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Gub. Tyrinės Kalinių Pa 
roliaus Raketą

Iš advokatų, kurie už pinigus prižadėdavo 
paliuosuoti kalinius, bus bandoma 

atimti advokatų teisės
SPR1NGIELD, III., s. 14. — 

Gubernatorius llorner įsakė 
nuodugniai ištirti advokatų, po
litikierių ir kitų varomą rake
tą su paliuosavimu kalinių ant 
paroliaus, ar išgavimu pardo- 
no.

Gubernatorius įsakė visuose 
atsitikimuose surinkti įrodymus 
prieš tokius advokatus ir ban
dyti iš jų atimti advokatų tei
ses.

Visi kaliniai nori laisvės. To
dėl suktiems advokatams ir po
litikieriams nesunku yra priei
ti prie kalinių giminių ir pri
žadais panaudoti savo politinę 
įtaką ir kalinį paliuosuoti, iš-

gauti iš jų nemažas pinigų su
mas. Kartais jiems ir pasise
ka kalinį paliuosuoti, bet tan
kiausia tik pinigus išvylioja. 
Tokis raketas yra labai plačiai 
varomas.

Akyplėšiškiausias to raketo 
pavyzdys yra karo veteranas 
Hempel, iš kurio trys advoka
tai išviliojo apie $8,000 pri
žadėdami paliuosuoti jį iš Jo- 
liet kalėjimo, bet paliuosavimo. 
neišgavo. Prieš tuos advoka
tus busianti užvesta byla.

llorner sako, kad kol jis yra 
gubernatorium, nė vienas kali
nys nebusiąs paliuosuotas už 
pinigus.

Chicago, III. Pirmadienis, Sausio-January 15 d., 1934
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18 BUVUSIO CHICAGOS APYLINKĖS PIENO STREIKO
MM

Pikietuojamtys farmeriai ant kelių sulaiko visus automobilius ir žiuri, kad jie negabentų pieno 
į Chicago. Surastas pienas būdavo tuojaus išliejamas ant kelio.

Lietuvos Naujienos
Nori nugriauti daug Ko moko nacių mokyto 

jai vaikus Klaipėdos 
krašte

trobesių
KUPIŠKIS. Panevėžio apskr. 

—šiame miestely komisija, tik
rindama trobesius, rado apie 30 
trobesių labai aplužusių. Toki 
trobesiai, kaipo gadiną miesto 
vaizdų, savininkams įsakyta nu
griauti. Apylinkes ūkininkai 
sako, kad girdi, jeigu nugriaus 
tiek trobesių, tai miesetlis at
rodys kaip gaisro sunaikintas.

Nepaprasti radiniai pas dvyli
ką vokiečių piliečių Klaipėdos 
krašto mokytojų

'■f

Neaiškios priežasties 
auka

30,000 Argentinos 
turistų sulaikyti 

Čili potvynių

Surado čiepus nuo 
tyfo

Pennsylvanijos ant
racito angliakasiai 
nutarė streikuoti

ney, kuris tą uniją sutvėrė 
keli metai atgal, kai pralaimė
jo rinkimus senojoj unijoj ir 
neteko ten vietos.

Susisiekimas per Andų kalnus 
nebus atsteigtas per kelis mė
nesius. 40 žmonių žuvo

Streiką skelbia naujoji antraci
to angliakasių unija, reika-

* laudama pripažinimo

Anglija gins Holan 
dijos salas Indijos 

vandenyne

VVILKES BARBE, Pa., s. 14. 
—Naujosios antracito (kietųjų 
anglių) angliakasių unijos — 
United Anthracite Miners of 
Pensylvania konvencija, kurioj 
dalyvauja apie 500 delegatų, nu
tarė paskelbti generalinį strei
ką pirmame distrikte, kuris ap
ima Scrantono ir Wileks Barre

Neužilgo po paskelbimo strei
ko, Lackawana pavieto teisėjas 
Nevvcomb jsakė naująjai uni
jai parodyti priežastį kodėl jai 
leturi būti uždrausta pikietuo- 

ti astuonias Penn Anthracite 
Mining Čo. kasyklas, Svarsty
mas injunctiono bus pirmadie
ny.

Valstijos valdžia irgi yra pri
sirengusi veikti. Valstijos po
licijos kapt. Clark paskelbė, 
kad prie jo vadovaujamų poli- 
cistų dar prisidės apie 100 po- 
licistų iš vakarinės Pennsylva
nijos, kurie apsaugosią visus no
rinčius dirbti.

BBUSSELIS, Belgijoj, s. 14. 
—Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad Holandija yra pada
riusi slaptą sutartį su Angli
ja, einant kuria Anglija gins 
Holandijos salas Indijos vande
nyne, jei ištiktų karas Tolimuo
se Rytuose, kurį japonai numa
to po 1936 m.

Holandija turi visą eilę tur
tingų gamtiniais turtais salų 
Indijos 
jos ir 
didelio 
tų tas 
muose
Japonija 
užgriebti, 
gas, dėl 
žaliavos.

(Holandija ten valdo Java, 
Borneo, Sumatra, Bali, pusę 
Naujosios Gvinėjos ir eilę ma
žų Moluccas salų).

SANTIAGO, Čili, s. 14. — 
30,000 Argentinos turistų liko 
sulaikyti Čili didelių potvynių 
Andų kalnuose. Jie yra labai 
nusiminę ,nes esančiomis žinio
mis, negalima bus atidaryti ge
ležinkelių ir vieškelių kalnuose 
per penkis mėnesius.

Didžiuma turistų atvyko au
tomobiliais, bet negali sugryšti 
namo, nes visi kloniai yra 
giliai užlieti vandens.

Skaičius žuvusių potvyniuose, 
kurie prasidėjo trečiadieny, sie
kia 40 žmonių.

MASKVA, s. 14.—Mechanikos 
institutas Charkove, kuris ty
rinėjo čiepus nuo tyfo, paskel
bė, kad jis surado naujus ap
saugos čiepus nuo tos ligos, 
kurie yra veiksmingi ir ne
kenksmingi. Tai yra labai svar
bus atradimas, nes ta liga yra 
Rusijoje labai išsiplatinusi.

Prezidentas Roose- 
veltas sušaukė aukso 

konferenciją

vandenyne, tarp Indi- 
Australijos, bet neturi 
karo laivyno, kad galė- 
salas apginti, jei toli- 
rytuose kiltų karas ir 

pasikėsintų tas salas 
kaipo jai reikalin- 

tose salose esančios

žmogvagis-žmogžu- 
dys pasmerktas 

mirčiai

su

tos 
už

Rusai areštavo 6 sve 
timšalius už eko
nominį špionažą

VARĖNA, Alytaus apskr.— 
XII. 19 ryte, priemiesty, Anta
kalnio km. nuosavame klojime 
pasikorė Jaskonis Adolfas, ne
vedęs, 38 metų amžiaus ūkinin
kas. Įvykio vieta: klojimas, iš 
vidaus pusės durys užkabintos. 
Prie velionies rasta iškritę 5 
lt. Moneta ir kt. Nusižudymo 
priežastis tiriama.

Streikas yra pasekmė kovos 
tarp dviejų unijų—naujosios ir 
senosios, United Mine Workers 
of Am. Naujoji unija labai rūs
tauja ant nacionalės darbo tary
bos, kuri atsisakė šią uniją pri- 
oažinti ir tik prisižadėjo pa
dėti ištirti. Streiku ir norima 
tą pripažinimą išgauti. Naujo
ji unija sakosi, kas prie jos 
priklauso didesnė pusė 60,000 
antracito angliakasių. Senoji 
gi unija sako, kad prie naujo
sios unijos priklauso 
dėlė dalelė dirbančių 
šių.

Naujosios unijos
prezidentas yra Thomas Malo-

TOKIO, s. 14. — Du žymus 
vulkanologai, Dr. Honma ir 
Dr. -Matsumoto prapuolė išvykę 
tirti veikiantį ugniakalnį Ku- 
chinoerabu saloj. Į salą iš
plaukė du gelbėjimo laivai.

Vėliau juos surasta gyvus, 
tiriant ugniakalnį.

Pasimirė misteriškas 
“Wall gatvės vilkas”

tik nedi- 
angliaka-

distrikto

ORRS
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskį šilčiau*; 
galbūt lietus j vakarą.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:- 
43.

* •

COLUMBIA, S. C., s. 14. — 
Robert H. VViles, 43 m., kuris 
išvogė ir nužudė 15 metų vai
ką, liko pasmerktas mirčiai ir 
bus nužudytas elektros kėdėj 
kovo 12 d.

Jie prisipažino, kad jis išvi
liojo iš namų Harris, Jr., kad 
pareikalauti $1,000 išpirkimo. 
Tečiaus jo planas nepasisekė ir 
jis vaiką nužudė miškuose. Jo 
advokatas bandė teisinti jį, kad 
jis esąs pamišėlis, tečiaus į tą 
teisėjas neatkreipė jokios do
mės.

NEW YORK, s. 14. —Well- 
ington hotelio kambary, ku
riame jis apsigyveno prieš ke
lias dienas, rastas negyvas 
David Lamar, misteriškas “Wall 
gatvės vilkas”, kuris kelis sy
kius buvo susikrovęs .milionus, 
bet juos visus prašvilpė ir mi
rė beturčiu. Mirė, kaip spė
jama, nuo širdies ligos.

Kas jis yra, iš kur jis kilęs, 
niekas nežino. Dagi niekas ne
šino tikrosios Lamar pavardės, 
nė jo amžiaus. Atvykęs iš ne
žinia kur į New Yorką, , jis 
greitai pradėjo spekuliuoti bir
žoje. Jo spekuliacijos buvo to
kio pobūdžio, kad jis kelis sy
kius buvo patekęs j kalėjimą. 
Sakoma, kad jo bijojosi net ir 
Morganas..

Paliuosuos “užmirš 
tąjį kalinį”

STILLWATER, Minu., s. 14.- 
Kalinys James King, 75 m., ku
ris buvo nuteistas visam am
žiui kalėj iman už užmušimą
bartenderio Hibbing, bus pa- 
liuosuotas iš kalėjimo kaip tik 
valdžia suras 
yra iškalėjęs 
buvo žinomas 
kalinys”, nes 
tuos 33 metus negaudavo laiš
kų, niekas pas jį nesilankė, o 
ir jis pats niekam laiškų ne- 
rašinėjo, nes jis pats norėjo, 
kad jis butų visų užmirštas.

jam darbo. Jis 
jau 33 metus ir 
kaipo “užmirštas 

jis per' visus

WASHINGTON, s. 14.—Pre- 
zidentas. Rooseveltas šiam va
karui sušaukė Baltą j ame Name 
konferenciją - senato ir atstovų 
buto bankų ir pinigų komite 
tų, iždo sekretoriaus Morgen- 
thau, generalinio prokuroro ir 
kitų su iždo departamentu 
rištų ekspertų.

Manoma, kad pasėkoje 
konferencijos prezidentas
kelių dienų patieks kongresui 
pranešimą aukso klausimu.

Pastaruoju laiku prezidentas 
daugiausia ir svarstė 
klausimą. Tuo reikalu turėjo 
įvairių pasitarimų.

Dar niekas nežino kokius pa
siūlymus prezidentas patieks pi
nigų klausimu. Gal būt. parei
kalaus daugiau galių dolerio 
devahtfacijai. Valdžiai yra rei
kalinga daug pinigų šalies gai
vinimo darbams. Dabar val
džia į dieną išleidžia $250,000,- 
000, taipgi reikalinga dar $154,- 
000,000 į dieną refinansavimo 
tikslam^.

pi nigų

Kubos daktarai 
streikuoja už au- 

gštesnes algas

NANKING, Chinijoj s. 14. — 
Paul Noulens ir jo žmona —“po
ra be tėvynės”, paliovė bada
vimą kalėjime. Noulens bada
vo 26 dienas, o jo žmona-—18 
dienų. Valdžia jau rengėsi juos 
prievarta maitinti. Jie buvo su/ 
imti kaipo komunistų suokal
bininkai.

■

MASKVA, s. 14. — Maskvoj 
galima, tikėtis naujos “šnipų” 
bylos, kuri gali lygintis gar
siąja! Anglijos Metropolitą n- 
Vickers atstovų bylai, bolševi
kams areštavus manažerį ir pen
kis svetimšalius atstovus Con- 
troll Co. skyriaus Societe Ge- 
neraledes Sicrveillances iš Ge- 
nevos. Suimtieji yra kaltina
mi už ekonominį špionažą-.

Ta kompanija yra internacio
nalinė organizacija, kuri pa
tvirtina eksportus į didžiuosius 
pasaulio portus.

Taipjau tapo suimti 20 rusų 
darbininkų, kurie dirbo tai 
kompanijai. Ta kompanija 
veikė Ritei jo j jau apie 6 me
tus.

HAVANA, s. 14. — 4,000 li
gonių, daugelis jų sunkiai ser
gančių, turėjo apleisti Ispani
jos draugijos ligonines, sustrei
kavus 900 daktarų, nes ligoni
nės neišpildė jų reikalavimo pa
kelti algas. Ligonines dabar sau
go kareiviai.

Ligoniai liko išgabenti j na
mus, ar miesto, valdžios ir pri
vatines ligonines.

Brolvaikis dėdę užmušė
VEIDLONAL—Rokiškio vai. 

Gruodžio 23 d. šio kaimo žiau
rus nuotykis visai apylinkei su
drumstė ramias *Kučias ir Ka
lėdų šventes. Pil. Staboniui 
vakare nuėjus į šulinį vandens, 
užpuolė jį brolio sūnūs ir ki
biro smūgiu užmušė. Nuvežtas 
ligoninėn Stabonis mirė.

Chiniją nugalėjo Fu 
kien provincijos 

sukilėlius

“Liet. Keleiv.” rašo, kad gruo
džio 21 d. Valstybės saugumo 
policija padarė kratas pas 12 
vokiečių piliečių mokytojų, pa
laikančius glaudžius ryšius su 
Vokietijos nacionalistais vei
kiančiais musų politinėse par
tijose. Laike kratų pas dau
gumą vokiečių mokytojų rasta 
taip 
“Biblijų 
Kampf” ir įvairios nacionalis
tų ideologinės ir jaunimo or
ganizavimo literatūros, nacio
nalistų maršų bei dainų leidi
nius ir. gaidas; vokiškų laik
raščių, kiršinančių prieš Lietu
vą, straipsnių iškarpų. Susira 
šinėjimų su vokiečių neciona- 
listų organizacijomis ir pačių 
mokytojų ir mokinių ir eilėraš
čių.

Koks tų rašinių bei eilėraš
čių turinys, galima spręsti iš jų 
už vardijimų. Pavyzdžiui.: “Die 
Refreiung dės Memellandes”. 
“Der 1 Mai 1933”, “S. A. Tit- 
lerlied” ir t. toliau.

Pažymėtina, kad rastosios 
knygos ir laikraščiai, kurių iš
karpos atrastos, į Leituvą įvež
ti uždraustos. Valst. saugumo 
policija tęsia nuodugnius tyri
nėjimus ir daro kvotą.

vadinamų hitlerininkų
” — Hitlerio “Mein

Kur gyvena buvusieji 
Lietuvos dvarininkai

ii’i

6 darbininkai užmuš 
ti eksplozijoj 

dirbtuvėje
HARTFORD, . N. C., s. 14.— 

Mažiausia šeši darbininkai liko 
užmušti ir 7 sužeisti eksploda- 
vus boileriams Eastern Cotton 
Oil Co. dirbtuvėj pačiame vi- 
durmiestyje.

Rytais žmogaus gy
vybė vos tik laikosi

WASHINGTON, s. 14.—Mo
kslininkas surado, kad gulin
tis lovoje žmogus prieš pusry
čius pagamina tik tiek energi- 

žvakutė galėtų
Tiek energijos vos už- 

žmogaus gyvybei palai-

surado Dr. Benedict iŠ

SHANGHAI, s. 1,4. — Prieš 
du mėnesius prasidėjęs Fukien 
provincijoj sukilimas liko su
triuškintas ChinijOs nacionalis
tų kariuomenei užėmus provin
cijos sostinę Foochow ir iš
sklaidžius sukilėlius.

Į Foochow išplaukė Anglijos 
ir Japonijos karo laivai, o ja
ponai išsodino savo jurininkus.

Išrinko trečią arbi- 
tratorių pieno kainų 

nustatyme
Sar-

Wes-
CHICAGO.— Fred W. 

gent, prezidentas North 
tern geležinkelio, tapo išrinktas 
trečiuoju vyriausiu arbitrato- 
rium, kuris nustatys kainą, ko
kią Chicagos pieninės turėtų 
mokėti ūkininkams už pieną.

Tikimąsi, kad nuosprendis dėl 
pieno kainų bus išneštas tre
čiadieny.

KAUNAS.—Buvusių Lietuvos 
dvarininku dabar Lietuvoje 
yra tik liekanos. Daugumas jų 
gyvena užsieny, daugiausia 
Lenkijoj. Ir kai atlyginimus 
gauna už nusavintus dvarus jų 
įgaliotiniai pinigus siunčia į 
Lenkiją, Angliją, Pranciją, net 
Sovietus, t. y. ten, kur buvu
sios didybės gyvena.

Sovietuose gyvenantiems b. 
Lietuvos dvarininkams sunkiau 
pinigus perduoti, nes valiutos 
kaip išvežimas, taip ir įveži
mas griežtai kontroliuojamas, 
tki pinigai siunčiami aplinki
niais keliais.

“Klaipėdos kraštan 
greit ateisiąs 

Hitleris”
Lietuvos valstybės priešai Klai

pėdos krašte nenurimsta

Jurininkai užgriebė 
miesto salę

4 žuvo auto nelaimėj
GRESHAM, Nebr., s. 14. — 

Mrs. Schultz ir trys jos vaikai, 
jos vyrui matant,, liko užmuš
ti, traukiniui užvažiavus ant 
jų automobilio, jis vyras su 
kaimynu važiavo atsilikę 70 pė
dų kitame s automobiliu j e.

jos, kad vos 
degti, 
tenka 
kyti. 

3 < X * 

T?
Carnegie Instituto tyrinėdamas 
kiek energijos suvartojama 
prie įvairių darbų.

Ryte miegant žmogaus kū
nas pagamina tik vieną kalorą 
į minutę. Bet kai jis atsikelia, 
tai gaminimas energijos tuojaus 
padidėja ir todėl jam bu‘na rei
kalinga maistas.

Mažiausia energijos išeikvo
ja sėdintis žmogus, daugiausia 
—toli važiuojąs dviratininkas. 
Riebus žmogus sunaudoja dau
giau energijos prie tp paties 
darbo, kaip liesus. Jauno žmo
gaus klibas pagamina daugiau 
energijos, negu seno. Moterys 
irgi mažiau energijos pasiga
mina, palyginant su lygaus svo
rio, augšČio ir amžiaus vyru.

40 bePARYŽIUS, s. 14 
darbių jurininkų užgriebė mies
to salę nedideliame Longueil- 
Annel miestely ir vis dar joje 
tebesilaiko.

15 žuvo potvyniuose
GE0RGiET0WN, s. 14. — 15 

žmonių žuvo potvyniuose Ang
lijos Guianoj. Nuostoliai sie
kia $1,500,000. Liūtys sunaiki
no pasėlius ir gyventojams grę- 
sia badas.

BERLYNAS, s. 18. — Načiai 
uždarė dvi nacių slaugių or
ganizacijas ir privienijo jas 
prie nacionalės slaugių draugi
jos.

KLAIPĖDA. XII. 11. Elta.— 
Krašto konmendantas nubaudė 
mokytoją Brusdeilyną trims 
mėnesiams kalėjimo arba 5,000 
litų už tai, kad šmeižė valsty
bę, valdžią ir kariuomenę ir į- 
Žeidinėjo valdininkus, einančius 
savo pareigas. Bru’sdeilynai 
viešoje vietoje, Klaipėdos gele
žinkelio stotyje, tvirtino, kad 
greit ateisiąs Hitleris ir kil
ius ^‘kerštas bei dantų grieži
mas”.

—Ministerių kabinetas pri
ėmė vietos savivaldybių įstaty
mo pakeitimą, pagal kurį kai- 
kurie valsčiai panaikinami, 
miestams suteikiamos savival
dybių teisės ir miestai keliami 
iš II eilės į I ministerių kabi
netui nutarus.

—žemės Ūkio Rūmai savo 
ateinančių metų biudžete pa
skyrė 80,000 litų pašalpos 19- 
kai silpnai veikiančių pieninių.
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Brooklyn, N. Y

tik ne poterius, bet

atrodė

va, jau 5-ta valan-

Pittsburgh, Pa
Dėl Delegato priekaištų

jog šiame

at-

Adresas

Nauji 
lai būna

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiiku skausmu kentėjimai yra

skri- 
visai 
dele- 
buvę

No. 4 Delegatas
SLA. 3-čio apskričio

“Ant kalno 
Kraučiunas 

> — moteris 
Visi linksmi,

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros

„.v —.-Ii>'«l«MHIHnhM—m.h- «. ■».

Exp«ll«r1a. Kai tilt iftrindte skauda
ma* vieta* liuo patikttinu vaistu, tuo
jau* jausite maloni* Mlum*. kas liudys, 
kad Pain-Exp*ll*ri* dirba savo darb*.

t*, kuomet Paln-Įtamsl- 
1 tusmą tokiu pastebėtinu

tumu. M vaistinėse kaina 35c.
TO*.—sHrtias* didumo bonkutto

Tiktai tfltfub turi Inkaro vaisbalenldi.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

[korespondencijos
Norwood, Mass.

Atsakymas Delegatui
/ .

komunistišką

Padėkos 'žodis
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MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas -♦ Pavardė

Pirmadienis, šalis. 15, 1934

“Laisvė“ No. 284-308 
mygtinai tvirtina, kad buk 
tos odos fabrikų darbininkų 
vadai yra socialistų partijos 
įtakoje. Tų vadų kalbose, esą, 
nesimato jokio karingumo. 
Girdi, tai tik klupčiojimas prieš 
valdžią ir NRA. “Keleivis“ taip 
pat einąs su išdavikais.

Pirmiausiai turiu* pasakyti, 
jog socialistų partija su minė
tu streiku nieko bendro netu
rėjo. National Leather Work- 
ers Association priskaito apie 
64,000 narių. Ji palaiko arti
mą kontaktą su čeverykų uni
ja, kuriai priklauso maždaug 
175,000 narių. Toji unija per
nai daugelyje vielų buvo pa
skelbusi streikus. Kai streikas 
buvo paskelbtas Peabody, 
Mass., tai odas pradėjo vežti 
j Nonvoodą ir čia jas išdirbi
nėti su pagalba “skebų“. Ka
dangi čia unijos nebuvo, tai 
darbininkai tik 
pasitaiko proga

Kai Peabody 
sibaigė streikas, 
ganizuoti unijos 
woode. Tokiu bildu buvo ban
doma visus odos darbininkus 
sutraukti į vieną uniją. Atvy
ko unijos organizatoriai ir pa
sisakė. jog jie yra “šimto nuo
šimčių“ amerikonai. Sekreto 
rius, kuris yra vyriausias kal
bėtojas ir kartu streiko va
das, priklauso katalikiškai or
ganizacijai Knights of Colum- 
bus. Tai D. Boyle. Vyriausia 
raštinė, kuri randasi Peabody. 
Mass., yra nukabinėta religi
niais paveikslais.

Na, ir pradėta pas mus 
ganizuoti 26-tas lokalas. Tuoj 
tapo paskelbti prezidento Roo
sevelto obalsiai bei NRA. dės
niai. Visų tautų darbininkai, o 
ypač bažnytiniai, pradėjo spar
čiai rašytis. Nemanau, kad ii 
gabiausias socialistų kalbėtojas 
butų galėjęs darbininkus į uni
ją suorganizuoti bei juos į 
streiką išvesti. Bet Boyle’ui ir 
jo padėjėjams tas pavyko. Kai 
tapo paskelbtas streikas, tai ji 
rėmė visos politinės partijos ir 
bažnyčios. Rėmė tiek finansi
niai, tiek moraliai. Komunis 
tai taip pat gerai dirbo. Norė
dami parodyti savo kovingu
mą, jie pradėjo nešti savo li
teratūrą. Juo daugiau jie ne
šė tą literatūrą, tuo airiai ka
talikai smarkiau ją draskė.

Vieną dieną pikieto lyderis 
užtraukė kokią tai giesmę, pra
šydamas Dievo pagalbos. “Lais
vės“ žiopli strategai staiga 
streiko vadus pradėjo vadinti 
praktiškais komunistais. Tapo 
pakviestas iš Bostono Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
atstovas. Pastarasis streiko va
dams pasižadėjo, kad komu 
nistiškai nekalbės. Jis išrėžė 
tokį spyčių, kuris streikieriams 
patiko, ir susilaukė didelių 
aplodismentų. Mat, kai kurie 
klausytojų manė, kad tai yra 
NRA. atstovas, kadangi jis pa 
sižadėjo streikieriams teikti 
visokią paramą. Suareštuo
tiems pasižadėjo duoti advo
katus, kurie gins “juos teismuo
se. Pažadėjo taip pat užstaty
ti kaucijas.

Streiko vadai, būdami šim
taprocentiniai amerikonai, pa
sidavė arbitracijai. Kad paten
kinti streikierius, vadai dar 
pamelavo, kad išvysią tuos ske- 
bus, kurie pirma ėjo su strei- 
kieriais, o paskui grįžo į dar
bą. Vadinasi, prisidėjo prie 
streiko laužymo. Tuo tarpu 
/Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo sekretorius, žydas iš 
Bostono, nepasiprašęs nei bal
so, pradėjo kalbėti. Streikie- 
riai susigriebė ir išmetė jį, — • 
nuleido žemyn gaisro laiptais.

Nors komunistai ir buvo pa-

nistai yra kalti. Norėjo išsi
sukti Amerikos štalincai nuo 

. atsakomybės, bet nepasisekė.
! Dabar pažiūrėkime, ką rašo 
sklokininkų “Naujoji Gadynė“ 
(spalių 12 d. 1988 m.) apie tai, 
kaip bimbinio tipo komunistai 
elgėsi Petersone laike audėjų 
streiko. Paklausykite: “Į taip 
vadinamą City Stadium susi
rinko minios vargdienių, dar
bo žmonių, skaičiuje apie 20,- 
000. Prieš pat pradėsiant de
monstracines prakalbas, kuo
met ramiai sėdėjo tūkstančiai 
darbininkų streikierių, atmai- 
šavo apie 1,000 Nacionalės

, Tekstilių Darbininkų unijos 
narių (ar simpatikų) ir, kai-

i po ‘didvyriai’, su pilna ‘revo
liucine* baubimo dvasia, įmar- 
šayo į* Stadiumo areną. Ta- 
čiaus, kaip tik streikierių ma
sinių reitingų pirmininkas Ke- 
ler, kalbėdamas, užkliudė na- 
cionalės unijos vadų netaktiš
kąjį elgesį streiko eigoje, tuo- 
jaus visi po komanda pradė
jo baubti ir neleido kalbėti. 
Kalbėjo Benjamin Gitlowas, 
Frank Crosway (negras) ir ki
ti; ir dar buvo keli kalbėtojai, 
tačiaus baubikai neleido kalbė
ti. Bet kaip tik kalba Rubin- 
stein ar kuris kitas ne nacio
nalės unijos vadas, tuoj Brow- 
no baubiai dirba! Norėta bau- 
bikus nuraminti, prašalinti, ta
čiaus prasidėjo ‘revoliucija’... 
•Susirinkimą ‘uždarė’. Nereikia 
manyti, kad sektantiniai ko
munistai nevelina darbiniu 
kams gero, kad jie nenori ko
voti. Ne, jie ne dėl to skaldo 
ir demoralizuoja darbininkus, 
kad pasitarnauti fabrikantams, 
bet dėl to, kad prikelti iš nu
mirusių savo ‘prestižą’. Mat, 
NTWLT. faktinai buvo mirus; 
ji gyvavo tik ant popieros, o 
jos viršininkai maitinosi iš au
kų ir piknikų. Gatves nuklojo 
lapeliais, kuriuose reikalauja 
vienybės su ‘pardąyikais*. Siun
čia telegramas ir laiškus vi
soms NRA įstaigdmš/feikalau 
jant NTWU pripažinimo, su 
nurodymais, kad didžiuma dar 
bininkų eina su ja... O įrody
mui savo tikrinimo rengia gat
vėse demonstracijas, kurios 
daugiau panašios į bažnytines 
procesijas: priešaky nešama 
Roosevelto paveikias, mėlynas 
erelis su NRA, iš šalių dvi 
amerikoniškos vėliavos, kurias 
lydi didelis bubnas. Tikras ščy- 
rasis cirkas! Arba vėl. Kuo
met ‘vadai’ dasižino, kad strei
ko komitetas rengia demon
straciją, tai jie surengia sa
vo maršavimą dieną pirmiau, 
kad darbininkus sumaišyti, kai 
jie nesuprastų, kas, kur, kaip. 
Iš to, žinoma, nieko neišėjo. 
Tik išsiaiškino tas, jog ir na
cionalės Unijos ‘vadai’ nori dar
bininkus parduoti, bet neturi

sižadėję areštuotus strdikieriirs 
ginti teismuose bei aprūpinti 
juos kaucijomis, bet po to, kai 
jų atstovas tapo išmestas iš 
svetainės lauk, tai jie ir savo 
pasekėjus paliko “išdavikų va
dų ir teisėjų globai“.

Vadinasi, dėliai to, kad uni
jos vadai nebesiskaito su ko
munistais, tai pastarieji labai 
įtūžo. Įtūžo tiek, kad išleido 
lapelį, kuriame prirašė visokių 
kvailų reikalavimų. Tų reika-' 
lavinių jie net prieš streiką 
nestatė kompanijoms. Bet blo
giausias jiems dalykas yra tas, 
kad į tuos lapelius niekas ne
kreipia dėmesio. Na, o jie tiek 
vargo turėjo, kol lapelius po 
stubas išnešiojo. Tuo tarpu 
mitinguose niekas apie tas tuš
čias pastangas nei pirsę žod
žio neprisimena. Lįsti atvirai 
į unijos susirinkimus su savo 
lapeliais komunistai bijosi, — 
mat, kartais gali gauti j kai
lį. Tačiau jie naudoja kitokį 
triksą: prieš susirinkimą ateina 
į svetainę ir padeda lapelius 
ant kiekvienos sėdynės. Atli
kę tą “revoliucionišką“ darbą, 
jie skubinasi išnešti sveiką sa
vo kudašių.

Tikri cirko klounai tie mu
sų komunistai. Išdėstę savo ka
tekizmą, jie rėkia, kad štai 
streikieriai dar negavo to ir 
kitko, 
lincai 
vedę, 
butų 
Juk jus, komunistai, jau kar
tą vedėte bedarbius į Wash- 
ingtoną, reikalaudami kiekvie
nam po $25* per savaitę. Pas
kui pasitenkinote trylika ir net 
dešimtimi dolerių. Na, ar kas 
išėjo iš to? Pagalios, kai su
sikūrė vietos bedarbių taryba, 
tai norėjote kiekvienam bedar-' 
biui gauti po šešis dolerius per 
savaitę. Ar gavote?

Reikalauti daug kas galima. 
Bet visas klausimas 
prie to, — kiek tie 
mai yra praktiški ? 
tams tai teko patirti 
kailio. Sakysime, jie pradėjo 
visokiais budais apgaudinėti 
bedarbius ir net bandė savo 
diktatūrą įsteigti. Tai privedė 
prie to, kad bedarbiai sukilo 
ir sudaužė visą 
inventorių salėje.

“Laisvė” rašo, 
komunistai visai 
ro užgriebti streiko vadovybę. 
Nejaugi? Kokie jie geri! Ta
čiau visa bėda tik ta, kad fak
tai 
lo 
jie 
ti. 
rence 
įvyko spalių mėnesį 1931 me
tais. Berkmaniutė ir lietuvis 
Kraucevičius, kiek drūti, dar
bavosi, kad patraukti streikie
rius savo pusėn. Buvo atvykęs 
net pats Stalino įpėdinis Ame
rikai, Fosteris. Na, o kuomet 
audėjai streiką pralaimėjo, tai 
visokie Maskvos agentėliai tuoj 
pradėjo dūliai to kaltinti so
cialistus.

Kai Mass. komunistai susi
rinko nominuoti savo kandi
datą į prezidentus, tai tuo pa
čiu laiku* išleido ir savotišką 
“manifestą“, kuriame sakoma, 
kad 23,000 Lawrence audėjai 
pralaimėjo streiką todėl, kad 
jį sulaužė socialistų partija. 
Bet žurnale “The Communist“ 
už gegužes menesį Internacio
nalo Pildomasis Komitetas vi
sai kitaip kalba. Komitetas 
tiesiog sako, jog audėjų strei- j sustreikavo Shoe Brako kom- 
kas tapo pralaimėtas dėl blo- panijos darbininkai, tai tas 
gos taktikos, sektantiškumo, “vadas“ atsiguiė į lovą, kad 
stengimosi paversti streiką vien nereikėtų, gink Dieve, stoti į 
partijos politiniams tikslams, pikietuotojų eiles. Kai streikas 
atsirubežiavimo nuo masių ir pasibaįgė darbininkų pralaif 
t. t. / ' .mojimu, tai ir jis grįžoJf^Mar-

Vadinasi, meluoja nesųsita^ bą. > •
rę. Amerikos komunistų spau- Dabar tas komisąrukas, tur 
da dėl streikų pralaimėjimo vi- būt, iš “papasos“ Angariečio 
są kaltę suverčia apt socialia• susilaukė naujų tezių, nes pra- 
tų, o komunistų internaciona- dėjo agituoti/- už demokratą 
las suranda, jog patys komr Itarry B. Butters, kuris stato

Tai taip kalba sklokininkų 
organas apie ščyrųjų pastan
gas vadovauti streikams, ščy- 
riemsiems ne darbininkų vie
nybė rupi, o tik savo krūme
lis. Stengiasi jie palaikyti sa
vo prestižą, kad paskui galė
tų Maskvai pasigirti, kad ir jie 
veikia.

Musų lietuviški bolševikų ko
misarai niekuomet savo dide
liu protu nepasižymėjo, žino
ma, sunku pasižymėti tuo, ko 
neturi. Bet jeigu jau pačiame 
centre jų išmintis maža, tai 
ką jau bekalbėti apie provin
cijas. Sakysime, musų valsti
jai komisaruku yra paskirtas 
Jonas Grybas iš Norvvoodo. Ir 
bando jis vaidinti “vado“ ro
lę, nors yra didžiausias tam- 
sunas. Kai prieš kelis melus

savo kandidatūrą j miesto ta
rybą. T ,

Bimbiniai diena iš dienos 
savo “Laisvėje“ Visokiausiais 
budais šmeižia socialistus, bet 
visai nemato to, kad jų “va
das“ Naujajai Anglijai veda 
agitaciją už demokratus.

, Marksistas.

Pittsburgh, Pa.
-------  - ' - -T /

“Naujienų“ No. 4 Delegatas, 
aprašydamas SLA. 8-čio ap
skričio konferenciją, labai ne
sąžiningai primeta, man nebū
tus dalykus. Jis Sako: “tau
tiškieji ir bolševikuojantieji 
delegatai sudarę H viėną bloką, 
na, tiek to — nieko tame ste
bėtino, bet pažangieji labai 
nustebo, kad Nį 'S. delegatai, 
kuriems vadovauja Jonas Ma- 
žukna, visi ' kaip .vienas palai 
kė pirmųjų užmanymus ir lai
kėsi jų taktikos“/ A

čia p. Delegatui turiu pasa
kyti, jog šiojec konferencijoje 
aš nemačiau jokių: blokų, nes 
tarp delegatų nebuvo jokių už
sispyrimų, nežiūrint to, kad ta
po priimtos apskričio taisyk
lės ir padaryta daug kitų ta
rimų.

Tiesa, dėl vieno įnešimo ry
šyje su paaukavimu* antram 
transatlantiniam skridimui $25, 
kilo gana karštos diskusijos. 
Net kelis sykius aš buvau pri
verstas padaryti pastabą, kad 
reikia baigti diskusijas ir eiti 
prie balsavimo, šiaip taip bu
vo prieita prie balsavimo. Dau
guma narių pasisakė už tai, 
kad įnešimas birtų atidėtas ant 
tolimesnio laiko.

Ir dėliai to, kad balsavimo 
pasėkos nepatiko. Delegatui, jis 
dabar pila kibirą pamazgų ant 
North Sidės delegatų, kam jie 
nebalsavo priimti įnešimą. Aš 
norėčiau paklausti Delegato, ar. 
jis tikrai žino, liAd visi North 
Sidės delegatai būlsūvo prieš 
įnešimą? Aš turiu tam p. De
legatui pasakyti,' jog northsai- 
diečių balsai tame klausime pa
sidalino.
- Delegatas primeta pirminin
kui, kam jis pepareiškė savo 
nuomonės įnešimo klausimu’. 
Man rodosi, kad įvairių nuo
monių ir taip jau* buvo per
daug pareikšta. Todėl pirminin
kui nebuvo mažiausio reikalo 
prisidėti prie tų karštų disku 
sijų. Tad užsipuolimas tiek ant 
manęs, tiek antį North Sidės 
delegatų yra visai nepamatuo
tas ir z neturi jokios vertės.

Toliau Delegatas sako, jog 
aš paakstinęs advokatų smer 
kimą. Girdi, JanuleviČius tu*oj 
pradėjo smerkti advokatus, 
kad nerinktų juos į Pildomą
ją Tarybą. . /

Čia tai jau visai nesupran
tu, ko Delegatas nori iš ma
nęs. Aš jokių > “akstinimų“ 
prieš advokatus1 nedariau ir 
konferencijoje apie Pildomo
sios Tarybos rinkimus nekal
bėjau. Galiu pasakyti tik tiek, 
kad man pasitraukus'•valandė 
lei nuo pirmininkavimo kažkas 
pakėlė klausimą apie Pildomo 
sios Tarybos rinkimus. Tuo; 
prasidėjo advokątų^ diskusavi- 
mas. Matydamas," kad tos dis
kusijos ne vietoje, aš paėmiau 
iš naujo susirinkimą vesti ir 
tuojau tą klausimą uždariau.

Taip tai buvo dalykai. Tac 
tiesiog nesuprantu, kokiais su
metimais Delegatas daro man 
visus tuos nepamatuotus už 
metimus.

. — J. k. Mažuknia.

Tariu t širdingiausi padėkos 
žodį į njusųgeriems (priętelįams, 
kurie taip nuoširdžiai atidavė 
paskutinį patarnavimą ' mūšų 
mirusiam ^ teyelįūi' iMįke laido-, 
tuvių. NęgalČdami pašiurai vi
siems geriė 
dėkoti, t^į-/ , ___
biamą laikraštį .“Naujienas“,

— tariame jums, gerieji prie- 
teitai ir draugai, kuo širdin- 
giausį padėkos žodį už jūsų 
didelę simpatiją ii* patarnavi
mą laike musų tėvelio mirties 
ir laidotuvių dienoj e!

Nors oras tą dieną (gruo
džio 20) pasitaikė labai pra
stas — lietus lijo, kaip iš vie- 
dro, —• bet laidotuvėse daly
vavo, rodosi, visi North Sidės 
lietuviai.- Tas liudija, kad pra
stas oras negali nugalėti žmo
gaus gerų norų.

Dar kartą širdingą ačiū!
— Mažuknų šeima.

Naujų Metų sutikimo linksma 
draugų sueiga pias draugus 
Tiškevičius.

Aštuntą valandą vakaro, tai 
yra senus metus baigiant, nau
jų laukiant man teko būti New 
Yorko baltajam distrikte Time 
Sųuare (taip newyorkiečiai tą 
vietą vadina). Turiu prisipažin
ti, kad nustebau. Krautuvių 
langai lentomis apkalti, žmonių 
žmonių šaligatviais prisigrūdę. 
Policijos būriai, ir visi lazdas 
suka, mankštinasi, lyg rengia
si prie darbo. Pasidarė net bau
gu, ir šiaip taip pasprudęs i 
urvekelį, lindau skubiai į trau
kinį. Apačia gilios upės leidau
si į Brooklyną ir sakau savo 
draugei: negrjšime čion šį me
tą! (tai buvo dar 1933 metai).

Traukinys išlinko apačia 
upės, kuri skiria New Yorką 
nuo Brooklyno, ir užlipo itaip 
aukštai, kad, rodos, keliaujame 
viršuje namų stogų. Va, jau ir 
Norwood Avė. Su drebančiomis 
kinkomis šiaip taip nusigraba- 
liojau žemyn ir — tikėsit, ar 
ne — tikrai nebuvau girtas. 
Kinkos drebėjo dėl to, kad jau
čiaus, jog lipu žemyn nuo mė
nulio, — taip viskas 
aukšta. j u o

Apie devintą .Valandą vakaro 
pas draugus Tiškevičius pa
traukiau durų žvanuką. Durys 
atsidarė, o kartu ir balsas pa
sigirdo: Eik šian, eik šian!

įeinu j vidų ir štai surandu 
gražų būrį senų pažįstamų 
brooklyniečių. Tie sako susi
rinkę čion baigti senus metus 
ir sutikti naujus visi drauge. 
Ponia (well, lai būna draugė) 
Tiškevičienė priiminėja svečius. 
Drg. Tiškevičius supažindina 
visus. Drg. F. Levinskas groja 
lietuviškus rekordus ant kam
pe stovinčio gramafono. Kiti 
šoka suktinį, tai vėl klumpako
jį. Mazurką bando šokti visi, 
bet Lavinskas pakiša valcą ir 
tik dėl to, kad patenkinti mo
teris. Kalvelis, Nusitvėręs gas-

- šokime sukti- padinę, sako
nį. Cibulskis riša dienos klau
simą, — dar vis iš LSS prakal
bų. Jisai sako: girdi: komunis
tai yra. tokie žmonės, kurie vis
ką tempia ant savo kurpalio. 
Suvalskietiš sako — komunis
tai yra pilnį raugintų agurkų 
ir plepa lyg sena davatka. Kau
nietis priduria: gaila tų žmo
nių, kad jie save ant juoko sta
to. , '

Poškevičia sėdi ramiai, tik 
be galo susimąstęs. . Man už
klausus, apie ką svajoja,
sakei “Bandau sulipinti Nau
jiems Metams rezoliuciją, nes 
laikas jau be galo trumpas.“

Moterys visus linksmina, bai- 
kų pas jas netrūksta. Jos pra
dėjo ir dainuoti “Ant kalnodėjo ir 
karklai siūbavo“, 
turi gražų balsą, 
paskui jį seka, 
juokų pilni, šposų visokių ne
trūksta, Viskas eina pilnoje 
tvarkoje. Be galo ir man patin
ka. Linksmai baigiame senus 
metus, naujų su vilčia laukia
me.

Draugai Tiškevičiai pakviečia 
svečius prie stalo. Stalas ap
krautas įvairiais valgiais, nieko 
čia netrūksta. Visi valgome ir 
visi tylime, nes visi vienokį 
darbą dirbame. Draugas Lavin
skas tostmasteris visus papra
šo aut pakiltos,

Senute gruzinė . Ekaterina 
Džugašvili, motina Rusijos dik
tatoriaus Juozo Stalino (Džu
gašvili), kuri viena gyvena Tif- 
lise, Gruzijoj, užmiršta ir nie
kad nelankoma jos sūnaus.

kalbėti, 
pasakyti, kas ką žino iš gyveni
mo.

Išsireiškimų buvo visokių, — 
surašyti čia viską negaliu. Vie
ni bandė svečius pravirkdyti, 
kiti juokus krėtė. Draugas Ži
linskas didžiausį šposą pasakė 
ir visi juoku nuklegėjo. Drau
gas Michelsonas daugiausiai ga- 
spadinėms pataikavo, tad visi 
jam rankomis plojo. Gaspadi- 
nės — draugė Tiškevičienė ir 
drg. Cibulskienė — visus sve
čius pavaišino, todėl joms kal
bėti nereikėjo.

Ha, ha,ha! Galop, jau dvylik
ta valanda. Nauji Metai, Nauji 
Metai! — visi vienu balsu su
šukome. ^Pagalios, ir šviesa už
geso, — visur tamsu, kaip nak
tis. Nežinau, kas mane pabu
čiavo. Vos suspėjau atsiteisti,— 
ir kiti tą patį padarė 
Metai, Nauji Metai — 
linksmi ir laimingi!-

šviesa jau vėl ant stalo. Visi 
juokiasi ir linksmi naujus me
tus sutikę. Laikas taip greitai 
prabėgo, -
da ryto. Svečiai visi namo ren
giasi.

Taip praėjo < linksmas Nau
jiems Metams sutikti pas drau
gus Tiškevičius bankietas.

Rytietis.

“Naujienų“ 
aprašo 
įvykusį suvažiavimo. Tame ap
rašyme nemažai apsilenkta su 
teisybe. Pavyzdžiui, Delegatas 
sako, jog tautininkai sudarė 
bloką su bolševikuojančiais. 
Esą, jiems pritarę ir North 
Sidės delegatai, kuriems vado
vauja J. K. Mažukna-

Turiu pasakyti,
suvažiavime nebuvo jokių blo
kų daroma, kadangi blokuotis 
nebuvo jokio reikalo. O kai 
dėl Mažuknos vadovavimo 
North Sidės delegatams, tai 
tas tik išmislas. Aš irgi esu

Amžius ....

Ūgis

Miera per juosmenį

.Plaukų spalva
Akių spalva 

Užsiėmimas ...

šiuomi įstojo į “MISS NAUJIEN6§” KONTESTĄ. 
Prisiunčiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų 
taisykloj ir jo vedėjų nurodymų.

Parašas ..

86 kuopos delegatas, tačiau 
niekas man nediktuoja, ką aš 
turiu* daryti, ir niekas man 
nevadovaėja. Kiekvienas tos 
kuopos delegatas pats už save 
kalba. Tad kam delegatui rei
kėjo prasimanyti nebūtų da
lykų? *

Delegatas rašo, jog susirin 
kime buvo atakuojami advoka
tai. čia ir vėl prasilenkta su 
teisybe, kadangi jokių užsipul
dinėjimų nebuvo. Su apskričio 
valdybos rinkimais irgi nebuvo 
tokios bėdos, kaip Delegatas 
pasakojo. Visa valdyba ir ko
misijos iš trylikos žmonių ta
po išrinkta per pusę valandos 
Tai kur čia tas sunkumas ir 
bėda?

Man atrodo, kad Delegatas 
turi su kuo nors asmeniškus 
nesusipratimus, tad ir bando 
viską aukštyn kojomis apver
sti.

Dabar kelis žodžius apie la
kūno Janušausko reikalą. Tie
sa, SLA. 3-čias apskritis ne
paskyrė reikalaujamų $25 
dimui. Bet tai padaryta 
ne dėl to, kad kai kurie 
gatai iš principo butų 
priešingi. Dauguma delegatų, 
kaip ir aš pats, antram skri
dimui pilnai pritaria. Tačiau 
vienas dalykas yra pritarti, o 
kitas — prisidėti su* auka, šiuo 
laiku apskričio iždo stovis yra 
toks, kad sunku su tokia au
ka prisidėti. Todėl dauguma 
delegatų ir manė, jog su pa
skyrimu aukos reikia .dar kiek 
lukterėti. Vadinasi, skridimo 
reikalą atidėti ant toliau. Tai 
ir viskas.

J. Miller,
SLA. 3-čio apskr. pirmin.

PAIN-EIPELLER

TAI yra piuku jeigu gali taip 
J padaryt, jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neSvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui O 

. tuo tarpu gal-but -toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, i 
° dantis nauju

Iras uždavinį* pagalio* tapo ii- 
rišta*.

Didelė tūba Literine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo _ ūptiokoriu.

Svoris

Miera per krutinę
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Liet. Amerikos Pi
liečių Pol. Klubas 
aukavo ALTASS’ui

nois valstijos patvarkymu, di
desnė dalis maisto krautuvių, 
tarp jų ir “chainstorai” to mo
kesčio neįskaitys į gaminių 
kainų, bet pirkėjai turės su
mokėti mokestj viršaus, pav., 
— jeigu jie perka produktų, 
kuris kainuoja $1.00 — pir
kėjai turės užmokėti už tų pro
duktų ir be to 2 centu viršaus 
mokesčiais.

ROSELAND.—Lietuvių Ame
rikos Piliečių Politiškas Kliu- 
bas Roselande prisidėjo prie 
Altass’o su auka $5.(X> ir kliu- 
bo komitetas prigelbūs Altass 
Roselando skyriui visokiame 
darbe.

Minimas kliubas turėjo me
tinį susirinkimų .sausio 8 dienų, 
Balchuno svetainėj. Susirinki
mas, išklausęs įvairių komisi
jų raportus, bei pasiūlymus 
kliubo gerovei, visus priėmė.

| susirinkimų bu*vo atsilan
kęs Al. G. Kuniskis, kuris kan
didatuos į Cook County Com- 
missioner vietų ir Mike Pavi- 
lonis — jo rinkimų kampani 
jos vedėjas. Abudu svečiai su
sirinkimui kalbėjo, prašydami 
paramos Al. G. Kumskio kan
didatūrai. Vėliaus kliubas nu
tarė remti ir užgyrė Kumskio 
kandidatūrų.

Kliubas nutarė surengti 
“Beer Party” ir ateinančių va
sarų turėti išvažiavimų.

Kliubietis.

Naujas patvarkymas 
2% “Occupational

Tax” reikalu
Jau ilgų laikų krautuvinin

kai ėmė 2% mokestį nuo klien
tų už jiems parduotus gami
nius. Ikišiol tas mokestis bu
vo įtrauktas j parduodamų ga
minių kaina, taip, kad pirkė
jas mokėdamas nei nežinoda
vo, kad moka tų 2(7t mokes
tį. Dabar, sulig tam tikru Illi-

Nauji Radios su Trumpųjų 
ir Ilgųjų Bangomis 

Vertės $29.50 už 

'19.50
Pigiausi radios pasilinksmi
nimui,. tai yra geras radio 
su phonografu krūvoje.

Nauja Radio kombinacija 
vertės $100.00 už

'49.00
DYKAI 6 REKORDAI

Elektrikinė ledaunė vertės 
$95.00 už 

'45.00
Maytag skalbyklos Model 

10

•69.50
Maytag Model 30 keturkam

pe. Vertės $133.50 už

89.50
Vartota Maytag skalbykla

. 29.00

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

CHICAGO. ILL. ' ' 
♦ ♦ • • »

Nepamiršk atsukti Nedelioj 
radio 1 vai. po pietų WCFL, 
970 kil. Lietuvių programas.

aAM*

N. R. A.
Keliolikos svetimų šalių kon

sulai Chicagoje tyrinėja NRA 
— kaip ji veikia, kiek pagel
bėjo darbininkams ir pačiai 
pramonei ir kokios pasekmės 
atnešė federalės valdžios pri
žiūrima pramonė. Tos šalys 
labai įdomaujasi NRA — pla- 
nuodamos panašų dalykų įves
ti, ir pas save, jeigu matys, 
kad naujasis patvarkymas at
nešė teigiamų pasekmių Ame
rikoje.

Paskutiniu laiku NBA admi 
nistracija Chicagoje paruošė 
eilę algų sutarčių, tarp daini
ninkų ir darbdavių, tarp jų 
vienų sutartį tarp didžiųjų 
viešbučių vedėjų ir patarnau
tojų unijos. Didieji viešbučiai 
mieste bus operuojami pagal 
“elosed shop” sutartį.

Kadangi daugelis klausinėja 
kur reikia kreiptis su skun
dais prieš NRA laužytojus, pa
kartojame, kad darbdaviai, 
pramonės įr darbininkai turį 
skundus prieš įstatymo laužy
tojus privalo kreiptis j Kieran 
P. O’Gallagher, Chieago NRA 
Compliance Board sekretorių, 
201 North Wells Street, Kam
barys 1630. Skundai yra nuo
dugniai ištiriami, neišdu*odant 
skundėjo pavardės.

(Fed.)

Dainininkas Juozas 
Žuronas suimtas; “iš- 
deportuotas” į Mieli.

šiomis dienomis Chicagoje 
New City policijos nuovada 
Town of Lake, suėmė lietuvį 
dainininkų J. žuronų-žurį, ir 
atidavė jį į Michigan detekty
vų rankas, šie dainininkų “iš- 
deportavo” i tų valstijų teis
mui už krimiualį prasižengimų.

Iš “BIRUTĖS”
Pluoštas žinių

Ar jus žinote, kad šeštadie
nio vakarų sausio (January) 
20 d. “Sandaros” svet. 814 W. 
33rd St. įvyksta pirmas Birutės 
šių metų draugiškas vakarėli.-., 
kuris yra specialiai rengiamas 
susipažinimui su nauja Birutės 
valdyba.

Ir ar jus žinote, kad mums 
šį vakarėlį rengia jaunuoliai, 
kurie nori visus savo rėmėjus 
pavaišinti bei pasirodyti kaip 
jie sugeba vaišinti.

Na, ir ar jus ištiesų žinote, 
kad ponia Nora Gugis toms iš
kilmėms pasižadėjo prirengti 
tikrai lietuviškų “Bekonų”. Ne
žinau ar virtų ar keptų. P-lė 
Zavistaitė—lietuviškų krienų ii

DVIEJŲ TĖVŲ DVYNUKAI

CHAPTER S1XTY

u\i> My Boy!
bu FRANCIS WALLACE
J AUTHOR. OP "HUDDLE“

Tommy that tune, ne came in and 
shook his head and said, real sober- 
like to Mom: “Liziie —the boy’s 
right. He’s got a good head on him. 
He’ll be running the factory In a 
year.” Then he had dropped that 
eye and said. as if he had just made 

They kissed, reverently. “Now| up his mlnd to the whole thing and 
you can start,” she said. I figured it all out himself: “Yes—

“That vili help a lot,” he said 1 guess PU make a glassworker out 
vvarmly. of him.”

“It’s supposed to,” she replied;!' ♦ ♦ •
and Dorothy, all the way back.Į Mom looked gt the clock and it

than that.”
He pressed the starter. The en- 

gine roared.
“Is your father home?”
“Yes.” .
“Let’s go.”
“Wait.”

Mrs. Lena Peddie iš Freeman, S. D., motina penkių vaikų, 
savo dvynukais sunais — Leonard ir Erich. Jos vyras pri-su

sipažysta, kad tik vieno dvynukų, Leonard, jis esąs tėvas. Bet 
kad kito dvynuko tėvas esųs kas kitas. Teismas pripažino, kad 
dvynukai gali turėti skirtingus tėvus ir kad itpdėl dvynukai ga
li būti tik pusbroliai ir todėl vienų dvynukų atidavė tėvui, o 
kitų paliko motinos globoj. <

kitokių gardumynų. P-a. Byans- 
kienė keps kų nors, tik neži 
nau kų. Sek. Vera Stradoms- 
kaitė rengia kų tai, o p-nas P. 
Pivaronas viskų iš savo kep
tuvės. Ir toliau, ar jus žinot, 
kad visi jie aukau’ja savo darbą 
ir išlaidas dėl “Biru
tės” labo ir prašo, kad jus vi
si ateitumėt gardžiai pasival- 
gyti ir maloniai bei linksmai 
laika praleisti gražioje pilno 
gražaus ūpo draugijoje.

Ir ar jus žinot, kad 
griež jaunuolių orkestras

jums 
įvai

rius šokius, kad jus galėsite pa
miršti dieninius nemalonumus 
nuotykius ir suktis verpete ma
lonių svajonių.

Ir baigiant, ši pluošta žinu
čių iš Birutės, ar jus žinote, 
kad už tų viską kų čia minė
jau Birutė jųsų prašo užsimo
kėti tiktai 50 centų —ne ma
žiau’ ir nedaugiau. Atsilanky
dami jus turėsit malonumo ir 
luomi pačiu laiku i 
jaunuolių veikimų.
i Birutės draugškų vakarėlį.

—Kvieslys.

paremsite
Taigi, visi

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dienų >ir naktj. — <
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VVISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūsles, užnuo- 
dijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudejimį 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.1 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
irti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

v^no* lietam u drusKn, .anna 
»wimming pool 

Rusiška ir turkiška pirtie moterimi 
įeredomii iki 7 v. v.

THE TWO ORPHANS

I p'OCKETING 
jįjį HER.PRALE 

IA\5S X>E. VEfcE 
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VISIT THE 

BIG- HOUSE ON 
THE HILL 

IN THE HOFE 
OF SEEINCr 

TES5 V4HO HAS 
BEEN FLAVIHG- 

SICKI
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FINE. tAESS SO' 
STIRRE.D UP 

’VSOUN' HE.RE.M 
£>E VER.E. 1

CALLE'b AH' 
t^ASTE’fc FOVNfc 
OUT ABOUT IT'. y

Mm*

They caught slght of Pete’s car 
ten milea from Smithville. It was| 
ambling along at a comfortable 
forty and through the back window 
of the coupe they could see Steve 
hunched over as near Pete as she 
could get. Tommy whizzed by with 
a furious horning while Dorothy 
leaned out to wave. Steve’s face 
broke in a wide grin as she returned 
the salute and Pete tooted the sta- 
catto voice of his car. He grinned I smiled into the darkness witb the | was a quarter-to-seven and Pop got 

. at the wheel būt did not wave. Pete contented expression of a woman up and put on his eoat without say- 
, was a careful person—and he had who had just made up a man’s ing anything; so Tommy took an- 

a new wife and a new car in his mind. Tommy had a very good mind Į other sip of coffee and did the šame 
keeping. I1

Tommy drove along for a few She expected to do great things 
miles, then slowed and waved for with it. 
the others to come on. They went| • • •
by slowly enough to exchange x .
shouts of goodbye and good luckl. Mom *ooke“ at the c*ock and saw 
and then Pete’s tail light became a >» «?" minute, to Bix and just

| Httle red pinpolnt in the darkness, daylight so she shut off the
I turned a eurve and was gone. 
I “Well,” Tom said slowly, “there 
they go.“ 

I “They’re darlings,” Dorothy’s Į 
voice was warm and low. Tom drove 
off the pavement onto a dirt side 
road, turned the car around and 
paused to light a cigaret before 
starting back.

They talked, neither looking at 
the other, eyes into the darkness, 
at grips with a problem.

“Tom — you envy Pete tonight, 
don’t you?”

“Well—he’s sėt; he knows just 
vhere he’s going, what he wants to 
do; he’s married; he has things fig
ured out ten years ahead—yes, I 
envy him—and I’m supposed to be 
the smart guy.”

■‘You wouldn’t be happy dolngl
what Pete’s dolng. You’re b.gger stand |t then Tommy had bcen 
than Pete, moro ^PO^^' HęĮdoingthingsshedidn’tuuiteunder. 
knows it-he’s got sense, that kid." Itan5 for , long Ume and they 

“I don’t see how you ngure meLuailsu „a, ,, „u va .......
important the chance 1 had and had an idea Dorothy was some-

and it was practicaily brand new.| thing. Then Pop pieked up his bas- 
ket and started for the door. And 
Tommy pieked up his basket and 
walked slowly towards the door. 
Mom walked with him. He could see 
she wa/ štili ttorried so he laughed 
and eaid:

“Now don’t you worry about me, 
Mom—I never fell down on you 
yet, did I?”

MNo, Tommy, you haven’t. Now 
take care of yourself and don’t burn 
your hands.”

Pop aras impatient and she could 
see he thought you could never 
make a glassworker out of a boy 
by babying him. “Come on, he 
said gruffly, *‘we got to get there

alarm and got up quietly so they 
could get the lašt good out of their 
sleep. Then she dressed and put thei 
coffee on and started to get the 
pancake batter ready and pack 
their baskets.

Then she called them; and Pop 
was first in the bathroom, then 
Tommy; and Pop came out and 
grunted. likę he always did in the 
morning; and Tom came out. brightl the"’ whiZtlV" Pon'vaTa
and fresh and clean in his new before the whlstle- F0P 
blue shirt and a pair of pants which 
a lot of people would štili ūse for 
a good suit — būt Tommy didn't 
have what you could call old 
clothes.

“Morning Mom,” he called. “Pan- 
cakes—that's the stuff.”

He seemed to be really cheery 
and happy and even anxious to get

great one for being punctual. He 
was going to start Tom m y in right, 
there was no doubt about that.

Tommy smlled, leaned down and 
kissed Mom ąutckly, and whispered, 
just for her to hear “You stiek 
with me. Mom—ve*!! show them.*

Then he yelled at Pop, “Okay, 
Coach,” and ran 
him.

Mom Btood in 
nodded her head 
what he meant.

to c&tch ’ip with

the doorway and 
slowly. She knew 
We’U show them.

tumed out all riėht oTecuTe Moml He knew she alw.y. had confidenc.
I m him and he wanted her to have 

blew it.” I where "at ^he boUom Jof"afi this^- confidence in him now. Well. she
“No—you’re wrong. Your trouble then she laughed at herself and wou1^- her mind turned to 

is you’re heads above your own thou ht 8he muat surely be getting something nice to have for supper

has ahvsys known it—and now. 1 
can sce it. You’re a sort of ex- 
plorer—you open up new country 
for your people. You’ve made this 
tovm coUege-rninded, for one thing.”

H e did not answer. She went on: 
“Your trouble right now is that it 
ivaa all too easy and glorious at 
first—you’re likę a man—let’s say 
an explorer, who has been walking 
in his tdeep and avvakes in a jungle 
with anlmals ai! around.

“Now,” she said evenly.

fnmiiy—heads above the town. Dad old when ghe 8tarted to blaming when Tom came home.„ ----- r. s tho oneR I jt dawned upon hef whftt
thing Mom wasn’t going to be was |R really meant.
a stage mother-in-law Young ones Tom was;home. Hewas going to 
had their own way of doing things stay home in Athens. He was going 
and more often than not they did *<> *>« her boy again and not Thom- 
what was best for them. So Mom Į dyke’s or the country’s.

He would be her boy and Pop’s 
and Dorothy’s and Charlie's—and 
the >ld Grandmother’s boy, too. 
Mom had to smile a iittle at that— 
and vvouldn't it be funny if. through 
Tommy, the Old Lady’s lašt years 
might be blessed? He would be nice 
to her—and so would Mom.

In her apron pocket Mom’s fin
gers were twisting the receipt for 
the lašt payment on Pete’s new 
place — he was the first of the 
Scroggins to become a landowner. 
And what with the beer and all it 
even looked likę the Democrats 
would put Roosevelt in and Uncle 
Louie would be postmąster after 
all.

And Tommy would run the fac
tory and be the biggest man in 
town—mayor, if he wanted to.

These things Mom thought 
quickly. while the two of them 
walked down the Street, Pop m 
proud and Tommy so bravo—Pop 
was a Iittle stooped, she noticed 
for the first time, when she looked 
at him alongside of Tommy. Pete 
wanted him to ąuit the factory be- 
caųse it would be easier on his feet 
būt glassworkers hardly ever did 
anything else and that would be ad- 
mitting he was getting old—and uow 
he would be busy making a glass- 
worker out of Tom.

The blind moved in s the house 
aeross the way būt Mom didn't 
even bother to think about it.

Just before he turned the corner 
Tommy stopped and waved.

And Mom waved back, standing 
on her tiptoes.

Wc’ll show them, Tommy, she 
was saying in her mind.

had made up her minei.
Štili, if he only could start in the 

Office it vvouldn’t be so bad: of 
course he could have būt it was 
Tommy’s own idea to start right in 
in the factory and learn everythihg

“the from the -bottom up “That’s one 
ųueation is—which way do you go thing I learned froųį football. any- 
from kere?” how. Mom — you’ve got to know

He lit another cigaret. offerCd fundamentais—and the only way to 
her one which she declined. “1 sup- really learn them is to do them— 
pose,” he said, “you mean that and you just forget about what the 
coaching job . . .” He hesitated. neighbors will say.”

She said earnestly: “Tom — it’s She was ashamed of herself 'for 
only a compromise. It’s on the way bothoring about the gossips būt she 
back. You’ll never be happy going knew how they’d talk; of course 
back; you’d never be satisfied. Tonuny would show them in the 
You’ve got to be a winner or you’ll end likę he always did and it wasn’t 
burn up.” everybody who had sense enough to

He said, ųuietly, “1 saw you look turn down a big coaching job and 
at Florrie tonight.” start in to learn the glass business

Quickly, softly, she touched a —Mom would tell them that. She’d 
soft finger to his lips. “Do you be ready for them all right.
love me, Tom?“ f Pop had thought Tommy was

• . His fingers clutched the wheel; aure erazy when he first mentioned 
tears sprang to his eyes; his voice it and Uncle Louie was so disgusted 

'was low and husky; būt he did not he wouldn’t even discuss it: būt 
look at her: “That’s what I wanted Tom had sat down with Pop out- 

i to say; if you hadn’t stuck with me side the house one night and ex- 
the lašt six months—I coiild have plained everything to him real pa
gone to ruin in eight different di- tient-like; and Pete thought it was 
reetions.” a great idea from the start and

j “1 had to do it, Tom.” • Charlie Whitney was tickled to
j “I don’t see.why.” death and said he had been hoping

“That Yale game. I saw you in for this for a long time būt that 
defeat and I saw you fight your it wouldn’t have done any good for 
way out of it—then, when you told him to sugge&t it—that Tom had to 
me why you had done it.. .. That’s be ready for it himself; and that it 
all any giri really wants, Tom—to tuok a lot of will power and com- 
find a man worth elinging to; and nion sense for a young boy to make 
•on. Pv« seen you in action.” up his mind to do a thing likę that;

She moved impulsively to his! and that if he could do that now 
•ide; he put his arm about her, he could do other things which they 
smfled down as if he doubted her needed at the factory and in the 
eoafidance. “Tom,“ she said, “you town. Charlie didn’t really say any* 
tašo* .you wouldn’t be happy. . . . thing and neither did Mom; būt 
Remeinher what yeu tx>ld m* ? It’s Į they both knew wbat he meant.
ghdUtnr sM. . , , You’re higgetr

everybody who had sense enough to

And after Pop had talked with

THE END
Copyri*bt, 1932. by Francis WaNae« 
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KEBU RADIKALŲ REPUBLIKONŲ PADĖTIS

Radikąliškieji republikonai per paskutinius prezi
dento rinkimus rėmė ne republikonų kandidatą Hoove- 
rj, bet demokratą Rooseveltą. Jų parama daug prisidėjo 
prie Roosevelto pergalės.

Bet Roosevelto administracija visgi yra demokratų 
partijos administracija. Nors prezidentas davė radika- 
liškiems republikonams daug atsakomingų vietų val
džioje, tačiau jo partijos reikaluose jie balso neturi. Jų 
padėtis priklauso nuo prezidento malonės.

Kebliausias dalykas jiems bus, kada ateis kongreso 
rinkimai ir jie turės stoti prieš balsuotojus. Po kurios 
partijos vėliava jie statys savo kandidatūras? Jeigu jie 
kandidatuos, kaipo republikonai, tai Roosevelto partija 
prieš juos kovos. Jeigu jie įstotų į demokratų partiją, 
tai šitos partijos lyderiai jiems, kaipo naujiems “atei
viams”, vargiai norėtų užleisti geresnes vietas.

Šitie keblumai gali priversti radikališkus republiko- 
nus nutraukti ryšius su republikonais ir steigti savo at
skirą partiją, kaip kad anais metais bandė daryti na- 
bašninkas La Follette, kada jisai kandidatavo į prezi
dentus. Bet senasis La Follette neturėjo drąsos eiti iki 
galo, kada rinkimų rezultatai parodė, jogei jisai gavo 
nepilnai penkis milionus balsų. Todėl jisai ir jo šalinin
kai paskui turėjo vėl daryti taiką su republikonų par
tijos mašina.

Šiandie tačiau republikonai yra taip susmukę, kad 
radikalams pasilikti jų partijoje nebėra jokios naudos. 
Įsteigę savo partiją, jie ne tik atimtų didelę dalį balsuo
tojų republikonams, bet ir pritrauktų prie savęs kai
riuosius elementus iš ‘demokratų partijos.

Netiesa, kad tįk bimbininkai stengiasi užkarti dar
bininką judėjiųtiui gavo “idiotinę diktatūrą”, ir netiesa, 
kad tik nųą 1931*3? metų prasidėjo tas darbininkų ju
dėjimo ardymas. Tas biaurus ir pragaištingas darbas 
prasidėjo jau seniai — nuo to laiko, kai “komunistais” 
pasivadinę Rusijos bolševikai ėmė visame pasaulyje 
draskyt socialistų partijas ir laisvas darbininkų sąjun
gas. Jie pirma jas sudraskė, o paskui ėmė kalbėti apie 
“bendrą frontą”. Kalbėjo apie bendrą frontą ir — dras
kė toliau!

šita darbininkų vienybės ardymo ir veidmainingo 
“bendro fronto” taktika yra bolševikiško 
taktika. Jos tikslą teisingai nurodo ^sklokininkų” orga
no rašytojas, sakydamas, kad jos vykintojams rupi dau
giau, negu kas kita, užkarti, savo diktatūrą darbininkų 
judėjimui. Idiotinę diktatūrą!

Tos idiotinės diktatūros labui “darbuojasi” ištiki
moji Maskvai komunistų frakcija. Bet pirmiau jos la
bui “darbavosi” taip pat ir tie komunistai, kurie dabar 
jau yra opozicijoje. Kada jie veikė išvien su Bimba, jio 
buvo toki pat akyplėšos, kaip jisai.< Tai juk faktas.

Vadinasi ne tik bimbįzmas yra nonsensas ĄmerL 
kos lietuvių darbininkų judėjime. Nonsensas viso pa
saulio darbininkų judėjime yra ir buvo, nuo savo už
gimimo dienos, —■ visas bolševikiškas komunizmas!

Kaipo tam tikra buržuazinės revoliucijos stadija, 
bolševizmas turi, be abejonės, ir teigiamų nuopelnų. Bet 
kaipo pretendentas prie vądovybės darbininkų judėjime, 
jisai yra toks pat nonsensas, kaip ^mūsiškis” bimbiz- 
mas.

Apžvalga
JAUNAS MOKSLEIVIS AUKO

JA tranzątlantiniam 
SKRIDIMUI

NONSENSAS DARBININKŲ JUDĖJIME

Jau buvo “Naujienose” minėta, kad stambiosios lie
tuvių organizacijos, kurias seniaus politiškai kontrolia
vo “šimtaprocentiniai” komunistai, ėmė viena po kitos 
nuo jų trauktis. Brooklyne dvi didelės1 draugijos — jur
gine ir Piliečių Kliubas — žymioms balsų daugumoms 
atmetė komunistų “bendrą frontą”. Švento Jurgio 
Draugijoje prieš tą bimbiškos demagogijos arkliuką 
balsavo 86> nariai, o už — tik 21. Piliečių Kliube stalin- 
cų linija buvo atmesta 45 balsais prieš 19. Komunistų 
opozicijos organas, komentuodamas tuos balsavimus, 
sako:

“Bimbizmas tai — nonsensas Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjime. Tai tuščios bačkos barškė j i-, 
mas. Tokiu jis pasižymėjo 1931-2 metais, tokiu pat 
jis yra ir šiandien. Nieko rimto jis nesutvėrė tada, 
negali sutveri ir dabar. Viskas, ko jis siekia, ką jis 
stato aukščiau visko, tai grupelės diktatūra darbi
ninkų judėjime. Ir jis prakeikia kiekvieną, kuris 
išdrįsta nors pirštą pakelt prieš jo diktatūrą. To
dėl nenuostabu, kad kur tik bimbizmas iškyla, ten 
jis pasėja darbininkų sukiršinimo ir gauna nuo jų 
šluotą.”
Kad gauna šluotą, tai faktas. Ir kad bimbizmas to

kį atlyginimą pilnai užpelnė, tai taip pat neužginčija
mas dalykas. ,

Bet “sklokos” organas tvirtina, kad aukščiaus par 
minėtose organizacijose pralaimėjo ne pati bendro fron
to idėja, o tik “idiotinė diktatūra”. Idėja esanti gera, ir 
opoziciniai komunistai dedą ir dėsią pastangas įvykinti 
ją gyvenime.

Apie tai tenka padaryti vieną, kitą pastabą.
Bendro fronto idėja yra, be abejonės/nebloga. Ji 

nėra tąip gera, kaip darbininkų vienybės idėja; bet kuo
met darbininkui suskyla į keletu skirtingų ir priešingų 
viena kitai partijų bei srovių, tai geriausias dalykas, 
kokį galima tekiose sąlygose pasiekti, yra bendro frų^- 
to sudarymas kova? prieš bendrą darbininkų priešą. Ge
ras dalykas bėdoje. \

Bendro fronto obakisį per paskutinius dešimtį su 
viršum metų buvo taip dažnai vartotas, ®kąd jisai Jąu 
beveik nusidėvėjo. Jį nuolatos kartojo ir kaltojo komu
nistai. Bet ar jie jį vykino? Taip, pykino” — tuose at
sitikimuose, kur įi,e matė progą sustiprinti savo “gru
pelės dįktatųrą darbininkų jųdėjjime” Bet tenai, kur 
kitos darbininkų judėjimo srovės nesidavė, kad komu
nistai joms uždėtų savo diktatūrą, tenai komunistai' ne 
tik nenorėjo bendro fronto, bet viską ardė ir griovė.

“L. Aidas” įdėjo įdomią ži
nią apie vaiką, kuris atėjo į 
to laikraščio redakciją ir atne
šė savo auką — 5 litus — trans
atlantinio skridimo reikalui. 
Kauno dienraštyje skaitomų:

Redakcijon atėjo mažiukąs 
šviesiaplaukis vaikas. Norįs 
pasimatyti su redaktorium. 
Darbo įkarštyje redaktorius 
nelabai mielai svečius priima, 
tuo labiau tokį svečią, kuris, 
rodėsi, pirmaeilio intereso 
laikraščiui nesudaro.

Tada jaunasis redakcijos 
svečias įteikė tarnautojui vo
ką, prašydamas tuoj jį re
daktoriui atiduoti. Apžiūrė
jęs voką redaktorius rado 10 
monetų po 50 centų — 5 lt. 
ir laišką, kurį beveik netaisę 
ir įdedame:

Gerb. p. Redąktoriau:
Aš dar 7—8 metų būda

mas vis galvojau: kad viso
kie amerikiečiai, prancūzai, 
vokiečiai ir kiti skrenda per 
Atlantą, bet kodėl negali lie
tuviai. IPo 4 pietų mano sva
jonė išsipildė. Štai visa Lie
tuva pradėjo ruoštis sutikti 
musų du Didvyrius lak. S. 
Girėną ir Itn. S. Darių. Jų 
visa Lietuva laukę, bot nesu
laukė. Didelė nelaimė įvyko: 
Didvyriai žuvo,. Koks man 
buvo nuliūdimas. Tuomet aš 
maniau, kad juos kas pašovė, 
tai aš nupiešiau paveikslą, 
kad “Lituanica’' skrenda, o 
pikti žmonės iš krūmų šau
do.

Bet štai sužinojau, kad vi
si Amerikos lietuviai sukru
to ir tuoj atsirado antras la
kūnas Janušauskas, kuris pa
siryžo baigti pirmų Didvyrių 
žygu Dabar aš tikiu, kad šis.; 
skridiinas tikrai pasiseks ir 
lak. Janušauskas su “Litua- 
nica II” pęrskris Atlantą. O 
tai bus džiaugsmo!

Ęsu 12 metų 2 kl.. moki
nys, s.utaupiąu 5 lt. ir visą 
sulupą siunčiu jums, Icąd 
persiųstumėt Janušauskui. 
Aš trokštu, bad visiį inokslęi- 
viąi lietuviai, kurią yra ke
lios dešimtys tukstąnčių, su
taupytų ir paaukuotu nors 

■po 5 H. Tai jau užjteįtų at
skristi į Lietuvą, kelippėn pi- 
uigM-

. Broliukai ir sesutęs! Dabar 
per šventes: pąs vj$us bus 
svečių, gausit pinigu nęiš- 
leiskit sąldąinląips, bet palai
kykite kol sutaupysite po 5

lt. ir nusiųsk# Ik. Janušaus
kui į Ameriką kelionėn.

1933. XII. 15 d.
A. Vailkunas.

Perskaitęs tą vaiko laišką, 
redaktorius atidėjo į šalį savo 
darbą, ir pasikvietė Vaitkunu- 
ką pasikalbėti. Jo auką redak
torius prižadėjo persiųsti Chi- 
cagon, lakūnui Janušauskui.

tau pasakys pavardę, šiaip jų 1 
aiškinimas labai siauras. Jų 
čermanąs pakolios džianitorių 
unijos viršininkus raketieriaįs 
— deliai to reikia dolerio loje- 
rio ekspensams.

Lietuviui tokio, paaiškinimo 
ir užtenka. Jam į galvą neatei
na kitokie klausimai. Jis tik 
nebežino, ąr dar mokėti unijos 
duokles, ar ne. Kitas dar pama
no, kad šitas “naujas ponas” 
daug geresnis, nei senieji, taip
gi klausia. ar galėtų prie uni
jos savo draugą prirašyti. Trę- 
čias pasiskundžia, kad jis tik 
$125.00 menesiui teuždirba, tad 
nepajėgia nieko naujajam po
pui duoti. Q čermonąs apgailes
tauja ir verčia visą bėda rake- 
tieriąms.

Man atrodo, kad Čia yra nie
kas daugiau, kaip tik pasipel
nymo tiksiąs. Pavyzdžiui, kam 
reikalingi tie kukųsiniai mitin
gai? Juk yra gautas indžionk- 
šenąs apsaugai nuo mušeikų. 
O jei to. neužtenka, tai polici
ją gali pasiimti. Gi jeigu tie 
mitingai šaukiami tikslu su
rinkti parašus, kad parodyti 
teismui, jogei didžiuma narįų 
eina su jais, tai, rodosi, nėra 
ko bijoti: turi raginti narius, 
kiek galėdami, viešai. Ba, ne
žiūrint kaip tie mitingai butų 
slapti, vistiek visi žino apie 
juos.

Tąį kam jie ręikąlipgi? Ogi 
tąm, kad paslėpti kiek pinigų 
surenkąma: tai Maskvos davat
kų pateptas.

Beje, kai kurie lietuviai 
džianitoriai mano, kad jeigu 
jię ir niepo nelaimės, jų kjiu- 
bąs gyvuos. Aš turiu pastebė
ti, kad joks klįubas unijos vi-

iv

tai, 
bu-

bet

katas išlygino mąno reikalą 
padėkavojau, ir buvo viskas 
baigta.

Kartą įsikalbėjau su kitu 
džianitorių, turėjusiu panašią 
bėdą. Jis man pasakė, kąd ad
vokatui už patarnavimą davęs 
dešimkę. Aš klausiu džianito- 
riaus: “Kaip tu jam dąviai. 
kad jis neima?” Džianitorių*; 
paaiškino: “Nagi įbrukau, 
gana”.

Reiškia, jis “įbruko”. Ir 
žinoma, “nebuvo” kyšis, o 
vo tik {brukimas.

Kalbėsime šiaip ar taip,
ųųijos įstatymai kyšių davė 
jus ir ėmėjus sunkiai baud
žia — net iki $200.00. Ir aš 
bijau ką nors “perdaug” sa
kyti apie tai todėl, kad “fak
tai” tuojau išbraukiami, kai tik 
gaunama kyšis. ...

Baigdamas šį rašinėlį noriu 
dar kartą pabrėžti, kad reikia 
pašalinti tas apystovas (aplin
kybes), kuriose visokie kenks
mingi darbininkams gaivalui 
tarpsta.. Pasikeitus aplinky
bėms, išnyktų savaime patys 
negerumai. Gvaizdikas.

SVEIKATA

MANTAS

IŠ DARBO

DEMOKRATIJA UNIJOSE
—

(Pabaiga)
<(!

Kas kaltas
šitokios tvarkos “kaltininkai” 

visi išmirę. Todėl nėra ne vie
no kalto, kas tokią tvarką uni
jose įvedė. Dabartiniai viršinin
kai nekalti. Jie tiktai naudojasi 
ta proga, kuria konstitucija 
leidžia jiems naudotis.

O kad pakeisti tvarką, tai ne
žiūrint kaip aštri kova dėl pa
keitimo eitų, mano supratimu, 
ji turėtų visų pirma eiti viešuo
se unijos šauktuose susirinki
muose. - Gi mėginimas erzinti 
unijos narius taip, kaip dabar 
kad daroma, prie nieko gero ne
prives, ir štai kodėl: —

Pirmiausia asmenys, kurie iš
kūlė džianitorių unijos viršinin
kams bylą teisme, surinkę pa
matuotus ar nepamatuotus fak
tus, padarė tai nieko nesiklau
sę. Jie, tur būt, apsisvarstė ge
rai, su kuo reikalą turės, ir 
kad yra pakankamai tvirti ko
vai. Tai jau čia asmeniškas jų 
reikalas, nežiūrint to, kad ir at
rodytų, jogeį tas reikalas visus 
organizacijos nacius apeina.

Antra, žiūrint į jų veikimą 
taipgi atrodo, kad jie tai daro 
asmeniškais sumetimais. Kalba
mi asmenys, sulig tautybe, yra 
švedai. Ir jeigu jie pradėjo vi
są reikalą neturėdami pinigų, 
tai jiems buvo praktiškiausia 
pasitarti su savo; tautiečiais, su
šaukti porą-trejętą mtingų, gau
ti jų pąramos, o vėliau kreiptis 
į visus kitus.

Bet ne! Jie pasiskubino kreip
tis tęn, l$ur žinoję, kąd laimės 
“pįęmą raundą” be rinąto aiš
kinimo, kad laimes, laikiną in- 
džięnkšeną, o pąskui jau gaus 
lengvai pąramos — čash.

Liętuviąi y<a? labąi ir labai 
tinkami davimui. Jie duoda vi
siems. Fašisto, švedai, ,sušuu- 
kė į4>iė. ! nai
ifr švedai <H pątenki|ti,' ir lietiiv 
viai patenkinti. Mitingai labai 
sląpti, komitetai dar slaptesni. 
Tiktąi matai kąip duoda ir kaip 
įma, ir viskas.,

Jęį ųorį ką 4augiąų sužinoti, 
tai eik* prie stalo klausti. Jie

duj organiząęijos viršįųiųkų 
nęnugąselips iv kąd jis gąįi bū
tį sunaikintas.

Mes, džianitoriai, turime 
tvirtą uniją. Ją sudraskyti rei
kštų didelį nuostolį mums pa
tiems — tai viena. O antra 
atsiminkime, kad džianitoriai 
yra beveik visi; pusamžiai žmo
nės, j okiam kitam1 užsiėmimui 
jau netinka. Džianitoriavimas 
f ak tinai yra vienintelis, jų ūkis, 
todėl kiekvienas neatsargumas 
gali suteikti džiąm.toriųi daug 
nemalonumų.

Dėl manęs gali kovoti tfe, 
kurie turi energijos ir noro 
kovoti. Tik, mano supratimu, 
turėtų būtį laikas nuo laiko 
pranešama visapusis, reikalų 
stovis, smulkus raportas išduo
tas apie iždą.

Teroras
Džianitorių unija turi palai? 

kyti sargybą, kurios pareiga 
yra prižiūrėti, kad skebai ne
užimtų unijistų darbo, ši sar
gyba ir yra 
tojama prieš 
rius. Tai yra 
diktatoriškos 
kios.

Rašo Dr. T. Dundulis
Ne vien sveikata, bet 

žmogaus gyvybe asmeniniai 
priklauso nuo maisto. Substan
cijos, kurios randasi žmogaus 
organizme, yra įvairios ir lą- 
bai komplikuotos. Taipgi mai
stas, iš kurio organizmas yra 
atbūdavojamas po išeikvojimo 
energijos, yra pusėtinai korp 
pilkuotas. Augmenys turi ste
bėtiną gamtišką pajėgą tverti 

I savyje sudėtinius junginius iš 
ganą paprastų medžiagą. žmo
gaus organizmas neturi tokios 
nępaprastos pajėgos, kaip aug
menys, sutverti sudėtinius jun
ginius. Todėl žmogui yra rei
kalinga naudoti maistą iš la
biau komplikuotų medžiagų, 
negu augmenims.

Junginiai, kurie randasi žmo
gaus organizme, skirstoma į 
mineralinius ir organiškus. Mi
neraliniams junginiams pri
klauso vanduo ir druskos. Or-

ir

ganiški junginiai susideda iš 
proteinų, krakmolo,’ cukraus ir 
riebalų. Iš to skaitytojui bus 
aišku, kodėl musų maistas irgi 
;uri susidėti iš taip kompli
kuotų valgomų medžiagų. Svar
biausia žmogaus gyvybės sub
stancija yra protopliazma, iš 
kurios susideda organizmo ar
ba kūno vienetai w (celes). Ce
lių protopliazma yra naikina
ma kartu su energijos eikvo
jimu, — tai yra dirbant. Su
naikinta ąrbą sunaudotą celių 
protopliazma ir vėl yra dapil- 
doma iš maisto, kuriame ran
dasi proteinų, čia ir vėl reikia 
pastebėti didelę mąisto reikš
mę.

Dabar keli žodžįai apie pa
tį maistą. Pienas ir kiaušiniai, 
kurie sudąro išimtinai maistą 
jauniems gyvūnams, turi sa
vyje reikalingus maisto ele
mentus tinkamoj proporcijoj. 
Dažnai pienas ir kiaušiniai yra 
vadinami tobulu maistu. Kiau
šiniai yra tobulas maistas dėl 
augančių paukščių, bet dėl 
žmogaus vieni kiaušiniai mąi 
stųi ne visaį atsako. O tai to
dėl, kad kiaušiniuose rąpdasi 
permąžai krakmolo arba cuk
raus. Kai kurios daržovės tu
ri savyje nemažai cnkrąus, Mė
soje randasi apsčiaį protinu. 
Bet kad sudaryti tinkamą žmo
gui valgį ąrba maistą, vienas 
iš minėtų valgomų dąįktų ne
atsako, — juos reikia maišyti 
tinkamoj proporcijoj. Tenka 
pasakyti, kad žmogus priklau
so tai rųšiąi gyvūnų, kurie val
go visokį maistą, — tiek aug
menis, tiek mėsą. Apie taip va 
dinamus vegetarionus čia ne
kalbėsime.

Sveikas ir tinkamas valgi s 
turi turėti sekančias ypaty
bes:

1. Jis turi turėti atsakančią 
kiekybę ir proporciją įvairių 
chemiškų substancij ų;

2. Turi būti pritaikintas prie 
klimato, žmogaus darbo ir jo 
amžiaus;

3. Svarbu ne vien tai, kad 
maistas, butų tinkamas iš che
miško atžvilgio, — vadinasi, 
turėtų tinkamoj proporcijoj 
visus junginius, kurie reikalin
gi kUnui. Didelės reikšmės taip 
pąt turi ir tas faktas, kad mai
stas perdaug neapsunkintų 
skilvio, — reiškia, galėtų bū
ti lengvai suvirškinamas.

Vertė A* KartonasRoberl Louis Stevenson.

Turtų Sala

y
J I s

kai kada pavar- 
pačius unijos w 
blogai. Bet visos 
valdžios esti

T

tO-

sa
kiu 
Jie,

t

Kyšiai
. Jau pats žodis “kyšiai” 

ko, kati kiša kam nors ir 
nors. Viršininkai nekiša,
sakysim, ima. Bęt aš nežinau 
ar tiksliai yra kaltinti už tai 
vien viršininkus. Man rodosi, 
kad už ^kyšius reikėtų nubau
sti ne tik viršininkus, bet ir 
visu's unijos narius arba ir vi
sai juos išbraukti. Nes jie vi
si ima ir bruką. Kartais dižią- 
nitorius turi dirbti ištisą ket
virtadalį metų už dyką, kol š- 
lygina visas kišimo skyles. Jis 
turi patenkinti darbdavį, biz
nio agentą, kartais real estąti- 
ninką ir ne rętai patį džiani- 
torių, iš kurio perima darbą. 
Visi sako, kad tai esąs teisin
gas “davimas”, 
kad/ teisingas -
gas tol, kol rasis toRių, ku- 
įrie “duoda”. Tačiau4 visi jie 
įšaukia, oi šąukįa yisa gerkle, 
kąm “ima”. O kai neimą, tai 
ir vėl negerai.
'j""' '.'r- ■

Pavyzdžiui, aš turėjau porą 
reikalų sų unijos advokatu, ir 
turiu pasakyti, likau pilnai pa- 
lenkintas. Tokį mandagumą, 
patarnavimą ir nuoširdumą yra 
gana sunku rasti. O kai advo-

Ir aš manau
- ir bus teisin-

(Tęsinys)
Ant salos aš mačiau didelę 

ugnį pro medžius smarkiai be- 
liepsnojaųčią. Kas nors dai
navo neaiškių, seną, urzgian
čią, jūreivių dainą, nuleisda
mas ' bei suvirpėdamas balsą 
prie pabaigos kiekvieno punk
to, ir, matyt, tai dainai nebuvo 
gąlo, o tik ištvermė paties dai
nininko,. Aš ją buvau girdėjęs 
pe vieną kartą jurų kelionėje 
ir ątsimiiuau šiups žodžius:

Iš *** sęplyhiosdešimt penkių 
įgulas vyrų, •

Tik vienas ant laivo išliko 
gyvu”.

Ir aš maniau, kad dainavi
mas tokios liūdnos dainelės 
gan pritiko kompanijai, kuri 
buvo taip žiauriai pralaimėju
si tą rytą, 
buvau matęs.
kad tie bukąnieriai visi buvo 
'taip nėjantrus, kaip ir jura, 
ant kurios jie palukė.

Pagaliau užėjo vejas; pak
rypo laįvas ir tamsumoje pri- 
siai'Upo prie manęs; aš vėl 
pąjųtau atsileidžiantį lyną ir 
gerai užsimojęs, nuploviau pa
skutinius pluoštus.

Vėjas visai mažai lepaveike 
ant iųauo laivelio ir aš beveįk 
momeidaliai atsidūriau prie 
HispąnioĮos nosies-. Tuo pa? 
tini laiku, laivas pradėjo suk-

ic

Bet iš to, ką aš 
, aš neabejojau,

tis palengva aplink ir skersai 
srovę.

Aš, kaip beprotis, iriausi, 
tikėdamas, būti hįle minutę 
panertas; o kai aš jau nebe
pajėgiau atstumti korakulą 
tiesiog nuo laivo, tai jau stu- 
miattsi tiesiai j pirmagalį. Pa
galiau, aš atsitolinau nuo sa
vo pavojingo kaimyno; ir už- 
gaudamas vandenį paskutinį 
kartą, į mano rankas pasipai
niojo lengvas lynas, kuris siū
bavo nuo priešakinių laivo ri- 
nų, aš |uojaus įsikibau į jį.

Kodėl aŠ tą daviau, vargu 
galėčiau pąsąkyti. Iš pradžių, 
tai buvo tik intstiųktas; bet 
kai aš jau buvau įsikibęs ir 
žinojau, kad tvirtai laikiausi, 
.žingeidumas pradėjo, nugalėti 
mane ii» aš nusprendžiau pa
žvelgti pro kajutos langą į vi- 
dų.

Aš traukiausi lynu arčiau, 
ranka už rangos, k°l> mano 
sprendimu, nebuvau pakan
kamai arti, tada, nepaisyda
mas begalinio pavojaus, aš 
ju buvau atsistojęs iki pusės 
savo didumo, todėl jau galįė- 
jįąu smatyti1 lubas ir viduryje 
kampą kajutos.

Tuo laiku laivas ir jo iųa- 
#aą bendrąs, jau slydo vande
nių gan smarkiai; iš tikro, mes 
jąu bųvęiu lygiagrečiai su sa
los ugnimi.

(Bus daugiau)V

J,;.... ............................ ... ..
;?•
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DR. STRIKOL’IS

T«L BOULEVARD 9199per

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Graboriai

nariu

įyjirųs Gydytojai

Lietuves Akušerės

pietą

Siunčiame Gėles per Telegramą po

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Petras Lenkauskas

UOZAPAS EUOEIKI

Po penkiolikos metu 
ženybinio gyvenimo

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Iš Lietuvos grįžo J 
Janus; įėjo į biznį

Gaisrai, Jungtuvės, 
baliai ir kiti įvy
kiai Cicero kolonijoj

iki 8 vai. rak 
sutarties. 
ILL.

NORTH SIDE 
r Adelė 
algomųjų daiktų krautuvę/

CICERO 
atgal Ciceriečio p. 
liausko namuose kilo 
gaisras

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St 
TeL Monroe 3377

i. Ko, ko, bet musų ko< 
munistų tai jau nereikia bijoti 

Vienas Klubiečįų.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

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

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

TeL Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Jos F. Budrik suteikė progą 
Frank Bulato’ui kalbeli į ra
dio klausytojus.

DR. A. L. YUŠKA 
*2422 TV. Marųuette Rd, 

kampas 67th ir Artesian Ava. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiuo 4645 S. ASHLAND AVĖ. 

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel: Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso telefoną? Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706

Moteris, Duktė ir Broliai.
Laidotuvėse patarnauja graborius Juozapas Eudeikis 

ir tėvas, tel. Republic 8840.

Kazimieras
Gudaičiai, užlaiką

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Jis įvyks sausio 21 dieną 
Auditorijoje

Mano įgyti įspūdžiai 
radio stotyj

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

Ofiso vaiandos nuo 1-3. nuo 6:30-8*30 
Nedeldi»”iai» pagal netarti

Persergėjimas aludi 
ninkams

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams Ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

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

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Sukaktuvės šventė pp. Kaži 
mieras ir Adelė Gudaičiai

“KING”. Jis sakosi atstovau
jąs kokius tai vyno gaminto
jus ir imąs užsakymus..Jis ren
ka depozitus ant užsakymų ir 
išduoda suklastuotas kvitas,, 
ant kurių paprastai pažymėtos 
plačiau žinomos vyno bendro
vės. Jis

King 
pėdų, 7 
plaukis.

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

Dėl Chicagos Lietu-1^“ 
vių Politikos Klu 

bo debatų

Rea. 6600 South Artesian Avenaa 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2408 W. 63rd SU Chicago

Lietuviai aludžių savininkai 
prašomi apsisaugoti nuo tūlo 
agento, kurio pavardė yra

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

2400 IV. Uadison St.
VaL I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Bruo>wick 0597

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Gen. Lazaro Cardenas, kurį 
valdančioji Meksikos respubli
konų partija nominavo kandi
datu į Meksikos prezidentus. 
Jo nominavimas yra tolygus 
išrinkimui. Dabartinio prezi
dento Rodriguez terminas užsi- 
jaigs lapkr. mėn. 1934 m.

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 13 d. 8:08 vai. ryto 
1934 m., sulaukęs 41 metų amžiaus; gimęs Šiaulių apskr. 
ir parapijoj. Amerikoj išgyveno 20 metų. Paliko dideliame 
nubudime moterį Oną, po tėvais Zakarauskaitė, dukterį 
Elenorą 15 mėn. amžiaus, 3 brolius Bronislovą, Valentą ir 
Miečislovą, o Lietuvoj motinėlę Emiliją, brolį Antaną, 2 
seserį Jozefiną ir Feliciją ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 5757 So. Carpenter avė. Tel. Normai 6453.

Laidotuvės įvyks antradieny, sausio 16 d. 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Lenkausko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.,

Nubudę liekame

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauaiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muių 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Ganai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

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

Komunistų dienraštis šešta
me numeryje įdėjo žinią ku
rioje sako, kad socialistas Am-, 
jrozaitis bijosi apginti savo 
poziciją ir pabėgo nuo debatų. 
Pažiūrėkite, kaip ištikrųjų bu
vo. Ketvirtadieny Kaip 7:00 vai. 

vakare aš jau buvau su Jos. F. 
Budrik krautuvės menedžia- 
rium p. S. Valančiu radio sto
tyje W. H. F. C. studijoje jau 
buvo susirinkę visi programo 
dalyviai. Laukia iki bus pa
šaukti stoti prieš tūkstantinę 
minią radio klausytojų. / Kaip 
7:30 prasideda lietuvių progra
mas. Radio “anaunseris” p. 
S. Valančius sėdi prie “mai- 
krofono” duoda pranešimus 
apie visus bargenus Jos. F. 
Budrik krautuvėj. Artistai, 
dainininkai savo vietose. Kai-j 

Ibėtojai ir muzikantai laukia 
eilės. Programų! tęsiantis, p. 
Valančius budriai tai viena tai 
kitą pakviečia prie garsiakal
bio. Studijoj skamba dainos 
ir muzikos. Ir tai nenuosto- 
bu, nes čia dalyvauja visi ga
bus meno mėgėjai. Kiek po to 
pakviečia kalbėti Frank Bu-

DR. C. KASPUTIS 
DANTISTAS

Grįio U Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj, 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M 
7-9 P. M. Sekmadieniais it kervirta-

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drezel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, VyriS kų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

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

niais 10—12 diena.

Trumpą laiką
Vasi- 

didelis
Tai įvyko nakties lai

ku. Padaryta daug nuostolių 
ir iškaščių miegantiems, bet 
musų gabus gaisrininkai greit 
liepsnas nuslopino.
Raudonos Rožės klubas laimi

ii.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M.
—Nedėlioj 9—1 

Tel, HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

yra. apgavikas.
yra' apie 36 metų, f 
colių aukščio, ruda- 

Apsisaugokite.

adresu 3242 North Natches 
avenue, sausio 7 dieną šventė 
15-kos metų ženybinio gyveni
mo sukaktuves, J.- Grig 
svetainėje, 3800 Armitage

law. Tai pirmas toks įvykis, j 
Pirmutiniam “Naujienų” kon- 
testantui buvo duota proga 
pareikšti savo mintis apie 
dienraštį “Naujienas” tuksian
čių radio klausytojų.

Tą progą suteikė plačiai ži
nomas biznierius Jos. F. Bud
rik ir jo krautuvės menadžeris 
p. S. Valančius. F. Bulato.

Gruodžio mėn., prieš žiemo, 
šventes iš Lietuvos grįžo J 
Janus, 1621 So. Union Avė 
Jis viešėjo Lietuvoje apie 8 
ius mėnesius ir praleido 
žiumą laiką apie Šiaulius.

Važiuodamas į Lietuvą, 
J. Janu’s pirko laivakortę 
“Naujienas” ir važiavo laivu] 

!“Bremen”. Turėjo labai link
smą ir gerą kelionę. J. Janus! 
pataria ir kitiems važiuojant 
į Lietuvą pirkti laivakortes per 
“Naujienas”, nes “Naujienos” 
suteikia gerą ir teisingą patar
navimą už prieinamą kainą.

Grįžęs pas “Dėdę Šamą”, J. 
Janus atidarė naują gražią 
grosernę ir kitų mažmožių 
krautuvę, kurioje turi didelį 
pasirinkimą įvairių pirkinių.

Senas Petras.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.Mrs. Anelia K. Jarush
Pbysical Therapy 

S—2--------------------------  0 Midwif«
6109 South Albany 

Avenue 
Pbone

Hemlock 9252

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

' • • _ tanai.

DR. BERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 15 me
tus kaipo patyrę* gydytojas chirurgas b 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija’
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse...... Pašaukite.......

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

i (Neturime sąryšių su firma tuo pačiu1 Vardu)

* Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis tr nedaliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So, Ctdifornia Avė.

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nao 6 Iki 9 valandai vakaro

dubas nutarė rengti debatus. 
Tema, darbininkų gyvenimas 
Rusijoje ir Amerikoje. Iš ko
munistų pusės buvo pasiūly
tas Milleris. Ambrozaitis su
tiko debatuoti. Prieš pat de- 
jatus komunistai paskyrė Abe- 
<ą vietoj Millerio. Klubo su
sirinkime gruodžio 29 d., 1933, 
buvo iškeltas klausimas, kad 
gavus debatams patogesnę vie
tą publikai.

Bet tame susirinkime buvo 
pareikšta, kad debatai neren
giami publikai, tik klubo na
riams ir jokios publikai pato-Į 
gesnės vietos nereikia. Tuo
met drg. Ambrozaitis, matyda
mas, kad šie debatai rengiami 
vien klubui, 6 ne visuomenei, 
kad debatai yra tik privatiš- 
kas, klubo reikalas atsisakė 
eiti debatuoti be atlyginimo.

Vienok, rengimo komisija, 
nors žinojo iš anksto, kad de
batai neįvyks, garsino juos 
“Vilnyje”, klaidindama na
rius.

O pasakymas, kad Ambro- 
zaitis ar kitas bijo eiti į de
batus, tai daugiau negu juo-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonąo 8tj»to 7600; VAl*ndo» fi—

W. Side: 220] W. 22 St. ((VrmaSi
P**M811o. 8eredo« ir PStnySon v*Sc. f iki •

Telafonai C»a|S|
Namai: 6459 S. Rodnrell Street 

UUrnlako. Ketverto ir 8ub*to» v»k. j Lkį I

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kam p. Franciscoav.

ciai 
mui 
.$14.00 skridimo naudai ir tuos 
pinigus jau pridavė ALTASS 
valdybai.

Besilinksminant svečiai šil
čiai sulaukė ir vakarienes, 
laike kurios p-lė B. Maldą pa
kviesta padainuoti, o jos bro
lis Edvardas sugroti solo su 
kornetu. Juos pianu lydėjo 
evanslonietė Josephine Miller.

Vakaras praėjo labai gera
me upe. Svečių buvo apie 
200. Vienas svečių.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 VV. Marąuette Rd.
Pbone HEMLOCK 7828

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto 

Nedėliomis sulig 
CHICAGO.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
; Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lams. Kaina prieinama.

. 3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

Į sukaktuvių paminėjimą 
atsilankė daugelis pp. Gudai
čių draugų ir giminių. Po 
valgių ir įvairių skanėsių, su
grojo muzika ir visi pasileido 
šokti. C) dvi mergaitės, p-lės 
Bernicc Malda ir Josephine 
Miller pradėjo pardavinėt 
ženklelius naudai lakūno Ja
nušausko skridimo per Atlan-

P-s Malda ir p. Gudai- 
paaukavo po $5 skridi- 
Viso rinkėjos sukėlė

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE 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. Telephone Plaza 3200

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

Sausio 7 d., Lietuvių Tautiš
kų kapinių raštinėje įvyko 
globėjų (trustistų) susirinki
mas. Paaiškėjo, kad sausio 21 
d., yra šaukiamas visuotinas 
lotų savininkų susirinkimas 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, 3133 South Halsted street, 
įkuriame bus patiektas rapor
tas apie darbuotę per paskuti- 
Inius metus ir atskaita.

Ofiso TeL Boulevard 5914

DR NAIKEUS
756 W. 35th St

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

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

Nedėldieniais pagal «utartį.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aki* 
. Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Tame pačiame susirinkime 
bus renkami 5-i globėjai, nes 
5-ių globėjų terminas jau pa
sibaigė. Nutarta, kad agitaci
jos nevaryti už globėjus, ar 
tvirtinti, kad vienas blogas, ki
tas geras. Žinoma, kai kurie 
nuo to nesusilaikys. Aš prisi
laikysiu nutarimo, vienok no
riu pažymėti, kad nuo jūsų, 
lotų savininkai, priklausys ko
kius globėjus, tinkamus ar ne
tinkamus, išrinksite. Musų vi
sų pareiga būti susirinkime ir 
atiduoti balsus už tuos, kurie 
nepastatytų musų organizacija 
pavoj u n.

Terminai pasibaigė seka
miems globėjams: Tamkcvi- 
čiui, Knistautui, Kazlauskui, 
Zatatoriui ir Rimkui. Beje, su
sirinkime buvo pakeltas spau
dos darbų klausimas. Kai ku
rie agitavo, kad darbai butų 
atiduoti į privatišką spaustuvę, 
kad nei “N.” nei kitas jų ne
gautų. O kai reikia pagar
sinti veltui susirinkimus, tai 
tuomet laikraščiai reikalingi. 
Kur gėda?

Vienas trustistų.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

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

Tel. Kenwood 5107

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoa nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal autartj.

Šaukia Tautišką Ka
pinių lotą savininką 

susirinkimą

Advokatai

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

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

Metu vi ai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
ftventadieniai* nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Raudonos Rožes klubo gru
pė ir Lietuvių Kareivių grupe 
laimėjo pirmus prizus Tautiš-I 
kų seserų maskaradiniame ba
liuje, kuris įvyko kiek laiko 
atgal Liuosybės svetainėje. Pri
zus taipgi laimėjo daugelis pa
vienių, kurie dėvėjo įvairius 
margus kostiumus.

Įdomus dalykas, sensacija, 
kilo prieš balių. Kas tai pa
leido gandus, kad Kareivių 
draugija nutarė nemokėti įžan
gos į balių. Tai buvo grynas 
prasimanymas. Visi gerai ži
no, kad tarp Seserų ir Karei
vių santykiai yro kuo geriau
si. Kas nors nori tiems san
tykiams pakenkti.

.V a skara dinis balių s
Paskutinį sekmadienį lį mė

nesį Raudonos Rožės klubas 
rengia didžiulį maskaradinį 
balių toje pačioje Liuosybės 
svetainėje. Visi ir visos puoš- 
kitės, kaip kas išmano ir lenk- 
tyniuokite, kad laimėti geriau
sią dovaną, nes komisija deda 
pastangas, kad dovanų butų 
kuo daugiausiai ir kad niekas 
nesijaustų apviltas.

Vienas iš komisijos 
Dr. Gussen pareiškė, kad do
vanas gaus visi, nežiūrint kaip 
didelė bus publikos minia. 
Daktaras pirmu kartu tokioje 
komisijoje, tad visi tikisi iš 
jo daug ko naujo ir įdomaus.

“Jungtuvės’*
Nuo šių metų pradžios Lie

tuvos Mylėtojų Draugija ir Lie
tuvos Kareivių Draugija skai
tosi viena draugija — vienas 
kūnas. Abi organizacijos for
maliai susijungs sausio 21 d., 
kada įvyks metinis nepapras
tas susirinkimas. Po susirin
kimo įvyks “krikštynos” — 
magaryčios. Komisija daro pla
nus iškilmėms.

“.V.” Rašė jas.
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i “NAUJIENŲ” 20-TIES METŲ JUBILIEJUS
»l IMiH'il- ' 1’

Vasario 25 d. bus apvaikščiojama “Naujienų” 20-ities me
tų gyvavimo sukaktuvės.

Tai bus didžiausios iškilmės.
Chicagos ir aplinkinių miestų lietuviai susirinks į Ashland 

Hlvd. Auditoriją pažiūrėti iškilmių, pasiklausyti muzikos ir 
dainų, pamatyti “Miss Naujienas”, tarpusavyj pasikalbėti, pa
sižmonėti bei prisiminti daug Visokių dalykų, kurie įvyko per 
paskutinius 20 metų. .

Apie du šimtai artisitų, dainininkų, muzikantų ir šokėjų 
dalyvaus programe.

Tai tikrai bus didžiausios ir šauniausios jubiliejaus iškil 
xnės.

į Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai

LIETUVAITE!
AR

Pirmadienis, saus. 15, 1934

i

232 tuzinu.
daržovių 320 bu-

į Viktorui Gapšovičiui mirus, 
korporacijos reikalus dabar 

" veda jo sunūs R. F. Gapsze- 
' wicz, Amerikoj gimęs ir au

gęs jaunas vyras.
Grane Coal Company

Crane Coal Company — ad
resas: 5332 South Long Avė. 
((apie 52 blokus vakaruose nuo 

I

Koksai ir '
anglis keliolikos rusių visuo- RepubįfclJ&

Grant Works Coal Company j
Grant Wo.rks Coal Co. ran

dasi adresu 1546 So. 49 Court 
Cicero, III., tel. Cicero 311. Sa-[ 
vininkas — Adomas Bernadi- 
v • 
SIUS.

Paėmė kiemą 1922 m. Viela 
— apie 6 lotus. Pertvarai skir
tingoms anglies rūšims, stogai 
angliai apsaugoti nuo saulės ir 
lietaus veiksnios. L

105 svarus.I ta

Duonos 114,461 kepalų.
Keksų 6,466 gabalų.
Pyragaičių 8,999 bušelių.
Pajų 11,829 gabalų.
Pieno ir maslionkų 10,926 

gorčius.
KiaUšihių
Vaisių ir 

šelitj.
Saldainių
švarkų, suknelių moterims 

ir mergaitėms 678 šmotus.
švarkų, kautų ir kelnių 439 

poras.
Availinių vyrams, moterims 

ir vaikams 487 poras.
Kautų ir kitokių vaikams 

drabužių 978 šmotus.
Pečių 7.
Lovų 15.
Ateityje taipgi bus dalinami 

daiktai — kastik gaunama dėl 
biednų. Turinti ką atliekamo 
paaukoti kreipkitės į musų pa
rapiją.

Ačiū “Naujienoms” už patal
pinimu šio šelpimo rekordo.

L. T. K. parapijos 
klebonas kun. S. Linkus 
ir Komitetas.

Tol. Boulevard 0218.

rengiamą koncertą, praeitą sek
madienį, sausio 7 d., buvusioj 
Meldažio Svetainėje.

Pirmiausia dėkoju visiems 
biznieriams ir profesijonalams 
už talpinimą savo pagarsini 
mų mano programe. Ačiū p 
S. Dambrausku*! ir Frank Lu 
koševičiui už pardavimą dau 
griausią! tikietų.

Ačiū programo dalyviams, 
darbininkams, ir visiems, kurie 
kokiu ųors budu prisidėjo prie 
šio koncerto.

Dėkoju “Naujienoms” u*Ž ap
rašymus, Jos. F. Budrikui, 
Peoples Furniture Co. ir Pro
gresą Furniture Co. už visus 
pagarsinimus per savo radio 
valandas.

Nebežinau* kaip išreikšti sa
vo jausmų ir dėkoti visai lie
tuvių visuomenei, tat, priim
kite šį vieną silpną žodį nuo 
manęs, širdingai “Ačiū” vi
siems !!'!

— Kazimieras J. Pažarskis.

State St.), puse bloko į pietus 
nuo Archer Avė* Telefonas

, Savininkas F. 
Rudgalvis.

Anglies bizny p. Rudgalvis 
yra jau nuo 1915 in. Pirmiau 
turėjo anglies kiemą Ciceroj; 
ten rendavo. Dabartinėj vie
toj laikosi ketvirtus metus. 
Tai jo paties savastis.

Angli, pristato visur mieste 
ir pristato tokią, kokios žmo
nes reikalauja. Orderiai gau
nama per telefoną arba kos- 
tumeriams atsilankius į biznio 
vietą.

Pirm negu įėjo. į anglies biz
nį, p. Rudgalvis jau tūrėjo ki
tokių biznio patyrimų. Vaikš
tinėjo su auksu po stabas, va
žinėjos tuo pačiu bizniu po 
įvairius miestus. Laikė gro- 
sernę. Vėliau išmoko barz
daskučio amato ir užsidėjo 
barbernę. O barbernę turėda
mas susirado laiko spaustuvės 
darbui ir leido dar tais 
laikais, kada “Naujienos” imta 
leisti, laikraštį “Vaidilą”, ben
dradarbiaujant Dr. Karaliui, 
Kurkuliui, Dr. Matgcrhii, Dr. 
Moli tvidui i kt.

P-nas Rudgalvis paeina iš 
Mačiučių — Masiedų, Gargždų 
valsčiaus, seniau"Telšių, dabar 
Kretingos apskričio.

) :

Roseland Coal Company
Roseland Coal Company kie

mas yra adresu'$43 West 107 
Place, tel. PullmHri 6776. Vedė
jas — A. F. AŪiūrose.

P-nas Ambrose yba viepas sa
vininkas. šį bi^nj varo jau 2 
metus.

Anglį, kaip iiv‘kiti kiemai, 
pristato visur mieste. Savi, tro- 
kai ir darbininkai. Anglis viso
kių rųšių — sulig kostumerių 
reikalavimu. Orderiai priimama 
per telefoną arba kositumeriams 
atsilankius asmeniškai. Kostu- 
meriai taip lietuviai, kaip kita
taučiai. šios kompanijos vardas 
plačiai žinomas Southsidėj.

A. F. Ambrose patyrimas biz
ny siekia nuo 1912 m. Išdirbi
nėjo ir dabar išdirbinėja Salute 
Bitter Wine. Turėjo sodos iš- 
dirbystę — White Rose Bottl- 
ing Works. Operavo dar gara
žą.

Iš Lietuvos A. F. Ambrose 
aitvyko 1909 m. Paeina iš Gani- 
provo kaimo, Kražių parapijos, 
Raseinių apskričio.
Anton T amonis Coal Company

Anton Tumonįs Coal Co. vie
ta randasi West -Pullmane, prie 
121 Street ir Union Avenue. 
Telefonas Pullman $092.

Anglį pristato visur mieste 
ir tokios rūšies, kokios kostu- 
meriai reikalauja.

Anglies bizny jau nuo 1926 
m. Ilgus metus yra; dirbęs ang
lies kiemuose. Pirma vieta sa
vame bizny buvo Roselande. 
Dabartinėj vietoj, prie 121 gat
vės ir Union AVe., laikosi jau 
antrus metus.

P-nas Tumonis nepaprastai 
nuoširdus žmogus, kokių retai 
užtinki aštrios .konkurencijos 
lauke. Senas toselandietis. Or- 
ierius priima per telefoną arba 
kostumeriams atsilfeblcius asme- 
niškai. . ' J U

Paeina iš Gučiunų kaimo, Ka
majų valsčiaus,' Rokiškio ap- 
ikriČkh —V. ~

........ i nu i itąlji'oiiiliitinį

. Ačiū lietuviams
• ■1 > ■ . . • .

Nuoširdžiai dėktojt? visiems 
lietuviams/ kuriū *taip skaitlin
gai atsilankė į‘ mano pirmą *

inet. Savi trokai pristatymui 
orderių. Anglį pristato visur 
Chicagoj.

Mašinerija greitesniam ang
lies iškrovimui iš vagonų ir 
krovimui į trokus.

Didžiuma orderių gauna per 
telefoną priimama juos ir biz
nio vietoj. Kostumeriai pir
moj vietoj lietuviai, bet kita
taučių ne 
viu.

Adomas 
Amerikon 
Troškūnų, Panevėžio apskričio.

Vilija Coal Company
Vilija Coal Company kie

mas yra adresu 3700 South 
Spaulding Avė., vienas blokas 
į vakarus nuo Kedzie Avė., 
tel. Lafayette 2584.

Pradžią jai padėjo Mykolas 
ir Petras Dūdas, Justinas St- 
lilionis, Jonas Biežis ir Leonas 
Petrulis.

Dabartiniai Vilijos vedėjai 
ir savininkai yra Leonas Pet
rulis ir J. S. Vitkus. Pasta
rasis prisidėjo prie bendrovės 
didžiojo karo pradžioj.

Vilija tapo įkorporuota 1914 
m. Prezidentas yra J. S. Vitkus, 
sekretorium — L. J. Petrulis.

Vilijos kiemas apima 11 lo
tų. Tai erdvi vieta. Be to, 
kieme pastatyta keturios bo- 
nios (silos). Dėka jų toj vie
toj, kur seniau sųĮįjp^ąvo apie 
6 vagonai anglies, dabar gali
ma sukrauti 20 vagonų.

Vien bonių pastatymas ir 
įrengimas mašinerijos joms 
operuoti kaštavo $30,000. Ma
šinerijos pagelba Vilija išlio- 
duoja anglies vagoną į porą 
valandų, kuomet seniau geram 
darbininkui imdavo visą die
na.

Anglį laiko įvairių 
Kas kokios reikalauja, 
ir gali gauti.

Anglį pristato visur 
goj. Didžiuma orderių 
per telefoną. Priimama orde
riai taipgi biznio vietoj. Biznį 
Vilija yra išsidirbusi tarp lie
tuvių, kaip kitaučių tarpe.

Pradinėse dienose biznis la
biau rėmėsi išvežiojimu ledo. 
Tuomet tekdavo dirbti ir nak
timis, nes kai kurioms vietoms 
reikdavo pristatyti ledas jau 
5 vai. ryto, 
matas

J. S. Vitkus paeina iš Pagry- 
bių kaimo, Kaltinėnų valsčiaus, 
Tauragės apskričio.

L. J. Petrulis atvyko Ameri
kon 1905 m. iš Zacišės vienkie
mio, Pušaloto parapijos, Pane
vėžio apskričio. Abu Vilijos 
vedėju kitam bizny, rodosi, nė
ra buvę.

Atlas Fuel Company
I Atlas Fuel Company randa
si Town of Lake apielinkėj 
adresu 4919 So. Paulina St., 
tel. J?rospect 7960.

Peįkios didžiulės bonios. 
Pašaliais aruodai po stogu 
įvairioms kokso ir anglies ru- 

, šims.
I Net visai pašalinis žmogus, 
metęs pirmą žvilgsnį, gali pa
stebėti nepaprastą visame kie- 

Prieš kiek laiko šv. Kryžiaus ligoninė apvaikščiojo penkių me tvarką.
metų sukaktuves. Apskaičiuojama, kad per tą laiką ligoninė kiemas pristato daug-
perleido apie 16,000 ligonių, kurių tarpe buvo maždaug 2,000'men^ *Wn° T*1° smU . m.e" .. c r nų (retai) skale visur mieste,
lietuvių. Atlas Fuel Conipany (suor-

• Sulig tuo, kaip ligoninės yra įrengtos, jos yra skirstomos ganizuota 1914) yra kOrporaci- 
j rųšis. šv. Kryžiaus ligoninė priklauso pirmos rųšies ligoni-1 ja. Korporacijos veikliausias 
ngms organizūotojąs ir vedėjas ^bu-

Dabartiniu laiku prie šv. Kryžiaus ligoninės yra susispie-
tęs būrys lietuvių daktarų. Ligomis štabo pirmininku yra Dr. Raseinhj apfkridi6> Katifio’’ r5- 
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Jau įstojai į 

“MISS NAJ1EN0S” 
Konkursą? 

•e 

.... Jei ne, tai padaryk tai 
ŠIANDIEN

NELAUK! Išpildyk kuponą, 
kurį rasi šiame numeryje ir pa
siųsk jį su savo fotografija į 
“NAUJIENAS”.

ALTASS. mitingas 
Roselande davė 

$77.50 pelno 
skridimui

2<K) .$•// viršum lakūno Janu
šausko skridimo rėmėjų at
silankė į Balčiūno svetainę.

ROSELAND — Roselando 
Amerikos Lietuvių Tranzat- 
lantinio Skridimo Sąjungos 
skyriaus surengtas masinis mi
tingas lakūno Juozo R. James- 
Janušausko skridimo naudai 
davė $77.50 pelno.

Suvirš 200 publikos atsilan
kė į Balčiūno svetainę, kur 
mitingas įvyko. Tarp kalbė
tojų buvo pats lakūnas Janu
šauskas, “Naujienų” redakto
rius P. Grigatiis, p. A. Karta-

ninkas ir kiti
Daugelis susirinkusių auka

vo skridimui, tarp jų pp. An
tanas Kaulelis ir Valentinas 
Riekašius po $10.00.

Iš daržovių pardavi 
nėtojų į plėšikus; 

du suimti
Pelningas biznis burini Rose- 

lando jaunuolių pasibaigė

ROSELAND — Policijos ran
kose dabar yra tūli Davė ir 
Virgil Baker, broliai, 351 West 
108th Street, kurie buvo suimti 
dėl papildymo eilės apiplėši
mų? štai kaip jie varė savo 
amatą.

Važinėdavo po Roselando
gatves pardavinėdami daržo- py. —Helen.

tai užmiršdavo apie vai- 
ir virsdavo

ves ir vaisius. Kai rasdavo 
šeimininkę namie, parduodavo 
jai daržovių, bet jei nerasda
vo 
sius ir daržoves
plėšikais, įsigaudavo į namą ir 
jį aptuštindavo.

Tarp nukentėjusių yra lietu
vė Bose Marcinaski, 9 East 
110th Place ir Antanas E. Am- 
broze, anglių sandėlio, 348 W. 
108 strcet, savininkas.

Daugelis Roselandiečių pa
sirašė skundus prieš suimtuo
sius. į nemalonumą buvo įvel
tas ir jaunas lietuvis Eugene 
Stnkus, suimtųjų draugas. 
Jis, tačiau, buvo paleistas.

mažiau, negu lietu

Bernadišius atvyko
1916 m. Paeina nuo

AGURKAI

Kas jie yra ir iš kur kilę

12 metų mergaitė Mary Ka- 
vala iš Hastings-on-Hudson, N. 
Y., kuri prisipažino pasmaugu
si savo draugę 8 metų Josephine 
Woropay, už tai, kad ji buk 
melavusi apie ją. Kavala moti
na tam netiki ir mano, kad 
mergaitė slepia tikruosius 
žmogžudžius.

BIRUTĖ
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We darė you to read it. 
What’s the news? IPlcnty! 
Have you heard about “Biru

tės Membership Drive”. 
VVell, let mc tell you.

The drive is on and will 
March 3rd. A beautiful
will be donated by Mrs. Biežis 
and Miss Strodomski, 
one who brings in the 
members into our fold.

After the Membership 
is elosed, a sočiai will 
in honor of the new 
and as well as the 
who have returned.

You are never too old <to join 
Birutė. Most of our young 
Lithuanians are with us, so 
why not you.

In the history of Birutė <this 
is going to be the season 
seasons, and with the help 
our members and friends, 
cannot fail.

Oh, by the vvay girls, you 
should see our President! And 
vice-president! And you fellows 
ought to come down and get 
acųuainted vvith our secretary. 
Gentlemen prefer blondes. Well, 
here you are gentlemen. Where 
and how to meet them isn’t a 
ųuestion, for Birute is giving 
a sočiai January 20,
day) at Sandara Hali, 814 W. 
33rd Street. The new officers 
will be there to meet you, greet 
you and get acųuainted with 
you.

This column will be eonduet- 
ed every week from now on, so 
look for it.

And thereby all will be hap-

(Satur-

ŠVENTO KRYŽIAUS LIGONINE

nėms.

M. Strikol’is.

rusių, 
tokios

Chica- 
ateina

Dabar biznio pa- 
anglis ir koksas.

Atlas Fuel Conipany (suor

* dybos.

Beveik kiekvienas iš muši) 
mėgstam ir valgom agurkus, 
raugytus, šviežius, saldžius ar
ia kitokiais budais sutaisytus, 
bet ar pamislijom kas agurkas 
yra ir iš kur jis atsirado?

Agurkas priklauso vijoklių 
šeimynai ir nors jisai dabar 
nesikarsto po medžius, kaip 
gal darydavo būdamas lauki
niame stovyje, bet vistiek ir 
dabar gana toli nusidriekia 
ant žemės. Botaniškai jisai 
vadinasi cucumis sativus. Iš 
šito vardo atsirado angliškas 
“cucumber”. r

Agurkas nėra vietos aug- 
muo, nei Amerikos nei Euro
pos. Jo tėvynė yra tolima 
šiaurinė Indija* kur jisai bu
vo, kiek žinoma, pradėtas au
ginti apie tris tūkstančiai mo
li atgal. Iš ten jis paplito j 
eitas šalis ir dabar jisai yra 
gerai žinomas visoj Europoj ir 
Amerikoj ir yra auginamas vi
soj vidutinėj, vesesnėj juos
toj visame pasaulyje, išėmus 
šiltuosius atogrąžų (tropinius) 
ir šaltuosius ašigalio (poliari
nius) kraštus. — M. B.

Iš Lietuvių Tautiš 
kos parapijos

Lietuvių Tautos Parapija, 
kur yra žinoma kaipo šv. Ma
rijos parapija, randasi 3501-9 
So. Union Avė. Per praeitus 
du metus iki sausio mėn. 1 d. 
1934 m. parapija išdalino be
darbiams ir Lėtučiams — se- 
nelįams reikmenų:

PRANEŠIMAI
North West Lietuvių Moterų Kliu- 

bo susirinkimas įvyks sausio 16 d. 
1934 m. p. Grakauskų bute, 3939 W. 
Christiano Avė., 8 vai. vak. Nares 
malonėkite laiku atsilankyti.

Kviečia sekr. Druliene.
. -■----------

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ir
apielinkinių miestelių lietuvius, drau- 

mane mano biznio vietoje, 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

gus ir senus pažįstamus atlankyti 
. Užlai-

jums

Dienos įspūdžiai
e

Rašo F. Bulaw

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

ATLANKYKITE
White Star Tavern

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980

Skanus alutis, užkandžiai ir įvairus 
gėrimai. Už k vieži a visus 
J. OKSAS, A. RENKUNAS.
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INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

■ ■ ' eMes Chicagos lietuviai turi
me dalyvauti Stasio Rimkaus 
koncerte, kuris įvyks sekma
dienį sausio 21 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, nes šis 
koncertas yra rengiamas, kai
po parama jam žengti meno 
srityje pirmyn.

Stasys yra užsitarnavęs vie
no tokio koncerto į metus už 
jo nuoširdų pasitarnavimą 
Chicagos lietuviams. Kam te
ko girdėti St. Rimkų dainuo
jant per radio valandas, kon
certus, operetes, balius ir lai
dotuves, tas pilnai gali spręs
ti ar verta atlankyti Rimkaus 
koncertą sausio 21 d.?!

Lietuviai, suteikite jam drą
są, priduokite energijos ir pa
siryžimo darbuotis toliau me
no srityje.

Apart dainininko St. Rim
kaus, programe dalyvaus Ma- 
bel Yingling, liriškas sopra
no. P-lė Aldona Ąbraškaitė 
viena iš geriausių kanklinin
kių Amerikoj, kuri skambins 
kanklėmis ir dainuos duetą 
su Stasių • Po to sekstetas t. 
y. -r- 6 galingi balsai.

Žymi pianistė p-Iė Elena 
PeČiukajtė ir daug kitų vi
siems jungiamu dainininkų ir 
muzikų. Kiekvienas atsilan
kęs Stasio koncertan gaus ar
tistišką programą su Dariaus 
ir Girėno atvaizdais ir eilėmis 
parašytomis paties" Stasio Rim-,
kaus,

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 0803

f
IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

įvyksta
ŠEŠTADENY, SAUSIO 13 d.
BIG BROTHERS

TAVERN
Užviečiame draugus ir pažįsta

mus į musų iškilmingą atidary
mą. Bus skanių užkandžių, 
alaus ir muzika, linksminsimės 
iki vėlybos nakties.

Kviečia savininkai Broliai
FR. ir W. BALTRUŠAIČIAI 

3139 So. Halsted St.
■ ■■■——A III.Į   — I     M — ■» *

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
culturos 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 gv- 
/enti bile kuriame State—valsti- 
loj—pašalpa ir pomirtinė išmo- 
cania. Nariams nėra bausmių už 
lelankyma susirinkimu, vakaru ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
os daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $80,000.00. Draugija yra 
no priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos. tai kviečiame tuoj prisiraSy 
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės į Chi- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
tejefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
-klauskite Micfceyįčių, , .
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TEL LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

CLASSIFIED ADS
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Automobiles
PARDUODU gerą automobilių — 

Oakland V-8. Parduosiu už teisin
gą pasiulijimą. Malonėkite kreiptis 
vakarais K. S. 3836 W. 65th St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, BL

"Financial 
Firtansai-Paskolo*

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

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

For Rent
IEŠKAU 2 arba 3 kambarių ga

ru apšildyta apartmentą. Kas turi
te praneškite laišku Box 69, 1739 
So. Halsted St.. Naujienos.

STORAS rendai; yra saliuno fik- 
čeriai. Yra salč ir 3 kambariai. Pi
dai. 4147 So. Kedzie Avė., 2-ros 
lubos.

Furnished Rooms
RENDON fornišiuoti kitehenette 

apartmentai. 1 arba 2 kambariai, pa
vieniams Urba poroms su giluma tra
sas, elektra, linens tik $16.00 į mė
nesį ir aukščiau. 6040 Union Avė., 
NormM 6518.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MARQUETTE Parke saliunas par
siduoda; gera vieta; arba į partne
rius. Vienas savininkas, bus galimi 
pasilikti, jrigu sutiktumčm. 2416 W. 
69th Street.

Real Estate For Sale
 Na<nai-Žomč Purdnvimoj

6 KAMBARIŲ cottage, gazas, mau
dyne, elektriką, Węst 42nd St. Cash 
kaina $800. Savininkas Yards 16141




