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Austrijos Nepriklausomy 
bė Pavojuje•»

Austrija praras ne
priklausomybę, jei 
nesuvaldys Vokietiją
Austrijos diktatorius Dollfuss 

nebegali atsilaikyti prieš na
cius ir dabar vien talkinin
kai gali išgelbėti Austriją

Vokieti-

Dollfuss 
ir visai

VIENNA, s. 25. — Austrijos 
diktatorius Dollfuss turės griū
ti ir kartu Austrijos nepriklau
somybė bus pražudyta, jei tal
kininkai nesustabdys 
jos atakų.

Jau yra aišku, kad 
yra kovų pralaimėjęs
Europai gręsia katastrofa, jei 
Austrija nesulauks greitos in
ternacionalinės pagelbės.

Vokietija pradėjo lig švel
niau elgtis su* Austrija, bet tai 
tik vilkinimas laiko, kad sulai
kyti talkininkus nuo veikimo iki 
bus pervėlu.

Kiekvienų gi minutę Dollfus- 
so pozicija darosi kritiškesnė. 
Jei naciai pasigrobtų Austriją, 
taika Europoje atsidurtų dide
liame pavojuje. Tai butų pir
ma teritorialinė permaina tai
kos sutartyse. Butų tai^dide 
lis pasisekimas Hitleriui ir pas
katintų 
daugiau 
balti joj

Vokietiją bandyti dar 
žemių pasigrobti, Pa- 
ir kitur.

Jau pradėjo tirti 
graftą prie CWA dar

bų 45 valstijose
Ci-WASHINGTON, s. 25.

vilių Darbų Administracija pra
šant Viešųjų Darbų Administ
racijos tyrinėtojai jau pradėjo 
tirti skundus dėl grafto prie 
CWA darbų 45-se valstijose.

Kur nusikaltimai birt? surasti, 
tuojaus jie bus paduoti teisin
gumo departamentui, kad 
kalteliai butų patraukti 
man.

Tik Nęw Hampshire,
mont ir Maine valstijos nebus 
tiriamos, nes iš tų valstijų dar 
nėra gania skundų.

nusi- 
teis-

Ver-

Suėmė auto vagilius

ir Jugo-

Europoj 
nustelbtų

1 Springfieldo politi 
kieriai tebesikivirči

ja dėl svaigalų
Atstovų butas vis dar atsisako 

priimti svaigalų pardavinėji
mo kontrolės bilių

Lietuvos Naujienos
Lietuvos laisvama 
nių suvažiavimas 

Šiauliuose

Kauno mokykloms pas 
tatyti reikia 5 — 8 

mil. litų

c < '

KP

Tai gali iššaukti Italijos ir 
net Jugoslavijos intervencijų, 
bet delei to abejojama. Bet 
čechoslovakija liktų apsupta ir 
galbūt žlugtų mažoji entente. 
Be to labai sustiprėtų naciai 
Vengrijoj, Rumunijoj 
slavijoj.

Vokietijas reikšmė 
labai sustiprėtų ir 
Francijos reikšmę.

Dollfuss gi neteko jėgų delei 
supuvimo reichswehro, kuriuo 
daugiausia jis remiasi. Jo vir
šininkai atvirai veda derybas su 
naciais, bet jis jų nedrysta pa
šalinti. Pats Dollfuss visą 
laikų perdaug švelniai elgėsi su 
naciais ir nedryso juos tvir
čiau paspausti. Daugiausia jam 
. • „Al * * sociaidemokra Amerikiečiai numato 
tai, stipriausia partija Austri
joje, kuri yra griežčiausia nu
sistačiusi prieš nacius, bet jis 
nepaliovė socialdemokratus per
sekiojęs, uždarinėjęs jų laikraš-
čiiis, taip kad bendra kova prieš I Padėtis yra taip pavojinga, kad 
nacius pasidarė negalima. Na- karas guli kiti už kelių mė- 
ciams padeda ir besitęsiąs eko- nešiu 
nominis krizis ir talkininkų ne- . 
ištesėjimas prižadėtos finansi- WASHINGTON, s. 25.—Ali
nės pagelbos. Austrai jau ne- getuose Amerikos oficialiuose 
teko vilties atsilaikyti prieš V o rateliuose yra stiprus įsitikini- 
kietiją, kuri turi 65,000,000 gy- mas, kad karas, tarp sovietų 
ventojų, kuomet Austrija turi Rusijos Ir Japonijos gali kilti 
tik 6,500,000, todėl daugelis per- galbūt u*ž kelių mėnesių.
eina pas nacius, nematydami ki- Santikiai tarp abiejų šalių 
tokio išsigelbėjimo. yra įajp pavojingai įtempti,
——— kad mažiausia provokacija
Buto komitetas nuta-1prad5ti kar«- 
re pakelti pajamų 

taksus

Vaizdelis iš riaušių Paryžiuje, kurios nuolatos kįla iš prie
žasties ruso Sergei Staviskio aferos, į kurią yra įvelti ir augš- 
ti žmonės, su kuriais Stavisky nuolatos draugavo. Riaušes kelia 
daugiausia rojalistai (monarchistai), kad diskredituoti res
publiką.

netolimą Rusijos- 
Japonijos karą

gab

tai- 
rei-

Nors Amerika ir tikisi 
kos, bet Amerikos užsienio 
kalų ekspertai jau studijuoją 
ką turės daryti Amerika, jei 

. Vienas išWASHINGTON, s. 25. —At- kiltų karas Azijoj, 
stovų buto finansų komitetas pirmų žingsnių bus sušaukti 
atmetė iždo departamento pa- valstybių konfeernciją, kuri nūs- 
taisąs pajamų taksų ir priėmė tars kas darytina, 
savo subkomiteto pataisas, ku- Kongresmanai jau svarsto 
rios siekiasi pakelti pajamų kaip Amerika turėtų gintis ir 
taksus, kad surinkti taksais į ruošiasi pradėti tyrimus apie 
metus dar $36,000,000. Ant v:- tai, kaip Amerika yra prisiruo- 
sų pajamų uždedama 4 nuoš. §Usi karui.
normalių taksų, o surtaksai pa
keliami 4 nuoš. ant pajamų Tokio gauta žinių, kad Ru-
virš $4,000, iki 59 nuoš. ant | ataaks, > Japonijos protes-
pajamų virš miliono dol.

Bankų receiveriai 
daugiau suvalgo, 

negu jie suimą
Pernai turėjo $1,000,000 išlaidų 

dauginu, negu jų likviduoja
mi bankai turėjo pajamų

CHICAGO.—Trys jaunuoliai 
vogtu automobiliu bandė pa
bėgti nuo besivejančios polici
jos. Prie 50 ir Damen Avė 
gt. jie įvažiavo į Homevvood 
vieškelių policijos seržanto An
tano Paulus, 4311 S. Wood Si., 
automobilių ir atsimušė j ga- 
solino stoties sienų. Pasėkoje 
Stanley Zabawa, 19 m., 1256 
W. 50th St., liko mirtinai su
žeistas, o John Cledo, * 18 m. 
4717 S. Hermitage Avė., liko 
suimtas. Trečias gi vagilių, 
manoma, Zabawa brolis Albert, 
17 m., pabėgo ir yra policijos 
ieškomas. Serž. Paulus irgi li
ko lengvai sužeistas.

Niekas nenori pri
glausti Insultą

ATHENAI, s. 25.-— Kaip iš
rodo, buvusiam Chicagos mag
natui Samuel Insull, 74 m., ga
li tekti praleisti visų savo gy
venimą plaukiojant Graikijos 
laivais.

tus dėl tu*lų rusų pareiškimų; 
kad Japonija ruošiasi įsiveržti 
į rytinę Siberiją. Rusijos atsa
kymas esąs nepatenkinantis ir 
išsisukinėjantis.

Amerika irgi padavė protestą 
Japonijai dėl niekurių Japoni
jos užsienio reikalų ministeri
jos viršininkų pareiškimų.

Senatas svarsto pi 
nigų bilių

CHICAGO.—Valstijos audito
riaus Barrett paskelbtos at
skaitos 148 uždarytų bankų pa 
rodo, kad nežiūrint suvienijimo 
receiveryščių daugelio Chicagos 
ir Cook pavieto bankų, receive- 
rių išlaidos dagi viršija tų ban
kų pajamas.

Receiverių t .išlaidos 1933 n ., 
visu $1,000,000 viršijo tų ban
kų pajamas, nežiūrint tų ban
kų paneštų virš $3,400,000 nuo
stolių jų turtą likviduojant ir 
paverčiant į pinigus. Daugelis 
bankų pabaigoje pereitų metų 
turėjo daugiau skolų, negu tu
rėjo trys mėnesiai atgal, nežiū
rint to, kad per tą laiką nema
žai jų turto buvo išparduota.

Per paskutinius tris 1933 m. 
mėnesiui receiverių išlaidos vir
šijo pajamas $520,470 kuomet 
per tris mėnesius prieš tai iš
laidos viršijo $298,848. Per pas
kutinį pusmetį išlaidos viršijo 
pajamas $819,318, kudmet per 
pirmąjį pusmetį išlaidos virši
jo pajamas $179,059.

Visos receiverių išlaidos sie
kė virš $3,000,000, kurių treč
dalis nuėjo advokatams. Algo
mis receiveriai gavo $366,645. 
Advokatų ir receiverių algos su
daro 44 nuoš. visų išlaidų.

Pajamų gi tuo tarpu* gauta 
tik $2,000,000. t

SPRINGFIELD, III., s. 25.— 
Springfieldo politikieriai vis dar 
tebesikivirčija dėl sutvarkym) 
svaigalų pardavinėjimo valsti
joje.

Senatas prieš kiek laiko pri
ėmė taip vadinimą Lager bilių, 
kuris buvo taip pataisytas, kad 
iš originalio biliaus beveik nie
ko nebeliko.

Atstovų butas tam biliui pa
sipriešino ir ikišiol ėjo užkuli
sinės derybos tarp atskirų po
litikierių grupių.

Tik šiandie į vakarą sena,to 
priimtas bilius priėjo prie pir
mo balsavimo atstovų bute, bet 
pralaimėjo, nes gavo tik 88 bal
sus, kitomet reikia gauti 102 
balsus. Daugelis atstovų su
silaikė nuo balsavimo. Po to po
sėdis buvo nutrauktas vienai 
valandai, kad politikieriai dar 
sykį galėtų pasitarti.

Biliaus priešininkai nurodo, 
kad biliaus patvarkymai sugrą
žintų didžia uSį graftą ir butų 
naudingi tiktai bravorininkams 
ir degtindariams.

Bilius bus balsuojamas dar 
kelis kartus iki jis galbūt bus 
pervarytas. Taip būna papras
tai. Politikieriai priešinasi iki 
išsidera sau privilegijų ir tada 
balsuoja už bilių.

Gubernatorius Horner tikisi, 
kad dar šįvakar bilius bus pri
imtas ir ruošiasi
specialį legisl. posėdį ateinančią 
savaitę, kad paskirti pinigų svai
galų komisijos išlaikymui ir 
svaigalų pardavinėjimo įstaty
mų vykihimui.

skyrių

Ilgūnui

klausi-

šaukti tretį

Šimtai žmonių žuvo 
potvyniuose Chinijoj

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskj šilčiau.
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:- 

56.

Teisingumo ministerija ruo
šiasi duoti jam leidimą apleisti 
šalį, bet dar jokia šalis nesuti
ko jį priimti ir duoti įvažiavi
mui vizų.

Nesitikima, kad jis sutiks 
pasiduoti Jungt. Valstijoms ir 
stoti į teismų. Tad atėjus pa
skirtam išvažiavimui laikiri, jis 
bus nulydėtas į pirmų išplau
kiantį Graikijos laivą ir į jį pa
sodintas. Ant laivo jis turės 
ir pasilikti, niekur neišlipant 
jei nenori patekti j Amerikos 
rankas.

WASHINGTON, s. 25.—Se
natas jau pradėjo svarstyti ad
ministracijos pinigų bilių. Kal
ba tik biliaus priešininkai, nes 
šalininkai tik laukia progos kuo- 
greičiausia eiti prie balsavimo.

Labiausia Kiliui priešinasi 
šen. Glass, demokratas, kadan- 
g jis reiškiąs pinigų infliaciją. 
Šen. Borah, gi priešinasi biliui 
kap tik todėl, kad jame nėra 
pinigų infliacijos.

GARTERVILLE, III., s. 25.— 
Mrs. Gower viena užpuolė gem- 
bleriavimo u*rvą, išdaužė visus 
rakandus, pasigrobė rastus pi
nigus ir parsivedė savo vedusį 
sūnų, kuris nuolatos ten lan
kydavosi ir praleisdavo pinigus.

CINCINNATI, O., s, 25. - 
Joąeph Weber, 79 m., preziden 
tas nacionalio banko iš Mount 
Healty, O., nuvyko į piknikų 
daržą ir ten nusišovė., Jo ban
kas tebėra uždarytas.

Bomba pieno san 
krovai

CHICAGO.—Užpeeritų naktį 
sprogo bomba prie nepriklau
somos “cut-rate” pieninės Chi
cago Hjeights, kuri pridarė nuo
stolių už kelis šimtus dol.

SIOUX CITY, la., S. 25. - 
Užsidegus ūsams sudegė Cla- 
rence Ellis, 83 m. Nuo ūsų už
sidegė jo drabužiai ir jis tiek 
apdegė, kad pasimirė išgulėjęs 
ligoninėje pustrečio mėnesio.

.............. .. ir..........1 ■■■'

EAST GARY, Ind., s. 25. — 
šiandie savo sūnaus namuose 
'pasimirė IVIrs. Mary Reich, 108 
m. amžiaus. Ji buvo seniausia 
Indianos gyventoja. Kilusį iš

SHANGHAI, s. 25. — Keli 
šimtai žmonių prigėrė ir apie 
4,000 žmonių liko be pastogės 
urnai išsiliejus Geltonąja! upei 
pietinėj Hopei provincijoj, kuri 
ir pirmaiu yra skaudžiai nuken
tėjusi nuo potvynių.

Potvynis užėjo staigiai, be jo
kio įspėjimo. Tūkstančiai suli
po ant stogų ir į medžius, kad 
išsigelbėti nito šalto, pilno ledų 
vandens.
" " ' ■ *!'' ' ■ ■ ■

Ir žemės drebėjimas

Pusiau ,oficialus žinios sako, 
kad žemės drebėjimas supurtė 
Shansi ir Suįyuan provincijas, 
sugriaudamas namus ir griu
vėsiuose palaidodamas žmones. 
Bet nemanoma, kad daug žmo
nių butų žuvę. 

•< ________________

H0LLYW00D, Cal., s. 24.— 
Lupę Valez, meksikietė filmų 
aktorė pasimetė su Johnny 
Weismuller, buvusiu plaukimų 
čempionu, pagarsėjusiu “Tarza
no” ’rolės vaidinimais. Pasime
tė, kadangi jie esą nitolatos 
bardąvosi. Vedė jiedu slapta La 
Vegas, 

d.
Nev. miestely spalio

8

YORK, s. 24 r . Aš

-/ !• a it -f yPStm V* 1/' X

‘ . Kilusį iš 
Holandijps. Ji paliko 6 sūnūs 
L 2 j anūkus ir jų vaikus.

- •'.> ;.4.‘ -• - S ‘ . i

ir 65

NEW
tuoni armėnai liko' apkaltinti 
sąryšy su nuderimu bažnyčioje 
Armėnijos vyskupo Leon Tou- 
rian. Visi jie yra kaltinami už 
pirmo laipsnio žmogžudystę.

.SCIOTOVILLE, O., s. 25. - 
Daugiau kaip 50 žmonių liko 
sužeista senoj, griūvančioj baž
nyčioj įlvžus grindims ir 400 
parapijonų nukritus į rūsį.

f

ŠIAULIAI.— Gruodžio 27 d. 
10 vai ryto Liaudies namų sa
lėje pradėjo posėdžiauti Lais
vamanių E. K. dr-jos 
atstovų suvažiavimas.

Paskaitą šliupui ir 
policija laikyti neleido.

Civilinės metrikacijos
mą referuoja J. šliupas. Civi
linė metrikacija busianti įves
ta, nes valst. taryba esanti jau 
priėmus jų IlI-čiu skaitymu. 
Siūlo rezoliuciją, kurioje Reika
laujama, pasiremiant konstitu
cijos garantijomis, kad butų 
įvestos civilinės jungtuvės ir 
kt. metrikacija.

Atstovai kalba, kad civilines 
metrikacijos įvedimo laukia ne 
tik laisvamaniai, o ir didesnioji 
liaudies dalis.

Joniškio atst. Žukauskas siū
lo griežtai vykdyti savo princi
pus: nesituokti bažnyčiose, 
nekrikštyti vaikų, atatinka
moms įstaigoms priseis šį met
rikacijos reikalų tvarkant nori 
—nenori įvesti civil. metrika
ciją.

Suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią civil. met
rikacijos, kai ji bus galutinai 
pabaigta redaguoti— bus., pa
siųsta atatinkamoms įstaigoms 
bei paskelbta . spaudoj. • • ' •

Skyriai skundėsi, kad pav. 
Kruopiuose tikintieji laužo ir 
daužo laisvųjų kapinių tvoras, 
išplėšia įmūrytus dokumentus

Bendrai visi skyriai nusiskun
dė susidurtą steigdami laisvą
sias kapines su klerikalais bei 
administracijos trukdymais; kle
rikalai smurtu grasų atskiriems 
laisvamaniams; pav., Jonišky 
sunaikino kapines; kėsintas! net 
nužydyti Valašinų (šio smurto 
vykdytojams esanti užvesta net 
byla).

Žemaičiuose sąlygos ne leng
vos: kunigai per valdininkų 
žmonas darą atatinkamus spau
dimus prieš laisvamanius ir 
bendrai pažangiuosius. Telšiuo
se laisvąsias kapines steigti su
kliudė klerikalai.

Šimkaičiuose pavasarininkai 
taip puldinėję žmones, kad bu
to savininkai nčt pažadėjimus 
savo duoti butų laisvamanių 
susirinkimui—atsiėmę ir laisva
manių steigiamasis susirinkimas 
įvyko ore prie valsčiaus valdy 
bos.

O Žagarėj mokytojai A. Tar
vydas ir E. Levinskas už per
skaitymų bespalvės brošiūrėlės 
ir biografijos (kurie buvo spaus
dinti ^‘Medicinds” žurnale) 
laisvamanių susirinkime— buvo 
iškelti į užkampius ir ten ne 
gavę pagelbininko mokytojo ir 
kapeliono—yra patys priversti 
mokyti vaikučius poterių.

Del to suvažiavimas pagei
dauja steigti fondą kovai prieš 
provokacijas, ir teikti juridinę 
pagalbų nukentėjusiems ir t.t.

Propagandai laisvamanybės 
idėjų Kauno skyriui lies toliau 
“Laisvųjų mintį”. Kiekvienas 
skyrius įsipareigojo siųsti “L. 
Minčiai” po tris litus kas mė
nesį.

Sustojus “Laisvamaniui” dėl 
ne nuo redakcijos pareinančių 
priežasčių-—prisėjo skaitytojus 
kompensuoti dr. J. šliupo dviem 
leidinėliams, kuriuos pats Šliu
pas tam reikalui paaukavo.

KAUNAS. — Kauno miesto 
pradžios mokyklų iš viso da
bar yra 197 komplektai. Mie
sto savivaldybė iš šio skaičiaus 
išlaiko 171 komplektų, kurių 
tik 45 yra nuosavuose namuo
se. Reikiamam komplektų skai
čiui nuosaviems namams pasta
tyti, kaip apskaičiuojama, Kau
no miesto savivaldybei iš vi
so reikėtų apie 8,100,000 litų. 
Jei statyba butų pasirinkta pi
gesnė, ši suma .gal galėtų nu
kristi ligi 5,000,000 litų. Pagal 
praktikuojamų mokyklų statj • 
bą vienas komplektas su pa
galbiniais bustais ir sandėliais 
vidutiniškai sudaro 1,000 kuh. 
metrų ir statyba atsieina 50.- 
000 litų.

Krizis viešpatauja ir 
Alytuje

ALYTUS.—Paskutinėmis die
nomis įsiviešpatavus šalčiui, iš 
miesto parko eilės darbininkų 
ir jų žmonų gabena smulkius 
žabelius kurui. Mažose jų lūš
nose šaltis. Vargas jų šeimi
ninkams su mažais vaikais; prie 
blogų buto sąlygų dažni ir su
sirgimai.

Mieste eina iš kiemo į kiemų, 
netikivietinių, bet ir iš kaimo, 
ubagų. Nežiūrint šalčio eina 
0;1 metų vaikai. Per dieną kai 
kur, viešiau, vidutiniškai apsi
lanko 10—14 ubagų.

Darbininkų padėtis: malkų 
piovėjas per dieną uždirba vi
dutiniškai 1,5—2 lt. Statyba 
sustojusi, viešų darbų, išskyrus 
miško kirtimą, nėra.

Atbunda laisvamaniai
PANEVĖŽYS. — Paskutiniu 

laiku jaučiamas Panevėžio lai
svamanių atbudimas. Pradėta 
galvoti apie veikimų, kapinių 
steigimą ir k. Susirūpinta 
įsteigimu laisvamanių d-jos 
skyriaus ir t. t.

Tauragė bus I eilės 
miestas

TAURAGE. —Tauragės mie
ste dabar yra apie 10,000 gyv. 
1934 m. vid. reik, ministerija 
žada Tauragę pripažinti I eilės 
miestu*. t

STATYS MOKYKLAI 
PATALPAS

1934 m. aniesto savivaldybė 
statys moderniškų murinę pen
kių komplektų pr. mokyklą. 
S-vė išlaiko šiuo laiku 4 moky
klas, kurios yra svetimuose bu
tuose, išskiriant pr. mok. Nr 
2. Už nuomą s-bė per metus 
sumoka nemažų sumų.

ra
tf*-'

./M,

laisvamanybės

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

' Chicago, IU
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K LIETUVIŠKO 
VEIKIMO 

Viekšniškis—Paulė
Prieš dvidešimtį metų...

turėsime nepri- 
dvidešimt

darbo

žmogaus gyvenime, o drau
ge ir tautos gyvenime,' 20 me
tų laikotarpis, daug ką įneša 
ir pakeičia. Paskutinis 20-ties 
metų laikotarpis musų tautos 
gyvenime padare didžiausių pa
žangų — politiniame ir kultū
riniame gyvenime. Prieš 20 
metų mu‘sų tauta buvo paverg
ta po svetimu jungu, prieš dvi
dešimt metų dauguma musų 
nemanė, jog
klausomybę. Prieš 
metų dar tūkstančiai lietuvių 
bėgo iš savo gimtojo krašto 
laimės ir laisvės ieškoti į to
limąjį užjurį — Amerikų. Prieš 
20 metų lietuviai
žmonės, gyvenantieji š. Ame
rikoje ėmė rūpintis ne tik sa
vo asmeniniais ir tautiniais rei
kalais, bet ir savo darbo kla
sės reikalais. Taip, prieš 20 me
tų Amerikos lietuviai, darbo 
žmonės, įkuria pirmąjį savo 
dienraštį “Naujienas”, kuris 
per ištisų dvidešimtmetį stovė
jo tautos, laisvės ir darbo žmo
nių reikalų sargyboje. Per dvi
dešimt metų “Naujienos”, lyg 
žibintuvas, keliavo po lietuvių 
darbininkų namus, po sama
notas Lietuvos kaimiečio ba
kūžes, nešdamos ir skelbdamos 
naujų geresnį rytojų, raginda- 
mos šviestis ir kovoti už savo 
reikalus.

Tūkstančiai lietuvių jas skai
tė, švietėsi ir tebesišviecii!. 
“Naujienos” savo gyvenimo lai
kotarpyje nepraėjo nepastebė
jusios, neišaiškinusios svar
biausių gyvenimo įvykių, — 
jos buvo mokykla ir kelrodis 
daugeliui musų tautiečių, šian
dien, minėdami dvidešimtį me
tų “Naujienų” amžiaus, turi
me konstatuoti, jog jos savo 
pasižadėjimus ištesėjo, jos ne
iškrypę iš tų vėžių, ant kurių 
jos rėmėsi.
-Jei mes jaučiamės, jog “N.” 

yra daug prisidėjusios prie 
musų kultūrinio, musų visuo
meninio, darbo žmonių reika
lų, mes pasistengsime ne tik 
šį laikraštį remti, bet drauge 
šias 20-ties metų sukaktuves 
tinkamai atžymėti ne tik Chi- 
cagoje, bet kitose didesnėse, 
lietuvių apgyventose, kolonijo
se.
Lietuvių Mokslo Dr-jos paren

gimas pasisekė

L. M. Dr-ja praeitų sekma
dienį, sausio 21 d., savo sve
tainėje surengė kortų lošimų, 
žmonių susirinko pilna žemu
tinė svetainė. Butą įvairių lo
šimų.

Lošėjai laimėjo daug gražių 
dovanų. Jų buvo įvairių, pra
dedant gardžiais rūkytais kum
piais, baigiant išmargintais 
rankšluoščiais ir kitomis gro
žybėmis. Neveltui žmones kal
ba, jog L. M. D. parengimai 
būna gausingi ir pasekmingi.

“Naujienų” jubiliejus 

šiais metais sukanka 20 pie
tų nuo pirmojo “Naujienų” nu
merio pasirodymo. Per šį lai
kotarpį tūkstančiai lietuvių 
“N.” skaitė ir su jomis susi
gyveno.

Pittsbifrgh’o 
geriau pasakius, 
skaitytojai, šiais 
(March) 4 dienų,
minėti 20 metų “Naujienų” ju
biliejų. Programas 
ir įdomus. Teko 
busiąs koncertas 
Programų išpildys
svečiai iš tolimesnių kolonijų; 
tikimasi net ebieagiečių turė
ti, 
šio

“Naujienų” 
metais kovo 
rengiasi pa

bus įvairus 
girdėti, jog 
ir kalbos, 
vietiniai ir

vq ųc kunigai, ųė davatkos. 
Ir nors taip dručiąi būdavę 
kviečiami ir mučų tąuliniukai 
yra nemažai ir čeverykų nu
plėšę, besukdami apie kleboni
jas ir bekalbindami musų ger
biamus parapijų vadus, kad 
prisidėtų prie bendro lietuviš
ko darbo, ale vis pastangos bū
davo be pasekmių.

šį kartų tai Pittsburgho tau
tininkai tikrai gali pasididžiuo
ti, kad jų ilgų metų darbas ne
buvo tuščias, ir jiems pasise
kė prikalbinti kunigus prisidė
ti su būriais davatkų prie ben
dro tautiško darbo.

Gali koks “nedavierka” pa
klausti, kame tas didysis Pitts
burgho katalikų pasirodymas 

•buvo? štai, gerbiamieji, ir fak- 
tai. Mums pribuvus į Piliečių 

gali svetainę kaipo delegatams apie 
gerų

prieTaigi, rengkimės visi 
šaunaus paminėjimo.
Lietuviška spaustuvė

Pittsburgh’o lietuviai 
pasididžiuoti turėdama
lietuviškų spaustuvę, kur spau
dos darbai yra atliekami šva
riai, gerai, o svarbiausia — 
taisyklingoje lietuvių kalboje. 
Jos savininku yrą plačiai žino
mas laikraštininkas Jitozas Bal 
trušaitis. Taigi turintieji spau
dos darbų, kreipkitės į J. Bal
trušaitį adresu: 105 Seneca St„ 
Soho.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Draugijų atstovų susirinkimas 

dėl rengimosi prie Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktu
vių paminėjimo ir katalikų 
“istoriškas” pasirodymas.

f
S. L. A. 90 kuopos kortų 

lošimas

Bridgeviliečiai ir visa apy
linkė rengiasi skaitlingai atsi
lankyti į kortų lošimų — “Card 
party”, kurių rengia S. L. A. 
90 kuopa Bridgeville, Pa., Owi 
svetainėje. Diena — sausio 28; 
laikas8 vai. vakaro. Kuo
pos nariai dirba išsijuosę, o 
dovanų bus gerų ir vįsiem už
teks. Na, o lošimai bus tik
rai įvairus,
tikrai busite patenkinti.

Atsilankykite, o

Sausio 21 d. įvyko PittsbuT- 
gho ir apylinkės draugijų at
stovų susirinkimas Lietuvių Pi
liečių svetainėje. Susirinkimas 
buvo sušauktas Lietuvių Vaiz
bos Buto dėl surengimo Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tuvių paminėjimo Pittsburghe. 
Dalyvavo 30 draugijų, parapi
jų ir draugijėlių bei lygų su 
117 atstovų.

Tai, tur būt, bus pirmas isr 
toriškas Pittsburgho draugijų 
susirinkimas, kuriame Pitts- 
bi/rgho ir apylinkės katalikai 
taip drąsiai pasirodė. Tatai tu
rės būti Lietuvos tautos iste
rijoj užrašyta kaipo žymiau
sias įvykis tarpe Pittsburgho 
lietuvių katalikų. Nors šiais 
Kristaus metais nieko tokio 
ypatingo Lietuvos istorijoj ne
buvo atsitikę (išskiriant Da
riaus-Girėno perlėkinių per pla
tųjį Atlantikų), kas galėtų taip 
sujudinti Pittsburgho kunigus 
ir visas davatkas. Nors dėl Da
riaus ir Girėno rengimosi skri
sti per Atlantikų Pittsburgho 
kunigai ir davatkos nė piršto 
nepakrutino, bet drąsieji lakū
nai žuvo Vokietijos miškuose 
ir kai visi liūdėjo dėl lakūnų 
mirties, tai ir Pittsburgho ku
nigai laikė pamaldas už žuvu
sių lakūnų sielas, žinoma, ne 
už dy.ką, ba kunigams nevalia 
už dykų pamaldas laikyti.,.

Nieko panašaus nebuvo da
roma dėl didelių Lietuvos tau
tos istorijos įvykių, o tik dėl 
paprasto Lietuvos Nepriklauso
mybės 16-kos metų sukaktuvių 
paminėjimo įvyko tas didysis 
“istorinis” Pittsburgho katali
kų pasirodymas. Kiek man yia 
žinoma, Pittsburgho lietuvių 
veikimo istorija laikė virš 20 
metų laikotarpio, tai pirmas 
toks katalikų pasirodymas bu
vo, Pittsburgho lietuviai daug 
jau Visokiu bendrų parengimų 
yra,., darę, v kaip tai dėl padėka? 
yonės Amerikai už Lietuvos 
pripažipimų, dėl profesoriau# 
M. Biržiškos sutiktuvįų ir k.e- 
lėtos kitų.

Bet nė viename virš milž
tame apvaikščiojime neijalyva-

8 vai. vakaro, jau radome su
sirinkimų pradėtų. Todėl tikrai 
nežinome, ar jis buvo pradėtas 
su malda, ar be maldos. Prie 
stalo sėdėjo p p. J. T. Tamke- 
vičius kaipo prezidentas, P. Pi- 
varonas kaipo vice-prezidentas, 
Kastantas Vaišnorius kaipo 
sekreįorius ir J. K. Mažukna 
kaipo sekretoriaus padėjėjas ar 
kaipo antrasis sekretorius — 
tikrai nežinau*, 
prie stalo ir priiminėjo man
datus. Mes savo mandatus ir
gi pridavėm. Už kiek laiko pra
sidėjo mandatų skaitymas. Te
ko tad sužinoti, kokios drau
gijos buvo atstovaujamos ir 
kas jas atstovauja.

Aš stengiausi užrašyti nors 
katalikiškas draugijas, kurios 
dalyvavo šiame draugijų susi- 
rinRitne. Pagal mano geriau
sius užrašus, tai sekamos ka
talikiškos draugijos dalyvavo: 
Lietuvių Rymo Katalikų Fede
racijos skyrius iš Homestead,

tik sėdėjo

nia pasiūlymai iš delegatų įr 
Jono Pųbųrčiaus pągąnuptą 
dienotvarke liko priimta- Pa • 
romą tarimai vienas po kitam. 
Nutųriųma apvąih$č|oti Lietu
vos Nepriklausomybės sukaktu
ves vasarįo 18 d.; Lietuvių Pi
liečių svetainėje. Dėl svetainės 
įvyksta nedidelis susikirtimas. 
Mat, Lietuviu Moks|p Draugy
stės delegatai ir kiti pa^an^ie’ 
ji ^legatai stojo tfž Lietuvių 
Mokslo Draugystę. Atžagarei 
viai stojo už Piliečių svetai
nę. Dauguma pasisako n? Pi
liečių svetainę.

' Einame ir

pa- 
šv. 
šv. 
ko-

South Sidės, North Sidės, gal 
ir iš kitur kur; šv. Vincento 
parapija McKees Rocks, Pa.; 
Kunigų kuopos delegatai, Tre
tininkų Draugija, švento Ro
žančiaus Draugija (tikrai ne
galiu pasakyti “šventų škap
lierių Draugija ar dalyvavo, 
ar ne), paskui šv. Marijos Vai
kelių Draugija, šv. Antano 
rapija Bridgeville, Pa.; 
Pranciškaus Vienuolynas; 
Kazimiero parapija (kažin
dėl nebuvo pakviesta Šv. Jur
gio Taktiška parapija. Gal bui 
Vaizbos Butas bijojo kviesti 
tautiškų parapijų, kad “neza- 
ležninkai” nepasmardytų Pilie
čių svetainę). Be to, dar buvo 
Šv. Vincento Rėmėjų Draugi
ja ir šv. Alfonso parapija iš 
Bentleyvįlle, Pa.

O jei kokių katalikiškų drau
gijų ar parapijų buęiau ir pra
leidęs, tai tas bus įvykę ne iš 
blogo noro. Apie “bedieviškas 
ir laisvamaniškas” draugijas, 
tai nieko ir nerašau, pors ir 
“bedieviškų” draugijų buvo, ga
na daug. Bet delegatų jos ne 
turėjo tiek daug, kaip kad ka
talikiškų. Ypač nuo Tretinin
kių, Rožančninkių ir Marijos 
Vaikelių buvo labai daug de
legatų.

šaukiant delegatų vardošau- 
kį, visi atsiliepiame ir visi' jau
čiamės, kaip vienos motinos — 
tautos vaikai, čia randasi susi
rinkę visi kunigai, davatkos, 
katalikai, laisvamaniai', tauti
ninkui, šliuptarniai,» socialistai 
ir bolševikai. Visį .yra lietuviai, 
o niekas kitas... Graži idėjų, 
ar ne? Tikrą tautiška meilė 
mus čionąis visus sutraukė.

Dieno# tvarkos vedėjai jau 
buvo išrinkti dar pirm sužino
jimo, Kas yra delegatai. WęlL 
einųrpa prie dienotvarkės. Pa
sirodo, kad dar d i enotvarkūs 
jokios nėra pagaminta, Daro- 

••. '■ . • ■ . . . -' .

prie komiai j <>s 
rinkįmo, kuri rūpinais nępri- 
klausomybės sukąktuvių pamir 
nėjimo programų, čionai ir pa
sirodo, kad ne visi delegatai tu
ri lygias teises, kad ne visi 
tairtos-motinos vaikai, ir kad 
vieni yra tikri tautos sūnus, 
o kiti tai tik posūniai.

Kada buvo prieitų prie ko
misijos nominųvįmp, tai tik 
buvo duodamas balsas tikriems 
tautos sunams, o jei koks po
sūnis norėjo balsų gauti, tai 
pirmininkas Tamkevičips, pade
damas vice-pirmininko Pivoru- 
no, posūnių visai ųęmatę ir ne
girdėjo iki buvo nominuotas 
reikalingas skaičius komisijos 
narių, O kai tas skaičius buvo 
nominuotas, tai be jokių cere
monijų geras tautos sūnūs F. 
Radžiukinas paduoda įnešimų, 
kad uždaryti nominacijas ir 
kad aklamacijos ?bVdU rinkti
nė komisija butų, išrinkta.

Posūniai pamatė, kad yra 
vartojamas “steaith’bleris”, kad 
yra negražiausių bųdu trem
piamos paprasčiausios parla
mentarinės fėisėš' iį’kžd jie yra 
nepageidaujami ■ į jokių komi
sijų. Jie pareiškė ^Otestų prieš 
“steamrolerį” ięfcirinusiramino, 
geriausiai žinodami, kad 'ęlaygf? 
kų rankos viskų nusvers, Jįe 
dar kartų patyrė, kad lokio da
lyko, kaip visi ‘‘vienos tautos 
vaikai”, visai nėra.

Komisija buvo išrinkta iš se-r 
karnų narių: J. B, TamkevL 
čius, P. Pivaronas, K. S. Stra
vinskas, A. Lelippis, S. Simot 
navičius, X, Medonis, J. Vir? 
bickas ir J. Pabarčius.

Svarstant programų, buvo 
nutarta pasitenkinti vietiniais 
kalbėtojais, ir p. J. Virbickas 
davė įnešimų, kad kun. Misius 
butų kalbėtojas, kaipo tikras 
lietuvis ir didelis patriotas. O 
kas bus daugiau “tikrų” lietu
vių kalbėtojų, taiv palikta ko
misijos nuožiūrai. Buvo kalba
ma ir apie amerikonus kalbė
tojus. Vienas iš posūnių pa
siūlė, kad butų pakviestas mie
sto majoras. Bet >pri,e to pa
siūlymo biivo paduotas “tikro 
sūnaus” pataisymas, kad rei 
kia ne majorų kviesti, bet pat 
Suvienytų Valstijų( Prezidentų 
Rooseveltų. Ir prasidėjo ginčai 

majo-

bos rinkimai |y kiti svarbesni 
tarįįnąį daromi

Susirinkime dalyvavo apie 20 
nariu. W kitu svarbesnių ta
rimų buvo pakeltas klausimus 
dėl VfUdybo^ rįųfcimp. Pakėlus 
šį klausimą, pasireiškė lyg ir 
ppąųajprątiTO8* Mat* vieni vaiz" 
bininkai ėmė tikrinti, kad jau 
valdyba esantį išrinkta, o ki- 
ti M dv nerinkta ir 
kad tik šiame susirinkime tu- v
rinti būti išrinktą. W lxff ir 
ginčus. Tačiau prezidentas p. 
p. Pivaronas jsimąiše ir paąiš- 
kinp? kad vaidyba dar nebuvo 
rinktų ir tįk Siame si^iripki- 
me turinti būti Išrinkta.

Priėjus prie valdybos rinki
mų, pasirodo, kad nauju kan
didatų nesiranda, Todėlpf čiu- 
bi# paduoda įnešima, kad visa 
senoji valdyba butų aklamaci
jos budu išrinkta. įnešimas bu
vo priimtas ir visa senoji val
dyba aklamacijos keliu lįkp iš- 
rinkta. Dar pirmininkas pa
klausinėja senosios valdybos 
narių ar apsiima. Pasirodė, kad 
apsiima. Tad sp’ valdybos rin
kimais buvo greit apsidirbta. 
Vaizbos Puto Valdybų suside
da iš prezidento P. Pįvąrpno, 
vice-prezįdento Antano Kati
liaus, sekretoriaus Kastanto 
Vaišnoriųus, iždininko K. S. 
Stravinsko ir iždo globėju Ado
mo Marčiulaičip bei J. Virbic
ko.

Buvo renkami delegatai j 
draugijų atstovų susirinkimą, 
kad prisirengti prie Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
paminėjimo. Su delegatų rinki
mu pasirodę ne taip lengva: 
kurie buvę perstatomi, tai tie 
dažnai jųų buvo išrinkti dele
gatais nuo kitų draugijų,,o vie
nas buvo perstatytas, kuris ne- 
labai patinkamas musų “šimta
procentiniams”. To delegato 
perstatymų ponas prezidentas 
priprastų jam budo nenorėjo 
girdėti ir vis ieškojo kitų, kas 
galėtą apsiimti. Bet nesuradus 
kitų, ųors ir pepprįai, bnvo per
statytus ir įšriuktaSu. Vargais 
negalais pųsįąė’kę'įšriijkti 7 de 
legatus J nors buvo pageidauja
ma kiek gulimą daugiau jų iš
rinkti- Prie tų 7 delegatų nu
tarta pridėti ir vįsų valdybų. 
Valdybos nariai skaitysis dele
gatais,

Kitas gana svarbus nutari
mas 
sijų. Kad diskusijos butų tvar
kingesnės, tai buvo nutarta, 
kad Dr. J. T. Baltrušaitienė 
skaitytų referatų, o diskusan- 
tais tapo paskirti J. V, Gra
jauskai ir A. E. Katilius.

Tačiaus darant tų nutarimų 
pasireiškė gana keistų nuomo
nių, — vieni vaizbininkai bi
jojo tokių diskusijų ir pareiš
kė, kad jos bvfs tik tulžies iš- 
lięjimas vienų biznierių prieš 
kitus. O kiti buvo tos nuomo
nės, kad diskusijos butų geras 
daiktas ir daug dalykų išsiaiš
kintų ir gal pekurie nesusi
pratimai tarpe biznięrįų išnyk
tų. Bet prezidentas davė pata 
rimų, kad kas bus diskusuo- 
jama, tai apie lai neturėtų bu'- 
ti rašoma į spaudų. Reiškia, 
ponas prezidentas labai bijosi 
spaudos. Tur būt, jaučia ką 
nors labai negero tarp musų

dėliai to, ‘ką. kviesti, 
rų, ar prezidentų. Pagalios, šis 
dalykas palikta komisijos nuo
žiūrai, — ką pakvies, tas bus 
gerai. Greičiausiai bus, kad 
amerikonais kalbūtojąis pasirn- 
pips Balsuotojų Lyga.

Kitų kartų parašysiu apie 
tai, kodėl buvo sukviesta į š 
susirinkimų davatkos ir kuni
gai ir kas ^augiausiai pasidar
bavo.

f w Reporteris.
i .
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S. S. Pittsburgh, Pa,
--------•- - ; ./

Lietuvių Vaizbos Bųto metiniž 
r;\siri nkimas

■ .< ■ ■ ■ 

"—"‘"i-
■ Sausio 18 d., Lietuviu Pilięr 

čių svetainėje įvyko Lietųvįų 
Vaizbos Buto metinis susirin* 
kimas, ku*r turėjo Luti Vuldy-

, . . ' "VU

eis pęnia Keldušienė, iki bus 
užbaigtas organizacinis darbas 
r išrinkta pastovi valdyba.

— Reporteris.

VILNIAUS VADUO
TOJAI

- tai surengimas disku-

Tai tiek apie musų vaizbi
ninkų metinį susirinkimų.

—• M.

S. S. Pittsburgh, Pa
įsikūrė Lietuvių Moterų 

Tąyyba

Sausio 17 d.’ pas ponių Ęu*t- 
sevįėienę, §020 Sarah St., ^vy
ko Pitti)ųrghQ lietuvių darbš
tesnių moterų susirįpkimas, ku
riame buvo suorganizuota Lie
tuvių Moterų ’Tąfyba. šios pr- 
gani^ijoa tiMas bus gelbėti 
lietuvių našlaičiams ir apleis
tiems lietuvių kūdikiams.

Moterų, organizacijos tikslai 
laba} 'gražus ir prakilnus ir, be 
abeionįs, Pittsburgho lietuviai 
tatai įvertins.

Laikinos raštininkės pareigas

“Amerikos Lietuvyje” (sau
sio 20 d.) Lietuvos žmogus su- 
numeriuoja visas Am. lietuvių 
kolonijai parodydamas kuri 
ką nuveikė Vilniaus Vadavimo 
klapsimu 1933 metais. įdomiau
sios tame sąraše yra šios dv. 
eilutės:

“18. Pittsburgh, Pa., ką sky 
rius nuveikė, žinių perą”.

Trumpos eilutės, bet daug1 
pasako,

“Nęra žinių” — tai svar
biausia žinia apie tautininkų 
(fašistų) darbuotę Pittsburgho 
apygardoje. Bet kas nors tu
ri pasakyti Lietuvos žmogui, 
ką tie didvyriai nuveikė per 
tą laikų. Taigi tegul bus man 
pavelyta tatai pasakyti. Jie 
visgi daug ką ųų*veikė. Sieksi
me dar pirm 1933 metų jų Vil
niaus Vadavimo darbą. Būtent, 
garsino kokį parengimų. Dide-| 
|ėse kortose garsino: “Viniaus 
Vadovijno” reikalams. Tokias 
savo klaidas drąsiai išplatino, 
ant sienų kabino viešose vie
tose. Kiek pelnė iš to, nėra ži
nių. Visi “liurbiai” turėjo su
prast, kad “Viniaus” tai reiš
kia Vilniaus. Apie šį dalyką 
pernai kažin kas priminė “Tė
vynėje”.

Vyriausias Pittsburgho vado 
vąs visur tmd būt prezidentu, 
kur tik jis dalyvauja. Jisai 
liurbiai8 vadina visus, kas tik 
išdrįsta jo klaidas parodyti ar
ba kritikuoti. Nuo to “Viniaus” 
vadavimo praėjo metai. Pernai 
pavasarį šisai neliurbių komi
tetas vėl susimąstė Vilnių va 
duoti. Išplatipo vėl anti-Jietu- 
viškite plakatus (t. y. su klai
domis, priešingomis lietuviškai 
gramatikai, rąšybaį, kalbai) 
Be to, dar buvo šiaip parašy
ta:

“Jei nenori būt Lietuvos ju- 
došium, ateik į šį susirinki
mą”.

Tai buvo šaukta lietuviai ii 
ypač jų draugijos į bendrą 
susirinkimų. Visi lietuviai, lyg 
susitarę, nusisprendė neklausy
ti tokio kvailo ir gramatiškai 
sudarkyto atsišaukimo. Ar jįe 
visi buvo Lietuvos judošįąis? 
Klauskit Pittsburgho preziden
to p. P. Tą atsišaukimą kok
sai lietuvis nusiuntė “Kelei
viui”; ten ištisai pątjlpo ta yL

sa neliurbiška išmintis.
Vilnius nutilo.
Atėjo rpdup. Vilniaus vaduo

tojas sumanė, kad reikia len
kus patriotus pirmiau vaduo
ti. Jie, su pagelba Vaizbos Bu
to, sutvėrė balsuotojų lygą ir 
iškilmingai kurstė lietuvius 
balsuoji už teisėją lenką Pie- 
karskį, kuris yra karštas Pil- 
sudskio-želigovskio garbinto - 
jas.

Tai va, ką Vilniąus Vaduo
tojai nuveikė iki šioj Pittsbur
ghe per tyejųs pastaruosius me
tus.

Lietuvos žmogau, gali tat 
įtraukt į savo leistrute po nu
meriu 18,

Ar tie ponai — draugai ma
no, kad jeigu mes remsime 
Vilniaus grobikus, tai Vilniaus 
grobikai paskui mums pagel
bės Vilnių vaduoti iš jų? 
Klausk vienatinio Pittsburgho 
prezidento... jei nebijai gauti 
liurbio vardo, gerbiamas Lie
tuvos žmogau!

Kandidatas į Lenkbemius.

Žmonės vėl grįžta prie vartojimo skys
tų liuosuotojų. Žmonės suprato, jog 
tinkamai prirengti skystus liuosuotojai 
išvalys vidurius be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliaus.

Kiekis skystaųs liuosuotojo gali būt 
pamainomas žiūrint pagal atskyro as
mens reikalo. Jo veikimas tuo budu gali 
būt reguliuojamas. Kudikjui lengva nu
statyti liukam? dožą. Ir švelnus, skysti 
liuosuotojai nė įrituoja inkstus.

Gydytojai abelpai pripažino, jog sen- 
na yta geriausias liųosuotojas dėl kiek
vieno. Sepoa yrą natįitąlįikąt liuosuoto- 
jas. Jisai ne džipvina systemos, kaip, 
kad kiti liuosuotojai, ir padaro jus iš- 
troškusjajs. Dr. ęalduydl’s Syrup Pcp- 
sin yra skystas liųosuotojas, kuris atsi- 
deda ant senpa kaipo veikiančio liuo- 
suptyjo., Jįąąį sureguliuoja žarnas yįenos 
savaitės lai|cu ir • jos yeikia taip regulia
riai kaip laikrodis. . ' '

Jus visuomet gąlite gauti Dr. Ca|d- 
weH’s Syrup Pepsių bylę kurioj vąįsty- 
nyčioj prirengtą Vartojimui. Narys N. 
R. A.

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavardė...........................................................................
Adresas ------ ------- -------- ----------- --------------- --------------
Amžius ...............   Svoris .................................. .
Ūgis ...... Mietą per krutinę .............. ...........

Miera per juosmenį
Plaukų spalva ......................................    —

Akių spalva
* /

Užsiėmimas .
*••• .......................................... *......... ............................... . ............ ..

šiuomi įstoju į “MISS NAUJIENOJ” ĘPtfTESTA. 
Prisiunčiu savo fptogrąfiją. SųtįųKu prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų purpdymų.

Daktaras
Kapitonas 

Pąs.aųliniam© kare

GYDO VISAS LIGAS VYR 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEGUS: 
YRA. “

[ĘIĮGYDOMpS JOS
„ ...... _ ___  ___  , . r__ Ją *r phdes. užnuo-

dįjįipą kraujo, pdęs, ligas, žąįzdag, gąlvps skuąwnus,
ąkausnius nugaroje, kosėjimą, gerklės sĮcaudėjim ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką jjs jujną gaji padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė

ra1 yy KąnipasyaKqęler Avė. Tel. Crawford 5573

Parašas ......................... ...................
' < e '

'• 1 11 1 'Į ' 1 I'- ji' l'J.'Uy ''Įn.įlI'Ų1

Speciallškai gydo ligas pilvo, p)

Specialistas ii 
Rusijos
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MIDWEST STORES

Muši)

ris.

Musų žmo

Senas Petras,

Cicero SPINAKAI

yra
BROADCAST

CHILI CON CARNE

RAMOVA
■ theatre^^ (svetimtaute), bet

351 h

Sausio 26, 27

Take a Chance
CHICAGO MOTOR CLUB

Sausio 28
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius

tiktai vienai dienai

Havana Widows

THE TWO ORPHANS

MILDAI I ■ THEATRE • ■

31-ma ir South Halsted St.

Sausio 26, 27

Vienas 
meksi-

Bilietus į “Pirmyn” 
choro parengimą, 
operetę “Agur
kai” galima gauti:

520
527

542
544
546
550

Į Draugystės Lietu
vos Mylėtojų narius

kiekvieno 
Chicagos 
orkestro 

perkant

JAMES DUNN ir kiti 
taipgi komedija

IF TA ’CEPT
THE. \H\l\TAT\ObA> 
THE^E V4ON?T BE 
NO AbC TA
V4OULT>H'T BUST \T

VUSS T)E /

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

Tai tikrai graži, linksma 
juokinga operetė.

Bugareinei Rozalia 
Burba Nicita 
Chepele D. 
Gervylius Frank 
Jaraskienei Ursi ulei 
Mackencini Antanui 
Pėtrau*ski Tins 
Pocini Stanislawi' 
Risges Tony 
Shaikus R.

“SWANS D0WN” KĖKSŲ
MILTAI ..................................

\NHT KOT SAVE TltAE 
AHt> SENEi OOT THOSE 
IHMVTATlOMS BV b^AlL, 
TE&S? IT SEVAS S\U-V‘. .

su JOAN BLONDELL ir kitais

VARIC6SE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

gauti nuo
choro ir
Simfonijos

Bilietai
daug pigiau

Halsted Street

su RICHARD ARLEN, 
JUDITH ALLEN. taipgi komedija

1 VJHT, to H AVĖTO
DEAVt'. B.UT
tAUST GAME. VAE 

k TTVAE TO TH\NK 
\ TH1S OVBVE?. >

GrOU_T: TOU 
CAH THINK 

FURTHER. A- 
HEAE> THAH 

i 
KblOVU.G-OTTO 
.H AKS VT TO
V SAU A

BALTAS SKALBIMO 
MUILAS

Kareivių Draugija yra 
ne tik parengime da- 
bet ir choro paramai 
penkis dolerius iš sa-

BEECH-NUT” KAVA Sv. kenas

kas ten bus 
atsilanko į 
ten bus iš

Pereitą, sekmadienį turėjome 
ir vestuves, tai p. Frano Kva- 
daičio. 
vestuvės 
ninku”— 
Tarpe jų matėsi 
pažįstama pora, tai p.p. S. M 
Skudai. Vestuvės buvo Cher 
nausko svetainėje.

Tai buvo gana šaunios 
. Penkios poros “liūdi- 
-pabroliai ir pamergės, 

visiems gerai

Company, 
Vilis ir 

Northsidėje, West

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Veido Muilas

4 Už 25c

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti S<. Lobis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus it' druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtie moterims 
seredomis iki 7 v, v.

pasilaikyti ilgiai^ negu ki
toms. O dabar susidėjus, tai 
musų dar tvirtesnės jiegos. O 
už vis svarbiausia, tai musų 
pačių sutartis. Vienybė, veik
lumas veda prie šviesesnės at
eitis.—K. P. Deveikis.

Kalbės L. Pruseika ir M. Ba
cevičius. — “Naujosios Ga
dynės” choras stato operetę 
“Nasturtę”.

Iš Sklokininkų Dar 
buotėsKandidatė į “Miss

Naujienos” gauna 
“boost”

Aš'sakysiu, kad jairnimas mu
sų nekoks. Biskį įsigėrę, tai 
jau niekam nebus vietos. Stum
dosi, rėkia kaip piaunami ver
šiukai, keikiasi, biauriausiais žo
džiais, lenda kur jiems nepri
klauso; o jeigu, kas užstoja ke
lią, ir nori jiems pasakyti, kad 
jie ten nepageidaujami, tai, 
žiūrėk, jau jie ir suka tau apie 
pakaušį. Kartais reikia net 
šauktis policijos.

Policija^ žinoma, turi tvarką 
daryti, bet triukšmadariai šiau
šiasi ir prieš ją. O tada jau

Tyla-Šturmas-Peš 
tynes-Vedimai-Mir 

tis. E. T. C.

Heli and High 
Water”

organizuoja 
Gustis — 

Suprantama, Chicago

CHICAGO LAWN 
kolonija beveik niekam nežino
ma ir niekas iš čia nerašoma. 
Viena, neturime jokios draugi
jos (išskiriant republikonų 
klubo), o iš antros pusės, ma
žai apgyventa lietuviais. Ot, 
taip sau ir skurstame visų už
miršti. Well, kaip ten nebūtų, 
bet šie 1934 metai mums lemia 
šviesesnę ateitį ir štai kodėl: 
musų kolonija bus atstovauja
ma 20-me “Naujienų” jubilie
juje panelės černau skaitės ypa- 
toje. Prie progos supažindinsiu 
“Naujienų” skaitytojus su 
Stella čemauskaite.

Miss “Naujienos” No. 2, ku
rios atvaizdas tilpo 18 Naujie
nų numeryje panedėlio laidoje. 
Panele očernauskaitė yra gimu
si Lousiahna valstijoje ir ma
ža atvežta į Chicagą. Apsigyve
no Bridgeporte, kur jai teko 
susipažinti su “Naujienomis” ir 
jas pardavinėti prie 33-čios ir 
So. Halsited gatvių. Bridgepor
te, rodos, ir pradinį mokslą ga
vo. Pabaigus pradinę mokyklą, 
įstojo į Lindblom aukštesniąją 
mokyklą ir studijavo žurnaliz- 
mo kursą, kurį užbaigė su pa
sižymėjimu vos tik sulaukus 
šešiolikos metų. Trečiais metais 
mokykloje panelė Černauskaitė 
buvo paskirta reporteriu Lind
blom Weekly (mokyklos orga
nas), o ketvirtais metais jau j j 
redagavo. Nors Stella turi pa
braukimą prie žurnalizmo ir no
rėtų lavintis toliau, bet depre
sija jai užstojo kelią ir prisiė
jo pasitenkinti beauty opera- 
Iorkos darbu.

Taigi matote, panelės Čer- 
nauskaitės gana įdomi biogra-

VslOULtiTHIMK 
\ne vjab čoo’Coo,bo^ 
BOT V4E HAT* TO CAR.R.T j 
OUT 1 HE ItoEA'.THlS IS S I 
THE ObKLS OHE THAV / 
< COUVATS'

Sausio 26 d.„ t. y. šiandien 
VVest Side Hali (buvusiojekMeb 
dažio svetainėje) kalbės L. 
Pruseika, “Naujosios Gadynės” 
redaktorius, ir M. Bacevičius 
iš La Porte, Ind., kuris savo 
laiku buvo “Vilnies” manadže-

Prakalbos prasidės 7:30 
vakaro. Įžanga dykai.

“Našlutė”

” Rr* dčžutė iš 
WV 50 $2.20

milžiniško IHa 
didžio šm. IVU

Nuo Išsinarinimą
Kuomet jUrns pasitaiko nikstclčtl k<> 

jos riešų, išsinarinti rankų ar gauti 
dieglį i pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto Maro, tai i šsitrinkite su 
ANCHOR l’ain-Expelleriu ir andengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į kelias minutes skausmas pranoks 
ir palengvinimas biv> laimėti s.

Per suvirs 60 tnet., Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

Pareiškimas Draugystes Lie
tuvos Mylėtojų Nariams— iš
pildytas K. P. Deveikio, rašti
ninko Draugystės Lietuvos Ka
reivių. Susirinkimas įvyko sek
madienį, 21 dieną Sausio, 1934 
m. Lietuvių Liuosybės Svetai
nėj, Cicero, Illinois.

Aš esu įgaliotas Draugystės 
Lietuvos Kareivių pirmininko 
Klem. Leudansko tarti jums 
šiuos kelius žodžius. Tad pra
šau su atyda išklausyti:

Gerbiamieji, jums jau yra 
žinoma, kad nuo šios dienos 
jus visi su savo draugijos visi# 
turtu pareinate į draugystes 
Lietuvos Kareivių ir tampate 
pilnateisiais nariais. Tad jaus
kitės kaip savais draugijoje ir

Be operacijos ar (čirškimu. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras 
tai—žinoma, jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame ateiti 
kihie. Emerald Otl veikia taip greitai, kad 
užgydyti, jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus Ii- pašalinti visus skausmus, kad Jų» 
i trumpų laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymu ir jums tikrai pa 
gelbSs. Jūsų aptlekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigu, Jeigu nenorboita

naudokitės visomis privilegijo
mis kaipo seni nariai.

Aš iš savo pusės galiu pasa
kyti, jog jus, gerbiamieji, klai
dos nepadarėte pareidami prie 
Kareivių, nes ta draugija yra 
veikli, gyva. Tad jai yra lemta

Vasario 4 d. “Naujosios Ga
dynės” choras stato scenoje 
dviejų aktų operetę “Našlute” 
buvusioje Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd place:.

Apie tą operetę įbėra reikalo 
daug kalbėti. Tai yra viena 
nedaugelio operečių, kuri tik
rai suinteresuoja ir patraukia 
žiūrėtojus. Kam teko ją maty
ti kartą, tas panorės ir dar ke
lis kartus pamatyti. Tito la
biau, kad muzika yra graži ir, 
bendrai imant, operete labai 
gyva.

Vaidinimas prasidės 4:30 vai. 
po pietų. Įžanga 50 centų as
meniui.

Kam . . _ ______ __
ryriausiji našta' (Clark 
eatviu) atsiimti. Reikia klausti nn'i 
langelio, kur padėta iSkaba 
tiscd W<ndcw” f ‘ _ 
v«s, pasakant laiško NUMERĮ, kaii 
kad šiame sąraše nažvmžta.

507
508

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATE HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistai. —• Atdara diena ir nakti. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

tur; nors ir nebūtų 
jeigu ir “dautaunos” 
visgi 18-ta Apielinkė 
Ir štai, per kiek laiko 
nerašiau 
tylu, ramu, berods žmonės gy
vena kokiam tai danguje. Kuo- 
geriausioje santaikoje. Na, ir 
ką-gi rašysi, apie ką? nėra ži
nių, nėra žodžių, kuriais galė
tumei žmogus išsireikšti. Bet 
kaip kokią dieną po giedros 
audra. Iš ryto žmogus atsikė
lęs jau randi žinių, čia tas ir 
tas mirė; o vėl čia susimušė, 
tas ir antras vedasi, žinios pa 
čios byra kaip iš maišo.

Vytautas Tarutis, kuris jau 
spėjo pasižymėti savo scenos 
gabumais, nežiūrint į savo jau
numą.

Vytautas sekamą sekmadienį 
dalyvaus išpildyme operetės 
“Agurkai” St. Agnės Auditori
joje. Operetę stato “Pirmyn” 
choras.

(fwl]EAA?.TESd 
frA AN AG-ET3 

vSP' TO ROST- 

POVAE T-ME_ 
BACHELOR'S

VIOVfcUb TRAP 
NOT

SUSPE.CTIHG- 
A FRAVAE. UP 
HE
A ’BIG- FARTT

FOFB TESsl 
FEfeHAPS TA\S 
LATEST RUSE 
\Al\UU UHVTE. 
THE LOMERS

“LUX
FLAKES did. pakeliai

2 maži 17c £■ I C

ŽIRNIAI ir MORKOS ,,R°^į.T’’2 kenai už

IŠPARDAVIMAS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio-Jan. 26 ir 27 dd

PASTABA — Dauguma “Midu)ttt Stoctą” turi ir mrtot tkyriua, kur ftf 
galite pirkti gerą mėsą, paukitieną ir tt. už žemiausias kainas!

OM,NO,W\E.&VMAWf‘. 
iVS t'AUCH H0R.E
FUN
’EW PERSONOJ.
JUS' LEAME IT
V TO HE'.1

18 APIELINKĖ 
nes irgi tokie pat kaip ir ki- 

kitų bei 
dingtų, 

gyvuotų, 
aš nieko 

Viskas

betvarkiams bloga. Reikia lie
pas siūti, galvas lopyti, politi
kierių j ieškoti, kad iš “bei/.* 
monto” išimtų.

Pinigų, kad reikalą ‘lipdai- 
lintų” ir teisėjas nepasiųstų ant 
loskavos “guberio” duonos. Sar
mata jaunuoliams, jų tėvams ii 
apieli rikei.

Pasarga, čia visiškai nema
nau ir nesakau, kad visi jau
nuoliai yra tokie, anaiptol. Mes 
turime ir labai švaraus ir 
džentelmoniško jaimimo.

K. Steponavičius, “Pirmyn” 
choro ir simfonijos orkestro 
vedėjas. Jam vadovaujant, se
kamą sekmadienį, vasario 28 d., 
St. Agnės Auditorijoj bus pa
statyta scenoje operetė “Agtfr-

šiandien berašant jau‘ p. Adoi 
fas Butkus ir Cb., 710 
gatve, turi du pagrabu. 
lietuvis—Shoras, antras 
konas, jaunas vaikinas.

Pa rengi miai

Vasario 3 d. tikrai 
si įvairių įvairiausiais parengi
mais. Atrodo, kad visos organi
zacijos pasirinko tą dieną savo 
parengimarpš. Pirmiausiai Im- 
provement Kliubas turės savo 
parengimą Liuosybės svetainė
je. To vakaro visas pelnas yra 
skiriamas A. F. Pociaus kam
panijai. Dalykas tas, kad p. Po
cius kandidatuoja į mokyklų 
tarybos trustisus. Ne tik kliu- 
biečiai, bet ir visi lietuviai pri
valėtų jį remti.

Šv. Grigaliaus choras turės 
savo parengimą parapijos sve
tainėje, 
nutarusi 
lyvauti, 
paaukoti 
vo iždo.

Trečias parengimas įvyks p. 
šamatų svetainėje, o. ketvirtas 
Cominunity House, 18 ir 51. 
Tačiau apie paskutinį parengi
mą niekam nieko nevalia žino
ti. šį bei tą tik aš žinau, bet, 
žinoma, sekreto nėišduosiu. Kas 
panorės patirti 
veikiama, tai tegul 
parengimą. Svečių 
visur.

Pilietis Petronis 
visą Rockfordą, c 
Cicero 
irgi nebus užmiršta.

Turėsime sidabrinį jubiliejų 
ir siurprizą. —“N.” Radėjas.

“NAUJIENOSE”, Sandaroje, 
Progress Furniture Company, 
J. F. Budrik, Ine., Peoples Fu‘r- 
niture Company, Mačiukas 
Realty Office, 69th arti West- 
ern; Stephens Music Studio, 
4142 Archer avenue; Jokantas 
Tavern, 4138 Archer avenue; 
Peoples Furniture 
Brighton Parke; . 
Langevich
Side (buvusioje Meldažio) sve
tainėje ir nuo pp. Narbuto, 
Pučkoriaus, Šimkaus ir Dam
brausko, Roselande.

Apart to, bilietus galima
“Pirmyn” 

Lietuvių 
nario.
iš anksto

PASKUTINES 2 DIENOS
arba musų 3 METŲ SUKAKTUVIŲ 
CELEBRACIJOS IŠPARDAVIMAS

Stakas musii Sankrovose tapo dapildytas naujais ir 
šviežiais produktais. Pirkite dabar! Taupykite dabar!

Per kiek laiko; virš dvi są- 
vaites, nieks nemirė. Bet kaip 
aukščiau minėjau, tik “veiziu”, 
kad Juos F. Badžius-graborius. 
668 W. 18 gatvė, su savo pa- 
gelbininku4—autais laksto. Su
pratau, kad jau yra didelis pa- 
grabas; arba keli pagrabai. Ne- 
apsivyliau. Radžius į vieną die
ną gauna tris pagrobus. Kučins
kas (Anglių pristatytojas), Au
na Novak 
lietuvys rūpinosi laidotuvėms) 
ir Gedvilienė iš Clearing apie- 
linkės.

STORES
NKIGHPUItHOOD gTUIHU

fija ir kaipo tokiai esu “šiur”, 
kad jai pritinka būti “Miss 
Naujienos”.

Chicago Lawn reporteris.

■MHTAT TH1

MDWEST
300 indmndbnt

PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS

CUKRUSsi45c

“BRILLO” dėl Puodų ir Skauradų 2 pak. 17c
CIGARAI

“QUAKER” AVIŽOS
Greitosios ar Reguliarės

“QUAKER” FARINA.....................2 pak. 17c------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------

“BISQUICK” Biskvitų miltai 20 unc. pk. 20c

SURIS
SALERIAI Puikus Floridos .
TOMATĖS ŠVIEŽIOS FLORIDOS

nai —

CORNED BEEF ,AW601tVTA^as 17c
CALI HAMS KuS c.., iv^ 1ŽC

BAKED MEAT LOAF Svaras 19c
“KRISPY” KREKĖS...................sv. pak 19c
SALAD DRESSING d*,™ 25c

GELTONAS AMERICAN AR O <
BRICK ........................................... Svaras

2 pund. 9c
2 „21c

DELICIOUS OBUOLIAI 3 sv 23c

PRINCESS”
No. 2 kenas_____

T?1?T TQTT “FLYING 10 uncijųbVVljJbl KlLJLibH DUTCHMAN” Bonka
‘TOULD’S”

Makaronai-Egg-Noodles O pak. -4
ŠPAGETAI C

CORNED BEEF HASH 
_______Svaro kenas
Midwest” O ke

lniškai yra . au»lt <4 b.urov*)* 
jie priklauso, tegul nueina

ir Ariami

___ ____ i “Advęr
IdbSj nuo Adams jrat

PAIN-EXPELLER
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PARLAMENTAS DEL DEKORACIJOS
■.......i1111..... .  i > >"

Hitleris šaukia ateinantį antradienį susirinkti. Vo
kietijos reichstagą. Sakoma, kad Jo tikslas esąs iškil
mingai paminėti metines savo diktatūros sukaktuves.,

Kaipo žmonių atstovybė, reichstagas, žinoma, ne
turi jokios vertes, nes jisai nebuvo laisvai išrinktas. 
Bet diktatorius visgi nori parodyti pasauliui, kad jisai 
valdąs kraštą su žmonių "pritarimu”.

Visos šių dienų diktatūros taip elgiasi. Tuo jos de
monstruoja savo moralį silpnumą. Čia jos šaukia, kad 
žmonių* valdžios-demokratijos nereikia; čia jos vėl gi
riasi pasauliui, kad jas remia žmonės!

Žmonių valdžios idėja, yra nesunaikinama.

KORUPCIJOS VĖŽYS IŠ DARBO
Korupcija Amerikos politiniame gyvenime tai, tur 

būt, pavojingiausia visuomeninė liga šioje šalyje. Ji 
įsiskverbia visur: j administracijos įstaigas, teismus ir 
legislaturas; į miestų valdžias, valstijų sostines ir net 
į federalinių įstaigų viršūnes.

Vos keliolika savaičių, kai yra suorganizuota vie
šųjų darbų administracija, NRA, bet pasirodo, kad jau 
ir tenai ėmė dvokti korupcijos puvėsiais. Geras, pažan
gus ir naudingas plačiomsioms darbo žmonių masėms 
dalykas tapo suterštas. Padėtis tenai, matyt, pasidarė 
taip bloga, kad pats prezidentas Rooseveltas buvo pri
verstas viešai pakelti savo balsą ir pareikalauti, kad iš 
NRA butų iššluotas graftas (kyšių ėmimas).

Reikia tikėtis, kad valdžios pastangos nebus bergž- 
Bet butų gerai, kad ir plačioji Amerikos visuo- 
suprastų, jogei kovoti su supuvimu politikoje yra 
būtiniausių jos pareigų. Visi žinome, kokių šlykš- 
priviso šioje šalyje prohibicijos laikais. Prohibi-

NIRA kodeksai mindoma

New York, N .Y.
Besižvalgant po New Yorką. — 

Išmatą rinkikai

džios. 
menė 
viena 
tybių 
cija buvo nevykęs eksperimentas nuo pat pradžios; gal
todėl buvo neišvengiama jai išsigimti. Bet įsivaizduoki
me, kad valdžia paimtų į savo rankas geležinkelius ar
ba įsteigtų plačią sistemą apdraudos nuo nedarbo, ar
ba imtų vykinti kokį kitą didelį socialinio pobūdžio su
manymą — ir įstaigose, kurioms butų pavesta to daly
ko prižiūrėjimas ir kontroliavimas imtų veistis vagys, 
sukčiai ir kyšių ėmėjai! Juk tai, anksčiau ar vėliau pri
vestų prie skandalo ir geros idėjos diskreditavimo!

Viešojo gyvenimo tarnautojų nesąžiningumas gali 
suėsti laisvos demokratinės valdžios pagrindus grei
čiau, negu fašistiška propaganda arba bolševikiška 
anarchijos praktika. Diktatūros, beje, anaiptol nėra 
daugiau apsaugotos nuo korupcijos, kaip demokratinė 
tvarka; jose supuvimo veikiausia surastum net dau
giau. Bet diktatūros su pagelba smurto dažnai sugeba 
paslėpti nuo dienos šviesos savo juodžiausias ydas. O 
demokratijoje, kur kiekvienas žmogus rašo ir kalba, 
kas jam patinka, visi blogumai išeina į viršų. Juos ma
tydami, žmonės ima galvoti, kad negera esanti ir pati 
sistema, kurioje leidžiama tokiems dalykams pasireikš-

Visuomenė privalo reikalauti, kad kyšių ėmimas 
butų ne tik sustabdytas viešuose darbuose, bet kad ky
šininkai butų iššluoti iš visų sričių.

JUODMARŠKINIŲ ATSILYGINIMAS AMERIKAI

patvarkymai 
konferencijų, 
balsas buvo

mene- 
ir ma- 
veikia,

Nacionalis Aktas Pramonei 
Gaivinti — NIRA — tapo pri
imtas kaip umaus reikalo prie
monė. Remiantis tuo aktu įvai
rioms biznio ir pramones ša
koms parašyta kodeksai arba 
patvarkimai. Tie 
nusakyta eilėj 
kur stipriausias 
bene samdytojų.

Jau praslinko keletas 
šių, kai NIRA kodeksai 
šincrija jiems operuoti, 
Kokios atrodo pasėkos?

George R. Leighton. Harper’s 
Magazine štabo narys, neseniai 
užbaigė kalbamu klausimu 
trumpą tyrinėjimą. Jisai atlan
kė keletą valstijų, sustuodamas 
įvairiuose miestuose ir mieste
liuose ir vis teiraudamasi vie
tose apie NIRA veikimą. Ir 
štai kokių išvadų priėjo:

Nacionalio Akto Pramonei 
Gaivinti ir jo kodeksų esmė ir 
siekiai mindoma viešai ir slaptai 

Bendrai imant, kodeksams 
nusižengiama, jų nepaisoma ar- 
ja juos apeinama.

Tikslas pakelti algas pasilie
ka neįvykinamas.

Skubėjimo sistema vartoja
ma, kad išsunkti iš darbininkų 
daugiausia už mažiausį atlygi
nimą.

Pasireiškusi kodeksų rašymo 
aiku baime, kad minimum al

gų skalė gali tapti jų maksimu
mu, matyti, turėjo rimto pa
mato. Užuot pakelti menkesnių 
darbininkų algas iki kodekso 
nusakyto minimumo, daugely 
atsitikimų samdytojai numuša 
algas gabesniųjų 
iki to rubežiaus.

Nacionalio Akto 
gaivinti nusakymas,
ninkai turi teisę organizuotis į 
savas, nepriklausomas nuo 
samdytojų unijas, arba igno
ruojama arba daroma klintys 
organizuotis.

Darbininkai turi mažai ga
lios, kad vykinti gyveniman tą 
nusakymą. Galios visai neturi 
tie, kurie nėra organizuoti.

Ankstyvusis, pasireiškęs Roo- 
sevelto New Deal pradžioj dar
bininkų pasitikėjimas busima 
gerove ima atšalti. Vis daugiau 
darbininkų pradeda ja nepasiti
kėti.

Vietinės taikymo
(compliance boards) ir NRA 
atstovai pasižymi silpna valia 
ir dažnai bijo samdytojų arba 
tiesiai simpatizuoja jiems.

Palyginti, retuose atsitiki
muose prisilaikoma taip NIRA 
siekių, taip jo kodeksų.

Reikia pasakyti, kad Leigh
ton piešia itin tamsų vaizdą. 
Kad ne viskas eina sklandžiai 
NIRA kodeksus vykinant, žino 
ir Washingtono vyriausybė, ba 
pats prez. Rooseveltas yra jau 
praminęs kaltininkus “chise- 
lers”. Faktų apie mindžiojimą 
NIRA kodeksų paduoda kiek
vienas uniją leidžiamas laikraš
tis ir kiekvienoj laidoj.

Nėra abejonės, kad samdyto
jai daugely atsitikimų laužo 
.NIRĄ kodeksus, laužo šalies įs
tatymus. Darbipinkąms reikia 
daugiau ir tvirtesnių organiza
cijų savo teisėms ginti.

darbininkų

Pramonei 
kad darbi-

Italijos valdžia nutarė pakelti 60 nuošimčių muitus 
Amerikos automobiliams. Tai yra, kad ir nedidelis smū
gis Amerikos bizniui, bet visgi smūgis. Labai daug 
įkąsti šiai šaliai juodasis italų tautos vadas negali.- Ta
čiau kanda.

. Pernai metais Italija nupirko viso 600 nedidelių 
Amerikos mašinų, užpernai — tik 412. Jeigu Amerika 
ir visai to biznio netektų, ji nepasidarytų ubagas.

Bet tai vistiek prastas atlyginimas Jungtinėms 
Valstijoms už tai, ką jos yra davusios Mussolinio val
džiai. Juodmarškinių diktatūrai įsikūrus, Italija per kėg
lis metus galėjo verstis tik Amerikos paskolomis.

Italų valdžia sakosi esanti priešinga prekybos ka
ukaras” dėl kelių šimtų fordukų ir Chevrolet!), ji 
norinti apginti savo pramonę. Bet kam ją reikia

ginti? Jeigu Amerikoje padarytas automobilius gali 
būti geležinkeliais ir laivais nugabentas į Italiją ir te
nai parduotas pigiau, negu italų daromi automobiliai, 
tai tie italų automobiliai yra mažos vertės, ir fabrikai, 
kurie juos dirba, turėtų gaminti kokią kitą prekę arba 
būt uždaryti.

Muitai ne apgina pramonę, bet augina tokias pra
monės šakas, kurios yra neproduktingos ir neekonomiš
kos. Muitai yra pateisinami tiktai tokiuose atsitikimuo
se, kur pigaus darbo produktai daro kompeticiją (kon
kurenciją) geriau apmokamam darbui. Bet Italijos dar
bininkai nėra brangus darbininkai. Priešingą^ juos taip 
pavergė fašizmas, kad jų algos žemesnės, negu kurios 
kitos pramoningos šalies darbininkų.

tarybos

rui

Galima lengvai spėti, kad nė
ra kito tokio miesto visoje 
Amerikoje, kaip kad New Yor
kas, kur “tipsai” bei kyšiai ir 
graftai butų taip madoje. Viso
kie mažiausi patarnavimai vis 
reikalauja kyšio.

Apie aštuntą valandą ryo aš 
palieku stubą ir einu į darbą. 
Viename miesto) blake1 aš kas 
rytą praeinu pro išmatų rinki
kus. šitoje vietoje randasi daug 
valgomų daiktų krautuvėlių, 
todėl čia per dieną susirenka 
daug visokių išmatų. Išmatų 
surinkimas yra švarumo bei ap
valymo departamento priežiūro
je, ir pats miestas tą darbą at
lieka. žmones, suprantama, už 
visokius viešus miesto patarna
vimus miestui moka taksas- 
mokestis ir gana dideles; bet 
to dar neužtenka. Išmatų rin
kikai visi ruko gerus cigarus. 
Negana to, kartais ant drąsos 
kaušą kitą išsitraukia. Na, aš 
vis negalėjau išpainioti šito 
keblaus klausimo:? Kas gi išma
tų rinkikai iš tikro yra, — 
amatninkai ar , ^profesionalai ? 
Juo labiau, kad jie gali tokius 
gerus cigarus rūkyti be jokio 
pačedumo ir dar gana dažnai 
stiklą kitą ištuštiiįti. Aną die
ną užeinu į krautuvę. Įeina iš
matų rinkikas. Krautuvės sa
vininkas įspaudė jam j delną 
balto metalo šmotelį — pusę 
dolerio — ir pridūrė, kad už
teks šią savaitę. Na, mislinu 
sau. Amerikoniškas erelis pri- 
paškudipo tau į delną. Na, ir 
kažin kpdčl ir už ką?

Išstos krautuvėlės tas išma
tų rinkikas greitai nunėrė į ki
tą, — vis su tuo pačiu tikslu. 
Mat, vieni išmatas renka, o gi 
Šitas viduramžis airišis renka 
savaitines duokles. Už šias 
duokles neduoda jokio liudiji
mo, — tik pagriebęs skubiai 
kiša sau į kišenių.

Mokama visuomet sidabru, ir 
kiek gauna, tiek kiša į kišenių. 
Jokios grąžos čia nėra.

Tikiu, kad “Naujienų” skai
tytojai visi yra gabus žmonės 
ir sugebės išsiaiškinti, kas iš 
tikro yra New Yorko išmatų 
rinkikai, — amatninkai ar pro
fesionalai. ’

Su išmatų rinkikais (supran
tama, tam tikrose vietose, — 
prie valgomų daiktų krautuvių) 
eina ir būrys alkanų — musų 
civilizuotos draugijos išmatų — 
geriau sakant, žmonių, kurie 
nori ant toliau pratęsti savo 
gyvybę bent tokiu maistu, ku- 
ris netinka anam, kuris gyve
na tame aukštame name, kaip 
kad “Majestic Apartmentas”, 
kur vienas kambarys kainuoja 
$100 per menesį ir daugiau. 
Kokis čia, rodos, gali būti skir
tumas, tarpe šitų trijų žmopių: 
išmatą rinkiko, kuris gauna sa
vaitinę algą iš miesto, o kitą 
savaitinę duoklę nuo krautuvi
ninku; antro - išmatų rinkiko, 
kuris išmatomis 1 savo gyvybę 
palaiko, — labai galimas daik
tas* kad ir savo, kūdikius išma
tomis penį ir augina, kad New 
Yorką padaryti dar didesniu ir 
garsesniu. ’ Kad japi nusikauki* 
nūs skurde, j ii?. Jakštų' palikti

savo vietoje kitą, kuris rinktų, 
sau maistą išmatose ir žiūrėtų 
į tą civilizuotą pasaulį jeigu 
jis jį pažįsta ~~ arba bent ka
da galės jį pažinta Su pasidL 
džiavimu jis gali pasakyti* kad 
yra dalelė no tik to garsaus 
New Yorko* bet U’ viso pašau* 
lio.

čion paminėti) dviejų rųšią 
išmatų rinkikai yra abu seni 
New Yorko gyventojai* Abu
du, beabejo, gėrisi New Yorko 
didumu ir garsumu. Taip, rei
kia pasakyti, kad yra kito gė 
rėtis* Vieną gražią naktį man 
teko eiti skersai Central Parį: 
nuo 72 St. West, į 72 St. East. 
Central Park, rodos, yra vi. 
sai siauras. Skaitant miesto 
blokais, suskaitai vos tris blo
kus, bet pereiti skersai šitą so
dną ima apie pusę valandos. 
Ir tik dėl to, kad keliai ir ta
kai be galo vingiuoti. Ilgis ši
to Central Park yra 51 mie 
sto blokas. Kuomet užkopi į 
Empire State namą, į patį ap
žvalgos bokštą, kuris randasi 
102 lubų aukštyje bei 1,250 pė
dų į orą, tuomet Central Park 
atrodo lyg koks divonąs, nu
tiestas viduryje didelės krūvos 
akmenų.

Taip New Yorkas atrodo iš 
aukšto* Bet esant Central Par
ke* ypatingai nakties laiku, 
N.ew Yorkas atrodo gana vilio- 
j antis. Pasižvelgęs į visas ke
turias puses, visur matai auk 
štus murete, kurių aukštis ga
lima surasti beskaitant eilėmis 
jų langus, apšviestus elektros 
šviesomis. Namų aukštis sie
kia iki kelių desčtkų lubų, ši
tuose aukštuose namuose gy
vena visai kitas žmogus, •— 
ne išmatų rinkikas, bet daur 
giau panašus. į aukso dievai
tį. čia gyvena tas didelis ir 
garsus žmogus, kuris gimė be 
nuodėmių ir todėl gyvenimas 
jo nekankina. Vargai pasiliko 
anoje lopšio pusėje, šitie žmo
nės visai nežino, kas yra var- 
gas. Kas yra baęlas, — visai 
to nesupranta. f Gyvena lyg ko
kiame miti$ka$e‘? rojuje. Pas 
juos visko yra perpilna. Kas gi 
iš tikro yra kaltas, kad tub 
iš musų turime visko perdaug, 
tūli iš musų priversti esame 
sunkiai dirbti, prakaituoti ir 
maistą rinkti iš išmatų? Argi 
iš tikro tūli, musų gimėme, kad 
vargti, kiti kad lėbauti? Kokis 
skirtumas tarp žmogaus, vien 
tik kaipo žmogaus? Skirtumo 
nėra.

Kuomet išmatų rinkikas- pa
žins save, kad jis yra žmogus, 
tuomet jis išmatomis nesimai- 
tins. Sakoma, kad Amerika 
lengvai gali išmaitinti 50,000,- 
000 žmonių daugiau, negu ji 
maitina dabar tuo maistu, ku
rį Amerika pagamina dabar. 
Tad kodėl New Yorko gyven
tojas ttfri sau maistą rinkti iš 
išmatų ?
Billy Sunday ir jo pasekėjai.

Sausio 14 d. buvo sekmadie
nis. Man teko būti ant 51 gat
vės. Vienoje vietoje pastebėjau 
didelį būrį žmonių. Iš karto 
maniau, kad čia randasi po
žeminė įeiga, ar kokis juokda
rys šposus krečia, tad žiopso- 
tojų būrys savo laiką čia gai
šina, Prieinu artyn, kad pa- 
tenkintis savo žingeidumą. Pa
keliu žiūronus aukštyn, — na
gi dievnamis. Viršuje durų di
delė iškaba su užrašu: Billy 
Sunday. Tai mane be galo nu
stebino* Atsisukęs į savo ge
resnę pusę sakau: Aš vis ma
niau, kad mes gyvename 20- 
tame šimtmetyje, bet atrodo, 
kad ne. čia turi būti kur klai
da. Kas skaitė metus ir šimt
mečius turėjo klaidą, — kitaip

mane be galo 
Čia prie šio 
Billy Sunday

kas 
Man 
kur 
vietos į vietą, šo-

proto netekęs (taip 
neteko

® Klot Faui.’h S/od;f4ic. In«.

I I

mečius turėjo klaidą, 
būti negali.

Tūli sako, kad žmogus gimė 
su “grieku”. Aš tam nenoriu 
tikėti. Bet žmonės, kurie seka 
paskui Billy Sunday, reikia spė
ti, yra didžiausi “griešninkai” 
arba didžiausi “gpiekų” mai
šai.

Kas atris tą didelį mazgą, 
kuris laiko žmoguje prietarus; 
kuris verčia žmogų jaustis taip

nevertu, nuodėmingu? Kas ver
čią žmogų bijotis dievo ir pra
garo su jo visomis kančiomis? 
Kas jį verčia sekti paskui f ar 
Patikus, kurie daro sau* gerą 
pelną iš tų žmonelių, kurie sa
vęs nepažįsta?

Va, štai 
nustebino, 
dievnamio, 
trankėsi iš 
kinėjo lyg
rašo vietos spauda), 
pastebėti tų garsių New Yor
ko piliečių, — tų 400, kaip kad 
jie save vadina. Tai yra tų 
žmonių,, kurie gyvena tuose 
aukštumose mūruose, kurie lai
ko .suspaudę tą gražų Central 
Park iš visų keturių pusių, čia 
tų žmonių nebuvo. Jie jaučiasi 
liuosi nuo nuodėmių; jie, rei
kia manyti, gimė be “grieko”. 
Pekla jų nebaugina. Į jokius 
dievus jie netiki, velnio jie ne 
pažjsla. Billy Sunday jiems yra 
nereikalingas, čia slankioja tik 
išmatų rinkikai. Tie žmonės, 
kurie gyvena ne dėl savęs, bet 
dėl kitų, šitie žmonės jaučia
si, kad bus laimingi aname — 
pomirtiniame nebuvime. Jie ma
no ten gyventi. Jie seka pas
kui bile kokį Billy Sunday, ku
ris pagązdino juos pragaru* ir 
nupiešia baisiausį sutvėrimą iš 
nieko, — sutveria ir patį vel
nią. šitie žmonės pasaulį val
do. Skursta pasauliniame roju
je, Kankinasi ir mus visete kar
tu kankina, ir tik dėl to, kad 
savęs nepažįsta. Nežino, kad 
jis yra lygus anam žmogų», 

" kuris gyvenimą ir save pažį
sta* —A. J. Viznis.

Robert Louis Stevenson. Vertė A, Kartūnas

Turtų Sala
į ■■■■.m. n ,i 

(Tęsinys)
degtinės, jis aiškiai pradėjo at
sigauti, atsisėdo tiesiai, aiškiau 
bei garsiau kalbėjo ir visais at
žvilgiais atrodė, kaip kitas žmo
gus.

Vėjas buvo labai geras. Mes 
kaip paukštis plaukėm van
dens paviršiu, salos pakraš
čiams švilpiant pro šalį, ir kas 
minutę vaizdui besikeičiant. 
Neužilgo mes palikom žemės 
aukštumas užpakalyje ir jau 
plaukta palei žemą smėliuotą

pakraštj, retai išmargintą Nu
sususioms pušelėms; greitai ir 
tas pasiliko užpakalyje, o mes 
pasukom už kampo uolotos kal
vos, su kuria baigėsi šiaurinis 
galas salos.

Aš buvau labai gerame upe 
iš savo naujai įgautos viršinin
kystės ir mane džiugino skais
tus, saulėtas oras bei tie besi
keičiantys malonus kranto vaiz
dai.

(Bus daugiau)
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Tarp Chičagos
Lietuvių
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“Siūlo” lietuviui J 
Bložiui “$120,000”

- už dyką
Gudruolis įkaitintas Ispanijoje 
ieško lengvatikių su pinigais

“Naujienų” skaitytojas J. 
Bložis, 7153 So. Morgan St., 
šiomis dienomis gavo laišką iš 
Barcelonos, Ispanijos, kurioje 
tųlas gudruolis pasislėpęs po 
inicialu “S” siūlo jam “$120,-

00Q” beveik už dyką; Tik nu
eik, pinigus pasiimk — ir bu
si turtingas.

štai laiškas:
Barcelona, 4th January, 1934 

Dear Sir;
Being inąppąpnęd We by 

bąpkri/ptcy. I beseech you to 
hęjp me to obtaįn a sųm of 
360,000 Dollars I have in Ame- 
ritą. Being necessary to come 
hqre ifp raiše the seizure of my 
baggage paying to the Registrą v 
of the Court the expenses of 
my trial and recoyęr my fort- 
monteau containing a secret 
pocket where I have hiddep 
two checks payablę to bearei 
for that sum.

As a reward I will give up 
to you the fhįrd pąrt viz.; 
120,000 Dolląrs.

I cannot receive your answer 
in the prison būt you can senti

ą cąblegram to a perisop of my 
confidence who wi|l deliver it 
me; adressed as follows.

Jesus Armengol
Lista de Correos 391

•• Alcira— (Valęncia) 
Letter received—Blože. 
Awaiting your answer to in- 

stru’ct you all
I sign only,

......    ....r...... ....... mf.,T 
nelipu su pinigais, bet vargų 
besųras.

Keli Chicagįečįai yrą .gavę to
kius laiškus ir policijos doinė 
į tai buvo atkreipta, šiais lai
kais šimtąi 
švaistomi,

nėra

my secret; no>v SPORTAS
S.

an§węr by cąbleFirst of all 
pot by letter.

Teisingai p.
ąpie tą laišką. Sako, ieškoma

Ųniversal Health Kliubas 
paremti ALTASS.

norė
tų

Bložis pastebėjo
paminėto kliubo nariai 
sutiktų paremti antrąjį 

jeigu

KAZIMIERAS MINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 24 dieną, 5:32 valandą 
ryto 1934 m„ sulaukęs 58 metų 
amžiaus, gimęs Linkų kaimas, 
Papilės parap., Šiaulių apskr.

Buvo narys Keistučio Pašel- 
pos Kliubo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime- 

moterį Sofiją, po tėvais Alek- 
sandravičaitė, sunu Kazimierą, 
dukterį Sofiją, podukrę Marijo
ną Bakanauskienę, žentą Joną, 
seserį Mortą Užgalienę ir švo- 
geri Povilą, 2 brolius Benedik
ta Boston, Mass. ir Pranciškų 
Rose Lodge, Oreg., švogerį Le
oną Belski ir švogerką Kazi
miera Belskienę ir giminės, o 
Lietuvoj motipą. 2 seseris Oną 
ir Barborą ir brolį Joną.

Kūnas pašarvotas randasi 
717 W. 21st PI.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 29 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namu i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Minaus- 
kio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
ma ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
žentas. Sesuo, Broliai, švogeriai, 
švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Skudas,. Tel. Monroe 3377.

JUOZAPAS KINCINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 25 diena 12:30 valandą 
po pietų 1934 m, sulaukęs pu
sės amžiaus gimės Mažeikiu ap,. 
Viekšnių par., Purvėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 12 melų.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima broli Joną, brolienę 
Anele, brolsuni Joną ir brol- 
dukteri Ceciliją, seserį Oną ir 
švogerj Joną Januti, sesers vai
kus Stella ir Joną,, pusbrolį Do
mininką ir pussesere Uršule 
Klimus ir gimines, o Lietuvoj 
broli Liudvika ir broliene. ses^- 
rį Barbora ir švogerį Joną ir 
ju šeimyna ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4441 So. Honore St. Telefonas 
lafayette 5469.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
sausio 29 diena. 8:00 vai. ryto 
iŠ namu į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a.* a. Juozapo Kincino 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Brolis, Sesuo, Pusbrolis, 
Pusseserė, Brolsunis, 
Broldukrė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

MIKOLAS STJRBIS
Persiskyrė su šiuo pąsąuliu 

sausio 24 dieną. 11:39 valandą 
■vakare 1934 m., sulaukęs 18 
metu amžiaus, gimęs Chicagp,, 
Illinois.

Paliko dideliame puliudunp 
motiną Susanną pp tėvais_ Vaiš
noraitė. paeina iš Plungės pa
rapijos, tėvą Antaną, seseris 
Eleonorą ir Valeriją, 2 dėdes 
Povilą ir Kazimierą ty dėdięnę 
Vaišnoriene. Indiana Jlarbor, 
Ind. ir giminės Pranas Balčiū
nas ir žmona, Laučienė ir jus 
vyras.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
J. Bagdono koplyčioj 2506 W. 
63rd St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
sausio 29 dieną, 8 yąl. ryte iš 
koplyčios i Gimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažnyčią 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į $v. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mikolo Stirbio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina, Tėvas, Seserys,
Dėdės, Dėdienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. ‘ Bagdonas, Tel. 
Republic 3100.

.Virš 
įpielai 
transatlantinį skridimą, 
komitetas parūpintų salę ir pa
gelbėtų išgarsinti ristynių va
karą. Visi ristikai sutinka be 
jokio atlyginimo dalyvauti, kad 
sukelti pinigų įlames-Janušaus- 
kp fondui.

Ęliųbiečiaį rengiasi persiimti 
sų roseląndįęėįais. Jie sako, kad 
reikia, pagalios, išspręsti klau
sima, kurie yra geresni risti
nai, — bri&gcportiečiai, ar rose- 
landiečiai. —žvalgas.

» » »
Londos risis) su Savoldi

* • <•.

i Pernai nepaprastai daug 
į triukšmo sukėlė Londos’o ris- 
•tynės su Savoldi, kuris Notre 
Dame universitete pagarsėjo

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visą pasauli

JONAS TALKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 23 diena, 5 vai vakare 
1934 m., sulaukės pušes am
žiaus. gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskr., žeimės parap., Aug- 
štadvario dvare.

Amerikoj išgyveno 28 metus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Ona (po tėvais Murelai- 
tė) 4 sūnūs Juozapą ir marčią 
Marijona, Joną ir marčią Juze
fą, Benedikta ir Stanislovą, 
dukterį Elzbietą, švogerį Sta
nislova ir švogerką Eleną ir šei
myna Murelų, sesers sūnų Alek
sandra ir Ona Nagilius, švoge- 
rio sūnūs Albina ir Edvardą ir 
švogerio 
Bruverius, 6 anukus ir giminės.

Kūnas
833 W. 33 St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
sausio 27 diena. 8 vai. iš ryto 
iš namu i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
la. o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Talkevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Duktė, 
Marčios, Anūkai, švogeris, 
švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Phillips, tel.' Boulevard 4139

dukterį Stanislavą

pašarvotas randasi

PAULINE KATAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasaulju 

gausio 24 dieną, 3 valandą ry
to 1934 m., sulaukus 26 melų 
amžiaus, gimus a. a. Pauline 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Petronėlę, tėvą Alek 
sandrą, 3 brolius Joną, Victor 
ir Alex ir daug kitų giminių.

Kanas pašarvotas randasi 
3326 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 29 diena, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės šie-, 
lą, o iš ten bus nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pauline Katauskas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138

JONAS IVINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

trečiadieny, sausio 24 dieną, 
4:00 valandą po pietų 1934 m., 
sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Kujainių kaime, Varnių parap., 
Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno apie 30 m.
Paliko dideliame nuliudime ?, 

brolius Martiną, ii; žmoną .Ban, 
borą. Juozapą iF žmoną Mari
joną, brolienę Marcijoną, po» 
dukrę Elzbietą Kegovičiutė ir 
uošvienę Domicėlę Gotautienv 
ir giminės, o Lietuvoj brolį Leo
ną ir seserį Marijoną ir gimines,

Kūnas pašarvotas randasi Eu- 
dęikio koplyčioj, 4605 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvėse įvyks šeštadieny 
sausio 27 d. 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios j šy. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Ivinskio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, <

Broliai, Brolienės, Podukre 
Upšvienė ir Giminės.

Laidotuvėsė patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

f 
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Sofija Vjtartienė
po tėvais Dobrovolskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu seredoj, sausio 24 d. 5 
vai. vakare 1934 m. sulaukus senatvės; gimus Telšių mies
te. Amerikoj išgyveno 21 metus. Paliko dideliame nuliu
dime dukterį Petronėlę Pranckuniepę, Stanislavą Bąlčių- 
nienę, Sofiją Kellicnę (Dr. Kelios žmona), Heleną Zaų- 
rienę ir sūnų Kastantą Vitartą, brolį Vladislovą Dobro
volskį, pusseserę Sofiją Puplauskienę, Rėptus, anukus jr 
gimines Amerikoj, o Lietuvoj seserį Petronėlę Nevązals- 
kienę. Kūnas pašarvotas randasi 7204 So. Campbell avė. 
Tel. Bepublic 0364.

Laidotuvės j vyks šeštadieny, sausio 27 d. 8:30 vaĮ. ry|o 
namų į Aušros Vartų parapijos bąžųyčią, kurioje atsi

bus gedulingos pamaldos ųž velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta Į šy. Kazimjęro Itapipes.

Visi a. a. Sofijos VitArtienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiprpį ęĮalyyaįitį Įaidotpypse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisvpikipimą.

Nubudę liekame ............... \
Dukterys, Sųnws, Brolie, Pusseserė, 2entąj ir

Laidotuvėse patąrnauja grahorips Lachavičius ir sų- 
nai, tel. Canal 25Į5. -

l$ąipo futbolininkas. Chičagos I St. Agnės Auditorium, Archer 
Stadiume ristynes užsibaigė la
bai netikėtai. Niekas nemąųe, 
kad Savoldi tyri bept kokių 
progą ląimėti. Londos skaitėsi 
čempionas. Tad kokių šansų ga
lėjo turėti palyginamai nepa
tyręs ir jaunas Savoldi prieš 
Londos? Bet aitsitiko taip, kad 
Savoldi buvo paskelbtas laimė
toju. Tiesa, tiek Londos, tiek 
jo manadžeris protestavo, kad 
tai buvo triksas: girdi, Savoldi 
visai nebuvo prispaudęs Lon- 
doso menčių, bet “referee” iš
kirto kiaulystę ir paskelbė Sa
voldi laimėtoju.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
bet rekordai rodo, jog Savoldi 
laimėjo risitynes. Antrą kartą 
ristis su Londos italas Savoldi 
vengė. Vienok po ilgų derybų 
pasisekė jį prikalbinti. Ir štai 
sekamą trečiadienį, sausio 31 
d., Chičagos Stadiume vėl jie 
susikibs. Daugelis tomis risty- 
nėmis yra labai susidomėję ir 
nori žinoti, kas, iš tiesų, yra 
geresnis ristikas — Londos ar 
Savoldi.

and Rockwell, 5 vai. pp.
Sausio 30 d. — Prezidento 

Franklin D, Roosevelto vardu
vių iškilmės Auditorium The- 
atre. Pelnas Warm Springs 
(Ga.) Foundation for Infantile 
Paralysis.

Vasario 3 d. — “Kultūros 
Ratelio” šokiai “K R Winter| 
Carnival”. Allerton Hotel, 7011 
North Michigan Blvd. 9 P. M.i 
Lakūnas J. R. James-Janu
šauskas — garbės svečias. Įžan
ga — 75c.

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

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

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

po

Kyietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome į visas miesto dalis

3316 So. Halsted $t„ Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

ir

lietuvis
Optometrically Akių Speęialirttir

Palengvins akių ' įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, netvuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegyste it to- 
hregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su ehktra/ parodančią - mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kaino; per pu
se pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

KUR

Sausio 27 d. — Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos bankietas 
ir šokiai Chičagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South 
Street. Pradžia 8 vai. 
Įžanga 65c iš anksto 
bilietą; 75c prie duyų.

Sausio 28 d.—“Pirmyn” cho
ras stato operetę “Agurkai”

Halsted 
vakare, 
perkant

Graboriai
Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reiks- 
tams Kam? prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W I8th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

Visi Telefonai;

Yards 1741-1742

A. MASALSKIS
GRABORIUS

• • . . t. . . 11 ‘Į,

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

* GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas įr Chirurgas
Ofi.H' 905 S- ASHLAND AVĖ.

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

vak. Nedėlioj pagal sutartai 

Ofiso Tel.* Boulevard 7820 

N|mq Tek* Prospect 1930

Lietuves Akut erės
Mrs. Anelia K. Jarush

Pbysical Therapy 
& Midwife

6109 South Albanu 
Avtnut

W Phone
• Hemlock 9252

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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio tf Europot ir vii proktikuojo 
unojoį tirtoj.

VALANDOS* 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P: M. Sekmadieniais ir ketvifia- 

dieniais pagal susitarime.

3335 So. Halsted St
T«L BOULEVARD 9199

Ofiso Tel Boulevard 591J
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35th K Halsted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6*30-8*30

Nedėldteniai* pagal sutarti

Lietuviai Daktarai
1^-      r * **

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni it patogesni vietą

3325 So. Halsted St.
V^aodos* nuo 10 ryto iki 2 po pietį 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 13 

Pbone Boulevard 8483

Lietuviai Daktarai 
A metiko* Lietuvių Daktarą Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS*

nuo 9 iki 11 valanda* ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

epari iutniaditnio ir krttirtadiamo.

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

2400 W. Maditon St.
Vai I iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak 

Tel Seeley 7330
Namą telefoną* Brunsvick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cot. of 35th 6 Halsted Ste.) . 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

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

Nedildieniais pagal sutarti

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

DENTISTAS
4143 Archer av^ kamp. Franciscoav.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wtrttra Avtnur 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS*

nuo 9 iki 11 valandai ryta 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St. 

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

Įvairus Gydytojai

DR. BERZMAN
. - Iš RUSIJOS

pįone £oulewTri,™į^T ' G*”’ lieroviams žinomas pet 15 ms

DR. C. Z. VEZEL IS »***• b
Dentistas Grdo «»l»į» k cbr.iii»M ll«u THĮ

4645 So. Ashland Avė. .X
arti 47th Street tabu*. ... ..

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* Lr Laboratorija*
Seredoj pagal sutarti. • 1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

........  ........................ Į Valandos; nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7*30 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hpds Pork 6755 «r Central 7464
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVENUE 

Telefonai virąiąia 0036

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ąmbulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Diktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hęrmjtage Avenue

UOZAPAS EUDEIKI

5340 So. Kedzie Avenue
(Neturime sąryČiu su firmą tuo pacjų yą

l J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 Wėst 46tji St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

So. 49th Ct. 
Koplyčia dykai

Dr. Charles Segal
OFISAS

2422 W. Marqurtti Rd. Į 4729 So. Ashland AVfi. 
kampa* 67th ir Artesian Ava.

Telefonas GroYiebill 1595 CHICAGO, ILL.
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 OFISO VALANDOS:
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ii Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 

nedėliomis pagąl susitarimu yal. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai.
----------- :—:--------------------------------- vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
R". 6600 South Artttum Avtntu vakndąį dieną.

Phone Proapect 6659 | ph°B® MIDWAY 2880
Ofiso Tel. Cąnal Q257 -------------------------------------------------------------------

DR. P. Z. ZALATORIS „ . „„S^-SS“ Dr. MAURICE KAHN
CHICAGO, ILL. | South Afhlond Atjotu

Ofiso valandos* 
Nuo 10 iki 12 dieni. 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephonc Plaza 5200

DR. A, L. YUŠKA
« -»•••• • • '*•, i' r ' L‘ ‘ ’■

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

DR. V. A. ŠIMKUS 
„ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

f daptyĮ husite užgapėdinti.
Tet Ganai fa 15 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
’ Skyrius * 
1439 S. 49 Ct., Cicero, UI-

T,l. Clc«o 5927

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Vjlandoi: 1—3 ii 7—« 
Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti 
Rrtidtncija 6631 So. Californin Aut.

Tclefpnzs Repąblic 7868

Ofiso Tet Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir yiR 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—<» 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iŠ šventu

mais ĮO—J2 dieną.

Advokatai

J. J. BAGDONAS
Liūdnojo valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. '

2506 West 63rd St
T<1. RBPUBUC 3100

Tel. Cicero 210^lr 855 *

Antanas Petkus

CICERO. ILL.

Ofiso telefonas Prospect 1028 JOSEPH J GRISU 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt SL M VriMpO

DR. J.KOWARSK AS
»,S!,SS?.s.,Wlres« “vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties! ** p *

2403 W. 68rd SU Chloro
IJOĘN J BORDEN 

FU TACFDn T A uetuvis advokatas- 0™tiBaF 

6558 So. Western Avenue IKižmS? £

1
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NAUJIENŲ” 20E? JUBILIEJUS
K'ATTJIENŲS, C----------* T -Am. AMM

Penktadienis, saus. 26, 1921

“Naujienos” su mumis, mes su 
“Naujienomis”

štai jau 20 metų, kai “Naujienos” diena iš 
dienos skelbia darbo žmonių santaiką, vienybę, 
solidarumą.

Tai yra aukščiausias, kilniausias darbinin
kų tikslas. Darbininkai, ant viso žemės kamuo
lio skriaudžiami ir visokiais budais išnaudoja
mi, kito kelio neturi, kaip tik vienytis. Kad 
vienybėj gludi jų išganymas, rodosi, turėtų 
būti aišku kiekvienam darbininkui, o ypač tiems, 
ku‘rie trokšta pakeisti kapitalistinę tvarką la
ka sistema, kurioj darbininkai, liaudis galėtų 
juo pilniau naudotis savo darbo vaisiais.

“Naujienos” per 20 metų savo gyvavimo 
nepaliaujamai kėlė darbininkų vienybės obalsį.

Tačiau tam tikrų vadų patariami kai kurie 
darbininkai nuėjo “tiesesnio” kelio ieškoti. L. 
S.S. sekretorius-vertėjas Stilsonas 1919 m. sa
vo raporte sako: “Pasitarus sut Pildomuoju Ko
mitetu nuspręsta persikelti j Chicagą. Chicago? 
yra vienas šeštadalis visų L.S.S. narių. Taip 
sekretorius, taip visi kiti draugai dirbo kiek ga
lėjo. Bet ne visai jiems pavyko atsiekti tiks
lą. Sąjunga suskilo. Vienuolika narių, tarp jų 
ir P. Grigaitis, iš jos pasitraukė”.

Nemanau, kad Stilsonas ir visa eilė kitų 
vadų, nusivesdami su savim tieksiančius darbi
ninkų. turėjo blogą tikslą. Nemanau, kad tie 
darbininkai, eidami paskui juos, turėjo blogus 
norus. Jų nepatyrimas vertė juos išbandyti tų 
laikų apystovose gimusią naują idėją, ir nors 
tai padarė neapsakomai didelius nuostolius dar
bininkams, bet gal gerai, kad taip atsitiko.

Jie dabar mato iš praktikos, kad tas kelias, 
kuriuo jie ėjo, buvo klaidingas. Jie mato, kad

niekindami visa, kas yra žmoniška, demokra
tiška. patys apsvaigo ir užmiršo visa tai, be ko 
darbininkų vienybė neįmanoma. Mes matome, 
kad kiekvienoj organizacijoj—nuo mažiausios 
iki didžiausios—demokratiniai principai yra 
butini.

Nenuostabu, kad tie vadai, kadaise skaitę 
savo sekėjus dešimčia tūkstančių, ;dabar vos 
dešimtimis tesidžiaugia. Galų gale ir patys va
dai, vienas paskui kitą, eina kur nors “pinacų” 
valgyti.

Tatai rodo, kad “Naujienų”, užsibrėžtas ke
lias, kuriuo jos eina jau per 20 metų, yra tik
ras, yra kelias vedąs darbininkus į solidarumą, 
į vienybę.

Verta betgi prisiminti, kad “Naujienų” ve
dėjui, draugui P. Grigaičiui, per 20 metų teko 
labai daug nukentėti gynant šiuos idealus nuo 
įvairių priešų. Ne kartą tie patys darbininkai, 
kurių gerovei jisai dirbo, yra kolioją jį, kai jis 
laikydavo prakalbas. Arba vėl kai kurie jų 
užsiimdavo šitokiomis “zabovomis”: nupiešę jo 
paveikslą, badydavo paveikslo akis. -

šiandie Grigaitis, sveikas ir tvirtas, išėjo 
pergalėtoju. Dabar “Naujienos”, artindamosi 
prie 20 metų jubiliejaus, pasižada tarnauti dar
bininkams tokia pat kriptimi ir ateity. Todėl 
musų pareiga yra remti “Naujienas”.

“Naujienos” su mumis, mes su “Naujieno
mis”.

Todėl sveikinu “Naujienas”, “Naujienų” 
vedėją drg. P. Grigaitį, drg. K. Augustą, drg, 
K. Baroną ir kitus Redakcijos narius su “Nau
jienų’ 20 metų jubilieju. Taippat sveikinu ad
ministracijos ir spaustuvės darbininkus ir vi
siems spaudžiu dešinę ir visiems linkiu ilgiau
sius metus gyvuoti.

Tegyvuoja “Naujienos”!
—J. B. Aglinskas (Aglys).

“Naujienos” ir Lietu 
vių Pažanga Ameri 

koje
(Tęsinys)

Rusijai pralaimėjus 
nais karą, Lietuvoje 
judis dėl lietuvių tautines au
tonomijos iškovojimo. Lietuvių 
Seimas Vilniuje 1905 metais, 
ir rusų valdžios persekiojimai, 
dafc* Amerikos lietuviams daug 
dvasinių jėgų. Jauni veiklus 
inteligentai, nuo “Sibiro” bėg
dami, atsirado Amerikoje. Tuo
met prakalbos buvo “madoje”, 
gimnazistų, studentų kalbos 
žavėjo ir jaudino lietuvius. Ne
tikėtos naujienos: lietuviai at
gauna spaudą, dar nori ir au
tonomijos, kiti net nepriklau
somybės...

Atvyksta Juozas Adomaitis 
(Šernas) ir redaguoja “Lietu
vą”. Mano tėvas pažinojo Su
valkijoje kerdžių Olszewskį; 
čion Chicago’je jo sunirs An
tanas, nemokytas vaikinas, sta
to murus, steigia banką, tea
trą, leidžia savaitraštį “Lietu
vą”, leidžia knygas, veda by
las su kunigais ir kun. Krau- 
čiuną “suprovoja”.

Sensacijos paskui sensacijas. 
Aukų rinkėjai šimtais, keliair- 
ja per visą Ameriką. Dešimti
mi pargrįžta Lietuvon pralotu 
smuklininkai, o dešimtimi tūk
stančių lietuvių atvyksta dole
rių užsidirbti, kad skolas te 
vynėje užmokėti arba saviems 
pagelbėti iš skolų “išbristi”. 
Kas Amerikoje gyvendamas, o 
Lietuvon pinigų nesiuntė, bu
vo smerkiamas.

Patriotizmas Amerikoje žy- 
dėte žydėjo, bet kultūroje — 
merdėjo. Bajorai su4 lenkyste 
niekur pūstis negalėjo, jei bent 
pas senuosius klebonus gir
tuokliaudami galėjo susiramin
ti. Taip praslinko šimtmečio 
bert aini s, bet lietuvių kultūra 
buvo apleista iki absurdo. Tai 
liudija Upton Sinclairio para
šyta knyga “Jungle”, net dvie
jų atskirų vertėjų lietuvių kal- 
bon išguldyta po vardais: “Rai
stas’* ir “Pelkės”.....

Amerikoje uždirbti doleriai 
buvo Lietuvai parama, ir A. 
Olszewskio, per 
mintos knygos,

japo-SU 
kilo sa- 
- 1

Mylėtojų Draugystes” išleistos 
knygos, buvo Lietuvoje plati
namos, bet ne Amerikoje tarp 
visur išsiblaškiusių ateivių, 
vien visokių meklerių, kaip 
Papauskio, Collins Institute, 
Bishoff, Harrington ir tūkstan
čių kitų monelninkų, apgaulio
jamų.... Vinco Karaliaus ir Dr. 
J. šliupo pasekėjų būreliai pla
tino šlykščiausius prasimany 
mus prieš kunigų “gaspadines”. 
Man teko matyti “Town of 
Lake” parapijoje išleistą 
šiurą “Galvaračiai”.

(Bus daugiau)

bro-

ALTASS ŽINIOS

A.L.T.A.S.S. jau turi 
suvirs $6.000

Amerikos Lietuvių Tranzat- 
lantinio Skridimo Sąjungos val
dybos posėdyje, kuris buvo lai
kytas trečiadienio vakare, pa
aiškėjo, kad jau yra sukelta 
suvirš $6,300.

Iš šitos sumos yra įdėta apie 
$400 į organizacijos reikmenis 
(auksinius ir sidabrinius ženk
lelius, mimeografą, štampas ir 
t.t), apie $5,900 susideda iš 
cash, kuris randasi pas centro 
iždininką, 
rankose 
nius ir 
skyrusių 
jungai.

Atskaitos bus 
tinėta spaudai.

Valdyba, be to, > priėmė ir 
Naujų Metų pasitikimo bankie- 
to atskaitą,. kurios paruošimas 
buvo kiek užsivilkęs, kadangi 
ėmė laiko susižinoti su vieti
niais komitetais ir atskirais as
menimis, pardavinėjusiais ti- 
kietus iš anksto įvairiose da
lyse miesto. Smulki bankieto 
atskaita bus paskelbta rytoj.

f minimo Klubas, pp. Grakaus
kų namuose turėjo savo susi
rinkimą.

Aš, kailio šoferis, nedalyva
vau tame moterų susirinkime, 
bet turėjau garbės nuvežti ir 
parvežti vežimą klubiečių, To
kiu būdų iš jų sužinojau, ką 
jos nutarė.

Buvo išrinkta nauja valdyba. 
Valdyba pasiliko veik visa ta 
pati. Buvo nutarta surengti 
“bunco party” antrojo tranz- 
atlantinio skridimo naudai. Ka
da tas parengimėlis įvyks, dar 
nėra nustatytas laikas ir vieta. 
Komisija tuo pasirūpins.

Moterų klubas praeitą rude
nį buvo surengęs irgi “bunco 
party” su šokiais J. Grigaičio 
salėje, kurio visas pelnas (apie 
$30) buvo paskirtas žuvusių la
kūnų — Dariaus ir Girėno pa
minklo statymui.

Klubas yra paskyręs atstoves 
į ALTASS North Sidės skyrių.

Reikia pažymėti, kad narės 
gražiai sugyvena; turi ir pinigų 
ižde. —šoferis.

Vakar mirė Town of 
Lakietis Juozas 

Kintinas

kolonijų komitetų 
pas ALTASS įgalioti- 
ižduose 
aukas

draugijų, pa-
ALTASS Sa-

tuojaus išsiun-

T0WN OF LAKE. — Vakar 
11:30 valandą ryto German 
Deaconess ligoninėje mirė žino
mas plačiai tarp Town of Lake 
biznierių lietuvis Juozas Kiūti
nąs, 4441 South Honore street. 
Buvo apie 40 metų amžiaus.

Velionis sirgo vidurių parali- 
žu. Išgulėjo lovoje tik dvi die
ni.

Oficialiai susijungė 
Dr-ja Liet. Karei

vių ir LW

Darbštus North-West 
Moterų Klubas

Klubas nutari rengti “bunco 
party” antro skridimo naudai

Praeitą savaitę Lietuvių mo
terų būrelis, susispietęs North- 
Sidėje, žinomas kaip North-šerną paga- L—

bei “Tėvynė* West Lietuvių Moterų Pąšilink

“Miss Naujienos

Kontestas

Kandidatė p-lė Stella Adomaiti, 
Ghicago, III.

Visų kandidačių, o jų yra 
daug ir gražių, paveikslai tilps 
sekančią savaitę, kuomet pra
sidės balsavimai. “Miss Naujie
nas” rinks patys “Naujienų” 
skaitytojai. Laukite smulkme
nų.

Paskutinė diena įstojimui į 
konkursą šeštadienis.

Susirinkimas nusitęsė iki 
4:30 po ko sekė “vestuvės”. Be
matant buvo ištuštinti du pus- 
bačkiai alaus, kurį atvežė drau
gijos narys J. Anglickas, Mo- 
narch Brevving Company išve- 
žiotojas. Tai skanus alus.

Kareivių Draugija ir taip 
veikli, dabar gavusi daugiau 
veiklių talkininkų, tikrai smar
kiai pastūmės dalykus priekin. 
Laimingos ateities.

Apiplėšiiąai lietuvių 
įst aigo ję ^Cicero je
CICERO. — Iš penktadienio 

į šeštadienio vakarą buvo iš
laužtos durys į Ęeo Švėgždos ir 
J. žiliaus užeigą. Padaryti di
deli nuostoliai. Nuožiūra meta
ma ant vietinių. Tą patį vaka
rą mėginta išlaužti duris ir Lie
tuvių Kooperatyvės Krautuvės, 
bet, matyt, piktadariai buvo 
sutrukdyti.

Nepersenai buvo padarytas 
užpuolimas ant J. Kimbarko 
gazolino stoties. Išnešė apie 
$50, -—“N.” Riašėjias.

Gelių Darželis
po-

Ririnkima visokio maisto produktų už 
specialiai pigia kainą.

PRANEŠIMAI
Visi “Naujienų” Bendrovės nariai 

kurie nėra pridavė man savo dabar
tinių adresų, yra prašomi juos pri
duoti be atidėliojimo, kad galėčiau 
turėti Bendrovės knygose teisingus 

iresus Bendrovės dalininkų.
Nora Gugis, 

Naujienų B-vės Sekretorius.
Lietuvių Piliečių Darbininku Pa- 
Ipinio Kliubo metinis susirinkimas 
yks nedėlioj sausio 28 d.. 1984 m. 
ma valanda po pietų, Meldažio sa
le 2242 W. 23 Place.
Visi nariai malonėkite pribūti, 
is išduotas raportas knygų patikri- 
mo komiteto ir kitų dalykų dėl la- 
> kliubo. Taipgi ivyks naujos ant 
>34 metų administracijos inaugu- 
cija. Korespondentas.

Ateikite su manim 
įsigerti

rdingai kviečiu visus Chicagos ir 
įielinkinių miestelių lietuvius, drau- 
is ir senus pažįstamus atlankyti 
ane mano biznio vietoje. 
iu didelį pasirinkimą.
Jūsų žydukas patarnaus

Užlai- 
jums

ATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803
Laikas—7:45 iki 8:30 v. 

Hammond, Ind.
Kaip matote, programai 

ilginti; tęsis 45 minutes, 
ke šių 45 minučių, turėsite
gos pasiklausyti gražios muzi 
kos, dainų ir įvairių praneši 
mų. Programų vedėjas Anta 
nas žymontas.

V.

pra 
Lai
pro

P-ia Staneliutė-Brijunas, 
nios Voight sesutė, laikinai per
ims vaikų choro mokinimą. Da
lykas tas, kad ponia Voight ne
labai gerai jaučiasi, — *ns svei
kata kiek pakriko. Reikia tikė
tis/ kad ji greit pilnai pasveiks 
ir vėl pradės su į mumis darbuo
tis.

Turiu priminti, kad musų 
chorelis tapo pakviestas daly
vauti “Naujienų” jubiliejinia
me vakare. Visi tad choro na
riai yra prašomi dalyvauti pa
mokose. Gėlių Darželio pamo
kos įvyksta Woodmano svetai
nėje, Lime ir 33rd st.

Jurginis.
I v j i

■ i...........  ..... ,

RADIO
Jungtuvės įvyko sekmadienį
CICERO. — Praeitą sekma

dienį Lietuvos Mylėtojų Drau
gija oficialiai perėjo prie Lie
tuvos Kareivių Draugijos dide- 
lefnis iškilmėmis. Ūniformų 
skyriaus draugai, vedami p. J. 
Klimo parvedė visus “in cor- 
pore” ir kartu visi priėmė LKD 
priesaiką. Po to, Kareivių sek
retorius K. P. Deveikis padarė 
pareiškimą į naujus narius, ku
ris telpa kitoje vietoje šiame 
nūn'??'.?)®:....... ......—

šj vakarą Radio 
Kliubo 163 Šaunus 

PROGRAMAS 
Stotis — WWAE. 1200 k.

Brighton Parko ALTASS Skyriaus 
komitetas susirenka ši vakara Holly- 
woo<l Inn svet., 2417 W. 43rd St. 
kaip pusė po septynių dėl išdirbinio 
planu tolimesniam veikimui. Kvie
čiama visus komiteto narius atsilan
kyti ir visus tuos kurie neturėjo pro
gos prisidėti prie veikimo naudai 
antrojo skridimo per Atlantiką.

F. T. Puleikis, sekr.

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

AUTO TRAVEL EKCHANGE, 
32 W. Randolph St.

Kambarys 506 
Tel. Randolph 0989

DAUG . ŠILUMOS, mažai peleną, 
pulkas pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egi?, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest 2011

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408 
VICTOR. BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, III

Financial 
Finansai-Paskoloa

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

Geresnis patarna
vimas

Kiekvienas biznierius arba profe 
sionalas noris būt pasekmingu, vi 
suomei stengiasi daugiaus išmokti 
taip kad jis gdlėtti fcėriau patarnaut 
savo kostiumieriams arba klijentams 
Jeigu tai bus daktaras arba advo 
katas. jisai praleis kas savaite ke 
lėta dienu klinikuose arba studijuoi 
tam tikras grupės liečiančias jo pro 
fesijos .

Biznieriai ir sankrovininkai pei 
paskutinius keletą metų irgi pradėje 
daugiau studijuoti savo biznio šakas 
kad tuo budu eiti kartu su progresu 
Pavyzdžiui, grosernės bizny mes kas
dien matome tam tikra keitimosi 
Naujas maistas atsiranda ant rin
kos,, naujam supakiavime. taipg 
nauji budai vartojami kaip pardavi 
me taip ir tavoru išstatyme. .

Todėl, jeigu groserninkas nori ge 
rai savo kostiumeriams patarnauti 
jisai turi nuodugniai susipažinti si 
savo bizniu metodais; nes kostiumie 
riai yra įsitikinę, kad jis viską ži 
no apie produktus, kurie randasi j< 
sankrovoje; t. y. kaip jie yra pa 
dirbti ir kaip juos vartoti.

Groseiminkai, kurie valdo “Midwes 
Stores” realizuoja, kad kiekvienas ko 
stiumeris atsilankęs i jų sankrovai 
be abejo reikalauja gerą patarnavi 
ma. Todėl Šių sankrovų savininka 
stengiasi susipažinti ir išmokti api< 
kiekviena produktų, kuris randasi ji 
sankrovose. šie groserninkai laik< 
mėnesinius susirinkimus kur visi ši< 
klausimai nuodugniai apsvarstomi i: 
išdiskusuojami. Taigi išdirbėjai i 
visokiu firmų atstovai atsilanko 
šiuos susirinkimus ir papasakoji 
apie savo gaminamus produktus.

Noras, kad geidaus patarnauti sa 
vo kostiumieriams ir supažindint 
juos reikalui esant, ąų parduodamai! 
jų sankrovose produktais, yra vieni 
priežastis, kodėl tūkstančiai kostiu 
mierių mėgsta pirkinėti “Midwes 
Stores” sankrovose. Be to, kiekvie 
nas kostumierlus yra tikras, kad jii 
gaus geriausius maisto produktus, u: 
pigiausia kainą. Paskaitykite šio: 
dienos skelbimą, kuris telpa šiami 
laikrašty. Jus jame rasite dideli pa

REAL ESTATE
Biznis pamatuota* teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priiiraiykitc | muaų apniki 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St,

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED ST.

(Vienintelė užeiga Bridgeporto 
ant antrų lubų)

us 10c., kiti gėrimai pasirenkant
io 15c. ir augštyn.. Šandwichiai 

_ Pilni pietus pagal užsaky- 
». Shop Suey ir Steakas yra mUteų

Specialybė.
Atdara kas dieną ir vakarais. 

TeL Yards 6383.

10c.

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

anas alatis, užkandžiai ir įvairus 
gėrimai. Užkviečia visus
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 
V Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

ANGLIS
ig Šilumos. Puikus pav. dėl 
ahontas. Black Band — Lump 
Egg — Nut — $6.00. Mine Run 
$5.75.

l West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
U MUS PRISTATYMAS

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

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

Partners Wanted
PAIEšKAU pusininko i Alaus 

Tavern bizni, biznis išdirbtas per 
daug metų. Vienai moterei perdaug 
darbo. 3738 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ūkės. Pragyvenimas. Atsišaukite 
laišku Box 73, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA namų dąrbui, geri na
mai, turi mėgti kūdikius. Mažas 
apartmėntas. Turi gyventi ant vie
tos. $3.00 dėl pradžios.

Tel. Sunnyside 2293

MERGINA prie abelno namų dar
bo. Turi būt ant vietos.

Tel. Van Burcn 1481

Help Wanted—Male-Female

ARLAUCKAS IR ZAKARAS. Rei
kalaujame patyrusių operatorių prie 
moteriškų drabužių. 4820 W. 16 St. 
Cicero.

For Rent
6 ŠVIESUS frontiniai kambariai 

su maudyne — $16.00.
1534 S. Central Pk. Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA sandvičių šapa ir 
cigarų krautuvė arba mainysiu ant 
karo.. 5225 So. Ashland Avc.

SENAS MĖGIAMAS RINKTINIS
Californijos Vynas
Port
Sherry
Muscatel
Tokay

PIRMOS RŪŠIES
Kėsas ir 12 fiffhs ..........  $12.
Galionas ..........    $3.

UNITED VINEYARDS 
ASŠOCIATION

160 E. Illinois St*/ Chicago, 
Tel. SUPerior 2371;

męs pristatome i jūsų namus 
Reikalingi Salesmonai

This advertiBoment is not intended to o 
whlskay for anie or delivery in any etate 
community vherein the advertisinsr, sale

Use thereof is unlawfuj,

Sauterne 
Riesling 
Claret 
Burgundy 

“DS RŪŠIES

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
BALTIC TAVERN

Įvyksta Šeštadienyje, Sausio 27 dieną
Kviečiame visus draugus ir drauges i musų iškilmingą atidary 

mą, bus gerų gėrimų ir skanių užkandžių, graži muziką ir linksmy 
bės iki 'vėlybos nakties.

1151 W. 59th St.
Kviečia savininkai J., and A. KUNCHIUS.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
renti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budu. 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 skaitlingus ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės į Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name), Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telęfonuoklte, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

PARDAVIMUI Restaurantas ir 
Alaus Tavern labai pigiai. Geras biz
nis, arti dirbtuvių. Našlei vienai sun
ku apsidirbti. 2408 W. 16th St.

■ . ' |A ..........—fr-j; -Į- —  ------------------------- -----

PARSIDUODA grosernė, biznis 
išdirbtas per daugeli metų — penki 
pagyvenimui kambariai, gera vieta 
dėl platesnio biznio. Priežastį pa
tirsite ant vietos, 4522 S. Honore St. 
Lafayette 5814.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, biznis išdirbtas. Parduosią 
pigiai dėl svarbios priežasties.

4550 So. Marshfield Avė.

GROSERNĖ paaukosiu pusdykiai 
iš priežasties apleidimo miesto.

4337 S. Wood St.

PARDAVIMUI Alaus Tavern ge- 
foj vietoj, Stock Yards Distrikte. 
Igal lysas, priežastis, einame i savo 

namą. 1605 W. 43 St. kampas Ash
land Avė.

PARDAVIMUI TAVEĘN — visi 
įtaisymai ir license. Persunkti vie
nai moterei apsidirbti. Priimsiu pu
sininką arba parduosiu visą, maty
kite po 8 no pietų.

6751 So. Wentworth Avė.

Real Ėstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA mūrinis namas, 2 
flatai po 4 kambarius, labai pigiai. 
Priežastis pardavimo našlė moteris 
nori greitu laiku parduoti, kreipkitės 
adresu 4518 So. Mozart S t.




