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Plaukia Amerikon 
Europos auksas

PENKI PREZIDENTAI Į ŠEŠIS MENESIUS
•d ■’

Auksas gabenamas laivais, lėktuvais, 
traukiniais, kad pasipelnyti augštomis 

aukso kainomis Amerikoje
pakilo doleris, kas dar labiau 
tuština aukso rezervą.

Naujas krizis Frau 
cijos kabinete; Chi 

appe pašalintas

New 
$30,- 
atga- 
trau-

SOUTHAMPTON, Anglijoj, 
vas. 4.—Jau prasidėjo Europos 
aukso plaukimas iš Europos, iš 
priežasties Amerikos devaluaęi- 
jos dolerio. Europos spekulia- 
toriai naudojasi proga ir sku
biai gabena į Ameriką auksą, 
kad gauti už jį augštą kainą— 
$35 už unciją, kuomet Euro
poj auksas parsidavinėja nusta
tyta kaina—20 su centais Už 
unciją.

Didieji laivai Bremen ii’ Be- 
rengaria gabena aukso į 
Yorką už daugiau kaip 
000,000. Tas auksas tapo 
bentas į uostą specialiais
kiniais, šdtluvais ir trakais ir 
po didele sargyba liko sukrau
tas į laivus. Abu laivai gabena 
arti šešių tonų aukso. Daugiau
sia aukso veža Berengaria.

Doleris tai puola, tai kila
LONDONAS, vas. 4. — Do

leris Londono biržoje vakar tai 
kilo, tai puolė. Išryto jis buvo 
nupuolęs 3c., prasidėjus pla
čiam dolerio pardavimui, pas
kui vėl prasidėjo pirkimas ir 
doleris vėl pakitoA .■**

Paryžiuje ir- Berlyne doleris 
pakilo.

Aukso kaina Londone pasi
lieka žema, ddugiausia dėlto, 
kad greitai nebus išplaukimų 
tinkamų auksui gabenti laivų.

Kovoja 59c dolerį

PARYŽIUS, vas. 4. — jau 
. prasidėjo aukso karas.

Betgi šį kartą auksas nebūna 
grobis, kuriuo viena valstybe 
smaugė kitą. Greičiau jis yra 
amunicija. Auksas pasidarė, 
kaip baliiftio balastas. Kada pi
nigai pradeda pulti, lieka pa- 
liusuotas aukso rezervas, kad 
lą puolimą sulaikyti. Bet jei
gu nori, kad pinigai nukristų, 
prasideda aukso supirkinėjimas 
Užsieny. Kaip tik tą Amerika 
dabar ir daro, kad nupiginti do
lerį iki naujos nustatytos 59c 
vertės.

Bet Anglija nenori, kad Ame
rikos prekyba pasinaudotų iŠ 

nupiginto dolerio, gulasi ant 
svarstyklių ir todėl doleris at
kakliai laikosi augštai ir atsi
sako nusileisti iki legalaus pari
teto.

Londonas tą nugina, New 
Yorkas nesupranta, bet Pary
žius tą žino, nes kovoje tąrp 
dolerio ir svaro, frankui tenka 
stovėti vidury ir todėl iš abiejų 
pusių nukentėti. Francijai bd 
to yra pavojaus, kad spekulią- 
toriai, pavilioti aukštomis auk
so kainomis Amerikoje, gali iš
gabenti perdaug didelį kfelR 
aukso rezervo. Labai Franci
jai pakenkė ir Anglijos presos 
paleisti gandai, kad Franci ją 
ruošiasi paskelbti aukso emba> 
go (uždraudimą išgabenti). De
lei to nupuolė valdžios bonai ir

PARYŽIUS, vas. 4.Pre
mjeras Daladier padarė ener
gišką žingsnį, urnai pašalinda
mas galingąjį Paryžiau lici- 
jos prefektą Chiappe, kurį rėmė 
dešinieji ir skaitė svarbiausia 
atrama prieš kairiųjų diktatūrą, 
o kairieji jį skaitė svarbiausiu 
respublikos priešininku.

Jis tapo pašalintas urnai įr 
jo vieton pastatytas Bonnefoy- 
Sibour iš VersaHės.

Chiappe valdė ne tik 13,000 
ginkluotų policininkų, bet ir tu
rėjo slapius rekordus apie kiek
vieną žymesnį Francijos žmo
gų. Todėl daugelis jo bijojosi 
liesti ir todėl su* tokiu pasku
bamų buvo pastatytas kitas 
žmogus, kad Chiappe negalėtų 
pasigrobti tų slaptų rekordų.

Delei pašalinimo Chiappe 
tuoj aus rezignayo trys naciona
listai ministeriai, kurių rezigna
ciją Daladier tuojaus priėmė ir 
pastatė jų vieton kitus žmones.

Taipjau* yra pašalinti slapto
sios policijos viršininkas Thome 
ir vyriausias prokuroras Pres- 
sard, švogeris buvusio premje
ro Chautemps, kurie daugiau
sia prisidėjo prie atidėliojimo 
Staviskio bylos už< kitus nusi
kaltimus.

Įspėja prieš gręsian- 
tį Europai didžiausį 

istorijoj kara
Lietuvos Naujienos

Pernai kiaušinių išvež
ta už 3,285,000 lt.

y i
0*0

Carlos Mendieta

i3k

Paryžiuje atsinauji
no rojalistų riaušės

PARYŽIUS, vas. 4. — Paski- 
rimas Sibour Paryžiaus polici
jos prefektu tapo pasitiktas 
smarkiomis riaušėmis, kurias 
sukėlė rojalistai su fašistais, 
kurie protestavo prieš pašalini
mą jiems palankaus prefekto 
Chiappe. Pats Siboifr vadovavo 
ipalšinimui riaušių ir dauge1] 
žmonių suėmė.

Du policistai, 2 plė 
šikai nušauti 

Oklahomoj

Chicagai ir apielinkei federa- 
lin oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskj šilčiau.
Saulė teka 7, leidžiasi 5:08.

Gerardo Machado

NEW YORK, vas. 4. — Ke
turi žymus kalbėtojai, kurio 
kalbėjo Foreign Policy asocia
cijai, pareiškė, kad Europai grę- 
sia didžiausias karas, kokio dar 
nebuvo jos istorijoje, į kurį bu
tų įtrauktos ir Jungt. Valsti
jos ir kad tik prezidentas Roo- 
seveltas, jei greitai veiks, ga
lės to karo pavojų pašalinti. Jie 
ragino griežtai kovoti didžių
jų Europos valstybių “karingą
jį nacionalizmą”.

Svarbiausia karo provokuoto- 
ja yra Frau ei j a. Po jos seka 
Vokietija, Italija, sovietų Ru
sija ir Japonija.

i

Moteris ir draugas 
prisipažino nužudę 

kunigą
4.

Auka Janušausko 
skridimui Lietuvon

Carlos de Ceapedea Ramon Gran Carlo* Havia

Kuba per pastaruosius šešis mėnesius turėjo net penkis 
prezidentus. Machado buvo prezidentu gana ilgą laiką, bet 
rugp. 12 d. tapo nuverstas. Jo vietą užėmė Dės Cespedes, ku
ris išsilaikė valdžioj tik keliolika dienų. Ilgiausia prezidentavo 
(keturius mėnesius) Dr. Roman Grau San Martin, kurį pasta
tė revoliucine junta. Hevia buvo prezidentu tik pusantros die
nos. Dabar prezidentu yra nacionalistas Mendiota, kurio vai-1 
džią pripažino ir Jungt. Valstijos.

Rusija yra prisiren 
gusi karui su 

Japonija
Visoj rytinėj Siberijoj yra pri

statyta tvirtovių, per kurias 
japonai negalėsią pereiti, sa
ko karo komisaras Vorošilov

Karo

KAUNAS.— Centralinio sta
tistikos biuro duomenimis, 1933 
metais iš Lietuvos išvežta 1,- 
560.5 to (28,796,200 št.) kiau
šinių už 3,285,000 lt. 1932 m. 
buvo išvežta 2,462.5 to (45,789,- 
800 št.) kiaušinių už 6,278,400 
litų, o 1931 m.—3,278.0 to (60,- 
,998,000 št. kiaušinių už 10,- 
044,700 lt. Iš šių duomenų ma
tyti, kad kiaušinių išv/žimas 
paskutiniais metais kasmet žy
miai mažėja.

KAUNAS. — Kulturtekniko 
Stasio Leonavičiaus motinos 
mirties spaudos užuojautos vie
toje Liet, kulturteknikai per 
Liet. Aido Redakciją paaukojo 
lakūnui Janušauskui 50 (pen- 
kiosdešimt) litų.

Vokiečiai smarkiai kon
troliuoja

Sudegino dokumen 
tus; senatas jį 

areštavo

SAPULPA, Okla., vas. 4.— 
Du Sapulpa policistai ir du pa
garsėję plėšikai liko nušauti 
mūšyje vienoje farmoje, kur jie 
buvo pasislėpę. Farmos savinin
kas ir du kiti plėšikai, vienas 
kurių yra sunkiai sužeistas, li
ko suimti.

Prisibi j odamas kad suimtiej i 
nebūtų nulinčiuoti, gubernato
rius Murray įsakę milicijai ttio- 
jaUs vykti į čia, būriams prasi
dėjus rinktis apielinkėje kalėj i 
mo, kur suimtieji yra uždaryti.

Susirėmimas ištiko, kai poli
ciją gavo žinių, kad toj farmoj 
slepiasi gasolino stočių plėšikai 
Vos policijos viršininkas Brum- 
įey įėjo j namą, tuoj pasigir
do šūvis, nuo kurio BrUmley 
krito vietoj negyvas. Ištiko mu
šis, kuriame dar trys žmonės 
lįko užmušti ir vienas sunkiai 
sukeistas.

MASKVA, vas. 4. 
komisaras Vorošilov vakar kal
bėdamas sovietų Rusijos komu
nistų kongresui pažvangino ka
rdu Japonijai, nes “nežiūrint mu
sų diplomatinių pastangų, mums ■ 
nepasisekė įtikinti Japonijos 
valdančiuosius ratelius, kad tai
ka yra geresnė, negu karas”.

Todėl Rusija turinti rengtis 
apsigynimo karui. Ir tam ka
rvei ji esanti pilnai prisirengusi. 
Visu rytiniu pakraščiu tapo pa
statytos fortifikacijos visose 
strateginėse vietose, per kurias 
puolikams butų sunku pereiti. 
Taipjau Siberijoje tapo padi
dinta ir kariuomene.

Vorošilov papilė karštų žari
jų ir susisiekimo komisarui, 
nusiskųsdamas dėl didelio, trans- 
portacijos pakrikimo, kuris 
trukdo ne tik kariniam prisi
rengimui, bet ir visai Rusijos 
industrijai.

Jungt. Valstijos ban
dys vengti karo 

su Japonija
WASHINGTON, vas. 4. — 

Amerikos diplomatams skai
tant, kad karas tarp Rusijos ir 
Japonijos yra neišvengtinas 
ir Japonijos viršūnėms atvirai 
kalbant apie galimybę karo sn 
Jungt. Valstijomis, prezidentas 
Rooseveltas ruošiasi prie svar
bių pakeitimų tolimųjų rytų 
politikoje, kad neleisti Jungt. 
Valstijoms į karą įsimaišyti ir 
tad išlaikyti taiką Azijoje.

Tuo tikslu eina nuolatiniai 
slapti pasitarimai tarp prezi
dento ir valstybės sekretoriaus 
Hull ir kitų Valstybės departa
mento viršinipkų.
s Kas tuose pasitarimuose 
svarstoma, laikoma paslapty, 
bet numanoma, kad Jungt. 
Valstijos ruošiasi pasilikti ne- 
utralės jei ir kiltų Rusijos-Ja 
ponijos karas, kąrtu ir pačiai 
Amerikai stiprinant savo karo 
laivyną, kad būti prisirengu
siai prie karo, jęi jo jau nebū
tų galima išvengti.

i -

WABASH, Ind., vas.
Užvakar savo automobily In- 
dianapolis rastas nušautas kur.. 
Gaylor V. Saunders. Dabar ta
po areštuoti kunigo našle ir jų 
draugas Theo. Mathers, kurie 
prisipažino nužudę kunigą, už 
ką Mathers gavęs $10.

Taipjau yra suimti dar viena 
moteris ir kitas jaunuolis, bet 
policija jų vardų neskelbia ir 
neduoda paaiškinimų dėl ko jie 
areštuoti. Neduoda ir jokių pa- 
aiškiiiimų» dėl pačios žmogžu
dystės smulkmenų. Abu 'suim
tieji sako, kad kunigą nušovę 
todėl, kad jis grūmojęs išžu
dyti visą savo šeimyną—žmoną 
ir vaikus. Policija spėja, kad 
žmogžudystėje slepiasi meiliški 
dalykai ir galbut apdrauda.

WASHINGTON
Senato komitetas, kuris tyrinė
ja oro pašto kontraktus, gavo 
įrodymų, kad buvęs aviacijos 
skyriaus vedėjas prekybos de
partamente Wm. P. MacCracken 
sunaikino visą korespondenciją 
ir dokumentus, liečiančius oro 
pašto subsidijas, tapo areštuo
tas už tai, kad jis tai padarė jau 
po to, kai senato komitetas bu
vo pareikalavęs tuos dokumen
tus priduoti senatui. Rytoj jįs 
turės stoti prieš senato tefsma 
ir bus teisiamas už senato pa
niekinimą.

vas. 4.

Paryžius be taksi 
kabų

Keturi apdraudos 
komp. viršininkai 

rasti kalti

Šalčių banga Franci- 
joj ir Ispanijoj

Balkanų šalys sutarė 
daryti nepuolimo 

sutartį
AIŽENAI, vas. 4. —Gaida 

žinių, kad Balkanų šalys galu- 
tinai sutarė pasirašyti 10 metų 
nepuolimo sutartį. Inicialai po 
sutartim busiu padėti šiandie.

Manoma, kad sutartis numa
to išlaikymą dabartinių sienų. 
Ją pasirašys Turkija, Grakija, 
Jugoslavija, Rumunija. Prie jų 
galbūt prisidės ir Bulgarija.

Valdžia kontroliuos 
pieno kainas far

meriams

CHICAGO.—Machir J. Dor- 
sey, buvęs turtingas gyvasties 
apdraudos kompanijų kūrėjas 
ir trys jo sėbrai liko rAsti kalti 
už konspiraciją ištuštinti iždus 
Security Life Insurance Co. ir 
Northern States Life Ine. Co. 
Kiti trys teisiamieji liko ištei
sinti.

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

STUTTGART, Vokietijoj, y. 
4.—Vokietija atidarė oro piri
to susisiekimą su Pietų Arnė- 
rijęa?- Lėktuvai su paštu skris 
du sykius j savaitę.

PARYŽIUS, vaš. 4. — Fran- 
ciją perėjo didele šalčių ban
ga, kuri atnešė šalimą net ir 
pietinėms šalies dalims.

Delei smarkių audrų Alžiro 
pakraščiuose, liko sulaikytas 
lėktuvų skridymas j šiaurinę 
Afriką.

Tarbes, Frąnęįjoj, buvo jau
čiamas Žemes drebėjimas, kuris 
gyventojus išvijo į gatves, bet 
šiaip nuostolių nepadarė.

Lygumos yrą giliai padengtos 
sniegu. v

MADRIDAS, v. 4- —; Gilus 
sniegas sulaikė traukinius Šiau
rinėje Ispąni joje. Fęr visą šąlj 
perėjo smarki šalčių banga.

WASHINGTON, vas. 4. — 
Agrikultūros sekretorius Wal- 
lace išleido patvarkymus, einant 
kuriais valdžia kontroliuos pie
no kainas farmeriams Chicagos 
distrikte, bet kartu nebandys 
nustayti pieno kainos Chica
gos vartotojams: jos turės nu
sistatyti kompeticijos tarp pa
čių pieninių keliu.

Pieninėms bus įvesti laisniai. 
kurių patvarkymų pieninės tu
rės griežtai laikytis ir mokėti 
farmeriams nustatytą . kainą, 
kitaip jos bus aštriai baudžia
mos.

Tuos patvarkymus vykins 
Frank C. Baker, kuris šiandie 
išvažiuoja į Chicago atidaryti 
raštinę ir sudaryti vykinimo 
štabą.

PARYžžIUS, v. 4. — Taksi- 
kabų šoferių streikas išsivystė 
visoje pilnumoje protestui prieš 
naujus gasolino taksus. Judėji
mas apmirė ir bulvarai liko tuš
ti. Už tai pelnosi gatvekariai 
ir požeminiai keliai.

Streikieriai reikalauja socįą- 
lės apdraustos, geresnių darbo 
sąlygų ii; panaikinimo 12 ^c. 
taksų, kurie gasolino kainą iš
gėlė iki 40c už galioną.

KLAIPĖDA.— Paprūsės vo
kiečiai iš musų pusės iki šiol 
galėdavo daug ką, ypač iš mais
to produktų, parsinešti. Bet 
paskutiniuoju laiku, vokiečių 
vyresnybei įvežimo kiekį gero
kai sumažinus, produktų gabe
nimas ėmė eiti kontrabandos 
Aleliu. Dėl to vokiečiai dabar 
itin smarkiai kontroliuoji Su
gautus gabenant kontrabandos 
keliu smarkiai baudžia ne tik 
pinigine bauda, bet ir kalėjimu. 
Vokiečių pasienio gyventojai 
dėl šių suvaržymų labai pyks

Sugavo netikrų pinigų 
“meisteri”

KYBARTAI.— Kybartų mie»- 
to policija Kybeikių kaime (2 
klUL^nuo Kybartų) pas Kostą 
Blauzdžiuną padarė kartą ir ra
do dvi formas sidabriniams pi - 
nigams Įeiti: po 2 ir po 5 litus. 
Be to, pas jį patį dar buvo ras
ta ir naujai nulieta 5 litų mo
netą. Tuo budu, tur būt, dar 
nelabai plačiai išsivysčiusi pi
nigų padirbinėjimo “pramonė” 
buvo likviduota.

AUCKLAND, Naujojoj Ze
landijoj.—Valdžiai įsimaišius ir 
paėmus į savo rankas dalį ga
solino prekybos, taipgi nusta
čius gasolino kainas, užsibaigė 
karas Amerikos ir Anglijos 
kompanijų su vietine kompani
ja, kuri gasoliną rimportuodavo 
iš Rusijos. Gasolinas čia gal
būt yra brangiausias visame pa
saulyje, nes parsidavinėjp po 
44c.-56c. už galioną. Laike to 
karo gasolinas buvo atpigęs iki 
12c Už galioną. 

<________________________

NEW YORK, vas. 4. — Jau 
nuo penktadienio streikuoja 
taksikabų šoferiai. Meras La 
Guardia deda pastangas streiką 
sutaikinti ir paskyrė tarpinin
ką.

READING, Pa., v. 4. — 
Charles Delong, 19 m„ nusi
nuodijo už kelių .valąndų prieš 
vestuves. Jaunosios tėvai prie
šinosi vedyboms) kadangi De- 
long buvo bedarbis.

/

Išvežta 16,774 arkliai
iu AUNAS.— 1933 metais iš 

Lietuvos iš viso išvežta 16,774 
arkliai už 4,276,400 lt. 1932 m. 
buvo išvežta tik 8,215 arklių 
už 2,248^X00 litų, o 1931 m.— 
10,306 arkliai už 5,472,400 litų. 
Tuo budu praeitais metais ark
lių buvo žymiai daugiau eks
portuota iš paskutinių trejų 
metų, bet Už arklius pinigų gau
ta daugiau 1931 m., nes tada 
arkliai buvo brangus.

Užsimušo žmogus
MAŽEIKIAI.—Triškių žyginių 

arklių stoties laikytojas J. Po- 
cevičius, pasibaidžius nuo auto
mobilio arkliams, išvirto iš ra
tų, bet užsikabinus už kardžių 
kojoms tapo gerokai plentu pa
vilktas ar sunkiai sužalotas. Nu
vežtas į apskr. ligoninę mirė.

Pocevičius žyginius arkliui 
laikė septynerius metus ir nors 
turėjo per 70 metų amžiaus, 
bet buvo dar tvirtas senukas.

BERLYNAS, vas. 4. — Na
ciai pertaisė Dovydo psalmes, 
kad išmesti iš jų.visą žydišku
mą ir kur buvo kalbamą apie 
Palestinų.ir žydus, dabar apgie
dama Vokietija, Pabalti j a irdama Vokietija, 
vokiečiai.

Pas nacius ir Kristus iš žydo 
išvirto tikruoju arionu ir vo
kiečių gynėju. \

BERLYNAS, vas. 4. — Pre
zidentas Hindenburgas išleido 
du dekretus, kuriais jis savo 
teisę- samdyti ir pašalinti val
džios darbininkus, tapigi su
teikti pąrdoną kaliniams perda
vė Hitleriui.

y* - į liti Mg*! .iragfegų — - i m —

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. Ncatidė- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted SL, 

Chicago, IL.
4
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Lakūno Juozo R. James-Janušausko 
Atsišaukimas į Visuomenę

BROLIAI IR SESERYS, BRANGI 
LIETUVIŲ VISUOMENE!

Mano pasiryžimas skristi at
einančią vasarą į Lietuvą yra 
paremtas šitokiomis mintimis:

Lietuvių tauta, nusikračiusi 
svetimas vergijos jungo, nori 
ne tik būti laisva it nepriklau
soma, bet ir atsistoti greta su 
pažangiausiomis pasaulio tau
tomis kultūros darbuose, šitam 
tikslu’i mes, Lietuvos sūnus ir 
dukterys, privalome pašvęsti 
visas savo jėgas ir, jeigu rei
kia, net ir paaukuoti savo gy
vybę.

Pernai metais musų garbi’.- 
gieji lakūnai, Darius ir Girė
nas, perskrido per Atlantiko 
vandenyną ir pražudė savo gy
vastis, tik per keletą šimtų 
mylių nepasiekę savo brangio
sios tėvynės. Tas jų drąsus žy
gis iššaukė pasaulio nusistebė
jimą musų didvyriais ir didelę 
užuojautą Lietuvai.

Dabar musų pareiga yra įro
dyti visai žmonijai, kad lietu
vių tarpe yra pakankamai iš
tvermes ir gabumo įvykinti iki 
galo didelį sumanymą, nežiū
rint jokių pavojų ir nelaimių!

& » »
Prieš pat išskrendant Dariui 

iš Chicagos pereitą pavasarį, 
jisai man pareiškė:

“Jeigu mum nepasiseks, tai 
atsiras kiti, kurie stos į musų 
vieta.”

Jisai manęs įsakmiai neįga- 
liavo tęsti jo pradėtąjį žygį, 
bet aš jaučiausi turįs pareiga 
imtis šito didelio darbo, kuo
met atėjo liūdna žinia apie la
kūnų mirtį.

Po tragedijos Vokietijoje 
buvo pasiskelbę keletas asme
nų, norinčių, atlikti antrą tvanz 
atlantinį skridimą. Aš nenorė
jau užbėgti jiems už akių, tei
ravausi apie jų rekordus, ir tik 
kuomet pasirodė, kad nė vie
nas jų savo patyrimu 
lo negali lygintis su 
aš ryžausi atsikreipti 
menę.

Apie mano stovį
srityje jau buvo spaudoje ga
na apsčiai žinių, bet aš čionai 
dar pats pateiksiu keletą fak
tų..

mą

kilnasis

aš kvie- 
be parti -

Tra ne

nė iš to- 
Dariifrn, 
į visuo-

aviacijos

» »
Pusantrų metų tarnavau 

Junginių Valstijų Armijos 
aviacijos korpuse pasaulio ka
ro metu. Buvau vienus metus 
Francijoje su A.E.F., kaip radio 
mechanikas aviacijos tarnybo
je. 1923 m. įstojau į Jungti
nių Valstijų armijos aviacijos 
mokyklą, San Antonio, Texas, 
ir tenai įsigijau pirmų nuosa
va lėktuvą, kuriuo perskridau 
tais pačiais metais per Kalė-

niai esu apleidęs savo gimtąjį 
kraštą, aš niekuomet neužmir
štu, kad esu gimęs lietuviu, ir 
lietuviu’ mirsiu.

Skridimu per Atlantiką Lie
tuvon aš sau asmeninės garbės 
neieškau. Jeigu dabar atsiras
tų lietuvis lakūnas, kuris turi 
dai.’giaus patyrimo aviacijoje, 
negu aš, ir
atlikti, aš mielai pavesčiau jam 
savo darbą ir dar padėčiau kiek 
galėdamas. Mano tikslas yra tik 
vienas: kad butų sėkmingai 
įvykintas skridimas į Kauną ir 
tuo budu užbaigtas 
musų laki Ai ų žygis.

Nuo pat pradžios 
čiau visus lietuvius,
jų ir nuomonių skirtumo šita 
sumanymą paremti. 

» » »
Amerikos Lietuvių

Atlantinio Skridimo Sąju’nga, 
kuri darbuojasi, kad butų su
kelti pinigai šitam reikalui, nė
ra susirišusi su jokia partija 
ir kviečia visą musų plačiąja 
visuomenę į talką.

Nežiūrint neišvengiamo to
kiuose atsitikimuose atskirų 
asmenų ir grupių pavydo ir tuš
čių priekaištų iš jų pusės, Ame
rikos lietuvių visuomenė paro
dė nuoširdų pritarimą skridi
mo sumanymui, ir su’ jos pa- 
gelba jau didelė dalis darbo 
yra atlikta. Aš tikiu, kad d?x- 
bar prisidės prie jo tie, kurie 
iki šiol dar, gal būt, abejojo, 
ar skridimas tikrai įvyks.

Aeroplanas jau yra užpirk
tas. Tai yra galinga mašina — 
tokios pat rūšies, kaip kad var
tojo Matiem ir Wiley Post, 
skrisdami, aplink pasaulį. JPęr 
keletą savaičių turės - btft išmo
kėta visa kaina, kad aš galė
čiau be atidėliojimo paimti lėk
tuvą, jį išbandyti ir aprūpinti 
visais reikalingais tolimai ke
lionei instrumentais.

» » »
Iš gilumos širdies dėkuoju 

visiems lietuviams ir lietuvai
tėms, kurie savo aukomis jau 
prisidėjo prie antro tranzatlan- 
tinio skridimo reikalo, o ypač 
tiems kolonijų komitetams ir 
veikėjams, kurie pereita rude
nį rengė aviacijos dienas, ne
paisydami blogų 
kritikas ir kitų 
gai trukus ateis 
aš tikiuose, kad
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ir papasakojo, kaip Italijoje 
įsigalėjo Mussolinis, o dabar 
Vokietijoje Hitleris. Nors Vo
kietija buvo skaitoma civilizuo
ta ir kultūringa šalimi ir dar
bo žmonės turėjo ten tvirtas 
partijas ir darbininkiškas uni
jas, daugybę laikraščių ir ne
mažai išlavintų vadų, tačiau 
prieš hitlerinį fašizmą neįsten
gė atsilaikyti. Už tai pirmiau
siai kaltino socialdemokratus. 
Esą, kada jie laikė Vokietijos 
valdžia savo rankose, neprave
dė griežtesnių įstatymų ir ne- 
pažebojo dvarininkų ir kapita
listų, Sccialistai, esą, buvo per
daug įsitikėję į parlamentariz
mą ir demokratiją. Jie per 
švelniai elgėsi su savo mirti
nais priešais ir daleido užaugti 
ragams. (Po to ėmė kailį šveis
ti komunistams. 'Komunistai 
nuo įsikūrimo Vokietijoje res
publikos, girdi, visuomet puolė 
socialdemokratus ir daugelį kar
tų palaikė bendrą frontą su 
buržuazinėmis partijomis prieš 
socialistus. Komunistai net ir 
tada puolė socialistus, kai jau 
buvo aiškiai permatomas Hitle
rio įsigalėjimas. Komunistai lai
kėsi kvailo nusistatymo, kad 
reikia pirmiausiai nukariauti ir 
sunaikinti socialdemokratus, o 
paskui su fašistais vieni patys 
komunistai lengvai apsidirbsią. 
Na, ir dabar ką mes matome? 
Hitleris užėmė viską: valdžią, 
kariuomenę, policiją, spaudą, 
bažnyčias, mokslaines, radio, 

i unijų iždus su- 
konfiskavo ir jų organizacijas 
uždarė. O komunistams galvas 
kirviais kerta ir jų partiją pa
naikino. O juk komunistai ir 
socialistai balsuodami ten su
darydavo 15,000,000 balsų. Tai 
reiškia buvo didelė darbo žmo
nių jėga, jeigu ji butų buvus 
vieninga. Dabar, norint Hitlerį 
nusikratyti, vėl viską iš naujo 
reikia pradėti. Bet dirbti dabar 
jau bus labai sunku ir tik po
žeminiuose rūsiuose, 
bus sunkiau nelabu 
rištinėje RusijojcvnR

Brooklyno lietuvių draugijas 
lietuviai komunistai buvo užė
mę/, bet negalėjo išlaikyti. O 
vien todėl, kad norėjo ant 
jiems skirtingų pažiūrų žmonių 
bosautK Lietuvių Darbininkiš
kas Susivienijimas irgi sunin
kąs .žemyn. Niekas prie jo ne
sirišo, — nei seni, nei jauni. 
Jus Springfięlde, girdi, jau tu
rėjote kuopą iš 100 narių, bet 
jau dabar turite tik 70 narių. 
Bimbiniai ir andruliniai ne jų 
plauko žmones persekioja ir ne
apkenčia. Tai kaipgi organiza- 

augs ? Užtąi, esą, ir visas 
bimbinis biznis smunkąs. 

sklOkininkni, girdi, kur 
geriau už juos stovime. į
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f Albfi B. Gumbaragis

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU VISUOME 
NINIS BEI POLITINIS GYVENIMAS

greičiau ir darbų

Pirmadienis, Vaš. 5, 1934
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1 j darbininkiškų

laikų, šalčio

Nuo to laiko dirbau be pa
liovos, kaip aviatorius-pi lot, 
tarnaudamas jvairicfee didelė
se organizacijose: Gatės Flying 
Circus, kur gerai susipažinau 
su Clyde Panghorn (kuris 1932 
m. perskrido Pacific vandeny
ną); Cu’rtiss Flying Service, 
Ine., Valley Stream, N. Y., kur 
tarnavau kaipo instruktorius ir 
“cross-country pilot”; Pan- 
American Ą'irways System, 
kur, gyvendamas Cristobol’e, 
Panamoje, gabendavau Jungti
nių Valstijų užsienio paštą ir 
keleivius penkiose Centralinės 
Amerikos respublikose iki Sal- 
vador; be to, daug kartų skri
dau per jurą iš Miami į Kubą, 
Nicaraguą ir Panamą, apie 

-1,400 mylių tolio.
Sugrįžęs iš pietinių valsty

bių į Chicagą, tarnavau, kai
po “First. Century f Air 
Liifes, * skrisdamas su pasažiė- 
riais į Clevelandą, Detroitą ir 
St. Louis.

pavasaris, ir 
man vėl teks 

plačiosios Amerikos kolonijose 
pamatyti brangius lietuvių vei
dus ir parodyti jiems galingą
ją “Lituanica 11”.

Tačiau', kad lėktuvas galėtų 
būti iki pavasario prirengtas 
kolonijų lankymui, t£fi būtinai 
reikia, kad finansinė parama 
ateitų dabar. Todėl aš prašau 
zisų pagelbos.

Užmirškime partinius, poli
tinius ir kitokius skirtumus 
bent trumpam laikui ir sujung
tame savo jėgas vienam ben
dram reikalui.

Pirmyn su LITUANICA II!
» 1 * /

KORESPONDENGIJ
Springfield, III
L. Prūsei kas prakalbos

• čia
tde, lankėsi su prakal-

Pietiniam Ulinojųje ir

Kur kas 
vašiai e ęa-

*__ MįfE aš,*’sa-
ko, nesu didelis demokratijos 
šalininkas, tačiau tiesą visgi 
reikia pasakyti, kad demokra
tiškose šalyse yra lengviau dar
bo žmonėms savais reikalais 
darbuotis. Nedraudžiama lais
vai kalbėti, rašyti, organizuotis 
ir šviestis. Šioje šalyje irgi vis
ko galima susilaukti. Todėl dar
bo žmonės privalo organizuotis; 
ir budėti.

Komunistai) ir čia iki šiol už
siėmė vien draskymu ir taip 
menkų darbininkiškų unijų. Ne 
vien unijas arde, bet ir patys 
tarp savęs skaldėsi. 1919 me
tais sudraskydami Socialistų 
Partiją nusivedė su savim 65,- 
000 narių. Bet dabar, po 14 
metų, komunistų partija turi 
tik apie 12,000. Nekurie, girdi, 
rėkauja ir giriasi komunistų 
partijos vardu. Musų partija! 
Musų partija! Bet tai kas gi iš 
tokio vardo ir 'tokios partijos, 
jeigu ji neturi žmonių-minių? 
Komunistai šiandie šioje šalyje 
niekam nevadovauja. Streikam 
vadovauja socialistai arba kito
kį. Sakoma, kad ir nauja P. M. 
of A. angliakasių unija vado
vauja socialistai. Pastaruoju 
laiku Illinojuje ir kitur žymiai 
paaugo socialistai. Tai kodėl,; 
girdi, ne komunistai? Kodėl ko- 
munistų partija neišsivystė į 
masinę partiją? Su socialistais 
reikia skaitytis ir sudaryti su 

— jais bendras frontas. Bet bend
ras frontas gali bub sudąi’ytas 
lik kaipo lygus su lygiais. O iki 
šiol komunistų nusistatymas 
buvo: šaukti į bendrą frontą 
socialistus ir kitokius, kad pas-? 
kui ant jų bosauti ir juos plūs
ti. Mane ir Butkų jie, girdi, va
dina Fishcs ir Smetęmos .agen
tais. O socialistus social-fa- 
šistais, nors visiems yra žino-

cija 
jų 
Mes 
kas 
musų parengimus žmonių šim
tai atsilanko ir remia mus už 
tai, kad su visokiais žmonėmis 
gražiai sugyvename, ščy rieji 
bimbiriiaį nei vadų, nei kalbė
tojų gerų neturi. Buvo pasiun
tę, esą, į Maskvą pasimokyti 
Lenino tezių - Milerųką. 
Studentas Milerukas, išbuvęs 
Rusijoje vieną ftiėnesį, sugrįžo 
atgal į jankių buržuazinę šalį 
ir čia ėmė skelbti, kad matęs 
sovietuose stebuklus: 
tus 5 aukštų namus.
Milerukui už tai ant sprando 
užsilipo ir apsižergė Jonikienė. 
“Ot, tai tau, šneka pora mote
riukių, tokia karšta boba toji 
Jonikienė nabagui Mileriukūi da 
gali ir ausis nuplikinti.”

Sklokininkai turi gerai išla
vintų dainininkų chorus Chica- 
goje ir Brooklyne., O ščyriem- 
siems buvo likus tik Menkeliu- 
niutė. Bet paskiausiai sureng
tame sklokininkų parengime at
ėjo ir Menkeliuniutė su Babra
vičium ir padainavo. Reiškia, 
ščyrieji ir Menkeliuniulės ne
teko. *

“Naujoji Gadynė” skaitytojų 
jau turi nemažai. Ateiviai ko
munistai čionai revoliucijos šio
je šalyje, sako, 'nesukels. Re
voliucinis judėjimas ir vadai 
'turės išaugti iš tarpo čiongi- 

• mių jankių. Revoliuciniam dar* 
be mds galime jankėms tik pri
tarti, o ne vadovauti. Ir bent 
šiuo tarpu da nėra jėgų čia re
voliuciją sukelti.

Taipgi pranešė, kad važinė
damas po pietinį lllinojų paste
bėjo iš jankių puses didelį ne- 
apkentimą ateivių žmonių. Esą, 
mums ] 
dariškesniais patapti. vieni su 
tatais ir nekuriuose dalykuose 
bendrai veikti. Sakytum kad ir 
prieš lietuviškąjį fašizmą. Skir
tumai žmonių nuomonių ir 
skirtingos partijos buvo ir bus. 
Bet. ir skirtingų nuomonių žmo
nės nekuriuose dalykuose gali 
susitaikyti Jr bendrai veikti. 
Kad ir štai šios šalies darbinin
kai, . nežiūrint prie kokios par
tijos jie prisilaiko, bet jie su
tartinai visi gali reikalauti ap- 
draudos senatvėj, apdraudos 
nuo bedarbės.

Kalbėjo apie Roosevelto NRA. 
Girdi, kur darbininkai daugiau 
organizuoti, tai šį tą per strei
kus iškovojo. Kaip ve: Peter
sono šilko audėjai, odų išdirbė
jai, kriaučiai ir kiti. Kapitaliz-, 
mas dabartinį krizį da galįs 
pergyventi ir šiek tiek pasilai
kyti. Bet neilgai. Komisaro Lit- 
vinovo diplomatiškus žygius ir 
padarytas su kapitalistinėmis; 
šalimis sutartis teisino tuo, kad 
tai reikėjo tam, kad Vokietijos 
Hitleris pažeboti ir jo nepriso
tinami apetitai sulaikyti. Esą, 
Hitleris siekiasi praryti Ukrai
ną ir Baltiko valstybes: Lietu
vą, Estiją ir Latviją.

Apie lietuvius socialistus pa
sakė : LSS. nors ir silpna, bet 
lietuviai socialistai visgi turi 
nemažai rimtų ir išsilavinusių 
žmonių, kurie vadovauja lietu
viškose organizacijose ir drau
gijose. Turi gerų kalbėtojų ir

pastaity-
Bet čia

(Tęsinys)
Dauguma bedarbių irgi išsi

žada lietuvybės. “Geriau va
dintis kitos tautos piliečiu, — 
sako jie
surandi ir būni daugiau kilų 
gerbiamas.”

Iš to, mieli draugai, galite 
suprasti, kaip toli stovi musų 
kolonija nuo kultūros, progre
so, pažangos.

Tokiose rietenose, nesugy- 
venime ir visad vaiduose kolo
nija negali šviestis, todėl ne
nuostabu, kati • tautietis pasa
ko: “Kas man iš to laikraščio 
per nauda, jei jis pilnas asme
ninio pobūdžio šmeižtų ir pro
vokacijų, geriau, —- sako, —aš 
už tuos pinigus išgersiu stiklą 
alaus.” Ir daugybe musų tau
tiečių laisvas valandas pralei
džia kavinėse, baruose, resto
ranuose, paskui persinieta į 
kabaretus ir čj a žūsta, vieni 
ilgai kankinami sifilio, antri 
palikdami amžinais dvasios 
ubagais.

Kiek mes kultūringi, drau
gai, galite spręsti kad ir iš šių 
poros rašinėlių.

Kartą valgydamas
lietuviškoje valgykloje pietus 
išsiėmiau iš kišenės 
vos Žinias” ir ėmiau skaityti. 
Prie manęs priėjo vienas ben- 
dratautietis
kad skaitau lietuvišką laikraš
tį klausia. “Na, kas gero laik
raštyje? Kas naujo Argenti
noje?”

Daug ko gero ir blogo, bet iš 
Argentinos nėra žinių, — atsa
kiau. Kaip tai, — nustebintas 
vėl klausia bendratautietis, — 
išeinąs laikraštis Argentinoj 
nieko nerašo iš Argentinos? 
Pasirodo, kad mano pasikal
bėjimo kolega nežino net kur 
išeina “Lietuvos' žinios”, vie
nas iš seniaušiŲvlUetuVos laik
raščių. ... ( .

Kitą kartą kalbuos su vienu 
savo draugu apie Dariaus ir 
Girėno tragišką katastrofą. 
Prieina prie musų trečias ben
dratautietis ir kiek pasiklau
sęs musų kalbos klausia: O 
kas jie, lietuviai?” Atrodytų,

Kunigai su konsulato kai 
kuriais valdininkais sparčiai 
naikina koloniją, gi ko jie 
nebeįveikia, tą pribaigia eko
nominis krizis, bedarbe, skur
das, badas ir pagaliau mirtis.

i.

Kiek musų tautiečių išsi
kraustė iš proto, kiek ne laiku 
turėjo skirtis su gyvenimu, o 
ar kas nors pagalvojo, 
jiems buvo ir yra 
greita pagelba?,

Baigiant, reikia 
jei taip eis musų

kad 
reikalinga

pridurti,, 
kolonijos 

gyvenimas ir toliau jei jai ne
bus nurodyta nauja vaga, po 
dvidešimt metų vargiai ar be- 
surasime čia nors porą tuks
iančių savo brolių.

Montevideo.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu,
TAI yra plukti Jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigtt žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus flo
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui O 

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

Liittrine, dantų tepalu, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iltikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C<s Saint 
Lotps, U. S. A.

EKSKURSIJOS LIETUVON
vienoje

Lietu-

ir, matydamas,

lietuviams reikėtų soli-V".'1 žmogus butų šviežiai iš
miško parvežtas, nuo Marso 
ar kokios kitos planetos nu
žengęs, bet tokius bendratau- 
Hečius galima matyti labai 
dažnai sėdint restorane prie 
stiklo vyno, paskui voliojantis 
policijos koipisariate.

Ir štai principiniai to viso 
kaltininkai yra kunigai ir Lie
tuvos konsulatas, kurie ardy
dami Pietų Amerikos Lietuvių 
Socialistų z Sąjungą, ir viską 
traukdami ant klerikališko 
kurpalio sugriovė lietuvių ko
lonijos vienybę, atstume šim
tus bendratautiečių nuo spau
dos ir užkulisiniu laipsnišku
mu padarė juos tokiais, ko
kiais jie čia vaizduojami.

Tūkstančiai išblaškytų musų 
tautiečių po visą Pietų Ameri
ką, pradedant nuo Amazonės 
ir baigiant Ugnies Žeme, ne
surasdami darbo, nebeturėda
mi lėšų pragyvenimui, likę be 
pastogės, pusnuogiai kęsdami 
alkį ir šaltį tragingai 
naujojo kontinento dar 
išmindžiotoje žmogaus, 
plingoje šeivų žemėje.

Per pažangiąją Pietų

žūsta 
mažai

Esu* gimęs Lietuvoj (Papilė
je). Mokinausi Rygoje ir Jung
tinėse Valstijose, bet nors se

bų maršrutu sklokos vadas ir 
“Naujosios Gadynės” redakto
rius L. Pruseika. Jis kalbėjo 
apie viską: fašizmą, komuniz
mą, socializmą, dabartinį pasau
linį krizj, -Sovietų Rusiją ir t. t 
Pirmiausia ėmėsi- už ‘fašizmo

si demokratijos šalininkai, o fa 
šistai yra šalininkais žiauriau 
šios diktatūros. Jeigu komjunis 
tai kur nors kokią draugiją už 
ėmė, tai neįstengė išlaikyti, 

pavyzdžiui, , nėkurias

dąugelį visokių profesionalų. 
Turi daugiausia išsiplatinusius 
gerus didelius'laikraščius: dien
raštį “Naujienas”, savaitraštį 

Apie Rusiją sake, 
erą ir jos da-

“Ketai v į
kad steigia naują
bortinis pasaulinis krizis taip
skundžiai nepaliečia, kaip kapi

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

Lietuvon.

Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo
Kurie išplauks iš Ncw Y.orko, 1934 metais

STADENDAM................ .......Balandžio 11 d.
Klaipėdon per Kollerdamą

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

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

BERENGARIA ......................... Birželio 16
Klaipėdon per Southamptoną

Liepos 3
Klaipėdon per Gothemburg

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

WASHINGT0N ..............  Rugpiučio 1
Klaipėdon per Hamburgą

GRIPSHOLM

d

d

d

d
. . * ■*

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

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

• ■ ■; ' , ' • . s. S '*< ‘ <•

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Del Informacijų Kreipkitės į

NAUJIENAS
Chicago, III.1739 So. Halsted St

Per pažangiąją Pietų Ame
rikos spaudą buvo, raginama, 
net kelis kart, visuomenė susi
rūpinti nelaimingųjų tautiečių 
tragiškąja,/padėtimi, bet ne
sant kolonijoj vienybės į tai 
reaguota neigiamai. Pasitu
rintieji lietuviai gal ir padėtų, 
bet neorganizuotai

namos pųšalpoš iš 
sunaudoja “Lietuvių

niekas 
Gi gini- 

Lietuvos 
Namai”,

-kun. J. Janilionis 
enis”, viloms, kelionėms 
sveikatos” lai: ymaiųs.

arbate

talistines šalis. Komunistų dik 
tatura esanti geresne už f ašis 
tinę ir t. t. —G. Ainis.

MM

7e "L —Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje Užsieny

$8.00 .......  metui ..... $4.00
$1.75 ... pusmečiui   $2.00 .
Brooklyne ..... ......... $3.50

Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 
gaus geru knygų $1.00 vertės veltui.

Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštj. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie
są ir liesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liudėsio valandoje. Jis 

į pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite;

LITHUANIAN PRESS CORPORATION 
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

VIENYBĖS VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naulu skaitytojų gavimo 
vaju. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną dolerį pini
gais už kožna skaitytoją. Gera proga kožnam lietuviui užsidirbti
Keletą ar keliolika doleriu ir .įsigyti dvasinio maisto — gerų —» 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stotį. Norintieji laimė- gs 
ti dovanas, lai kreipiasi Žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- ss: 
formacijas suteiksime laišku. szę

Adresuokite: ... BlVajaus Komisija. į
193 Grand Street; Brooktyn, N. Y. s
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{korespondencijos
Toronto, Ont 

Canada

šiamasi Pirmos Gegužės pami
nėjimui (o gal būt šį nuopelną 
tamsta vienas sau norėtum pa
siimti?). Pirmajai Gegužės kul- 
turiečiai pašventė nemažai lai
ko, taipgi ir išlaidų turėjo. Ge
gužės 14 
“Šliubine
spektaklis pritaikintas 

dienai”. Vėliau
Dėliai “Kultūros” draugijos 

padėties

Perskaitęs “Keleivio” 52; Nr. 
A. S. Kavoliuno korespondenci
ją, įgauni įspūdžio, kad To
ronte viskas appnirę, ir tik be
reikia, kad pats Kavoliunas nu
mirtų, o tuomėt Torontui ka
put...

Be abejo, Kavoliunas turėjo 
omenėj Kultūros Draugijų, tad 
apie ją čia ir kalbėsiu. Jisai ra
šo: “Kultūros” draugija merdi 
ir jai nėra jokios išeities.” Tei
sybė, praeitais metais draugija 
kiek mažiau veikė, bet ar nėra 
čia kaltas ir tos koresponden
cijos autorius? Juk reikia tik 
prisiminti praeitų metų dar
buotę ir pamatysim, kad iš pra
džios metų veikimas ėjo visai 
sklandžiai.

Štai vasario 25-tą buvo su
vaidinta “Medicinos Daktaras” 
ir su šokiais. Vėliau buvo ruo-

d. buvo suvaidinta f
iškilmė” ir vaikų 

“Moti
nos dienai”. Vėliau birželio 
mėn. dar buvo surengtas pik
nikas. Gegužės mėn. abu pa
rengimai Kultūros Draugijai 
buvo reikšmingi — pirmas kai
po įtraukimas Kult. Draugijos 
į politinį ratą, ko draugija ligi 
tam vengdavo; antras kaipo at
sidėkojimas tiems nariams, ku
rie buvo priešingi eikvojimui 
Kultūros Draugijos pinigų poli
tiniams tikslams. “Atsidėkoji
mas” buvo toks, kuris žymiai 
paveikė į jautresnius draugi
jos nartus ir atšaldė juos nuo 
bent kokio darbo. Visi gerai ži
nome, kad pas mus Toronte 
nėra tokių žmonių, kurie iš 
dainavimo arba vaidinimo pra
gyvenimą sau darytų. Tad, ro
dosi, vieni kitiems padėdami 
galėtumėm dirbti. Bet kur tau! 
Vieni iš jų Kiprą fPetrauską 
girdėjo dainuojant, kiti net vi
są operą matė, o dar treti vai-

stybės teatro bufeto tarnavo, 
na ir patenkinki žmogus dabar, 
juos. Toki tai žmonės turi di
delių pretenzijų būti labai 
“jautriais”. Dainuojant, Dieve 
saugok, nepaimsi švelniai be
molio, nepadarysi crescendo, 
maestaso ir jau amen: ne taip, 
kaip Kipras ir netaip, kaip Gri
gaitienė. O kadangi, kaip minė
jau, pas mus Toronte lokių 
žmonių nėra, tai ir liko nepa
tenkinti tie musų “švelncjaus- 
miai”. Nepasitenkinimas išsi
veržė- viešumon. Sužinojo pro- 
graino dalyviai, na, ir basta. 
Pasakė: “Tegul dirba be mu
sų, jeigu mes niekam tikę.” O 

kai pradėjo dirbti, 
žinomos — nieko 
metų.
tą viską gerai ži- 
ką nors stengeisi

Akyvaizdoje viso to turiu 
mankyti, kad mums reikia ne 

intrigų, bet daugiau rimtumo. 
Jeigu mes norime.būti rimtais 
socialistais, tai musų pareiga 
tokius pažangias draugijas ne 
marinti, bet stiprinti ir steng
us užkariauti narių simpati- 
,as, susigyventi su jais.

Kavolį tino parašyta korespon
dencija labai apsidžiaugė To
ronto komunistėliai, pakartoda
mi nekurtas ištraukas iš “Ke- 
eivio” ir prikergdami savo pa
sigyrimus. Aš manau, kad pats 
iavoliunas jiems atsakys. Gi 

nuo savęs aš priminsiu jiems tą 
rusų patarlę, būtent: “Spički 
j ėst, tabak naidiotsia, a dielo 
jez soplyvich obaidiotsia.”

J. Jokubynas.

George Jakubonis at
pirko aludę

\ fcfclOGEPORTfc gerai 
nins pilietis George Jakubonis

zmo-

atpirko aludę nuo p. Venc
kaus. Jie buvo parteneriais, o 
dabar paliko vienas Jakubo
nis. “\Vhite Sox Tavom” ran
dasi prie kampo Morgan ir 35

gatvės. Georgo Jakubonis yra 
gerai žinomas 18-toj apielin- 

kėje, išbuvęs daug motų šaly 
“Naujienų”. /naląas.

Miss Naujienos
balsavimo kuponas

Balsuoju už ...........................................  ——................
(Kandidatės pilnas vardas)

Šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kuria balsuojama.

Kuponus siųskite

“Miss Naujienos” kontestas
1 1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Išpardavimas
Tarpe šimtų kitų žino
mi) Standard išdirbys- 
čių skalbyklų Budriko 
krautuvė parduoda 
THOR skalbyklas leng
vais išmokėjimais, taip 
kad skalbykla išsimo
kės pati per save.
TOOR j-fk
SKALBYKLA .... ■TbJbZjU 

Tikra vertė yra dviguba.

Muilas, prosas ir pr ošinimo 
lenta DYKAI.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

C. Janus Floridoj

bolševikus, kiti pas 
Kiek man žinoma, 

nėra. Pas bolševikus 
aš nepažįstu. O pas

Ted Fiorito Prezentuoja Savo “Fire Eaters”, Komikus 
Krunerius ir Debbies Old Gold Debiute...

P-s C. Janus, kuris turėjo 
armatūra dirbtuvę prie Wabash 
ir 19 gatvių, apie pusantros sa
vaitės atgal, išvyko Floridon 
atostogoms. Išvažiavo automo
biliu ir padarė apie 1650 my
lių iki Miami, Fla. ; ■

Oras Floridoj esąs gražus ii 
pusėtinai karštas. P-ui Janui 
dažnai tenka eiti Atlantikan 
pasimaudyti, kad atsivėdinti.

Trečiadienio Vakare, Vasario 7-tą d., 1934

“Charley My Boy’, “I 
Knew”, “Now That You’ve 
“Hanging on the Garden 
“Laugh Clown Laugh” ir M

Fiorito “Fire Eaters” yra įdo
mi kombinacija trijų instrumen
tų —saxaphone-fleitos-ir klar
neto. Vykusiai groja įdomins 
kurinius. Jie yra Mickey Lipp- 
man, Charlie Price, kurie nors 
yra labai jauni, bet gabus mu
zikantai.

Old Gold Cigaretai visuomet 
yra gerai padaryti—pilno sva
rumo ir šviežius. Juose vartoja
mas geriausias tabakas, tur
kiškas—karalaites lapeliai ir na
minis tabakas. Diena iš dienos 
Old Gold yra lygiai gerai gry
ni, ne kenksmingi gerklei ir 
skanus. •

Nora”. 
Never 
Gone” 
Gate”, 
“King for a Day.

Debiutantes gerai žinomas Pa- 
cifiko Pak. šviesplaukė Margery 
Briggs, juodaplaukė Dotty Hill 
ir raudongalvė Betty Noyes. Jos 
susitiko Los Angeles, kuomet 
lankė Junior Kolegiją. Paskui 
per kiek laiko buvo su Kolum- 
bia ir per du metus su Henry 
Halsteada Orkestru. Ted Fiorito 
praėjusią' vasarą jas pakvietė 
prie savo orkestros. Merge pa
eina iŠ Chicagos. Betty iš Okla- 
homa kuomet Dot yra gimusi 
Arizonoje.

Komiškasis Kruneris Muzzy 
(Maurice) Marcellino dirba kar
tu su Fiorito per aštonioliką 
mėnesiu. Nors dar labai jaunas, 
bet pastebėtinai jdomus ir ko
miškas. jisai turi dideli pasise
kimą publikoje.

Ted Fiorito prezentuoja savo 
trio debiutantus, Muzzy Marce
lino, komiškas kruneris, “Fire 
Eaters”, sugabus instrumenta
listus Old Gold Debiute per pla
tųjį WABC-Columbia Tinklą, 
Trečiadienio vakare, Vasario 7 
d. nuo 10:00 iki 10:30 Ryt. Lai
ku. Diek Povvell, krutamu jų pa
veikslu artistas paskirtas cere
monijų vedėju pirmuose tryjuo- 
se programuose. Serija origina
liai prasidės San Francisco.

Ted Fiorito, gerai žinomas 
orchestros vedėjas, yra pagarsė
jęs kaipo kompozitorius origi
nalių muzikos kurinių, yra taip
gi žinomas kaino vedėjas ir di
rektorius. Jis Rimą Newark, _N. 
J. nors pirma kartą pagarsėjo 
Chicagoje ir dabar yra žinomas 
ir mėgiamas San Francisco, 
jis ir jo orkestrą dalyvauja 
tely St. Francis. Ted taipgi 
žinomas kaipo autorius šių 
garsėjusių kurinių: “No,

“krtt kai 
tai pasekmės 
ligi pabaigos

Kavoliunas 
nai. Bet ar
padaryti, kad sustiprinti drau
gijos padėtį? Visai ne! Vieton 
to, kuomet būdavo šaukiami 
Kultūros Draugijos susirinki
mai tame pačiame name, kur 
tamsta gyveni, tai visai iš na
mų išeidavai., Ar ne teisybė 
Antanai? Dar <tamsta rašai, 
kad daugelis narių išbėgiojo, 
vieni pas 
katalikus, 
visai taip 
nubėgusių
katalikus taip pat. Juk jeigu 
tamsta gelbėjai vieną vakarą 
katalikams surengti, tai aš ne
manau, kad jau tą galima pa
vadinti nubegimu pas katali
kus. Kiek laiko atgal aš turė
jau žinių, jogei Toronto neku- 
rie socialistai labai susirūpinę, 
kad “Naujienos” skiria per
daug vietos mano žmonos neso- 
cialistiniams straipsniams. Aš 
tam visiškai nenorėjau tikėti, 
bet perskaitęs “N.” J. Marti- 
nonio korespondenciją pilnai 
įsitikinau, kad mano draugai 
rašinėja ne tik į redakcijas, 
bet net ir į kempes savo pa
žįstamiems, stengdamiesi ap
juodinti mane ir mano žmoną. 
Ir kodėl jus :toki pavydus? Jei
gu mano žmona nerašo socialis
tinių straipsnių, tai, matyt, ji 
nėra pilnai įsitikinus. Bet už
tai jus, kurte Toronte norite 
būti socializmo vartininkais ir 
turėdami laiko, kodėl gi jus ne- 
parašot lokių straipsnių, kurte 
uždegtų tą socializmo ugnį ne 
tik pas mano žmoną, bet ir pas 
tuos, kurte daug toliau yra nuo 
socialistinių minčių, negu ji. 
Dar turiu pažymėti, kad mano 
žmona visuomet su pasigerėji
mu perskaito “N.” redaktoriaus 
straipsnius ir dažnai pasako, 
kad jeigu visi toki socialistai 
butų, tai aš šiandien pirma so
cialiste bučiau, bet, deja, taip 
nėra. Taigi, kaip pasirodo, tai 
nekurie socialistinių minčių 
Kultūros Draugijos nariai ne 
tik kad sabotažuoja draugiją, 
bet' visiškai nenori, kad ji stip
rėtų, ir jai atvirkščiai išduoda
mi mirties dekretai...

Dar vieną įdomų faktą noriu 
pažymėti, kuris liečia tamstos 
asmenį, būtent paskutinį vaka
rą rengiant, kuris įvyko jau 
šiais metais sausio 20 d.Tamsta 
turėjai rolę (tiesa, paėmei ją 
su sąlyga) ir buvai apsiėmęs 
dar vieną labai svarbų darbą — 
tai padaryti apgarsinimus. Bet 
koks buvo nustebinąs, kada 
prieš paskutinę dieną buvo su
žinota, kad jokių apgarsinimų 
tamsta nepadarei ir tokiu bil
du niekas apie Kultūros Drau
gijos vakarą nieko nežino. Na, 
ar čia nebuvo gera chlorofor- 
mos doza draugijai? Vienok ir 
šis parengimas davė keletą do
lerių pelno.

Mirė Jonas Radžius
Jonas Radžius, 50 metų, 4145 

So. Rockvvell St., mirė praei
tą antradienį. Paliko du sū
nų ir daugelį draugų. Bus 
laidojamas pirmadienį šv. Ka
zimiero kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinasi graborius J. J. 
Bagdonas. — F. Bulaiv.

kur 
Ho- 
yra 
pa- 
No,

Jus padarysite sau ir savo 
šeimynai gero, jeigu rūkysite 
Old Gold — kurie yra padaryti 
iš nalurališko, be dirbtiniu sko
niu tabako ir neduoda jums nes
kanaus skonio po to kaip juos 
rūkysite. Nusipirkite sau pakelį 
šiandien ir persitikrinkite.
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More than 20
Cities on ims map in whtch 
the letter “A” appears, likę

Chicągo, Omaha, Los 
Angeles, MontreaĮT Etc.?

If you can connect in one 
continuous ‘Trise Flight" 
Path, using pen or penoil, more 
of theae North American cities 
and towns (with an "A" in 
them) than anyone el*e with- 
out Crossing your path. under 
the slmple rules. YOU MAY 
WIN $1,000.00 CASH.

Chioago i* the starting point. 
End anywhere you likę.
Yon May Win a Ca*h 
Prize Without Cost

PRIZE FLIGHT ED1TOR, 
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WCFL. 970 k. Radio stoties gražus programas kas 
Nedėldienį 1 vai. po pietų.

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

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

SWIMMING POOL PHONE C ANA L 9560

Not Necessary to Buy!
Advertlstas Campaignt
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SPECIAL GIFT E ach DAY!
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marking your path in this ihteresting “prize flight puzzle.

Com. on, Lot’. Go! WIN THAT «.«<»,“JįStart
straiįht line to the dot of any clty wlth an A įt- °nother “A” city, oto., 
line In any dirootion (over clty narnės, Įand, wat*r, o / po».lbla wlthout Crossing 
Until you have includcd a* many ‘‘A’cįtįea and p
yoiir path. THEN STOP AND MAIL IN YOUR MAP AT ONce..

lt you Include more “A” cltlo* undor tho slmplo rulo# than anyono oho
WIN $1,060.00 CASH. Thero aro 80 Cash PrlrM. _ M n AV0
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RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS ]
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATHS

3914-16 W. ROOSFVELT ROM 
arti St. Lotus Avj Tel Kedzie 8901 

Vsnoa lietam u draskos ’inoa 
>win>ming pool

tiasiiks ir tarkiika pirtis aounms 
stredotnb iki 7

Nuo Peršalimų Krutinėję
Viena* afcaba* badas tulaužymui per. 

ialitto kratinėje, tai gera* iititrynima* 
*a ANCHOR Pain-ExpeUeriu viso* 
kratinė* ir po to apdengiant kratinę 
an flaneUnitt ar vilnoniu audeklu. Šito
kia gydymąsi* paliuosnoja susUdmUm* 
kratinėje vi*okiq glitumą ir skrėpliu.

Neaplriakite peršalima* kratinėje, ne* 
jie priveda prie pavojingu litro, 
uitu uždegimą*, inflaens*. gri
ki. Taojaa* išsitrinkitePsia- 
u. Visose vaistinėse kaina 3So. 

ir 70c.—skirtingo didumo bonkatė*. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaiebaženHi.

A Fortune
IN CASH >
PRIZES '

ClaS»“A” Chu»'<B’’

ZndPrlM... 2OJ.58 ?!«S9

—no co«ts! 
-rno obligationst

You have evfirything to 
galą—nothing toloee. You 
may win one of 30 Cash 
Priaea without spending a 
cent, nothing to buy or 
«oll nowor ovor. No other 
kind of pusslea; problema;, 
votea or points; neatneša 
doea not count; all reųuire- 
menta to win are explained 
right here.

Formtr Winners 
Cannot Kateri

It ahould be easy to wfa, 
M winnera of 3200.00 or 
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are not »}lowed to enter. Thla
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ia < ham or aoroa. your path ai any point 
or touoh a aaaond įima tha dot ot aa " A“ 
cit, alraady ia your path.

Jį. Tha paraon who b*, oa thla map or 
ottcUloCHpythoroot.mMkodaoooUouou.

Mt diatanco oi alr mU». win. ftr.i priM; 
tad bMt *in. and aria., ola., until all 30 
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KARO PAVOJUS DIDĖJA

Gal niekuomet per pastaruosius 15 metų karo pa
vojus nebuvo taip didelis, kaip dabar. Daugelis politikų 
šioje šalyje ir kitur jau kalba ne tik, kad karas yra ga
limas, bet kad jisai yra neišvengiamas.

Manoma, kad jisai neilgai trukus kils Tolimuose 
Rytuose, tarp sovietų Rusijos ir Japonijos. Tų dviejų 
šalių valdžios nuolatos viena antrą įspėja, kad jiedvi 
esančios pasiruošusios ginkluotai kovai. Štai ką šešta
dienio vakare pareiškė komunistų partijos suvažiavime 
sovietų karo komisaras Vorošilovas:

“...Nežiūrint visų musų diplomatinių pastangų, 
mes iki šiol dar negalėjome įtikinti Japonijos val
dančiuosius sluoksnius, kad taika yra geresnis da
lykas, negu karas.

“...Mes sugebėsime apginti musų tolimuosius 
rytus ir busime pergalėtojai kiekviename kare, į 
kurį mes busime prieš musų norą įvelti.”
Tuo pačiu laiku bolševikų valdžia ir japonai lenk- 

tyniuoja vieni su antrais, stengdamosi gauti daugiau 
draugų savo pusei. Tom dviem valdžiom ypatingai rupi 
įgyti Amerikos palankumą. Neperseniai Maskva at
siuntė į • Washingtoną savo ambasadorių Trojanovskį. 
Dabar Japonija siunčia į Washingtoną vieną gabiau
siųjų savo diplomatų, Hiroshi Saito. Sėsdamas į laivą, 
kuris jį atveš Amerikon, naujasis japonų ambasadorius 
pasakė spaudos atstovams, kad jo uždavinys busiąs pa
daryti draugiškesnius santykius tarpe Jungtinių Val
stijų ir Japonijos. *

Kilus karui tarpe Rusijos ir Japonijos, Amerika 
suvaidintų labai svarbią rolę, nes ta šalis, kuriai ji duos 
paskolų ir amunicijos, turės milžinišką pirmybę kovoje 
prieš savo oponentą.

Bet ne tik Amerikos nusistatymas turėtų didelės 
reikšmės tokio karo eigoje. Daug reikštų taip pat ir 
kitų šalių politika. Galingo anglų laivyno negali igno
ruoti nei Maskva, nei Tokio. Be to, rusų galėjimas mes
ti savo ginkluotas jėgas į Aziją žymiam laipsnyje pri
klausytų nuo jos vakarinių ir pietinių sienų saugumo. 
Bolševikams besikaujant su’japonais Mandžurijoje ir 
Sibire, gali sukilti jų pavergtos tautos — Gruzija, Uk
raina ir t.* t. Ir tais sukilimais galėtų lengvai pasinau
doti Lenkija, Rumanija arba kuris kitas Rusijos kai
mynas.

Lenkijos ir Vokietijos taikos sutarties pasirašymas 
buvo, tartum,, aiškus pasiruošimas tokiam atsitikimui. 
Bolševikams ta jų sutartis įvarė labai daug baimės, 
kas galima aiškiai pastebėti iš jų lyderių kalbų.

. Taigi karo galimumas artėja vis labiau ir labiau. 
Tačiau ar jisai tikrai yra neišvengiamas, dar sunku pa
sakyti, nežinant, kokių slaptų sutarčių yra padariusios 
įvairios suinteresuotos valdžios.

Prie karo galėtų neprileisti Amerika ir Anglija, 
jeigu jiedvi veiktų sutartinai. Bet, deja, nė viena jų ne
nori “kištis j svetimus reikalus”. Jų valdžios užmiršta, 
kad taika yra niekam ne svetimas reikalas. Dėti pa
stangas ją apsaugoti yra pareiga viso pasaulio.

-

Apžvalga
I, I..........■■■-...........  „„I

ISPANIJOJE VĖL STIPRĖJA 
KAIRIEJI

Autonominėje Ispanijos pro
vincijoje, Katalonijoje, neseniai 
įvyko miestų rinkimai, kurie 
davė stambių laimėjimų kai- 
riomsioms partijoms. Daugiau
sia balsų gavo ir atstovų pra
vedė Katalonijos radikalų par
tija, bet taip pat turėjo didelio 
pasisekimo ir socialistai, kurie 
surinko 30% visų balsų, pa
duotų 1069 miestuose. • 

šitų rinkimų rezultatai buvo 
visai ne toki, kaip rinkimų į 
Ispanijos parlamentą, kuriuos 
laimėjo dešiniosios partijos. 
Priežastis to skirtumo yra ta, 
kad šį kartą socialistai vartojo 
kitokią taktikų, negu renkant

NAUJIENOS, Chicago,
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džiaugėsi turėsią laimės apsi-J “Sklokininkų” Leonas, ma- 
gyventi “proletariato tėvynė- tyt, savo smegenis judinti tin-
je”. Kuomet jie nuvyko j sovie
tų šalį, jie buvo tenai iškilmin
gai sutikti ir gausiai vaišinami. 
Tai buvo, žinoma, daroma su 
propagandos tikslu, kad bolše
vikai galėtų pasigirti, kokių lai
mę jie suteikė Lietuvos komu
nistams, išvaduotiems iš fašiz
mo nelaisvės.

Bet praėjo kiek laiko po <tų 
didelių iškilmių ir svečiams te
ko sovietų žemėje apsigyventi 
panašiose sąlygose, kaip kad 
gyvena kiti Rusijos beturčiai, 
ir čia prasidėjo skaudus buvu
siųjų Lietuvos komunistų nusi
vylimas. “Liet, žinios” apie 
juos praneša:

“štai kaikurie išvažiavusie
ji komunistai jau rašo savo 
namiškiams ir giminaičiams 
laiškus, kuriuose labai nusi
skundžia sunkiomis gyveni
mo sąlygomis. Girdi, dirbk 
kaip jautis, pusalkis, o nie
kas j tave dėmesio nekreipia. 
Sakosi, kad galėtų mielai 
Lietuvon sugrįžtų.”
Ne jie pirmi, kuriems teko 

taip nusivilti. Daug lietuvių ir 
kitų tautų darbininkų, kurie 
nukeliavo į Rusiją, tikėdamiesi 
rasti rojų, dabar tenai kenčia 
didelį vargą ir bėgtų atgal, jei 
tik galėtų.

Pastebėtina, kad net ir buvu
sieji amerikiečiai Šukiai (‘‘Sa
kalauskai”), kurie jau seniai 
apleido Grane! Rapids’ą ir išva
žiavo Rusijon, dar iki šiol ne
parašo savo vienminčiams į 
Ameriką apie “raškažius”, ko
kius jie surado sovietuose. Pa
rašyti tiesų butų lengva, bet 
kai rašant reikia tiesą slėpti, 
tai darbas pasidaro sunkus ir 
nemalonus..

VĖL NUBAUDĖ REDAK
TORIŲ

Kauno karo komendantas nu
baudė 500 litų arba 1 men. ka
lėjimo Alf. Gučų, kuris reda
guoja Lietuvos socialdemokratų 
partijos centro komiteto leidžia
mą laikraštj “Musų Kelias”, už 
straipsnį “Laiškas draugui”, 
tilpusį to laikraščio 1 (3) nu
meryje.

Kam reikia Lietuvai karo 
komendantų, kuomet ji su nie
ku nekariauja? Matyt, tam, 
kad? jie galėtų kariauti su laik
raščiais.

AR JISAI KADA IŠMOKS 
SKAITYTI?

> •

Kai kuriems žmonėms, tur 
būt, yra lengviau rašyti, negu 
skaityti. Mat, rašant, galima 
vartoti beveik tik fizinę jėgą, 
jeigu ranka yra įpratusi dary
ti brūkšnius, kilpas ir ratukus 
ant popieros. O skaitant ir no
rint suprasti ką skaitai, reikia 
klibinti smegenis.

gi, todėl apie “Naujienas” jisai 
sprendžia ne pagal tai, kas jo
se rašoma, bet pagal tai, ką 
jam papasakoja kiti nelabai 
“gramotni” žmonės arba ką ji
sai pats susapnuoja, snausda
mas traukinių vagonuose, be
važinėdamas iš kolonijos į kolo- 
niją.

Kažin kur jisai girdėjo šito
kį “priklodą” > apie musų dien
raštį :

“ ‘Naujienos’, kurios pa
gamino daug šlovinančių 
Rooseveltų straipsnių, dabar 
jau rašo: ‘Atrodo, kad Roo
sevelto smegenų trustas da
ro planus tik trumpam lai
kui... Šitaip veikiant be ap
galvoto plano, vargiai bus at
gaivinta ekonominė krašto 
•gerovė.’” ,
parašęs tai, jisai pastebi:

“We told you so!”
Taigi išeina, kad “Naujie

nos” tvirtino, jogei Roosevelto 
smegenų trusto planai grąžins 
kraštui ekonominę gerovę, o 
įPruseika sake, kad ne. Bet mes 
tokių užtikrinimų apie Roose
velto smegenų trusto planus 
niekuomet nesame darę, ir to
dėl, suprantama, kad mums ne
buvo progos tuo klausimu tu
rėti kokių nors ginčų su Pru- 
Seika arba kuo kitu. Priešin
gai, “Naujienose” ne kartą bu
vo nurodoma ydos ir prieštara
vimai tų prezidento patarėjų 
planuose; ir bendras “Naujie
nų” nusistatymas linkui fede
ralinės administracijos politi
kos buvo toks, kad kiekvieną 
tos politikos žinksnį reikia ati
džiai sekti ir žiūrėti, ką jie 
duos praktikoje.

Bet, antra vertus, °Nauj ie
nos” nemanė ir šiandie nema
no, kad visa, ką Roosevelto ad
ministracija daro, turi būt ur
mu pasmerkta. Negalima už
ginčyti, kad, palyginant su 
Hooverio valdžia, dabartinė ad
ministracija yra, bendrai imant, 
daug liberališkesijė ir pažan
gesnė. Kai kurias’ jos priemo
nes (pav. vaikų darbo sustab
dymas dirbtuvėse} algų mini
mumo ir darbo valandų maksi
mumo nustatymas) yra tokios, 
kad joms pritarti įgali ir socia
listai.*

Nurodydamos teigiamą tų 
priemonių pusę, “Naujienos” 
tačiau nuolatos pabrėžia, kad 
jų pasisekimas praktikoje pri
klausys nuo to, kiek sugebės 
jas panaudoti savo reikalų gy
nimui Amerikos darbininkai. 
Jęigu darbininkai atsidus tik 
prezidento malone ir patys nie
ko neveiks, tai “naujosios daly
bos” vaisiai bus menki.

Na, ar tai čia yra “šlovini
mas”? Taip gali rašyti tiktai 
tas, kuris “Naujienų” neskaito 
arba, skaitydamas, nesupran
ta.

r. -t ' ; v;

Pirmadienis, vas.

va# TAI
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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.

parlamentą. Tuomet socialistai 
ėjo į rinkimus vieni, kuomet 
beveik visos buržuazinės parti
jos buvo prieš juos susijungu
sios. Bet dabar jie buvo sudarę 
bloką su Katalonijos radikalais 
ir kitoms kairiomsioms parti
joms, išimant komunistus (nes 
komunistai mažai kuo tesiski
ria nuo fašistų). To pasėkoje 
socialistai ir jų sąjungininkai 
sumušė atžagareivius.

PAGIRIOS PO BALIAUS

Prieš kiek laiko Rusijos so
vietų valdžia apsikeitė kaliniais 
su Lietuvos 'valdžia: iš Rusijos 
Italėj imu buvo paleisti ir'su
grąžinti į Lietuvą keletas ku
nigų ir kitų Lietuvos piliečių, o 
Lietuvos valdžia už tai atidavė 
Rusijai byrį komunistų, sėdėju
sių Lietuvos kalėjimuose. /

Keliaudami j Rusiją, tie bu
vusieji Lietuvos kaliniai, labai

Robert Louis Steuenson. Verte A. Kartūnas

Turtų Sala
l  III 1111' llum ’ĮI I ■■■■»■■'-I.......................... ......
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(Tęsinys)

Gan keistas daiktas, bet tas 
mano sudrebejimas pataisė vi
są reikalą. F ak tinai, peilis vos 
nebuvo praėjęs visai nepalies
damas mane; aš tebuvau pri
smeigtas prie stiebo vos pavir
šiu pdos, o mano sudrebėsi
mas tą nuplėšė. Žinoma, krau
jas smarkiai tekėjo, bet aš 
jau buvau laisvas, nes mane 
telaikė prie stiebo žiponas bei 
marškiniai.

Tuos paskutiniuosius, vienu 
akimirksniu aš nutraukiau ir 
tomis pat rezginėmis vėl nuli* 
pąu ani laivo grindų. Taip 
smarkiai su j ųdintas, už jokius 
pinigus aš nebebūčiau lipęs į 
tąs kabančias rezgines iš ku
rių taip uesepiai buvo iškritęs 
Izraelis Hands.

Aš nulipau žemyn j kajutą 
ir aptaisiau, kaip galėdamas,

savo žaizdą; ji skaudėjo gan 
smarkiai, o kraujas vis dar 
tebetekėjo liuosai; bet tai ne
buvo gili nei pavojinga žaiz
da nei ji taip jau skaudėjo 
vartojant ranką. Tada aš ap
sidairiau aplink, o kai laivas, 
taip sakant, buvo* mano/ nuo
savybė aš pradėjau galvoti, 
kaip čia atsikračius paskuti* 
nio laivo keleivio — numirė
lio O’Bricn’o.

Jis buvo prisišliejęs, kaip 
jau sakiau, prie laivo briau
nos, kame jis gulėjo kaip ko
kiu bjauri, sustingusi lėlė; 
žmogaus didumo, be abejonės, 
bet taipj nepanaši ii.jgVVą sp|b 
Vąlbei itmlbnumą jlTąip esant 
aš lengvai galėjau* apsidirbt 
su juo; o kai jau aš buvau 
pripratęs nebijoti numirėlių, 

kų nuotykių ieškotojais, 
.. (Bus daugiau)

»

bendraudamas su tais tragiš-

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

• ....................... » s

Musų lietuviškas gyvenimas Chicago je 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
jienų. Naujienos, žinoma, visuomet 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.

■ ' . ‘M

Ir todėl su tokiu smagumu tūkstančiai lie
tuvių ketina eiti ir dalyvauti Naujienų Jubilie
jaus iškilmėse vasario 25 dienų, 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 Naujienoj mums reiškia.
' • • A*;'. ' . • < * ' • i * |

* * * f ■ >

j Tų vaizdų, kuriuos matysite Naujienų Ju
biliejaus vakare vasario 25 d. negalėsite užnĮir- 
šti per ilgus metus.
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Gar ginkitės Naujienose

Dr. Weeks, Successor to

Lietuves Akiu eres

MADOS
Graboriai

8.8*1

įvairus Gydytojai

pi»<9

LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI

6122

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

ĮSOJI - 
labai

OMO 
nuo

sutiko bend 
prisiųsti dėle 
organizacijos

Telefonai 
645t S, w_____  .

Sutverto ir Bu bato* vak

Marshall Field galerijosse alsi 
darė Indiaąps artistų tapy 
bos paroda.

IŠ North Side sky 
riaus veikimo

moterei 
toks yra

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

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 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakare. 

krtvirttulunio.

išpirko svetini’ 
lenkai, airiai, žydai 

Sako, kam tik 
paaiškini kokiam 

visi

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aot. 
Tel. Bonlevard 2800 

Riz. 6515 So. RocktoM St. 
Tol. Repnblic 9723

Oppotlto Dnv'i Store, 2d Floor

Tarp Chicagos 
Lietuvių

progos buvo surengtas progra
mas, kuriame dalyvavo virš 
minėtos musų artististinės je Gydytojas ir Chirurgas 

Ofim> 4445 S. ASHLAND AVĖ.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospere 1930

Rytoj šaukiamas ja- 
nitorių unijos narių 

susirinkimas

Gydytojas ir Chirurgas 
Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų

arti Slst Street
..I

Beethoveno Konser 
vatoriies^rkestro 

koncertas

J. Byanskas ir Lulu 
Raben tarpe žymių 

artistų

IERC ir CWA ofisai 
vienoje vietoje

Chicagon iŠ Detroito, kur pra
gyveno 7-ierius metus. Jis yra 
nivęs vienos “Naujienų” eks
kursijos į Lietuvą vadas, šio 
menesio 10 d., įvyksta jo įstai
gos — alines atidarymas.

Lakūnas Juozas R. Janies- 
Janušauskas apgailestauja, kad 
jis nepajėgė būti vakarėlyje, 
nps buvo iš anksto pasižadė
jęs būti kitose dviejuose vieto
se ir Roselandų negalėjo ap
lankyti, nežiūrint geriausių jo 
norų. Bet jis yra nuoširdžiai 
dėkingas Roselando tautie
čiams už darliavimasi jo skri
dimo naudai ir šia proga taria 
visiems didelį “AČIŪ”.

DR. A. L. YUŠKA
2422 W. M arquit t t Rd. 

kampai 67th it Artesian Ava 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

11,-8:30 A. M. iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Greitu laiku ('AVA ofisai ir 
Illinois Emergency Relief Coin- 
mission raštinė bus perkelti į 
1319 South Michigan avenue. 
Ikišiol IERS ofisai buvo adre
su 10 jpouth LaSalle Street. 
Kai tik namas bus atremontuo
tas, ofisai bus perkelti.

Kas keisčiausia, kad didesnę 
dalį ženklelių 
taučiai 
ir net negrai 
pasiūlai 
tikslui yra pardavinėjama, 
mielai perka. ^Pasirodo, kad vi
sų tautų žmonės pasirengę pri
sidėti aviacijos progresui. Nu
tarta pareikalauti daugiau 
ženklelių iš centro ir priduoti 
visiems draugijų delegatams 
platinimui savo draugijų narių 
tarpe.

Taipjau nutarta skyriaus su
sirinkimus laikyti reguliariai

susinu 
Ten Buvęs.

Pereitas šeštadienis 
skaitlingas įvairiais 

parengimais

Bene didžiausias ir pasek
mingas parengimas buvo šo
kiai Congress viešbutyje, į ku
riuos susirinko virš 3(X) žmo- 

Kaip ir paprastai, Mo- 
en4u**as buvo labai 
Vienas ypatingas da- 

šokiai 
tikra madų paroda —

vykęs.
lykas metėsi į akis
buvo
“style show”. Mirgėte mirgėjo

Lietuviai Daktarai 
A menko Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Parengimus lankančioji lie
tuvių publika tikrai negalėjo 
nuobodžiauti šeštadienį, atsi
minus, kiek daug parengimų 
buvo rengiama. Vytauto Be- 
liajaus šokių benefisas Hull 
House svetainėje; Roselando 
ALTASS skyriaus linksmas 
vakaras Balčiūno svetainėje 
antro lietuvių transatlantinio 
skridimo naudai; SLA. 208 
Moterų kuopos šokiai Congress 
viešbutyje, Dariaus ir Girėno 
Paminklo naudai; “Kultūros 
Ratelio” šokiai Allcrton vieš
butyje, Cicero politiškas ba
lius Liuosybės svetainėje, “Vy
čių" Centro šokiai St. Agnės 
svetainėje ir keliolika kitų. 
Daug jų buvo ir visi buvo pa-

Roselando skyriaus parengi
mas graiiai pasisekė

ROSELAND — šeštadienį 
vakare A. Balčiūno svetainėje 
įvyko Roselanda ALTASS sky
riaus vakaras lakūno J. R. 
James-Janušausko skridimui, 
į kurį atsilankė didelis būrys 
publikos ir linksmai praleido

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Buvo malonu nugirsti vaka
ro vedėjų minint vardų ir mu
sų Birutės vedėjo Jono Byans- 
ko tarpe operos dainininkų ir 
dirigentų, p. II. Veber žymus 
operos dirigentas, kuris tapo 
priimtas į garbės narius, svei
kino p. Byanskų sakydamas, 
kad aš ližvydžiu tamstai, nes 
tamsta esi geru pianistu nors 
iš profesijos esi inžinierium.

P-s J. Byanskas vėliaus 
apompanavo žinomai smuiki
ninkei musų tarpe Lulu Ra- 
ben-Miscvičienei ir jiems su
sirinkę muzikai nesigailėjo sa
vo apliodismentų. Iš operos 
žvaigždžių dalyvavo Cale 
Glade, Ina Claire. Vadinasi, 
musų lietuvių galima matyti 
ir išgirsti netik teatruose, bet ir 
geriausiuose muzikų 
kiniuose

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T«L REPUBLIC 5100

Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2408 W. 68rd St„ . Chicago

Rn. 6600 South Artrrian Avtntu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO. ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monro. 3377

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse Icuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Caųal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUSr

1439 S. 49 Ct., Cicero, I1L 
T,l. Cicero 3927

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

2400 W. Usditon St.
Vai I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brnnswick 0597

Humboldt Parko Politiškas 
Kliubas, N. W. Moterų Kliubas, 
Chicagos Lietuvių Draugija 
Sav. Pas., Rytines, žvaigždes 
Kliubas, SLA 226 kp. Visos ki
tos, kurios yra katalikų globo
je oficialiai, prisitaikydamos va
dų nusistatymo, atsisakė daly
vauti, nors pavieniam nariam 
nedraudė tai daryti. Ant vietos 
buvo dapildyta komisija paren
gimams 
surasti 
rengti 
kuomet

Pereito trečiadienio vakare 
Wcbster viešb. atsibuvo vienas 
iš didžiausių fraternalės artis
tų organizacijos po vardu 
“P-hi-Beta Music and Art 
Fraternity” konvencija. Prie 
tos organizacijos priklauso 
p-nia Lulu Raben (Misevičie
nė). Konvencijoje įvyko priė
mimas,garbės narių ir prie tos

NORTH SIDE. — Praėjusį 
ketvirtadienio vakarų, vasario 
1 d., atsibuvo north-saidiečių 
ALTASS skyriaus susirinkimas 
Rytinės žvaigždės Kliubo kam
bariuose, 1654 N. Damen avė. 
Iš komisijų raportų paaiškėjo, 
kad buvo pakviesta 11 vietinių 
organizacijų prisidėti bendram 
rengimui pramogų.

Iš pakviestųjų 
rai darbuotis ir 
gatus sekančios

Praeitų pirmadienį Marshall 
Field galerijose, ant antrų lu
bų, atsidarė labai didelė Indi
anos dailininkų tapybos paro
da. ši paroda yra vien tiktai 
Indianos valstijos dailininkų 
sąjungos metine paroda. įžan
ga, kaip paprastai, dykai.

Anderson Galleries
Anderson galerijose, Michi

gan Avė. ir kamp. Harrison 
st. dabar yra išstatyti Pasauli
nės Parodos vaizdai, piešti 
Frederick Grant.

Įžanga į
Paroda tęsis visą vasario 

menesį.

Jam vadovauja Lulu Raben- 
Misevičienė. Orkestras susi
deda vien iš mokyklos moki
nių didžiumoje lietuvių vaikų. 
Jie gerai pažengė muzikoje. 
Muzikos rėmėja Nora Gugis 
savo aprašyme apie šio orkes
tro koncertą pereitais metais 
daug gražių komplimentų tam 
orkestrui ir vedėjai suteikė. 
Taigi tuomi vadovaujantis, rei
kia neabejoti, kad atsilankius, 
bus galima gražiai keletą va
landų praleisti. — T.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįie ii E ar o po t ir Oil praktikuoja 
eanoįoj autoj.

VALANDOS i 10-12 A. M. 2-6 P. U.
7-9 P M. Sekmadieniai* ir ketvirta- 

dieniais pagal susitarimą.

Art institutas turės antrą pa
rodą Pasaulinės Parodos me

tu sekančią vasarą
Prisirengimas jau dabar ei

na visu smarkumu. Bus ir vėl 
atgabenta iš užsienių muziejų 
ir privatinių kolekcijų garsus 
paveikslai ir skulptūra. Se
nieji eksponatai buvo sugra
žinti kur jie priklauso, o jų vie
ton bus išstatyti kiti.

Pasirodo, kad per praeitų 
metų Pasaulines Parodos lai
ką Art Institutą aplankė 2,050< 
601 asmenys. Nežiūrint to, kad 
įžanga į dailūs parodos galeri
jas buvo imta po 25c. nuo kiek
vieno asmens, visgi labai dide
lis skaičius žmonių lankėsi 
Art Institute.

akyse nuo visų puošnių suk
nių.c

Tas pats pasikartojo ir “Kul
tūros Ratelio” šokiuose, Aller- 
ton viešbutyje, j kuriuos su
traukė apie 200, didžiumoje 
jaunimo. bd.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct 
TeL Cicero 3724. Koplyčia dykai Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. TeL Drexel 9191___
Dr. A. A. ROTU

Rusas i
Moteriškų,

Ofisas 3102 So.' Halsted St.

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

dieną.

iki 5 ypatų ir įgaliota 
tinkamą svetainę ir 
didelį šaunų vakarų, 
ras parankiausių pro

gų. Toliau pranešė, kad dvi 
skyriaus nares, ponia Pet. Mi- 
llerienė ir p-lū Br. Abraškaitė 
bėgyje 5 savaičių* išplatino 
ženklelių Tie Plū
gai jau priduoti centro valdy-

Jeigu jums laikas pavelys, 
tai nepamirškite ateinančio 
antradienio vakaie, vasario 
(Feb.) 6 d. 8 vai. užsukti į 
Mark Whitc Pa^ko svet., prie 
30 s(. ir Halsted st. kur įvyks
ta Beethoveno Konservatorijos 
orkestro masinis koncertas.

2918 — Rimtesnei 
mui siutelis. Dabar 
praktiškas ir tinkantis. Šu ilgom 
arba trumpom rankovėm, o švarkas 
su ilgom rankovėm. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38 
ir 40 coliu per krutinę.

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

pirmų trečiadienį kiekvieno 
mėnesio. Sekantis susirinkimas 
įvyks kovo 7 d.-7:80 vai. va
kare Rytinės žvaigždes Kliubo 
buveinėj, 1654 N. Damen avė. 
Skyrius yra dėkingas kliubui ir 
manažeriui p. Staugaičiui už 
vietų susirinkimams teikiamų 
veltui.

A. Rypkcvičia pranešė, kad 
lėktuvas jau yra galutinai iš
rinktas ir rankpinigiai jau su
dėta. Tai buvo visiems malo
niausia naujiena ir jų sutiko 
delnų plojimu. —Nosius.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W I3th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Rytoj, vasario 6 d., pirmų 
valandų po pietų Culture 
Center svetainėje yra šaukia
mas janitorių unijos narių su
sirinkimas ryšy su byla, kuri 
buvo užvesta prieš Aid. Oscar 
Nelson, reikalaujančių išduoti 
$2,500,000 pajamų atskaitų ir 
“injunetion” prieš unijos vir
šininkus. Culture Center ad
resas yra 3223 West Roosevclt 
Road.

Kitas susirinkimas įvyks tre
čiadienį, vasario 7 d., Turnge- 
meinde svetainėje (Turner’s 
Hali) 1007 Diversž Parkway. 
Lietuviai janitoriai yra ragina
mi į susirinkimus atsilankyti.

“Šakar Makar” choras, ši- 
miaus šokių orkestras, etc., 
prisidėjo prie vakaro linksmu
mo, kuris nepranyko iki vėlu
mos, kuomet susirinkę pama
žu pradėjo skirstytis.

Prie vakaro surengimo dau
giausiai darbavosi ir suorgani
zavo visus darbininkus ir šei
mininkes ALTASS skyriaus 
nariai, pirm J. Pučkorius, Ste
ponas Dambrauskas, A. Lau- 
rutėnas ir kiti.

Kai kurie biznieriai ir šio 
darbo rėmėjai paaukavo gėri
mus, etc., vienas jų Frank 
Kizy, 7253 South Western avė., 
kuris kiek laiko atgal grįžo

Mrs. Anelia K. Jarusz
Pbysical Therapv 

& Midwif«
6109 South Albany 

Aventu 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim- 
dytno namuose ar li- 
goninėse, • duodu ma- 
siag«- įlectric treat- 
mcnt *r magmetic

Moterimi ir mergi- 
nomi patarimai do
vanai.

Siunčiame Gėles Telegrafu j viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių* Banketams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Habted t St., Ch ca<o. UI* 

Phone Boulevard 7814

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 288G

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

~ DENTISTAS
4143 Archer a v., kamp. Franciscoav.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandoi nuo 9 iki 8 vakari 
Seredoj pagal antartj.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEUS
756 W. 35th St.

(Cor. oi >5th S Haltted St*.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė. 

Tel. Victory 5904
Ofiio valandoi: nuo 2-4. nuo 7-V 

Nedėldieniaii pagal ištarti-

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

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

Nedaliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
J H/ Pritaiko Akiniai

Kreivas Akit
Ištaiio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuv?
756 West 35th St.

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

Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto

John b. borden 
uIETUVIS ADVOKATAS

U5 W. Monroe St..
Telefonai 8UU 70G0; V

W. Side: 2261 W. 22 St. PanedSna. Bęrędoi tr 

d£ise1

4442 South Wutrrn Avrntu 
, Tel. Lafayette 4146

DR. VAlTUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialiitar
Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
hregystę. Prirengia ^teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartj. Akinių kainos per pu-

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

VALANDOS: 
nuo 
nno 

«p«n torntadunio

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tutiu ' automobiliui visokiem! reika
lams.•> rKaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Arhland Aurmu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

Phone Canal 
RD Q PTIP^TC! l/JDk. 0* DlIhZilO

GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rttidtncija 6631 So. California Aut.

Telefonas Repnblic 7868

NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu ir prašau at

siųsti man paVyzdj No.........................

Mitros .............................. per krutinu

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

M . BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai, 

■k 4092 ARCHER AV.

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

Tel. Kenvrood 5107

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.

Nebrangumo
'•n*

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per 15 me 
tni kaipo patyrei gydytojai chirurgai b 
akušeriu.

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiai me
todui X-Ray ir kitokiai elektros prie 
taisai

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Psth 6755 ar Central 7464

Jeigu Norite Dailumo ir i
Laidotuvėse....... Pašaukite-

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Lietuviai Pakurai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni ii patogesni vieta 

3325 So. Halsted St.
Valandom nno 10 ryto iki 2 po pieta 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniaii nuo 10 iki 13 

Phon* Bonlevard 8483

Ofiso Tel. Bonlevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASU
756 W. 35th St

vCot. of 35tb B Halsted St*.) 
Ofi»o vaiandoi nuo 1 -1. nuo 6«30-8»30

Nedėldieniaii patai «nearti

DR. RUSSELL
Lietuvys

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

prie Clark 
•lando! tr-B 
(Cermak Rd) 

Im rak. 4 Iki 1 
ei«

RoekweII Streei _



1931MAŪJ1EN0B,
PRANEŠIMAI

SMALAVIRIAI kenkia

Naujienose

manim

ir nesuteikti jau nei vieno ure

MADOS MADOS

ŽIUPSNELIAI IŠIš Draugijų Veikimo
Joniškiečių Klubas

apie

BANKERS

Nariams nėra bausmių už

CLASSIFIEDADS
avyzdžių

Komunistu diktatūra

tas pasisekimo

M. Maciukevičienė tam per krutinę

(Vardas it pavardė)

(Adresas)

Kaijugrįžom najnp i$,J. Gra

apie dabartinę šalies

Kalbės advokatas Kaz. 
Rengia Liet. Soc. Sąjungos 

Centrais kuopa. Chicagos

Atsišaukimas į Chi 
cagos apielinkės be 

nūs ir orkestrus

Mylia susideda iš 5,280 pėdų 
išskyrus kuomet 
ieško darbo.

REIKALINGA 
nardavėja i žolių Jherb) 
Turi kalbėti 2 2.

njginis tur- 
raugija yra

žmogus neužsipelno kredito 
už muzikališką talentų, bet tik
tai už studijavimą ir darbštu
mą, kuris išvysto jo geriausius 
rezultatus.

pralaimėjo ir labai užpyko ant 
kaikuriu nariu.

Mes gyvename ne dauginus 
musų laiko, kaip tik tiek kurį 
gyvename gerai.

ąsimatyti su
io lietuviais

Tęsinys 
Rašo F. BULAW

REAL ESTATE
Biznis pamatuota* teisingom!

INSURANCE. NOTARY PUBLICx 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

11 d. 
svetainėje, 

t., Pradžia 
Įžanga tik* 
Kviečia vi-

vicn miglos
vien kiniškas čapsui, ku-

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $6.75; Screenings, $4.76. 
Gruody Mining Co.. Cedarcrest2011

Ne tas ką pelnai, bet tas ką 
duodi, matuoja vertybę tavo 
gyvenimo.

gyvenimas yra kaip 
kraštai, kui 
sale vasaros

vienas žingsnis

Prakalbos -- ;
financine padėti ir naujus bankinius 
įstatinius. 
Gugis.
Chicagos w__,----- --------  - .... ,
Lietuviu Auditorijoj, 3133 S. Halstcd 
St., mažojoj svetainėj, vasario 7 d., 
7:80 vai. vakare. įžanga 10 centų 
ypatai. bedarbiams veltui. Kviečia

Rengimo Komisija.

Prisirąiykitc i muaq apniki

TEL. LAFAYETTB 1083

2608 West 47th St2779 
suknelė. ___
Kokiai mergaitei toki suknelė n< 
patiks? C * 2.
jr 16 metų amžiaus mergaitėm.

! - : ' ! "f V

Norint gauti vieną ar dau 
giau virš nurodytų 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa* 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina |5 centų^ Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Visi vaikučiai ir mergai
tes, kurie buvote arba nori
te kitą metą būti Naujienų 
“Christmasjparty” Ramo- 
va ir Milda teatruose, pra
šomi susirinkti į Lietuvių 
Auditoriją penktadienį, va
sario (February) 9 dieną, 
7:30 vai. vakare.

Musų 
Alpinia 
randasi 
yra tiktai 
daržo į ledynus

Dainininkai ir drau 
gijų atstovai

stoties, radom

Kadangi Naujienų Jubi
liejinis vakaras jau arti, to
dėl visi, kurie jaučiate, kad 
galite nors kiek dainuoti, 
taipgi draugijų atstovai 
malonėkite susirinkti į Lie
tuvių Auditoriją šiandien, 
vasario 5 dieną, 7:30 valan
dą vakare.

Gyvenimas susideda.<> ne ii 
didelių pasišventimų arba pa
reigų, bet iŠ mažų dalykėlių 
kuriuose šypsena ir malonu
mas, ir mažos pareigos, papra
stai teikiamos, prezervuoja šir
dį ir užtikrinimą ramybę.

PAIEšKAU pusininko i Aludes 
Tavęrn bizni, vienai moterei per
daug darbo. 8601 So. Union Avė;

patyrusi, augusi 
’) sankrova, 

lenkiškai ir lietuviškai 
1869 No. Damen Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Giliausias entuziazmas ope
ros publikos ne visuomet yra 
proporcijoj su aplodismentų 
triukšmu.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803

KUR PRALEIS1M 
LAIKA

— Mano atvaizdą!
\ T aip.

— Aš nesiųsiu.
— Kodėl?
—, manęs vistiek neišrinks 

“MISS NAUJIENOS”.
— Kodėl taip manot?
— Konteste dalyvaus daug 

gražesnių mergaičių negu aš.
— Jus turite progą laimėti, 

padrąsinau ją.
(Bus daugiau)

Pirmadienis, va s

kaip paskiri as- 
gazietos”. Tas buvo, ro- 
tik 20 metų tam atgal

S. L. A. 226tx)8 kuopos susirinki
mas ivyks antradieny vasario 6, 7:30 
vai. vakare Association House, 2150 
West North Avė. Visi nariai ma
lonėkite pribūti ant susirinkimo, 
nes bus svarstoma daug svarbių da
lykų delei organizacijos gerovės, ku
rie kiekvienam nariui yra labai svar
bus. Ir tie nariai kurie užsilikę su 
mokesčiais malonėkite pribūti ant su
sirinkimo užsimokėti duokles, kad 
butumet gerame stovy.

Ben. Aluzas, užrašų rašt.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 16 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje.' Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
tame. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma 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 būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, 
tas virš $30,000.00. 
no priežiūra Illinois valstijos.

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkrauątome ant vietos 
NuveŽame ir | tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR . PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
358 So. Halsted St. Chicago. III

žiema 
kur 
nuo

E JUBILIEJUS

politan operos 
kuri atsidarė spalių 
1883, su perstatymu 
“Faust’o”.

Ilgai ieškojau “Naujienų” kompletuose šio 
garsaus žodžio, kurį nukalė Pranas Butkus, 
tautininkas ir per melų eilę dirbęs sykiu su 
Chicagos tautininkais. Jis juos pažino nuodug
niai ir, būdamas kiltos dvasios žmogumi, ne
begalėjo ilgiau pakęsti jųjų keistų “mauievra- 
vimų” ir, pagalios, prabilo “Naujienose” gruo
džio 14 d. 1914 metais. Butkus keturių špaltų 
straipsnyje išvilko aikštėn (tautininkų darbus, 
tikslus ir numaskavo jųjų karjeristiškas už
mačias. Perskaitę keletą jojo rašto paragrafų, 
matysite aiškiau prasmę mano rašinėlio vardu 
“Rimtumas”. Ten suminėjau vieną klasę visuo
menės darbuotojų arba laikraščių kaipo “kar
jeristus” ir čia Butkus parodys kuo- jie iš tik
rųjų yra. Kalba eina apie Chicagos lietuvių 
draugijų sąjungą, į kurią .tuomet priklausė 42 
draugijos. Bet lai jis geriau kalba.

“E, e, tai ne dešros, tai pančiai! Taip ta
rė lapė, negalėjusi pasiekti dešrų, augštai me
dyje kabančių.

“Panašiai tarė ‘smalaviriai’ į Chicagos Lie
tuvių Draugijų Sąjungą: ‘Tai ne organizacija, 
tai^išpusta pūslė, kuri, mums, brač, prasišali
nus, sprogs; tai organizacija, kuri neturi na
rių, bet turi 15 viršininkų, daugybę komisijų, 
9 skyrius... tai tikras čapsui!’ — Taip užreiš- 
kė musų smalaviriai, savo vado lupomis “Lie
tuvos” lapely, kada gruodžio 6 d. Chicagos 
Liet. Dr-jų Sąjungos III seime negavo nei vie
no urėdo, nors kaip' patįs prisipažįsta, minimoj 
sąjungoj yra daugybė garbingų urėdų...

“Spėju, jog skaitančiai visuomenei gal pa
sirodyti truputį keista, kad turint organizaci
joj tiek daug urėdų, esant 107 atstovams nuo 
42 draugijų 
do bent kuriam iš tų ponų, kurie taip trokšta 
tuščios garbės, o ypač vadovavimo.

“Atsakymas tegali būti tik vienas. Musų 
liaudis jau šiek-tiek prasišvietė, pradeda su-

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 duodamos dova
nos.

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

Ateikite su 
jsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkiniu miesteliu lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimu.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Lietuviu Moterų Dr-jog Apšvietos 
mėnesinis susirinkimas ivyks antra
dieny vasario 6 diena 8 vai. vakare, 
Sandaros svetainėje. 814 W. 33 St. 
Visos narės esate prašomos susi
rinkti. nes turiipe daug reikalu ap
tarti Draugijos gerovei, taipgi kurios 
esate užsilikę su mokesčiais malonė- 
kie užsimokėti. Sekretorė.

Reiškia, “Naujienos” o. k 
pamaniau. Jeigu Bernice, ku 
ri 4-us metus lanko universite 
tą, randa 
mių raštų, tai ką jau apie tuos 
jaunuolius kalbėti, kurie to nė
ra atsiekę,

Ir štai man atėjo mintis, 
kad pakviest ir ją stoti į gra
žuolių kontestą. Ir įgijęs drą
sos prasitariau, — Tai kada 
prisiusi savo atvaizdą “Nau
jienoms?”

- Mergaitei •mokyklon eiti 
šilta, graži ir praktiška.

i suknelė ne 
Sukirptos miėros 10. 12, 14

yra, vasario 7 dieną, L. S. S. C 
Centralė kuopa rengia prakal 
bas Lietuvių Auditorijoj, ma 
žojoj svetainėje,' 3133 S. Ual 
šted st., 7:30 vat vakare.
' Kalbos adv. $. Gųgią 
įšaliės finansinę pącletį ir apie 
naujus bankinius patvarky
mus ir bankų garantijas. Da
bartinių laiku šis klausimas 
daugumui yra nęąiškus ir abe
jotinas, tai butų vopa atsilan
kyti į minėtą parengimą, kad 
išgirsti tikrą dąlykų padėtį ir 
Susipažinti su nąųjaįą banki- 
piniais įstatymais.' Į^ongos bus 
imama 10 centų ųųo ypatos, 
padengimui lėšų. Bedarbiams 
veltui. — M.

šiose dienose yra dauginus 
kursų ir paskaitų temoje — 
muzikos įvertinimo — kaip 
kada nors-kad buvo. ši yra 
padrąsinimo žymė, kadangi to- 
kjs veikimas natūralią! yra re
zultatu nemažo skaičius mo
kinių.

prasti, jog jai pačiai reikia tvarkytis ir rūpin
tis savais reikalais. Jeigu ji reikalauja vadų, 
tai ieško tarpe, dorų, prakilnių, teisingų ir pa
stovių nuomonėse vyrų, o ne tarpe visuomeniš
kų atmatų, atgyvenusių savo dienas; ne tarpe 
gaivalų, kurių praeitis yra tamsi, dažnai biau* 
riai sutepta, kur dažnai, kad paslėpus savo iš
vaizdą, nepalikti pėdsako, maino kailį podraug 
ir nuomones, it pirštines.

“Ir tokie ponai stengiasi įkalbėti liaudžiai, 
o ypač sau, jog jie tikrai gal būti ir turi būti 
tautos vadais! Pučiasi mokytais, daug nusima
nančiais apie viską. Jeigu kalba 
išeina, jeigu rašo 
riame sveikos mėsos (dvasinio peno) visai ne
rasi, tik smulkučius trupunelius žiurkiems, it. 
y. po švelnia, malonia kalbele, dažnai juoke
liais pridengta, išvysi begėdišką nusišypsojimą, 
žiaurų pasityčiojimą iš biednos liaudies. Ir, 
rankiodamas vieną po kitam tuos spirgučius, 
galėsi suprasti musų ‘smalavirių’ siekius, tak
tiką ir jų politiką lietuvių visuomenės! tarpe.”

Gana, manau iš to visiems aišku, ką. reiš*- 
kia “smalaviriai” arba, teisingiau sakant, kar
jeristai. !P. Butkus toliau nupasakojo smulkme
niškai jųjų “nuopelnus” Chicagos lietuviams, 
bet neverta tas viskas kartoti. Daugeliui dar 
gerai prisimena tie laikai ir darbuote.

Oi, panašios sąlygos ir privertė dorus, no
rinčius ir galinčius kulturinj, darbą dirbti žmo
nes ieškoti sau išeities. Labiausiai socialistinio 
nusistatymo žmonės negalėjo ilgiau pakęsti pa
dėties. Vienatinis išėjimas tebuvo steigti savo 
laikraštį. Gimė “Naujienos”, visi nusidžiaugė, 
susispietė visa pažangioji liaudis apie “Naujie
nas” ir smalaviriai paliko užmiršti. Numas- 
kuoti ir išjuokti “didvyriai” greitai išnyko nuo 
Chicagos lietuvių žemėlapio 
menys, taip ir jųjų 
dosi, taip neseniai - 
bet dabar skamba lyg keistai apie tai prisimi
nus. “Naujienos” apvalė Chicagos dirvonus ir 
jas už tai sveikiname su jųjų jubiliejui vasario 
25 d. —Nosius.

žymusis muzikas, kompozito
rius ir rašėjas p-ųas J. Žilevi
čius renka medžiagą lietuvių mu
zikos istorijai. 'Į’am sunkiam 
jo darbui reikia ’prigelbėt su
teikiant įvairias muzikales ži
nias.

Apie lietuviškus bonus ir or
kestrus, kiek buvo galima su
žinoti, yra kreiptasi j vedėjus 
gavimui žinių. Bet be viešo 
pranešimo viso darbo atlikti 
negalimą, nes yrą sunku su
žinoti visus esančįufc ir buvu
sius benus beį orkestrus.

Į viršminėtą istorišką rinki
nį yra norimą tinkamai pami
nėti lietuviški orkestrai ir bė
riai; jų vadai bei muzikoje pa
sidarbavę .asmenys.

Tad prašau kreiptis žemiau 
paduotu antrašų dėl ankietos 
arba tam tikros forrnalės blan- 
kos, kurią išpijdę pasiųsime 
p-nui J. Žilevičiui.

Prašau rašyti arba kreipties 
asmeniškai,

Antanas P. Stulga.
1340 S. 50th Avė,, Cicero, III.

Brighton Park Joniškiečių 
Labdarybės ir Kultūros klu
bas rengia gana šaunų vakarą 
su dovanomis vasario 
1931, Hollywood 
2417-19 W. 13rd 
6:30 vai. vakare, 
tai 25c. ypatai. 
sus buvusius klubiečius ir na
rius. taipgi jųjų draugus ątsi- 
lankyti į vakarą, kur sueisite 
savo gerus pažįstamus ir se
nus draugus, linksmai laiką 
praleisite ir gausite geras do
vanas-, kurios yra labai gra
žios ir tinkamos kiekvienai^. 
Iki pasimatymo visiems.
Nusipirko bučernę ir grosernę

Joniškiečių klubo narys K. 
Kupsas. kuris yra daug veikęs 
dėl klubo labo, šiomis dieno
mis nusipirko biznį, bučernę jr 
grosernę, po antrašu, 2500 W. 
45th St. Kurie jį pažįstate ar
ba klubo nariai turėtų parem
ti savo narį, kuris yra dirbęs 
gana daug, dėl klubo ląbo. 
Linkiu jam gerų pasekmių biz
nyje. — B. B.

nę, kuri randaąį po adresu 
831 — 8a Št. ir kelyje mus 

,Vienoj, Austrijoj, yra dau- užklupo lietus. Pradėjo vers* 
giaus garsiųjų kompozitorių ti$. visu smarkumu kai iš ki- 
palaidotų ne kaip girr s bile ku- biro. .
rioie šalyje

suteikia 
barzdaskutykloft 
—m komfortą 

skutimos 
Bll namie

(Miestas Ir valstija)
Hil į Ii

vas gasolino
Stalą apdėtą visų visokiausiais 
valgiais. Sėdame, čia musų 
linksmas buris ir skani vaka
rienė. Greit užriiirštam yisus 
tuos vargus, kuriuos patyrė
me . čia daug smagių kalbų. 
Bet mane daugiausia įdomino 
tai p-lės Bernices išsireiškimai 
apie “Naujienų” 20-tios metų 
jubiliejaus gražuolių kontes
tą. Ir štai, ką ji sako:

“Tarp Amerikos lietuvių 
turbūt randasi tik vienas toks 
laikraštis, kaip “Naujienos”, 
kuris atkreipia domę ir jauni
mo, rengdamas tokias pramo
gas, kaip šis “Miss Naujienos” 
gražuolių kontestas”.

“Aš manau, kad rengimas 
tokių pramogų suartina jau
nuolius ir juos daro draugin- 
gesn i us Na u j ienoms”.

— Pasinaudojant proga 
“Naujienų” 20-ties metų jubi
liejaus rengiamas toks kontes
tas, bet “N-nas” daugelis jau
nuolių skaito ir jų parengi
mus lankė pirmiau,

— Tas tiesa, bet, žinote, 
kad “Naujienose” per laikus 
telpa tokių raštų, kuriuos jau
nuoliai geriausiai mėgsta skai-

Privatinėse rankose pinigai 
nėra taip apsaugoti, kaip ban
ke, nors kasierė ir yra užbon- 
suota ant $2500. Kokio^ atsiti
kimo atvejyje butų klausimas 
ar draugija gautų ką nors iš 
kompanijos, nes josios gana 
gerai save apsaugoja, kad tik
tai nereiktų išmokėti padary
tus nuostolius, štai dar ir ki
tas kasterės gudrumas. Turi 
paėmusi iš draugijos paskolą 
$1,300 ant notų, už kurias pa
sižadėjo mokėti 3%. O ji turi 
juos padėjusi pas savo gerą 
draugą pinigų skolintoją ant 
pirmųjų morgičių ir gauna 6 
nuošimtį. Su draugijos pini
gais daro sau biznį, bet kada 
kiti nariai nori gauti tokios 
pat paskolos ant tokių pačių 
notų, tai kasierė ginčija, kad 
kitų notos niekam nevertos, 
tiktai jos yra geros.

Kitas irgi nelabai gražus da
lykas; buvo išrinkta komisija 
vakarėlį surengti, bet komisi
jai tam tikri “tavorščiai” pa
statė ultimatumą, kad vakaras 
turi būti rengiamas pas tūlą 
B. Kenney. Jeigu komisija ne
nori tenais rengti, tai visai ne
rengti. Nariai nurodinėjo, 
kad vieta yra visai maža, viso 
gali sutalpinti 20 ypatų, ne
gali sutilpti visi draugijos na
riui, o kur svečiai bus padėti? 
Už tą pačią kainą galima gau
ti tinkamesnę vietą, kur sutilp
tų visi draugijos nariai ir sve
čiai. Anot tos patarlės prieš 
vėją nepapūsi. Taip pat nepa
sipriešinsi patiems tavorš- 
čiams. Jie nepaiso, kad na- 
riąį ir priešinasi jųjų “sky- 
mams”. Jie tuoj aus tokius 
numalšina. Tiktai prisako na
riams, kad visi atsineštų tų 
buržuąziškų dolerių, o mes 
jus visus priimsime ir išgany
sime nuo kapitalistiškų dole
rių ir jųjų jungo, nes komu
nistų teziai taip rodo.

K. A—

BURNSIDE — Vietinė ' Ap- 
švietos ir Dailės Draugija pa
teko į komunistų diktatūrą ir 
negali josios nusikratyti. Tą- 
vorŠčiai visokiais budais na
rius išnaudoja savo ypatiš- 
kiems reikalams ir vartoja 
draugijos vardą, kad savo pėd
sakus paslėpus nuo narių.

Susirinkime laikytam sau
sio 11 d. kilo karšta revoliu
cija, kada nariai pareikalavo, 
kad pas kasierių laikomus 
pinigus padėti į banką, o ka- 
sierka 
žinoma priešinga buvo. Sako, 
ji taip pat yra gera kaip ir 
bankas. Gali atsakyti už pas 
jąją laikomus pinigus. Po 
didelių mūšių liko nutarta, pa
dėti pinigus į bąnką. Kasierė

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

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

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

. Muzika yra nelyginant kaip 
vynas, Cicero galėjo pasakyti, 
neą<arnžius sugadina blogąjį ir 
pagerina gerą.

Aritmetikos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
Pilietystes 
Gramatikos 
Etimologijos

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

• 7 iki 9 vai, vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago. 111.

Help Wantedh-Fentaie
DarbininkiŲ Reikią___

REIKALINGĄ jauna mergaite 
prie abelno namų darbo.

2816 W. 63 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. III.
Čia įdedu 15 centų ir. praSau 

atsiųsti man pavyzdi No.

Mieors

Visųdomei
..... T" .....ri?

NAUJIENŲ’’ 20

Po tų perstątyino ceremoni
jų už kiek laiko mes turėjome 
persiskirti, kąęĮ. 
kitais Waukeg 
“Naujienų” Įcontesto reikalu.

Kai mes apleidom namus 
jau buvo naktis. Dangus ūka
notas. šiaurių vėjas putė ir 

muzikantas vis arčiau slinko tamsus de
besys. Orąs atvėso ir paga
lios pasidarė tąįp įąlUs, kad 

šis yra 50tas sezohas Metro- aš net pradėjau jaustis, lyg, 
i — New York’e, kad po mano drabužiais šaltis 

22 d, butų pasiekęs bent kelius laip- 
operos snius žemiau zero, Kaip kiti 

I mano sankeletyįaį jautėsi — 
nežinau. Bet manę šaltis taip 

Išlaikyta pastanga yra rak- supurtė, kad iFdabąr prisiim
tas pasisekimo. ; nūs šaltą darosi.

® B. | Aplankę A. Petkų ir P. Mor-
Yra daug muzikantų netu- kų, ėjome į P. šeštoko vaisti- 

rinčių muzikos savo sielose

Lietuvių Draugijos ofisų,

. Arba
namus. Tel. Cianai 0117

PROBAK




