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Ir Senatas Priėmė
Pinigų Bilių

Prezidentas Rooseveltas prašo dar $950,- 
000,000 bedarbių šelpimui ir CWA darbams

VVASHINGTON, s. 28. —Se
natas vakar 66 balsais prieš 23 
priėmė prezidento Roosevelto 

_ pasiūlytą pinigų bilių, kuris į- 
veda dolerio devaliuaciją ir 
taipgi nusavina visos šalies auk
są.

Dabar bilius eis abiejų kon
greso butų konferencijai, kad 
išlyginti mažus skirtumus, dėl 
kurių nėra jokių ginčų. Po to 
bilius eis prezidentui pasirašy
ti ir pasidarys įstatymu. Patai
sa sidabro remonetizavimui li
ko atmesta.

Greitas biliaus priėmimas, pa
rodė prezidento Roosevelto stip
rumą kongrese. Senate tik vie
nas demokratas senatorius bal
savo prieš bilių. Juo yra šen. 
GJass, buvęs iždo sekretorius 
VVilsono laikais. Jis įvedė fe
deralinio rezervo bankus ir da
bar labai pyko kam iš tų ban-

Francijos premjeras 
Chautemps ir jo ka

binetas rezignavo
Politija kaujasi str riaušes ke

liančiais rojalistais. Sekamu 
premieru numatomas Herriot 
ar Dakadier

mi- 
jau

bu-

PARYŽIUS, s. 28. — Po ke
lių triukšmingų kabineto susi
rinkimų, premiero Chautemps 
kabinetas rezignavo, nė nelau
kęs iki jis pralaimės atstovų bir- 
te. Prie kabineto puolimo pri
vedė garsioji ruso Staviskio afe
ra, kurioj žmonės pražudė gal
būt apie $60,000,000. Ta afera 
sukėlė didžiausį Franci joj skan
dalą, kuris iššaukė rojalistų de
monstracijas ir aršiausį komu
nistų ir rojalistų su fašistais 
puolimą valdžios ir respublikos.

I tą aferą tapo įpinti, sąmo
ningai, ar nesąmoningai, daug 
augštų asmenų, jų tarpe ir 
nisterių. Du ministeriai 
buvo priversti rezignuoti.

Nelaukdamas iki atstovų
tas jį nuvers, premieras Chau
temps su savo ministeriai at
ėjo pas prezidentą Lebrun ir į- 
teikė kabineto rezignaciją, ku
rią Lebrun tuojaus priėmė.

Dabar svarstoma kas bus se
kamas permieras. Lebrun kvie
tė patį Chautemps sudaryti 
naują kabinetą. Bet Chau
temps atsisakė. Sekami stip
riausi kandidatai į premjerus 
yra Herriot ir Daladier.

Iškilus Staviskio skandalui, 
rojalistų riaušės buvo kasdie
ninis atsitikimas. Ypač smar
kios rojalistų ir fašistų riaušės 
buvo šeštadieny, kada įvyko ir 
smarkių susirėmimų su policija, 
kuriuose nemažai žmonių su
žeista.

Kalbama, kad Chautemps re
zignuoti paskatino ir tai, kad
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kų atimamas auksas ir visas 
tų bankų veikimas siaurinamas. 
Jis kaltino, kad valdžia nori 
tuos bankus panaikinti ir per 
RFC supirkinėdama privatinių 
bankų šėrus, nori pasiimti į 
savo rankas privatinius bankus.

Prašo $950,000,000 šelpimui 
bedarbių

Prezidentas Rooseveltas pri
siuntė kongresui raštą prašyda
mas paskirti dar $950,000,000 
bedarbių šelpimui ir CWA dar
bams, prie kurių dirba apie 
4,000,000 bedarbių.

Laiške atstovų buvo pirminin
kui Rainey, prezidentas sako, 
kad dabartiniai ištekliai išsi
baigs ateinantį mėnesį ir jei 
nebus tuojaus paskirti pinigai 
nebegalės gauti pašelpų apie 
17,000,000 dabar šelpiamų žmo
nių.

pas jį buvęs atsilankęs Pary
žiaus policijos prefektas, Jeane 
Chiappe, kuris pranešęs pre 
mierui, kad jei jo valdžia išsi
laikys dar nors vieną dieną, tai 
jis, prefektas, negalys atsakyti 
už palaikymą tvarkos Paryžiu
je, nes 
mas.

gręsia masinis sukili-

Yra Hitleris, todėl 
nereikia karaliaus, 

sako naciai
BERLYNYAS, s. 28. — Na

ciai paminėjo ex-kaizerio 75 m. Į 
sukaktuves pradėdami smarkes
nę kampaniją prieš monarchis-! 
tus ir visiškai pasigrobdami 
monarchistinę plienašalmių oi- i 
ganizaciją.

Kampanija prieš monarchis- 
tus yra vedama tuo obalsiu, kad 
Vokietija turi Hitlerį ir todėl 
jai nėra reikalo turėti dar kai
zerį.

Plienašalmiai ikišiol valdėsi 
pusiau savystoviai. Jie turėjo 
savo vadus ir savo uniformą. 
Dabar jų vadai liko pašalinti ir 
jų vieton pastatyti naciai, be 
to nuo šio laiko plienašalmiai 
turės nešioti ir nacių uniformą.

Karo veteranų organizacijos, 
kuri turi 3,000,000 narių, pir
mininkas monarchistas gen. 
von Horn, turėjo rezignuoti. Jo 
vieton paskirtas pulk. Rein- 
hardt, kuris 1919 m. sutriuškino 
komunistų sukilimą Berlyne.

Pašventino tris je 
zuitus .

East Chicago, Ind., bankas, kurį prieš kiek laiko apiplėšė garsioji Dillingerio šaika. Pats Dillin- 
ger prie banko durų nušovė policistą. Dabar pats Dillinger ir trys jo šaikos nariai, taipjau 

kelios merginos liko suimti Tuscon, Ariz.

Stalinas grūmoja vi 
soms šalims karu 
ir revoliucijomis

VATIKANAS, s. 28. — Papa 
j palaimintųjų (dar ne pilnai 
šventųjų) skaičių įrašė tris jė
zuitų kunigus, kurie apie trys 
šimtai metų atgal liko nuužu- 
dyti indėnų Pietų Amerikoje.

Žuvo 41 korėjietis

Sako, kad Rusija yra pasiren
gusi kariauti su kiekviena ša
limi, bet tos šalys susilauks 
tik revoliucijos

MASKVA, s. 28. — Vakar 
Rusijos komunistų partijos koi.- 
gresui kalbėjo diktatorius Sta
linas, kuris pareiškė, kad karas 
prieš Rusiją iššauktų pasaulinę 
revoliuciją Azijoj ir Europoj, 
kuri sutriuškintų kapitalistines 
valdžias daugely šalių.

“Mes įspėjame kiekvieną ne
kišti savo kiauliškų snukių į 
sovietų bulvių daržą“, sakė Sta
linas.

Labiausia ‘ Stalinas puolė 
poniją ir Vokietiją, kurios
nori taikintis su Rusija. Bet 
yra ir kitų šalių, kurios tyko 
pulti Rusiją. Jei tai įvyktų, 
Rusijos žmonės esą pasirengę 
gintis iki paskutinio kraujo la
šo, be to komunistai tose ša
lyse irgi sukiltų ir pultų priešą 
iš užpakalio.

Ja
ne-

Prisibijo dėl saugu
mo 47 žmonių

BAY OF WHALES, Antarc- 
tica, s. 28 .— Adm. Byrd yra 
susirūpinęs saugumu 43 žmonių 
iš antros pietinio poliaus eks
pedicijos, kurie tirpstančio ledo 
liko atkirsti nuo stovyklos. 
Jie yra laikinoj reikmenų sto
vykloj, kuri yra už puspenkto^ 
mylios nu‘o vyriausios stovyklos, 
pačiame ledo pakraštyje. Keturi 
kiti žmonės irgi yra atskirsti 
nuo Mažosios Amerikos stovyk
los.

Sužeistas Cummings sūnūs

Rado kaltą Kansas 
valstijos iždininką

Chieagai ir apiellnkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja;

Giedra ir šalta.
Saulė teka 707, leidžiasi 5. 10 dieną.

TOPEKA, Kas., s. 28. — 
Teismas rado kaltą buvusį vals
tijos iždininką Boyd, 46 m., 
kuris nelegališkai paėmė' iŠ 
valstijos vairįtų bonų už $260.- 
600. Jam gręsia nuo 1 iki o 
metų ar dar daugiau kalėjimo. 
Bausmė bus paskirta vasario

V ’ " ■.

TOKIO, s. 28. — Iš Korėjos 
gauta žinių, kad 41 korėjietis 
žuvo sniego audroj, kuri siautė 
per 4 dienas palei Japonijos ju
rą. .

DARIEN, Conn., s. 28. —Real 
estatininkas Dickenson Schuyler 
Cummings iš Stamford, Conn., 
sūnūs Jungt. Valstijų genera
linio prokuroro, liko sunkiai su
žeistas, o Mrs. Taylor, irgi iš 
Stamford, liko užmušta nelai
mėj su automobiliu.

Austrija koncentruo 
ja ginkluotas jėgas 

prieš nacius

Nacių vyskupas pasi
skelbė Prūsijos baž
nyčios diktatorium
BERLYNAS, s. 28. —Reicho 

vyskupas Mueller pasiskelbė 
dvasiniu diktatorium 19,000,000 
Prūsijos protestonų, “kad ap
saugoti tvarką Prūsijos protes
tonų bažnyčiose“. ’f

Prieš kiek laiko jis bandė lik
ti visos Vokietijos bažnyčios 
diktatorium, bet dėl kilusių 
protestų turėjo savo sumany
mo atsižadėti. Tad dabar pa
siskelbė nors Prūsijos diktato
rių, padedamas Goeringo.

Pirmiausia jis suspendavo 
tuos kunigus, kurie 'perskaitė 
jam priešingą atsiliepimą.

SEĄTTLE, Wash., s. 28. - 
Nežinomas žmogus paliko ant 
Snoųuąlmie miestelio pašto vir
šininko Reing laiptų maišelį su 
$1,700 auksiniais pinigais. Spė
jama, kad palikęs pinigus žmo
gus bijojosi bausmės už slėpimą 
aukso. ’

i « "*€* v i’fi
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Mano, kad naciai, padedami Vo
kietijos, bandys pasigrobti 
valdžią ateinantį antradienį

Daktarų komisija 
spręs apie Insullo 

išvažiavimą
ATHENAI, s. 28. — Vidaus 

reikalų ministeris paskyrė dak
tarų komisiją, kuri turės išeg
zaminuoti Samuel Insull ir nu
spręsti, ar jis galės sausio 31 
d. apleisti Graikiją. Jei pasiro
dys, kad Insullas tikrai sunkiai 
serga, tai jo buvimas Graikijoj 
bus prailgintas.

VYNU GESINO GAISRĄ

LOS GATOS, Gal., s. 28. — 
Tarp 40,000 ir 50,000 galionų 
naujo vyno liko sunaudota ge
sinant gaisrą jėzuitų vienuoly
no vyno sandėlyje, kad išgelbė
ti 200,000 galionų seno vyno. 
Nuostoliai siekia virš $100,000.

NEW YORK, s. 28. — Vitš 
30 Amerikos kolegijų pradėjo 
samdyti profesoriais Vokietijos 
mokslininkus, kurie dėl nacių 
persekiojimų turėjo apleisti Vo
kietiją.
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Sumažino palūkanas

Vakar

nubaudė 6 
—3 mėn. ir
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Lietuvos Naujienos
Sušelpė 200 neturtingų 

šeimynų
KAUNAS.—Lietuvių labdary

bės draugija “Globa“ Kalėdų 
šventėms buvo suruošusi jos 
išlaikomajame vaikų darželyje 
neturtingiems vaikams Kalėdų 
eglaitę.

Draugija per Kalėdų šventos 
dalino miesto neturtingiems gy
ventojams dovanų: maisto pro
duktų, rūbų, apavo ir kitų daik
tų. Iš viso tuo budu sušelpia 
daugiau kaip 200 šeimynų. 
Draugijos pirmininkė ponia 
Liormanienč su kitomis ponio
mis lankėsi provincijoje ir ten 
taip pat suteikė neturtingoms 
šeimynoms dovanų.

Tauragės ligonių kasos 
direktorius kalėjime
KAUNAS.—Iš Tauragės tele

fonu praneša, kad ligonių kasos 
direktorius p. E. išeikvojęs 11,- 
680 litų kasos pinigų. Padarius 
reviziją rasta suklastuota 5,174 
lt. dokumentų. Direktorius p. 
E. prisipažinęs. Esąs areštuo
tas ir padėtas kalėjimam

Užsidegė traukinys

Sugavo senus degtin 
darius

ALYTUS.—Prieš šventes Aly
taus kolonijoj gyventojo Mi
kulskio Vlado trobose buvo pa
daryta krata ir pas jį rasta 3 
bonkos “samagonkos“ kamba
ryje ir 2—už kluono sniege. 
Mikulskis tuo amatu, nustatyta, 
jau verčiąsis treti metai ir iki
šiol vis nepavykdavo jį sugau
ti.

Kaiminystėje rasta ir pas 
Slavinską Vladą aparatai ir 3 
blėtinės samagonko.

BIRŽAI.—Gruodžio 27 d. pu- 
siau dvyliktos valandos nakties 
Biržuose, pilant benziną j. kur
suojančio motorinio traukinio

VIENNA, s. 28. — Austrija 
pradėjo koncentruoti visas gink- 
luota! ,jBas, g?lutinai„^ai 8y I Bkžai^ąuitoi'-'''"'tatai 

nuo pernešamos lemputės ki
birkšties užsidegė benzinas ir 
Vagone kilo gaisras. Sudegė to 

yivogono vidurinis įrengimas. Ge
sinant ugnį, nukentėjo moto
ristas Stasys Mačys, kuris pa- 

' | siųsta ligoninėn. Gaisrui likvi- 
visos

Laisvamanių susirin
kimas

Gordono salėje įvyko Viekšnių 
laisvamanių steigiamo komiteto 
vieša paskaita temoje: “Laisva 
manis ir jo ugdymas“. Paskai 
tą skaitė p. p. J. Unikas ir P. 
penusis.

1934 metus panevėžie
čiai pradėjo Enksipai

naciais,^kiltie sausio ' 30 d. mi
nėdami vienų metų sukaktuves 
Hitlerio pasigrobimo valdžios, 
gali bandyti pasigrobti į savo 
rankas ir Austrijos valdžią ar
ba pravesti Austrijoje kokį te
rorą, kokio ikišiol r dar nebuvo

Diktatorius Dollfuss vis dar I duoti buvo panaudotos 
tiki į Vokietijos palankumą. Jis esamos priemonės, 
paskelbė, kad nors jis nedve- -----------------
jos pasiskųsti tautų sąjungai, Malūnas UŽmUŠė ŽmOglį 
jei kitos diplomatinės pastan- ---- ------
gos nedus pasekmių, bet jis ti- VIEKŠNIAI.—Praeitą savai
kiši, kad Vokietija garantuos tę pil. Bertelio malūne Peive- 
Austrijos suverenitetą. nių km. įvyko baisi nelaime

------------- —* žmogus baigęs malti, norėjo su-

Chicago užklupo griebti žemės-• v iv* i 1 daug prisiartinęs prie dantra- nauja šalčių banga čių, kurie įtraukė jį už kaHi- 
-----------  nių ir sumalė.

CHICAGO.— Vakar Chicago . - -
visai netikėtai užklupo didelė . , _
šalčių banga. Dar 6 vai. ryto Lenkijos preziden
tavo 43 laipsniai šilumos, bet galbUt pataps 
į vakarą saltis buvo pasiekęs JI*
jau zero. Viskas rodo, kad Pilsudskis 
naktį šaltis siekė toli žemiair -----------
zero. VARŠAVA, s. 28. — Išrodo.

Kartu su šalčiu mieštą už- Į kad maršalas Juozas Pilsudskis 
klupo smarki šiaurvakarių vėt
ra, kuri patį šaltį darė labiau 
nepakenčiamą.

ši šalčių banga busianti trum
pa, bet visgi ir šiandie dar bus 
tiek, pat šalta.

“Sirenoje“, šaulių namuose 
ir Pajuostėje buvo surengti 
Naujųjų metų sutikimas. Deja, 
Naujųjų 'metų sutikimai. Deja 
naktį prie bažnyčios matėsi iš
maldos prašančių vaikų ir šiaip 
elgetų.

-Aborto byloj nubaudė tris
Sausio 2 d. I-afievfžio apy- 

gardos teisme buvo nagrinėja
ma abortų byla. Kaltinamais 
buvo patraukti: “daktarka“ 
šarnaičiuškienė, p. Bacelytė 
Ona ir p. Šaltenis. Teismas, iš
klausinėjęs eilę liudytojų, kal
tinamuosius pripažino kaltais ir 
“daktarką“ š-nę 
mėn. kalėjimo, B-
š-nį—6 mėn. kalėjimo, bet pa
staruosius du nuo bausmės lyg 
tinai atleido.

Kubile prigėrė
Netoli Paystrio miestelio (Pa 

nevėžio apskr.), Sta įmonių kai 
mo gyventoja Kripaitienė išėjo 
šerti gyvulių ir paliko apie kn 
bilą bežaidžiančią savo vienerht 
metų dukterį. Grįžusi dukterį 
rado kubile prigėrusią.

Cummings smerkia 
suktus advokatus

užims Igno Mosciskio vietą kai
po Lenkijos prezidento, einant 
seimo pakeitimu konstitucijos.

Konstitucija suteikia prezi
dentui diktatorines galias, ku
rių jau senai Pilsudskis siekė
si. Tad dabar Moscicki galbūt 
pasitrauks, kad įstatyti Pilsuds
kį, kuris ikišiol atsisakydavo 
nuo .prezidentystės, dėl prezi
dento siaurų galių.

KAUNAS.—-Taupomosios val
stybės kasos nuo 1934 m. sau
sio 1 d. už duodamas paskolas 
yietoje 6% palūkanų metams 
nutarė imti 5.5% pahik, o nuo 
1934 m. vasario 1 d. už indė
lius vietoj 6% paluk. metams. 
4% met. už indėlius terminuc- 
tėms, kurie bus padėti ne 
trumpesniam laikui kaip 6 mėn. 
3.6% m. už indėlius netermin. 
nedidesni 2,000 lt. 3% nuo už 
netermin. indėl. nedidesnį 2.- 
000 litų.

Streikuoja N. Y. res- 
toraų ir kotelių 

patarnautojai

BOMBAY, Indijoj, s. 28. — 
Atkasinėjant žemės drebėjimo 
sugriauto namų griuvėsius, po 
jais rasta dar gyva moteris,’ku- 
hi po! griuvėsiais išbuvo viso 
13 dienų. Ji buvo Jau be są
monės, '■

7 ž .. ■>'

WASHINGTON, s. 28. — Ge
neralinis prokuroras Cummings 
išleido atsišaukimą į advokatų 
draugijas, kviesdamas jas iš
naikinti kriminalistų advokatus, 
kurie gelbsti kriminalistam ir 
trukdo teismams.

■i i

Jis pasiūlė, kad tokie sukti 
advokatai būtų atiduoti teismui 
už peržengimą valstijos ir -fe- 
deralinių kriminalių įstatymų, 
kad butų atiduoti teismui už 
paniekinimą teismo’ trukdant 
teismų veikimą ir kad pačios 
advokatų draugijos atimtų iš 

I tokių advokatų 7 teises.

NEW YORK, s. 28 
sustreikavo restoranų ir hote- 
lių patarnautojai, reikalaudami 
pripažinimo unijos.

____ Į__
REYKJAVIK, Islandijoj, s. 

28.—12 Anglijos jurininkų pri
gėrė susidūrus dviems žvejų 
laivams, kurių veinas pasken
do.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite j musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Si,
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KORESPONDENCIJOS Gvaizdikas.

gru

ma

biurui

ĮSIGYKITE pakol dar turime
bei tas iš musų kolonijos

PARAŠYTAS KNYGAS
75c

SORE THROAT
50c

Dumiškietis

Reduces COLDS

au
Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Konvertus

Keli menesiai atgal atrodė,

jų Vedamos Knygos yra

“Naujienų” 
dirbo prie

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Progranius 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms .
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Visi trokšta 
Lock kompanijos 
aplaužyti, nes jos 
daugelis dirbdavo,

kad “Nau

B. E. HUTCHINSON 
Chairman of Boird of Diraotora 
Plymouth Motor Corporation

For Business—Or Pleasure
The New Plymouth Six Business Coupe

kad juos pa
žinomą, iš to 
Dabar jie yra

Du broliai nužudė Tony Masi
lionį ir atėmė iš jo pinigus. 
Abu žmogžudžiai suimti ir 
laukia teismo.

nuteikia 
ha rzdaskutyklos 
__ komfortą 
■ skutimos 

namie

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu*

National Lock Co. darbinin
kai išėjo j streikų rugpiučio 31 
d. Streiko priežastis buvo ta, 
kad kompanija atsisakė tartis 
u darbininkais kolektyviai ir 
>r'p?.žinti unijų. 0 tuomet jau 
’idesnė pusė kompanijos dar
bininkų buvo įstojusių į Ame
rikos Darbo Federacijų, kuri 
vedė streikų ir pikietavo dirb
tuvę labai ramiai.

Kompanija tikėjosi sutriuš- 
iinti streikų trumpu laiku. Ji 
kreipėsi į Circuit teismų ir tei
sėjas Fisher išdavė indžionk- 
šeną, kad darbininkai negalėjų 
pikietuoti dirbtuvės per pusę 
mylios aplinkui.

Tačiau darbininkai nenusto
jo vilties. Jie kreipėsi į Wasb- 
ingtonų. Iš ten atvažiavo žmo
gus sutaikyti streiką^ bet -kom
panija nesutiko taiKytis. ' Vė
liau pavesta Darbo Tarybai v; 
sas dalykas ištirti.

Bet kuomet Darbo Tarybos 
atstovai atvyko dalykų tirti, 
tai National Lock Co. išėmė 
indžionkšenų ir prieš Tarybos 
narius, kad jie negalėtų jokių 
tyrinėjimų daryti. .Po to jau 
visas dalykas atsidūrė teisme, 
ir teismas turėjo ginčų išsprę-

Dalinai jiems tai pasisekė 
nes per ilgų laikų niekas nega-

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir
Plakatus

jus dabar valdote.
Ir aš dėliai to nerustaujir. 

Tik jau sudiev, mano brangus 
kreditoriai, sudiev... Aš dabar 
nieko neturiu, išėmus darbų 
Esu laimingas, sveikas ir sa
votiškai turtingas, žodžiu, esu 
tokis, iš kurio nieko nebega
lima gauti. Bet esu pilnai gy
venimu patenkintas. Taip, pa
tenkintas...

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, 

Chicago, I1L •

kad Na- 
ragai 
dirb- 
ypač 
men-

Draugijoms Konstitucijos
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos; su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

— reikėjo pasko- 
Paskola ir nuo

Grynas, prllmnas Žemo sustabdo nie
žėjimą odos i penkias sekundas — 
ir pagelbingas prie Eczomos, pučkų, 
dedervines, Ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokius 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistlnyčlos užlaiko 
—35c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

Tapo areštuoti Morą apylin
kės du fannos darbininkai, ku
rie nužudė lietuvį Tony Masi- 
lionį. žmogžudžiai yra Wal- 
ter Kent, 25 metų amžiaus, ir 
jo brolis Artliur Kent, 21 metų 
jaunuolis. Kriminalio biuro 
viršininkas išgavo iš jų prisi
pažinimų.

Masilionis 
dar preiš Kalėdas, 
įvyko sekamu budu 
Masilionis, kuris kartu su bro
liais Kent dirbo Clement Bru- 
esehoff fermoje netoli nuo 
Norwood, Minu., sumanė Ka
lėdas praleisti Michigan valsti
joje. Kent’ų broliai turėjo au
tomobilių. Tad Masilionis pa
siūlė jiems pusantro dolerio, 
kad nuvežtų į Minneapolį. Pa
starieji sutiko. Gruodžio 21 
d. visi trys išvažiavo. Masi
lionis pasiėmė su savimi va- 
Ivza «u kai kuriais daiktais.

Thi» is the low«8t priced member of the new 1934 Plymouth Six fatnily. It is the Plymouth Six Business Coupe. 
Witb it8 wide front seat and largo rear deck, with its spacious luggage compartment, this car carries out the smarl 
linosof the 1934 Plymoutfrs, and hae all of the mechanical advantages of the new Plymouth modele, Including the 
balanced Individually opning front wheels, Floating Power engine mountings and four-wheel self-equalizing hydrau- 

lic blakes.

LISTERINE
relieves

Listerine beveik morne taliai* 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jusq 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Literine yra 
taipjau labai veiksminga ne* 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas 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, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surėdo sustato 
kurs iitikro Iveičia nedrasky
damas dantų emalis —• tas sun
kiu uždavinis pagalios tapo ii- 
rištas.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Salnt 
Louis, U. S. A.

kad darbai pas mus eina ge
ryn. Kai dėl dirbtuvių, tai ga
lima sakyti, kad pusė jų čia 
yra mašinšapės, o kita — ra
kandų dirbtuvės. Rakandų 
dirbtuvės praėjusį pusmetį dir
bo kiek geriau. Ir mašinšapčs 
pradėjo krutėti gaiviau. Bet 
dabar rakandų dirbtuvės atlei
dinėja darbininkus ir visai ma
žai dirba.

Taipgi iš viešųjų darbų, t. 
y. C.W.A., atleidžia vienus dar
bininkus, o kitų darbo laika 
sutrumpino iki 24 valandų sa
vaitėj.

Teko kalbėtis su 
kontestantu, kuris 
C.W.A., bet mažai 

p. Savickas sako, 
jienų” kontestas eina ne praš- 

sia. žinoma, jis eitų kur 
geriau, jei ne depresija. 

Musų visų pareiga yra parem
ti p. Savickų šiame konteste, 

'padedant jam gauti naujų skai
tytojų, taipgi ir patiems ats:- 
naujint prenumeratų, nors i) 

I kurių dar nepasibaigusi ji. Bi 
dabar užsirašant “Naujienas’ 
gaunama geras bargenas: ui 
tų pačių kainų, kuri mokama 
metams, dabar užsiprenumera
vus galima bus gauti dienraš 
tis net 15 mėnesių.

Taigi naudokimės proga ii 
tuo pagelbėsime p. Savickui šia 
me konteste. O jis yra verta 

i visokeriopos Rockfordo lietu 
viii paramos.

, Tat stengkis, brolau, o ir mes 
padėsim.

Jeigu kas turi kokių žinių 
apie nabašninko gimines, tai 
tuoj praneškite ankščiau minė
tam

šimčiai. Atsidūriau sūkuryje, ’ 
kad atlaikyti savb asmeniška 
garbę, kad visada ir visuomet 
būti tokiu jau teisingu, kaip 
ir iki to laiko. Negana to: pa
kinkiau į darbų visą savo šei
mą. Ir vis dėl to paties tik
slo. Kuomet kiti automobiliais' 
važinėjo, gražiose vietose gy
veno, baliavojo, turėjo gerins 
laikus, — žodžiu, gyveno, kaip 
pridera gyventi sveikam ir lai-j 
mūs siekiančiam žmogui.

Na, o ką aš dariau? Aš skur-1 
dau, badą ir šalti kentėjau, li
kau gyvas nabašninkas. Ir ko
dėl? O vis dėl to, kad neno
rėjau suteršti savo gerą ir tei
singą vardą. Aš mokėjau j irtus 
nuošimčius ir sumą, ar ne? Tai
gi aš mokėjau, nes norėjau 
išlaikyti savo gerą vardą.

Sudiev, mano brangus kre
ditoriai, sudiev,.. Ak, koks aš

uždaryti kalėjime ir laukia 
teismo. Prie žmogžudystės 
jau prisipažino.

Ponia Katie Mitshulis- Mon- 
dykeT kuri prisiuntė mums šių 
žinių, sako, jog Tony Masilio
nis buvo apie 37 metų am
žiaus. Jis buvęs labai ramaus 
buvo ir pavyzdingas žmogus. 
Prieš atvykimų į Minnesotą, 
jis daugiausiai gyvenęs Detroi
te ir Racine, Wis., kur priklau
sęs prie Eagle’s lodge. Pasi
žymėjęs jis taip pat savo re
ligiškumu.

The Minnesota Bureau of

Taip darbininkai, kaip Dar
bo Taryba, matydami tokį tei
sėjo šališkumą, reikalavo bylą 
perkelti į federalį teismų Free- 
porte, III. Vienok teisėjas at
sisakė šitokį reikalavimą išpil
dyti.

Tuomet Amerikos Darbo Fe
deracijos ir Darbo Tarybos ad
vokatams pavyko dalykų per
kelti į Washingtoną, Dabar vi
si laukiame, kokios bus ten pa
sėkos, 
tional 
taptų 
tuvėj 
jaunos merginos, visai už 
kų mokestį.

Sultis krūtinėj ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos i 5 minutes su Mušte* 
role, pagelbsti pruSalinti iri* 
tuclją! Vartok ’SYKJ I. VA- 
LANDĄ, per penkias valandas. 
Jos turės pagelbėti. .Milijonai 
vartoju per 35 metus. Keko* 
menduojumos gydytoju h slau*

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ..
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .......................................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ______
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ............................ ...............
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais)_______$2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Didžiausia klaidų padarė 
Masilionis. kai jis sustojo Bon- 
gards miestelyje ir kartu su 
Kent’nis užėjo i vietos bankų,' 
kad išmainyti čekį dviejų de
šimčių doleriu vertės. Be to, 
jis dar iš banko ištraukė $70, 
pareikšdamas banko prezi
dentui, jog vykstąs į Michiga- 
na ir jam pinigai reikalingi.

Po to jis pasiūlęs Kent’ains 
$20, kad jie jį nuvežtų tiesiai 
į Michigan valstiją. Tie suti
ko. Tąsyk jie aplenkė Minne
apolį ir pasuko Mora-Pine 
City link. To miestelio apy
linkėje broliai nutarė nugala
byti Masilionį ir atimti iš jo 
pinigus. Nuošalioje vietoje po 
kokiu tai pretekstu jie sustab
dė automobilių. Vos tik 
silionis išlipo iš automobiliaus, 
kai jį netikėtai puolė Walter 
Kent ir smūgiais nutrenkė ant 
žemės. Paskui pasigavo 
“krenkį” ir mušė tol, kol Ma
silionis apleido šį pasaulį.

Atlikę tų savo kruvinų dar
bų, žmogžudžiai sėdo į auto
mobilių ir nuvažiavo savo ke- 
liais. Tačiau vėliau jie su
grįžo, kad sunaikinti žmogžu
dystės pėdsakus. Jie sukūrė 
ugnį ir bandė sudeginti Masi- 
lionio kūnų, o taip pat ir jo

nelaimingas! Penki metai pra
ėjo. Praėjo didžiausiame liūde
syje. Ir vis tai atsitiko todėl, 
kad stengiausi savo vardų ne
sutepti. Taip, savo vardą... Juk 
aš mokėjau jums nuošimčius 
ir sumą. Mokėjau, ar ne? Ne
tekau sveikatos, pinigų ir viso 
savo turto.

Je, jus rūstaujate, žiūrite 
žvairiai, griežiate dantimis, 
vadinate mane ir šiokiu4 ir to
kiu, tampote po teismus, 
mojate man visokiausiais 
dais. žodžiu, atsinešate į 
ne, kai į didžiausį priešą, 
čių. Ir kodėl? Juk jus dabar 
turite visa tą, kų aš turėjau 
ir kirt> aš taip labai rūpinau
si. Reiškia, jus turite mano 
turtų. O jeigu ir ne visai ma
no, — tai kur mano rūpesčiai, 
darbas, vargas, sutaupos? Vi
sa tai sudėta į tų turtą, kurį

tapo nužudytas. , . .
Dalykas Sl,rastl ,n,ŽU(’ytoJ° Masihomo čiau. 
lietuvis !g*inin’lb Atsišaukė tik ponio kas 

I. Dragūnas, kuri sakosi esanti 
nabašninko teta.

sį Masilionį. Bet visas nesu
degė. Buvo surastas kažkoks 
laiškas iš Bostono. Ačiū tam 
laiškui ir pasisekė nustatyti, 
kad nužudytasai vra niekas ki
tas, kaip tik Masilionis.

Kriminalio biuro atstovai 
tuoj nuvyko i Brueseboff’o for
mų, kur dirbo Masilionis. Ten 
jie surado Walter Kentą. Jie 
taipgi patyrė, jog gruodžio 21 
d. Masilionis kartu su Kentu 
broliais išvyko į Minneapolį.

Prasidėjo tardymas. Kentai 
tvirtino, jog jie nuvežę Masi
lionį į Minneapolį ir palikę jį 
St. Francis viešbutyje. Bet 
kai tapo patikrintos viešbučio 
knygos, tai pasirodė, jog ten 
niekuomet nebuvo užsiregis
travęs Masilionis.

Aišku buvo, kad broliai 
Kent kažką slepia. Jie taip 
r>at tvirtino, jog į Bongards 
bankų buvo užėjęs tik vienas 
Masip'onis .Bet banko darbi
ninkai liudijo, joj kartu «»u 
juo buvo ir Kent broliai. De
tektyvai pradėjo nužiūrėti. Jie 
nusivežė brolius į Pine City 
prie lavono. Walter Kent pra
dėjo labai nervuotis. Tąsyk 
kapitonas Vali paėmė nužudy
tojo rankų ir pasakė: “Štai čia 
tavo draugas, Tony Masilioni!”

Abu broliai, tapo areštuoti 
Vežant į St. Paul, jie siūlė de
tektyvams $50, 
liuosuotų. Bet 
nieko neišėjo.

Buy gloves wlth what 
it savęs

,era mlk*K MOKAU 6O< **
k»d «»t)U

<o«el« Li»terl»e Tooth Pute.
ad«*U» aibM paraidaods af 

. »»lo ir apaauro aaa 
!» 3e to taute antanpiat 

*>< it kuriuo* rallte aualpirk 
• pirkUualtaa ar k« kita
.mtv-< <>h»rwa^a> Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

(Monologas)
Sudiev, mano brangus kre

ditoriai, sudiev... Dėkingas aš 
jums. Jus man būdavote geri. 
Prašant paskolos, jus skolino
te ir dar kartą skolinote ir... 
Ačiū jums. Mano geras var
das, mano stovis kaipo gero i) 
teisingo žmogaus įums npį se
nai buvo žinomas. .Jųs-manimi 
pasitikėjote. Taip, a^^ųvau 
teisingas, labai teisinga^...

Sudiev, mano brangus kre
ditoriai, sudiev... Prieš penke
rius metu's sugalvojau atsiskir
ti su savo sutaupomis. Ne, ne- 
taip buvo. ‘Sumaniau kuo pel
ningiausiai savo pinigus inves
tuoti, kad daryti pelną, kad 
pralobti, kad... susilau'kti švie
sesnės ateities. Na, ir kas čia 
tokio? Juk kiekvienas žemės 
sutvėrimas trokšta laimės, sie
kias! prie jos.

Bet kaip tik nuo tos dienos 
prasidėjo- vargai. Sutartis pa
silieka sutartimi. Savųjų pini
gų nepakako, 
lą užtraukti

Sudiev, mano brangus kre 
ditoriai, su • •••

PROBAK

(PROBAK BLADE)
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Iš Draugijų Veikimo

dirba tavo darbi.

Tiktai tfkraab turi Inkaro vai.badenklį.

apie

m

B. B.

pa-

l P AIN-ĘXPĘLLER

PATENTS

yra 
tar-

yra 
dėl

sėkmingo 
parašysiu 
bėgančių

nuliūdę: vyras K. S 
duktė, motina ir gimi

Yra 
biz-

ši-
P-

WCFL. 970 k. Radio stoties gražus programas kas 
Nedėldienį 1 vai. po pietų.

Juozas Kuzmickas (Uktveris), 
731 W. 18th St., 2-ros lubos.

Kambarys 205.
Gyvenimas, 1900 So. Union 

Avė., Chicago, Iii.

I FORBETTER BAKING ’ 
F AT LESS COST ŪSE THE 
ECONOMICAL^EFFICIENT

Draugys- 
ir korespon-

Teisybės Mylėtojų Draugystės įvairias pakraipas; bet veikia 
Istorija

Nuo Reumatiškų Skausmų I 
' ftoomatliką skattoną kentijlmal yra H
mtt aeliasau vietų •• ANCHUK riln- H Bspailad*. Kai tik Htrinaita .kanda- I 
maa vietas patikėtinu valetu, tuo- ■ 
[ana maloniu ka. liudyt,

Laika, daug reliktą 
prie patento. Nertrl- 
knoklt vilkindami .n 
apsaugojimu aavo 
sumanymu. Prl.lot- 
kitę braižini ar mo
delį dėl ln.tr ūkei to,
arba raiyklte de> DYKAI 
NEMOKAMOS kay, KNYGKUI
auti. “How to Ob- 
fafn a Patent” Ir “Reeord ot Ir- 
ventlon” formos. Nieko telmaia 
ui Informacija, ką daryti. 8u.l- 
raMnSjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargu., rapeetlagaa pa
tarnavimas.

YoiJiRtVES
Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free *‘Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co., Dept. H. S.,9 B. OhioSt.,CMc«l<>

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

& 
a

Lietuviai, kurie yra imigravę 
į Suvienytas Valstijas apie 40 
metų atgal, gerai atsimena 
kaip tais laikais buvo persekio
jami visi laisvai protaujanti 
žmonės, o labiausiai iš dvasiš
ki jos pusės.

Tais laikais jau buvo susior
ganizavę angliškai kalbanti lai
svamaniai, kurie po vadovybe 
D.. M. Bennett jau nuo 1873 
metų išleido laisvamaniškų bro
šiūrėlę “The Truth Seeker”.

1883 metais šitos organizaci
jos vadovybę paėmė broliai E. 
M. ir G. E. Macdonaldai ir su
kvietė gabiausius tų laikų lais
vamaniškus rašytojus tęsti dar
bų .toliaus atkakliai kovojant 
klerikalizmų.

Grupės Chicagos laisvai 
protaujančių lietuvių su pri
tarimu progresyviškesnhj ka
talikų sumanė suorganizuoti 
panašiu vardu lietuvių frater- 
nalę draugystę, kurių užvardi
no “Teisybės Mylėtojų Drau
gyste“ angliškai “Truth Seek- 
er’s Society“. Nors vertimas į 
lietuvių kalbų yra neteisingas, 
bet pamatinė mintis tvėrėjų 
buvo originale.

Daugiausia organizavime 
tos draugystės pasidarbavo 
Chaleckas, A. Byanskas,
Chmeliauskas, J. Byanskas, 
M. Konopeckas ir kiti. Drau
gystė liko užčarteriuota ba
landžio 28-tų, 1897 metais.

Vėliaus prie draugystės auk
lėjimo prisidėjo sekanti as
menys: J. Bodaviče, B. But
kus, J. Blumeraitis, S. Drigo- 
tas, Ig. Dačiolas, D. Gailiunas, 
M. Globis, N. Girdvainis, D. 
Gnpšis, Z. Grigonis, M. Galiau
sias, V. Jankauskas, K. \Jas- 
nauskas, Ig. Jasiunas, P. Ke- 
nutis, J. Krivitzkis, P. Kraučiu- 
nas, P. Kairis, V. Kudulis, 
K. Klidas, J. Kairis, M. Kau
pas, P. Karneckas, M. Kairis, 
J. Krūmas, K. Landauskis, J. 
Laugandas, K. Labanauskas, 
P. Leppa, F. Motuzas, J. Mi- 
chulis, J. Mukus, J. Markūnas, 
P. Markūnas, S. Mileris, T. 
Montvilas, broliai J. ir J. Mala- 
škevičiai, J. Nalivaika, J. No- 
cis, V. Putrids, broliai V. ir M. 
Paulauskai, P. Paulikas, V. 
Rudis, J. Reikauskas, broliai 
V .ir V. Šatkauskai, J. švarlis, 
V. Staneviče, P. šliakis, N. 
šlapelis, S. M. Skudas, Ig. 
Stankaitis, J. Škutas, J. Šva
žas, A. Smardakas, K. Šliakis, 
broliai B. ir V. Urbanavičiai, 
J. Valantinavičius, P. Vaič
kus, A. Zvibas, M. Zdankus ir 
kiti. Daugelis iš čia sužymėtų 
draugų yra jau mirę, bet di
džiuma jų dar ir šiandien 
veiklus draugai ir dirba 
draugystės labo.

šiandien tie draugai gali 
sidžiaugti savo darbo vaisiais. 
Draugystės narių skaičius 
yra pasiekęs iki 600 narių ir 
turi apie $18,00000 turto. Na
riai draugiškoj santaikoj sugy
vena, nors yra pasidalinę į

elicious m cnsp 
salada... with crack- 
ersand jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and always frtsh.

Genuine “Philadelphia” is 
•old only in thia sJver-toiJ 

bendrai ir solidariškai. Aš nuo 
savęs veliju musų prakilniai 
draugystei ilgo ir 
gyvenimo. Tolinus 
dauginus žinių iš 
dienos ruožų.

Teisybės Mylėtojų 
tės sekretorius 
dentas —S7. Narkis.

P. S. Manau, kad “N-nų” 
Redakcija neatsisakys ištisai 
patalpinti šitų raštų, nes meti
nis susirinkimas matie išrinko 
už korespondentų. —Nurkis.

Iš Joniškiečių L. K 
Kliubo

Metiniame susirinkime kliu- 
bo pirmininkas R. šniukas pa
kvietė naujai išrinktų pirm. 
B. Barniškį, kuris užėmęs vie
tų turėjo pakviesti visus nau
jai išrinktus valdybos narius i 
savo vietas. Perskaityta ir pri
imta nutarimai iš priešmetinio 
suBirinkimd. Valdybos prane
šimai priimti. Knygų peržiūrė
jimo komisija raporto neturė
jo, ba nebuvo jokio pakvieti
mo, kičr ir kada turės būti kny
gos peržiūrimos. Ta pati ko
misija apsiėmė darbų atlikti 
iki kito susirinkimo.

Iš bedarbių fondo apmokė
ta nariams duokles Linkai ii 
Burnickienei. Nutarta susirin • 
kimai laikyti kas antras mė- 
nesis ir antrų penktadienį. Na
riams bus pranešta atvirutė
mis pirmų kartų; vėliau turės 
patys žinoti susirinkimų lai
kų.

Pridįšmetiniame susirinkime 
buvo nutarta surengti vakarų 
dėl J. Butaučio. Nutarimas li
ko atšauktas. Komisijos nariai 
A. Baltienė, St. Gurskis ir po
nia Laučienė pranešė, kad ne 
galėjo su svetainės savininku 
susitaikyti, tai ir nebuvo ga
lima surengti vakaras. Visa 
komisijos nariai atsisakė, o 
naujų negauta.į jŲJŲ vietas.

Nutarta surengti vakaras 
kliubo labui. Į komisijų apsi
ėmė St. Gurskis, A. Valinskas 
ir E. Gasparaitienė. Nutarta 
vasarų surengti piknikų. Apsi 
ėmė į komisijų J. Gasparaitis, 
K. Baltas ir St. Gurskis. Pa
kelta klausimas turėti kliubo 
korespondentų. Nors keli buvo 
perstatyti, bet nė vienas ne
apsiėmė. Laikinai apsiėmė ko- 
resjpondento pareigas eiti B. 
Barniškis.

Nutarta per 6 mėnesius pri
imti naujus narius be įstoji
mo mokesties.

Susirinkusių ūpų truputį su
gadino svarstymas vieno mi
rusio nario pomirtinės. Pasi
rodė, kad tas narys nebuvo už
simokėjęs duoklių už 1933 m. 
Konstitucija aiškiai nusako, 
jog tokie nariai negali gauti 
pomirtinės. Bet štai atsistojo 
vienas narys ir padarė pareiš
kimų, jog jis iš nabašninko 
priėmęs duokles, bet užrtiiršęs 
jas kliubo iždan priduoti per 
ištisus šešis mėnesius.

Kas daryti? Tuoj tapo pa-

■

Chicagietis Roger Touhy, vadas garsiosios Touhy brolių 
šaikos, kuris dabar su trimis savo šaikos nariais yra teisia
mas už išvogimų John Factor ir išreikalavima $75,000 išpir
kimo.

tikrinta to nario stovis. Pasi
rodė, jog ir tas narys už pe
reitus metus nėra duoklių su
mokėjęs. Kilo skandaliukas 
Nariai ėmė karščiuotis ir kel
ti netvarkų. Pagalios, prieita 
prie balsavimo. 13 narių prieš 
vienų pasisakė, jog šiame at
vejyje reikia griežtai laikytis 
konstitucijos patvarkymų, nes 
jeigu to nebus daroma, tai 
kliubas niekuomet negalės tin
kamai tvarkytis.

Po to, kai tas nemalonus 
klausimas tapo išspręstas, tai 
rengimų komisija pranešė, jog 
ji jau viskų turi prirengusi 
kliubo vakarui, kuris įvyks va
sario 11 d., Hollyvvood svetai
nėje, 2417-19 W. 43rd st.

Malonu butų, kad visi nariai 
tų dienų atsilankytų į kliubo 
parengimų.

Vestuvės, divorsai, 
laidotuvės, gimimai 
18-toje Apielinkėje
18 APIELINKĖ. — Na, ne

užilgo sulauksime vestuvių. Tas 
geras ženklas, nes kada žmo
nės vedasi, tai žinok, kad arti
nasi geresni laikai. Ar žmogus 
gema, ar vedasi, ar miršta, ar 
jis dirba — viskas krūvon — 
gamina biznį, štai vienas mu
sų geras prietelis; vietos biz
nierius jau gavo vedimui leidi
mų (Marriage License) No. 
1393385. Nei jaunojo ar jauno
sios kol kas dėl tam tikros prie
žasties nesakysiu. Manoma pa
daryti vestuves incognito. Dau
giau porų irgi eina.

« » «
{Perskiros pas mus irgi ne- 

paskutinėj vietoj. Šiomis dieno
mis gavo perskiras Alice Cox- 
Norvilaite, 1742 So. Union avė., 
nuo Floyd Cox, kuris nestojo 
teisman. Teismo rekordas No. 
B—-278316. Alice Cox-Norvilai- 
iės advokatas, Pranas W. Cher-

THE TWO ORPHANS

JTAU,TrENOS, ChicagS, UI. ’
- - ■ .............. .......... "irtv

nauckas, 731 W. 18 gatvė. 
» » »

Keista. Sakysim, žmogui pa
daryk gerų “favor“, užtai — 
apdergimas, šmeižimas. Pada
ryk bloga — tyli. Sako: “Aš 
nesisakysiu, kad aš durnas“.

» » »
Baigiant šį raštelį štai man 

telefonu Haymarket 0042 pra
neša, kad dar vienas pagrabas. 
šį rytų kaip 5:30 šv. Kryžiaus 
ligoninėj mirė po trumpos li
gos Kazimieras Miniauskis, 717 
W. 21 place. šiuo pagrabu-lai- 
dotuvėmis rūpinasi graborius 
Simonas Skudas, 718 W. 18 gt. 
Smulkmenos ftjėlpa apgarsinime.

» » »
Beje, pereitų šeštadienį tapo 

palaidota Stella Šatienė, 30 me- 'V ■tų, kurį tragikai žuvo iš bu- 
delio-pamišėlio rankos Hot 
Springs, Arkansas. žmonių su
sirinko apie 1000 paskutiniam 
patarnavimui. Prie kapo ’ ta- 
tinkamai prakalbėjo kun. Pet
ras Gasiunas (buvęs cicerietis, 
dabar vikaras Apveizdos Dievo 
parapijoje). Skaudu buvo žiū
rėti, kada jaunoji Irena šatai- 
tė, paskutinį kartų savo motulę 
mačiusi kraujuose paplūdusių ir 
maniusi, kad jos mamytė dar 
pagys, nors abidvi buvo ligoni
nėj... bet jos viltis matyt ma
mų pagijusių neišsipildė. Vie
ton matyt mamų sveikų ir jų, 
kaip ir pirmiau, kaip kūdikį 
beglamonėjant, — pamatė ma
mų nebegyvų. Jau mama su ja 
ir visai atsiskyrė. Iškeliavo į 
amžinasitįr iš kur nei vienas ne
grįžta. šiurpu, skaudu. Nori 
nenori, ašaros rieda... Nabaš- 
ninkės motina alpo, vyras ver
kė, duktė Irena konvulsijose.... 
Gaila, bet prieš mirtį niekas 
negali kovoti.

Jonelis Kukutis.
........ ....... ...............—7- .,

Vieša Padėka
šiuomi reiškiame širdingų 

ačiū visiems draugams ir gimi
nėms. kurie prisiuntė gėlių bu-

..i .. ....  ..... ........
kietus laidotuvėms a. a. Stellos 
Shatienės.

Taipgi ačiū kunigams, kurių 
juvo penki ir šešiems vargoni
ninkams, kurie iškilmingai pri
sidėjo prie palaidojimo a. a. 
Stellos Shatienės.

Taipgi ačiū visai skaitlingai 
publikai, dalyvavusiai kapinėse 
aike laidotuvių.

Lieka 
Shattas, 
nes.

Atsišaukimas į Chi 
cagos Kauniečius

pe lenkų ir jie tarpe lietuvių . 
nesirodo — tarnauja lenkam,.

Mano manymu su kauniečių 
organizacija, mes lietuviai dau
gelį kų laimėtume.

Prašau tų skaitytojų, kurie 
paeina iš viršjninėtų vietų, 
kad atsišauktumėte per laik
raštį bei ypatiškai, kad galė
tume susitelkti krūvon ir pa
sitarti apie tokių organizaci-

O Gerbiamos “Naujienos“, 
manau, kad šiam sumanymui 
pilnai pritars, nes Naujienos 
per 20 metų tarnavo — padė
jo lietuviams; ir toliaus pri-l 
tars. ‘Sveikinu su jubiliejų. Ir, i 
lietuviškų j į Ačiū! |

Kadangi jau keletas Lietu
vos mažesnių vietų 
linkių išeivių Amerikoj yra su
sitvėrę — susiorganizavę, kai- 
po tos vietos gyventojai, į kliu- 
bus-draugijas, pavyzdžiu: Jo
niškiečių Kliubas, Ramygalos ir 
keletas kitų. Jie turi kultūri
nį tikslų. Jiems garbė, kad ne
pamiršta tėviškės.

Kodėl Kauno ir apielinkės 
(artimos, kaip tai: Aleksotas, 
Aukštoji Panemune, Petrašiū
nai, na ant galo ir Šančiai - 
nelyginant kaip Cicero) nega
lėtų tarp savęs sudaryti kokio 
nors bendro kūno?

šių savo mintį leidžiu dis
kusijoms. Chicagoje kauniečių 
yra daugelis — galybė, 
darbininkų, profesionalų, 
niėrių ir kitokių.

Pamatinė mano mintis 
ta: Daugelis kauniečių yra

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEĖNTH 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

PIANO AKORDIONAI

Pas Budrikę parsiduoda daug piginus todėl, kad 
Budrikes importuoja tiesiog iš užsienio.

Piano Akordionų gali groti jaunas ar senas. 20 Priva- 
tiškų lekcijų dykai su kožnu akordionų.

Budrikas parduoda ant lengvų išmokėjimų ir paren- 
duoja Piano Akordionus.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

ŠAME PRICE 
AS42YTA&AG0 

25ounce$ fbr254
Full Pack...NoSfock Filling

’ BAKING 
POWDER

MILLIONSOF POUNDS USED 
BV OUR GOVERNMENT

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A Seeurlty Barines A Commercial 
Bank Building

(DlrecUy aeroas Street from Patent Offlca) 

MTASHJNOTON n. r

gydo visas Ligas vyrų ir moterų per 28 metus 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo
dijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 557S
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VOKIEČIŲ LENKŲ TAIKOS SUTARTIS

Vokietija ir Lenkija pasirašė dešimties metų su
tartį “stiprinti taiką Europoje Kelloggo nepuolimo pak
to prasme”. Sutartis nustato, kad per ateinančius de
šimtį metų nieku budu nebus vartojama jėga santy
kiuose tarpe tų dviejų šalių.

Šitas Hitlerio ir Pilsudskio valdžių susitarimas yra 
vienas svarbiausiųjų įvykių tarptautinėje politikoje po 
pasaulio karo. Jisai, jei ne visai pašalina, tai labai su
mažina ginkluoto susirėmimo pavojų tarpe Lenkijos ir 
Vokietijos dėl “lenkų koridoriaus” ir kitų ginčijamų 
klausimų. Jisai gali turėti net didesnės reikšmės, negu 
garsusis Locarno paktas tarpe Francijos ir Vokietijos.

Bet ar ši sutartis duos tikrai gerų vaisių, tai dar 
nelengva pasakyti. Turime neužmiršti, kad susitarė du 
diktatoriai. Kada vilkai daro tarp savęs taiką, kieno 
nors kailiui grasina pavojus. Rusija bijo, kad ta sutar
tis yra atkreipta prieš ją. Vokiečių nacional-socialistai 
juk jau ne kartą viešai gyrėsi, norį atplėšti nuo Sovie
tų Sąjungos Ukrainą. Lenkijos militaristai taip pat sva
joja apie Ukrainos “išvadavimą”. Prieš dešimtį su vir
šum metų lenkų kariuomenė jau buvo nuėjusi iki Ki
jevo.

Bet dar labiau, negu Rusiją, tas diktatorių susi- 
uostymas gali paliesti Lietuvą. Hitleris su Pilsudskiu, 
sutartinai veikdami, gali Lietuvą tiesiog sudraskyti ir 
praryti. Vokiečiai, žinoma, stengsis išsiderėti iš lenkų 
paminėtąjį “koridorių”, ir Berlynui nieko nekaštuotų 
užmokėti lenkams už tą sklypą žemės Lietuvos žeme. 
Kas Lietuvą tokiame atvejyje apgintų? Negi Rusijos 
sovietų valdžia, kuri savo mužikų bijo, gal būt, labiau, 
negu vokiečių arba japonų.

Vokietija veržiasi ne tik į Lietuvą, bet ir j' visą Pa
baltijį, kur pjer ilgus laikus buvo įsigalėjusi vokiečių 
“kultūra”. Kol lenkai stovi jai skersai kelio, jos “Drang 
nach Osten” (veržimąsi į rytus) negali būt sėkmingas; 
bet susitarusi su lenkais ji gali lengvai įkelti koją į Pa
baltijo kraštus.

Kokios slaptos sutartys tarpe vokiečių ir lenkų sle
piasi po “taikos stiprinimo” fraze, kolkas niekas neži
no, bet neilgai trukus turės tai paaiškėti. O tuo tarpu 
Lietuvai ir jos kaimynams bus pravartu budėti.

t

Apžvalga
9 KOMUNISTŲ ATSTOVAI 

ĮSTOJO Į FRANCUOS 
SOCIALISTŲ PARTIJĄ

Franci jos socialistų partijos 
nacionalio vykdomojo komiteto 
posėdyje buvo svarstoma 9 ko
munistų atstovų pasisiūlymas 
įstoti į partiją. Paul Louis ir 8 
kiti komunistai parlamento na
riai klausė socialistų partijos 
vykdomąjį komitetą, kuriomis 
sąlygomis jie ir jų vienminčiai 
butų priimti. Atsakymas buvo 
toks, kad jie gali įstoti, kaipo 
grupe, tomis pačiomis sąlygo
mis, kokios buvo nustatytos 
1905 metais socialistų grupėms, 
stojančioms j partiją, būtent: 
nuomonių laisvė, bet veikimo 
vienybe.

Tie 9 komunistų atstovai 
jau buvo pasitraukę iš komu
nistų partijos ir susiorganiza
vę į atskirą frakciją. Jie taip 
pat yra įsteigę savo atskirą 
“Proletarines Vienybės Parti- 
k*’’-

Prisidėjo© tiems 9 komunis
tams prie socialistų, socialistai 
Franci j os parlamente turės jau 
139 atstovus, o komunistų bus 
tik 10. Tokiu budu santykiai 
Franci jos darbininkų judėjime 
griežtai pasikeitė, palyginus bu 
1920 m. Tuomet socialistų kon
grese komunistai gavo milžiniš
ką (beveik 4/5) daugumą ir 
užgrobė visą partijų# aparatą,

Užsisakymo kainai
Chieago je — paštu:

Metams •••••••• $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ______ ....... 2.00
Dviem mėnesiams .................... 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chieagoj per išneėiotojus:
Viena kopija —.........— 8c
Savaitei 18c
Minėsiu! 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chieago], 
paltui

Metams $7.00
Pusei metų —.... 8.50
Trims mėnesiams ——--------  1.75
Dviem mėnesiams ______ — 1.25 į»
Vienam mėnesiui • N • • • W •• .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _______  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

partamentui SLA. Pildomąją 
Tarybą ir SLA. 124 kuopos 
iš Hartford, Conn., valdybos 

, narius: pirmininką G. Levi- 
šauską, sekretorių J. Sekj ir 
organizatorių P. Labanauską. 
Savo skunde p. Chase nuei
na net taip toli, kad kalba 
apie tokius dalykus, kurių 
arba nežino, arba sužiniai 
falsifikuoja, kad tik atkeri 
šinti savo priešams, kad tik 
daugiau nesmagumų ir išlai
dų organizacijai padaryti.” 
Skundikas buvęs padavęs Pil

domąją! Tarybai skundą prieš 
kai kuriuos asmenis kuopoje, 
bet skundas buvęs nevykusiai 
paruoštas ir Pild. Taryba jį at
metusi. Dabar jisai skundžia 
valdžiai Pild. Tarybą, kam ji 
atmetė jo skundą; bet skundžia 
ne visą Tarybą, o tik 4 jos na
rius — prezidentą, sekretorių, 
iždininką ir vieną iždo globėją 
(kuris nėra jo asmeninis “fren- 
tas”), p. Mockų, kaltindamas 
juos, kad jie pastoję kelią ki
tiems Pild. Tarybos nariams jo 
skundą svarstyti.

Kai apdraudos departamen
tas atmes p. Čekanausko skun
dą, tai jisai gal skųs kam nęrs 
apdraudos departamentą už tai, 
kad jisai “pastojo kelią” nu
bausti Pild. Tarybą. O paskui 
skųs tą, kuriam bus skundęs 
apdraudos departamentą, ir t.t. 
Norinčiam skųsti yra tiek ir 
tiek vietų, kur galima duoti 
skundus — iki pat Supreme 
Court of the United States, jei 
tik žmogus netingi juos rašyti.

Čekanauskui ėmė delnai nie
žėti nuo to laiko, kai jisai 1932 
metais bandė “runyti” į SLA. 
sekretorius ir pralaimėjo.

TAI PAPRASTAS DALYKAS 
PAS DIKTATORIUS 

jos spaudą ir iždą. Socialistai 
buvo pasilikę be pinigų, be laik
raščio ir be organizacijos.

Tame nelaimingame socialis
tų partijos suvažiavime dalyva
vo garsioji Vokietijos komunis
tė Klara Zetkin (dabar jau mi
rusi), kuri atvyko slaptai į su
važiavimo salę ir pasakė įspū
dingą kalbą apie “pasaulio re
voliuciją”. Francuzai buvo su
jaudinti ir nutarė maršuoti pa
skui Maskvą. Beit darbininkų 
judėjimas yra ne kinematogra
fas. Gyvenimo sąlygos Franci- 
joje pasirodė nepalankios ro
mantiškoms komunistų svajo
nėms. Darbininkų masės grei
tai pamatė, kad rusišku bolše
vizmu jos nieko negali atsiekti, 
ir pradėjo grįžti atgal pas so
cialistus.

Ta saujelė komunistų, kuri 
dar yra palikusi Franci joj e, 
iki šiol nepakriko daugiausia 
tik dėl to, kad ji kontroliuoja 
dienraštį “L’Humanite”, kurį 
buvo įsteigęs nabašninkas 
Jaures’as ir kurį komunistai 
atėmė nuo socialistų 1920 me
tų suvažiavime.

VARINĖJA KERŠTUS
■■ V ■ ■

V. M. Cekanauskas-Chaše, iŠ 
Hartford, Conn., skundžia val
džiai SLA. 124 kp. valdybą ir 
Pildomąją Tarybą. Apie tai 
praneša “Tėvynė’*, kuri savo 
vedajnam straipsnyje tarp ko 
kita sako:

V. M. Chase-čęka- 
nauskas apskundė Conneęti- 
cųt vubUJps Ąptoudos de

Savo opozicinėse žarijose E. 
Butkus paberia tokių kibirkš
čių :

“Tryliktasis Komunistų In
ternacionalo Pildomojo Ko
miteto plenumas, nesenai įvy
kęs Maskvoj, tltttArc šauk
ti septintąjį Internacionalo 
kongresą gale 1934 metų.

“Bet septintasis kongresas 
turėjo būt sušauktas 1930 
metais. Aštuntasis kongresas 
turėjo įvykti 1932 metais.

“šiemet iš eilės turėjo 
įvykti DEVINTASIS kongre
sas.

‘^Pastarasis Pildomasis Ko
mitetas per ketverius metus 
valdė Internacionalą niekeno 
neįgaliotas. Visos taisyklės 
buvo padėtos į gurbą.”
Jau seniai “Naujienose” bu

vo minėta tas faktas, kad ko
munistę internacionalas bene 5 
metai kaip nėra laikęs savo 
kongreso, nors pagal kominter- 
no konstituciją kongresai turi 
būt šaukiami kas antri metai. 
Butkus šitą faktą patvirtina. 
Bet jisai, matyt, dar. vis tikisi, 
kad, susirinkę į, kongresą, ko
munistų partijų delegatai ko- 
minterną atgaivins ir padarys 
jame geresnę tvarką.

Tai tuščia viltis. Kominter- 
nas yra Rusijos komunistų par
tijos uodega, o Rusijos komu
nistų partija yra diktatoriaus 
Stalino uodega. Tai kam čia 
reikalingi kongresai arba kito
kį “demokratijos” papuošalai? 
Jie vistiek nieko nereiškia — 
negut tiktai tiek, kad apdumia 
akis kai kuriems naiviems žmo
nėms.
■ ■■ , ■ >■ ■ ■   ! I U—. |   ■■■frpiii w— «»>■■■■ ■ ■ »■■■ I f

PASTABOS
“Laisvė” prieš kiek laiko pa

kartojo iš Markso ir Engelso 
raštų sekamą ištrauką: “Kova 
dėl socialistinės tarptautinės 
revoliucijos prieš imperializmą 
yra negalima be tautų apsi
sprendimo teisės pripažinimo... 
Negali būt laisva tauta, * kdri 
spaudžia svetimas tautas.”

šita ištrauka “Laisvė” kertu 
pati sau per kakją, kai/sū bo
tagu. Kaip gi Sovietų Rusija 
toįerupia kitas tautas? Ką bok 
ševikai padąi^' su Grwija, Uk

raina ir kitomis tautomis, ku
rios norėjo apsisprendimo tei
sės? Pagalios, juk bolševikai 
buvo pasiryžę aneksuoti net 
Lietuvą. Ir jeigu jie butų bu
vę tuo laiku galingesni, tai 
šiandien stalincai šeimininkau
tų Lietuvoje. .

» » »
“Laisvė” rašo: “Reikia pasa

kyti, kad Litvinovo tik atvažia
vimas jau pats savaime reiškia 
komunizmui rankos padavimą”.

Kiek čia džiaugsmo bimbi- 
niams, kad Amerika “padavė 
komunizmui ranką”. Jeigu taip, 
tai jie gali džiaugtis ir tuo, kad 
Hitleris bolševikiškiems atsto
vams ranką paduoda, kuomet 
tuo pačiu laiku vokiečių komu
nistams galvas kapoja.

» » »
Vienas fanatikėlis Bimbos 

organe rašo: “"‘Keleivis’, kaipo 
priešas darbininkų klases, labai 
džiaugiasi, pasigavęs tokį žmo
gų, kuris išbuvo S. Sąjungoj 
vos vieną metą. Aš žinau, kad 
žmogus, išbuvęs vieną metą 
Sovietų Sąjungoje, mažai ką 
teisingo gali papasakoti. Pavyz- 
din, vienas profesorius iš Len
kijos, suėjęs mano draugą, 
skundėsi, sakydamas: ‘Aš jau 
trečias metas gyvenu Sovietų 
Rusijoj, bet dar tikrai nesu
prantu sovietų valdžios politi
kos’”.

Toliau sakoma: “Beje, i ku
rortus galima ir ne ligoniam 
važiuoti, kas turi pinigų nusi
pirkti vietą ir gražiai pagyventi 
kiek tik nori.”

Stalino burdingierius bando 
kritikuoti “Keleivį”, kam pa
starasis įdėjo pasikalbėjimą su 
darbininku, kuris išgyveno So
vietų Rusijoje vienus metus. 
Girdi, per tą laiką jis ten ga
lėjęs patirti, jeigu profesorius 
net per trejus metus nepajėgęs 
Stalino politikos suprasti.

Jeigu taip, tai Jcą galima pa
sakyti apie tokius misionierius, 
kaip Mizara, Karosienė, Nali- 
vaika bei Milleris? Tie tavorš- 
čiai Sovietų Rusijoje pagyveno 
vos apie mėnesį laiko, o vienok 
“viską supranta”! Jie važinėja
si po lietuvių kolonijas ir ko- 
lektuoja iš nesusipratusių dar
bininkų pinigus/- pasakodami 
visokius niekus apie bolševikiš
ką rojų. -(

“Laisvė” rašo, kad, esą, Mil- 
leris patyrė, kad kurie sulig 
buržuazinio nusistatymo neina 
į kolektyvius ukius, tie kai kur 
gauna pusėtinai paskursti.

Nejaugi bimbininkams atro
do, jog tai yra socializmo bu- 
davojimas, kad neeinantys į ko
lektyvus darbininkai priversti 
yra skursti?

Bimbininkai dar rašo, jog Si
biro kolektyviai ūkiai bus pa- 
liuosuoti nuo prisitatinėjimo 
valdžiai grudų per dešimtį me
tų, o pavieniai valstiečiai per 
penkis metus.

Kodėl tokių pat lengvatų bol
ševikų valdžia nesuteikia Cent- 
ralinės Rusijos gyventojams? 
Kodėl juos spaudžia?

“Laisvė” No. 256 rašo: “Tik 
šiomis dienomis teko kalbėtis 
su vienu, kurį teise Aleksand- 
rovsko srityje sovietinio ūkio 
darbininkai ir reikalavo apleis
ti Sovietų Sąjungą. Tas žmo
gus visiškai sudemoralizūotas. 
Jam Sovietų Sąjungoje viskas 
negerai. Jis kalba apie badą 
Ukrainoje. Jis kartoja fašistų 
melus, buk sovietai atima nuo 
valstiečių grudus. Valgis sovie
tų nepatiko, o Čia pat Ameri
koje vien iš ‘Laisvės’ įstaigos 
tuksiančius ir tūkstančius m,u- 
šų draugai nupirko Sovietų Są
jungos žuvų Senukų ir niekas 
dar nenumirė. Valgo žmones ir 
gėrisi.”

rĘaisyė” / kplioja; grįžusį\ jš 
Rušijos- datbiftinką/ ktįdi tasįai 
sako, jog’ten negerai ir Ukrai
noje badas siaučia. Bimba jo
kiu budu #©nori .tikėti, kad uk
rainiečiai badautų, nes “Lais
vės” pastogėje parduocla rusiš
ka

Luther Lamb, 13 metų, iš 
Martinsburg, Va., pereitą mė
nesį gryštant iš mokyklos liko 
nežinia kieno peršautas. Kulka 
pervėrė galvą ir įstrigo sme
genyse. Betgi vaikas pasveiko 
ir dabar randasi savo namuose. 
Kulka tebėra smegenyse, nes 
daktarai nedrysta ją išimti.

kas nepasimirė badu Brooklyne. 
Tai bent argumentas!

» » »
Bimbos organas įdėjo atsišau

kimą į visus ALDLD. ir LDSA. 
narius ir nares vienybes klau
simu. Jis sakosi suradęs planą, 
kuris yra demokratiškesnis ir 
už demokratiškiausį.

Nejaugi jau musų bimbinin- 
kai atsižada diktatūros garbi
nimo? žinoma, nieko panašaus. 
Jie tik nori paveidmainiauti.

» » &
“Laisvė” su pasididžiavimu 

rašo, jog prieškariniame kon
grese dalyvausią net nuo Na
tional Guards atstovai. Bet nuo 
parapijų, kurios susidedančios 
iš darbininkų, atstovų nesitiki
ma.

Tai tikrai markatną. 
“Guards” dalyvaus, o parapijo- 
nai spiriasi, ir daryk tu jiems 
ką nori. Jeigu socialistai bu
tų siisidejį sU “gTiarcls”, lai ko
munistai, kaip žvirbliai, butų 
pradėję čirkšti ant visų' tvorų. 
Bet kai patys sČyrieji tai pa
dare, — viskas tvarkoje.

» » »
Pas bolševikus tavorščius 

Knorin yra labai didelis žmo
gus ir dar didesnis komunizmo 
teoretikas. Jis yra komunistų 
partijos valymo pirmininkas. 
Vadinasi, jis turi nepaprastai 
gerą uoslę ir tuoj užuodžia, ku
ris komunistas yra “košer”, o 
kuris persisunkęs buržuazišku 
raugu. Jo straipsnį 1931 m. nu
meryje 6 išvertė ir įdėjo “Ko
munistas”. štai ką tavorščius 
V. Knorin tada rašė apie Vo-
kieti jos padėtį: “Kad nuversti 
buržuaziją, reikia sunaikinti 
socialdemokratiją.'.. Komunistų i 
Partija veda ir ves nenuilstamą 
kovą prieš visą socialdemokra- i 
tiją ir ypatingai prieš ‘kairiau- ! 
sias’ socialdemokratijos frakci
jas, kad sudaužyti paskutinį 
buržuazijos barjerą... Socialde
mokratija veidmainingai gązdi- 
na mases fašizmu... Fašizmą 
galima sudaužyt, kovojant pir
moj eilėj prieš socialdemokra
tiją”.

Dabar kiekvienam aišku, ko 
siekėsi komunistų vadai. Jie 
tiesiog sakė, jog Vokietijos dar
bininkams nėra jokio reikalo 
su,fašizmu kovoti, kadangi jis 
esąs nepavojingas. Girdi, pir
miausiai reikia sutriuškinti so
cialdemokratus.

Ką visa,tai reiškia? Nei ma
žiau, nei daugiau,, kaip tik tai: 
stalincai kuo , puikiausiai pasi
tarnavo Hitlerio smogikams. 
Stambieji komunistų vadai Vo
kietijos darbininkams liepė ne
kovoti su fašizmu, bet visas sa
vo jėgas atkreipti prieš social
demokratiją. Dabar jie gali pa
sidžiaugti savo' darbe vaisiais, 
kurie privedė prie to, kad Vo
kietijos komunistams kapojama 
galvęs. Geriau nebūtų galėję 
Hitleriui pasitarnauti nei išti
kimiausi fašizmo bernai.

, Mark&istas.
A . . . . . , , A . .....   l

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartūnas

T l C 11 urtų bala
(Tęsinys)

“Kūną tai galima užmušti, 
pone Handsv bet ne dvasią; tą 
tu jau turėjai žinoti iki šiol”, 
aš atsakiau. “O’Brien jau yra 
kitame pasaulyje ir galbūt ma
to mus”.

“E”, jis tarė, “tai jau ne
kaip; atrodo, kad užmušine- 
jimo pramogos, tai tik berei
kalingas laiko eikvojimas. Vis 
dėl to dvasios mažai ką tereiš
kia, iš to ką aš esu matęs. Aš 
mažai tesibijau dvasių, Zig- 
monte. O dabar, kai tu jau 
nuoširdžiai išsipasakojai, aš 
bučiau dėkingas, kad tu nuei
tum į kajutą ir atneŠtum man 
— nagi, po velnių! aš neatsi
menu vardo; žinai, atnešk man 
butelį vyno, Zigmonte — šis 
gėrimas*, degtine, yra persmar- 
ki mano galvai”.

Dabar tai vairuotojaus aima
navimas atrodė jau nepapras
tas, o jo užmanymui panoret 
vyno, vietoj degtinės, iš visai 
netikėjau. Jo visa pasaka bu-f 
vo nuduota. Jis norėjo, kad 
aš pasišalinčiau nuo laivo pa
viršiaus— tas tai jau buvo vi
sai aišku; bet dėlko jis tą da
rė, aš visai negalėjau dasipro- 
tčti. Jo akys niekad nesusiti
ko su mano akimis; jos klajo
jo į visas puses, aukštyn ir 
žemyn, tai pakilo aukštyn į 
dangų, tai vėl nupuolė ant 
numirusio O’Brien kūną. Visą 
laiką jis šypsojo ir kažkaip 
nepadoriai gėdinančiai laike 
iškišęs liežuvį, jog net ir kū
dikis butų galėjęs suprasti, 
kad jis buvo linkęs prie ko
kios nors prigavystės. Vis dėl
to aš greitai atsakiau į jo klau
simus, nes aš mačiau kuo aš jį 
viršijau; o turėdamas reikalą 
su tokiu tamsuoliu, man leng
va buvo išlaikyti ’ paslaptyje 
iki pat galo savo įtarimus.

“Vyno?” aš paklausiau. “Tai 
daug geriau. Ar tu norėsi 
raudono, ar balto vyno?”

“Aš manau, kad man tas ne
daro skirtumo, bičiuli”, jis at
sakė, “tik kad butų smarkus ir 
kad užtektinai atneštum, ką 
sakai ?”

“Gerai”, aš atsakiau, “aš tau 
atnešiu porlvyno, p. Hands. 
Bet man reiks pasiknisti”.

Tą pasakęs, smarkiai bildė
damas, nulipau žemyn, tada 
nusimoviau batus*ir bėgau at
gal aplink galeriją, kopėčiomis 
užsilipau ant balkono ir iški
šau galvą iš priešakinio kam

“Kode! Prarastas Vilnius” 
parakė UNTULIS

/ Kiekvienas kas įdomauja ię kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

. parašytą knygelį.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, pro t esto nūs ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI. 
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

bario . Aš žinojau, kad jis ne
sitikės mane ten pamatyti; vis 
dėl to aš gerai apsisaugojau ir 
iš tikro, mano blogiausi įtari
mai pasirodė buvę visai tei
singi.

Jis jau buvo pasikėlęs iš sa
vo vietos ant rankų ir kebų; 
ir nežiūrint, kad jo koja smar
kiai skaudėjo, jam pasijudi
nus — nes aš girdėjau, kaip 
jis vaitojo — vis dėl to jis 
greitai nurėpliojo grindimis. Į 
pusę minutės jis buvo prie lai
vo latako ir išsitraukė iš su
vynioto lyno ilgą peilį arba 
trumpą kalaviją, visą kruviną 
iki pat rankenos. Momentą jis 
žiurėjo į jį, sukandęs savo apa
tinę lupą, išbandė į delną jo 
viršūnę, o tada staiga paslėpė 
jį užantyje ir grįžo į savo bu
vusią vietą, laivo pakraštyje.

To man ir tereikejo žinoti. 
Izraelis galėjo judėti; jis jau 
buvo apsiginklavęs; o jeigu 
^įis taip vargo, kad pašalinus 
mane, lai jau buvo aišku, kad 
aš turėjau būti jo auka. Ką jis 
darytų po tam — ar jis ban
dytų rėplioti tiesiog skersai 
salą nuo šiaurines Užlajos iki 
stovyklos tarp pelkių, ar gal 
jis butų šovęs ilgąją patranką, 
pasitikėdamas, kad jo drau
gai butų galėję pirmi ateiti 
jam į pagalbą, žinoma, aš to 
negalėjau įspėti.

Vis dėlto, aš jaučiau, kad 
viename punkte aš galėjau pa
sitikėti juo, nes tame punkte 
musų abiejų interesai supuolė, 
o tai apsidirbime su laivu. 
Mes abudu norėjome saugiai į- 
klampyti laivą, saugioje vieto
je, taip, kad reikalui priėjus, 
butų galima vėl be didelio 
vargo bei pavojaus išplaukti; 
ir iki tas bus padaryta, aš 
buvau. įsitikiuęSfMcad mano 
gyvybei nebuvo pavojaus.

(Bus daugiau)

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome 11-12 
numerį. Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 e. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

Garsinkites “N-nose”
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Tarp Chicagoa 
Lietuvių

Šiandien laidojamas 
jaunuolis Mikolas 

Stirbius

,Tuojau po to J. J. Bagdonas 
pranešė “Naujienoms”, kad ir 
kitas žmogus miręs ta pačia 
liga.

Laike Baubino egzaminacijos 
kom. Bundescn J. J. Bagdonui 
pasakė, kad meningitis esanti 
limpama liga, kaip koki epide
mija. Dedama pastangos ją su
laikyti. —F. Bu!aw.

Mirė būdamas vos 18 metų am
žiaus; laidotuvės bus iškil
mingos

Mirė Chicagos lietu 
vis-pionierius V.

Milaševičius
MARQUETTE P ARK.— šian

dien bus laidojamas Mikolas 
Stirbius, 18 metų amžiaus, 7124 
Mozart street, kuris staigiai mi
rė būdamas dar visai jaunas.

Velionis apleido amžinai savo 
tėvelius, sesutes, gimines ir 
draugus. Mirtis yra labai žiau
ri, jeigu ji gali žmogų dar pa
čioj jaunystėj, nežiūrint dak
tarų priežiūros ir tėvų pastar 
gų, išplėšti iš gyvųjų tarpo.

Jaunasis Mikolas mirė sau
sio 24 d. Jis daugiau nebeka’- 
ba, nebe vaikščioja, bet gražiai 
aprengtas guli, ilsisi, paskuti- 
nioje tėviškėje—karste. Laido* 
tuvės bus iškilmingos ir gražios.

—Mikolas.

Atvyko Amerikon 50 metų at
gal; vienas pirmųjų draugi
jų veikėjų

Pradžia 5 vai. vakaro.
Programų pildys Kanklių 

choras. Statoma operetė “Ge
gužės Karalaitė”. Bus vietinių 
dainininkų ir muzikantų solis
tų.
Politinio Kliubo susirinkimasr

Chicagoje plečiasi Ii 
ga uždegimo 

smegenų

ROSELAND — Anksti šešta
dienį rytų širdies liga mirė 
Vincentas Milaševičius, 67 me
tų amžiaus, 11034 South Wal- 
lace street, savo dukters na
muose.

Velionis buvo vienas iš pir
mųjų lietuvių, atvykusių Chi- 
cagon. Amerikos krantus pa
siekė apie 50 metų atgal, 1885 
melais. Jis tuojau pradėjo 
darbuotis prie draugijų organi
zavimo ir veikti jų viduje. Už
ėmė keliolikos organizacijų 
vadovybę. Ypatingai daug pa
sidarbavo prie trijų lietuvių 
“Spulkų”—Building and Loan 
Association suorganizavimo. 
Jis taipgi buvo vienas pirmų
jų Šv. Kryžiaus parapijos ir 
šv. Kazimiero kapinių organi-

Edward J. Brundage iš Chi
cago, I1J. republikonų vadas ir 
buvęs Illinois generalinis pro
kuroras, kuris šiomis dienomis 
nusišovė savo namuose Lake 
Forest, kai buvo pavojus ir pa
skutinius namus prarasti. Jo 
žmona įtaria, kad ne jis pats 
nusižudė, bet kad kitas jį nu
žudė.

Proviso Amerikos Lietuvių 
Politiškas Kliubas turėjo susi
rinkimų paskutinį sekmadienį 
prieš Kalėdas, t. y. 24 d. gruo 
džio, 1932 m.

Tame susirinkime buvo iš
rinkta kliubo valdyba. Ji už
ima vietas 28 d. sausio, 1984 
m. šis mitingas įvyks 1 vai. 
popiet, Petro Waičuno svetai
nėj, prie 15 Avė. ir Lake St.

Praėjusių metų kliubo val
dybų sudarė šie nariai: pirm. 
Antanas Yonča, pirm, padėjė
jas Dr. Streleckis, protokolų 
raštininkas Petras Gady, fi
nansų raštininkas Walteris 
Gady.
. Einamųjų metų kliubo val
dybų sudaro šie: pirm. Stanis 
lovas Malinauskis, pirm, padė
jėjas Juozapas Dargis, proto
kolų raštininkas Petras Gady 
(senasis), finansų raštininkas 
Juozapas Galeckis.

Bun-Sveikatos komisionierius 
densen deda pastangas ją su
laikyti.

Jonas Baubinas, 38 m., 4422 
So. Wood St., staiga gavo sme
genų uždegimo (meningitis) li
gą ir mirė už poros dienų. Tuo 
pačiu kartu apsirgo ir jo sūnūs 
Jonas. Sūnūs dar gyvas randa
si “Contageous” ligų ligoninėj.

Velionis V. Milaševičius pa
ėjo iš Vaiguvos parapijos, 
Šiaulių apskričio. Jis paliko 
žmonų, Angelina Milaševičie- 
nė, dukteris pp. L. Osman ir 
p. V. L. Schlager, sūnūs Ber
nardą ir Dr. Vincentą Milaše
vičių, seserį p. Morkūnas ir 
brolį Feliksą.

Laidotuvės antradienį, pa
tarnaujant I. J. Zolpiui.

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

Melrose Park
Dr. Weeks, Successor to

Įvairios žinios

I cjFFĮCe ■
Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

ir priimta proto 32 6 S STATE ST.
Opposite Dn- ■■ Stove, 2<1 Floor 
■hhuoubmul . .-JSEMMBHaaBaaaamaaJI

VINCENTAS M1LASZEWICZ
Mirė sausio 27 diena. 1934 

m. 2:40 vai. ryto, sulaukės 67 
metu amžiaus. Kilo iš Kauno 
rėd., Vaiguvos parap., Šiaulių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 49 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Angelina. dukterį Mrs. 
Leo Osman, Mrs. Victor L. 
Schlaeger, Gertrude, Bernardų 
ir Dr. Vincentą, seserj Oną 
Markuniene ir brolį Feliksą.

Kūnas pašarvotas Zolp’o kop* 
tyčioj, 1G46 W, 46 St.

Laidotuvės i vyks antradieni, 
sausio 30 d. 1934 m. Iš koply
čios 8:30 vai bus atlydėtas i 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i šv 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys* 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudo:
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Sesuo ir Brolis.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

JONAS VISGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 21 diena 1934 m. Oak 
Forest, 111., sulaukės 68 mėty 
amžiaus, trimes Kloniškiu kai
me, Zapiškiu parapijoj, Kauno 
apskr.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Anastaziją, 4 sūnūs, i 
dukterį, 2 brolius Martiną ir 
Motiejų ir giminės, o Lietuvoj 
1 broli ir 4 seserys.

A. a. Jonas Visgaitis buvo 
palaidotas subatoje sausio 27 d. 
1984 m. šv. Stepono kapinėse, 
Oak Forest, III. su bažnytinė
mis apeigomis.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė 
ir Giminės.

nuliudime

YUŠKA 
šiuo pasauliu 
10:00 valandą

JUOZAPAS
Persiskyrė su 

sausio 27 dieną, 
ryto 1934 m., sulaukęs apie 68 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Suvalkų rėd., Mariampolės pa
rapijos.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Elzbietą, 4 dukteris Oną 
Gedvilienė, Magdelena Levins- 
kienė. Marijona Friemantienė, 
A m e Ii a Temple ir žentai ir gi
minės ir Lietuvoj giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2007 So. Union Avė.

Laidotuvės jvyks utarninkc 
sausio 30 diena, 8:00 vai. ryto 
iš namų i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Yuškos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą 
atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Dukterys, 

Žentai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3877.

ir

GRASILDA CIBULSK1ENĖ 
(Legeckiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 28 diena, 9:30 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 45. me
tų amžiaus, gimus 
par., Raseinių ap., 
kaime.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

vyra Joną, sūnys Vladislovą, 
Aleksandrą ir Joną, 2 dukteris 
Antanina ir Stanislavą ir gimi
nės, o Lietuvoj seserj Oną Mi- 
Rimienę ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4436 S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny, vasario 1 dieną, 8 vai. ryto 
iš namu i Nekalto Pras. Pane
lės švenčiausios parapijos baž
nyčia. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėtą j šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Grasildos Cibulskie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame.

Vyras, Sunai,
Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3877._____ .

Jurbarko 
Batakių

30 metų, 
nubudime

Sausio 14 d. š. m. įvyko 
Proviso Apygardos Susivieniji
mo susirinkimas. Susirinkimų 
atidarė Dr. F. Streleckis, Su
sivienijimo pirmininkas. Po to 
perskaityta 
kolas.

Paskui skaityta Juozo Janu
šausko laiškas. Jis priimta su 
diskusavimu*. Diskusuota klau
simas, ar remti Janušauske 
skridimas. Didžiuma balsų nu
tarta neremti.

Naujų reikalų eilėj prez. Dr. 
Streleckis kalbėjo kviesdamas 
visus dirbti vieningai, nes bus 
galima didesnius darbus nu
veikti musų Su'sivienijimo ge
rovei.

Pirmininko naujas pagelbi 
ninkas, Stanislovas Malinaus- 
kis, užimdamas vietų išreiškė 
linkėjimus organizacijai gerai 
gyvuoti.

Sekmadienį, sausio 28 dienų, 
Proviso Apygardos Susivieniji
mas rengia didelį balių ir kon
certų Petro Waičuno svetainėj, 
prie 15 Avė. ir Lake St.

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasauli

no

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome j visas miesto dabs

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

ir

Tenka padėkoti" senajai vai 
dybai ir palinkėti naujajai ge
riausios kloties 1934 m. dar
buotėj — kad ji sutrauktų dar
ini visuts lietuvius ir dirbtu 
jolitiškuose reikaluose, kad ga
lėtų duoti pagelbos reikalin 
giems, bedarbius prižiūrėti, 
teikti patarimų, etc.

Kviečiami visi lankyti kliu- 
bo susirinkimus skaitlingai. 
Daugiau nuveiksime dirbdami 
kartu4, o neatskirai.

Yra pritarimo Janušausko 
skridimui ir Melrose 

Parke
Ir Melrose Parke yra lietu

vių, kurie pritaria Juozo Janu
šausko skridimui į Kauną. Vie
nas prakilnas biznierius pasi
žadėjo nupirkti visai kelionei 
“pašaro”, tai yra, geriausio 
gazolino ir aliejaus. Kitas vėl 
prižadėjo padovanoti geriausį 
laikrodį jo orlaiviui. Koliai kas 
jų pavardžių neminėsiu. Dar 
vienas biznierius pasižadėjo nu
imti pikčerius veltui kur tik 
reiks.

Vietinis komitetas ir J. Ja
nušauskas dėkingi jiems už 
tai. Vietinis.

KUR PRALE1SIM 
LAIKA

Vasario 3 d. — SLA 208 Mo
terų kuopos / šokiai Congress 
Hotel, Michigan avenue ir Con
gress street. Pelnas Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondui. Įžan
ga — $1.

DR. STRIKOL’IS

“KultūrosVasario 3 d
Ratelio” šokiai , “K R Winter 
Carnival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9 P. M. 
Lakūnas 
šauskas — 
ga —- 75c.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofimt 4645 S. ASHLAND AVB.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 

Namu TeL: Prospect 1930

J. R. James-Janu- 
garbės svėčias. Įžan-

Vasario 3 d.—Iggoritte A. C. 
šokiai Logan Sųuare Masonic 
Temple, 8 P. M. Įžanga — 50c.

Vasario 4 d.—Vytauto Belia- 
jaus ir Lietuvių Jaunimo Drau
gijos šokių benefisas. Hull 
House.

Vasario 25 d.—“NAUJIENŲ” 
20-4ų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE
VARD AUDITORIUM.

Lietuvės Aku? erės
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Tberap*
B Midwife 

6109 South Albanu 
Avtnur 
Pbone 

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

Sausio 30 d. — Prezidento 
Franklin D. Roosevelto vardu
vių iškilmės Auditorium The- 
atre. Pelnas Warm Springs 
(Ga.) Foundation for Infamtile 
Paralysis.

t j etų vi ai Daktarai 
a menko* Liecovią Daktarą Draugi jo. 

Nariai.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Pbont HEMLOCK 7820

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

d Buropoe ir vėl praktikuoįa 
tenoiot vietok 

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

dieniais pagal susitarimų.

3335 So. Halsted St
r.l BOULEVARD »19»

Ofiso Tek Boulevard 5913
Rez Tek Victory 2343

DR. BERtASH
756 W. 35th St 

,Cor of 35tb tf Halsted Su.) 
Ofiao va.ando* nuo I-3. nuo 6:3O-8i3O 

0***1 tutsrti

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne n patogesne virt*
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

•ventadieniai* nuo 10 iki 1-2 
Pbone Boulevard 8483

Ofiso Tek Boulevard 5914

756 W. 35th St 
iCoi of 35th 8 Halsted St*.) 

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 
Tel. Victory 5904

Migo eaiandosi ooo 2-4. nuo 7-* 
Nedildiemai* ragai sutarti

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

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštj, atitaiso trumparegystę ir to* 
hregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktra, parodančių mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kleivos 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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV 18th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

A. L Davidonis, M.D.
4919 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

.peri Šventadienio it ketvsttadiemo.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
♦442 South Weetero Avenue 

Tel.
VALANDOSi

nuo 
nuo

Lafayettr 4146

9 iki 11 valandai ryta 
6 iki 9 valandai vakaro

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

2400 W Maduon St.
hi iki 3 po pietą. 6 iki • vak 

Tel Seeley 7330 
Namą telefoną* Brun>wick 050'

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
•’Onšol telefonas Hemlock 6141

Tel. Yards 1829 <

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Utaiio.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. ŠKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras it nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas žirginis 0036

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS - 

Gerai lietuviam* žinoma* per 15 m« 
tui kaipo patyrė* gydytojas chirurgas b 
akušeris-

Gydo staigias ir chroniška* liga* vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausius me 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
raišu*

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos; nuo 10—12 pietų ir 
ano 6 iki 7:30 vak vakaro.

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

H y d* Purk 6755 ar Central 7464

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimų.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Res. 6600 South Artesien Apmsm 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

■ UOZAPAS EUDEIKIS
■■ -IR- J
* TĖVAS "

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių bu firma tuo pačiu vardu)________

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 25lt

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

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

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

Tek Boulevard 1401

9

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė- 

Telefonu Republic 7868

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
TA RBPUBUC 1100

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

: 2403 W. 63rd SU Chicago

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILU

Pbone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutartim.
CHICAGO, ILL,

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Aotnur 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietą

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tek Drexel 9191_____

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12. 

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatu.

4631 South Athland Avė.
Tek Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuril 
Tek Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Tetefoaa* State 7860: Valandos P—* 

W.Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd> 
PaaedSHo. Berodo* Ir PStnydlo* vale. < Iki •

Tetefozas CJanaJ SIS*
Namai: 6459 S. RodnveH Streei 

ŪUrzUko. Ketrereo 1r Zubsto* J 1W I 
gatatuaas »*pnt-u< toou
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Miss Naujienos 
Kontestas

mėginsiu kaip galėsiu jums 
atsilyginti.

Barbora Sucillicnė.

PRANEŠIMAI

Prisirengimas prie vasario 25 
diemfc jau prasidėjo

Pereitą penktadienį Lietuvių Auditorijoj 
įvyko visuotinas “Naujienų” Jubiliejaus vai 
dintojų susirinkimas, kur prisirinko pilna sve
taine artistų. Iš paaiškinimų autoriaus Kl. Jur
gelionio sužinota, kad tai nebus lošimas kokio 
nors jau esančio veikalo, bet visai naujas dar 
niekad tarpe lietuvių negirdėtas dalykas. Vei
kalas susidės iš 2 dalių. Pirma dalis bus mu- 
zikalė komedija, kurioje dalyvaus: redaktoriai, 
korespondentai, žinių rinkėjai, laikraščio spau- 
dintojai, išnešiotojai ir dairg kitų visokiuose 
tipuose su atatinkamais įvairiais kostiumais, 
išviso 100 ypatų.

Antroje dalyje dalyvaus apie 150 žmonių 
sudarydami ypatingas procesijas kartu su “Miss 
Naujienos” ir jos svita, čia išeis reprezentuo 
tojai visokių draugijų, kriaučiai, šiaučiai, mai- 
nieriai, plieno darbininkai, biznieriai, profesio
nalai, simboliai dramos, pažangos, mi.'zikos, kul
tūros ir t.t.

Ateinantį penktadienį prasidės repeticijos 
visuotino choro, po vadovyste p. P. Sarpaliaus, 
o kitomis dienomis atskirų grupių po vadovys
te Kl. Jurgelionio.

Pasirodo, kad Kl. Jurgelionis, P. Sarpalius 
ir N. Gugienė jau kelios savaitės kaip per nak
tis sušilę dirba, taisydami žodžius, muziką ir 
visus planus pastatymui šio veikalo Naujienų 
Jubiliejiniame vakare, vasario 25 d., Ashland 
Boulevard Auditorijoje.—I.

“Naujienos” ir Lietu 
vių Pažanga Ameri 

koje
(Tęsinys)

Visi “Naujienų” įkūrėjai bu
vo Rusijos valdžiai “nusidėję”. 
Prieš Pasaulinį Karą Lietuvo
je kunigai gaudavo algas iš Ru
sijos valdžios ir daugelis jų iš
davinėjo pažangius gimnazistus 
ir inteligentus caro valdžiai. 
“Oteč Konstantin” — Kaune, 
Laukaitis — Seinuose, iš Rusi
jos valdžios net “malonės” yra 
laimėję už ištikimybę. Čion tin
ka priminti Dr. J. Basanavi
čiaus išleistą knygelytę vardu: 
“Kodėl man nebuvo lemta Dū
mos atstovu tapti”. Toje kny
gelėje yra kun. Laukaičio elge
siai aprašomi. Tuo tarpu “Nau
jienų” įkūrėjai, tai uždraustų 
lietuviškų raštų platintojai. Lie
tuvių laisvės ir nepriklausomy
bės šalininkai.

Ir Chicagoje, sulenkėję ku
nigai nesidrovėjo naujieniečius 

ir’ dar

už mu- 
išmanė,

Iš darbų mes galime 
įvertinti.
Miko Petrausko vos 
chorų organizavimo 

visu atsida-

vadinti “paklydėliais” 
prastesniais.

“Naujienų” įkūrėjai 
sų tautos artojus kaip
taip kovojo ir savo gyvybę sta
tė pavojun. Kas juos peikė, tie 
nežinojo, ką daro.

Šventinimai ar keikimai man 
nesvarbu. Aš tėmiju nuveiktus 
darbus, 
tinkamai 

Komp. 
pradėtą
darbą “Naujienos 
vimu rėmė. 1914 metais gerb. 
V. Mišeika įkūrė mažų vaiku
čių žaidimo ir dainavimo drau
gijėlę, kurion ir jaunasis Jur
gelionis priklausė. Tai buvo 
čiagimių jaunuolių lietuvinimo 
ir kultūrinimo rimčiausias dar
bas. “Naujienos” praskynė ke
lią jaunimui rengdamos sceni
nius lošimus švariose svetainė
se, kuomet “Naujienų” oponen
tai tenkindavosi saliunų lindy
nėmis.

Patentuoti tautiški ir dvasiš
ki vadai, pamatę “Naujienų” 
darbo našumą, vieni iš pavydo, 
kiti lenktyniuodami, ėmė sekti 
“Naujienų” takais, čia gimęs 
jaunimas noriai spietėsi j nau- 
jieniečių vadovaujamus chorus 
Cicero, Roseland “Aidas”, 
North Side “Pirmyn” ir kiti.

(Bus daugiau)

Golfininkų atydai

tingai jaunuoliai golfo mylėto- jo vedimą pervedė p. M. Zol- 
jai kviečiami atsilankyti į su
sirinkimą. —Dr. J. I. Bložis,

L. G. S. rast.

Visi “Naujienų” Bendroves nariai 
kurie nSra pridavė man savo dabar
tinių adresų, yra prašomi juos pri
duoti be atidėliojimo, kad galėčiau 
turėti Bendrovės knygose teisingus 
adresus Bendrovės dalininkų.

Nora Gugis, 
Naujienų B-vės Sekretorius.

ANGLIS
Daug šilumos. Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Band — Lump
— Egg — Nut — $6.00. Mine Run
— $5.75.

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

FLORIDON $10, CALIFORNIJON 
$13, NEW YORKAN $7. Dideli 
naujausi auto modeliai.

AUTO TRAVEL EXCHANGE» 
32 W. Randol ph St. 

Kambarys 506 
Tel. Randolph 0989

JACOB GAVAS
Gazolino Stotis
PATAISOME TAIRUS 

UŽLAIKOME ACCESSORIES 
8th ir Jackson Sts.

Tel. Majestic 8156 
WAUKEGAN. ILL.

MOKINAME
Anglu Kalbos
Lietuvių Kalbos
Laiškų Rašymo
Mašinėle Rašyti
Prekybos Teisių
Abelnos Istorijos

Labai gerai pasisekė 
Liet. Moterų Lygos 

bankietas
Sutraukė virs 400 žmonių i 

Chicagos Lietuviu Audito
riją

Tvirtinimas, kad ką moterys 
pradeda, tą jos visuomet gerai 
ir pavyzdingai pabaigia, gavo 
dar vieną pliusą šeštadienį nuo 
Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gos, kuri Auditorijoje surengė 
bankietą pažymėjimui Auburn 
avenue gatvės pakeitimą į 
Lituanica avenue.

Tuo reikalu, tai yra Lituani- 
ca avenue vardo gavime, ta or
ganizacija daugiausiai pasidar
bavo, kooperuojant Amerikos 
Lietuvių Advokatų Draugijai. 
Iniciatyva, tačiau, priklauso 
“leidėnis”. Gatvės vardo iško
vojimas pagerbimui žuvusių 
lakūnų Dariaus.ir Girėno at
minčiai yra bene pirmas pana
šus įvykis lietuvių gyvenime 
Amerikoje, tad jį kaipo tokį 
pažymėti šeštadienį ir susirin
ko labai gražus 400 su virš 
siekiantis būrys svečių į yiso 
dalyko “iniciatorių” bankietą.

Jame buvo gerokas skaičius 
svečių, pradedant Miesto Val
džios atstovais, Lietuvos val
džios atstovu, “Naujienų” re
daktorium p. Grigaičiu, lakū
nu J. R. Janušausku ir bai
giant įvairių sferų veikėjais ir 
atstovais.

Be to, dalyvavo nemažas 
skaičius dainininkų, šokėjų, 
etc., kurie patiekė įdomų pro
gramą. Publikai daugiausiai į 
akį puolė du profesionalai lie
tuviai šokėjai De Ronda ir 
Barry — pp. Dorianda ir Juo
zas šlikai. Pirmaisiais var
dais jie yra žinomi profesio
nalėj scenoj.

Vakarą atidarė LMPL. iždi
ninkė p. R. Maziliauskienė ir

pienei, organizacijos pirminin
kei. Išreiškimui padėkos p. 
Zolpienei už jos darbą Lygai 
ir lietuvių visuomenės naudai, 
narės padbvanojo jai didelį 
bukietą raudonų rožių.

Iš miesto valdžios atstovi) 
kalbėjo aldėrmonas J. Toma n 
ir teisėjas Eugene Ilolland. Pa
starasis atstovavo majorą Kel
ly. Lietuviams bus įdomu ži
noti, kad teigėjas (municipia- 
lianie teisme) Holland gyvena 
Bridgeporto, Lowc avenue ir 
nebūdamas lietuvis, bet užau
gęs tarp lietuvių, p. Holland 
pramoko ir lietuviškai.

Iš lietuvių pusės kalbėjo 
advokatų Draugijos pirminin
kas adv. J. T. žuris, konsulas 
A. Kalvaitis, p, Jurgelionienė, 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis, “Sandaros” redaktorius 
M. Vaidyla, “Draugo” red-
L. šimutis, Dr. A. L. Graičiu- 
nas, adv. J. Borden, lakūnas 
Janušauskas etc.

šio pasekmingo vakaro ren
gėjos, pasak programo, buvo, 
pp. P. Russell, A. Stasaitienč, K. 
Zakarauskienė, S. Kvederienė,
J. Andrulienė, O. Klimauskic- 
nė, R. M. Mazeliauskienė, M. 
Zolp, J. Gulbinienė, A. Malda,
K. Keturakienė, A. Aleksiunas,
M. Norkus, A. Jarush ir A.
Tanke. ,

P-lė Vera Stradomskaite, 
Chicago, III.

Įstojimo į “Miss Naujienos” 
kontestą laikui pasibaigus, 
kontesto vedėjai dabar pra
dės rengtis rinkimams gra
žiausios ir populeriausios iš 
lietuvaičių, kuri atstovaus — 
simbolizuos “Naujienas”, to 
dienraščio 20-tų metų sukak
tuvių iškilmėse, kurios įvyks 
Ashland Boulevard Audito
rium, vasario 25 d.

“Naujienų” skaitytojai tą 
darbą, tai yra, išrinkimą gra
žiausios ir populeriausios lie
tuvaitės, atliks .

šią savaitę “Naujienose” 
pradės tilpti visos įstojusių 
kontestančių fotografijos ir 
balsavimo kuponas, kurį skai
tytojas turės išpildyti ir pri
austi “Naujienų” ofisan. Toks 
kupono išpildymas suteiks 
mergaitei, už kurią skaitytojas 
atiduoda
tikrą skaičių punktų, 
gipusiai tokių punktų gavusi 
mergaitė bus “MISS NAUJIE- 

~NOS”. Plačiau kitu kartu.
.... .. 4. ..... ....  . ' - ■' ................ -

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
guikug pavaduotojas dėl Pocahontas; 

lack Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest 2011

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingume 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Aritmetikos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir nuo 

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago. III.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Rep.

25-ių markių auto 
mobiliai išstatyti 

Parodoje
Nauji 

tąsi 
kais

1934 metų modeliai me- 
į akį su savo radikališ- 
pakeitimais

Klaidos atitaisymas.

savo balsą — tam
Dau-

kosi po Chicago, su barškančiu 
1930 Fordu, , nyejus į parodą 
širdis skaudėjo..,,,

“Širdingai ačiū”

Phairaiykitt j mo»ą ipalka

TEL LAFAYETTE 1083

2608 VVest 47th St.,

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED ST.

(Vienintelė užeiga Bridgeporto 
ant antrų lubų)

Alus 10c., kiti gėrimai pasirenkant 
nuo 15c. ir augštyn.. Sandwichiai 
po 10c. Pilni pietus pagal užsaky
mą. Shop Suey ir Steakas yra musų 

Specialybė.
Atdara kas dieną ir vakarais. 

Tel. Yards 6383.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

CLASSIFIEDADS

Lietuvių Golfo Sąjunga Šau
kia susirinkimą, kuris įvyks 
antradienį, sausio 30 d. 8:30 
vai. vakare, Sandaros svetainė
je, 814 W. 33rd Street. Yra 
kviečiami ne vien nariai, bet ir 
taip golfo mylėtojai, nes čia 
bus proga tapti nariais.

Nariams yra labai svarbu at
silankyti, nes bus išdirbtas pro
gramas, kaip ir kur sekantį se
zoną bus veikiama. Musų Są
junga yra, gan jauna, vienok 
mes pereitais metais suspėjo
me turėti keletą gana pasek
mingų išvažiavimų. Taigi ypa-

Chicagos Coliseume šeštadie
nį atsidarė 34-ta metinė auto
mobilių paroda, kuri, spėjant 
iš pirmutinių pasireiškimų, bus 
viena iš pasekmingiausių paro
dų nuo 1929 metų.

Chicagon suvažiavę parodos 
prąga automobilių dealeriai iš 
visų vakarinių valstijų, neįskai
tant tūkstančius automobilistų.

Parodoje išstatyti 25-ių mar
kių automobiliai, viso apie 200 
modelių, Auburn, Buick, Cadi
llac, Chevrolet, Chrysler, Con
tinental, DeSoto, Dodge, Frank- 
lin, Graliam, Hupmobile, La 
Fayette (naujas, tik šįmet iš
leistas automobilis), LaSalle, 
Lincoln, Nash, Oldsmobille, 
Packard, Pierce-Arrow, Ply- 
mouth, Pontiac, Reo, Studeba- 
ker, Terraplane ir Willys.

Fordas turi atidaręs savo 
specialę parodą 131st Regiment 
Armory, 16th ir Michigan avė.

Į 1934 modelius gamintojai 
įdėjo daug radikališkų permai
nų, ypatingai į karoserijas (bo
dies). Karoserijose naudojama 
“streamline”
tikslu kad pati karoserija su
darytų kuomažiausiai atsparos 
prieš vėją. Be to, karoseriių vi
dus įrengti su visokiais' viso
kiausiais patogumais ir prietai
sais.

Jūsų reporteriui, kuris tran-
r.'“ '' •'

WEST PULLMAN — Noriu 
išreikšti širdingiausią padėką 
visiems mano draugams ir pa
žįstamiems, kurie parodė sa
vo draugiškumą dalyvaudami 
mano “Surprise Party”, kuri 
buvo surengta man pereitą 
sausio 6, 1934, parapijinėj sve
tainėj, West Pullmane.

Pirmiausiai dėkoju rengė
joms p. Viktorijai Vilimaitei 
ir Aleksandrai Beretskaitei, — 
taippat Elzbietai Dolinich ir 
mano dukterei Marthai, kuri 
padėjo surengti tokį balių ir 
suprašyti tiek daug žmonių.

širdingiausią
draugams, pažįstamiems ir gi
minėms, ypač gerb. Kunigui 
A. Linkui, (grab.) J. F. Sudei
kiams, J. Pužauskams, J. 
Shagždams ir p. Onai Kirienei 
už dalyvavimą.

Dėkavoju taippat visiems

kurie tą vakarą pasidarbavo. 
Ačiū ponams A. žirkevičiams, 
p. Yuškienei, p. A. Jogminui, 
W. Jusevičiui ir M. Kiupelis 
— ir mergaitėms, kurios tar
navo prie stalų.

Taippat dėkavoju ponui 
Williamui Yuciui už surengimą 
tų gerų muzikantų, kurie link
smino ir užganėdino svečius.

Nežinau nė kaip jums vi
siems padėkoti, bet vistiek iš 
širdies tariu ačiū ir žinau, kad

ačiū visiems

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svaro

Mre. iicUy Luedeke tl Dayton rato: ‘Al 
vartoju Kruachen. kad ramatinti svarumą—- 
aB netekau 10 svaru i viena savaitę ir n» 
žinau kaip jį ir rekomenduoti”.Kad nuimt! riebumą lengvai, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — Imkite pusę laukite- 
lio Kruschen stikle karBto vandens ryte prieB 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurtos 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite jį pas bile aptlekininką Amerikoje.
— yra daug Imitaciją Ir jus turite saugoti 
savo sveikatą,

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salto 
Jeigu M pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebume
— ninigai v*«summ*

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti- 
loi—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių-—ligonis prižiūri Draugi
as daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
no priežiūra Illinois valstijos.

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

„Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 \S<\r Halst®d St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų i namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Business Service 
Biznio Fatarnavimas

Tel Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, BĮ

Financial

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

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

Help Wanted—Malė 
_____ parbininhų Reikia

REIKALINGAS siuvėjas 
nam kostumierskam darbui, 
mokėti prasyti ant mašinos.
Alekno, 2525 W. 63 St Telefonas 
Prospect 9511.

abel- 
Turi 

Si

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA augusi lietuvė mo
teris demonstravimui i žolių (herb) 
krautuvę. 4245 Archer Avė.

For Rent

“airflow” linijos,

JPo šeštadieny tilpusiu No. 7 
kontestantės paveikslu padėtas 
klaidingas parašas: p-lė S. 
Kampikaitė, Chicago. Turėjo gi 
būti p-lė Valentinaitė, Chicago.

MILDA■ ■■theatre»»
31-ma ir South Halsted St.

RAMOV A
■ ItheatreFI

35th ir So. Halsted Street

LIUOSA KRAUTUVE
40x60 su bučemės ir grosernės fik- 
čeriais. Paštas Ofisas randasi ta
me pačiame name. Parenduosiu bu- 
čeriui, groserninkui arba vaistinin
kui arba vienam kuriam. įsteigta 
6 metus per Banks & Kollar.

šaukite
Willow Springs 67

RENDON Beer Tavern. gera vie
ta dėl gero žmogaus, tarp dirbtuvių, 
renda pigi. 4800 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564.

Sausio 30 ir 31

Aggie Appleby 
Maker of Men”

SAUSIO 30 
tiktai vieną dieną 

“The Invisible Man” 
taipgi komedija 

SAUSIO 31 ir VASARIO 1 d.

“Female”
su RUTH CHATTERTON 

taipgi komedija
VASARIO 2 ir 3

“After Tonight”
su CONSTANCE BENNETT 

- taipgi komedija
.........

CHARLES FARRELL, 
WYNNE GIBSON 

ir kitais

Vasario 1, 2 ir 3 
“Dancing Lady” 

Su
JOAN CRAWF0RD IR 

CLARK CABLE

taipgi komedija

7—jSOAmeiico’s

Favorite!

te A?“8 fl?yor® °f tnie may. 
o^’eandtrueoU.faehionedboUėcl 
™TvXn.6wly Smooth

"""cIu“v”

KRAFT'S MIRACLE WHIP 
SALAD DRESSING

KALAINIS MOTOR SALES AND 
SERVICE

Parsiduoda už labai prieinamų 
kaina. Iš priežasties vyro mirties, 
moteris negali ta bizni varyti. Taip
gi parduodu daug vartotų karų už 
prieinama kaina. Galima matyti

3962 Archer Avė., 
Tel. Virginia 1334

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

• ********«^» —

PARSIDUODA grosernė, biznis 
išdirbtas per daugelį metų — penki 
pagyvenimui kambariai, gera vieta 
dėl platesnio biznio. Priežastį pa
tirsite ant vietos, 4522 S. Honore St. 
Lafayette 5314.

PARSIDUODA BUčERNfi IR 
GItOSERNfi

Marąuette Parke, savininkas mi
rė. Parduosiu pigiai, galiu priimti 
ir automobilį. Prie to greitu laiku 
turi' būt parduota, atsišaukite po 
antrašu:

PI.
9366

3411 W. 65 
Tel. Hemlock




