 
kuponą, kuris randasi šiame 
numeryje ir pasiųsti jį į “Nau
jienas” su savo fotografija.

Taksų Masinis Mitin
gas Marųuette Parke

MARQUETTE PARK. — Me
tams bėgant vis dauginus ir 
dauginus uždedama visokių 
naujų taksų piliečiams. Ant 
nuosavybių taksai yra taip iš
kelti, kad jų jau žmonės ne
begali panešti sulyg jų dabar
tinių įplaukų. Liaudis prade
da persitikrinti, kad politikie
rių niekados neprisotys. Daug 
organizacijų jau reikalauja, 
----------------- 4---------------- -—-

Mkait my boy!"
bu FRANCIS WALLACE

7 J AUTHOR. OF "HUDDLE"

CHAPTER FIFTY-NINE

Then all of a sudden a big noise 
started outaide and Mom knew the 
kids had found out about it and 
started to serenade; and half the 
town heard the noise and started 
to gather around; so Tommy 
slipped out and got Into Pete’s car 
and started down the Street and 
the Idds ran after him būt they 
couldn’t keep up; and Mom didn’t 
know what he was up to until Dor
othy came in and whispered to her 
and Mom slipped out to the back; 
and there Tom had the car in the 
alley and Pete and Steve just had 
time to kiss Mom goodbye in a 
hurry and get started before the 
kids eame around with their dish- 
pans beating—and Tom gavę the 
lenkins boy five dollars to split up 
among the gang and they went off, 
all of them holding on to hiįn and 
yelling; and before Mbm knew it 
the little green car was gone with 
Steve waving goodbye and in one 
way Mom was glad it had happened 
so ąuiekly.

And as they were Corning back 
Into tbe hou.se Mom saw Florrie 
Johnson standing kind of lor.csome 
on the back poith all by heruelf 
beeause she knew the way Mom felt 
about her; so Mom invited her over 
and the <pfck way she came and 
tbe happy smile she had mače Mom 
glad she had dene it. The po_;r thing 
had her faults būt rnaybe she’c 
never get th*t clcse to a wcdding 
agaia — altbough you never could 
teU. sometimes they settlcd down 
and made real good wives.
' And who was coming in the front 
door, dragging his little trunk he 
had had since Mom was a little 
giri, and lookirg likę the who’.e 
world was against him, būt Uncle 
Louie; he didn’t even look at her 
nor anybody else būt went right up 
the steps, pu'ling the i’ttle trunk 
after him; and she heard the door 
šiam and she knew the next time 
Uncle Louie left that hoase for 
good they wou>d carry hha out— 
■which Mom hoped wou!d be a long 
time as the poor o’d felLw had had 
a hard time what with nobody to 
understand him or sympathize with 
him; and Mom thunght it was too 
bad a Jot of otber men wLo wore 
too selfish to get ms.-ried when 
they were young covJdn't see him 
now and then inaybe fhey’d see 
th.at tverei.'t so bad after
all.

Mom tu meti and there was Pop. 
looking op the stairs, too. She was 
afyaid he tvas going to say sora*- 
tbing in front of everyhndy būt all 
!»e d:d vvas nhake his and irr.tle 
a “tt.'o b!t and '*! f r* the star 
bearder U back. ’ Th«r. he yelled 
Vp tbe st'.-|>3' “iley—Fryan, eome 
un d j v/n—wp jo go.nų to na ve a 
ouver.uor. ” A.’d M'.mu ».h'»<jght he 
w. s kind ef glac, ir. one wav. louie 
bu, btvh bcv’/.usc they a kind 
ot ec-jipr.i.y f-, r (rcii Then 
P-jp stortfed i:.*; jocr and Mom 

’ «,sL<-d /•bert- i:-.- going bnt he 
just i bis Anga? op
icr hvj to .M'd .-‘b*- knew he 
vras Uf» tv> Sv'.'.t ..‘..nij. W«dl, nobody 
cvuld evt-r sa? :*•>•> •*!»*» h-npoelced.

tn t!*e froi.: ;n'»m. v.*b*re the 
veroen £4on« amw a ftmny 
Ulng gO’.:»g »«• <Jou*»n Emruy had 
t»w floai ahd Mrs. Johnson and Mrs. 
FlatirJgnti nrrc just 

11-rrslb raittnf fot a
*u/d in eaeetnrjn

J. R. James-Janušauskas
Todėl, lygiai 8 valandą vaka

ro atsukite savo radio ir pasi
klausykite šio gražaus progra- 
mo. šių programų vedėjas vi
suomet yra Antanas žymon- 
tas.

suorganizavo lietuvių medikų 
ir dantistų broliją, Lambda 
Nu Delta.

Baigęs mokslus 1932 metais, 
Dr. Russell-Raslavičius įstojo 
į Cook ligoninę internu. Jis 
buvo bene pirmas lietuvis, ku
ris darbavosi toje ligoninėj, 

'kaipo reziduojančio medikalio 
štabo narys. Po aštuoniolikos 
mėnesių internato, laike darb
ščiausių metų ligoninės isto
rijoje — dėl depresijos, kuris 
užpildė ligoninę labdarybės 
reikalaujančiais ligoniais, jau
nasis daktaras gavo medicinos 
diplomą — baigdamas moks
lus su atsižymėjimais.

Dr. Russell pasiryžęs kuoar- 
timiausioje ateityje atidaryti 
ofisą pietinėje miesto dalyje. 
Pasisekimo ir laimės darbo

reikalų vedimas ir tvarka šiems 
1934 m., tai šėrininkai turėtų 
atkreipt į jį savo dėmesį.

Į dabartinę komisiją valdan
čią Auditoriją, įeina plačiai ži
nomi Chicagos lietuvių draugi
jiniame judėjime asmenys, kaip 
tai, p. B. J. Jakaitis, A. Rubi
nas, K. A. ir M. Kadzevskis.

žinant jų veiklumą galima pa
sitikėti, kad jie rūpinsis ir at
eityje Auditorijos likimu. Tad 
tokiems žmonėms turėtų būt’’ 
pavesta ir tolimesnis Auditori
jos reikalų tvarkymas.

—F. Bu!aw.

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

CLASSIFIEDADS
Business Service

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

Financial
Finan»ai-Pa«kolo»

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZILEK BROS. AND CO. 
1647 W 47th St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

“I su p po s e it’ll be you two next?” remarked Mrs. Flanni‘*an 
to Tom and Dorothy.

kad taksai ant nuosavybių bu
tų apribuoti iki vieno nuo
šimčio nuo pilnos vertės.

Marųuette Purk Liet. Am. 
Piliečių Kliubas taipgi darbuo
jasi, kad butų niokeščiai ap
ribuoti. Tuo reikalu šaukia 
masinį mitingą Nedėlioję, sau
sio 21 d., vietinės parapijos 
svetainėje. A. J. M.

Pagerbė biznierę p. 
Barborą Sucillienę
WEST PULLMAN.— Sausio 

6 d. parapijinėj svetainėj, buvo 
surengtas balittfs p. Barborai 
Sucillienei, visų gerai pažįsta
mai t veikėjai ir biznierkai.

Tą vakarą surengė panelės 
Viktoria Vilimaite, Elžbieta Do- 
inick ir Marth •Sucillaitė. šios 

rengėjos priėmė ir vaišino apie 
šimtą ir pusę svečių. Visi lin
ksminosi su gera muzika, gė
rimais ir vidurnaktį—vakarie
ne.

Linkim laimingesnių ir lin- 
tsmesnių metų ateityje poniai 
Barborai 'Sucillienei, kad galė
tumėm dar daug sykių sueiti 
;aip draugiškai ir pasilinks
minti.—Ten Buvęs.

Šaukiama Lietuviu 
Auditorijos šerinin- 

ky susirinkimas
Iš pranešimų, . jau tilpusių 

“N-nose”, paaiškėjo, kad Chi
cagos Lietuvių Auditorijos šč- 
rininkų metinis susirinkimas į- 
vyks sausio 26 d., Chicagos L 
Auditorijoj.

Kadangi nito kalbamo susi 
rinkimo priklausys Auditorijos

PRANEŠIMAI
LINKSMAS BALIUS, Nedėlioję, 

Sausio-Jan. 14, 1934, Parapijos Sve
tainėje, 3501 So. Union Avė. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga 25c.

Kviečia visus
• Komitetas.

Kriaučių Lokalo 269 metinis susi
rinkimas ivyks Pėtnyčioj, Sausio 12 
d., kaip 7:30 vai. vak , Amalgama- 
ted Centro Name, 333 S. Ashland 
Blvd. Susirinkime kalbės Naujos 
Valdybos iždininkas.

Baliaus rengimo komisija, kuris 
jvyks Sausio 20 d., Amalgamated 
Hali, turi svarbų pranešimą., todėl 
neatbūtinai visi prašomi atsilankyti 
i ši taip svarbų susirinkimą.

— Valdyba.

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumn 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
L’MUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50. — Krautuvėms 
fixčeriai dėl kiekvienos vietos. Mes 
išmainome. Ant lengvų išlygų. — 
Didžiausias pasirinkimas Chicagoje.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

Partners Wanted

Prisiraiykitc į mmų apniki

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Susipažinkit-Dr. Jo
nas Raslavičius-

Roseland. Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo metinis susirinkimas 
Įvyks Penktadieny, Sausio 12 dieną, 
Balchuno Svetainėj, kaip 7:30 vai. 
vak. Bus išduotas metinis rapor
tas ir pranešimai. Nariai gaus prie
dą ir pataisymus prie konstituci
jos. Prašome atvykti paskirtu laiku, 
nes yra daug reikalų apsvarstymui.

Sekretorius.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

REIKALINGAS partneris į saliu- 
np bizni, didelė vieta, labai seniai 
išdirbta per daugeli metų. Viena iš 
gražiausiu vietų South Sidėj. Yra 
didelė svetainė. Tiktai butų labai 
geistina, kad butų patyręs tokiam 
bizny. Rašykite laiškais į Naujienas, 
Box 66, 1739 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui moteries 
arba mergino* nesenesnės kaip 40 
metų. Aš esu našlys, 45 metu am
žiaus. Rašykite Box 68, 1739 So. 
Halsted St., Naujienos.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Turi būti blaivas. Valgis, 
euolis ir mažas atlyginimas 1439 S 
Satvyer Avė. 2-ros lubos iš užpakalio.

Help Wanted—Fenui le
Darbininkių Reikia

MERGINA namų darbui, tik tru
puti skalbti. Gali dirbti tik dali 
laiko. 1331 Independence Blvd.

PATYRUSI moteris reikalinga 
rėksų (skarmalų) sortavimui. Con
tinental Paper Grading Co., 1529 
So. Jcfferson St. /

vvas sitting, trying to be nice, būt 
Mom noticcd she wasn*t looking at 
Florrie Johnson būt that Florrie 
wa3 watchir.g Dcrothy all the time 
and never taking her. eyes off her 
likę she v.-ai seme strange kind of 
a person Florrie had never seen 
before. Tommy was sort of nervoua 
and Mom could see that the two of 
them uanted. to get away so she 
eaid:

“Why d< n’t you and Dorothy go 
for a ride, Tom?”

And Tom suid: “We were think- 
ing, Mom, of following Pete and 
Steve and giving them a sendoff.”

“That’s just fine,” Mom sa;d. 
Then Cousin Emmy jumped up and 
said, “Let’.i all go,7 Imt M cm told 
her there was j somcth!n.t; she 
wanted to ta Ik to her abnnt; Cousin 
Emrry had no sense at ari and the 
ftrst thing she wou>d v>ant ‘.hom to 
do vvcuh! be to go to l’<e hnte! 
where Pete r.nd St-v« vore going 
and riay sc’ne c-azy trirh <m.

“IVr.’i." M ir,. Flarnigan to 
and Dorothy as - hcy w*!re

ting ready to |»ave, “J 8UPP060 U’ll 
b* you two

Dorothy c;.>’or*d up and laughed 
a UtUe and Tumnoy grinn*d when 
Mom kncu- he ’vonld likę to choke 
her; būt they got vut before any 
body eUe could chhne in and Mom 
noticed that Florne never took h*r 
eyes off Dorothy to the very lašt 
and Chat Dorothy Just barely said 
goodbye to Florrie and that wu» all.

Mom covered tt over. “Tluinke, 
Dorothy, H aras avrfu) nlce of you 
and 1 kuo?; Steve never for- 
get it.”

“Oh, f loved it nll, Mom," Dor- 
otby s*id; and Mom didn t know 
•jvhęthcr Dorothy knew whal she 
had aaid or hvi; so »he just tapprd 
her on the hrm and said; "Doo't 
you drrve i’a’jt, now, jrying to 
este h Uiem "

**Te!J that to your son,** Dorothy 
Uugfaed *a they got m the car. 
-Okay, Mom,” Tcmay laugbed

“Better keep your eye on Pop.”
Mom stood and watehed the scc- 

ond pair of-them go awąy in a car. 
She was glad Tommy was driving.^ 
That showed who would woar tha 
pants in the family. Then she heard 
a noise and Pop was Corning back 
with Pat Flannigan, Hen Johnson 
and even the little banty rooster 
from aeross the way — and Mrs. 
Farrell, too. “I was just going over 
after you,” Mom said to her. Mra. 
Farrel srr.iled likę she had her 
duobta būt the funny part of h 
Mom w»s going over—at a time 
likę tirs cvcrybody should be 
fr-ends.

Pup th.ovght the šame thing. He 
had the rr.cn i n the kitehen and hie 
voke got louder and all of them 
got louder; and Mom had her sus- 
plrions so she made an escuae to 
go o’.’t to tbe k'dchen and there ha 

wilh a big bottle and they all 
had gis jsp ;—even Uncle Louie; and 
h’3 fuce w»3 red and he wm smi!- 
’ug and Mom thnught it was U 
.'Shatnc U”clft Lou’r didn’t smile 
oftenrr K-eaime b*- had a real nice 
sridie; and she wus glad be sWM 

i having u go<-d timr. She thought 
' 6f iem?.nd»ng hm: about bis stom- 

ar.h būt they xaid s^hnappa was 
good for .t bud althougb
Mom bad ber doubts about that.

‘‘So you adnut,’- Pop waa saytng. 
w!th that eye down and bis finger 
out Ūke he was m prosecuung attor- 
ncy. “he’8 a great buy and the team 
can’t get along witho'i». him?”

“Sure.” said Unrle l.ouie, “didn’t
I name hiin ? ”

Pop ahook hi* hoad and laughed 
out loud; then he put his arm 
around Uncle Izuiie's shou’.der and 
said. confidėiitia! likę, to the uthera; 
“By daug and he did, t<»o. Be said, 

got to gu dv«r back u» the 
founder of Iivubhoui-v Tl-oma* Jef- 
fnraon himsėU—”

Th*m Moin knew Pop fra b fvJI’ 
'Te Hr <'uo*luu«d)

C/ipmelrt, ’«»?, •>' V.irn^į, W*JUrv 
n4«*ph-»r.* e* K«ia 4 "

S. L. A. 129 kuopos metinis su
sirinkimas ivyks sausio 14 d., 1 vai. 
po pietų, G. Chernausko svet., 1900 
So. Union Avė. Visi nariai dalyvau
kite metiniame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptari
mui. Taipgi nepamirškite naujų na
riu atsivesti prirašyti prie S. L. A. 
129 kuopos. Valdyba.

Teisybes Mylėtojų Draugystes me
tinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 14-tų d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
12-tą vai. dienos.

Visi nariai-ės dalyvaukite, nes bus 
svarbių reikalų, svarstymui. Be to,
valdyba ir įvairios komisijos patieks 
raportus. Kurie nariai-ės esate sko
lingi Dr-tei už 1933 metus, būtinai 
užsimokėkite, kad neliktumėte iš
braukti.

— St. Narkis, Sekretorius, 
1900 W. 35th St., Chicago, III.

ATLANKYKITE
White Star Tavern

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

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

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikią

•For Rent
RENDON Storas geras dėl saliuno 

arba bile kokio biznio — pigiai, 
’riežastis savininkas išvažiuoja ant 
farmos. 4533 S. Wood St. Yards 2594 

—O—

IEŠKAU 2 arba 3 kambarių ga
ru apšildyta apartmentą. Kas turi
me praneškite laišku Box 69, 1739 
So. Halsted St. Naujienos.

—O—

STORAS rendai; yra saliuno fik- 
čeriai. Yra salė ir 3 kambariai. Pi
giai. 4147 So. Kedzie Avė., žrros 
ūbos.

* Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė, 
visokių tautų apgyventa, gera vieta 
karštas vanduo, apšildyta Renda pigi 

801 W. 74 St.

Naujas jaunas čiagimęs lie
tuvis jaunuolis įžengiami musų 
profesionalų eiles, — Dr. John 
Russell-Raslavičius. Baigęs 
internatąCook apskričio ligoni
nėje jaunas profesionalas yra 
pasiruošęs pradėti gydytojo ir 
chirurgo praktiką.

Gimė, augo ir mokėsi Chi
cagoje. Baigęs McClellan pra
dinę mokyklą, Bridgeporte, 
jaunas Jonas Raslavičius įsto
jo į Lindblom High School, 
išėjo preliminarius medicinos 
kursus Cranė kolegijoje ir įs
tojo į Loyolos universitetą 
— medicinos fakultetą. Ap
siginklavęs su “Bachelor of 
Science” laipsniu, pasekmin
gai perėjo kursus universitete. 
Buvo paskirtas j Loyolos Gar
bės Medikalį Seminarą. Taip’ 
gi . gavo stipendiją Loyolos 
psichologijos departamente ir 
po vienų metų mokymb ir ty
rinėjimo daębo, gavo Mastęti 

lof Science laipsnį. , Jis taipgi

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

MILDA
■ • ■tHEATRE**

RAMOVA
■ ItheatreO
35th ir So. Halsted Street

L

PARSIDUODA tabako, saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė, 
priežastis pardavimo — apleidžiu 
miestų. 3500 So. Union Avė

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta ir biznis tarpe lietuvių ir lenkų, 
labai pigiai. Atsišaukite 4337 So. 
Wood St.

Suusio 12—13

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, Landas mašinos, geram sto
vy. Parduosiu pigiai arba mainy
siu, kas turi Lietuvoj nuosavybę.

2555 W. 48rd Street

31-ma ir South Halsted St.
J

Sausio 12—13 “Stage Mothef

MARQUETTE Parke saliunas par
siduoda; gera vieta; arba i partne
rius. Vienas savininkas, bus galima 
pasilikti, jeigu sutiktumėm. 2416 W. 
69th Street

Farmg For Sale
,Tkiti Pardavimui

‘Midshipman Jack’
su BRUCE CABOT, 

BETTY FURNESS

su >ILICE BRADY

taipgi komedija ir kiti 

įvairumai.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui 

-^WWWWMW*^**M***AAA*MRA**<M^***M?*W**w

6 KAMBARIŲ cottage, gazas, mau
dynė, elektriką, West 42nd St. Cash 
kaina $800. Savininkas Yards 1614.

r. >
-V ■.<

PARDAVIMUI restauracija su mū
riniu namu. 5 kambariai užpakaly, 
furnace apšildomas, {mokėti reikia 
$2,500. 5714 W. 65th St. Telefonas 
Prospect 8284. ’




