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Neatidė-

Garsusis bankų plėšikas uždarė kalėjime 
33 sargus ir pabėgo šerifo automobiliu

Hitleris buk atsiuntęs į Vienną 
sako konfidenciali agentą tar
tis su heimvvehro vadais

Staigiai nuo širdies 
ligos pasimirė tei- 
, sėjas Gentzel

Naciai pasigrobė vy 
riaušių protesto- 

nų bažnyčią

Suteikia jai galias nusikaltėlius 
prieš NRA atiduoti teisingu
mo departamentui

lėktuvui įkritus į Law 
ežerą.

ŠALIŠKAI PASITIKO 
“MISS NAUJIENOS”

“kiek už- 
pat atsa

Graikija varo ir ne 
varo Insullą .

Prezidentas remia 
nacionalinės darbo 

tarybos veikimą

LOS ANGELES, Cal., k. ,4. 
—Jau trečia diena karštis šie 
kia 80 laipsnių ir vakar plia* "NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St 
Chicago, II..

Apkaltino 28 ang 
liakasius

ATHENAI
reikalų ministeris Maximos pa
skelbė, kad jis telefonu įsakęs 
vidaus reikalų ministerijai tuo- 
jaus išvaryti Samuel Insu‘11 iš 
Graikijos 
Graikijoj, 
nisterija sakosi negavusi 
tiško įsakymo ir be jo nieko ne 
galinti daryti.

Eina gandai, 
buk jau slapta 
Graikijos, 
gandai yra

Manoma, kad čia yra asme
niškas kerštas, nes metai laiko 
jis buvo smarkiai sumuštas 
savo raštinėj.

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 
liokite, bet tuo jaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

traukli automobilį iš griovio ii 
uždėti ant padangų grandines, 
kad automobilius daugiau ne
slidinėtų ir dar davęs jiems $4 
sugryšti namo, Bluntą ir gara
žo savininką paleido, o patys 
—Dillinger ir kalinys Young 
blood nuvažiavo savo keliais.

Tuo gi laiku kalėjime ėjo di
delis triukšmas. Negalėdami pa- 
siliuosuoti iš kameros kalėjimo 
sargai ėmė šauksis praeivių pa 
gelbos. Tik sulaukę tos pa- 
gelbos jie buvo pašaliečių pa- 
liuosirtiti.

WHEELING, W. Va., k. 4. 
—-‘Tai sunūs“, pranešė slaugo 
ligoninės koridoriuje laukusiam 
žinios John Ward., 32 m. Ward 
iš to džiaugsmo pasišokėjo, pa 
slydo ant grindų ir puldamas 
persiskėlė sau galvą. Už kelių 
valandų jis pasimirė nė nepa
matęs savo naujagimio sū
naus.

Vokietija atsiuntė 
atstovą taikintis 

su Austrija?

žuvo lėktuvui nu 
kritus ežeran

kuriai
Visuotinas si-

Pruši-

vietoje
su pa-

Chicagai ir apieUnkd tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:

PIKEVILLE, Kentucky, k. 4 
—28 nariai United Mine Work 
ers of Am. liko apkaltinti są 
ryšy su streiko 
prie Edgewater Coal Co. Hen
ry Cląy kasyklos sausio 29 d., 
laike kurių vienas, angliakasys 
liko užmuštas, o kitas sdžeis-

PRAGA 
ambasadorius įteikė čechoslo- 
vakijos užsienio reikalų minis
terijai formirlį protestą prieš 
Čechoslovakijos laikraščių tęsi
mą smerkimų Austrijos už jos 
surengtas socialistų skerdynes.
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Sakios nariai liko 
Bet patys vyriausi

Paties Dil
jokiu budu

PITTSBURGH, Pa., kovo 3. 
(Speciale telegrama “Nairjiė 
noms“).— Pittsburghas tikrai 
karališkai pasitiko atvykusią i 
čia iš Chicagos “Miss Naujič 
nos“—Birutę Laučiškaitę. Apie 
ją labai daug rašė visi Pitts- 
burgho laikraščiai—Sun, Tele- 
graph, Post, Gazette ir įdėjo jos 
paveikslus.

Šįryt “Miss Naujienos” pri- 
ėmė mčras McNair ir kiti mies
to valdininkai.

Be to “Miss Naujienos” kal
bėjo iš radio stoties lietuviškai 
ir angliškai.

(Vakar “Miss Naujienos” da
lyvavo dideliame Pittsburgho 
lietuvių koncerte, parengtame 
paminėjimui 20 metų “Naujie
nų“ sukaktuvių).

BROTTON, Okla., k. 4. — 
Dir vaikai liko užmušti kai į u 
laikoma vario viela palietė 
pliką elektros vielą.

VIENNA, kovo 4. — čia pa
sklido žinios, kad Rudolf Hess, 
konfidencialis Hitlerio agentas, 
yra atvykęs į Vienną. Tas pa
naujino gandus apie einančias 
slaptas derybas tat^y Vokietijon 
ir Austrijos. Tas lig ir išaiš
kintų kodėl nacių vado Habichto 
ultimatumas Austrijai liko at 
šauktas.

Nepaprastas paveikslas nužudymo Afganistano karaliaus 
Nadir Shah. Paveikslėly matyt, kaip pašautas karalius miršta 
rankose jo palydovo. Jis buvo nušautas Dilkusha rūmų sodne, 
Kabule, kur jis kalbėjo studentų susirinkimui. Fotografija bu
vo nuimta vieno iš karaliaus svitos ii4 slapta atgabenta į Jungt. 
Valstijas.

Ren 
ver- 
veža

kala, kad net kalnas 
Paklausiau 

ir vėl toks

desperatus suėmė nepaleidus 
nė vieno šūvio. Dillinger lėk 
tuvu liko atgabentas į Indiana, 
o jo draugai
bus teisiami už šerifo' užmuši- 

t

mą. Tarp jų yra ir vienas in
žinierius.

Bet Dillinger iš kalėjimo pa 
bėgo. .Ir tai tokiu bud U, kuris 
kelia' įvairiausių abejonių. Ga 
įima tikėtis, kad dabar prasi
dės nauja bankų plėšimų ban

mas nacionalę 
prie NRA. ir suteikdamas jai 
galią laužančiu^ NRA kodeksą 
santykiuose su darbininkais, ati
duoti teisingumo departamen 
tui ar NRA vykinimo tarybai.

Jis taipgi pagyrė senatorių 
Wagner, pirmininką nacionalės 
darbo tarybos, už jo darbuotę 
ir-už įnešimą biliaus, panaiki
nančio kompanijų unijas.

kad Insultą* 
išvažiavęs iš 

veikiausia tie 
„ " ‘ < netikri. Tečiaus
Insidlas, kaip matyt, tikrai ruo-1 
šiasi apleisti Graikiją. Kur jis 
vyks

CHICAGO.—šeštadienio ryta 
savo namuose 7050 Elmwood 
Avė., staigiai nuo širdies ligos 
pasimirė Superior teismo teisė
jas Robert E. Gentzel, 58 m.

Valgydamas pusryčius jis pa
juto skausmą kairiojoj krutinės 
pusėj. Po pusryčių jis dar ruo- 
šėsi vykti į tęismą, bet ėmė 
alpti* if sukrito. Iki,atvyko gy- 
aytojas, jis buvo jau nebegy
vas.

Teisėjo pareigas jis ėjo nuo 
1927 m., išpradžių municipialia- 
me teisme, o vėliau Superior. 
Pastaruoju laiku4 jis buvo ašt
riai kritikuojamas, kad jis vi
sas didesnes namų foreklozavi 
mo bylas perduodavo savo bu
vusiam parneriui Behan kaipo 
“master in chancery*. Behan 
iš tų bylų į metus laiko už
dirbo apie $80,000.

WASIHNGTON, kovo 4. — 
Prezidentas Rooseveltas nebc- 
damas stambiųjų samdytojų 
protestų, suteikė didelę paramą 
darbininkų unijoms, priskirdą 

darbo taryba

Tuklstančiai gaud(o Dillingerj
Pasklidus žiniai apie Dillin 

gėrio pabėgimą, kilo tikras 
skandalas. Tūkstančiai Illinois 
ir Indianos policijos suskato jį 
ieškoti. Bet jo ir pėdsakai din
go. Manoma, kad jei jie ir 
butų užklupti, tai be smarkaus 
mūšio nepasiduos, nes jie yra 
ginkluoti dviem kulkosvaidžiais. 
Policija nežino nė į kurią pusę 
jie nuvažiavo, nė kur jų ieškot.

Del Dillingerio pabėgimo ki- 
o sujudimas visoje valstijoje. 
Pasipylė kaltinimai vieni kitų. 

Gubernatorius McNutt prižade 
; o nuodugniai viską Ištirti’. 
Kaltinama teisėją, kad jis ne- 
eido kalinį perkelti į valstijos 
kalėjimą Michigan City. Ne
prielankiai atsiliepiama ir apie 
šerifą. Juo yra jauna našlė 
Mrs. Lillian Holley. Ji sutin
ka visą'kaltę už pabėgimą pri
siimti ant savęs.

Ypač yra susirūpinę Lima, 
O., kalėjimo viršininkai, kad 
Dillinger gali bandyti paliuto- 
suoti savo draugus, kurie jį 
patį prieš kiek laiko iš to ka
lėjimo yra paliuosavę.
Dillinger—pavojingiausias kri

minalistas CHICAGO.—Fox Head kar- 
čiamoj, River G rovė, linksmai 
grojo muzika ir šoko apie pus 
šimtis porų.

Virš karčiamos, savo bute, 
savininko sūnūs Christopher Ky- 
riazopulos, 37 m., bandė užtai
syti automatinį šautu’vą, kad 
apsiginti nuo plėšikų. Dvi sa
vaitės .atgal plėšikai padarė 
puolimą, bet jo jauniausias bro 
lis Louis, 13 m., tuo pačiu šau 
tuvu4 vieną plėšikų per langą 
pašovė.

Kitame gi kambaryje sėdėjo 
sesuo Julia, 17 m. ir pusseserė 
Dorothy, 16 m. Užtaisomas šau
tuvas netyčiomis išsišovė ir šo
vinys perėjęs per dvi sienas 
pataikė Dorothy į galvą, ją vie
toje nušaudamas.

O tuo tarpu linksmios poros 
ir toliau šoko katčiamoj visai 
nežinodamos kokia baisi trage
dija įvyko antrame namo au4gš-

* LAWRENCE, III., k. 4.
Trys žmonės skridę monbplanl 
žuvo 
rence

aiškina—per savaitę
2 lt. 30 et.
nuo 7 vai. ryto iki 3 

vai. po pietų, taigi kala 8 va
landas per dieną ir per valan
da užkala' po 5 et.
. Trečias darbininkas užkalęs 
per 3 dienas 90 et.

Taip pat pasakoja (su aša
romis) patys darbininkai.

—Pietums valgome sausos 
duonos,—o jei prie duonos yra 
silkė, tai labai gerai. Be to, čia 
dirbančių žmonių daugumas su 
šeimomis, viengungių čia nėra, 
tai apie šeimos gyvenimo są
lygas nėra ko ir kalbėti. Už 
butą mokama 15—25 lt. mėn., 
bet už kelis mėn. nemokėta, 
namų • savininkas irgi neturi iš 
ko gyventi, lūšnos savininkas, 
tai meta iš buto, uždaro duris, 
neleidžia į butą, ir t.t.

Bendrai, gyventi esą nepap
rastai sunku.

Darbininkai sako, kad jie per 
dieną uždirbtų bent 3 lt., tai 
butų patenkinti ir nereiktų 
jiems patiems ir jų šeimoms 
badauti.

Palipu į kalną aukštyn. Dar
bininkų grupė susidedanti iš 15 
žmonių 
skamba 
dirbat“ 
kymas.

Sako,

CHICAGO.—Eli Daiches, 45 
m., prezidentas Thomas A. 
Bowes apgarsinimų agentruos, 
liko nušautas savo autortiobi- 
liuje, kai jis iš Sherry hotelio. 
kur jis gyveno, su šoferiu4 va
žiavo į ofisą. Ties 53 gt. ir 
Outer Drive prie jo automobi 
lio privažiavo kitas nedidelis 
automobilius, iš kurio liko pa
leisti šautuvo ar kulkosvaidžio 
šūviai. Daiches krito vietoj 
negyvas. Puolikai pabėgo. Jo 
žmona yra išvažiavusi į Pales-

BERLYNAS, kovo 4. —Hit
lerio valdžia padarė dar vieną 
žingsnį, kad pasigrobti visaš 
protestoniškas bažnyčias Vokie
tijoje, kada reicho vyskupas 
Mueller suardė “Senosios Prū
sijos unijos evangelikų bažny
čią”. Ta bažnyčia per kelis 
šimtmečius buvo vyriausia pro- 
testonų bažnyčia Vokietijoje, 
prie kurios priklausė du4 treč 
daliai visos Vokietijos protes 
tonų.

•Specialiu dekretu, Mueller pa
statė ją po kontrole “Vokietijos 
evangelikų bažnyčios 
jis vadovauja 
nodas liko panaikintas 
jos sinodas pasiliks, bet jis
bus padidintas, kad Muelleria 
šalininkai sudarytų jame di
džiumą. Bažnyčios senatas li
ko panakintas ir bažnyčia bus 
valdoma federalinės bažnyčios 
dekretais.

Tas pats bus padaryta su mi
somis kitomis 28 ‘ mažesnėmis 
protestonų sektomis, kurių 
kiekviena ikišiol savaip aiškino 
Liuterio mokslą. Nenorintiems 
naciams nusilenkti grumojama 
išvarymu ir areštais.

Ispanijos kabinetas I LIETUVOS ŽINIOS PITTSBURGHAS K A 
sudarytas vien iš jirjja jr 

dešiniųjų | dirba Kauno be
darbiai

Bet Insultas tebėra 
Vidaus reikalų mi- 

raš-

KAUNAS.— Kauno miesto 
savivaldybės viešųjų darbų dar
bininkai Aleksote nesenai buvo 
sustreikavę dėl to, kad 
žai uždirbą.

“L. ž.“ bendradarbis 
atsilankė ir pasikalbėjo 
čiais darbininkais.

Dirba apie 200 žmonių, 
gia keltuvui vietą: kasa 
čia ir tolyn “tačkomis” 
žemes.

Artyn priėjus vaizdas 
keičia.

Darbas sunkus: molis ir šly 
nas įšalę— skala. Darbininkai 
geležiniais kūjais kala į žeme 
geležinius pleištus (klynus), 
bado geležiniais luomais ir taip 
po truputį ardo molio kalną. 
Darbą- apsunkina tai, kad iš 
žemės sunkiasi vanduo — šal
tinio esama. Purvas trykšta, 
ir rūbai peršlapę.

Darbininkai'pleištus kala net 
ugnys eina, tačiau darbas ne 
siseka. Vienas darbininkas sa
ko, kad taip kirsdamas per 3 
dienas jis užkirtęs vos 1 lt. 

į 35 et.
Į Kitas, 
Į uždirbęs 

Dirba

Taipjau yra žinių, kad naciai 
sakė saviems laikraščiams, ku 

rie aštriai smerkdavo Austriją, 
susilaikyti nuo tų smerkimų ir 
dėti žinias iš Austrijos be jo
kių komentarų.

Jei Hess tikrai yra Viennoj, 
tai jis veda derybas ne su 
Dollfussu, bet su4 heimyvehro 
vadais, kurie jau pirmiau pa
skelbė, kad jie sutinka taikin
tis su Vokietija, jei pastaroji 
raštiškai garantuos Austrijos 
nepriklausomybę. Pats Dollfuss 
gi yra išvažiavęs į Italijos pa 
sienį pasitarti su Vengrijos 
premieru ir Mussolini, galbūt 
sužinoti ar Mussolini leis jam 
taikintis su naciais ir apie to
kio susitaikymo sąlygas.
-Austrija protestuoja čecho- 

slovakijai

WORCESTER, Mass., k. 4.- 
Penki žmonės sudegė ir 12 Ii 
ko sužeista gaisre Pleasant hc 
tely. Nuostoliai siekia $100, 
000.

Netyčiomis nušovė 
pusseserę

Pabėgimo aplinkybės yra ne
paprastos, stačiai pasakiškos, 
nes Dillinger pabėgo apsigink
lavęs tiktai mediniu revolveriu 
ir savo nepaprasta drąsa. Ir 
pabėgo paties šerifo automo
biliu!

Dillingerj uždarius kalėjime, 
kalėjimo sargyba buvo sustip
rinta, net ir lauke buvo pasta
tyta kulkosvaidžiais ginkluota 
sargyba. Bet nežiūrint viso 
to Dillinger pabėgo.

Jo kameroj bu’vę kaliniai ži
nojo, kad jis turi peilį ir me
džio šmotą. Jis juokaudamas 
jiems pasakė^kąd jis pasida
rysiąs revolverį ir pabėgsiąs iš 
kalėjimo. Ir tikrai*jis išdrožė 
medinį revolverį ir nudažė jį 
juodai, kad išrodytų į tikrą re
volverį.

Vakar ryte, išvedus kalinius 
pasivaikščioti, pasipainiojus 
sargui su raktais, jis atstatė 
revolverį ir atėmė iš jo rak
tus, paskui pasišaukė dar ke
lis sargus ir visus juos nusi
varė į kamerą, kurioj jis juos 
visus užrakino. Paskui jis ap
lankė kitas kalėjimo dalis, iš 
visur surankiojo sargus ir irgi 
uždarė ton pačion kamerom 
Užtikęs miegančius sargyboj 
sargus jis jų ir nežadino. Pas
kui įsigavo į kalėjimo virši
ninko raštinę, kur buvo ir mi 
licininkas, greit pastvėrė ten 
buvusius du kulkosvaidžius, abu 
juos nuginklavo ir irgi uždą 
rė kameroj. Po to jis pasi 
ėmęs su savim šerifo pagelbi 
ninką Bli/nt ir vieną kalinį 
negrą, ramiai sau apleido ka
lėjimą per užpakalines duris 
rūpestingai kalėjimą užrakin 
damas ir palikdamas užrakin
tus kameroj 33 sargus, kalinius 
ir kalėjimo tarnus.

Visi trys—Dillinger, negras 
kalinys ir šerifo pagelbininkas 
Blu'nt nuėjo į kalėjimo garažą, 
bet negalėjo pradėti nė vieno 
automobilio. Tada jis juos nu
sivedė į kitame bloke esantį ga
ražą ir išsirinkęs greičiausi 
automobilį—paties šerifo —vi
sai neskubėdamas j’uo išvažia* 
vos, pasiėmęs su savim ir ga
ražo savininką.

Išvažiavus į laukus jis lie« 
pė Bluntui neskubėti, bet va
žiuoti atsargiai. Nuvažiavus 34 
mylias jų automobilis nuslydo 
j griovį. Jis privertė j ims iš-

atsiliepic 
kaimyninė darbininkų grupė — 
kalame 
gal užmesime 1 kub. metr. že 
mes.

—O kiek už 1 kub. mėtr. iš
metimą moka?

Kur palaidesnė žemė, moka 
1 lt., c už to šlyno moka iki 
4,5 lt.

Vasarą, sako, per savaitę ga 
Įima 
tai tada ir gyventi buvo gali
ma, o dabar tiesiog neįmano
ma. Pasirodo, kad žemės nor 
mį, už kurią mokamas atlygi 
nimas, reikia ne tik iškasti, bei 
dar su karukaįs išvežti.
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MADRIDAS, k. 4 
žymių kairiojo repn4blikonizmo 
valdžioj nebeliko, Lerroiix su
darius kabinetą vien tiktai iš 
pačių dešiniųjų elementų savo 
paties partijoj, kurie yra ar 
šiauši priešininkai socialistų.

G(alima tikėtis, kad dabar 
prasidės smarki kova su so
cialistais. Tečiaus ir patys de
šinieji nepasitiki Lerroux val
džia ir mano, kad jo kabinetas 
išsilaikys gal lik porą dienų, 
ilgiausia gi tik kelias savaites.

MEXIC0 CITY, k. 4.— Val
džia eidama- augščiatrsio teis-, 
mo nuosprendžiu, užgriebė 651,- 
034 hektarus (1,560,000 akrų) 

žuose susirinka 10,000 žmonių, žem6s Sonora valstijoj, kuri 
kad atsivėdinti jurų vandenyj, priklausė Weeler Land Co.
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CR0WN POINT, Ind., kovo 
4.—Garsusis gangsteris ir ban
kų plėšikas John Dillinger, ku
ris kovo 12 d., turėjo būti 
teisiamas už m|šovimą įlaike 
banko plėšimo Eąst Chicago 
policisto, vakar pabėgo iš vie 
tos kalėjimo, kuris esąs taip 
įrengtas, kad niekas iš jo buk 
negali pabėgti.
Buvo ginkluotas tik mediniu 

revolveriu

Skaitoma, kad Dillinger 
pavojingiausias ir drąsiausias 
kriminalistas—bankų plėšikas.

Kilęs iš Indianos ūkininkų, 
prasisiekęs kiek augštesnio mo
kslo, pradžioj dirbo Indianapo- 
lis biržoj, paskui susidėjęs su 
netikusiais draugais, laike vie
no nesėkmingo plėšimo pate
ko kalėjiman. Ten jis ir išėjo 
kriminalę mokyklą ir nuo to 
laiko pradėjo kriminalisto gy
venimą. Ypač jis gerai išmo
ko būdamas Michigan City ka
lėjime už antrą plėšimą. Čia. jis 
susitiko naujus draugus, sukū
riais sudarė šaiką. Išėjęs iš 
kalėjimo jis tuoj aus pradėjo 
bankų plėšimus. Bet neturėda
mas geros šaikos, jis pasirūpi 
no suruošti pabėgimą 10 Mi
chigan City kalinių. Tada pra
sidėjo masiniai bankų plėšimai 
įvairiose valstijose. Dillinger 
vėl pakliuvo. Bet jį iš Lima, O., 
kalėjimo išliitosavo jo draugai, 
kurie laike 
vė šerifą.

Niekurie 
išgaudyti, 
vadai išliko laisvi 
lingerio negalėjo 
sugaiifti, nors jo ieškojo Chi 
cagos ir Indianos policija. Chi- 
cagoj jį buvo užklupę dideli bū
riai policijos, bet jis vistiek 
paspruko.

Visa šaika—keturi žmonės, 
pakliuvo nedideliame Tuscon, 
Ariz., miestelyje. Policija šiuos
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apšvietę. Prade

EKSKURSIJOS LIETUVON
Svarbus klausimas

neskriausime

Ag’lys

rupių, tačiau beveik

ROAD

mes

už save daugiau išsi- 
draugų. Visi norėjo- 
galima daugiau pra
buvo net paskaitom

užgrobė 
vėliavų 
galima

mitin 
nepasi

Kad darbininkai, bei 
darbo žmonės žinotų

pas, platinkim savo spaudu U’ 
Kovokim už geresnį rytojų,

žmonijai be 
butų malonu

reikalų ap 
su’kėlū di

Kadan

duoti.
naujos 
prieina 
mo

mano
Nega-

musų Amerikos lietuvių gyve 
nime.

paskaitas 
vienu žo- 

mokinomės.

prisiveis?. 
Todėl dar- 
kantrybės 

kova prie.1

Kodėl mes esame 
socialistai?

tų brolžudiš- 
kuriose musų 

jau žuvo, vien tiktai 
egoistiško kapitalistinio 
dar daugiau prisiplėš- 
turtų, nepaisant kokia 

bei kančiomis žmonijai

Charles Backus iš Rockford, 111., kuris po ilgo gynimosi prisipažino, kad jis užtnušė savo 8 me
tų sūnų. Jį pirmiausia išdavė jo žmona (dešinėj), kurių jis privertė sakyti, kad vaikąs buk esąs 
išvogtas. Backus laikomas kalėjime ir už nepadorų sugyvenimų su savo podukromis. '

Užėjo visasvietinis karas su 
savo demoralizuojančiom pasė
kom. Užėjo pokarinė “prospe- 
rity”, kuri išstūmė lietuvius iš 
to gero kelio, kuriuo jie ėjo. 
Prasidėjo geri laikai, “pinigų 
kaip šieno”, mes tik užėm, ba- 
levojom ir užmiršom savo ge
rų draugų 
jom tik žiūrėti, kaip pagauti 
dolerį, leidomės į visokias spe
kuliacijas. Lietuviai gabus ir 
nekuriems pasisekė prižvejoti 
tų dolerių; bet užėjus depre
sijai daugelis tuos dolerius pra
rado ir dabar tik dejuoja: “Kas 
bus, kas. bus, jeigu taip toliau 
tęsis?”

Bet nėra tokio blogumo, ku
rio negalėtų pergalėti išlavin
tas protas. Taigi moki tikimės, 
švieskimės ir skleiskim apšvie 
tų tarp kitų savo draugų.

Senis.

. a Socialistinis , j i,r 
leda ątbųgti. Tai. 
c Lietuvib Socfet

terorizuojantį jungų 
vien tiktai kad jie

DOUG 
3514-16 W. 
arti St. Lou.ia Avė. Tel. Kcdzie 8902 

Vanos, lietau* it draiko* nąo». 
/• «witnniięg pool.

Ruiiika U nftkillp pirtk motetam, 
eeredomia ilcb ai. ...

Mokslo 
dom visokių mašinų, kurios at
lieka 
pina mums .liek daug’ gyveni
mui reikalingų dalykų, kad ne- 
bespėjąm nei sunaudoti.

Bendrai, mokslui; ir npšviv- 
tai platinantis, gyvenimas tiek 
pagerėjo, mes tiek įsigyjom 
visokių parankumų, kad neper
dėsiu pasakęs, jog šiandien

Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie
tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 

Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo 

Kurie išpĮaųks iš Ncw Yorko, 1934 metais

pasekmes labai ąp
Susidaro frontas 

darbininku 
be pa-

pagalba mes išra

; o jeigu trum- 
kodėl mes esa- 

galima bu- 
socialistai 

nesame ka- 
ant to dar 

noriu kiek pla- 
aiškiau pakalbėti apie

Čia gimusis jaunimas besi
interesuoja socialistų judėji-l 
mu. Nors jų tėvai buvo žy-I 
mus darbuotojai, bet savo vai
kų negalėjo išauklėti socialis
tinėj dvasioj. Gal dėl to mes 
ir neturime jaunimo savo ei
lėse. Amerikoje augus jauni
mas neįdomauja darbininkų 
vargais. Daugelis ir suaugu
sių žmonių nesupranta, dėlko 
jie kenčia skurdą; jie nema
to, kad kapitalistai valdo šalį 
ir leidžia įstatymus, kurie tai
komi vien tik kapitalistų pel
nams didint. Jeigu nebūtų suk 
ii įstatymai, tai nebūtų žmo
nės bankuose pražudę savo pi
nigus, kuriuos taupė senatvei. 
Dabar nei pinigų, nei darbo. 
O kur senas žmogus darbo 
gaus?

Draugai socialistai, nenu- 
leiskime rankų. Ateitis priklau
so tiktai dąt’binįųkams ir dau
giau, niekam 
'dėjimas pw

Vajininkanls (agentams) teikiama didelės dovanos gero- 
naujų skaitytojų gavę va- 

....... !5 ir po vieną dolerį pini- 
roga kožnam lietuviui užsidirbti 

pąisto -r gerų 
orintieji laimė-

Kai visi mes buvome 
nesni ir energingesni, tai 
dirbome 
ribose, 
Kiek turėdavome vaidinimų, 
koncertų, prakalbų ir tt.

Tuomet mums atrodė, ly; 
pasaulį pradėjome pertvarką - 
ti, nauju’ gyvenimu pradėjome 
gyventi. Visi turėjome vieno
dus siekius, vienodus troški
mus ir vienodas mintis. Už 
vadovybę nesivaržėme; mokė 
jome pagerbti vieni kitus ir 
klausyk 
lavinusių 
me kiek 
silavinti. 
arba pamokos rengiamos sa
vęs lavinimui. Buvo LSS. Jau
nuolių Lyga. Ji gražiai gyva- 
yo Chieagoje ir lavino- jaunuo
lius sodalistiškoje dvasioje.

• Užėjus V bolševikiška i "pavie
trei,” dalykai pasikeitė. Vieni 
buvusių musų draugų pasiju
to dideliais revoliucionieriais ir 
pradėjo uielųati buvusius, sa-

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės patogią kelio
nę, nes nereikės niekur apleisti laivo nei savo bagažą 
kilnoti.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Dėl Informacijų Kreipkitės į 

naujienas
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

tarpis. Kuopų turėjom 182. Au
go musų Sąjunga ir prieš tai, 
bet netaip sparčiai. Pavyzdžiui, 
nUo 1917 m. 1 sausio iki 1918 
m. 1 sausio prisirašė tik 152 
nauji nariai; tai išeina apie 
po 13 naujų narių į menesį.

Šitą skaičių, man rodosi, 
lengva galima butų gauti ir 
dabar, einant LSS. vajui. Ir 
gali būt, kad musų draugai 
ir draugės padarys tai iki va
jus užsibaigs, o gal dąr įr ge
naus pasirodys, nes, šiaip, ar 
taip kalbėsime, aplinkybes da
bar yra geresnės, dirva jau iš
dirbta ir musų norai turėti 
tvirtą organizaciją yra geri. 
Visa, ko reikia, tai parodyti 
truputį daugiau gyvumo ir pa
siryžimo, kad j kiekvieną kuo
pą tokis įr įfokjs .skaičius nau
jų narių turi puti prirašyta. 
Tas geriausia sekasi parengi
muose. Tad į darbą, draugai ir 
draugės!

Tai tik keli pavyzdžiai, ką 
davė mums mokslas. Tai ne 
viskas ir ne galas; tai grei
čiau tik pradžia to, ką mok
slas gali mums suteikti.

Musų protėviai senai jau 
yra supratę apšvietos naudin
gumą ir reikalingumą, nes jie 
ir patarlę nukalė: “Kas skai
to, rašo — duonos neprašo”. 
Mes ateiviai, atkeliavę į šią 
šalį, būdami tvirto kūno ir 
sveiko proto, turėdami įgimtą 
patraukimą mokintis, ėmėmės 
to darbo rimtai. Įsitaisėme ge
rus laikraščius, prisispausdi- 
nom knygų, pristeigėm moky
klų, skaityklų, layiųimosi ra
telių, rengdavom 
prakalbas, debatus 
džiu sakant

Puikios pasekmės iš to iš
ėjo.“ Pakilom kultūriškai ir me
džiagiškai; pasivijom ir susi- 
lyginom su kitomis tautomis, 
o nekurtas net pralenkėni. Tai 
buvo šviesiausias laikotarpis

vo vienminčius, kad šie nepri
taria jų įsivaizduotai "revoliu
cijai.” Priėjo prie to, kad su
sirinkimai darėsi vis labiau ir 
labiau nepakenčiami. Pagauti 
bolševikiško ūpo nariai nuola
tos kėlė skandalus susirinki
muose neva dėl “dęšinumo” ir 
kitų paibelių.

Atsimenu, kuomet Chicagos 
LSS. 81 kuopoj įvyko skilimas. 
Tai buvo paskutinis skanda
lingas susirinkimas Lįuosybės 
salėje. Į susirinkimą bolševi
kai atėjo iš kalno prisiruoš? 
padaryti LSS. kuopai galą. Net 
paprastų kuopos 
kalbėti neleido 
džiausią “revoliuciją 
gi triukšmadariai buvo iškalno 
susiorganizavę, tai 
kuopos knygas, turtą, 
ir viską, kas tik buvo 
užgrobti.

Po šito skandalingo 
go, bolševikai daugiau 
rodė LSS. 81 kp. susirinkimuo-1 
se. Negana to, kad jie pabėgo 
su grobiu iš kuopos, bet pa
sisavino dar ir 81 kuopos nu
merį. Jie bandė teismu uždrau
sti senąjai kuopai vartoti 81 
kp. numerį, motyvuodami tuo, 
kad “mažuma neturinti teisės” 
gyvuoti buvusiu numeriu’. Mat 
ištikimų draugų liko mažiau, 
rodosi apie 20 narių, o suki
lėlių iš kuopos pasitraukė apie 
45. Suprantama, mes neturė
jome čarterio, nes pabėgėliai 
nusinešė ir čarterį; bet tas ne
darė jokio sunkumo. Veikimas, 
tačiau, pasidarė kiek silpnes
nis, nes pas visus buvo suga
dintas ūpas.

Bolševikai įsisteigė savo ga- 
zietą Chieagoje ir visais įma
nomais .budais puolė »qiutey 
draugus. Jie lindo į visas drau
gijas, kad ir ten padaryti pa? j 
našių “holdupų,” kaip jie paj 
darė LSS. 81 kp. Bet jie vi
sur atkando dantis. Jų netak
tiška akcija visur augino sau 
prieš us.

LSS. 81 kuopa po skilimo 
dar daug metų gyvavo ir nu
veikė daug naudingų darbų. 
Vėliau „buvo įkurta Centrali- 
nė kuopa Chieagoje, kurios 
valdyba susidėjo iš pirmiau 
buvusių kuopų narių. Kad iš
vengus lėšų atskiroms kuo
poms veikiant, kitų kuopų na
riai prisidėjo prie Centralinės 
kuopos.

Tiesa, veikimas buvo labai 
nežymus, nes veikimo ribos 
susiaurėjo. Daugelis narių per
sikėlė kur kitur, vadinasi, ap
leido Chicagą, o senieji veikė
jai kažkodėl pailso ir paliovė 
veikę.

mus ddrba ir parų

Šį klausimą galima aiškinti 
dvejopai. Jeigu nuodugniai ir 
smulkiai norėtume viską iš
gvildenti, tai imtų labai daug 
laiko ir vietos 
pai pasakyti, 
me socialistai, 
tų pasakyti, 
ešanle dėlto, kad 
pitalistąi. Bet aš 
nesustosiu 
čiau 
tai. žodis “socialistai” seniaus, 
kiek aš pamenu, lietuviams bu
vo svetimas, nesuprantamas, ir 
net baisus. Sakysime, 50 me
tų atgal jeigu’ kas nors užsi
minė apie socialistus, ypa
tingai prie caro, tai ntio to 
žmogaus visi šalindavosi ir bi
jodavo tokio žmogaus, lyg di
džiausio prasikaltėlio. Mat, pir
miau žmonės įsivaizdavo, kad 
socialistai, tai kokie nepapra
sti sutvėrimai, velnio padarai, 
kurie skleidžia šėtono mokslą 
ir gundo žmones prieš Dievą, 
šitoks paikas supratimas apie 
socialistus buvo atsiradęs dėl
to, kad dvasiškiai taip saky
davo tamsiems žmoneliams.

Bet laikui bėgant viskas pa
sikeitė ir socialistų vardas po 
visą pasaulį pasidarė žinomas 
ir populiarus, ir šiandie jau 
niekas jų nebebijo.

Tačiau yra ir šiandien žmo
nių, kurie dar nežino, kas yra 
tie socialistai. Paimkime pa
prastą darbininką, kuris prie 
jokios organizacijos nepriklau- 

| so ir neturi mažiausia supra- 
toks

Mes
prieš 15 metų LSS. narių skai
čius augo. Nuo 1918 metų 1
sausio iki 1919 metų rug
pjūčio prisirašė daugiau kaip
2,790 naujų sąjungiečių. Tai ubagai gęj'iau gyvena, negu 
buvo greičiausio augimo laiko- novej ponas.

v® :¥■ ?■ ■ r:

Prisiminus socialis 
tų darbuotę

jau- 
daug 

jei ne visuomenės 
tai nors LS'S. kuopose, 
turėdavome

timo apie politik 
žmogus gali žinoti apie Socia
lizmą? O tokių yra nemaža.

Socialistai yra darbininkų 
klasės žmonės, kurie nori nu
sikratyti kapitalistų išnaudoji
mo ir . sukurti tokią visuome
nės tvarką, kur visi darbo Iš
rankiai, gamtos turtai ir susi
siekimas prigulės visuomenei.

Tiesa, darbininkų klasėj yra 
ir kitokių 
visos jos siekia to paties tik
slo -r- socializmo.

Todėl kiekvienas klasiniai 
susipratęs darbininkas, kuris 
kovoja už geresnį savo būvį, 
yra socialistas, nors jis kar
tais to ir nežino. Čia nedaro 
skirtumo nei tauta, nei tiky
bą. žmogus gali būt krikščio
nis, gąli būt mahometonas, bet 

į jeigu jis yra darbininkas, tai 
jis yra. ir socialistas. Pabėgti 
jis niekur nuo tą negali. Jei
gu laikys save kitokiu ar pri
tars kitokioms srovėms, tai 
bus jo tik klaida ir nesusipra
timas. Kas nenori ar bijosi bu- 
li; s.pcią|į§tuy tąs pats savęs iš- 
sižąda. •

Tai ve, kodėl mes esame so- 

esam susipratę darbininkai.
. A< K. Sargai

Paraginimas
-—.A. .■■■-■......

Noriu priminti apie seną, 
visų mylimą, labai naudingą 
ir reikalingą, musų gyvenime 
geriąųsį draugą — mokslą ir 
apšvietą.

Kad tai ne tušti žodžiai, nu
rodysiu, ką mums mokslas da

G,ai niekuomet dar nebuvo 
tiek visokio brudo Amerikos 
darbininkų unijose 
kiek jo yra dabar, 
bildukai, netekę 
stoja į žūtbūtinę 
savo Unijų viršininkus, kad 
kaip nors jų nusikračius. To 
rezultate kaip kur TO tveria- 
mos naujos unijos šalia senų
jų/ Tačiau 
gailėtinos. 
prieš front 
kaujasi vieni su kitais 
baigos.

šitokis kovos 
supratimu, neremtinas,

■ JtnEįj-

liu pasakyti, ką^mano 
ro ir ar turi kokius planus ši
tame klausime Išdirbusi L'SS. 
ir Socialistų Pąrtiįa. •

Man rodos, 'nesvarbu, kas 
unijoms vadovais; svarbu tik 
tas, ką jos gali- darbininkams 

Galėtų ^vadovauti ir 
unijos, tačiau kuomet 
prie kontraktų dary- 

nauja unija/ gali būti vi
suomet pralaimėtoja, nes darb
daviai tiktai tuomet pasirašys 
su ja kontraktą, kada ji su
tiks atlikti darbą žemesne 
skale (pigesne kaina), už seną
ją uniją, o tas jau reikštų dar
bininkams nuostolį.

Gerai, bet neremti nauji; 
unijų ir stoti už» palaikymą se
nųjų, reikštų tijį patį, ką pa
laikyti biurokratizmą unijos3 
O tas juk priešinga, demokra
tijos dvasiai, priešinga darbi
ninkų reikalams.

šitą progą labai puikiai' iš
naudoja komunistai. Jie tuo- 
jaus pristato ir, kiūrėk, jau or
ganizuoja naują Uniją, arba 
pradeda agituoti) kad reikią 
šluoti iš unijos raketierius ir 
grafterius. Nors iš diktatūros 
garbintojų irgi ^negalimą nie
ko geresnio tikėtis, bet nėra 
kaip jiems ir priešintis, nes 
tuomet išrodys, kad stoji už 
gengsterizmą ir; graftą. Tai 
ką daryti? čia vlabai svarbus 
klausimas. . ; ,, ..

šiandien visam pasauly žmo
nės skursta, neišbrendamuose 
varguose gyvena, visokių dik
tatūrų 
velka 
tamsus. Jeįgu jie šiandien pa
studijuotų ir suprastų tuos da
lykus bei idėjas, kurie yra va
dinami apšvieta, solidarumas, 
vienybė, lygybė ir laisvė — 
tai kaip bematant gimtų pas 
juos noras šviestis ir organi
zuotis, ir jie tuoj vieningai su
šuktų :

“šalin, satrapai, siurbėlės, iš 
kelio, nes mes patys žinome, 
kaip gamtos ir savo rankų dar
bo vaisiais pasidalinti. Gana 
jums, tironai, mumis valdyti 
ir nelaisvėj, tironijoj laikant 
žmones badu marinti. Mes pa
tys nūnai valdysimos ir pasi
darysi m sau tokią tvarką bei 
teises, kad visai 
vargo ir skurdo 
gyventi.

“Mes ir j Ūsų 
Jeigu jus nebusite tinginiai ii 
nemėginsite parazitišku budu 
naudotis musų darbo vaisiais, 
jus busite lygus su mumis.

“Gana karų ir 
kų skerdynių, 
milionai 
dėl to < 
tikslo: 
ti sau 
kaina 
kainuotų. Gana daugiau už ka
pitalo interesus tarp savęs 
plautis ir žudytis! Mes paduo
sime ranką vienas kitam ii 
apjuosime visą žemės kamuo
lį kaip geležiniu retežiu, ir gy
vensime kaip broliai, kaip 
draugai, ir busim visi lygus. 
Tada nebus nei vargo, nei 
skurdo, nei pertekliuje lėbau
jančių ; žodžiu sakant, busim 
visi socialdemokratai.”

Tai nuo šitokioms idėjoms 
paremto šūkio, kaip nuo per
kūno trenksmo, susmuktų vi
sa šiandieninė kapitalistine 
tvarka, kaip lepšė atgyvenusi 
savo dienas.

Todėl, brangus darbininkai 
bei darbininkės, kviečiu jumis 
šviestis, organizuotis į vieną 
galingą nuskriaustųjų a r m i- 
j ą ir nušluoti visą piktą nuo 
viso žemės kamuolio. Kitos iš
eities nėra, jeigu norime su
kurti geresnę visuomenės tvar
ką ir pasidaryti užtikrintą gy
venimą ateityje. ■

Tad lai šis mano sukis ne
pasilieka tuščiu obalsiu tyruo-

Apšvietai mokslui pliu-- 
taul, mes išmokom be pavo 
jaus plaukioti jūrėmis — lai
vais, nardyti įVo vandeniu — 
submarinais, lakioti oru — or
laiviais.

Mes mokslo pagalba pajlin
gėm gamtos jėgas savo nau
dai. Pavyzdžiui, elektra, kurią 
musų bemoksliai protėviai gar
bino kajp aukščiausį pasaulio 
valdovą, dievą Perkūną, dabar 
yra musų geriausias tarnas; ji 
mums šviečia ir šildo; mes 
naudojam ją transportacijoj ir 
pramonėj kaip jėgą mašinoms 
varyti; ir, kas svarbiausia, iš
mokom patys pasigaminti jos 
tiek, kiek tik mums reikalui-

STADENDAM ........... Balandžio 11 d.
Klaipėdon per Rolterdamą

UNITED STATES....................Gegužės 12 d.
Klaipėdon per Copenhageną

GRIPSHOLM............................Gegužės 28 d.
Tiesiog Klaipėdon

BERENGARIA ........................Birželio 16 d
Klaipėdon per Soulhamptoną

GRIPSHOLM ................................Liepos 3 d
Klaipėdon per Golhemburg

STUTTGARD .......................... Liepos 12 d
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGT0N .... .............   Rugpjūčio 1 d
Klaipėdon per Hanibųrgą

Laivai Gripsholm ir Stuttgard plaukia tie 
siog Klaipėdon be jokie persėdimo.

Užsieny 
... $4.00 
.. $2.00 

$3.5Q
Nuo sausio 15 iki gegužes 1, 1984 m. kožn^ą naų 

gaus geru knygų $1.00 vertės veltu
Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikrašti. 
Jis bus Jusu kelrodžiu Jūsų gyveninio eigoje. Jis vę«. j^s į Švie
są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais, .jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią, draugą Jūsų gyve
nime. r

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRĘSS CORPORATION 
193GrandSt

VIENYBĘS VAJUS
Sų sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia nąuju skaitytojų gavimo 
vajų. ” ” ‘ '
mis knygomis ir pinigais. Daugįausi 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki 
gaiš už kožna skaitytoją, Gerą Pi _____
keletą n r keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i šį vajų stoti. ______________
ti dovanr j, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite:
Vajaus Komisija 

193 Grand Street, Broęklyn, N- ¥

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet. . Lietuvos prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBĖ 
talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir visame pasauly gy
venančius lietuvius bei jų ręikalup. VIENYBĖ teikia žinias iš viso 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė
je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradąrbiauja geriąusi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų 
Reikalais rūpinasi,

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje

' $3.00 ........ metui
$1.75 ... pusmečiui 

Brooklyne .........

Į darbą, draugai ir 
drauges!, 

atmename, kaip

- MM

■ S '■
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[korespondencijos
Hines, III

Ex-kareivių ligoninė

Hines nėra jokis miestelis.

Jokių fabrikų bei dirbtuvių čia 
nesurasi. Svarbiausi įstaiga — 
tai ex-kareivių ligoninė, kuri 
talpina apie porų tūkstančių 
ligonių. Tarp tų ligonių ran-

7*UIIW//'Z <zzzzz'<<>5*<s>^xxxx\v\x\xv^
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Gera Muzika Reikalinga Namuose 
Ar jus žinote, kad su moderniška radio su phonografu— 
kombinacija jus turite muziką visados kokią tik norite 
ir viso pasaulio artistai jums tarnauja? Jus galite palin
ksminti svečius, draugus ir turėti šokių muziką visados 
gatavą, kada ūpas užeina šokti. Ar jus žinote, kad yra 
radio kombinacija, kur jus patys galite įkalbėti ar įdai
nuoti rekordą ir jį pasiųsti savo draugams pasiklausyti?

Ar jus patys girdėjote kaip skamba radio programai 
iš kitų kraštų: Londono, Berlino, Maskvos? Ateikite į 
Budrike krautuvę. Jums visados bus suteikta proga pa
matyti tuos naujus radio išradimus ir savo ausimis iš
girsti muziką iš užjūrio.

Nauja RADIO kombinacija R. G. A. 9 tūbų. Rekordus 
maino automatiškai, dabar $ 99.00
Nauja Radio Kombinacija. Groja rekordus, jrekorduoja 

padaro jūsų kalbą ir dainą $ng Q
ant rekordo ........    I 43rUU

Naujos Philcų 44 modelis, pagaunantis viso pasaulio 
stotis. Globus ir Radio log.
Viskas už ............ ..........................

Pliilco Baby Grand Naujas 
už ............. ................................................

Gulbransen 12 tūbų su laikrodžiu 
Radio .....................................................

5 Tūtų Midgėt Radios
PO ...... •••...................................................

Kišeninės Radios
PO ................................................... .......

Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų, 
pianą arba phonografą priimam į mainus.

JOS. F. SUDRIK,

69.00
20.00
69.00 
12.00 
6.95

Seną radio,

INCORPORATED

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

BUDRIK JEWELRY STORE 
3343 S. Halsted St.

Taiso laidžrodėlius. Parduoda akinius, 
auksą moka cash. Lietuvių muzikos ir 
programas NEDALIOMIS nuo 1 iki 1:30 
iš WCFL stoties, 970 kil.

■ .....................          y. ........T."1

siųskite tokiu adresu: J. Gečus, 
JR. Hospital, I)—806, Hines, III.

rie dar neatnaujino prenume
ratos antrajam tomui, yra pra
šomi kaip galima greičiau tai 
padaryti.

Antras tomas bus galima 
gauti ir apdarytas, tik už vir
šus reiks extra kiek primokė-

ti: drobės viršai — 60 c., pu
siau odos — $1.28, odos — 
$2.40.

Yra prisiųsta jau trečias to
mas garsiojo Putino romano 
“Altorių šešėly“. Norintieji įsi
gyti, prašomi pranešti.

Jiems nebėra
— greičiau-

[vairios 
kurios kom- 
savo muzi- 
Jie tad mus

jie neturi nei

ne-

tik 
ne

no

Toronto, Kanada
Viešas

129f

Trečiadieniais nuo 9 vai. ryto

PRANEŠIMAS

jau baigiama spausdinti ant
ras tomas LietuviškosiOxS Enci
klopedijos. Prenumeratoriai, ku-

Nerl'zlkuoklte Nei 
Vieno Cento

Spaudos Fondo įgaliotinis
J. Krisciunas, 

917 W. 84 St., Chicago, 111.

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IALAIDA8

Jeigu Jus manote kraustytis arti
moj ateity, mes galime pasiimti 
Juaą seną planą Ir pristatyti Jums 
naują po to kaip peraikrauatyaite 
naujon vieton.

25 dieną, Toronto 
suruošė gana įdo- 

perstatymu 
ir ki-

padėkos žodis.

VISAI NAUJI 
MAŽI l’PRIGHT

PIANOS

*59
SĄLYGOS 91.00 

| SAVAITĘ
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Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

galimo kratinėje, tai geras išsitrynimas 
su ANCBOR Pain-Expelleriu visos 
kratinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krūtinėle visokią glitumą ir alcrėplią.

Neapleiskite peršalimus kratinėje, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingą ligą, 
kaip plaučią uždegimas, influenza, gri
pas fr kt. Tuoj aus išsitrinkitę Pain- 
Erpeilėriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutėa. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklĮ.

Old
riu.

FINAL

Tr«4«

Vasario 
kupiškėnai 
mų vakąrą su 
“Nuodėmingas Angelas 
tais pamarginimais.

TuTiu pasakyti, kad šį sun-l 
kų darbą atliko ne vieni ku
piškėnai, bet su pagalba kitų 
asmenų, kurie nėra nei artimi 
kupiškio apylinkei.

Taigi aš visų kupiškėnų var-| 
du tariu širdingą ačiū tiems 
asmenims, kurie prisidėjo prie 
buvusio vakaro su’rengimo.

Aš nuo savęs skiriu kredi
tą p-lei G. J-tei, kuri vaizdavo 
angelo statulą, stovėdama dau
ginus kaip pusę valandos be 
jokio sujudėjimo, taip kaip tik
ras angelas nulipdytas skulp
toriaus.

Prie pabaigos turiu pasakyt 
ti ačiū muzikantams, kurie su 
malonia muzika linksmino pu
bliką. Dar sykį ačiū visiems 
vakaro dalyviams ir atsilankiu
siai publikai.

Toronto kupiškėnų vardu
— A. S. Kovoliunas.

—— --------- 1   ....... ....
dasi nemažas būrys ir lįetu'- 
vių, — jų skaičius gal siekia 
apie du šimtus. Vieni jų pa
sveiksta., ir apleidžia ligoninę, 
bet užtai į jų vietą atsiunčia
ma kiti.

Priežiūra ir užlaikymas nė
ra blogiausias, žymiame laip
snyje tai priklauso nuo ligos: 
labiau’ sergančius daugiau ir 
prižiūri. Ligoninėje randasi ir 
tokių lietuvių, kurie jau ser
ga nuo 1922 m. Daugelis jų 
neturi kojų arba jų nervai vi
siškai pakrikę, 
vilties pasveikti
šiai jie čia ir baigs savo liūd
nas gyvenimo dienas.

Turime mes svetainę, kur 
kartas nito karto surengiama 
koncertai. Koncertų surengimu 
daugiausiai rūpinasi 
organizacijos. Kai 
panijos prisiunčia 
kantus ir aktorius, 
ir palinksmina.

Ligoninė tuTi gana turtingą 
knygyną, kur randasi ne tik 
daug knygų, bet ir visokių laik
raščių ateina, — angliškų ir 
kitokių. Lietuviai tai daugiau
siai užmiršti,
lietuviškų knygų, nei lietuviš
kų laikraščių. Tai tikrai dide
lis lietuvių apsileidimas. Tiesa, 
kai kurie ligonys atsiveža su* 
savimi knygas. Perskaitę jas, 
jie numeta arba su savimi iš
siveža, kai apleidžia ligoninę. 
Tokiu budu knygyne visai 
pasilieka lietuviškų knygų, 
suradau ligoninės knygyne 
vieną lietuvių kalba knygą, 
didelį žodyną.

O tuo tarpu’ mes labai
retume ir pageidautume turė
ti svietiškų lietuviškų knygų 
bei laikraščių. Todėl širdingai 
prašome savo tautiečių, kurie 
turite lietuviškų knygų ir jas 
daugiau? nebenaudoj ate, pri- 
siųskite jas mums. Labai gali
ma, kad tos knygos guli pas 
jus sudulkėję kur nors ant 
lentynų be jokios naudos. 
Mums jos suteiks daug džiau’g- 
smo. Musų tarpe randasi ne
mažai norinčių skaityti, tik vi
sa būda yra ta, kad neturime 
ką skaityti.

Turime vilties, kad gerašir
džiai lietuviai ir laikraščių lei
dėjai neatsisakys mums šiame 
reikale pagelbėti. Vadinasi, 
prisius atliekamas knygas ir 
laikraščius. Musų tarpe randa
si visokių pažvalgų žmonės. 
Kai buvome sveiki, tai daige
lis prisidėjome prie laikraščių 
leidimo, 
tokioje 
jėgiame 
raščius.
Busime

Siųsdami laikraščius ar kny
gas, pažymėkite savo vardą. 
Mes sudarysime katalogą ir vi
sus gautu’s raštus padėsime į 
knygyną. Tokiu budu tais raš
tais 
viai,

Bet dabar mes esame 
padėtyje, kad nebepa 
užsiprenumeruoti laik- 
Pagelbėkite tad mums, 
tikrai dėkingi.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Perka seną 
dainų gražus 
vai. po pietų

galės naudotis visi lietu- 
kurie čia randasi.
Justin Gečus, org.
Bruno Misewicz, knygius
Tony Lebeckis, pagelb.

S. Knygas ir laikraščius

30

Sąlygos $1.50 
j Savaitę

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ
SĄSKAITAS 

A Balansas turi būti 
,7 ne mažiau $100.

PA R A N K l JS DR A U GIŠK A S 
TVIRTAS

HALSTED EICHARGE 
NAtlONAL BARK 

Halsted St. ir 19th PI.
'Narys' FEDERA|» . ' 

INSURANCE KORPORACIJOS

PA1N-EXPELLER
SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir naktį. — 
Moterų diena seredomis. . . ■ M

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

8h ~ r Take AMiland ”PImOMie
Didelės Dirbtuvės {sakė Išparduoti 

—— r-i Warchouse Išpardavimo KainaVisai Nauji
GRAND

PIANOS

Be 
Įmokė

CUT
PRICE8

DIENŲ Pradėkit mokėt 
IŠMĖGINIMUI ĮBįržeho mėnesjĮ jjmO

Šia pastebėtini nauji instrumentai yra paimti ifi regu- 
liaraue ntako, nu pilnu, turtingu tonu, artintifiku de- 
zainu, ir gražiu išbaigimu. Naujausion mados Grand ir 
Upright pianą konatrukcijoa. Specialiai p a bu d a votį <!<•! 
mažą apartinentų, arba namų au. mažai vietoa. Taupy
kite pinigus. Pirkite tieaiog i. o. b. iš warchouse. Juaą 
seną planą arba muzikali inatrumentą priimalme kaipo 
daliui imokėjimą.

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 39th SI. 

Atdara Pirmadieniais, Antradieniais ir

12 l’prlght 
Pianą

Visi gerai 
žinomą ifi- 

dirbyeėią.
Parduodami 
tik užcaah
Paul rinkite 

—tiktai gą 
po________

PLA1ER PIANOS
Nauji parsiduoda už 
virš $450. Pastebė
tina vertybė, ne nau
ji. bet verti dvi Ku
bai tiek------ *27
Sąlygos 50c. Savaitei DYKAI Muzikalia
Kabinetas Benėius ir 
Rolės.

iki 9 vai. vakaro

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

DRA UGIJOMS
Atsišaukimus - 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

/

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su .specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI

THE TWO ORPHANSGarsinkite “N- nose
-NES. AS I VIAS SA'TiING.I AM

F\RtA E>E.\_\EMER THE. OLt>

4
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X/MA\FS 
K\U5T

Mąltto krūtinėj ir gerklėj gali 
DMidarytl rimta*. Palengvink 
Juoe | S minate* au Mnate- 
role, pagelbatl praiallntl irt- 
taeljąl Vartok SYKI I VA- 
LANDĄ, per penkias valandas, 
jo* turte pagelbėti. Milijonai 
vartoja per M metus. Reko
menduojamos gydytoją Ir slau«

VAE ANV4 HK-E. kMTW_ V4E. • 
RlEVOVSu.TKc. IAOUSEL IS 
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VMAS A CATCH
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\ Don’t 
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AMD TESS 

SUCCEE.T>EX>
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ŠOU RAME. TV4O
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday________ ____ __ ______ _ j by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500 
Editor P. GRIGAITIS”

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy____________________

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. UL onder the act of 
March 8rd 1879

Užsisakymo kaina t
Chicago je — vaitu: 

mietams 
Pusei metų _____ ______
Trims mėnesiams------ —
Dviem mėnesiams -- ------
Vienam mėnesiui ---------

Chicago j per išnešiotojus: 
Viena kopija ...........
Savaitei - —-----———
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu: 

AlOt&IlUl nirri-rnr---
Pusei metB 
Trims mėnesiams . 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui -

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _____ __ ________  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams----- —-----  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

AUSTRIJOS SKERDYNIŲ ATBALSIAI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
[11 Telefonas CANal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

$7.00 
8.50 
1.75 
1.25 
.75

AMERIKOS MOKYKLOS

Depresija labai skaudžiai palietė Amerikos mokyk
las. Federalis Biuras sako, jog pereitą rudenį dėl lėšų 
stokos 24 valstijose neatsidarė 2,000 kaimo mokyklų. 
Didelis skaičius priyatiškų mokyklų taip pat uždarė 
duris. Bėgiu pereitų metų 16 kolegijų užsidarė. Apskai
čiuojama, kad 1,500 komercinių mokyklų ir kolegijų 
susmuko dėl pinigų stokos. Daugelyje vietų nemoka
mos viešos mokyklos priverstos yra imti iš mokinių 
tam tikrą mokesnį, nes kitaip jos negalėtų pasilaikyti. 
Kad sumažinus išlaidas, mokslo metai tapo žymiai su
trumpinti. Mokslo metai Amerikoje susideda iš 172 die
nų, Francijoje — iš 200 dienų, Anglijoje — iš 210 die
nų ir Danijoje — iš 246 dienų.

Jeigu nieko nebus padaryta, tai balandžio mėnesį 
užsidarys 20,000 kaimo mokyklų. Tokiu budu apie 
1,000,000 vaikų taps paliesta. Sulig NRA patvarkymu, 
darbininkas per metus turi gauti $750, bet apie 200,000 
mokytojų gauna mažiau nei tiek. Iš apie 85,000 per me
tus gauna algos mažiau nei po $450.

Su kiekvienais metais mokinių skaičius didėja. Tuo 
tarpu naujų mokyklų statoma vis mažiau ir mažiau, 
kadangi nėra pinigų. Kad švietimo reikalai Amerikoje 
visiškai nepakriktų, tai pastaruoju laiku susidarė judė
jimas, kuris siekiasi iš federalės valdžios gauti, pinigų 
mokyklų palaikymui. Į senatą jau tapo įneštas ir ata
tinkamas bilius.

Jei federalė vyriausybė išleistų švietimo reikalams 
nors pusę tos sumos, kuri :yra išleidžiama karo reika
lams, tai Amerikos mokyklos nejaustų jokio krizio.

CIVILIZACIJA IR KARAI

Taip vadinama civilizacija padare neįmanomai di
delę pažangą įvairiose mokslo šakose. Galime kalbėti 
šiaip, galime kalbėti taip’, bet šiandien žmonėms kur 
kas yra lengviau gyventi, negu, sakysime, prieš šimtą 
metų. Bet vienoje srityje civilizacija nepadarė jokio 
progreso, būtent, karų panaikinime.

Atrado, jog juo žmonės labiau civilizuojasi, tuo 
daugiau įvyksta karų, tuo tie karai yra aršesni. Prie 
tokios išvados prieina profesoriai Pitirim A. Sorokin ir 
N. N. Golovin iš Harvard universiteto.

Jie išstudijavo visus karus, kurie įvyko pradedant 
dvyliktu šimtmečiu. Su kiekvienu šimtmečiu karų blė- 
dingumas nuolat didėjo, armijos augo. Taip tęsėsi ligi 
devyniolikto šimtmečio. Devynioliktas šimtmetis buvo 
šiek tiek ramesnis. Vadinasi, įvyko mažiau karų, ma
žiau kraujo praliejimo. Bet tai buvo tik tyla prieš aud
rą. Dvidešimtas šimtmetis jau sukirto visus rekordus. 
Praeities karai buvo, tik vaikų žaislas palyginus su tuo, 
kas įvyko nuo 1914 ligi 1918 metų.

Bet ar tai buvo paskutinis pasaulio karas? Harvar
do profesoriai abejoja. Visos nusiginklavimo konferen
cijos nuėjo niekais. Pasaulis vis labiau ir labiau gink
luojasi. Europa nerami, — sėdi lyg ant parako bačkos. 
Mažiausi kibirkštis gali uždegti karo gaisrą. Tas pat 
ir Tolimuose Rytuose, k,ur Japonijos militaristai su nie
ku nesiskaito.

NACIŲ ENCIKLOPEDIJA

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Tą rytmetį, dažinojęs, kad 
aš busiu įveltas į tą baisų ap
sivylimą, kurį jis bu‘vo priren
gęs sukilėliams, jis visą kelią 
buvo bėgti nubėgęs iki urvo 
o palikęs prokurorą prižiūrė
jimui kapitono, pasiėmęs Gray’- 
jų ir salos žmogų,* pasileido 
skersai salą, kad laiku pasie
kus vietą prie ankštosios pu‘- 
šies. Tačiau neužilgo jis pa
matė, jog musų kuopa buvo 
pralenkusi jį; todėl Ben Gun- 
n’ą, kaipo greitesnį už kitus, 
jis pasiimt ė vieną, kad jis 
veiktų geriausia, kaip jis iš
mano vienų vienas. Tada dir
stelėjo jam į galvą mintis pa
bandyti išgąsdyti tuos prieta
ringus anksčiau buvusius jo 
laivo bendrus; ir jam tas taip 
gerai sekėsi, jog Gray’jus ir 
gydytojas jau buvo dasiviję 
j irtos ir jau buvo pasislėpę krū
muose prieš atėjimą turtų ieš
kotojų.

siu. Bet numirėliai, tamsta, 
kaip girnos apsunkina tavo ka
klą.”

“širdingai dėkui tau, Tams
ta”, atsakė Ilgasis Jonas, vėl 
atiduodamas pagarbą.

“Kaip tu išdrįsti dėkoti 
man!” šaukė prokuroras. “Tai 
yra didžiausias paniekinimas 
mano pareigų. Pasitrauk į s a-

u r 
vie

Naciai išleido naują enciklopedijos laidą, kuri tapo 
pusėtinai pataisyta ir pertvarkyta. Markso, Engelso, 
Bebel’io, Rathenau, Ehrlicho, Freudo, Thomas Mann, 
Einšteino ir daugelio kitų žymių rašytojų bei moksli
ninkų paveikslai tapo iš enciklopedijos pašalinti. Tas 
pat padaryta ir su kitų tautų žymiais žmonėmis, — kai 
kurių paveikslai išmesti, o kitų ir trumputės biografijos 
apleistos.

“E,” tarė Silver’is, "laimė, 
kad aš turėjau Uavvkins su sa- , 
vim. Tu butuni leidęs supjau
styt senį Joną į šmotelius ir ' 
nebu’tum nei prisiminęs apie 
tai, gydytojau.”

“Nebūčiau nei prisiminęs”, 
linksmai atsakė gydytojas Li 
vesey.

Ir šiuo laiku mes jau bu
vom pasiekę, laivelius. Gydyto
jas kirviu sukapojo vieną iš 
tų laivelių, o į kitą mes visi 
susisėdom ir plaukėm pakraš
čiu aplink į Šiaurinę užlają.

Mums reikėjo plaukti astuo
nias ar devynias mailes. Sil
ver’is, nors jau buvo beveik 
mirtinai nuvargęs, buvo pri
statytas irtis, kaip .ir--,mes vi
si ir mes pradėjom gana grei
tai čiau’žti lygiu jurų pavir
šiu. Neužilgo mes išplaukėm iš 
sąsiaurių ir apyplaukėm piet
rytinį salos kampą, aplink ku
rį, keturias dienas anksčiau, 
mes plugdėm Hispaniolą.

Praplaukiant dviejų viršū
nių kalvą, mes matėm Ben 
Girtnn’o tamsų urvą ir prie jo 
stovinčią figūrą, pasirėmusią 
ant šautuvo. Tai buvo proku
roras; tad mes iškėlę mosavom 
nosinę ir surūkėm tris valio, 
kuriame Silver’io balsas nema
žiau skambėjo už kitų.

Tris mailes toliau, vos tik 
įplaukus šiaurinės užlajos žio- 
čius, ką gi mes pasitiksim, 
kad ne Hispaniolą, vieną be- 
pludurojančią? Paskutinis van
dens pakilimas buvo iškėlęs ją; 
ir jeigu butų buvę bent kiek 
smarkesnių vėjo arba smarki 
vandens pakilimo srovė, kaip 
esti pietinėje prieplaukoje, mes 
nebebūtume siVradę tą laivą, 
arba butume suradę įklimpusį 
taip blogai, kad jau nebebū
tume galėję išgelbėti. Taip 
esant, mažai kas tebuvo su
gadinta ant jo, apart viduji
nio stiebo burių. Mes priren- 
gėm kitą inkarą ir įleidom į 
vandenį apie devynias pėdas. 
Mes vėl plaukėm aplink į Ko
mo įlanką, arčiausias punktas 
Ben Gunn’o turtų sandėliui; 
o tada vienas Gray’jus grįžo 
prie Hispariiolos tuo mažu lai
veliu. Ten jis titfrejo praleisti 
visą naktį daboklėje. Nuolai
di pakalnė tęsėsi nuo jurų 
kranto iki pat urvo. Ant vir
šaus prokuroras pasitiko mus. 
Man jis buvo nuoširdus bei 
malonuj, nieko neprisiminda
mas apie tą mano pabėgimą, 
nei* peikdamas, nei girdamas. 
Silver’iui atidavus mandagų 
pagarbos ženklą, jis kiek pa
raudę.

« Silyer

Naujoji enciklopedija didžiausiu didvyriu skaito 
Hitlerj, kadangi jo biografijai ir jo “nuveiktiems dar
bams” pavedama daugiau vietos nei bile kuriam kitam 
pasižymėjusiam žmogui.

jis tarė, "tu 
esi biaurus niekšas ir apgavi
kas — didžiausias apgavikas, 
tamsta. Man yra pasakyta, kad 
aš netraukčiau 
mybėn, Na, tai

tavęs atsako 
iš ir netrauk

—

O tada mes visi įėjom j 
vą. Tai buvo didelė, erdvi 
ta, kurioje buvo mažas šaltinė
lis ir tyro vandens tvenkinėlis, 
apaugęs paparčiais. Grindys 
buvo iš smėlio. Prieš didelę ug
nį gulėjo kapitonas Smallett; 
o tolimesniame kampe, mažai 
teapšviestame ugnies liepsna, 
aš pamačiau didžiausias krūvas 
aukso pinigų ir keturkampiai 
sudėtus neapdirbto aukso šmo
tus. Tai buvo Flįnt’o turtai, 
kurių mes buvom taip toli at
keliavę ieškoti ir už kuriuos 
jau buvo padėję galvas septy
niolika vyrų vien tik nuo His- 
paniolos. Kiek gyvybių ■ žuvo 
surenkant tą auksą, kiek krau
jo ir liūdėjimų, kiek gerų lai
vų . nuskandinta, kiek narsių 
vyrų užrištomis akinis nužen
gė nuo laivo lentos į jurų gel
mes, kiek patrankų šūvių, kiek 
begėdystes, žiaurumo ir mela
gysčių, gal būt, nei vienas gy
vas žmogus nebūtų galėjęs pa
sakyti. Vis dėlto ant salos dar 
tebebuvo trys žmonės — Sil
ver’is, senis Morgan’as ir Ben 
Gunn — kiekvienas iš jų atli
kęs savo dalį tuose nusikalti
muose, lygiai kaip jie visi turė
jo vilties, kuri neišsipildė, pa
sidalinti ir atlyginimais.

< 
. ' . t L . < . ■ .

“Eik į vidų”, tarė kapitonas. 
Tu esi geras vaikas savo vie
toje, Zigmonte; bet aš nema
nau, kad tu ir aš bekeliausime 
juromis kaipo laivo aptarnau
tojai kartu. Tu esi iš prigim
ties mano didelis Favoritas. Ar 
tai tu, Jonai Silver? Kas gi ta
ve čia atnešė, žmogau ?”

“Sugrįžau prie savo pareigų, 
Tamsta,” atsakė Silver’is.

“O!” ištarė kapitonas; tai 
viskas, ką jis sakė.

Ir kokią puikią vakarienę 
turėjau tarp visų savo draugų; 
ir kokių puikių valgių man te
ko valgyti, Ben Gunn’o sūdyta 
ožkiena, kiek skaąumynų ir bu
telis seno vyno nuo Hispanio- 
los. Aš esu tikras; kad links
mesnių bei laimingesnių žmo
nių niekad nėra buvę. Na, ir 
Silveris ten buvo, sėdėdamas 
beveik tamsumoje nuo ugnies, 
bet su noru valgydamas grei
tas patarnauti, jeigu bent ko 
prireikė ir net negarsiai juo
kėsi kartu su mumis tas pat 
meilus, mandagus, vergiškai 
klusnus jūreivis, kaip ir kelio
nės pradžioje.

XXXIV
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Ir paskutinis
Sekančios dienos rytą mes 

pradėjom dirbti iš anksto, .nes 
transportacija tokios didelės 
krūvos aukso beveik visa mai- 
lė žeme iki juros kranto, o ta
da trys mailes laiveliu iki His- 
paniolos, buvo gan didelis \už- 
davinys tokiam mažam būre
liui darbininkų. Tįe trys pabė
gėliai, pasilikę ant salos,/ ne
daug tevargino mus. Vieno sar
go pakalnėje užteko, kad už
tikrinus mus nuo staigaus už
puolimo, be to, piusų1 nuomone, 
jiems turėjo užtekti muštynių.

Todėl darbas sparčiai ėjo pir
myn. Gray ir Ben Gųųn laive
liu? plaukiojo;ten if atgal, oi li
kusieji, jifems nuplaukus, kro- 
vė'auksą ant jurų kranto. Dvi

Stargemberg,
Apačioj —

Viršuj kairėj — heimwchro vadas princas 
kuris vadovavo socialistų skerdynėms Austrijoj, 
aršiausias socialistų priešininkas vice-kancleris Fey, kuris pra
dėjo socialistų skerdynes. Viršuj vidury — Austrijos nacių va
das Frauenfeld, kuris laike skerdynių sustabdė visą nacių vei
kimą. Dešinoj — Viennos socialistas meras Kari Seitz, kuris 
sutvarkė miestą ir padare jį pavyzdingiausiu miestu visame 
pasaulyje. Fašistinis heimwehr jį pašalino iš vietos ir pasodi
no jį kalėjimam Yra žinių, kad jis pasimirė kalėjime nuo apo
pleksijos, prasidėjus Viennos socialistų skerdynėms.

gydytojas, "tai maištininkai!” 
"Jie visi nusigėrę, Tamsta,” 

įsimaišė Silver’io balsas iš už
pakalio.

Silveriui, reikia pasakyti, 
buvo duota pilna laisvė ir ne
žiūrint kasdieninių sudraudi- 
mų, jautės dar kartą gan pri
vilegijuotas ir draugiškas ant 
pilno užlaikymo asmuo. Iš tik
ro,, net nuostabu, kaip jis pa
kentė tuos visus paniekinimus 
ir kaip nenuilstamai manda
giai jis nepaliovė visiems, atsi
dėkoti. Tačiau, man rodos, 
niekas su juo nesielgė geriau, 
kaip su šunim; gal mažu tik 
Ben Gunn, kuris vis dar bai
siai bijojo savo seno laivo už- 
veizdos, arba aš, kuris, tikre
nybėje, turėjau už ką būti dė
kingas jam; tačiau, iš tikro, aš 
turėjau priežasčių ir blogiau 
apie jį manyti, negu kiti, nes 
man teko matyti jį rengiantis 
prie naujos prigavystės. Todėl 
ne nuostabu, kad gydtojas 
taip žiauriai atsake jam.

"Ar girti ar kliedą,” 
jis.

"Tiesą sakai, Tamsta”, 
kė Silver’is, "ir koks čia 
tumas, ar vienaip, 
jums ir man.” 
fr T*

“Aš daleidžiu, kad tu nei 
nesitiki, kad aš tave pavadin
čiau žmonišku vyru,” su pa
nieka atsakė gydytojas; "to
dėl mano jausmai gal ir nuste
bins tave, pone Silver. Bet, 
jeigu aš tikrai žinočiau, kad 
jie kliedą —- ką aš, teisybę pa
sakius, žinau, jog vienas iš jų 
serga karštlige — aš bučiau 
priverstas, kaipo gydytojas, 
apleisti šią stovyklą ir nepai
sydamas pavojaus savo paties 
kunui, suteikti jiems savo pro
fesionališką pagalbą.”

"Atsiprašau, Tamsta, tu la
bai klaidingai pasielgtum,” 
pareiškė Silver’is. "Buk tik
ras, kad tu pražudytom savo 
brangią gyvybę. Aš dabar esu 
jūsų pusėje, su kubu ir siela; 
ir aš nenorėčiau, kad musų 
kuopa susilpnėtų, labiausia 
gailėčiau tavęs, žinodamas, 
kiek aš tau esu kaltas. O tie 
vyrai tenai, negali išlaikyti 
savo žodžio — kad ir norėtų, 
jie negalėtų; o kas dar svar
biau, jie negali tikėti, kaip tu 
tiki.”

“Ne,” atsakė gydytojas. "Mes 
žinome, kaip tu išlaikai savo 
žodį”,

(Bus daugiau)

tarė

atsa- 
skir- 

ar kitaip,

ir

aš

link manęs, kai jau aš buvau 
mažai vertas prie nešimo, aš 
dirbau visą dieną urve, krau
damas auksinius pinigus į duo
nos maišus.

Tai buvo įdomus rinkinys, 
kaip Vinco Bones grobis, savo 
pinigų įvairumu, bet daug di
desnis ir daug įvairesnis, aš 
manau, man niekad nebuvo 
smagiau, kaip sortuojant tuos 
pinigus. Angliškų, prancūziš
kų, ispaniškų, portugališkų, ka
raliaus Jurgio ir karaliaus 
Liudviko, dublonų ir dvigubų 
gvinejų, moidorių ir sekvinų, 
visos Europos karalių paveiks
lų iš viso praeities šimtmečio, 
keistų orientališkų pinigų, lyg 
su pluoštu siūlų arba dalimis 
voratinklių įspaustų, apskritų 
ir keturkampių ir pinigų su 
skylėmis ties viduriu, lyg ne
šiojimui ant kaklo — beveik 
viso pasaulio pinigų, aš ma-

aukso plytos, virve parištos, 
sudarė tokią naštą, su kuria ir 
užaugęs vyras džiaugėsi galė
jęs nors pamažu paeiti. O kas

skaudėti 
bereh-

darbas 
dienos

nau, buvo tame rinkinyje; o 
kiek jų tcii’ buvo, aš tik tiek 
legaliu pasakyti, kad jų buvo 
kaip rudenį lapų, todėl man 
pusiaujas pradėjo
besilankstant, o pirštai 
kant juos.

Diena po dienos tas 
tęsėsi; iki kiekvienos
vakaro buvo sukrauta po visą 
laimę, bet ant rytojaus laukė 
dar viena laimė, Ir visą laiką 
mes nieko negirdėjom apie 
tuos tris išlikusius maištinin
kus.

Ant galo—aš manau, tai bu
vo trečią naktį—gydytojas ir 
aš vaikščiojome po pakalnę, 
iš kur buvo matytis salos slė
niai, kai iš tamsios žemumos 
vėjas atnešė garsą, kuris buvo 
ar tai spiegimas, ar dainavi
mas. Tik maža dalele to garso 
tepasiekė musų ausis, paskui 
tyla vėl užviešpatavo.

"Dieve atleisk jiems”, tarė
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Pirmadienis, kovo' 5, 1931 NAUJIENOS, Chicago, m

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SVEIKINU NAUJ1E 
NAS!

Tautiškų Kapinių 
reikalai; dėl geg 

30 iškilmių

Gerbiami “Naujicniečiai”:
Aš nesu rašytoja... bet prie 

progos aš negaliu nutylėti ne
pasakiusi keletą žodžių apie 
taip brangų man dienraštį 
“Naujienas”. Ištiktųjų mJho 
gyvenimas butų nuobodus be 
jų. Aš esu taip jas pamėgusi, 
kad aš, pradėdama dieną, ne
turiu nieko taip svarbaus, kaip 
peržiurėti “Naujienas”, nors 
aš viską mėgstu skaityti.

Skaitau jas nuo labai seniai. 
Negalėčiau pasakyti kada pra
dėjau, bet prisimenu, kad apie 
tą laiką koks tai “Ezukas” pa
šovė vieną žmogų dėl savo tė
vo apgynimo. Nuo tos dienos 
aš nepraleidau “Naujienų” ne
skaičiusi. Jų negaliu užmirš
ti, nes man yra perduag bran
gios. Vėlinu geriausios lai
mės ateityje “Naujienoms” ir 
jų vedėjams/

ambrauskas, 
Chicago, III.

Trumpą laiką atgal p. Kaziu- 
nienė skundėsi per “Vilnį*', 
kad per Kapinių Puošimo Die
nos iškilmių komisijos susirin
kimą jos nuomonės buvo ignp- 
ruojamos. Musų supratimu, p. 
Kaziunienė apsilenkia su tiesa. 
Musų 3-jų pasitarimas užėmė 
net 5-ias vaahulas ir kai ųies 
paprašėme p. Kaziuiucnę iš
reikšti savo nuomonę apie kal
bėtojus, muzikantus ir chorus 
tai ji perstatė tik vieną Kank
lių chorą ir tik su didžiausiu 
vargu atsiminė vieno vilniečio 
dainininko pavardę, Žebrai- 
tif. Mes nurodėme p. Kaziu- 
nienei, kad gal Žcbraitis atsi
sakys. Jo vieton norėtume 
gauti kitą, jeigu atsisakys. Ji 
pradėjo perstatyti kokius tai 
asmenis, kurie “po Roselandą 
ir Puhnaną alų išvežioja”. Pa
prašėme, kad pasakytų jų pa
vardes, bet ji tų pavardžių ne
žinojo. Tik tokius pasiuly-

laidų, bet Senam Petrui atsi
lankius sako, mes be “Naujie
nų”, kaip valgis be druskos, 
štai $8.00 už penkioUką mėne
sių. Senas Petras.

y

Melvin A. Traylor, Chicagos 
First National Bank preziden
tas, kuris nesenai pasimirė nuo 
plaučių uždegimo po viso mė
nesio kovos su ta liga. Jis ki- 
ęs iš ūkininkų Breeding, Ky. 
ir buvo 55 m. amžiaus.

Mirė žymi vietos 
darbuotoja

ROSELAND.— Penktadienį, 
kovo 2 d., mirė Veronika Juk- 
tonienė, gyv. adresu 10655 So. 
May Street. Paliko šeimyną— 
vyrą, dukterį, du sunite— ir 
skaitlingą giminę.

Rytoj, antradienį, kaip 8:30 
vai. ryto, įvyks laidotuvės iš 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, o iš čia i šv. Kazi
miero kapines.

Laidotuvės bus nepaprasta; 
iškilmingos, nes velionė, po tė
vais Klivickaitė, turėjo plačią 
giminę čia Amerikoj, o prie 
to, gyvendama buvo pasižymė
jusi kaip darbuotoja lietuvių 
rateli i tose ir draugijose.

Veronika Juktonienė buvo ki
lusi iš Pavišnių kaimo, Smil 
gių parapijos, Šiaulių apskri
čio.

Laidotuvėse patarnauja 
būrius J. J. Bagdonas.

turėjome atmesti.
Ne vien Stuparas su Masiu

lį u bet ir mažiausias vaikas 
gali suprasti, kad p. Kaziunie- 
nė visą laiką trukdė ir neno
rėjo eiti prie tikslesnio ir nau
dingesnio darbo Lietuvių Tau
tiškoms kapinėms. Be to, ji 
dar išdrįsta dergti žmonių var
dą per laikraščius, ir žmones 
užkabinėti kaip p. Stuparicnę, 
kuri susirinkime visai nedaly-

se!
štai dar vienas perlas. 1933 

m., T. K. globėjai kreipėsi per 
ietuviškus laikraščius su pra

šymu, kad organizacijos, reng
damos piknikus, neminėtų 
Tautiškų Kapinių vardo. Ko
munistai tai sutiko su sarkas
tišku “pažiūrėsime ką jie 
mums padarys ir kas jiems leis 
uždrausti”. Andrulis neriasi 
iš kailio “Vilnyje”, kad ta re
zoliucija buvo palikta sausio 
susirinkime.

O patys šaukia, rėkia 
už liežuvio kariami.

A. Masiulis,

kaip

gra-

Serga p. Laudanskienė
Jau bus apie 4 mėnesiai 

kaip p. Laudanskienė, 7136 S. 
Ridgeland avenue, sulaužė ko
ją, kai kartą paslydo namuo
se. Turėjo daug skausmo ken
tėti iki žaizda apgijo. Dar ir 
dabar ji negali vaikščioti be

P-a Kaziunienės žodžiais 
mes nekviečiu “progresyvių”

žebrai tį.
O su visa kita dalimi jos 

“raudos” tai štai kaip yra. Mes 
gerai pamename bolševikų nu
sistatymą praeityje. Nuo pir
mų metų savo atsidarymo, T. 
K. rengia geg. 30 d., paminė
jimus, į kuriuos atsilanko visa 
Chicagos ir apielinkės laisvoji 
visuomenė. Nei viena Chica
gos nei apielinkės draugija, ne
žiūrint kokio nusitatymo, tą 
dieną nerengė piknikų, ne iš
važiavimų. O musų “suma
ningi” komunistėliai jau porą 
metų iš eilės rengia piknikus

ir su didžiausiu įniršimu And- 
drulis su savo pasekėjais pil
nais glėbiais plakatų lakstė po 
kapines juos dalindami. Ir 
tai, nežiūrint, kad pats And-

canti susirinkimą. Bus svarbių 
ir interesingų pranešimų.

(Sp.)

Iškjlmingai atidaryta 
New Deal Cafe

Kad pagelbeti neturtingiems 
studentams, lankantiems uni
versitetus, tęsti mokslus, Fe- 
deral Emergency Relief Admi- 
listralion parūpino 3,063 dar
ius, prie kurių tokie studen- 
ai yra samdomi.

SIUSKIT fEK
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

Suorganizuotas 9-to 
Wardo Lietuvių De

mokratų Kliubas

tapo sutverta 9-to
Lietuvių Demokratų

Kumskis, kandidatas

Kovo 3 d., šeštadienį, įvyko 
iškilmingas atidarymas New 
Deal Cafe, adresu 2023, South 
Ąshląnd avenue. Savininkai 
T. Aleksynas ir F. Račkus. 
Kadangi minimi asiųenys turi 
daug gerų draugų, lai ir į jų 
aludės atidarymą, susirinko 
dąug svečių. Buvo ir lietuviš
kos muzikos, prie kurios sve
čiai, traukdami alų ir tvirtes
nius gėrimus, linksminosi, šo
kų. Senas Petras.

Civil Works Education 
Service dabatriniu laiku regis
truoja studentus, kurie siekia 
universitete mokslo specia- 
iams, CNVKS universiteto 
eursams. Studentams tas mok
slas teikiamas veltui. 1(200 jau 
lanko kursus Chicagos univer
sitete ir Lewis institute.

1b preso Lietuvos žmonėsk 
taip pataria Lietuvos banksr

Grfi* <1 Būro po t it vii rtalutkuo/a 
eenojoj vietoj.

VALANDOS 10-12 A M 2-6 f M
f 0 P M. Sekmadieniai. it karvirta0 P M. Sekmadieniais it 

dieniau pagal susitarim*.
<33f> So. Halsted Si

r-* BOULEVARD *19*

Atiduos referendu 
(hunui parkų distrik 

tų sujungimo 
įstatymą

Balandžio 10 d., nominaci
jose balsuotojų Referendumui 
bus atiduotas įstatymas reika
laująs visų Chicagos 
distriktų sujungimo 
kurio priekyje stovės 
sioųieriai. Dabar
yra 22 ir kiekvienas deda mo
kesčius ir turi savo viršinin
kus.

parkų 
į vieną, 
5 ko.mi- 
distriktų

Distriktų sujungimas panai
kintų daug “džiabų”, kas tei
giamai atsilieptų į mokesčių 
sumažinimą ir prašalintų daug 
progų netikslumams. Tas pats 
įstatymas numato parkų dis
triktų biudžeto kontrolę.

CWA, IERC žinios

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
yra naudingos

F?
Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 

Tel. HARrison 0751
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.

Lietuves Akušeres

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofi»» 4645 S. ASHLAND AVĖ

Ofisu vaL t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Ttl. j Boulevard 7820 

Naujų T <1.» Proipect 1930

I DR? VAITUSH, ~bPT 
LIETUyiS 

Optomttrically Akių Specialittat
Palengvina akių įtempimą, kuria eati i 

priežastimi galvoa skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to* 
liregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su ehktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12. Akiniu kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.

[ | Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Pbysical Therapv 

® Midwife 
6109 South Albanu | 

Avenut 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blanket* ir t. t. 
Moterimi ir mergi
noms patarimai do 
vanai.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

eenoįoj vietoj.

Ofiao Tel. Boa Ieva td 5913 
Rez Tel. Victory 2343 

DR. BERf ASH
756 W. 35th St

Cot of I5th h Halated St*./ 
OftM- vaiandoa nuo 1 ' ooo 6t3O-A’<< 

pagal <atartl

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aki* 
Htaiao.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

CWA administratorius Illi
nois valstijoje Frank C. Chase 
sudarė valstijos apeliacijų ta
rybą iš P. B. Wilson, B. C. 
Getsinger ir J. E. Manning, 
CWA viršininkų, į kurią dar
bininkai galės kreiptis su 
skundais dėl neteisingų ir ne
pamatuotų prašalinimų iš dar
bų, etc. Visuose apskričiuose

kurias darbininkas turi kreip
tis pirm negu gali kreiptis j 
valstijinę tarybų.

Graboriai
Telefonas Yąrds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivu akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė.

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

Lietuviai Oaktaral
Amerikos Lietovių Dakaru Draugijos

Nariai.
ROSELAND. — Pereitą sek

madienį Balchuno svet. įvyko 
lietuvių politinis susirinkimas, 
kuriame 
vvąrdo 
Klubas.

Al. G.
i Coųnty komisionierius ir taip 
smarkus politikos veikėjas, ta
po išrinktas pirminiųkų; vice- 
pirm. M. C. JPavilonis; sekr. J. 
Ruiką ir ižd. A. L. Kezis.

Šitą organizącija smarkiai 
darbuojasi idant sutraukus vi
sus 9-to wardo balsuotojus, 
tapdama didžiausia politikos 
organizacija 9-me warde.

Visi šios kolonijos lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti į se-

3,052 moterų dirba prie Civil 
Works Service, gamindamos 
rubus bedarbiams, rinkdamos 
cenzo žinias, etc. Tos mote
rys dirba po CWA globa.

Illinois Emcrgency Rclicf 
Commission išgavo $81,741.00 
bedarbiams už jų apdraudas, 
kurias tie bedarbiai sutiko pa
versti j pinigus, sumažinti, ar 
sustoti mokėti.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

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

CHICAGO. ILL.

-^^m************************** xn.*xnj-Li-Lnj-xi-j-

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbon. HBMLOCK 7S2S

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄS 

Patarnavimas geras it nebrangus.
718 W. 18th St

TeL Monro* 3377

DR. RUSSELL
Lietuvyn 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANE&IMAS

Persikėliau j erdvesne it patogesni viet*
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietį 
ir nuo 6 iki 8 vakar* 

tvcntadieniaii nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKEL1S
756 W. 35tb St.

ęCot. oi 35th S Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė. 

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

Nedėidieniau pagal sutartį.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South We»tern Avenue 

Tel.
VALANDOS:

003 
ano

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryta 
6 iki 9 valandai rakate

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

DENTISTAS 
<143 Archer av„ kamp. Franchcoav.

Įvairus Gydytojai

........ ............. .

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

TeL Kenwoo4 5107 
VALANDOS:

nuo 9, iki 11 valandai ryt*: 
nuo 6 iki 8 valandai vakar** 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS - 

Geni lietuviam* žinomai pei 15 m« 
tai kaipo patyrei gydytoja* chirurgai S 
akušeri*.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujauiioa m* 
todui X-Ray ir kitokio! elektra* prie 
taiso*-

Ofisą* ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefoną: 

tiydt Purk 6755 «r Caatral 7464
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madiepn St. 

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki I nk 
Tai. Seehy, 7330

Namų telefoną* Brun*wick 0597 '
"... ■■ I - ” ’!-------- l.l1. ,JI.L 1 ■!.>.. I.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. , Boulevard 4139

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
s

LAIDOJA)! PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

463.1 South Arhland Aus.
Tel. Boulevard 2800

Am. 6515 So. Rocktvtll tt.
Tek Republic 9723

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefoną* Virginia 0036

Kvietkininkas
Gėtės Dėl Vestuvių, Bankietamą ii 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Boulevard 7314 Telefonai Yards 0994

Dr. MAURO KAIIN
4631 South Athland Avtatu 

Ofiao valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų 

7 i V 8 vai. NedžL nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7060; Valaądoa 9 iki 6 

W. Sįde: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd.) 
Panod&Uę, Sęrodpa i» Pfitn.včios v*k. 6 iki 9 

Telefonas Oanftl 612S
Namui t 6459 S, Rockwell Street o 

Utkinitiko, Ketvsnro ir Subaloa vak. 7 Iki 0 
Telefonas Republic 9600

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 

Paiarnaųja ChicagOje 
i< apylinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4Q9,2 A&ęflĘĘ AV.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandoj i 1—3 ii 7—8 
Sefedomii ir nedėliomii pagal lutartj 
Residaodia 663 į Sp, Califprnie Aoe. 

Telefonas Republic 7868

VERONIKA JUKTONIS 
po tėvais Klivickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
penktadienį, kovo 2 d. 4:30 v. 
po piet 1934 m., sulaukus pu
sės amžiaus; gimus Pavišnių 
kaime, Smilgių parapijos, Šiau
lių apskričio.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Antanų, du sūnų: Edvar
dą 20 m., Al Alfonsą 13 m., (luk
teri Valeriją 17 m. brolį Kazi
mierą Klivick, švogerį Povilą 
luktonį, brolienę Čepaitienę, pus. 
broli Vincentą Klivicką, pusse- 
rę Juozapiną Svetikienę, pusse
serę Rozaliją Grinienę, švogerj 
Joną Grinj, pusbrolį Konstantą 
Klivickj. pusbroli Kazimierą 
Biškauską, pusbroli Feliksą Kli
vicką, o Lietuvoje sesrį Oną 
Banevtienę, jos dukteris, sūnų, 
brolvaikius Klivickus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10655 So. 
May St. Tel. Beverly 4521.

Iškilmingos laidotutvės įvyks 
antradieni, kovo 6 <1. 8:30 vai. 
ryto iš namu j Visų šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Veronikos Yukto-, 
nis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras. Duktė, Hunai ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, telefo- 
nas Republic 3100.

JONAS RYMKEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 3 dieną, 10 valandą vaka
ro 1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Vaiguvos parapi
joj. Raseinių apskričio.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Bronislavą, tris sūnūs 
Juozapą, Vaclovą ir Mykolą,( 
brolienę Konstanciją, marčią 
Sofiją, o Lietuvoje tris seseris 
Johanną, Julijoną ir Antaniną.

Kūnas pašarvotas randasi na
muose 4726 So. Honorc Street

Laidotuvės i vyks seredoj, ko
vo 7 dieną, 8:30 vai. ryto iš na
mu i švento Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Rymkeyvicziaus 
giminės, draugai ir pąžystąmį 
esat nuoširdžiai kviečiąmi d»- 

, lyvauti laidotuvėse įr ? suteikti 
jam paskutinį patarhavimų it 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Broliehė, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

, Vjsi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ainbulancę Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Ęęrmitąg^ Avenue

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646, West 46th St,
T«l. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
T«l. Cicero 3724, Koplyčia dyka:

Lachavich ir Simus
METU VIS GRABORIUS

P^rnaųja l*i^otųvėse kuopigiauiiai. 
ę.eikįĮe meldžiam* atsišaukti, o muių 

darbų busite užganėdinti 
TeL Canal 2515 arbą 2516

2314 W, 23rd Pi, Chicago 
SKYRIUS,

1439 S. 49 Ct, Cicero, Iii 
T,l. Ci«ro 5927

Phone Boulevard. 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo, 9 iki 8 vakar*
S««doj ’iutąrtį.

DR. A. L YUŠKA 
2422 TV. Uatąuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonai Grovehill 1595 

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

nedėliomii pagal suiitarim|.

Ree. 6600 South Aeteeian Avtntut 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez, Tel Drexel 9191

Dr. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofitas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street 

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

dieną.

Jeigu Norite Muįijm ir į NeJn?ąijgumo 
Laidotuvėse.........Pašaukite.. ...i.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių eu firma tuo pačiu vardu)

J. J. BAGDONAS _
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Ttl. REPUBLIC 3100

u ■■ ■■   N., n .....  ----------------

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.
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PRANEŠIMAI
Iš Draugijų Veikimo PRANEŠIMAS

RASTA-PAMESTA

CL ASSIFIED ADS

HORTOME BAMKERS

JO83

ALTASS ŽINIOS MADOS MADOS

Lambda, Mu, Delta

Biznieriai teisme

are

per kratini

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valstija)

Lietuvių Moterų 
Draugija “Apšvieta”

$ 7.00 
$25.00

BAKING 
POWDER

perhAps 
for the

metų, o 
maudy- 
Meldžiu 
užganė-

Raudonos Rožės Klubas trum
pą laiką atgal priėmė naują 
konstituciją, kuri-įneša į klu-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Bacius persikėlė 
naują vietą

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas

Rengia real-festate 
bondholderių de

monstracija

PARDAVIMUI Alaus Tavern, biz
nis įsteigtas per 30 metų, su namų 
arba atskirai, 615 W. 16 St. Tel. 
Canal 0894.

615 W. 16 St. Tel

1951 
D. Bacius

choro per d su 
Mokėjau jų sko- 

thanyda- 
katalikai grąžins 
Bet dabar pasi- 

Nevicn kad

Arba 
i 

namus. Tel. Canal 0117

Raudonos Rožes 
Pašalpos klubas

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

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas {vyksta ant
radieni, kovo 6 dieną. 8 vai. vakare, 
Sandaros svet., 814 W. 38 St. Visos 
narės esate prašomos susirinkti skait-

RE AL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingam* 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

24th Street, yra 
draugijų atstovų,

NEW YORK ...
LOS ANGELES
I visas kitas vietas žemiausios ratos. 

Mažiau negu 1c. už mylių 
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI! 

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tel. Harrison 6072

Briąhton Parko ALTASS Skij 
riaus Spėkos Didėja: Lietu 
vi ai Liuteronai Ateina į Tat 
ką Skridimo Naudai.

— Siuvėjas 
kuris pir-

Attention: people
Marquette Park

POPIERUOJAME IR PENTINAME 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

Screenings, $4.75.
Cedarcrest 2011

BRIGHTON PARK 
rikos Lietuvių Piliečių Klubas, 
gerai gyvuojanti vietinė pašal
pos ir politikos organizacija 
nutarė pašvęsti kuo daugiausiai 
laiko surengimui moksliškų pa
skaitų ir kuo daugiausiai veik
ti lietuviškame judėjime.

Klubas stovi gerai piniginiai 
ir nariais ir yra organizacija, 
kuri gali daug nuveikti.

Būdamas klubo raštininkas 
ir tėmydamas klubo veikimą, 
parašyšiu daugiau kas dedasi 
klube, o ypatingai kada ateis 
rinkimai ir nariai pradės dau
giau atydos kreipti j politiką.

Klubo sek re torus.

vajaus nutarta priim 
metų Vajus tęsis ik 
mėn. susirinkimo, ku

lingai, bes reikės išrinkti darbinin
kes sekančiam draugijos vakarui, ku
ris atsibus kovo 11 d. Hollywood 
svet. Sekretorė.

-x»-_ —•

S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
jvykš antradieni, 6 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, Association House, 2150 W. 
North Avė., Chicago, III.

Gerbiamieji nariai, malonėkite visi 
pribūti j susirinkimą, nes bus labai 
svarbus susirinkimas. Konstitucijos 
komisija duos raportą, kuris liečia 
pataisymą naujos konstitucijos, o tai 
yra labai svarbu visiems S. L. A. na
riams. Jie turi nuspręsti, kuris punk
tas yra naudingas S. L. A. gerovei 
Taipjogi tie nariai, kurie pasilikę su 
narystės duoklėmis, malonės užsimo
kėti, kad nenustotų narystės teisių.

Ben Aluzas, užrašų sekr.

Kas palikote vyrišką ©ver
kautą Ashland Blvd. Auditori
joje nedėlioj Naujienų jubilie
jiniame koncerte, malonėkite 
atsišaukti į Naujienų ofisą, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA aludė, biznis ran 
dasi prie dirbtuvių; išdirbtas gerai 
pardavimo priežastis — esu našlė. 

716 W. 22nd St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia •m****Ww^*WV»^*A^^**J*A*AA*«*****MMWW»

REIKALINGAS pavienis vyras tu- 
•įs patyrimo ir noris dirbti geroj 
’armoj arti Chicagos.

6330 So. Keeler Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Aš labai daug ditfbaič dėl ka
talikiškų organizacijų sykiu

geras namas. Mrs. Bartz

Golden Star Liet 
Pas. ir Pašalpos 

Klubas

Šiandien ALTASS 
susirinkimas West 

Sidėje

REIKALINGA presams merginų 
dažymo ištaigoj (dye house). Kreip
kitės — American Cleaners, 4250 W. 
Lake St.

Taktiškas žiurs- 
cainuos jums tik

671 Wcst 
sprogo su 
kad visa 

miego, 
adveri-

Prisirtiykitc j movą (pulką

TEL. LAPAYETTE 

2608 VVest 47th St

18 APIEL1NKĖ 
Dcnnis Bacius,, 
miau užlaikė kriaučių šapą 
1978 Canalport avenue, dabar 
persikėlė į naują vietą 
Canalport avenue 
yra draugiškas žmogus, senas 
“Naujienų” skaitytojas ir savo 
darbą gerai supranta.

Senas Petras.

Draugijos na-
_ —__ i-

teisę svar- 
reikalais re-

KOLONIJA — Kovo 3 d., 
ryto nežinomi piktadariai

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikią________

VLRAI ir MOTERYS. Patyrusi 
viešbučių ir Testaurantų tarnautojai 
atsišaukite tuojau. Veiterkos, virėjai, 
porcijų dalintojai, diŠių plovėjai, send- 
vičiu ir fountain patarnautojai. Daug 
vietų. Užsiregistravimas dykai. Conso
lidated Agencies, 11 Floor, 209 S.State

Rąkandai-Itaisai
CASH arba ant išmokėjimo Sto

rage išpardavimas. 3 kab. įrengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas. American Storage 
423-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

ši draugija, kaip jau buvo 
minėta, rengia 27-tų metų su
kaktuvių vakarienę kovo 11 d., 
“Hollywood Inn” svetainėje, 
2417 VVest 43rd street. Vaka
rienė bus su įvairiu programų. 
Dalyvaus geri dainininkai, mu
zikantai ir “Jaunosios Birutės” 
šokėjos. Laike vakaro įstojimas 
buvusioms narėms, kurios iš
stojo ir naujoms kandidatėms 
bus žymiai palengvintas. Pra
nešime vėliau, tėmykite “Nau
jienas”.

šokiams muziką parūpins 
“Jaunoji Birutė”. Pradžia 6 vai. 
vakare. —Rengimo Komisija.

Tel CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANENT WAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilnas 
Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

' I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai (stoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankymą susirinkimų, .vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri' Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo 
besniais Draugijos 
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $80,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 . . _____ 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų i i 
—klauskite Mickevičių.

For the 
history of polities 
of Chicago, the 
people have gaincd 
of the leaders oi 
eratie Party 
the Democratic Party are cog- 
nizant of a political strenght 
and solidaryti of our people, 
and as a result thereof, head- 
ųuartęrs have heen opened at 
6828 S. Western avė. These 
headųuarlers will be open irom 
9 A. M. to 10 P. M. every day, 
and all the people *<vf the Mar- 
ųuette Park distriet aro in- 
vited to inake tise of these fa- 
cilities. Two prominent law- 
yers will be in attendance to 
advise ithc - people wilh their 
legal problema, and the?law on 
real and personai property 
taxes.

These headųuarters will be 
available to various organiza- 
tions for dances, bndge, card, 
and bunco parties. These head- 
ąuarters are open in the inte- 
rest of the candidacy of Mi- 
chael J. Flynn as Democratic 
Ward Committeeman of the 
13ith Ward, and it is his first 
official act in working fof the 
welfare and happiness of the 
Lithuanian people in the Mar- 
ąuette Park distriet.

Avail yourself of this bppor- 
tunity and do not hesitate to 
bring your problems for solu- 
'tion. There will be announce- 
mens of important events from 
time to time. Watch these 
columns. (Apg.)
Marąuette Park Correspondent.

apielinkinių miestelių lietuvius, drau 
gus L _ _ . *’ * ‘
mane mano biznio vietoje, 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 

ir senus pažįstamus atlankyti 
. Užlai-

jums

FLORIDON — $13. Calif — $16. 
New York — $6. Limosinai, Turis
tai rezervuokite sad vietas — 32 W. 
Randolph kambarys 506, Telefonas 
Randolph 0989.

Biznis niekad nebu 
vo geresnis”, sako 

fabrikantas
uo sausio 1 d

mainų. Pagal naują konstituci
ją, mėnesinis mokestis bus 50 
centų, vietoje 25c., kaip ikišiol 
buvo. Už padidintą mokestį na
riai gaus $5 pašalpos į savaitę 
su privilegija išviso pašalpos 
gauti $195.00, o pomirtinės 
$275.00, $15.00 vainiką ir 6 ap
mokamus grabnešius

Kai kurie daro pareiškimus, 
kad klubas neišsilaikys tiek 
daug duodamas. Tiesa, išsilai
kyti negalėtų, jeigu butų nau
ja organizacija, bet dabar tur
to priskaitoma apie $20,000 ir 
nariai didžiumoje jauni. Gali
ma pranašauti, kad Raudonos 
Rožės klubas pergyvens visas 
kitas vietos organizacijas. —D.

WEST SIDE.—šiandien, 8:30 
vai. vakare čižausko svetainei, 
2322 West 
Šaukiamas 
veikėjų ir suinteresuotų susi
rinkimas tikslu suorganizuoti 
ALTASS skyrių West Sidės ko
lonijoje. Susirinkime dalyvaus 
atstovai iš Centro ir lakūnas 
Juozas R. James-Jantfšauskas. 
Visi asmenys, kureims svarbu 
kad antras skridimas j Lietuvą 
įvyktų ir butų pasekmingas, 
raginami dalyvauti.

Ketvirtadieni susirinkimas 
Bridgeporte

O ketvirtadienį, kovo 8 d., 
Lietuvių Auditorijoje yra< šau
kiamas viešas susirinkimas 
Bridgeporto kolonijoje J kur

PARSIDUODA
Kriaučiaus Šapa, visa ant sykio ar

ba atskirais daiktais, kas norėtų pirk
ti. Taipgi daug namų rakandų ir
gi parduosiu atskyrais daiktais pi
giai į trumpą laiką; atsišaukite 
.greitai. '

1556 N. La Šalie St.

con- 
class 

some fun’

■ Brighton Parko 
skyriaus įvykusiame

•z C v

eime, vasario 23 d.,

Miscellaneous 
j _____ Įvairus _

ŠIUOMI PRANEŠU gerinamiem 
lietuviam, kad aš kaipo masažistė 
dirbau Benton Harbor daug 
dabar dirbu North Avenue 
nėse, 2039 W. North Avė. 
lietuves atsilankyti. Busite 
dintos mano patarnavimu.

Tel. Humboldt 7276 
MRS. BRUNDZA

Golden Star Liet. Pasilinks
minimo ir Pašalpos Klubas 
skelbia vajų gavimui naujų na
rių. Jaunuoliai nuo 16 iki 25 
metų priimami veltui, be jokio 
įstojimo. Senesnio amžiaus vy 
rams taipgi yra numažintas įs
tojimas.

Asmenys virš 40 motų ne
buvo priimami į kliubą, bet da
bar laike 
ti iki 45 
balandžio 
ris įvyks paskutinį penktadienį 
bal. mėn., t. y. bal. 27 d. kaip 
7:30 vai. vakare, klubo kam
bariuose.

Visi nariai įstoti turi iki vir
šuj pažymėto laiko, išpildyti 
aplikaciją su daktaro liudijimu 
ir patys priduoti susirinkimui.

Bomba pamesta Ch 
Mikuckio alinės 

tarpduryje

first time in the 
in the city 
Lithuanian 
recognition 
the Dcmo- 

fhe leaders of

Fiat Janitors mitingas jvyks 
antradienį, kovo 6 d. adresu 
3223 West Roosevelt Rd., Cul- 
tural Center. Pradžia 2 vai. po

CICERO — Vienas vietinis 
bučeris ir vienas kepėjas atsi
dūrė teisme, kaip teko suži
noti. Pamatas bylai nežino
mas, bet toks apsireiškimas 
tarp lietuvių nėra malonus. Ar 
nebūtų galima ginčus išspręsti 
taikiu budu ir nesitampyti po 
teismus? Rašė jas.

kviečiami visi vietiniai darbuo
tojai. Jau bagiama organizuo
ti Bridgeporto ALTASS sky
rių ir netrukus prasidės dar
bas. Visi prašomi atsilankyti.

ALTASS susirinkimas Cicero 
kolonijoje įvyks kovio 11 d.

musų 
dirbtuvė dirbo iki maksimu
mo. Niekad musų istorijoje 
niešleisdavome tiek skalbiamų
jų mašinų į vieną dieną, kiek 
dabar’*, pareiškė E. H. Maytag, 
skalbiamųjų mašinų fabrikan
tas, Newton, lovva. Biznis ei
nąs taip gerai, kad nespėjama 
išpildyti visų užsakyiiitį. To- 
iau sako, “Toks pareiškimas 

nuo didžiausios skalb. mašinų 
’ahrikanto, reiškia, kad laikai 
ištikrųjų krypsta gerojon pu- 
seen.

1:40 
padėjo bombą Chus. Mikuckio 
aludės tarpduryje, 
18th street. Bomba 
tokiu smarkumu, 
apielinkė pabudo* 
Išlėkdino alinės duris 
jas. Apart išgaščio pp. Mikuc- 
kai nepanešė jokių žaizdų. 
Bombos skeveldra, pataikė į 
skersai gatvėj esantį J. F. Bė
džiaus ofisą ir išmušė duryse 
didelę skylę. Apart to koply
čioje padarė kitos žalos.

P-a Mikuckienė sako nega
linti suprasti kas keršija, nes 
su visais draugiškai sugyvena 
ir neturi jokių pikčių. Senas 
Petras juos pažįsta per keletą 
metų. Draugiški ir gerai pa
siturinti. Bet visgi atsiranda 
hlogadarių žmonių, kurių ker
štas neturi ribų net ir dėl .ma
žiausio įsižeidimo.

Senas Petras.

Doubie Action/ 
IMI 25 

ounces 
mmH ^>r Ka 254

su katalikų vaitais 
rašysiu 
darbininkus, kai 
skriaudžiami katalikų 
liet noriu trufnpai apie 
parašyti, kaip mane nuskriau
dė Lietuvos Vyčiai. Dirbau 
nuo širdies dėl Lietuvos Vy
čių “Dainos 
virš metus.
las savais pinigais 
m a s, kad
man skolą 
rodo visai kitaip 
negrąžina man skolos $160.32, 
bet nei atsakymų neduoda į 
mano rašytus jiems laiškus. 
Rašiau laiškus prašydamas 
nors kiek pinigų, hės man jie 
yra labai reikalingi, gyvent su 
šeimine. A

Neduoda jokio ntsakyino.
Rašiau pirmą gražii laišką 

j Vyčių dvasios vhdą, llun. Va
lančių, manydamas, kad kai
po kunigas nenorėdamas 
skriausti manęs, paragins vy
čių valdybą gražinti skolą, 
laukiu ir nieko nesulaukiu nei 
nuo kunigo. Rašau antrą 
laišką tam pačiam asmeniui. 
Atsakymo dar nedavė.

Draugas mano atsišaukimų 
— pranešimų nepriima dėlto, 
kad žino, jog vyčiai yra man 
skolingi. Vyčiai leido šmei
žiančias kalbas, buk aš jiems 
nepriduodu raportų. Išgirdęs 
tokias kalbas ir tikrai žinoda
mas kad aš pilną raportą ati
daviau valdybai, prašiau 
“Drugo”, kad mano raportą 
patalpintų, bet atsisakė. Tuo
met, jeigu priims kiti lietuviš
ki laikraščiai rportą, tai jis 
tilps neužilgo spaudoj. Noriu 
parodyt visuomenei, jog rapor
tas yra priduotas Vyčių valdy
bai ir teisingas.

Aš išbuvau Vyčių “Dainos” 
choro manadžerius nuo 1928 
iki 1932 m.

L. Krek^ianas.

ALTASS 
susirin- 

atsilankė 
Lietuvių Liuteronų Draugijos 
galiotiniai p. George Bickner 
ir P. John Shureika ir pareiš
kė, kad ta draugija mano su
rengti skridimo naudai vaka
rą 22 dieną balandžio, Holly- 
wood Hali — Yuškos svetainė
je, 2117 W. 43rd St., bet norė
tų žinoti kaip į tą žiuri sky
riaus komitetas.

Žinoma, Brighton 'Parko 
ALTASS komitetas, netik kad 
su tuomi sutiko, bet pasižadė
jo gelbėti išplatinti tikietus ir 
pakviesti jiems kalbėtojus ir 
patį lakūną J. R. James-Panu- 
šauską, jeigu tuo laiku lakū
nas butų Chicagoje.

Užklausus, p. George Bick- 
nerio ir John Shureikos kokį 
programą jie mano surengti, 
atsakė dėsią pastangas su
rengti tokį programą kokio 
aviacijos parengimuose dar 
nebuvo ir už įžanga tiktai 25c. 

Na ir pamatysime.
Motinos Simus.

Barratt O’Hara, buvęs gu
bernatoriaus atsistentas, stovi 
priešakyje organizacijos, kuri 
rengia defoltavusių real-estate 
bondų savininkų demonstraci
ją, kad atkreipti valdžios ir 
legislaturų domę į jų blogą pa
dėtį. Tuo reikalu kalba 9:30 
vak. iš W. C. F. L. stoties.

Lambda Mu De|tą, the Lith
uanian Medical and Dental 
Fraternity held a meeting 
Friday, March 2nd at the home 
of Brother Al. Shimkus. The 
main topic for discussion was 
the “Annual Dahce Clinic” 
which is going to be held in 
the Venetian Room of the 
Southmoor Ilotel on April 21 st. 
Brothers Zopel, Sukis and Ya- 
ku‘bowski are now looking for 
the best band in town, which 
of course will be hired for the 
evening.

The dance tickets are very 
novel and are the braiiHchild- 
ren of those two master-minds, 
Walter Eisin and Charles Sver • 
ciskas? The publicity has been 
placed i n the very capable 
hands of Brothers Joseph Ka
minskas and Frank Kwiin 
(the boy with the nice smile?)

The party held lašt week was 
very succesful and was marred 
only by the fact that Brother 
Novak and Dr. Simonaitis węte 
unable to attend. The party 
was well covered by those two 
budding “Winchels” “Folly and 
Apollo” although thiš atithor 
cannot recall any Strange 
Apollos’ wandering among the

Lambda Mu Delta’s fair coni- 
panions. Of course, 
Polly was present, 
atfthor is not so fortunate as 
to know all of the youiig ladies 
by their first narnės, At any 
rate, at the Dance Clinic the 
pledges are going to be in- 
structed to look for “Polly and 
Apollo*’ and to hidė all of the 
skeletons before - they 
found out.

Talkingz of pledges, 
Pledge-master C. Goupas 
duetęd his first pledgė 
after the meeting 
, See you at the Dance.

Siffned •*'
Echol^ta> ibi Medic.

Golden Star Klubo bankietas. 
Klubas rengia smagų bankielą 
bal. 7 d. Balčiūno svetainėje. 
Laike vakarienės bus duoda- 
mits muzikalis programas. Ti- 
kietai bankietui parsiduoda iš 
kalno perkant po 50 centų,o pas 
duris bus 75 centai. Stengkitės 
įsigyti tikietus iš anksto; su
taupysite pinigų ir pagelbėsite 
rengėjams su darbu. Klubas pa
geidauja, kad visi kandidatai i 
narius dalyvautų musų bankie- 
te. Čionai turėsite progą susi
pažinti su dideliu buriu khibie- 
čių ir jų draugų, išpildysite ap
likacijas ir paskui atėję susi- 
rinkiman tapsite nariais.

Golden Star Klubas gyvuoja 
jau beveik 14 metų Chicagos 
pietų daly — Roselande. Yra 
pasilinksminimo ir pašalpos 
draugija. Nariais gali outi tik
tai vyrai. Amžius 
metų. Dabar vajaus laike iki 
45 metų. Moka 50 centų į mėn. 
Mirus nariui moka $100.00 po
mirtinės. Susirgęs narys gauna 
pašalpos $7.00 savaitei. Pomir
tinės gauna $50.00 iš iždo ir po 
$1.00 nuo kiekvieno nario. Klu
bas užlaiko savo pasilinksmini
mo kambarius, 108 E. 107 St. 
Klubo nariai lavinasi atletikoj 
ir sporte. Klubo hasebolo “ty
mas” yra not du kartu laimėjęs 
South End Lygos čempionatą. 
Į politiką klubas nesimaišo. G. 
Star Klubas yra narys Chica
gos Liet. Klubų Federacijos, 
kur priklauso stambiausi Chi
cagos lietuvių klubai.

šis vajus atidaro progą ir 
tiems, kurie pirmiau negalėjo 
tapti nariais. Nepamirškite to
dėl, — vajus baigiasi su balan
džio 27 diena 1934 m.

Golden Star Klubo
Korespondentas.

Business Service
_______Biziiip patarnavimag

Tel. Yard« 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

292.4 i
2924 — Gražus, 

tas; Toks žiurstas _ , 
keletą centų Jeigu pačios pasisiūdin
kite, kuomet krautuvėj už jį reikės 
mokėti iki doleriui. Tokiam žiurstui 
reikia 2 yardus materijos ir 3% yar- 
dų apsiuvinėjimo.

, Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago. III.

Čia įdedu 15 centų ■ ir pralau 

atsiųsti man pavyzd; No.

Mieors

PlAtMlENUS, CETcagtL H
at. In.,liii.iii..... . ...i. j .i bniant 'Wi ................... ..

AŠ čia ne- 
apic kiluš katalikus 

yra 
vadų, 
save

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia____

MERGINA reikalinga namų dar
bui 
6810 So. Western Avė.

ŠAME PRICE

MILLIONSOr POUNDS USED 
Į BY OUR GOVERNMENT

AS42YIARS 
ACO

7
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