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Infliacija busianti laipsniška, 
sulig to kiek ji bus reika
linga ekonominiems reika
lams

įmokėjimus, kad nepa- 
jog jos atsisako nuo 

isiško skolų mokėjimo.

1

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily Ntws

PUBLTSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUfc. CO.» INC. 
1739 South Hakted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

■

NUMATOMAS PAVASARY RUSIJOS-JAPONIJOS 
KARAS

*•*

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Dabar busią einama 
prie tikrosios pinigų 

infliacijos

WASHINGTON, vas. 2. —Iš 
tikrų šaltinių patirta, kad se
kamas didesnis žingsnis prezi
dento Roosevelto piniginiame 
programe, bus ėjimas prie tik
rosios pinigų infliacijos.

• Jau pradėta ruošti planus 
kaip paleisti apyvarton daugiau 
pinigų, kad stimuliuoti biznį. 
Leidimas pinigų bus laipsniš
kas, sulig to kiek jų bus rei
kalinga ekonominiams reika
lams.

Iždo sekretorius paskelbė, 
kad Amerika pirks visą impor
tuotų auksų ir mokės už jį po 
$35 už uncijų. Prisiminus, kad 
tokišme atsitikime Europa 
gali paskelbti aukso embargo, 
administracija pasisakė neži
nanti ką tada ji darytų su savo 
piniginiu programų, kuris ry
mo ant aukso pirkimo.

Kad nuraminti kitas šalis, iž
do sekretorius Morgenthau iš
leido pareiškimą, kad Amerika 
savo pinigine politika nesiruo
šia bauteti kurią nors šalį, nes 
Amerikos gerovė taipjau pri
klauso ir nuo kitų šalių gero
vės, todėl Amerika norinti, kad 
ir kitoms šalims butų getai.
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36 nuoš. pelno ant 
karo laivyno lėk

tuvų kontrakto
WASHINGTON, vas. 2. — 

Atstovų buto laivyno komite- 
valdžia 

greitai pradės didinti laivynų,
tuojaus pradės tyrinėjimus, 
kad laivų ir lėktuvų kontrakto
riams neleisti perdaug pasipel
nyti iš valdžios kontraktų.

Tyrinėjimai bus padaryti to 
dėl, kad sužinota, jog viena 
lėktuvų motorų kompanija pa
darė 36 nuoš. pelno ant laivy
no kontraktų.

“Jeigu* tokie pelnai yra se
miami”, pareiškė komiteto 
pirm., 
net jeigu reikėtų pačiai 
džiai gamintis lėktuvus.” 
mitetui jau yra patiektas 
portas iš specialio knygų 
žiūrėjimo lėktuvų kompanijų 
nuo 1917 iki 1933 m.m.
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“mes juos sustabdysime 
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Amerika neduos kre
ditų nemokančioms 

skolų valstybėms
VVASHINGTON, vas. 2. 

Senatas šiandie atviru balsavL 
mu išnaujo priėmė Johnsono 
bilių, šį kartų su administraci
jos pritarimu, sulig kurio Ju*ng. 
Valstijos nebeduos kreditų vi
soms toms šalims, kurios yra 
atsilikę su savo skolų mokėji
mu Amerikai.

Bilius tapo pasiųstas atstovų 
butui.

Tai yra Amerikos įspėjimas 
/isoms šalims, kad jos tirri už- 
jimokėti visas savo 
negu galės gauti 
Amerikos paramų.

Einant tuo biliu, 
,alis galės gauti kreditų, jei ji 
ų prašys. Tai Suomija (Fin- 

iandija), vienintelė šalis, kuri 
kišiol savo skolas mokėjo pil
numoje. Kitos visos arba vi
sai nemoka skolų, arba daro tik 
mažus 
rodyti, 
7

CHICAGO.—Federaliniai ag
entai namuose 616 Belden Av. 
padarė kratų ir suėmė keturius 
žmones, jų tarpe vienų mergi
nų, kurie dirbo ir skleidė ne
tikras pusdolerines. Rastos 
formos pinigų liejimui.

LOS ANGELES, Cal., va.,.
—Keturios padangų ir gumos 
dirbtuvės pakėlė savo 3,500 dar
bininkų algas 10 nuoš.

ORRte

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Apsiniaukę, galbūt mažas 
sniegas; maža permaina teippę- 
raturoje.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 
06.
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General Hayashi
Voroshilov
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Šelpiamų skaičius 
mažėja, bet išlai

dos didėja
SPRINGFIELD, III., vas. 

—Prieš Illinois šelpimo komi
sijų stovi svarbus klausimas.

Valstija išleido už $30,000,- 
000 bonų bedarbių šelpimui ir 
buvo manoma, kad tų pinigų 
užteks visiems metams. Bet 
išrodo, kad jie bus išleisti į 
mažiau? kaip pusę metų.

Iš tų pinigų jau $20,000,000 
yra išleista. Vien pereitą mė
nesį išleista virš $6,000,000. Ir 
keisčiausia tai, kad skaičius 
šelpiamų žmonių sumažėjo 1 
nuoš., bet šelpimo išlaidos pa
didėjo 10 nuoš. Be to žymiai 
padidėjo ir šelpimo stotyse 
samdomų žmonių skaičius. Vien 
algomis jiems išmokama tarp 
$500,000 ir $600,000 į mėnesį. 
Eina gandų, kad dagi rengia
mus! pareikalauti pakelti jiems 
algas.

Vokietija nepalanki 
Italijos ir Anglijos 

pasiūlymams
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Jury nesusitaikė dėl 
Touhy kaltumo ir 

liko paleistas Ir Šančiuose steigs ama
tų mokyklą
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CHICAGO.—Jury, kūjis turė
jo išnešti nuosprendį byloje 
gangsterių Roger Touhy it 
dviejų jo sėbrų, kurie buvo tei
siami dėl išvogimo John Factor 
ir išreikalavo iš jo $70,000 iš
pirkimo, neįstengė susitaikinti 
dėl gangsterių kaltumo ir tapo 
teisėjo Feinberg paleisti. Sako
ma, kad 4 jury nariai stojo už 
išteisinimų ir prie susitarimo 
neprieita.

Dabar Touhy šaikos byla tu
rės būti išnaujo nagrinėjama. 
Naujas bylos nagrinėjimas pa
skirtas vasario 13 d.

KAUNAS.— Jau seniai buvo 
kalbama apie arnotų mokyklos 
reikalingumų Šančiuose (Kau
no priemiesty). Paskutiniu me
tu šis klausimas gyvai diskusuo 
jamas. Artimiausiu laiku ma
noma daryti žygių Šiam reikalui 
galutinai stvarkyti. .

Smulkios įmonės neiš
moka darbininkams 

atlyginimo
KAUNAS. — Smulkios įmo

nės, k. a. siuvyklos, batų dirb
tuvės ir kt. paskutiniuoju me
tu labai pradėjo užtęsti atlygi
nimo išmokėjimus. Toks įmo
nių nepunktualumas darbinin
kams sudaro nemaža sunkumų.

O

Francija atmeta 
puolimo sutarti 

Vokietija

ne
su

Bandė “kidnapinti” 
roselandietį Petrą 

Ambroziuną

Short jump for bombers Henry Pn-Yi
f * L

Nors pastaruoju laiku karingi Japonijos džingoistų šuka- 
M*mai kiek ir aptilo, tečiaus numatoma, kad Rusijos-Japonijos 
karas ateinantį pavasarį yra neišvengtinas ir prie jo skubiai 
ruošiasi abi pusės. Rusijos karo komisaras Vorošilov skubiai 
koncentruoja kariuomenę, amuniciją, maistų ir lėktuvus Vla
divostoke, kurį japonai pirmiausia gali pulti. Ugnį sukurti gali 
ir karūnacija Henry Pu-Yi, kaipo karaliaus Japonijos valdo
mos Manchukuo valstybės. Karūnacija bus kovo 1 d. Pasitrau
kus Japonijos karo, miųisteriui geh. Araki'buvo gimusi viltis, 
kad Japonija bus taikesnė, bet naujo ministerio gen. Hayashi 
pareiškimas, kad jis laikysis gen. Araki politikos, tų ivltį iš
sklaidė.

BERLYNAS, vas. 2. — Ber
lynas plačiai svarsto Francijos, 
Anglijos ir Italijos memorandu
mus nusiginklavimo klausimu 
Jie visi pageidauja, kad Vo
kietija gryštų į tautų sąjungą, 
o tam Vokietija yra griežtai 
priešinga.

Nors kiti laikraščiai daug ra
šo ir tuos pasiūlymus smerkia, 
tečiaus Hitlerio ir propagandos 
mipisterio Goebbels asmeniški 
laikraščiai tyli. Jie padavė 
vien pasiūlymų tekstų ir ko
mentarus iš užsienio, bet savo 
nuomonės nepasako.

Žemės drebėjimas 
Kanadoje

OTTAWA, Ont., vas. 2. — 
Kanados sostinėje ir jos apie- 
linkčse buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas, kuris betgi nuosto
lių nepadarė. Buvo jaučiamas 
požeminis supurtimas, nuo ku
rio namai buvo pradėję svyruo 
ti kaip laike smarkios vėtros.

Išteisino skolininką 
nušovusį kolek

torių
CHICAGO.—Matthew F. Tay- 

lor, 2703 Wilcox Avė., kuris 
nušovė Hugh Tom, vienų iš 

trijų kolektoęių, kurie buvo 
atėję išsinešti springsus ir čiu
žinį, kiurių jis nėra išmokėjęs, 
liko išteisintas koronerio jury. 
Jis liudijo, kad kolektoriai pri
sistatė pciicistais ir kada 
pareikalavo warranto, tai 
bandė išlaužti duris.

Pasimirė prailginęs 
karą profesorius

BERLYNAS, vas. 2. — Jokis 
nacių laikraštis nepaskelbė ži
nios apie mirtį prof. Fritz Ha- 
ber, kurio pastangomis Vokie
tija galėjo ilgiau išsilaikyti ka

Kiti laikraščiai jai ir pa
skelbė apie jo mirtį, tai vistiek 
užtylėjo, kad jis buvo žydas.

Kada 1914 m. Vokietija pra
dėjo pritrukti amunicijos, nes 
delei blokados, nebegalėjo gau
ti iš čili nitratų, prof. Haber 
ir Bosch surado būdų gauti ni
tratų iš oro, kas leido Vokieti 
jai tęsti karų ir išugdė dide-

SANKEY IŠVEŽTAS TEIS
MUI I SOUTH DAKOTĄ

NEW YORK, v. 2. — Vakar 
New Yorke prisnigo 8 colius 
sniego. Prie sniego kasimo ga
vo darbo 2,800 bedarbių.

Foreman.Sprague ir 
Smith' sudarys deg

tinės tarybą

PARYŽIUS, vas. 2. —šian- 
die paskelbta, kad savo notoje 
Vokietijai sausio 1 d.. Fran
cija atmetė Vokietijos pasiūly
mų padaryti nepuolimo sutar
ti.

Anglijos ir Italijos pasiūly
mai nusiginklavimo klausimais, 
taipjau Franci jos tapo labai 
šaltai pasitikti. Francija labai 
nepatenkinta, kad abi šalys siū
lo pripažinti Vokietijai ginklų 
lygybę.-

Francija atmetė visus Hitle 
rio pasiūlymus, bet paliko du
ris atdaras tolimesnėms dery 
boms, kartu paragindama, kad 
Vokietija sugryštų j tautų są
jungų.

CHICAGO. — Gubernatorius 
Horner užvakar paskyrė nauja 
valstijos svaigalų kontrolės ko
misijų iš sekamų žmonių:

Arthur S. Smith iš Bloom- 
ington, bus komisijos pirminin
kas per 4 metus; gen. Milton 
Foreman iš Chicago —dviems 
metams ir pulk. A. A. Sprague 
iš Chicagos—šešiems metams.

Kaip vakar komisija turėjo 
išsirinkti sekretorių. Pirminiu- 
gaus gante $5,000 algos į me
tus, o paprasti nariai ir sekre
torius—po $4,800. i.

New Yorkui gręsia 
$30,000,000 defecitas

Rusai buvo pasikėlę 
virš 13 mylių

NEW YOAK, vas. 2.
ras La Guardia paskelbė New 
Yorko gyventojams, kad mies
tui šiemet gręsia daugiau kaip 
$80,000/000 deficitas. Jis pasiū
lė griežtos ekonomijos bilių, 
kurį demokratų kontroliuojama 
legislatura .betgi * atmetė.

CHICAGO.—Pagarsėjęs žmog- 
vagis Verne Sankey, kifris ke
lios dienps atgal federalinių 
agentų buvo suimtas Chicagoj 
ir kuris prisipažino dalyvavęs 
keliuose žmonių išvogimuose, 
tapo išgabentas į Pįerre, D., 
kur bus teisiamas dėl išvogimų 
Denver turtuolio Charles K. 
Boetcher II.

ROSELAND.—Du 
ketvirtadienį naktį 
grobti lietuvį Petrų 
nų, 10530 South Wabash avė., 
kuomet jis ėjo namo iš darbo.

Uždaręs savo alinę, adresu 
114 East 107th Street, apie 1 
vai. naktį, Petras Ambroziunas 
pradėjo traukt namų link. Kuo
met prisiartino prie namo, pa
matė automobilį, iš kurio išlipo 
vyras ir pradėjo slinkti irgi į 
tą namų.

Staigiai tas vyras griebė Pet
rų Ambroziuną ir stūmė jį prie 
automobilio. Kitas piktadaris 
ir pagriebė Ambroziuną ir ban
dė jį įtraukti £ automobilį Bet 
užkluptasis nepasidavė/ Jsir£-’ 
męs į “running board”, pradėjo 
šauktis pagalbos. Tuo laiku* ki
toje gatvės pusėje pasirodė 
praeiviai ir jų pabūgę piktada
riai skubiai nuvažiavo.

Kodėl buvo padarytas pasikė
sinimas pagrobti Ambroziuną ir 
kas tai bandė padaryti, niekas 
negali išaiškinti.

MASKVA, vas. 2. — Valdžios 
komisija, kuri tyria susidau*žy- 
mų stratosferos baliuno Syrius, 
paskelbė savo raportą. Ji su
rado, kad balionas buvo išsikė 
lęs 13 2/3 mylių ir toje augš- 
tumoje išsilaikė 12 minučių. 
Baliunistų užrašai buvo vedami 
iki 4:10 vai. po piet. Tada pa
stebėta, kad 12,000 metrų augš- 
tumoj baliunas pradėjo smar
kiai kristi žemėn ir už 13 mi
nučių po to susidaužė.

Priežasties nelaimės komisi
ja negalėjo nustatyti. Spėjama, 
kad 12,000 metrų augštumpj 
baliunas pateko į smarkius vė
jus, kurie nutraukė kelias vir
ves ir baliunas netekęs lygs
varos 
Jokio 
šiauš

lę dirbtinio nitrato pramonę 
Vokietijoje. Jis taipjau surado 
būdų iš juros išimti auksą, -bet 
tas būdas pasirodė klomdrci- 
niai nepelningas. 1918 m. jis 
gavo Nobelio dovanų.

Įsigalėjus naciams jis apsi
gyveno Bąsely, šveicąrijoj, kur 
vakhr pasimirė ir liko sudegin
tas ,krematorijoj, 

‘t __ _ , ,
NEW YORK, vas. 2,NEW YORK, vąs. 2.— Bos

tono ądvokatąs fųgenę S. Da- 
niel rastas kaltas u£ pąįėjjmą 
ašarinių dujų bonfbog Nęw Yor
ko biržoj. Jury rekomendavo 
pasigailėjimą.

Prezidentas parėmė 
geležies liejiklos 

darbininkus

Generalinis streikas 
dėl vieno žmogaus
CENTRALIO,. III., vas. 2. - 

Dėlto, kad Barnes Shoe Co. at
sisakė pašalinti iš darbo vienų 
žiaurų foremanų Karlin, sustrei
kavo tos dirbtuvės darbininkai. 
Prasidėjo tos dirbtuvės pikie- 
tavimas ir įvyko muštynių, bet 
vistiek dirbtuvė liko uždaryta, 
Tada iš užuojautos streikie- 
riams sustreikavo veik visi šio 
miestelio organizuoti darbinin
kai, net ir angliakasiai. Mieste
lis džiaugias, kad dar turi elek
trų, vandenį ir maistą. Visokis 
gi kitokia aptarnavimai yra ap, 
įstojęs. Dedaipa pastąngos 
kaip nors streiką sutaikinti, bet 
kol kas nevyksta, dėlei kompa-
nijos uzsispinmp.

Faneros išvežta už 
4,919,900 lt.

KAUNAS.—Pernai iš Lietu
vos išvežta iš viso 8,709.9 to. 
faneros už 4,919,900 lt. 1932 

buvo išvežta tik 2,718.4 to. 
3,890,800 lt., o 1931 m. bu- 
išvežta 3,672.8 to. faneros 
6,046,400 lt.

Gelvonai nenori deg
tinės

GELVONAI, Ukmergės apsk. 
1930 m. valsčiaus gyventojai 
visuot. balsavimu pasisakė, kad 
valsčiaus ribose esamieji resto
ranai, traktieriai ir kit. svai
giųjų gėralų parduotuvės j*butų 
panaikintos. Po to jų nebuvo 
iki šiol laiko, išskyrus valst. 
degtinės krautuves. Reiškia, 
per šiuos keturius metus Gelvo
nų >fvalsčius buvo “sausas”,nes 
Čia veikė “prohibicijos įstaty
mas**. ; / / '

Dabar valsč. taryba vėl už
sinorėjo valsčių “sušlapinti”. 
Gruodžio 14 d. paskelbė visuot. 
valsčiaute gyventojų balsavimų, 
kad jie patys pasisakytų. Bet 
jie iš grįčių nei krust. Tuomet 
gruodžio 23 d. buvo paskelbtas 
pakartotinas balsavimas, kuri 
aplanke tik... 26 “balsuotojai”. 
Mat, sako, nėr svarbesniais rei
kalais balsavimo, tai žaisti bal
savimu neverta.

Taip ir vėl pasiliko Gelvonių 
valsčius “sausas”, skaudžiai ap
gavęs “Slapiuosius”.

WASHINGTON, vas. 2. — 
Prezidentas Rooseveltas pasira
šė įsakymų padaryti naujus 
darbininkų atstovų rinkimus 
Weirton Steel Co. liejiklose, 
kurios priklauso National 'Steel 
Co. Įsakymas duoda teisę pa
tiems darbininkams išsirinkti 
savo atstovus.

Kai tos kompanijos liejiklose 
buvo kilęs darbininkų streikas, 
tai kompanija sutiko, kad dar
bininkai išsirinktų savo atsto
vus po priežiūra darbo tarybos. 
Bet kai streikas užsibaigė, tai 
kompanija paskyrė kelis savo 
pakalikus ir įsakė darbininkams 
už juos balsuoti. Nors prieš 
tai užprotestavo darbo taryba, 
bet kompanija atsisakė darbo 
tarybos klausyti.

KĖDAINIAI.—Ne tik Kaune, 
bet ir Kėdainiuose statyba su
intensyvėjo. Be vasarų baigtų 
Lietuvos banko,,, išdygo daug 
naujų namų . sename ir nau
jame mieste. Naujame mies
te perkami sklypai. Matosi daug 
pastatytų ir nubaigtu statyti 
naujų namų. Sename mieste 
kaip grybas iš po lietaus, ’š- 
dygo moderniška^ trijų aukš
tų Jaugelio namas. Tai bene 
bus pirmas toks Kėdainiuose. 
Mažesnio masto namų ypač 
daug pastatyta. Įdomu, kad vi 
siškai priešingai yra kaimuose, 
kad ir toj pačioj Kėdainių ap
skrity. Mat, nevisiems bloga 
krizei siaučiant.

ELIZABETHTOWN, Ky., vas. 
2.—Gladys Ray, 17 m. ir Roy 
Wise, 20 m. besičiužinėdami 
ant ledo tvenkiny 8 mylios nuo 
čia, įlūžo ir įkrito į vandenį. 
Juos gelbėti šoko Chestei 
Worth, 23 m. ,bet ir tasis įlū
žo ir visi trys prigėrė.

AUSTIN, Tex.» vąs. 2. —Dr. 
Claude Mattingly, 39 m., vai
kų ligų, specialistas ir Mrs. F. 
A. C. Perrin, 35 m., žmona psi
chologijos profesoriaus Texas 
upiyersįfęta, rasti negyvi vietos 
hotely. Spėjama, kad jie nusi
žudė narkotikais. Buvo palie
tas it* raštelis, bet jis kasžin

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, II.
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VIENINTELĖ CHICAGOJ

f

Adv. Gugis kulbes apie šiuos 
svarbius klausimus L, S. S. 
t _

SKANUMYNŲ 
KRAUTUVE
1537 DIVISION STREET
Kamp. Milwaukee. -— Trt. Brunswick 9344

“Miss Naujienos” karūna pri
klauso Bridgeportui, senai jr 
didžiausiiąi lietuvių kolonijai 
— sako Rep. R.

NAUJIENOS, Chicago, 111,
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Dailininko Šileikos, kaip 
buvo galima tikėtis, neradome. 
Kokia tai simpatinga ir gan 
įdomi panelė mums pranešė, 
kad profesoriaus nėra. Jisai kur 
tai savo tėviškėje prie Nemu
no paveikslus tepa.

Ot, dabar tai tikrai ir ne
beatmenu, kaip ta pa
nelė pasakė — ar tepa, ar pie
šia? Na, tiek to. Bile tik ne- 
peckioja.

Vieną dalyką, ką Šileikai pa
vyzdžiu, tai įpuikų reginį, ma
tomą iš jo namo. Kaip ant del
no matosi puikus, žavėtinas, er
dvus slėnis.

Šitame slėny bler*s» ar^a ^a*l- 
dainius Mickevičius vadina Vi
lija, jungiasi ir susilieja su sa
vo numylėtiniu Nemunu. Daug, 

lietuviškų ašarų 
Nemunan atneša 
Vilnijos.

gražių Lietuvos

neapsimoka kalbėti. Užimtų 
daug vietos.

žodžiu, vienos butą gelton
plaukės su‘ elegantiška frizūra, 
o kitos briunętės. Matyt, geros 
mano palydovo pažįstamos.

Mano pąlydoyui ’ spiritą beri
jant visai nesusiraukiant, man 
galvon atėjo šauni idėja — te
lefonu pašaukti vieną buvusį 
amerikietį, dabar Lietuvos ope
ros artistą. Ponios prie baro 
mano užmanymui griežtai pa
sipriešino 
telefoną, 
tliink of 
jų — be 
ziškai ir
rai lietuviškai.

Pasirodė, kad mano pažįsta
mas ' amerikietis, Kaune ' prie 
visokių fasonų prisitaikydamas, 
jau paspėjo išdirbti, taip sa
kant, tikrą artistišką sielą be; 
temperamentą, kurio mums čia 
Amerikoje taip baisiai trūk
sta. Todėl mes visi tokie nuo
bodus.

štai kame dalykas. Kada ant 
stalo atsirasdavo jau gan di

šeštadienis, vasario 3, 1934

daug karčių 
čionai Neris 
iš pagrobtos

Kitoje tų
upių pusėje matosi gelsvi smė
lio krantai — pliažai, Vilijam
polė, vienas Kauno priemiesčių 
ir gražus miškais žaliojantys 
kalnai.

Puiku, po velnių, kaip pui
ku! Tiesiog negalima atsigerė
ti.

Žengiame toliau. Vėl iš ko- 
’ kios tai vietos giliai žemai, 

kaip ir kokiame tai gražiame 
paveiksle, pasirodo visas Kau
nas. Puošnus, turiningas pa
veikslas, bet jo rėmai tai dar 
puošnesni. Turtingi lyg auksu 
išbraižvti. *

žaliumynų tarpe mėlynam 
dangun šauna senų bažnyčių 
balti bokštai. Jų tarpe ryškiai 
skiriasi tamsiai raudonas, aš- 
triakampis senas, senas Vytau
to bažnyčios bokštas ties Ne
munu, kuriam teko regėti ir 
matyti beveik visą lietuvių tau
tos bėgį. Gracingai ir koketiš
kai išrodo “balta gulbė 
na Kauno renesanso 
rotuše.

Žavėtina, žiūrėtum per die
nų dienas.

Karo muziejus
Iš kalno nejučiomis visokio

mis vingiuotomis gatvėmis nu- 
sileidžiame į kokią tai plačią 
moderniškais ir net impozan
tiškais namais apstatytą 
vę. Atsirandame ties Karo 
ziejaus sodno vartais.

Gražiame sodne išdidžiai 
ksi kaip ir senovės ritierių
aukštas pilies bokštas. Viršū
nėje aukštai linksmai ir liuo- 
sai plevėsuoja ypatinga ir gra
ži valstybinė Lietuvos amaram* 
timė — kraujo spalvos vėlia
va. Baltas vytis vienoje ir Ge
dimino stulpai kitoje jos pusių. 
Matosi lietuvių-amerikiečių do
vana — liuosybės varpas, že
miau laikrodis, o dar žemiau 
vyties aštunkampis kryžius, 
Lietuvos kariškių ženklas.

Sodne visokių paminklų. Ku
dirkai, Basanavičiui ir kitiems 
lietuvybės darbuotojams.

Metasi į akis nelemtai Su
valkų sutarties su lenkais pa 
minklas obelisko pavidale. Vie
ną dieną lenkai su lietuviais 
pasirašė taikos sutartį, o an
trą vyliugingai prigavo, pasių
sdami Želigovskį Vilnių ir Vil
niją užgrobti.

Tai tokia lenkiškų sutarčių 
reikšme. Lygiai kaip ir buvu
sio kaizerio su Belgija. Kitaip 
bevertis popierio šmotukas.

Po kaire matosi nors ir ku
klus, bet visai originalus ir 
įspūdingas iš akmenų sudėtas 
paminklas ir aukuras. Tai žu- 
vusiems už Lietuvos nepriklau
somybę kariams paminklas, 
Kas vakarą prie to paminklu 
įvyksta atatinkamos, įspūdin
gos ceremonijos — apeigos.

Sodnelio vidury ant aukšto 
pjedestalo laisvės stovyla. An
gelas su trukusiais pąnčiais- 
retėžiais. Ne visai man tąs an-

f • v « _ .

gėlas patinka. Silpnas, nešim-’ 
boliškas, nieko kaip tai nereiš •. 
kiantis, žmonės sutvėrė ir pa
darė ką galėjo ir sugebėjo. Gar- 
bė jiems už jų gerus norus ir 
pastangas. Kiekvienas turi sa
vo skonį.

Ties muziejum yra visokių 
kanuolių ir pučkų. Nekurtos jų 
net Vytauto metų.

Ir mano skatikas
Pats muziejus gan turtingas 

ir turiningas visokiais ekspo
natais. Viską apžiūrėti ir pa
studijuoti — tai kelių dienų, 
darbas.

Tarpe visokių eksponatų pa- 
tėmijau keletą senovės laivų 
modelius.

Maž-daug šeši metai atgal 
padirbau šešiolikto amžiaus is
panų galeono — laivo modeli, 
į tą darbą įdėjau daug savo 
sielos. Be pagyrų galiu pasa
kyti, kad mano modelis nega
lima prilyginti prie esamų Ka
ro Muziejuje. Jie visai šablo
niški ir vaikiški. Pažadėjau sa
vo modelį gen. Nagevičiui jo 
Karo Muziejui.

Abu mes mėgstame 
plačią begalinę jurą 
senovės

kariškame 
gydytoju, 

teko tarnauti Anglijos 
Dominion” laivyne.

Naujas muziejus
Dabar tuoj užpakalyje

muziejaus, kuris jau pasidarė 
per ankštas, statoma naujas. 
Iš pradinių darbų ir braižinių 
galiu' spręsti, kad tai bus tik
ras dailės monumentas 
nas moderniško Kauno 
papuošalas.

Taigi, geri lietuviai
čiai, jei turite kiek atliekamų 
centų (tiesa, retai šiandien kas 
jų beturi), tai pagelbėkite tam 
šaliniam sumanymui.

Savo auką' galite parduoti ar 
pasiųsti vietiniams Lietuvos 
konsulams. '

Vienas Kauno restoranų
Mums muziejų apžiurėjus, 

mano palydovas rusas, Lietu
vos pilietis, nuvedė mane pie
tums į restoraną “Automat” 
— Laisvės alėjoje. f

Kodėl tas restoranas vadina 
si “Automat”
ko tokio automatiško nemačiau, 
jei neskaityti mašinų iš pinigų 
lošti, kokių kitą sykį butą Chi- 
cagoje.

Restoranas nieko sau. Gan 
gražus ir jaukus. Papietavę, 
beklausant visokių mano links- 
maus palydovo pikantiškų pa
sakų ir restorano publiką ii 
tipus bestudijuojant, patėmijau 
ir net nusigandau pamatęs ard 
musų stalo net visą tuščių alaus 
bonkų batereją — krūvą.

Matyt, Lietuvoje nekurtuose 
restoranuose tuščių bonkų nuc 
stalo neimama. Iš to pasidaro 
dviguba nauda. Pirma, gerai iš- 
sigėrus, visgi yra proga tik
rai suskaityti, kiek bonkų jau 
ištuštinta. Kitaip, negali būti 
jokių ginčų su patarnautojais 
Antra, yra progos pasirodyti, 
kad čia ne bile kokių nors viš 
čiukų geriama. Tai taip pat sa
ve rųšies fasonas.

Galop, mano palydovas 
sinorėjo nieko kito, kaip 
tai tyro, gryno spirito. Be 
jonės, už mano pinigus.

Kad tave...., pamaniau 
ir nudundėjau su juo į 
kambarį prie baro.

Artistiškas temperamentas
Baras puošnus ir visai “mo- 

dern”. Prie baro dvi dar gan 
įdomios ir, kaip sakoma, “grie- 
ko vertos” ponios ar panelės 
—- nežinau4. Galop, tai nedaro 
skirtumo. Mano nuomone, toks 
moterų padalinimas, tai absur
das. Kodėl moterims turi būti 
vienas moralas, o vyrams ki
tas? Na, tiek to. Apie tai čia

delis tuščių bonkų skaitliuos, 
tai mano artistas būdavo di
deliu ir plačių ūpo Užmojimų 
pagautas. Tada tuščiomis bon- 
komis pnadėdayo/ jei ne veid-1 
rodžius, tai nors nepatinkamų 
jam piliečių fizionotnijas/švei ! 
sti.

Tą išgirdęs, aš būtinai pa
norėjau jį pakviesti. Ot, toks 
temperamęntąš tai pian t patim-į 
ka. Bučiau turėjęs progos ne* 
tik kad artistiškai laika Pra-j 
leisti, bet dar ir su Lietuvos 
policija susipažinti. Kas žino?

Bet, tos dvi pro^aiškos po- 
nios ar panelės, kurtos, matyt, 
artistiškų sielų nesupmnta, 
mape taip ir iie-
prileido, . . a}’ , 

a; w t: '
Tai taip maž-daug praėjo 

mano pirma® pu^dieais Kaune, 
Lietuvos metropobjoje. ■Cliica- 
geje per “Naujiejjas” tas pats 
pusdieni!, traukiasi dvi sa
vaites. Koks . skirtumas/ koks 
skirtumas laiku bėgyje, gerbia
mieji! Ar ne?

(Bus daugiau)

Aibė B. Gumbanagis

PIETĮ! AMERIKOS LIETUVIU VISUOME
NINIS BEI POLITINIS GYVENIMAS

Iš pradžių vienas kitas tau
tietis, suklaidintas kunigų, 
stojo kartu dirbti su jais, bet 
po trumpo laiko pasitraukė 
nuo jų. Neseniai pasitraukė 
virš poros metų veikęs kartu 
su kun. Janilioniu žymus 
“Lietuvių namų” šulas Iz, Dai- 
lyde. Kartu su tuo dabar iški
la aikštėn vija eilė naujų dar 
.tamsesnių užkulisinių kunigų 
gyveninio politikos “makanų.”

Viename savo laiškų, tilpu
sių “Arg. Žinių” No. 36, 1933 
met. Dailydė rašo:

“...kunigo panelė Brindžie- 
nė... šią moterį visi gerai žino 
ir apart kunigo niekas su ja 
jokių reikalų neturi.’ « -

“...visi žinom', ftSd J; J ‘ Jušų 
sukompromituotą ir nupoliti- 
kuotą “Hogar Lituatio”, kurį 
be gero vardo žmonės valdo ir 
vienas pilietis neužeina.

“...Matydamas neleistiną 
kun. Janilionio elgesį su gau
namomis iš Lietuvos lėšomis 
ir jų naudojimą savo asmeniš
kiems bei parapijos reika
lams, o taipgi nenorėdamas 
apgaudinėti Lietuvos vyriau
sybę, — jis išeinąs iš visų ta
rybų nebuvusių, bet skelbtų 
komitetų ir komisijų ir net 
iš paties “Susivienijimo”, ku
rio vardą kunigai naudoja ne
tikusiam darbui. Apart to, jis 
ten sako, kad kun. Janilionis 
jo nors ir teisėto Revizijos 
Komisijos nario neprileidęs 
prie darymo revizijos už 1932 
metais išeikvotas Lietuvos lė
šas “Lietuvių Namų” vardu.

Na, rodos, užteks čia sumi-

nigai su Pietų Amerikai siųs
tais Lietuvos atstovais veda 
koloniją į pražūtingą ateitį ir 
plėšia Lietuvon valstybės iž
dą. X

O vis tiktai nuosekliųjų tau
tininkų šturmaujama ant pa
žangiųjų piliečių. Tad kam 
tiesai gniaužti burną?,Kodėl 
savo akyje nejausti rąsto, o 
svetimo įžiūrėti krislą? Kam 
varžyti žodžio ir rašto laisvę? 
Kam už teisybę brukti kalėji- 
nuiosna puti? Juk tokiais dar
bais pasipiktinusi vif>a koloni
ja, visi bendra tautiečiai, veik 
visa tauta.

Suminėti faktai imti iš Ar
gentinos lietuvių kolonijos,, 
bet tas pats Urugvajuje ir 
Brazilijoje,, .

Toksai chaosas reikia keis
ti. Čia ne pavienių reikalus ir 
todėl tuo klausimu reiktų rim
tai susirūpinti visiems, nes iŠ 
200,000 bendratautiečių Pietų 
Amerikoj vargiai šiandie be- 
priskaitysimę 75/000.. Kodėl? 
Viena nelaimės pusė 
Kunigams su konsulatu griau-i 
nant kolonijos vienybę, tau
tiečius te rnr i zu<>j ai it smurto 
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Šalies finansinė pa 
dėtis, bankai, depozi 

tų gvarantųa— 
prakalbose

keliu, Lietuvos vaikai išsižada 
lietuvybės atsiskiria nuo kolo
nijos ir ima ištautėli. Antra 
veik nei kiek ne mažesnė tai 
ekonominis krtzis ir bedarbė. 
Bet, žinoma, ši antroji yra tuo 
žiauresnė^ kad pareina nuo 
pirmosios, 1. y. evoliucija iš
šaukia nepribrendusią revo- 
litieiją. x

Kada kitų tautų išeiviai, pa-i 
dedami savo yald^ių ekonomi-. 
nio krizio momentu suburiami 
į krūvą ir visomis išgalėmis 
jiems padedama. Musų tautie
čiams neužtenka, kad butų 
padedama, bet jię dar dau
giau stumiami į skurdo ir ne
laimės nasrur, tų žmonių ir 
tų valdžios “atstovų”, kurtų 
pareiga jiems4 ji3tdėti.,'

Daug lietuvių atsiskyrė tada 
nuo kolonijos, kai ’■ kunigai 
nieko nežiūrėdami ir su nie
ku nesiskailydami ėmė terori
zuoti tuos tautiečius, kurie 
.nepritarė jų varomos politikos 
akcijai, bet 50 nuoš. daugiau 
padidėjo dabar, kai dauguma 
pamatė, ką duoda 
skirti “tautos vadų” Pietų A- 
merikoj valdininkai. Kas mtfn 
lietuvybė, — sako tautietis -L- 
ką man ji gero duoda apart 
gėdos, kurią turiu nešti vadin- 
damasis lietuviu”, 
tos nuomonės tau * 
kyrė nuo kolonijos 
krijožes, ištautėja, visai su 
lietuviais nebesųęidami ir ne- 
benorčdann sifenf, 1 kaipo su 
bendra tautiečiai^ Tokių vai
kai nemoka nė vieno žodžio 
lietuviškai įr nesįslengiaina 
mokinti. Jiems įkvėpiama čio
nykštė .ispanų dvasia ir jie lie
ka ispanais. (Bjįs daugiau) 
--------- --------—t-------------------- -

.Buvo laikai, kuomet įvairios 
organizacijos skaitė sau už 
svaigiausią pareigą surengti 
prakalbas. Bengdavo politinės, 
rengdavo pašelpinės ir kitokios 
draugijos. Tai buvo viešo kid- 
(turinimo, švietimo laikai. Ir lai 
buvo labai naudinga praktika, 
nes žmogus gavo progą patir
ti daug naudingų sau dalykų 
lengvu bodu

Paskutiniais keliais melais, 
nežinia kodėl, bet prakalbų ren
gimas lyg ir iš mados išėjo; 
mažai kas tuomi rūpinasi. Vie
nok, randasi gyvenime klausi
mai, kurie liečia plačią visuo
menę, klausimai kuriuos ir pei 
laikraštį, ne visuomet galima pa
tenkinančiai išgvildenti, visiems 
suprantamoj formoj perduoti 
Rodosi, tokie klausimai turėtų 
būti nušviesti ypatiškame kon
takte su publika, tai yra pra
kalbų arba paskaitų formoj.

Lietuviai socialistai, galima 
sakyti, yra nuo senų laikų pra
kalbų rengimo pionieriai Jie 
per prakalbas publiką švietė, 
mokino ’ politiško susipratimo, 
aiškino įvairius gyvenimo klau
simus, kurie liečia visuomenę 
ir josios gerovę, dar jiems ir 
šiandieną prisieina tuomi rū
pintis.

Dabartiniu laiku visų opiau
siu ir visus be išimties palie
čiančiu klausimu yra šalies f L 
nansinė p^dėjtis. Kurie ture j o^ 
m e susitaupę keletą doleriu 
*ji'ioddir ’dlferiŽ, ‘ Viši
■'tikimės ir stengiamės, kuomet 
nors vėl kaip galint susitaupy
ti ateičiai — nes, ypač darbo

žmogui, yra vienuotina viltis 
nustojus sveikatos arba sulau
kus senatvės, kad užtikrint sau 
buitį. Bet, ar nelaukia vėl pa
našus likimas musų triūso vai
sių, ar be yra verta ir bandy
ti taupyt ir save skriaust gy
venimo reikmenims, tik tam, 
kad nusipenėjęs bankininkas 
vėl nuneštų musų triūsą?

Tad, šiuomi klausimu ir yra 
rengiamos prakalbos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos, Chicagos 
Cen tralinės kuopos, vasario 7 
dieną, kaip 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
svetainėj, Bridgeporte, 3133 S. 
Halsted Street.

Kalbėtoju bus musų finan
sinis žinovas, kurio pareiga yra 
žinoti apie piniginę šalies pa
dėtį ir apie bankus ir jųjų gva- 
rantijas daugiau negu bet ku
ris iš lietuvių Amerikoj, ka
dangi jis globoja virš milijoną 
visuomenės pinigų, tai yra 
L. A. iždą. Kalbu apie advo
katą Kaz. Gugį.

L. S, S. kuopa tiki, kad tik 
jis gali panašiuose dalykuose 
sąžiningai patarti, tat jį ir pa
kvietė kalbėti. Kad padengti 
rengimo lėšas bus imama 10 
centų įžanga nuo ypatos. Be
darbiams veltui. Tikiu, kad šiuo 
mi klausimu bus užinteresuo- 
ta daugiau žmonių, negu bet 
kuomi kitu. Po prakalbos, dėl 
aiškumo, atsakinės j patiektus 
klausimus, kurie rišis su kal
bos tema.

sarmata jeigu per savo apsi
leidimą pralaimėtume rinki
mus į “Miss Naujienos”, o kad 
“Miss Naujienos” karūna pri
klauso Bridgeportui, tai jau 
nėra mažiausios abejones. Ir, 
jeigu šiur Bridgeportas nori 
laimėti “Miss Naujienos”, tai 
kitokio išėjimo nėra, kaip tik 
visiems balsuoti už “Miss Nau
jienos” už vieną kurių kandi
dačių iš savo kolonijos. Jų yra 
keletas.

Viena jų yra S. Kampikai- 
tė, 3218 So. Parnell Avė., 21 
metų amžiaus, baigusi Lind- 
blom mokyklą ir Englewood 
Business College “master 
coUrse”.

Jos tėvas p. P. Kampikas, 
motina Rimkevičiūte, iš Šilu
tės, Bitaučių kaimo.

Reporteris R.

Bridgeportas už sa
vo kandidates “Miss 
Naujienos” konteste

BRIDGEPORTAS. Jeigu jau 
kitos mažesnės kolonijos “bus
tina” savo kandidates į “Miss 
Naujienos”, kędėlgi Bridgepor
tas turėtų tylėti? Man rodos, 
kad Bridgeportas viršija visas 
kitas kolonijas savo didumu ir 
mums bridgeportiečiams butų

500.00
IKI

3000.00
Skolinam dėl Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atseka
me visus reikalus dėl nuosavy- 

___ __  _ _ _ _ bių.
Universal Mortgage and Investment Co

G. A. SUKYS W. M. ANTONISEN
3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

Didelis pasirinkimas 
visokių importuotų val
gių iš Lietuvos Lenki
jos ir Rusijos. Juodas 
ir Raudonas Kaviaras, 
Karališkos ir kitos Sil
kes. Minogos po 10c. 
šprotai (strymelės aly
voje) ir kitokių impor
tuotų konservų didelia
me pasirinkime.

Džiovinti Baravykai, 
Rudmėsės, ir daugelis 
kitų grybų. Zubrovka, 
Rusiška Arbata, Medus

AMERIKOS
UNIJA

Gathenburgą

GREITA 
______ , p. kelione 
j LIEroV^e^VEDiJĄ

Velykinė Ekskursijat
Rengiama j

Liet. L, A. Sąj, Amerikoje 
Ponuliariu Garlaiviu 

DROTTNINGHOLM
Išnlnuks iš N'ew Yorko 

Kovo (Murph) 17 d,, 1934 m. 
Ekakursija vadovaus filmiąinkas 

p. K. LUKŠUS 
Kiti išplaukimai

S.. S. Drottninghplm, vas. 17 
M. L. Kungsbolin, balandžio 4 
M- L. Gripsliolni, balandžio 21 
M. L. Kungsbolm, gegužės 7 
Nori Įtartą keliauti kreipkitSs j L. 
L. A. S. A. narį, arba i bet kur j

W§HaTAaĖRICAN • LINE 
181 N. Mįchignn Aye., Cbkago, III

iš Sibiro. Didelis pasirinkimas visokių saldainių importuotų iš Lietu
vos, Lenkijos ir Rusijos. Grožiai išsiuvinėti Rusiški Marškiniai, Suk
nelės, Lėlės ir tt. Pristatome j namus. Į kitus miestus siunčiam C.O.D. 

REIKALAUKITE MUSŲ KATALIOGO.

AUTOMOBILIAI NEPAPRASTA PROGĄ!
IR VĖL MES SIŪLOME DIDŽIAUSIUS BARGENUS BEVEIK 

NAUJUS Iš NAUJO ĮGYTUS KARUS. :
"'Atsiminkite, kuomet jus perkate Automobilių nuo musų, jus galite 
buit tikras tryjuose dalykuose. Pirma, Teisingas Patarnavimas, Antra 
90 dienų raštiška garantija, ir Trečia, Septynių Dienų dykai išban
dymas.

Jūsų senas karas priimamas i mainus. Labai liberališkos sąlygos. 
Žiūrėkite į musų kainas apačioj. Niekur kitur nerasite panašių kainų 
BUl'CK-—paskiausis 1980 De Laxe Sedan. šis karas yra visai nau- 
‘ jas. Kainavo ,vįrš $1909. Iš naujo Įgytas —musų kaina 

tiktai ............ ...... ......... ■<........................  b
NASH—4)e Luxe Sedan paskiausis 1981. Beveik nevartotas. Išbaigi

mas ir tairai kaip nauji. Garantuotas kaip ir naujas Aft
R&iths ................. —............       Tiktiii

GRABAM SEDAN 1931. Taip geras kaip kad diena palikęs dirbtuvę.
Pirmiaus priklausė Banko vice-prezidentui. Buvo grizuotas ir 
alyvuotas kas 500 mylių. 90 dienų garantija. Musų ^99R

* kaina tiktai ........... ..... .........    fafcV
STUDEBAKER Le LUXE SEDAN Paskiausis 1931. šis karas yra 
' puikiausiame stovy. Ne galima atskirti nuo visai naujo. Turi

Saugius Stiklus, Ųcaterj. 0 Sunkus tairai. Kaįnavo $991*
naujas virš $1800 ...... .......... .................. Tiktai

WILLYS-KNIGHT Seden, gerame stovy tiktai .......    $^Q
FORD Paskiausis 1980 Roadster. Puikiam stovy Tiktai $65 
Ir daugelis kitų beveik naujų karų. Jūsų seną karą priimsime i mai
nas, Labai liberališkos sąlygos. Mes atdari Nedėlioj ir kiekvieną die- 
na iki 8 vai. vakare,

SQUABEDEAL AUTO FINANCE CO 
2529-35 N. Crawford Avė

VASARIO MĖNESIO

DIDIS 
IŠPARDAVIMAS
PASKUBĖKITE! PASI

NAUDOKITE!

Puikiausi SEKLYČIOM
SETAI, $80.00 vertės po

'47.50
$120.00 vertės j>o

69.50
Didelis pasirinkimas!

SPRINGSI-$20.00 vertės
NIAI MATRASAI, par

siduoda tik po

9.95
$9.00 vertės, Baltos vatos,
45-ių sv. MATRASAI, tik

4.45
$18.00 vertės Garantuoti ant
. 25 metų, geriausi Lovom

SPRINGSAI

’9.95
$8.50 vertės, raitytų dratų, 

tvirti ir minkšti lovom
SPRINGSAI po

30-l€'»
Ši nauja 1934 METŲ mados 
Aluminum MAYTAG Dra
bužių plovykla, $149.50 ver
tės, dabar <^AA Įį1 Ą 
Įik ......... QWaOU

2536-40 W. 63rd St. 
Coruer Maplewood Ąve. 

Hemlock 8400

4170-83 Archer Avė
Gorner Bichmond Street 

Lafayette 3171 
(CHICAGO^ ILL.

....... ...............    ■> 11,1 "II
« ■« I 11I I —»

Garsinkitčs “N-nose
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ALTASS ŽINIOS LIETUVIŲ BALETAS RADIO Šiegrune—Elda Vettori, 
prano.

so-

Šiandie nepaprastas 
vakaras-šokiai 

Roselande
ROSELAND.—Kuomet rose- 

landiečiai ką pradeda, tni jie 
padaro didelį dalykų ir visuo
met jį užbaigia su pasekmėmis. 
Ir šiuo atvėju, Rosealndo AI/- 
TASS skyrius šiandien rengia 
nepaprastą vakarų—šokini — 
balių, etc., A. Blačiuno svetai
nėje, 158 East 107th Street,' 
kurio visas pelnas yra skiria
mas antram lietuvių transat
lantiniam skridimui. Faktas, 
kad ALTASS jau nupirko ae
roplaną tam skridimui, sukėlė 
didelį entuziazmų visuomenėje 
ir galima tikėtis, kad tas en
tuziazmas, Roselande, pasireikš 
visų lietuvių skaitlingu atsilan
kymu į rengiamų balių.

Ten bus Šimkaus orkestro 
muzika, šakar-Makar choras 
trauks dainas, bus daugybė ki
tų pamarginimų ir įdomybių, 
nekalbant apie alų ir kitus ska-. 
nesiūs, kurie laukia atsilankiu
sių.

Baliuje rengiasi dalyvauti ii 
pats lakusias Janušauskas ir 
kai kurie Amerikos Lietuvių 
Transatlantinio Skridimo Sųjun 

os centro valdybos nariai, kad 
kartu pasilinksminti su tais tau
tiečiais, kurie ikišiol taip nuo
širdžiai rėmė antrąjį skridimą 
ir kurie jį teberemia ir sunkiai 
dirba, kad sukėlus reikalingą 
fondą. Aeroplanas jau nu
pirktas, tereikia jį įrengti, kari 
tiktų kelionėj, tad visi Rose- 
landiečiai—atsilankykite baliuj 
ir prisidėkite prie pasekmingo 
to darbo įvykinimo.

Įžanga visiems tik 25 centai.

KĄ MATYSITE VYTAUTO BELIAJAUS BALETO 
PARENGIMUOSE

Nemanau, kad daug reikia rašyti apie jvairų ir nepapras
tą programą, kurį p. Vytautas Beliajus su savo šokėjų grupe 
išpildys šiandien vakare ir rytoj 3 vai. po pietų. Chicagos lie
tuviams jau* ne kartą teko matyti Lietuvių Baletą ir p. Belia- 
jų šokant. Tie šokiai visuomet publikai patiko ir paliko tikrai 
gerą įspūdį.

Tačiau šokiai būdavo tik pripuolama programo dalis, šį 
kartą jus turėsite progos pamatyti parengimus, kurie siteidės 
išimtinai iš šokių. Tie parengimai įvyks liuli House teatre, 800 
So. Halsted st., prie Polk gatves, šiandien programas prasidės 
8 vai. vakaro, o rytoj 3 vai. po pietų. Tad pasirinkite vieną ar 
kitą parengimą, — kada jums bus parankiau.

Be Beliajaus ir jo grupės, pirmą kartą dalyvauk garsi ’s- 
panų šokėja Mona Litą, artistas-šokėjas Mechele Gamboni, šo
kių mokyklos mokytoja M. .lensen, pianiste Maxine Mordy ir 
Sturmaitės, Bimkaitės bei Trilikaitės trio, kuris pamargins pro
gramą lietuvių liaudies dainomis. — X.

CWA atidarė ligoninę 
pirmos pagelbos 

teikimui

žiemos Kami-

SEKMADIENĮ

W. G. E. S. (1360 ko.-—11:00 
— 11:30 prieš pietį, Progress 
Furniture Co. krautuvės, 3224 
So. Halsted Street, radio va
landa.

W. C. F. L. (960 kc.) — 1:00 
po piet, J. F. Budrik, Ine., 
3417-21 So. Halsted Street, lie
tuviškas radio programas.

Šiandien transliuos 
operą “Die Wąlkure”

Kas nauja Art 
Institute

Chicagcs dailininkų paveikslų 
paroda; M. J. šileikio paveik
slas patalpintas pirmojoj ga
lerijoj.

tus post-graduate. Jis yra 
mėjęs 1926 m. Wi 11 iii m 
Goodman pirmą prizą n’ž 
riausią grupę paveikslų.

Aplamai imant paroda
ir vertėtų kiekvienam 
mėgėjui aplankyti ją.

— Dailės mėgėjas.

įvairi 
dailės

lai- 
0. 

ge-

gan

Pataisymas

Sofijos Vitartienės, nepaminė
ta graboriaus. šiuose laidotu
vėse patarnavo labai gražiai ir 
rūpestingai graboriUs Lechavi- 
čius. Todėl jam už gražų ir 
mandagų patarnavimą pridera 
didelis ačiū.

Dukterys, sūnūs, žentai, 
brolis ir giminės.

Lietuviai paima va
dovybe opozicijos ja- 

nitorių unijoje
Užvedė bylą prieš Oscar Nel

soną; gavo draudimą prieš 
unijos viršininkus

Superior teisme šią savaite 
buvo užvesta byla kūdroje rei
kalaujama, kad Chicago Fiat 
Janitors Union, lokalas No. 1, 
išduotų atskaitą $1,500,000, ku
riuos viršininkai surinko duok
lėmis nuo 7,000 unijos narių.

Bylą užvedė Charles J. Muel- 
ler, buvęs prokuroro asistentas 
ir J. T. Broz, kuris atstovauja 
skundėjus—unijos narius, lie
tuvius Frank Šimkų, Niek Ne- 
der ir John Post.

Nelaukdamas kol byla ateis 
prie nagrinėjimo, teisėjas Wil- 
liam J. Lindsay išdavė skun
dėjams d rau4d imą (injuction), 
kuris draudžia unijai išmesti 
š unijos narius, taipgi uždrau
džia jiems eikvoti unijos pini
gus.

Byla yra atkreipta prieš al- 
dermoną Oscar F. Nelson, kuTis 
anot skundo, yra “bosas”, o da
bartiniai unijos viršininkai jo 
pakalikai. Tarp jų, preziden
tas Gerry Horan.

Skundas sako, kad po mir
ties tūlo William Quesse, 1927 
metais, Oscar Nelson perėmė 
unijos reikalus į savo rankas. 
Sekančiame susirinkime per 
prievartą išrinko savo sėbrą— 
Gerry Horan prezidentu ir nuto 
to laiko šeimininkavo unijoje, 
švaistydamas narių pinigus.

CWA skyrius Illinois valsti
joje atidarė antrą pirmos p?.- 
gelbos ligoninę, prie Skokie 
Road ir Northfield, kur prie 
vieno projekto dirba 3,400 dar
bininkų. CWA yra nusistačiu
si teikti pirmą pagalbą darbi
ninkams, kurie reikalauja sku
botos medikalės ar chirurginės 
pagalbos. Ligoninės moderniš
kai įrengtos.

Carnival” 
valą”.

Ten atsilankę rasite gerą 
Curly Evans’o orkestros muzi
ką, malonių, jaunų šokių ren
gėjų priėmimą, skanėsius, ke
letą “šteinų”, na, ir incidentą, 
kuris gal jums suteiks teisę pa
sitrankyti su Janušausku tarp 
debesų.

Ir įžanga tik 75c. asmeniui. 
Ar neverta atsilankyti.

— M i n.

American Tobaci 
šiandien, pradedan 
pietų iš Metropoli 
House, New York 
garsią WagnerioĮ 
Walkure” ,kurios 
paimtas iš legent 
ungite.
Roles dainuos 

ai:
Siėgmun—Paul 

nor.
Hunding—Emanuel List, bas- 

so.
Wotan— Ludwig 

basso.
Sieglinde—Gertrude 

soprano.
Bruennhilde—Fridą 

soprano.
Fricka—Kari n Branzell, mez- 

o-soprano.
Helmwige—Dorothee Manski, 

.oprano.
Gerhilde—Phradie Wells, so

prano. /
Ortlinde—Margaret Halsteadį 

soprano.
Rossweisse— Ina Boitekaya, 

mezzo soprano.
Grimgere—Philihe Falco.
Waltrude—Doiris Doe, contv- 

alto.

Company 
1:40 po 

Operatan
:e, transliuos 
operą “Die 
turinys yra

>s apie Nibe

sekami solis-

Althouse, to-

Hofinar,

Pappel

Leider,

tėvas . regis 
“Naujienų” 
knygvedžiu.

buvo pirmuoju' 
administracijos 

.Algis jau regis 13 
metų, turintis talentą ir skam- i
bina taip sakant kaip vyras. 
Jo mokytoja p. Lulu Raben 
Micevičienė prašo ir kviečia lie
tuvi u‘s pasigerėti Algio talentu.

T.

Šie šokiai laiminga
jam leis paskraioti 

„Lituanicoje II”
Lakūnas J. R. J.-Janušauskas 

rinksis kampanijoną kelionei 
po Illinois padangę K. R. 
(Kultūros Ratelio) šokiuose.

Pp. P. ir Leukadija 
Krikščiūnai Švente 

sukaktuves

seni 
rėme-

MAKQUETTE PARK. —Pp. 
Povilas ir Leokadija Krikščiū
nai, 6601 South Richmond St., 
sausio 21 d., švente 21-mų že- 
nybinio gyvenimo metų sukak
tuves. Iškilmėse dalyvavo daug 
p. Krikščiūnų draugų ir pažįs
tamų.

Drg. Krikščiūnai yra 
“Naujienų” skaitytojai,
jai ir šėrininkai, ilgą laiką gy
venę Connecticut valstijoje, o 
ugsėjo mėnesį sugrįžo Chica- 
on. P-s Krikščiūnas yra siu 

/ėjas. Dirbtuvę užlaiko ad 
esu 2816 West 63rd Street. J< 

sunite Edvardas dabartiniu lai 
u lanko > Chicagos univeristetą 

—Senas Petras.

Algis Varašius gros 
“Junior Series” 

koncerte
Būdami mieste šiandien ir 

nepertoli nuo Lyons Healy mu
zikos krautuvės, užeikit viduto 
7-to aukšto, kur nuo 3:30 po 
pietų atsibuna taip vadinami 
“Junior artist Series” kon>? 
certai. Tenai dalyvauk lietu
viukas Algis Varašius, kurio

Užvakar skaitėte žinią, kad 
ALTASS jau nupirko aeropla
ną, su kuriuo lakūnas Juozas 
R. James-Janušauskas skris į 
Lietuvą. Tas aeroplanas bus 
pakrikštytas vardu “Lituanica 
Antroji”.

Ar jus norite pakilti į orą 
tame istoriškame orlaivyje; ar 
geidžiate panardyti kartu su 
lakunu Janušausko prie aero
plano vairo, po Chicagos pa
danges? Jus galite tą progą 
laimėti, šiandie, šeštadienį, va
sario 3-čią dieną, tarp 11-tos ir 
12-/os naktį.

Ar esate laimingas? Ar lai- 
mit? Ar pasiseka jums at
siekti tai, ką esate užsimoję 
atsiekti. Jeigu esate laimingi, 
pagaliau, jeigu ir ne — bet la
kūnas J. R. J.-Janušauskas ga
li kaip tik JUS pasirinkti tam 
panardymui po padanges. 
Kaip tik JUS galite būti tuo 
jo kompanijom! “Lituanicoje 
H-oji”.

Žinoma, ta proga 
pasitaikys, jeigu taip

Iš Politikos Lauko
Lietuvių darbuotė Cicero 

politikoje

CICERO.— Per ilgus metui 
Cicero lietuvių tarpe politikoj* 
žymiausią rolę lošė Lietuvii 
Republikonų klubas. ' Kuome 
valdžion įėjo demokratai, įsi 
steigė Lietuvių Demokratų kln 
>as, bet ir tas susidemoraliza 
/o, kuomet tarp demokratų į 
vyko skilimas ir klubas neži 
nojo kur mestis.

Dabar darbą tęsia Lietuvii 
Improvement Klubas, kuris ir. 
dorsavo į mokyklų tarybos na 
rius savo dabartinį pirminink; 
Antaną Pocių. Jis randa dau.i 
pritarimo ne vien tarp lietu 
vių, bet ir *

oga jums ne- 
taip 11-tos ir 
nieko neveik- 
Tas “laimin-

12-tos sėdėsite
darni namie. -
gojo rinkimas įvyks Allerton
Viešbutyje 701 No. Michigan
Blvd., kur K. R’s 
Ratelis rengia šokius

Kultūros 
“Winter

Tampresniam subūrimui jtz 
yų kampanijai, šiandien Liūto* 
lybes svetainėje yra rengiamas 
balius, kuriame bus patiektas 
dainų, muzikos ir prakalbų pro
gramas. Įžanga tik 25 centai 
ypatai, o už tuos pačius pini
gus atsilankiusieji gaus ir alaus. 
Visi lietuviai raginami į balių 

kad paremti savo 
padėti 
Pilietis

atsilankyti, 
kandidatą ir 
mėti.—-Senas

jam

Vakar po pietų Art Institute 
su ceremonijom atsidarė Chi
cagos ir apielinkių dailininkų 
tapybos ir skulptūros metine 
paroda. Paroda tęsis iki kovo 
18 d. šeštadieniais, sekmadie
niais ir trečiadieniais įžanga dy
kai. Kitomis dienomis reik;a 
mokėti 25c.

Iš prisiųstų 1,700 ekspona
tų “džiurė 
paveikslus 
skulptūros 
dailininko 
veikslas,
Tailor” (kriaučius), patalpintas 
didžiojoj ir svarbiausioj, gale
rijoj. Kataloge pažymėtas nu
meris 186. Paveikslas yra gan 
didelis ir realistinio stiliaus.

M. J. Šileikis yra Art InstI 
tuto auklėtinis, baigęs dailės 
kursus *1924 m. ir vienus me-

Vakarykščioj “Naujienų” lai
doj prie viešos padėkos prisi- 
dėjilsiems prie laidotuvių a. a.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

priėmė tiktai 226 
ir apie dešimts 

eksponatų. Lietuvio 
M. J. šileikio pa- 
pavadintas “The

Neveiklus Viduriai 
Pagimdo Skilvio ir

Odos Ligas
“Hammond, Ind.—Aš esu labai 

patenkinta
TRINER’IO KARTŲJŲ VYNU
Aš radau, kad jis ne tiktai yra pa- 

gelbingas prie silpnaus apetito, už
kietėjimo vidurių, gazų ir bemiegės, 
jis taipgi prašalina odos nešvaru
mus, kurie paeina nuo neveikliij vi
durių. P-ia A. Havlin”. Daugelis mo
terų turėjo panašų patyrimą. Val
giui ilgai pabuvus musų kūne jis 
pradeda puti ir užnuodina visą mu
sų systema. pučkai ir visokios odos 
ligos išsivysto bet kurios prapuola 
kuomet Triner’io Kartusis Vynas iš
valo vidurius. Priimkite jį regulia
riai po truputi ir dabokite pasek 
mes! Visi vaistininkai jį užlaiko 
Jos. Triner Co., 1333 So. Ashland 
Avė.. Chicago, III.

VENET1AN 
MONUMENT C0.

INCORPORATED
IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŲŠIES
Paminklų ir Mauzolėjy

Didžiausia Dirbtuvė 
Chicagoje

Virš 50 metų Patyrimo 
Pirkite tiesioj? iš musų dirbtuvės ir tau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink

lus dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue 

Phone SEELEY (>103
CHICAGO, ILL.

LACHA WICZ IR SUN AI

$. ę. L. S. D. L. B. A. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas. '

Chicągo, III. Cicero, UI.
2314 West 23rd Place 1439 S. 49th Court
Telefonas Canal 2515-2516 Telefonas Cicero 5927

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th St.
IdUjų 0 U VI11141A. y pi 1C41U1 I1C4UJC41 101 VIII VII VU UIU 10 V VVCTi

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktį. — 
Motery diena seredomis,

PHONE CANAL 9560SWIMMING POOL

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

*514 16 W ROOSEVELT ROAT
•rti St. Loui» Avė.. Tel Kedzie 8907

fio< lietau* u draiko* »ano* f
* vitaminą pool.

• uailftu ir tarkiška pilti* moterimi 
eeredomie iki 7 v. v. i

irti* moterim*
v. v. i

JOS. F. SUDRIK,
Muilas, prosas ir prosinimo 

lenta DYKAI.

INCORPORATED

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

TH0R RflSKALBYKLA .... 43,311 
Tikra vertė yra dviguba.

DIDŽIAUSIAS

Išpardavimas
Tarpe šimtų kitų žino
mų Standard išdirbys- 
čių skalbyklų Budriko 
krautuvė parduoda 
THOR skalbyklas leng
vais išmokėjimais, taip 
kad skalbykla išsimo
kės pati per save.

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

Išpardavimas!
Dar tokio niekad ne
buvo City Furniture ' 
Kompanijos istorijo
je, dėlto kad sukėlus 
kapitalą ir padarius 
vietos dėl naujų pre
kių. Tūkstančiai bar
menų. Jus dabar pir
kdami sutaupysite 
nuo 35 iki 50 centų? 
ant dolerio. Taipgi 
atsiminkite, kad ši
tokios pigios kainos 
ilgai nebus. Trumpoj 
ateityje jus mokėsite

ia pažymėti’ kai ku
rie bargenai:

DVIEJŲ* DALIŲ PARLOR SUITAS

KETURIŲ DALIŲ BEDROOM SUITAS

SEPTYNIŲ DALIŲ DINING ROOM
SUITAS ............... ..........................

39.00 
’49.00 
*49.00

Nepaprastas nupiginimas ant skalbiamų mašinų, 
k&ip tai “MAYTAG”. Maytag skalbykla, kuri parsidavė 
už $149.00, dabar tiktai .......................... Kr.H
Kitų išdirbysčių skalbyklos tik $39.50 OViVU

Furniture Co
Savininkai

ROAD
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis,

2310 W. ROOSEVELT
Telefonas Seeley 8760



an Šoris, Cicero, III.
P-le N. Mitkds, 

Bridgeportas, Chicago
P-lė JML Kazakevičiūtė 

Chicago, III.P-lė S. Kampikaitė 
Chicago, III.

(P-le B. Baitis 
Chicago, III.

Sylvia Baitis 
Bridgeport, Chic

P-lė B. Jogminaitė 
Brighton Park, Chicago

No. 2 No. 6 No. 10 No. 14 No. 18 No. 22 No* 24

P-lė O. Sabaliauskaitė 
Marquetfe Park, Chicago

P-lė Aldona Grigonis 
Bridgeportas, Chicago

Marijona Pali
Bridgeport, Chi

Bernice Malda
Waukegan, III.tella Chernauskaitė 

Chicago, III..
P-lė Stella Adomaitė 

Chicago, III.
P-lė E. Lileikis, 

Marquette Park, Chicago

No. 3 No. 7 No. 11 No. 15
No. 19

Albina Trili kaitė 
Chicago, III.

P-lė Valentinaitė 
Chicago, III.

'P-lė Helen Vespendraitė 
Chicago, III.

No. 8No. 4 No. 12

Martha Gavenes, 
Summit, Illinois

P-lė T. Samuilajtė 
Roseland, Chicago

P-lė Vera Stradomskaitė, 
Chicago, 111.

P-le J. Gurevičiūtė 
Bridgeport, Chicago.

No. 16

> P-lė A. Rakauskas 
Chicago? 111.

P-lė M. Ascilla, 
Cicero, 111

No. 20

“Miss Naujienos” Ko 
sto Taisykles

Titulą “Miss Naujienos” ir garbę vaizduoti Nau 
sarto 25 d. ir būti to Naujienų Jubiliejaus vakaro 
laimės ta lietuvaitė, kuri bus populeriausia ir dailiau 
do ir iš figūros.

’ IPopulerumą ir vddo gražumą nuspręs Naujienų 
jai' iš čia telpančių fotografijų savo balsais.

Apie gyvo veido ir figūros dailumą spręs kontei 
komisija gražuolės rinkimo vakare, kurs įvyks vaši 
Lietuvių Auditorijoj. | šitą vakarą sueis visos kontt 
kiekviena turės dėvėti baltą ar šviesią šventadienio

Teisėjai privalės duoti šituos augščiausius kredii
Už didžiausią populerumą 50
Už gyvo veido dailumą 25 •

• Už figūros ir pasielgimo dailumą 25.
Mergaitė gavusi daugiausia balsų teisėjų bus 

kai pripažinta populeriausia ir gaus 50 kreditų už p< 
mergaitė gavusi sekanti didžiausią skaičių balsų gai 
ditus ir t. it.

-Teisėjams teks patiems spręsti apie gyvo veid« 
apie figūros ir pasielgimo dailumą, nes to nesimat 
grafijų.

'Jeigu jie atras tarp 50 konlestančių tokią lietu’ 
turės vieną iš didžiausių kreditų už populeriškurhą 
jie galės atiduoti didžiausius kreditus už gyvo veid< 
o taipgi už figūros ir pasielgimo Tlailumą, tai ta iš I 
lietuvaičių pątapš Miss Naujienos.

Jeigu kuri kontestante neatvyks į kontesto vai 
rio 14 d. Lietuvių Auditorijoj, tai tas bus priimta 
pasitraukimas iš. kontesto.

Teisėjų vardai bus paskelbti už kelių dienų pri 
14 d* ’ ,

Kuponus skaitytojai gali pildyti po vieną kickv 
ir visus atsiųsti arba atnešti asmeniškai į “Naujien 
tės pabaigoje. \ •

. Balsavimo laikas . pasibaigia vasario'14 d. 3 i 
Pietų.: Bridgeportas, Chicago



No. 25

No. 47
No. 40

No.’ 44

No. 37

No. 30No. 27

No. 49No. 42No. 38

(Kandidatės pilnas vardas)

P-lė S. Lauksh 
Chicago, III.

P-Ie Wiczus
Chicago, III.

P-lė R. Kartanas 
Marųuette ParkJulia Saduliutė 

Roscland, Chicago
Rose Kareivaitė 

Bridgeport, Chicago

P-lė Jtfne Yates 
Chicago, III.

Estelle Pacevičiutė 
Marąuette Park, Chicago

Ann Petrauskaitė 
North Side, Chicago

Eugenia Petkus 
Town of Lake, Chicago

P-lė C. Maculis 
Chicago, III.

P-lė S. Rimkaitė 
Chicago, III.

P-lė Uršula Klebonas 
18 apielinkė, Chicago

P-lė Ilelen Treigytė 
Chicago, Iii.

P-lė Rūta Kiela 
Chicago, III.

P-lė N. Mikna 
•Chicago, UI.

P-lė S. Mikulskaitė 
Chicago, III.Birutė Lauchiskaitė 

Chicago, III.

P-lė O. Kočiutė 
Cicero, III.Elena Balčiūnaitė 

Town of Lake, Chicago

P-lė A. Navickaite 
Chicago, III.

P-lė Jennie Gruodis 
Racine, Wis.

Aldona Milleriutė 
Brighton Park, Chicago

Ann Zewall 
Bridgeport, Chicago

P-lė Anne Jerunas 
Chicago, III.

P-lė F. Baresas 
Chicago, 111.

balsavimo kuponas
Balsuoju už ...................   —-

Kuponus siųskite

Miss Naujienos” kontestas 
' 1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

,f> 4 , ■ '
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III Telefonas CANa] 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mSnesiams --------   1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ------------------- 8c
S&vmtci 1.8c
MSnesiui .............. —.—........ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ------------- —-------- $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams -------------- 1.75
Dviem mėnesiams -----  1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...---------- ------------- $8.00
Pusei metų ...................... ...... « 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NEATSITEISĘ SKOLININKAI NEGAUS PASKOLŲ

Jungtinių Valstijų senatas priėmė Johnsono bilių, 
fcuris draudžia duoti naujų paskolų šalims, nemokan
čioms savo senųjų skolų Amerikai. Iš Washingtono 
pranešama, kad tą bilių dabar rėmė ir valdžia. Todėl 
reikia manyti, kad jį priims ir atstovų butas.

Neskolinti pinigų skolininkui, kuris nemoka savo 
skolų, yra pats savaime suprantamas dalykas, taip kad 
apie tai nėra prasmės nė įstatyme kalbėti. Kam tad 
toks bilius yra kongrese svarstomas?

Jo tikslas yra, matyt, parodyti Jungtinių Valstijų 
skolininkams, ypač Francijai, kad, Amerika su jais į jo
kias derybas dėl karo skolų sumažinimo neis, iki jie 
nepradės jas mokėti. Dauguma Europos šalių laukė, 
kad Amerika “susimylės” ir numuš jų skolas.

Nėra abejonės, kad tarp Washingtono ir kitų val
stybių buvo vedamos derybos tą skolų klausimą kaip 
nors išspręsti. Bet, tur būt, iš jų nieko neišėjo, jeigu 
Rooseveltas dabar pritaria aukščiaus paminėtam bi- 
liui.

I ŠULINĮ SPIAUTI NEIŠMINTINGA

Anglų “Daily Mail” korespondentas Genevoje, anot 
“Liet. Žinių”, praneša, kad Sovietų vyriausybė jau šią 
sesiją įstosianti į Tautų Sąjungą, šiuo reikalu pirmieji 
linksniai buvę padaryti jau tada, kai Francijos parla
mento atstovas Herriot lankėsi Rusijoje.

Galimas daiktas, kad taip ir bus, nes pastaruoju 
laiku sovietų valdžia ėmė labai palankiai kalbėti apie 
Tautų Sąjungą. “Pats” Stalinas pasakė, kad Tautų Są
junga yra naudingas įrankis pasaulio taikai saugoti.

Pirmiau bolševikai Tautų Sąjungą niekindavo ir 
plūsdavo paskutiniais1 įžodžiais.

Išmintingi žmonės sako: “Nespiauk į šulinį, nes 
gal reikės atsigerti!”

PLIUŠKIS

Vienas fašistuojantis laikraš
tis, kuris nuolatos fabrikuoja 
įvairius šmeižtus apie kitų sro
vių žmones ir spaudą, dabar 
sugalvojo, kad “Naujienos” re
mia tranzatlantinį skridimą, 
norėdamos išreklamuoti savo 
jubiliejų. Girdi, tuo tikslu esą 
siuntinėjami “Naujienų” agen
tai po kolonijas ir vedama ki
tokia agitacija dienraščio nau
dai.

Tai yra vaikiško proto pra
simanymas. Yra faktas, „kad 
tranzatlantinio skridimo reika
lais buvo važinėta po kolonijas 
iš viso labai mažai. Išimant la
kūną, kuris pereitą rudenį at
liko aviacijos dienų maršrutą 
per didžiausias kolonijas, AL- 
TASS siuntė savo atstovus tik 
į dvi kolonijas, kurių komite? 
tai būtinai reikalavo, kad kas 
nors atvyktų iš centro.

Ir iš viso, jeigu tą laiką, ku
rį “Naujienų“ žmonės paauko
jo tranzatlantinio skridimo rė
mimui, jie butų suvartoję laik
raščio naudai, <tai laikraštis bu
tų padaręs nemažai biznio.

To pliuškio pasakos apie 
“Naujienas” rodo, kad jo argu
mentai prieš antrąjį tranzat- 
lantinį skridimą jau išsisėmė. 
Kiek visokių nesąmonių jisai 
pritepė savo leidinio špaltose 
prieš lakūną ir jo rėmėjus, bet 
visuomenė į jo pliauškalus ne
atkreipė dėmesio, tai daabar ji
sai" stėnauja apie “Naujeinų” 
jubiliejų. Ar nebūtų padoriau, 
kad jisai savo nosies nekištų, 
kur nereikia^

PASKALŲ RANKIOTOJAS

Savo opozicinėse žarijose L. 
Pruseika vėl grįžta prie tos 
temos, kad pas lietuvius socia
listus esą “dešinieji“ ir “kai
rieji“ ir kad, “kairieji“ socialis
tai esą nepatenkinti “Naujieno
mis“. I

Kaipo “revoliucionierius”, dar 
ne taip seniai išjotas iš “vie
nintelės revoliucinės“ komunis
tų partijos, jisai, žinoma, sim
patizuoja “kairiemsiems“ so
cialistams ir stengiasi parodyti 
jiems savo “draugingumą“ ir 
beveik siūlosi . jiems į talką 
prieš “dešiniuosius“, kurie esą 
pastarųjų skriaudžiami, štai 
kokį dalyką jisai apie juos pra
neša:

“J Socialistų Sąjungos Pil
domąjį Komitetą išrinkta (! 
— “N.” Red.) kairieji socia
listai (iš Grand Rapids), bet 
jų vardų ‘Naujienos’ nepa
skelbia, nes jie nepritaria 
‘Naujienų’ konservatizmui.” 
Kur Pruseika tokią juokingą 

istoriją girdėjo? Jeigu jam pa
pasakojo ją Grand Rapids’o są- 
jungiečiai, tai jie, tur būt, krė
tė juokus iš “sklokininkų” va
do, nes juk aišku, kad išrinktų 
organizacijos viršininkų vardų 
paslėpti nebūtų galima, jeigu 
“Naujienos“ to if norėtų (tik
rumoje, kiek mums žinoma, 
LSS. iPild. Kom. rinkimai dar 
nėra praėję). Antra, nežiūrint 
ką kas “Naujienoms“ prikai
šiotų, bet nė vienas blaivas 
žmogus nesakys, kad “Naujie
nos“ žeminsis iki tokio smul
kaus politikavimo, kokį'joms 
primeta Pruseika. Neskelbti 
vardų žmonių tiktai dėl to, kad 
jų nuomonės vienu arba kitu 
klausimų gali būti kitokios, ne
gu “Naujienų” redaktoriaus,—

i

NAUJIENOS, Chicago, III.
tokio dalyko musų praktikoje 
dar nebuvo.

Kai dėl musų “konservatiz
mo”, tai jisai reiškiasi daugiau
sia tame, kad mes dar vis ma
nome, jogei tie seni darbinin
kų judėjimo principai, kuriuos 
“Naujienos” ėmė skelbti prieš 
20 metų, yra šimtą kartų svei
kesni, negu visi vadinamųjų 
“kairiųjų“ šukavimai. Gerai at
simename, koks šlamštas išsi
vystė iš tų “kairiasparnių”, ku
rie straksėjo L. S. Sąjungoje 
1918-19 metais. O tie, kuriuos 
jie pravardžiuodavo “oportunis
tais“, “smalaviriais“ ir t. t., to 
lii.idno likimo išvengė. Pats 
Pruseika šiandie jaustųsi daug 
geriau, jeigu jisai butų buvęs 
pastovesnis savo įsitikinimuose.

MAŽA GUDRYBĖ
(Iš M. Zoščenkos)

A

Nežinau, kaip ten Maskvoje, 
o pas mus Leningrade parsi
duoda tik didelės elektros 
lemputės. Ot, taip 150, 200 ar
ba 400 žvakių šviesos.

O kurie naudotojai svajoja 
įsigyti 10 arba 15 žvakių švie
sos lemputes, tai tat pasirodo 
tik beprasmis svajojimas. To
kios lemputės niekur neparsi- 
duoda.

Na, aš galvojau, siunčia tas 
mažas lemputes valstiečiams į 
kaimus. Padaręs tą išvadą, aš 
ir nusiraminau.

štai senos lemputės išdegė. 
Aš įsigijau tris lemputes po 
100 žvakių šviesos ir tuo pasi
tenkinau. Tiesa, labai nemalo
nu. Perdaug jau šviesos. Svar
biausia — man juk lamstyti 
nereikia. Karidoriuje ir tai
somajame kambaryje toks be
prasmis žibėjimas, kad tiesiog 
galva sukasi. Bet kentėjau.

O šį menesį ateina ir sąs
kaita. Pradeda tikrinti, kiek 
pas mane energijos sudeginta.

—O-go, — sako, — su kiek
vienu mėnesiu pas jus skai
čius vis auga. Ką jus, bulves 
su elektra kepate, į-ar ką?

Aš sakau:
—Ne, pas mane didelės lem

putės dega. Ir kas man dary
ti, — tai aš ir pats nežinau. 
Tiesiog nėra išeities.

Na, išsikalbėjome su elekt
ros patikrintojo. Apie penktą, 
apie dešimtą. Išgėrė jis pas 
mane arbatos stiklą. Butkutę 
suvalgė. O paskui ir sako:

—O ar žinote, kodėl nėra 
mažesnių lempelių? Pasaky
ti?

Aš sakau:
—Pasakykite, tik vargu man

(lėliai to bus lengviau.
Jis sako:
^Čia pasireiškia didele gu

drybe su mažomis lemputė
mis. Visas Čia reikalas susi
veda prie tam tikrų kancelia
rijos sumetimų.

—Tai yra, sakau, kaip čia 
jus suprasti?

Jis sako:
—Fabrikas, sakysime, turi 

išpildyti savo planą. Na, štai 
jis ir išpildė.

—Ne, sakau, nuo to laiko, 
kai mano kambariuose muša 
ta neįmanoma šviesa, mano 
galva pradėjo ^pilniau dirbti, 
štai ir dabar negaliu suprasti, 
ką jus norite pąsąkytu

—Ko čia, — sako, — nesu
prasti. Tai labai paprastas 
dalykas. Na, prilenkime, sulig 
išdirbtu planu, Jabrikui reikia 
pagaminti elektros lempelių, 
kurių bendra šviesa lygintųsi 
vienam milionui žvakių. Na, o 
dabar įsivaizduokite sau tokį 
dalyką: prades-jie tą milioną 
gaminti mažomis lemputėmis. 
Tai jie, velniai, per du metus 
nepadarys. O su didelėmis 
lemputėmis planą nesunku iš
pildyti. Tiek mažos lempeles, 
tiek didelės, — darbas tas pat. 
O tuo tarpu didžiųjų lempelių 
kur kas mažiau tereikia, štai 
jie, velniai, ir pradėjo gamin
ti tik dideles lempeles. Kepa, 
jas, kaip blynus. Ir planas iš
pildytas, ir sąžinė rami.

Aš sakau:
—Bet juk tai kiaulystė! Tai 

ir mums smagumą atima ir 
valstybė be reikalo išeikvoja 
daug brangios energijos, štai 
pas mane taisomajame kam
baryje be reikalo dega 400 
žvakių. Man tiesiog drovu į tą 
kambarį užeiti. >

Jis sako:
—Turi būti dėkingas vien 

todėl, kad jie nesumanė dary
ti dar didesnes lemputes, — 
sakysime, 1,000; žvakių šviesos.

Čia aš pradėjau tūžti.
—Vietoje to, kad man be jo

kio reikalo dantis užkalbinė
ti, geriau patartumei, kur ga
lima mažesnių Jempelių nusi
pirkti.

Jis sako:
—Nors aš ir tarnauju prie 

elektros, bet jau antri metai,, 
kaip neteko manyti mažų lem
pelių.

Su tais žodžiais jis atsisvei
kino ir išėjo savo keliais. O 
aš* užgesinau šviesą, atsiguliau 
į lovą ir pradėjau galvoti 
taihsoje apie gudrybę, kurią 
kartais praktikuoja žmonės, 
kad išpildžius savo kancelia
riškus balansus,

— Verte K.

Robert Louis Stevenson. Verte A. Kartonas

Turtų Sala
(Tęsiny^)

XXVII.
“Ispaniški doleriai.“

Laivui pakrypus ant šono, 
stiebas buvo toli išsikišęs virš 
vandens, todėl iš mano sėdy
nės ant skersinių stiebo med
žių apačioj tebuvo vien tik už
lajos paviešis. Hands, kuris kjnaus kš baimės, kad neišpuL 
nebuvo taip aukštai įlipęs, ži-)^jau savo sedynėą į žalią, 
noma, buvo nupuolęs ties vi-!yamil vandenį, šalę vairuoto- 
duriu tarp laivo ir manęs. Jis J°- 
buvo iškilęs kartą ant vandens) Aš laikiausi suspaudęs 
paviršiaus tarp krūvinių putų, ;abiem rankom, pakol mano 
bet ir vėl nuskendo, jau, ant; Pana86s. nepradėjo skaudėti 
visados. Vandeniui atslūgus, n* a^» pagaliau, užsimerkiau, 
aš jį mačiau suririetusį begu- norėdamas paslėpti savo 
lintį ant tyro, šviesaus smėlio, pavojų. Laipsniškai aš vėl 
laivo Šešėlyje. Keletas, žuvų 
praplaukė palei jo kūną. Lai
kotarpiais vandeniui suvirpė
jus, atrodė, kad jis juda, lyg 
norėdamas atsikelti. Bet jis 
jau buvo nebegyvas, nes jis 
buvo ne vien tik nušautas, bef
ir prigėręs ir pasiliko toje vie-jtar man truko drąsos, nes aš 
toje žuvims maistas, kurioje susilaikiau, nuo to užmanymo

no nugarą ir krutinę. Kalavi
jas, pervėręs mano petį ir 
prikalęs mane prie stiebo, de
gino kaip karšta geležis; bet 
tai ne vien tik skausmai taip 
vargino mane, nes tuos, rodos, 
aš galėjau be jokių išmetinėji
mų iškęsti; daugiausia aš kan-

Laipsniškai aš vėl 
pradėjau atgauti sąmonę, pul
sas pradėjo plukti daugiau 
riormaliŠku tempu ir aš jau 
galėjau susivaldyti.

Mano pirma mintis buvo (iš
traukti kalaviją; bet ar tai jis 
buvo persmatkįai įsmeigtas,

šeštadienis, vasario 3, 1934

KAS TAI
NEPAPRASTO

jis norėjo nužudyti mane.
Kai jau aš buvau tikras, 

kad jis yra nebegyvas, aš pra
dėjau alpti ir baisiai bijoti. 
Karštas kraujas tekėjo per ma

ir net smarkiai sudrebėjau 
(Toliau* bus)

NALJIEAOSE

$

Mes laukiame ko tai nepaprasto, ko tai ma
lonaus, linksmo, įspūdingo ir draugiško Naujie
nų Jubiliejaus vakare, kurs įvyks neužilgo, bū
tent vasario 25 dieną.

Visiems lietuviams šis Naujienų Jubiliejus 
ir jo iškilmės vasario 25 dieną daug reiškia. Vi
siems sukelia daug atsiminimų, daug minčių ir 
daug vilčių. Visiems todėl bus labai smagu su
eiti sykiu Naujienų Jubiliejaus iškilmėse su sa
vo atsiminimais, su savo mintimis, savo viltimis 
ir savo linksmybe.

Tai bus visų musų sueiga ir visų musų ben
dras linksmumas. Musų yra daug tūkstančių ir 
daugeliui tūkstančių yra parūpinta vietos.

Musų lietuviškas gyvenimas Chicagoje ir 
visoj Amerikoj per paskutinius 20 metų buvo ar
timai surištas su Naujienomis. Negalima nei 
įsivaizduoti kas butų pasidarę iš lietuvių tauti- 

■ nio gyvenimo Chicagoje jeigu nebūtų buvę Nau- 
jidhų. Naujienos, žinoma, višuoiuet turėjo savo 
pastovią pakraipą ir savo minties blaivumą. Ne
gana to, Naujienose rado vietos ir parėmimo 
viskas kas yra gera lietuviams, be pakraipų skir
tumo. Naujienos niekad nesivadavo kokiais nors 
siaurais išrokavimais, bet tiktai tuo, kas butų 
naudingiausia plačiai lietuvių visuomenei. To
dėl Naujienos buvo ir tebėra lietuvių gyvenimo 
židinys. Todėl taip daug tūkstančių lietuvių rė
mė ir remia Naujienas.

1- - .

; ■ i

Ir todėl su tokiu smagumu tūkstančiai lie
tuvių ketina eiti ir dalyvauti Naujienų Jubilie
jaus iškilmėse vasario 25 dieną, didžioj Ashland 
Boulevard Auditorijoj, prie Ashland Boulevard 
ir Van Buren.

Vaidinimas scenoje šitose iškilmėse bus 
toks, kokio dar niekad nebuvo. Smulkmenas 
apie tą nepaprastą vaidinimą patirsite vėliau, 
bet ir tai viską patirsite tik tada, kada ateisite 
į Naujienų Jubiliejaus vakarą. Tuo tarpu pasa
kysime tik tiek: Naujienų redagavimo komedi
ją sugalvojo Kl. Jurgelionis, o tai komedijai mu
ziką parašė musų jaunas kompozitorius Petras 
Sarpalius. Tai vienas dalykas. Antras ir įspū
dingiausias dalykas Naujienų Jubiliejaus vaka
re bus Naujienų Reiškimo Vaizduotė, kurioje iš
rinktoji lietuvaitė gražuolė - Miss Naujienos - 
vaidins Naujienų rolę, o visi kiti ir visos kitos 
vaizduos ką Naujienos mums reiškia.

Tų vaizdų, kuriuos matysite Naujienų Ju
biliejaus vakare vasario 25 d. negalėsite užmir
šti per ilgus metus.
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Iš Draugijų Veikimo
KAZOKAI

SLA. šeštas Apsk
ritis

į
šešto apskričio metinė kon

ferencija įvyko sausio 28 die- 
I ną. Bumbelio svetainėje, 4523 

South Wood Street, Chicago* 
je. Konferencijoje dalyvavo 
sekantieji: pirmininkas — A. 
Zalatorius, sekretorius — J. 
Čiliauskas, iždininkas — S. 
Bartkus, organizatorius — M. 
Vaidyla, maršalka — P. Juo
zapavičius. Nebuvo vice-pir- 
mininko — Dr. K. Draugelio.

Konferencija pradėta antrą 
valandą po pietų. Mandatų 
komisijon išrinkta šie: Bučin- 
skienū, p. Demereckis, p. šeš
tokas. Spaudos komisijon iš-

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖ

Po ištikusio
GAISRO

Jau aptvarkyta 
ir atidaryta 
dėl biznio

rinkta: Dr. A. Zimontas, J. 
Balčiūnas, K. P. Deveikis.

Kadangi Susivienijimo pir-. 
mini ūkas S. Gegužis lankėsi 
Cliicagoje, tai ir į Apskričio 
konferenciją atvyko. Pradžio
je konferencijos pasakė įspū
dingą kalbą Susivienijimo rei
kalais. Kalbėjo taipgi advo
katas K. P. G ilgis, Susivieniji
mo iždininkas, ir advokatas J. 
J. Borden, Susivienijimo įsta
tų komisijos narys. 8ie du taip
gi pateikė įdomias kalbas apie 
Susivienijimo reikalus. Kalbėjo 
irgi p. Kuizinas, pirmininkas 
vietinės kuopos. Po to sekė 
“Jaunosios Birutės” grupe su 
dainomis ir šokiais. Jautieji Bi
rutė, kaip ir visados labai gra
žiai padainavo keleti) dainelių 
ir pašoko keletą šokių.

šiame suvažiavime dalyvavo 
13 kuopų su 50 delegatais. Iš 
apskričio valdybos raporto pa
aiškėjo, kad Apskrityje pri
klauso 14 kuopų su 104 dele
gatais. Apskričio ižde randasi 
$108.94, notomis $32.74, viso 
$141.68. Binkime naujos ap
skričiui valdybos išrinkti šie: 
pirmininkas — A. Zalatorius, 
vice-president — C. Genis, se
kretorius — J. čiliau'skas, iždi
ninkas — S. Bartkus, organi
zatorius — M. Vaidyla, mar
šalka — P. Juozapavičius. Šia
me laike advokatas J. Grisiu^ 
plačiai aiškino finansų komisi
jos važiavimą New Yorkan į 
Pildomosios Tarybos posėdi. 
Nutarta Apskričio valdybos iš
laidas apmokėti. Taipgi nutarta 
kitos konferencijos vietą ir lai
ką palikti Apskričio valdybai.

Po konferencijai visi buvo 
vietinės kuopos pavaišinti. Pa-

Kame siūloma didžiausi 
bargenai ant tų prekių, ku
rios išliko iiesužajotos. Kaip 
tai nekuriu pilni baldų se
tai, kaurai, pečiai, plovyk
ius, refigeratoriai ir tt. To
dėl kam reikia įsigyk i t tuo- 
jaus ką nors iš minėtų pre
kių, tai dabar turite gerą 
progą jas pasipirkti už ne
girdėtai mažas kainas, Pro 
gress Krautuvėje.

O TOS PREKES
kurios laike gaisro mažiau 
ar daugiau tapo užgautos ar 
sulietos, inšurance kompa
nija davė labai gerą adjust- 
nientą, kurios bus greitai su
tvarkytos ir nepoilgam ap
skelbta “FIBE SALE”, ka
ine bus pasiūlyta didžiausi 
bargenai ane žmogaus at
mintyje.

Todėl, tėmykile praneši
mus apie šį išpardavimą ir 
kuomet jis bus apskelbtas, 
tai pirmutiniai atsilankyki
te. Arba nors ir dabar galite 
užeiti ir rezervuoti, kas ta- 
inistoms geriausiai patinka.

i ,

PADĖKAVONĖ 
STANISLOVAS ^VAIČIULIS 

kuris mirė 18 diena sausio ir 
palaidoas tapo 22 diena 1934 
m., o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavoti tiems 
kurie suteikė jam paskutini pa- 
tarnavima ir palydėjo ji i ta 
neišvengiama amžinybės vieta. 
Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinama iš musu tar
po reiškiame giliausia padėki) 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus 
draugams. Dėkojame mūsų 
dvasiškam tėvui, kun. klebonui 
Skripkai, kun. Vaitiekaičiui ir 
kun. Statkui, vargonininkui 
Daukšai, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo siela. Dėko
jame graboriui Antanui Ežers- 
kiui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ji j amžinastj, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėkojam grabne- 
šiams, dėkojame geliu ir šven
tu mišių aukautojams, gimi
nėms ir pažjstamiems ir drau
gams, kurie prisidėjo kokiu 
nors budu ir paguodė muš nu
liūdimo valandoje ir pagalios 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o 
tau muRu mylimas broli, sako
me: ilsėkis šaltoj žemelėje.

Nuliūdę liekame.
Sesuo Marijona Mai'kunienė, 
švogeris Jonas Markūnas, bro
lis Aleksandras šerpytis ir 
Antanas Waičiulis.

PSS>
3222-24-26 South

Halsted Street ,
Tel. Victory 422«

/. Kaledinskas, J. Romanas, 
Vedėjai.

Duodamc gražius radiopro- 
gramus kas nedČlig, 11-tą v. 
prieš piet iš stoties W. G. 
E. S., 1360 kilocyclcs.

LEONAS LUCKUS 
(Lucas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 31 dieną, 11:20 valandą 
ryte 1934 m., sulaukės 30 me
tų amžiaus, gimęs Bernice 
Penn.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Antanina po tėvais Po- 
vitaitč motina Marijona po tė
vais Stačiukaitė, du broliu Vin
centas ir Kazimieras, bobutę 
Marijona Stačiukiene, dėdę 
Adolfas Pačiapas, uošvius Jo- 
sephine ir Antanas Povilaičius, 
švogerkas Stanislava ir Teofi
le ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Marshfield Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieny 
R vasario f> dieną, 8 vai. ryte iš 
\ namu i Šv. Kryžiaus parapijos 

' bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio šie- 

N lą, o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leonas Lucku s gi- 
8 minės, draugai ir pažystami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

I jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame 

I Moteris, Motiną, Broliai,
Bobutė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gva- 
| borius Ežerskis, Tel. Boulevard 
| 9277.

Ant. Jaunis; A. Vilkis, mar
šalka; K. Valaitis, ligonių pri
žiūrėtojas; K. Demereckis ir K. 
Vaičiūnas, knygyno prižiūrėto
jai.

Susirinkimus laiko kas pir
mų sekmadienį kiekvieno me
nesio, 12 vai. dienų.

Peter Killis, llašt.

P. Killis, nut. rast., 3347 
Litu'anica Avė., Chicagi/, 
A. J. Zalaloris, ižd., 827 

33rd St., Chicago, III.; A. 
[akis, finan. rašt., 3842 So. 

Union Avė., Chicago, III.; Izid. 
Masaitis, kontrol. rast.; J. 
Krikščiūnas, iždo apiekunas ir

III.; DR. STRIKOL’IS

Alfred Dikčis, Rūta Bružas ir Kazys Dulinskas, Vytauto Belia- 
jaus Lietuvių Baleto nariai, kuTie pamargins šokių programą 
rytoj 8 vai. vakaro ir nedėlioję, vasario 4 d., 3 vai. po pietų 
Hull Uouse teatre, 800 So. Halsted st. prie Pulk.

Aukščiau pažymėti “kazokai” pirmiausiai prisidėjo prie Lie
tuvių Baleto ir dabar yra geri šokėjai.

Pravartu pastebėti, kad šokių parengimus išpildys p. Vy
tautas Beliajus si? savo šokėjų grupe.

sisotinus pradėta draugiški pa
sikalbėjimai ir lietuviški šokiai. 
Tarpe to laimėta buvusios pik
niko serijos, ir taip gražiai pa
sitaikė, jog laimėjimai pasida
lino gana plačiai. Pirmą dova
ną laimėjo J. Gulbinienė, an
trą K. Kadžikauskas, trečią A. 
Padgurskis, ketvirtą Della G,ai- 
sris.

‘Senas reikalas pabaigtas ga
na sėkmingai. Seniai, seniai to
kią gyvą konferenciją turėjo
me.

Dr. A. Zimontas
J. Balčiūnas
K. P. Deveikis.

18 APIELINKĖ.—-20-to 
do Lietuvių Politiškas ir Pašei-

var

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

lį

III.;

po.s klubas žada sutverti sporto 
skyrių jaunuoliams, jeigu jų di
desnis skaičius prisirašys į. Or
ganizacijų. Paskutiniame su
sirinkime, kuris įvyko sausio 
mėn.,
nuolių 
eityje, 
sporto 

Kad

prisirašė keliolika jau- 
.Jeigu tas pasikartos at- 

tai budl’užtektinai narių 
.skyrių‘-steigti.
klubų-i geriau* išgarsinti,

/asario 3-čiąi dieną G. Cher- 
nausko svetainėje; 1900 South 
Union avenue," yra rengiarilas 
balius, į kurį klubas kviečia 
visus lietuvius, ypatingai tu'os, 
kurie gyvena 18 Apielinkėje 
Visi linksmai1 ‘ laiką praleis. 
Pradžia 6 VaT.’1 vakare.

—Valdyba.

Simam) Daukanto 
' Draugijos Valdy

ba 1934 metams
V. Kriščiūnas, pirm., 9227 S. 

Cottage Grove Avė., Chicago, 
III.; J. Racevičia, vice-pirm.; 
3326 So. Union Avė., Chicago^

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

*

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Ayenue

JUOZAPAS EUDEIK1C*
-IR-- ai

VAS ff
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse........ Pasaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vardu) _____

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisui 4*43 s. ASHLAND AVĖ 

Ofiso rali Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedelioj pagal sutarimų 

Ofiso Te!, t Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL LAFAYETTE 1083

2608 West 47th Si

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

So. West Mining Co.
Pašaukite BISVERLY 4089

Lietuves Akušeres

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjio U Eutopot it vėl prsAthUojs 
eenoįoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimų.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

Optometrically Akių Specialiu ai 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo. 
akių aptemimo, nervuotumo. įkandamą! 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
hregysų. Prirengia teisingai akinius. Vi- < 
suose atsitikimuose egzaminavimas daro- Į 
mas su e’tktra. parodančią mažiausias1 
klaidas Speciali atyda atkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedalio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos Da

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

& Midwife 
6109 South Albanu 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar Ii 
goninėse duodu *na 
ssage electric treai 
meni ir magtnrtic 
blankets ir t- t. 
Moterim* if mergi
noms patarimai 1o 
▼anai

Graboriai
Telefonas Yardi 113 8

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovana: 

Turiu automobilius visokiems reiks 
tams Kaina. prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth St. Tek Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras it nebrangus
718 W. I8th St

Tel. Montot 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

\ Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

® GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS O Paurnauja Chicagojr

/ ir apielinkėje.
Didelė it graž

AV

I. J* ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale .meldžiame atsišaukti, o musų

- darbu busite užganėdinti. 
Tel. Ganai 2515 arba 251 e

2314 W 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.L REPUBLIC 3100

Tel. Cicero* 2109 ir 859 8
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4880 West 15th St. 
CICERO, ILL.

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 1 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Lietuviai Daktarai
A .nrriko- 1 Dak'.n

______ Nartą: ____ ______

DR C K KLIAUGA
DENTISTAS

242<L W Marųuette Rd.
‘•bon. HEMLOCK

Ofiso TeL Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

tCoz of 35tb 8 Halsted Su.) 
Ofiac vaiandos nuo 1-3. nuo 6:30-5:36

Nitdildirniail pagal sutarti

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

Kenvood 5107Tel 
VALANDOS;

nuo 
nuo

•p«r> iventadtenic

9 iki
6 iki

11 valandai ryte; 
8 valandai vakare 
ir ketvirtadienio

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

2400 W Uaditon St. 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

rak

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St

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

Ldetuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietų
3325 So. Halsted St

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

tventadieniaii nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR SAIKELIS
756 W. 3516 Si.

(Cor ot 35th » Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė. 

TeL Victory 5904
Ofuo valandos, nuo 2-4 ano 7-* 

Nedėldieniau ragai •■tarti

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

DENT1STAS
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

A. K. Rutkauskas, NLD 
4442 South We»tem Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS, 

nuo 9 iki 11 valanda: ryte 
,. nuo 6 iki 9 valandai vakare

įvairus Gydytojai

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

'aiandoi t nuo 9 iki 8 vakar-
Seredoj pagal iutani

DR T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER' AVENUF 
Telefonai Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marųuette Rd. 

Kampai 67tb ir Artesian Avė 
Telefonai Grovehill 1595 

V a la n d oi nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7.9 po pietų. seredomis p? pietų 

aedėliomū pagal susitarimą.
it

Rm 6600 South Attetian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. Boulevard 1401

9

Pbone Ganai 6122

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

Valandos: 1—-3 ir 7—-8 
Seredomis ir nedėliomis pagal 
Rezidencija 6631 So. Californie 

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAK
- B KUKLIOS -

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me 
todus X-Rav ir kitokius elektros oris 
taisut

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

aiaodos nuo 10- 12 pietų ir 
mr 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

tipde Path 6755 ar Centrui

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
yai. po piety ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aehland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po pietų

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191____

Dr. A. A. ROTU
. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vist 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti 81st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Ijeavitt SI. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2408 W. 63rd SL Chicaffo

JOSEPH J. GRISU 
lietuvis Advokatas 

4631 South Aehland Avė 
Tel. Boulevard 2800 

ffc* 6515 So Rocktvell <i 
Tel. Republic 9723

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

JOHN B BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: vusMdos 9—6

W. Side: 2291 W. 22 St. (Cermak Rd)
Paaedeuo. IjgggjMr “ >

Nameli 6458 S. Rockvell Streeį 
UUml*ko. Ketverto ir Subatos I t

CtiefoBM KepubHe BMM
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šeštadienis, vasario 3, 1934

“NAUJIENOS SKELBIA 
TOLERANTIŠKUMĄ

Prieš “Naujienų” atsiradimą tarpe Ame
rikos lietuvių ėjo gana aštri ginčai religijos 
klausimais. “Naujienoms” pradėjus eiti, ne- 
ki.’rie “laisvamaniai” pradėjo pykti ant “Nau
jienų” redaktoriaus, kad “Naujienos” nekovo- 
jančios prieš religiją.

Tais laikais pas laisvamanius buvo griež
tas nusistatymas, nežiūrint kokiais budais, bi- 
le tik kovoti prieš religijos išpažintojus. Tar
pe tikinčiųjų ir laisvamanių įvykdavo dauge- 
lyj vietų susirėmimai, ku'r nukentėdavo ir 
ni ir antri.

vie-

to-“Naujienų” redaktoriui P. Grigaičiui 
kis kovos būdas pyieš religiją nepatiko. 
Grigaitis sakė, kad taip kovodami su tikin
čiais, tik stiprinate klerikalizmų. Išjuokdami 
tikinčius ir nieko geresnio jiems neparodant. 
— reiškia, kunigams duodate įrankį, su4 ku
riuo jus pačius gali mušti.

“Naujienos” nekovojo prieš žmogaus įsi
tikinimus, kad jis po “smerčio” gaus nemo
kesnį už savo gerus ir blogus darbus. “Nau
jienos” vedė kovą prieš klerikalizmą, kuris 
prisidengdamas religijos skraiste, nori paverg
ti žmogų savo naudai čia ant žemės.

Klerikalizmas, suprasdamas, kad toks 
“Naujienų” kovos būdas jam yra pavojingas, 
nuo “Naujienų” atsiradimo visokiais budais 
prieš “Naujienas” kovodavo. Baugindavo ti
kinčiuosius pekla ir visokiomis dangaus rūs
tybėmis. Ir tas bauginimas nieko negelbsti, 
šiandien “Naujienas” skaito religiški žmonės 
ir gerbia jas už tai, kad “Naujienos” moka 
pagerbti žmogaus nuomones ir įsitikinimus. 
Moka nurodyti tas priežastis, iš kurių atsiran
da blogumas, dėl kurių turi nukentėti žmonija. 
“Naujienos” 
jas ir myli 
viai.

Vasario
toriją susirinks Chicagos ir apylinkės lietuviai 
apvaikščioti “Naujienų” 20-ties metų gyvavi
mo jubiliejų.

nėra skelbėjos fanatizmo. Už tai 
skaityti visi protaujantys lietu-

25 d.’ į Ashland Boulevard Audi-

Naujienų” Skaitytojas.

The Engiish Column
L. U. C. plans series! 
of lectures on trends 

in old generation
Undertaking aimed to acųuaint 

young bloods with thought, 
ideals and activities of “old 
guards”.

clearer understanding of where 
I they fit into the picture.

List speakers
The tentatively selected 

!ster arranged in the order 
jwhich may most vividly pres- 
ent the various aspects of Lith
uanian life is as follows:

Kalvaitis 
Grigaitis 
Shimutis 
Jurgelonis

L. Davidonis

happy

Evans 
special

FG-

Mr.
M r.
M r.

Dariaus ir Girėno paminklo 
fondui — atsilankymas į juos 
yjra privalomas kiekvienam, 
kuris gali tam pašvęsti laiką 
ir laikinai pasitraukti nuo kas
dieninio gyvenimo pilkumos. 
Bilietų kaina — $1.00 asme
niui.

------------

“Vienas Kartas Ne 
meluoja” - sako pa 
tarle - o ji irgi ne 

meluoja
BRIDGEPORT. — “Vienas 

kartas nemeluoja”, - — tai yrą 
labai senas lietuviškas posa
kis, o kad tas teisybė, štai jums 
prirodymai. Pereitą pavasari, 
nepamenu datos, buvo padary
tas apiplėšimas J* Degimo krau
tuvėj, 3127 So. Union Avė. Po 
“hold-upo” plėšikai paspruko.

Taigi, bekalbant apie plėši
mus, J. Degimas išsitarė, kad 
jiems viehas^kattaks nemeluos. 
Taip ir atsitiko, štai, antradie 
nį policija atsiveža jauną vy
ruką, apie 22 pjętų amžiaus, 
ir dar tautietį, kuris prisipa-

Degimui 
ir vis dar lig šiol

žinęs padaręs p. 
“hold-npą” 
užsiiminėjęs plėšimu’, kol pa
galios pakliuvo policijai į ran
kas. P-nas Degimas nepasakė 
plėšiko vardo, dėl kokios prie
žasties tąi nežinau. Bet jam 
policija užtikrino, kad šis vy
ras daugiau nebeapiplėšinčs. 
Minėtasis plėšikas šios apielin- 
kės gyventojas.

Reporteris R.

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

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

Vasario 3 d

PRANEŠIMAI
KEPURINIS BALIUS 

su laimėjimu
Medėlioj, Vasario 4 dienų, Tautiš- 
cos Parapijos svetainėj, 35th ir So. 
Jnion Avė. Pradžia 7 vai. vakare, 
žanga 25c.

Kviečia
Kun. S. Linkus ir Komitetas.

S. L. A. 260 kuopos mėnesinis su
sirinkimas ivyks vasario 4 d. 2 vai. 
po pietų A. N. Masiulio real estate 
ofise, 6641 So. Vestern Avė., tad 
gerbiamieji nariai malonėkite skait- 
ingai atsilankyti į susirinkimų, nes 

yra daug svarbių reikalų, kurie turi 
>uti aptarti. Taip pat išgirsite ra
portų iš 6-to apskričio delegatu su
važiavimo. M. P. sekr.

Prakalbos — apie dabartinę šalies 
’inancine padėtį ir naujus bankinius 
statinius. Kalbės advokatas Kaz. 
Sugis. Rengia Liet. Soc. Sąjungos' 
Chicagos Centrale kuopa, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., mažojoj svetainėj, vasario 7 d., 
7:80 vai. vakare. įžanga 10 centų 
ypatai, bedarbiams veltui. Kviečia

Rengimo Komisija.

CLASSIFIEDAOS
b------------ -- -- -.1 ......... ......-.-

Financial
Finansai-Paskolos

NORĖČIAU gauti paskola ant pir
mo mortgičio; namas ant kampo 
dviejų karu linijos, numokamo mort- 
gage apie $1400 Kas norėtu pas
kolinti, rašykite arba pašaukite

J. WALTER, 
4603 S. Richmond SL 

Tel. Virginia 1899

For Rent
6 ŠVIESUS f rentiniai kambariai 

pečiais apšildomi, su maudyne — 
$16.00. 1534 S. Central Pk. Avė.

RENDON Storas su 20 kambarių 
rooming house, dirbtuvių apielinkėj. 
Storas tinkamas dėl saliuno biznio. 
Bill Dudor, savininkas, 6826 So, 
Racine Avė.

RENDON pekarnė su visais įren
gimais

2533 W. 43 St.

A dynamic program for a 
series of lectnres, which wil; 
lay before the young Lith
uanian generation a complete 
pietine of Lithuanian ideals, 
purposes and activities, was 
drawn u‘p this \veek by the 
Lithuanian University Club.

It is planned to invite out- 
standing men and women, who 
represent every phase of Lith
uanian thought, to give open 
lectnres on their particular 
viewpoints. As a result, young 
Lithuanians will have the op- 
portunity to know ju’st what 
the older generation does and 
thinks, and will then have a

A
J. Varkala
L. V. Radziukynas

J. Grybe 
A. Zimont 
V. Andrulis 
A. Vanagaitis 
L. Prūseika 
V. Poška

Gabi Šokėja

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimų sekmadieny 
vasario 4 d. 1934 m., 12 vai,, dienų 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl nariai privalote 
būtinai dalyvauti ir ^apsvarstyti 
draugijos reikalus. Taippat pnsiru- 
pįfikite su mokestimis, kad neliktu
mėte suspenduoti. P. K. rašt.

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

“Kultūros 
Ratelio” šokiai “K R Winter 
Carnival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9 P. M. 
Lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas — garbės'svečias. Įžan
ga — 75c.

Vasario 3 d.—Iggoritte A. C. 
šokiai Logan Sųuare Masonic 
Temple, 8 P. M. Įžanga — 35c.

Vasario 3 d.—Roselando AL 
TASS skyriaus balius lakūno 
Janušausko naudai. A. Balčiū
no svetainėje, 158 East 107th 
street. Pradžia 8 vai. Įžanga 
25 c. šokiai, muzika, progra
mas.

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

Vasario 11 d. —- Joniškiečių 
L. ir K. Klubo Vakaras, vas. 
11 d., 1934 m., Hollywood sve
tainėj, 2417-19 W. 43rd Street. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Ypa- 
tai 25c. Bus difodamos dova
nos.

Vasario 25 d.—“NAUJIENŲ” 
204ų spkaktuyių jubiliejines 
iškilįnės A^HLĄND BOULE- 
VAĖD AUDITORIUM.

-- o--

KALAINIS MOTOR SALES AND 
SERVICE

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

3962 Archer Avė., 
Tel. Virginia 1834

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj vasario 4 d. Liberty Grove sve., 
4615 So. Mozart St., 12 vai. dienų. 
Visi nariai-ės kurie esate skolingi 
kliubui už 1933 metus būtinai užsi
mokėkite, kad neliktumėte suspen
duoti, o nekurie gal busite ir išbrauk
ti. Kurie nebuvote ant metinio susi
rinkimo būtinai atsilankykite, nes se
kretorius perskaitis metini raportų 
apie kliubo finansini stovi.

— St. Narkis sekr.

MOKINAME
Anglu Kalbos •'!’ 
Lietuvių Kalbos s 
Laiškų Rašymo 
Mašinėlė Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

Aritmetikos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
PiliėtystSs 
Gramatikos 
Etimologijos

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Furnished Rooms

Just the setting for a 
evening.

G,ood musie. Cift’ly 
and his men have some
numbers which they xvill ren- 
der i n a special way,—special 
for this evening. Come and hear 
the song that has been newlj 
vvritten for our popular aviator, 
Joseph R. James.

And, AND come and enjoy 
a bit of refreshments, which 
the committee shall serve.

Then, ai the important houT of 
ELEVEN to TWELVE, make 
merry with the carnival bal- 
loons, streamers, etc., all fur- 
nished gratis.

Admission is only 75 cenls. 
to the K R WINTER CARNI
VAL, at the Allerton Hotel, 
701 N. Michigan Blvd., Chicago, 
III. Dancing starts at hine 
o’clock.

Don’t fail to grašp the op- 
portunity of being picked the 
lucky one to receive a FREE 
AIRPLANE RIDE this spring 
from J. R. James in “LITUA- 
NICA II”. Come to the K R 
WINTER CARNIVAL!

—K R Newsy.

Nuo

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago. III.

P
31-i

fllLDA
1 ItheątreFi 
na ir South Halsted St.- --------------------_)

Kruopiškių Progres, Kllubas laikys 
mėnesini susirinkimų sekmadieny, 
vasario 4 d., 10 vai. ryto Moming 
Star Kliubo buveinėje ,1654 North 
Damen Avė. Visi nariai esate kvie
čiami atsilankyti, nes bus svarbių 
reikalu svarstoma, taipgi bus iš
duota atskaita nuo vakaro, kuris at
sibus vasario trečio.

V. čepulevičius.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

CLASSIFIEDAOS

RENDON kambarys Brighton 
Parke apšildytas, vaikinams prie ma
žos šeimynos. 3139 W. 40 St.

KAMBARYS rendon merginai ar 
vaikinui apšildomas. Pigiai su ar 
be valgio.

7029 So. Artesian Avė.

PASIRENDUOJA kambarys 3454 
South Hajsted Street, ant trečių 
lubų.

RENDON fomišiuoti kambariai 
dėl merginu arba vaikinų, be valgio, 
prie mažos šeimynos. 4508 South 
California Avė., 1 lubos.

RENDON 2 šviesus kambariai dėl 
vyrų arba merginų, maudynė. Gali 
valgyt pasigaminti. 827 W. 34 PI. 
1 lubos iš užpakalio .

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PĄĮEŠKAŪ BIZNIO arba eisiu už 
pusininkų arba išpirksiu visų arba 
galiu eiti pusiau į koki biznį su gero 
karaktoriaus ir teisingu vyru arba 
moterim. Esu tinkamas bizny, blai
vus, darbštus ir gero budo ir suma
nus. Adresuokite Box 77, Naujie
nos, 1739 S. Halsted St., Chicago.

AutomobilesVasario 3

“Af terTęnight’ ’
r ■ ■-

su CONSTANCE BENNĘTT 

taipgi komedija

HUPMOBILE 1982 CUSTOM SE- 
DAN su Free Wheeling. šoniniais 
Mountingais, Naujais Whitewall tai- 
rais . Švarus Mohair apmušimas. 
Važiavau juo labai mažai ir atsar
giai. Reikalingumas cash verčia ma
ne paaukauti mano beveik nauja ką
rą už tiktai $325. 2957 West Divi- 
sion St., 1-mas" Apartm.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

D r.
Mr.
Mr.
Mrs. M. Jurgelonis
Mrs. ,V. Insoda 
Dr. S. Biežis 
Dr. A. Juozaitis 
Rev. A. Valančius 
Mr.
Dr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr.

During the past five years 
complication of causes has 

separated the young Lithuanian 
generation from the older 
groups in Chicago.

Where the older Lithuanians 
have moved in established Gir
eles firmly elinging to definite 
beliefs and purposes, the young 
bloods have drifted aimlessly. 
Sometiines they formed sket- 
chy little clubs vvhich rapidly 
dissolved, and sometimes they 
weakly attached themselves 
without reason to older organ- 
izations, birt never with a 
crete goal toward vvhich 
fought with enthusiasm.

To give understanding 
Lithuanian life

a

Užlai-

jums

“When Good Fellows 
Get Together”

Mo-Keli faktai apie S, L. A.
levų šokius Congress viešbu
tyje, šį šeštadienį.

con-

of

P-lė Rūta Bružas yra nepa
prastai gabi šokėja. Ji vieni 
pirmųjų pradėjo lankyti p. Vy
tauto Beliajaus vadovaujamų 
Lietuvių Baleto mokyklą.

šiandien 8 vai. vakaro ir ry
toj 3 vai. po pietų p-lė Bru
žas Vytauto Beliajaus baleto 
parengimuose išpildys keletą 
lietuviškų, rusiškų, čigoniškų 
ir “toe” šokių.

Rūta jau šoko daugely j vie« 
tų ir visu? pasirodė kuopui* 
kiaušiai.

It has become sorefy evident 
that the younger people have 
failed to develop minds of their 
own. To determine the cause 
for this would be too complex 
a problem, būt one thing is 
plain. That is: very few of the 
younger generation have anj' 
understanding . of how Lith 
uanian life is arranged and

,lived in Chicago. Most of the 
|yoi.‘nger sėt is ignorant of the 
serious differences in thought 
which separate the older Lith' 
uaniąns in their aims.

. Therefore,^ it is the purpose 
of the Lithuanian University 
Club to acąuaint the new ge
neration with what its pre- 
decessors, hope to achieve by 
means of the proposed lectures 
which are to begin at the end 
of this month. — (Sp.)

Tonight’s Rendez 
vous K R Winter 

Carnival!
A friendly crowd. 
Gay atmosphere. 

Winter. Plenty of

“When” būrys “Good Fel- 
lovvs Get Together” jie papra
stai nenuobodžiauja, “poterių 
nekalba” kaip sako lietuvių 
patarlė. Jie susiranda įvai
rius budus linksmai ir smagiai 
laiką praleisti, ypatingai x jei
gu pasimaišo stiklas-kita^ 
alaus.

Tad, negali būti jokio abe
jojimo, kad tie “good fellows” 
susirinkę į būrį, kuriame bus 
ir gražioji lytis, ir parūpinti 
įvairiausi budai laiką sma
giausiai praleisti, ir ne dvi, 
trys, bet daug “šteinų” alaus, 
tikrai nenuobodžiaus.

Viena iš tokių vietų kur ir 
“good fcllows” ir gražioji ly
tis ras smagumo, yra Congress 
viešbutis, Michigan Blvd. and 
Congress street, kur šeštadie«? 
nį, tai yra šiandie vasario 3 d., 
S. L. A. Moterų kuopo No. 
208 rengia metinius 'šokius .ir 
kurių pelną skiria Dariaus ir 
Girėno paminklo fondui.

S. L. .A. kuopos šokiai, pav. 
kaip pernykščiai įvykę Medi- 
nah Temple svetainėj, yra vie
nos iš angliškai pasakius 
“Events of the Season” lietu-1 
vių gyvenime. ( Neabejojamai 
ir šie šokiai neatsiliks nuo pra
eities parengimu savo pasek-' 
mingumu, gražumu ir smagu
mu.

O atsiminus, kad jie yra 
rengiami kilniam tikslui
................- ................ - ' *"< ...............

L, Lt 1d

a
A bit 

Carnival
Oi
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RAMOVA
■ ■theatresi
35th ir So. Halsted Street 

k.___________________ _ ... 1...^

Vasario 3

“Dancing Lady

JOAN ČĘAWFQRD IR 
CLARKęABLĘ

■ • ’ ‘ t 1 I «j { . ‘

taipgi komedija j
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- "S.-
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Night and Morntag to keep 
* them Clean, Člear and Healthy 

Wrke for Free “Eye Care” 
or “Eye Bėduly” Book

Murinę Cit, Dept H. IS., 9>. Oh’w SuCitojo .

’U.

HAN KANTER
So. Halsted St

Tel. YARDS 0803

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKR AUSTYTO JAS
8858 So. Halsted St. Chicago, III

PARDAVIMUI moderniškai įreng
tas tavern, 6 apšildyti kambariai. 
Priverstas parduoti, nes turiu kitų 
bizni. 7007 So. Racine Avė.

PAIEŠKAU pusininko į Aludės 
Tavern biznį, vienai moterei per
daug darbo. 3601 So. Union Avė.

PARPAVIMUI grosernė, kendžių, 
cigar^ir mokyklų reikmenų, krautu
vė, vieta gerai išdirbta per daug 
metų, 4 kambariai užpakalyj. Par
duosiu pigiai.

4550 So. Marshfield Avė.

NATHAN
4707

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija,

l narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtine $250. 
.\ariai įstoję Draugijoj gali gv- 
/enti bile kuriame State—valsti- 
ioj—'pašalpa ir pomirtine išmo
tame. Nariams nėra \ bausmių už 
.lelankymų 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 teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš. $80,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

S L ?■ ■■
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Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

PARDAVIMUI pigiai egeri groser- 
nės skėlos ir show case ir 4 kam
barių fornišiai. Tel. Victory 5991.

PARSIDUODA lunchenette ice 
cream parlor, cigaru ir cigaretų 
krautuvč. Savininkas turi du biz
nius, turi parduoti greitu laiku. Gera 
vieta dėl saliuno transporto kam
pas. 6901 So. WestenL Avė.

PARSIDUODA Storo kaunteriai ir 
lentynos pigiai, nes apleidžiu bizni.

8549 So. Halsted St.

PARSIDUODA delikatesen biznio 
fixture, viskas kas rejkhlinga. Ge
rame stovyj, labM pigiai — tik 
$125.00. 2812 W. 67th St.

Personai 
smenų Ieško

PAIEŠKAU John^ Žalus, apie 6 
metus atgal yra gyvenęs ant 21st 
ir Union Avė. Girdėjau kad išva
žiavo i Michigan. Labai svarbu! 
Malonėkite atsišaukti John Fox, 2008 
Indiana Avė. Tel. Victory 3247.

PAlEšKAU gyvenimo draugės 
farmerkos našlės arba tokios kuri 
turi koki bizni — grosernę arba sa
vo narna, nuo 40 — 50 metų, be skir
tumo tikėjimo. Aš esu 48 metų am
žiaus, vaikų ne turiu ir nesu gir
tuoklis. taipgi ne biednas, o viską 

I kita pasakysiu Per laiškų. Rašykite
Box 76, Naujienos, 1789 So. Halsted 
St.. Chicago, Iii .

Help Wanted Female 
Darbininkių Reikia 

REIKALINGOS patarnautojos 
(waitresses), patyrusios. Atsišau
kite i Rapiova Gardens, 8508 So. 
Halsted St. nuo 10 vai. ryto iki 8 
vai. vak.

REIKALINGA jauna mergaitė 
prie abelno namų darbo.

2816 W. 63 St.
į
1 REIKALINGA jkuna moteris prie 
abelno namu darbo, paprasto virimo 
be skalbimo, švari, maža šeimyna. 
Tel, Hemlock 2428.

TURIU apleisti Chicago, todėl par
duosiu restoranų pigiai arba priim
siu automobili. su mažu cash.

1947 S. Halsted St.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

4 AKRU vištų farma parduosiu arr 
ba mainysiu į Gazolino stotį arba 
cottage. Pašaukite Canal 3173, 
1901 So. Ąlport St.

Exchange—Mainai
REIKALAUJU 4 ar 5 kambarių 

bungalow Marcjuette Parice su ma
žais mortgečiais mainyti i 2 flatų 
murirtj narna — cash. 4600 South 
Wood St. Tel. Lafayette 6893.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemį Pardavimui

2 FLATU medinis namas, geram 
stovy j. karšto vandens šiluma, 2 ka
rų mūrinis garadžius parsiduoda pi
giai. 2554 W. 69 St

GRAŽUS 9 kambarių mūrinis na
mas Beverly Hills. Kainavo $45,000, 
parduosiu už $18,500. Savininkas, 
Tel. Cedercrest 1410.

$750 CASH likusi kaip mergi
šius nupirks 6 kambarių namų, ba- 
sementas, garadžius, Brighton Par
ke, 4085 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI mūrinis 4 pagyve
nimu namas. Mainysiu ant Tavern. 

3122 So. Wallace St.

NAMAS ant bizniavęs gatvės, par
duosiu su bizniu ar be biznio, bu- 
černė ir grosernė, biznis išdirbtas, 
šaukite Republic 5558.




