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Panaikino bylas prieš nu
sikaltėlius prohibicijai

Visi nusikaltėliai 
prie projiibici ją pa- 
liuosuoti nuo teisino

Augščiausias teismas nusprendė, 
kad dabar nebegalima teisti 
už peržengimą prohibicijos j- 
statymų

VVASHINGTON, vas. 5. — 
Augščiausias teismas nuspren
dė, kad visi "įmones, kurie yra 
kaltinami už peržengimą prohi 
bicijos įstatymų, pirm negu tie 
įstatymai buvo atšaukti, dabar 
nebegali būti teisiami federali-

niuose teismuose ir bylos prieš 
juos turi būti panaikintos.

šis klausimas liko teisme iš
keltas tam, kad išspręsti liki
mą tų tūkstančių žmonių, ku
rie lauke teismo už nusidėjimą 
prohibicijai.

Jau pirmiau žemesnis teismas 
North Corolinoj buvo pasisakęs 
prieš tokių nusikaltėlių leisi
mą. Valdžia betgi apeliavo į 
augščiausį teismą, kad tasis iš
neštų galutiną nuosprendį. Ir 
augščiausias teismas patvirtino 
žemesniojo teismo nuosprendį.

(Vien Chicagoje lauke teismo 
519 tokių bylų, kurios dabar 
bus panaikintos).
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Belgijos kaimas Chicagos pasaulinėje parodoje sniegui pasnigus.

Lietuvos Naujienos
Nubausti įžeidę valdi

ninkus kontraban
dininkai

Ūkininkai prašo pro
duktų kainas palaikyti 
ir svetimšalius pašalinti

Senatas įsakė areš
tuoti 3 oro liniją 

viršininkus
VVASHINCTON, vas. 5. — 

Senatas po ilgo svarstymo nu
tarė atidėti iki penktadienio 
nuosprendį, ar William P. Mac- 
Cracken, Jr. iš Chicagc, 
buvęs prekybos sekretoriaus 
pagelbininkas, dabar gi esąs 
advokatu aviacijos- kompani
jos, privalo įjtfti teisiamas už 
senato paniekinimą.

Tuo pačiu laiku senatas vien
balsiai įsake maršalkai areš
tuoti ir atvesti j senatą tos oro 
linijos viršininkus — Brittin, 
Givvins ir Hanshue, kuriuos se
natas teis dėl senato panieki
nimo.

Visi jie yra kaltinami sunai* 
kinę korespondenciją ir doku 
mentus, liepiančius oro pašto 
kontraktus.

Jų byla bus irgi penktadieny.

Kariuomenė s a u g o 
Paryžių, kad nepri- 

leisti riaušių
PARYŽIUS, vas. 5. — Prisi

bijau t, kad gali kilti naujų 
smarkių rojalistų riaušių, į 
Paryžių tapo sutraukti dideli 
pulkai kariuomenės.

Kariuomenė atsigabeno ir kul
kosvaidžius, rojalistams ruo- 
šianties šiandie prie keturhj de
monstracijų, kurių viena polįci-* 
ja gali kartais neįstengti su
valdyti.

Demonstracijos ruošiamos są
ryšy su parlamento susirinki
mu, kuriam turės prisistatyti 
naujasis premiero Daladier ka
binetas.

Valdžia be to bijosi atsidėti 
vien ant policijos, nes ji neži
no kaip policija atsilieps į stai
gų jos viršininko Chiappe pa
šalinimą.

Rusija tikisi karo su 
Japonija šį pavasarį

BERLYNAS, vas. 5. — So- 
veitų Rusijos valdžia yra tvir 
tai įsitikinusi, kad Rusijos ka
ras su Japonija iškils šį pava 
sarj.

Tam karui Rusija stropiai 
ruošiasi. Ji didina kariuomenę 
tolimuose rytuose ir dabar už 
Baikalo ežero tiM .^ukąncent 
ravusi apie 250,000 karinome' 
nę. Taipjau' koncentruojami 
ten maistas, amunicija, lėktu
vai ir visos karo reikmenys.

Rusai norėtų išvengti to ka
ro, bet kartu Rusija vistiek ti
kisi jį laimėti, nes mano turė
sianti daugiau lėktuvų ir dau
giau tankų, negu jų turės Ja
ponija.

Austrijos Tyroliuje 
įsteigta fašistinė 

valdžia

150 metų seniausiam 
Amerikos dienraščiui

Vėl šaukia speciali 
III. legislaturos 

posėdi
SPBINGFIELD, III., vas. 5. 

—Gubernatorius Horner pašau
kė valstijos legislaturą susirink
ti trečiam specialiam posėdžiui. 
Posėdis prasidės už savaites lai
ko.

šiame posėdyje legislatura tu 
rėš apsvarstyti 16 dalykų, tarp 
kitų prailginimą išnuomavimo 
paežerio Chicagos pasaulinei pa
rodai, suteikimą skubios pagel- 
bos Chicagos viešosioms mo

kykloms, priėmimą patvarkymų, 
kurie leistų Chicagos sanitari 
niam distriktui užmegsti arti 
mesnius finansinius ryšius su 
federaline valdžia ir t.t.

Nubaudė valytoją 
firmą už kapojimą 

kainų
NEW YORK, vas. 5.—Teis

mas nubaudė Spotless Dollar 
Cleaners, Ine. $500 už tai, kad 
ji valė drabužius už žemiau 
nustatytos NRA kodekso kai
nos, nes tuo ji nusižengė tei
singos kompeticijos patvarky
mams.

Lenkai nori Pilsuds
kiui Nobelio taikos 

dovanos
VARSA VA, vas. 5. — Jagielos 

universitetas nominavo karo 
ministerį maršalą Juozą Pil
sudskį kaipo kandidatą Nobelio 
taikos dovanai.

Spėja, išvogtas ban 
kierius yra nužu

dytas
ST PAUL, Minn., vas. 5. — 

Prisibijoma, kad išvogtas ban- 
kierius Bremer yra žmogvagių 
nužudytas, nes apie jį nėra jo
kių žinių jau per 20 dienų. Kai 
jį išvogta, gangsteriai pareika
lavo $250,000 išpirkimo, Paskui 
gauta nevą nuo gangsterių lai
kas, kad bankieriUs netyčiomis 
liko užmuštas. Niekas tam ne
įtikėjo ir jo tėvas, turtingas 
bravarininkas jau senai laiko 
namie reikalaujamus pinigus, 
kad juos išmokėti žmogvagiams 
Už sunaus paliuosavimą. 
čiaus jokių tolimesnių žinių 
žmogvagių nebegaunama.

Te- 
nuo

REYNOLDS, III., v. 5. - 
šiandie pasimirė Mrs. Lois N* 
Black, seniausia šio miesto gy
ventoja, sulaukus 103 m. am 
žiaus. Ji tame pačiame namo 
išgyveno 65 metus.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Šerai nepaliauja kilę
NEW YORK, vas. 5: —Šerai 

biržoje ir šiandie nepaliovė kil
ti. Pirkimas buvo toks gyvas, 
kad telegrafas nespėjo teikti 
naujų kainų ir visą dieną buvo 
atsilikęs su pranešimais. Šerai 
daugiausia buvo parduodami 
stambiais kiekiais.

Taipjau pakilo bonai, bovel- 
na ir grudai.

Skiria $950,000,000 
CWA ir bedarbių 

šelpimui

Giedra, maža permaina tepi* 
peraturoje.

Saulė teka 6:69, leidžiasi

CflILLiCOTHB, O., v. 5.— 
3 vidurinės mokyklos atletai 
liko užmušti traukiniui užgavus

r. ■ ’ .

>.in.
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VIENNA, vas. 5. — Princas 
von Starhęmberg, vienas iš 
triumvirato ,kuris valdo Aust
riją, atvirai išėjo prieš kancle
rį Dollfussą, nuversdamas žmo
nių rinktą valdžią Tyroliuje ir 
ten įsteigdamas grynai fašisti
nę valdžią. Jis vieton rinktos 
provincijos valdžios paskyrė pro
vinciją valdyti komisiją iš 
heimwehr kareivių, valstiečių 
lygos ir katalikų smogiamųjų 
burių. Jis kartu pranešė, kad 
heimwehr rems Dollfussą, jei 

• tasis atsižadės politinių parti
jų valdžios. .

TyroliaUs perversmas pada
rytas Innsbrucke, kur ne tik 
rinkti valdininkai liko pašalin
ti iš vietų, bet ir tapo uždary
tas socialistų dienraštis Volks- 
zeitung, kadangi socialistai prie
šinosi Dollfussui ir heimwehrm.

WASHINGTON, vas.
Atstovų butas, suspendavęs die
notvarkę, priėmė bilių, kuris 
paskiria $950,000,000 CWA (ci- 
vilės administracijos darbams) 
ir bedarbių šelpimui. Biliufe ta
po priimtas 382 balsais prieš 1 
Debatai tęsėsi tik 40 minučių.

Greitas biliaus priėmimas aiš
kiai parodė, kaip tvirtai prezi
dentas Rooseveltas kontroliuo
ja kongresą.

5.

NEW YORK, v. 55.
Cameronia atvežė iš Škotijos 
didŽiąttsj degtinės krovinį, ver
tės $5^000,060.

Laivas

Naciai neįstengia su 
rasti Vokietijai 
naują religiją

BERLYNAS, vas. 5. — Pir
ma Vokietijos didelė konvenci
ja, sušaukta kad surasti naują 
tinkamą Vokietijai religiją, iš
siskirstė nepriėjusi prie jokio 
susitarimo.

Nors vieni norėjo skaityti 
visą bibliją, o kiti norėjo at
mesti senąjį testamentą, didžiu
ma kalbėtojų tvirtino, kad atsi
žadėjimas stabmeldystes ir pri
ėmimas krikščięnybės, buvo di
delė Vokietijai nelaimė. Visi 
sutarė, kad reikalingas yra 
grynai vokiškas dievas, bet ne
galėjo susitarti, ar tuo dievu 
turi būti Kristus, ar pagoniškas 
Wotan. Kristaus šalininkai 
prisispyrę tvirtino, kad Kristus 
buvo tikras arionas, o ne žy 
dąs.

Austrija prašys tau 
tų sąjungą suval

dyti Vokietiją
-- ---- y-- - 

VIENNA, vas. 5.

ALEXANDRIA, Va., v. 5.— 
Seniausias Amerikoje dienraš
tis—Alexandria Gazette šiandie 
atšventė 150 metų sukaktuves. 
Dienraštis pradėjo eiti vas 
d., 1784 m.

Austri
ja nutarė kreiptis į tautų są
jungą ir prašyti jos užtarimo 
ir apgynimo nuo Vokietijos na
cių puolimo. Austrijos ir bandy
mo nuversti jos valdžią
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Daug žmonių žuvo 
Italijos kalnų 
nuslinkimuose

RYMAS, vas. 5a— Daug 
žmonių žuvo ir daugelis liko 
sužeisti, taipgi aplaikyta dide
lių nuostolių kalnuose ties An- 
cona, palei - Adriatiko jurą, 200 
mylių š šiaurryčius nito Rymo, 
kur įvyko didelių žemės ir 
sniego nuslinkimų kalnuose, 
palietusių kelis miestus.

Tikrų žinių trūksta, kadangi 
dėl sniego audros gelbėtojai ne
įstengė pasiekti .nukentėjusios 
apielinkes, o telegrafo ir tele
fono susisiekimas yra nutrauk 
tas.

Kavalerija kaujasi 
su riaušininkais 

Paryžiuje

KLAIPĖDA.—Krašto komen
danto nutarimu nubaustos mo
terys Maria Waldžius ir Emma 
Dagys iš Šilutės. Jos grįžda
mos iš Vokietijos pasipriešino 
muitinės valdininkams, norėju
siems padaryti kratą ir valdi
ninkus užgauliojo. Padarius 
kratą, rastos pas jas kontra
bandos budu gabenamos pre
kes. Jos nubautos po 500 litų 
pinigine bauda arba po tris mė
nesius kalėjimu.

Prieš Kalėdų šventes iš Vo- 
keitijos grįžo čia gyvenęs Vo
kietijos pilietis mokytojas Muel- 
ler su žmona ir sūnumi. Mui
tinės valdininkai jau kartą jį 
buvo susekę gabenant per sie
ną kontrabandinių prekių. šį 
kartą norint jį iškratyti, jis 
griežtai pasipriešino teisėtiems 
muitinės valdininko reikalavi
mams. Be to, jo sūnūs užgau
liojo pareigas einančius muiti
nes valdininkus. Padarius kra
tą, ir šį kartą rasta kontra
bandinių prekių. Byla buvo per
duota muitinei jį nubausti už 
kontrabandos gabenimą. Be to, 
už valdininkų įžeidimą komen
dantas nubaudė mokytoją Mu- 
ellerj 1000 litų piniignę pabau
da arba 2 mčn. kalėjimu. <

Šaulių rinktinės burių 
vadų suvažiavimas 

Klaipėdoje

PARYŽIUS, v. 5. — Rojalis
tai, protestuodami prieš paša
linimą Paryžiaus policijos pre
fekto Chiappe, kuris buvo išti
kimas tarnas dešiniųjų, suruošė 
kelias demonstracijas, kuriose 
kilo ir riaušių. Apie 1,000 ka
ro veteranų suruošė demonstra
ciją prie prezidento Lebrun rū
mų, bet juos išvaikė kavalerija.

Kitur irgi turėjo įsimaišyti 
kariuomenė malšinti riaušes.

Prisibijoma, kad Franci joj 
gali kilti rojalistų (monarchis- 
tų) ir fašistų sukilimas.

CLEVELAND, O., v. 5. — 
American Airway radio opera
torius John R. Walker ir jo 
žmona, kurią jis vede du mė
nesiai atgal, liko užmušti trau
kiniui užgavUs jų automobilių 
Cleveland pakraštyje,

ST. PAUL, Minn, vas. 5. - 
Kad butlegeryste dar nėra iš
nykusi parodo tai, kad plėšikai 
užpuolė tLa Šalie Products Co. 
dirbtuvę, pasiėmė troką ir pasi
vogė 5,512 galionų alkoholio.5,512 galionų alkoholio

KLAIPĖDA.— Vanagų apy
linkės, Klaipėdos apskr., ūki
ninkai susirinkę savo sunkiai 
būklei aptarti, padarė išvadą, 
kad dabartinė krašto direktori 
ja gina vien miestelėnų (valdi
ninkų, pirklių bei kitų profesi
jų) interesus, nors ūkininkų 
būklė tolydžio blogėja. Krašto 
direktorija žemės ūkio būklei 
pagerinti iki šiol jokių pastan
gų nedariusi. Todėl ūkininkai 
prašo gubernatorių daryti žy 
gių, kad bent 30% krašto są
matos butų skiriama žemės ūkio 
produktų kainoms palaikyti.
Tame pat susirinkime ūkinin

kai nurodo, kad svetimšaliai 
valdininkai ir kitų profesijų as
mens atima duoną vietos gy
ventojams. Be to, svetimšalių 
dauguma,— .sako klaipėdiškiai 
ūkininkai—dirba čia priešvals
tybinį ir kraštui pražūtingą 
darbą. Todėl susirinkimo da
lyviai vienu balsu nutarė pra
šyti gubernatorių pašalinti vi
sus svetimšalius, kad jų vietos 
butų suteiktos vietos gyvento
jams.

KLAIPĖDA. 5. 1. ELTA. — 
Vakar įvyko metinis šaulių 
rinktinės burių vadų suvažiavi
mas. Burių vadai apsvarstė ei
namuosius šaulių reikalus. Su
važiavime atsilankė gubernato
rius Navakas, įgulos viršinin
kas, pulk. Genys, ir karo ko
mendantas, pulk Liormonas. Jie 
šaulius pasveikino ir pasakė 
kalbas.

HONOLULU, v. 4. — Hawaii 
susilaukė pirmo banko plėšimo. 
Du plėšikai užpuolė Paia mies 
to banką ir pastvėrė $1,200.

NOBELSVILLE, Ind.— Poli
cija apskaito, kad pereitais me
tais iš vietos ūkininkų liko pa
vogta 10,000 vištų.

MIAMI BEACH, Fla., vas. 2. 
—šiandie hotely, po ilgos ligov 
pasimirė Leander Hamilton Mc- 
Cormick, 74 m., iš Chicago, pa
garsėjęs rašytojas ir išradėjas.

EDWARDSVILLE, Ilk, vas. 
5.—Mrs. Gertrude Puhse, 43 m 
iš Granite City, motina 19 m. 
dukters ir 21 m. sunaus, prisi
pažino, kad jos meilužis Tho- 
mas Lehney, buvęs policistas, 
nušovė jos vyrą William, 43 m., 
kai ji miegojo kartu su savo 
vyru. Ji parūpinusi jam revol 
verj, taipjau davusi iš miega
mojo kambario ženklą, kad jos 
vyras jau miega ir atidariusi 
jam duris.

NORFOLK, Va., v. 5.—Pla
čiai žinomas lakūnas Frank 
Snyder ir Frank Dixdn Smith, 
vyriausias elektritechnikas Vir 
ginia geležinkelio anglių prie
plaukų, ' liko uįmušti nukritus 
jų lėktuvui, su kuriuo Snydej 
darė įvairius šposus ore. Nelai
mę matė Smith žmona ir 5 jų 
vaikai.

■■■

Organizuojamas ir 
smulkių ūkio šakų

centras
— Ligšiol veikią 
centrai— Maistas, 
ir Lietūkis smul- 
šakomis maža te- 

Kiek tenka

KAUNAS, 
ekonominiai 
Pienocentras 
kiomis ūkio
galėjo rūpintis, 
patirti, pavasarį joms bus su
organizuotas specialus centras 
— smulkių ūkio šakų centras, 
Įstatai jau baigiami ruošti ir 
netrukus birs įregistruoti. Nau
jam centrui priklausys: paukš
tininkystės, * sodininkystes ii 
daržininkystes organizacijos, 
bitininkai, tabakininkai, triušių 
augintojai, sėklininkai ir cuk
rinių runkelių augintojai.

Revizuoja Kauno lom
bardą

KAUNAS. — 1933 metais iš 
vivaldybė yra įsteigus lombar 
dą, kurio tiesioginis tikslas— 
už įkeistus daiktus piliečiams 
paskolinti pinigų.

Už paskolintus pinigus rei
kia mokėti procentus ir už į- 
keisto daikto saugojimą.

Dabar miesto savivaldybės 
kontroles komisija daro revizi
ją lombarde ir konstatavusi, 
kad ši nepasiturintiems žmo
nėms padėti kredito įstaiga 
imanti net iki 60% palūkanų 
visai nebojant palūkanoms nor
muoti įstatymo.

Kontrolės komisija pasiryžus 
siūlyti burmistrui ir tarybai 
lombardo procentus sunormuo- 
ti.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink- 
Įl laivą ir t. L, kad kelionė hu
tų smagi ir patogi, 
(lokite,

Neatidė- 
bet tuojaus ateikite 

arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 

Chicago, II..



PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIĄ
p. miller’ ~ ~

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. GtiKiB.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

KONTESTO GARBĖS

J. ASCILLA
J. GALSKIENĖ
V. PAČKAUSKAS.

ROM.:

Kontesto ofisas atdaras kasdien nuo 4 iki 7 vai. vakare. Visi norinti įsirašyti Draugijon kviečiami pribūti čia 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantai bile kuriais reikalais čia pažymėtomis valandomis. Draugijos Ofisas: 

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117

SKIRTUMAI TARPE FRATERNALIĮJ, 
MUTUAL IR CHARITABLE 

ORGANIZACIJŲ
čia bandysiu kiek tai bus ga 

Įima trumpesnėje formoje pa
aiškinti įdomaujantiems Chica- 
gos Lietuvių Draugijos nariams 
skirtumus tarpe Fraternalių, 
Mutual ir Charitable organiza 
eijųr'TTauguma draugų su* or
ganizacijų tvarka nėra ga
nėtinai susipažinę, pertat nega
li matyti skirtumų tarpe vie
nos ir kitos organizacijos for
mos bei vidujinės tvarkos, čia. 
rš neimsiu kaipo pavyzdį In
surance korporacijas arba taip 
vadinamas palaidojimo draugi
jas — Būriai Insurance Su
dėties; kalbėsiu vien apie tas 
organizacijas, * kurios dygsta 
musų pačių lietuvių gyvenime 
ir jos legaliai egzistuoja Illi
nois valstijoje.

Fraternal Beneficiary Societies 
— Susivienijimai

Illi- 
nuo

daro įstatymus,

Fraternalės organizacijos 
nois valstijoje gyvuoja 
1898 metų. Tvarkosi sulig at
stovaujama valdžios forma, tu
ri ladžių bei kuopų sištenią. 
Seimai yra jų aukščiausia in
stancija
renka valdybą, nustato valdy
bai pareigas, ir valdyba yra 
atsakominga vien seimams ir 
valstijoms, kuriose susivieniji
mai varo biznį ir yra įregis
truoti. Kuopos turi vieną tei
sę, — tai rinkti atstovus į Sei
mą, —- tokį skaičių atstovų, 
kokį atstovų seimai yra pr i pa
sinę įdedami į konstituciją bei 
įstatymus. Seimai nustato įvai
rių fondų mokesčius, bet po
mirtinių fondui mokesčius mo
ka sulig 'Standard IndustriaI 
Mortality Table. Jeigu pomir
tinių fonde pasidaro trukumas 
pinigų, valstija priverčia seimą 
uždėti organizacijos nariams 
“assesmentus” sulig tuo, kiek 
kuris narys yra apsidraudęs. 
Pomirtinių fondą valstijos ga
na aštriai prižiūri; kiti fondai 
tai pačių narių, geriau paša 
kius, seimų reikalas.

Fraternalės organizacijos, su
lig Illinois valstijos įstatymais, 
negali turėti agentų ir jiems 
mokėti algą už prirašomus na
rius, bet gali kuopos turėti or
ganizatorius, kurie moka ne al
gą, bet tam tikrą honoratą. Li
gos pašalpos fondas nėra vai- 
stįjų^kontrolėje — galima tu
rėti ir neturėti. Jeigu* tokie 
fondai yra, tai pašalpos nariams 
ligoje yra mokamos. Nors tai 
išeina iš Fraternalių organiza
cijų ribų, bet fondai nedrau
džiama yra turėti kaipo ritua- 
lėms organizacijoms. Na, o Fra
ternalės organizacijos yra nie
kas daugiau, kaip tik^ritualus 
organizacijos. Tokioms organi
zacijoms nėra draudžiama tu
rėti nekilnojamą turtą, sene
liams namus, sanitorijas ir tt. 
Fraternalių organizacijų biznis 
yra gana platus, taip kaip pla
ti yra pati šiaurine Amerika. 
Susivienijimas Lietuvių AmącF 
koje, | Susivjeiiijimas Lietinių 
Rymo Katalikų Amerikoje, Dar
bininkų Susivienijimas yra tin
kami pavyzdžiai Fraternalių 
organizacijų' tvarkos.

Mutual Bencfit Associations — 
Savitarpinės Pašalpos 

Draugijos
Mutual Benefit Associations 

bei Savitarpinės Pašalpos Drau 
gijos yra lokalės organizaci
jos. Tiesa, biznį gali vesti vi
soje valstijoje, bet negali tu
rėti kuopų, steigti labdaringų 
namų, verstis nejudinamu tur
tu. Mutual Draugijos koncen
truoja visą spėką, kad tiksliai 
aprūpinus pasimirusio nario 
šeimynas — palaidojimu bei pa
liegėliais. Būtent, nariais, ku
rie yra visai sužaluoti, negali 
dirbti bei pelnyti sau pragyve
nimą. Organizacijos principas 
yra ne mėnesinės duoklės, bet 
“assesmentai” — nariai sudeda 
reikalingą sumą bendrai pa
dengti nedateklius pomirtinių 
bei kitų išlaidų. Fraternalėse 
organizacijose mokesčiai yra 
mokami sulig Standard Indus- 
trial Mortality Table ir reika
le dar gali uždėti “assesmen
tus”, bei Mutual organizacijo
se mokesčių nemoka, bet deda 
vien bendrus “assesmentus”. 
žinoma, jeigu* draugija gali ap
sieiti be “assesmentų”, niekas 
neverčia jų dėti. Pavyzdžiui, 
Chicagos Lietuvių Draugijoje 
nariai moka kiekvieną mėnesį 
“assesmentų” po 25 centus, bet 
tie assesmentai yra jiems iš
skaitomi iš mėnesinių duoklių 
kurie eina į ligos pašalpos fon
dą. Tokiu budu nariai nei ne
jaučia,. kad jiems assesmentai 
yra Uždėti ir juos sumoka.

Kalbėdamas apie Fraternalės 
organizacijas, pažymėjau, kad 
ir ten pašalpa ligoje yra tik
tai priedas, valstijų ne kontro
liuojama. Tas pats yra ir Mu
tual Draugijose, pertat yra ga
lima legaliai sukombinuoti taip, 
kad nariai, mokėdami į ligos 
pašalpos skyrių, padengia as
sesmentus ir Mutual Draugijos 
pomirtinių fondon. Tiek tai 
apie pašalpas ir pomirtinės.

Mutual Benefit Associations 
legaliai Illinois valstijoje pra
dėjo veikti nuo 1927 metų. For
ma organizacijos daugiau pa
naši į biznio korporacijų. Di
rektoriai renkami nuo vienų 
iki trejų metų ir jų turi būti 
ne mažiau kaip trys ir ne dau
giau kaip septyni. Direktoriai 
yra alsakomingi vien valstijai 
— turi kiekvieną mėnesį jai 
išduoti raportus. Jeigu valsti
jos auditorius randa bent kokį 
prasižengimą, tai nesiklaUsia 
organizacijos narių ar toks val
dybos narys turi būti patrauk
tas atsakomybėn, ar ne
stija reikalingą aktą parūpina 
pati, čia valstija yra pilna šei
mininke, išėmus vien tai, kad 
nariai ranka direktorių tary
bą. Metiniai susirinkimai yra 
vieninteliai susirinkimai, ku
riuos pripažįsta Director of 
Insurance. Tiesa, nėra priešin
ga, jeigu ir daugiau susirin 
kimų yra laikoma, bet direkto
riai turi parūpinti susirinkt- 
mums^darbo.
/’* Pašalpa ligoje yra vien priė
dus, jeigu organizacijos nariai 
nori, tai gali pašalpos fondą 
turėti, nenori — gali neturėk 
Ii, Mutual organizacijos į, ligos

va!I
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Kalbant apie vidujinę orga-i 

x—geriau pa-' 
sakius, apie oiįanizacijos rei-! 
kalų vedimą, tarp Fraternalių 
ir Mutual organizacijų nėra 
tiek daug* skirtumų, kiek kad 
kai kurie įsivaizduoja. Tiesa, 
Fraternalių organižacijų valdy-' 
bą renka seimai ir, valdyba yra 
atsakominga vien sekamam sei
mui ir tų valstijų apdraudų 
departamentams, kuriose yra 
įregistruota. Kuopos turi vien, 
teisę rinkti savo atstovus į 
seimą. Ką seitųai padaro, tas 
visiems organizacijos nariams 
yra privaloma. Kuopos organi
zacijos biznio vedime, be atsto
vų rinkimo, organizacijos ma- 
nadžmento reikale jokio nusve 
riančio balso neturi.

Mutual Draugijose seimų nė
ra, nes jos yra lokalūs orga
nizacijos. Jų reikalai yra kur 
cas siauresnis, ■ negu Frater.na- 
ių organizacijų. Bet už tai Mu
tual Draugijos turi savo me
tinius susirinkimus ir čia jos 
renka reikalingas komisijas, 
tvirtina arba renka valdybą, 
išklauso valdybos, komisijų ir 
auditoriaus raportus. Tiesa, čia 
išrinkta narių direkcija turi 
teisę pasigaminti įstatymus, 
jet nariams nėra atimta teisė 
duoti patarimus, kokie įstaty
mai yra pageidaujami Draugi
jai. Jeigu Draugijos išrinkta 
direkcija neklauso didžiumos 
narių balso, tai tokios direkci
jos sekamais metais nėra rei
kalo rinkti. Reiškia, čia tiktai 
;oks skirtumas, kad Fraterna- 
ėse organizacijose rinkti kuo
pų atstovai daro .įstatymus, o 
Mutual Draugijoms — rinkta 
valdyba arba rinkta direkcija. 
Fraternalėse organizacijose ve
da visą organizacijos biznį nuo 
Seimo iki Seimo — Seimo 
rinkta valdybą^ o Mutual 
Draugijose visų narių rinkta 
valdyba veda YjisUs reikalus. 
Taip kad čia vienos bei kitos 
organizacijos Tepalų vedimas 
ųesudaro veik jqkio skirtumo.

Bet kadangi viena yra na- 
cionalė organizacija, o kita lo
kalu, tai ir jų reikalai daugiau 
yra atatinkami toms sąlygoms, 
kokiose organizacija gyvuoja. 

■ ' ' . ; f • .
Charitable Sotietįęs — 

širdingos Draugijos
Mielaširdingos bei Labda*- 

ringus organizacijos lietuviams 
yra gana gerai pažįstamos, ši-i 
tos organizacijos legaliai eg
zistuoja nuo 1872 metų, 
rųšies organizacijos, sulig 
principais, turi rūpintis 
labdarybe. Labdaringų bei

mes tu-
— pra- 

širdies,
Simono
— jos

nizacijos tvarką,

I
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pašalpos reikalą visai nesikiša. 
Organizacijos nariai turi vieni 
šituo reikalu rūpintis. Pertat 
jeigu po sparnu Mutual Bene
fit Association legaliai išdyg
sta narių pašalpos ligoje fon
das, tai mėnesiniai susirinki
mai pasidaro butini, nes pa
šalpos ligoje nariams gali būt 
mokamos .tiktai tiems, kuriems 
mėnesinis narių susirinkimas 
pripažįs mokėti. Reiškia, prie 
Mutual Draugijos veikia kita , 
draugija, kuri aprūpina savo 
narius išlikus ligos nelaimei - 
nustatyta suma pašalpos kiek
vienam mėnesiui pasibaigus, 
šita draugija turi įrgi būt le
galizuota atskirai, bet suderi
nant atatinkamai, kad ji ga
lėtų gyvuoti legaliai prie Mu
tual Draugijos. Tokius suderi
nimus padaro ir vi-sos Frater
nalės organizacijos, bet jų su
derinimas nėra tiek daug kom
plikuotas — Fraternalės orga
nizacijos turi daugiau laisvės 
veikti savarankiai, negu Mutual 
Benefit Draugijos. Mat, Fra
ternalės organizacijos teikia 
valstijos raportus sykį per me
tus, o Mutual — kiekvieną mė
nesį.

Kai kurie draugai čia galės 
padaryti išvedimą, kad Frater
nalės organizacijos yra .prak
tiškesnės, nes ■ jos turi visokiu 
lengvatų, plačią autonomiją sa
vo darbo riboms. Taip,1 čia aš 
to nei nebandysiu ginčyti — 
vien pasakysiu, kodėl Chicagos 
Lietuvių Draugija pasirinko 
Mutual Benefit Association rų- 
šį, o ne Fraternalį. Dalykas 
štai kame: mokesčių našta. Esif 
pirmiau minėjęs, kad Mutual 
Draugija yra assesmentų drau
gija, principas yra assesmen 
tai, o ne mėnesinės duoklės. 
Paaiškinsiu kiek platėliau.

Fraternalių organizacij ų
principas griežtai reikalauja 
vieno dalyko, kad mėnesiniai 
bei metiniai mokesčiai į ap- 
draudos fondą butų mokami 
sulig Standard Industrial Mor
tality Table arba kokių ten ki
tų nustatytų taisyklių. Sulig 
čia paminėtomis taisyklėmis 
musų Draugijos seniesiems na
riams butų prisiėję mokėti dvi
gubai daugiau, negu kad jie 
dabar moka. Tiesa, jauniems 
nariams yra geriau, bet suau
gusiems butų buvę nepakelia
ma mokesčių našta. Reikia pri
siminti, kad musų organizaci
joje yra didelis skaičius narių, 
kurie atėjo į šitą organizaci
ją dar būdami jauni ir kai ku
rie jų nėra visai ėmę pašaL 
pos. Bet visvien jų mėnesinės 
mokestys butų susyk pakilu
sios nuo $1.25 ant $3.00 per 
mėnesį. Tai butų daugiai*, ne
gu skaudu. Bet sulig Mutua 
Benefit Association forma bu
vo galima suderinti, kad mė
nesiniai mokesčiai nereikėjo 
kelti ir jeigu assesmentai ka
da nors ir prisieitų nariams 
mokėti, tai bus lygiai padalin
ti seniems arba jauniems. Man 
čia prisimina draugijos disku
sijas, kurios yra vedamos na
rių tarpusavyje. Adv, K. Gu- 
gis buvo vienas tų, kuris griež
tai stojo už Fraternalės orga
nizacijos rųšies pritaikymo 
Chicagos Lietinių Draugijoje, 
Bet kai išsiaiškino.' mokesčių 
klaushhas, tai jis pilriati’ suti
ko, kad Chicagos Lietuvi); 
Draugija yra sveikiau priim 
Mutual tvarkymosi formą, 
Fraternalės organizacij os.
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ne

Miela

Tos 
savo 
vien 
Mie-

Ona Vilienė
braugę O. Vilienė keliolika 

metų atgal gana daug darba
vosi Draugijos vajuje — pri
rašė daug naujų narių. Dabar 
kiek ilsis, bet tai tyla prieš air- 
drį. Draugė Vilienė ilgoką lai
ką sirguliavo, bet dabar pa
sveiko. Sniagu tai pažymėti.

- a ; *, *■ i i
riai rašosi į Chicagos Lietuvių] 
Draugiją, bet ir čia jis tikisi, 
bent taip jiems yra aiškina
ma, kad r Chicagos Lietuvių 
Draugijoje bus įsteigti jauni
mo chorai, lošimo bei lavini
mosi rateliai, įvairios meno ir 
sporto sekcijos, rengiami laiks 
nuo laiko jaunimui pasilinks
minimai ir tt. Tai ve, kodėl ra
šosi čia lietuvių jaunimas. Ne
abejoju, kad vajui pasibaigus, 
mes turėsime mažiausiai treje
tą ar ketvertą šimtų jaunų 
lietuvių ir lietuvaičių, bet jei
gu mes nemokėsime jiems tą 
duoti, ką mes žadam 
iš musų organizacijos paspruks. 
Todėl, Chicagos Lietuvių Drau
gija, tą numatydama iš anksto, 
pradėjo rūpintis, planuoti, kad 
atėjęs jaunimas j musų orga
nizaciją rastų sau dvasinio pa
sitenkinimo, kad jis su šita 
Draugija suaugtų, o vėliau gy
venimo sąlygoš 
bus jiems svarbu 
j e, bus s varbu 
apsirūpinti ir tt.

Svarbiausia, kad atėjęs pas 
mus jaunimas suaugtų ne tik 
su musų Draugija, bet ir su 
visu lietuvių gyvenimu, kad jis 
pasiliktų lietuviškas, neužmir
štų savo tėvų kalbos, savo tė
vų šalies. Tokios tai yra užduo
tys Chicagos Lietuvių Draugi
jos, tokias tai yra tikslas. Kad 
čia paminėtą tikslą tinkamai 
įvykinus gyvenimai), yra kvie
čiamas kiekvienas Draugijos 
narys apie tai rimtai pagalvo
ti, paplanuoti ir savo sveikas 
mintis čia pareikšti.

— J. Mickevičius.

metų drg.
Draugijos

dabar

leidžia rinkli

Charitable bei Mielaširdingos 
organizacijos yra legalūs orga
nizacijos, taip kaip ir Frater
nalės bei Mutual, jeigu jos vei
kia tiktai tose ribose, kurio
se joms leidžia įstatymai. O 
statymai joms

aukas ir jomis aprūpinti savo 
sunegalėj tįsius
vakarus ir tais pinigais aprū
pinti savo organizacijos narius 
ir tt. Bet jos negali nieko iš
tikrinti savo nariams, nes jų 
gyvavimo principas nėra mė
nesiniai mokesčiai, nėra asses
mentai, bet yra vien aukos ir 
sukelti pinigai įvairiais budais 
abdaringiems tikslams dėl sa

vo organizacijos narių.
Vidujinė organizacijos tvar

ka gali būt tokia, kokia pasi
gamini bei įdeda į “By Laws” 
— gali būt penki nariai valdy
boje, dešimtis arba dvidešimt. 
Gali valdybą balsuoti sykį per 
metus arba kiekvieną susirin
kimą vis nattfų rinkti arba iš
rinkti ir.' aiVtr-’deširtities’ mėtų. 
Gali turėti

laširdingų organizacijų 
rime devynias galybes 
dedant Saldžiausios 
Draugyste ir baigiant 
Daukanto bei kitomis
visos skaitosi Milelaširdingomis 
organizacijomis. Aitas draugi
jas valstija nekontroliuoja, bet 
jos negali nustatyti mokesčių 
nei assesmentų savo organiza
cijos nariams. Taipgi negali 
žadėti, kad mokės tiek ir tiek 
ligos pašalpos, ir Miegali žadė
ti, kad jie mokos bent kokią 
nustatytą , pomirtinę. < Pavyz
džiui, jeigu Panos Mikaldos 
Draugija sako savo konstitu
cijoje, kad ji mokės pasimiru
siu nario šeimynai $200.00, ji 
eina prieš valstijos patvarky
mus, nes ji negaili nieko žadė
ti — tą jos žadėjimą nėra už
tvirtinęs apdraujlos departa
mentas. Visos tds organizaci
jos, kurios ką nors pinigiško 
žado savo organizacijos nariams, 
kad jų šeimynos jiems pasi
mirus tiek ir tiek gaus — to
kios organizacijos yra po kon
trole DiTeclor of Trade an< 
Commerce. O jeigu jos nėrą 
po valstijos kontrole, tai jos 
veikia prieš Illinois valstijos 
įstatymus. Dargi tokios orga
nizacijos negali le^afiaf išmes
ti nei vieno savo jiiario iš drau
gijoj už nemokėjimo mėnesi
nių duoklių, nes drąugija yra 
Mielaširdipga, nariai suaukoja, 
kiek kurią išgali ir tą sųau- 
kautų iš narių sumą atiduodi 
savo suvurgusiunP^ariui.

narius, rengti

padiktuos — 
pašalpa ligo- 
ir pomirtine

susirinkimus sykį 
per Savaitę, sykį per mėnesį 
arba sykį į dešimtį metų.

Tai šitokia yra reikšmė mu
sų daugumos pašalpinių orga
nizacijų — kurios gyvuoja su
lig Charitable čarteriu*. Pertat 
mes laikas nuo laiko primina
me savo draugams, kurie yra 
kitose organizacijose, tai yra 
Mielaširdingose organizacijose, 
kad jos veikia už ribų savo or
ganizacijos čarterio bei jų čar- 
teriąi • neatatinka jų būtinos 
darbuotės planams.

Kas interesuojasi organizaci
jų tvarka, tie draugai čia ras 
apsčiai medžiagos, kad supra
tu^ tvarką ir užduotis musų or
ganizacijų.

J. Mickevičius.

Musų tikslas

Iš praeities ir 
dabarties

Prieš
Jonas Degutis
protokolų Sekretorius, 
yra iždininkas. Laike Draugi
jos gyvavimo niekuomet nebu
vo atsitraukus nuo jos vairo. 
Vargiai butų galima surasti 
bent kurio lietuvių organizaci
joje tokį nuoširdų ir ištvermin
gų darbininką, koks kad yra 
drg. J. Degutis.

Senokas laikas atgal man 
prisiėjo gyventi Sioux City, la. 
Sykį apsirgo mano poras drau
gų. — juos nuolat lankiau*. Iš
giję buvo man nepaprastai dč- 
kiįigi 
resnjais draugais. Tuo laiku aš 
nemokėjau įkainuoti, ką reiš
kia lankymas sergančio drau
go.

Praėjus ilgai eilei metų, šie
met man prisiėjo irgi apsirg
ti — atsidūriau panašioje pa
dėtyje, kaip ir tie mano drau
gai Sioux City, la. Negaliu pa
miršti tų visų gerų draugų, 
kurie mane atlankė jiems 
esu ir busiu* ilgai dėkingas.

Nemažai esu . dėkingas ir 
Chicagos Lietuvių Draugijai, 
kuri mane aprūpino gailia li
gos pašalpa. Pertat dabar man 
pagijus, imsiuos visoms spė
koms kontesto darbe, kad kuo 
daugiąusia įtraukus nau*jų na
rių. Man žinoma, kad nėra ki
tos lietuvių organizacijos Chi- 
cagoje, kuri taip tinkamai bu
tų vedama ir atidžiai aprūpin
tų savo narius ištikus ligos ne
laimei.

Tt pasidarėm dar stip-.

1834 Wabansia Avė.
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J. Kemėšis,
812 West 33rd St.
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P. Galskis,
2930 N. Harlem Avė.
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J. L. Ascilla,
3800 Armitage Avė,

- X. GB-4
P. Lapenis,
724 West 18th St.
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Mrs. O. Simonaitienė, 
4030 Brighton Place.
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J. H. Puida,
3946 So. Arlesian Avė.
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J. Sliolteman,
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P. Martinkaitis,
(Senas Petras)

1739 So. Halsted St. -
Post Scriptum: Greitu laiku 

šiame žemlapyje pasirodys di
desnius skaičius Draugijos kon
testantų. Bus galima matyt? 
kiekvieną antradienį “Naujie 
nose”.

Biškis apie musų 
kontestantus

Chicagos Lietuvių Draugija, 
ruošdama šitą kontęstą, turėjo 
vieną svarbų tikslą, būtent: 
kuo . daugiausia įtraukti lietu
vių jaunimo. Mes senieji laips
niškai traukiamės iš gyveni
mo, — jaunimas privalo užpil
dyti pasidariusias spragas mu
sų eilėse.

Bet jaunimas, kuris noriai 
rašosi į Chicagos Lietuvių 
Draugiją, nori, kad apart ligos 
pašalpos, apart pomirtinės, jam. 
butų teikiama kas nors tokio 
dvasinio. Jie jauni mano, kad 
greitai neširgs; jie jauni ma
no, kad mirs tiktai už šimt
mečio, — tai kam jiems tiek 
daug rūpintis pašalpa ligoje ir 
pomirtine. Taip galvoja didžiu
ma jaunuolių, taip galvojome 
mes senieji, kol dar buvome 
jaunuoliais, Kada buvome jau
ni, kokiais sumetimais mes pri
klausėme į pašalpines draugi
jas? Priklausėm ne vien todėl, 
kad gauti'pašalpą ligoje ir po
mirtinę, bet kada būti organi

zacijoje, kur randasi šimtai ki
tų jaunų ir senų ir ten turė
jome progos veikti. Taip yra 
ir šiandie su musų jaunimu.

Minėjau,

Draugiškai,
Petras Lapenis, 

724 W. 18th St.

Draugijos Aktyviųjų 
Kontestantų Stovis 
Darbo Rezultatais

Senas Petras,

kad jaunitiins no

J. GB-46
Gerb. Ponas X, 
8653 So. Halsted St.

II. GB-27
Mrs. M. Ratkevičienė,
2431 West 47th Place.

III. GB 21
P. Miller,
1515 N. Irving Avė.

IV. GB-18
Mrs. V. Orenčienė,
3312 SO. Halsted St.

V. GB-12
J. A. Jankus,

Well, taip sakant, mes vis
gi dirbam, p regresu oj am, o ne 
regresuojam — geri ženklai. 
Praeitą savaitę mes perleidome 
pusžiemį; burtiškai kalbant, 
barsi ūkas, tas Lietuvos mitiš- 
kas gyvUoliukas, suėjus pusei 
žiemos apsivertė ant kito šo
no. Nežinau, kiek turės reikš
mės pusžiemis ant musų kon- 
testantų, — gal ir jie po pus- 
žiemio sukaupę savo energiją 
ir spėkas, kurie dar nepradė
jo dirbti — dabar imsis stro
piai už darbo.

Pavyzdžiui,
kuris nuo pat kontesto pra
džios labai drūčiai snaudė, bet 
po pusžiemio tuoj ėmėsi už 
darbo. Neabejoju, kad ir kiti 
kontestautai seks Seną Petrą 
ir prisimins, kad jau pusžie
mis praiįjo.

Laike praeitos savaitės dau
giausia pasižymėjo savo dar
bu tai J. Kemėšis, Ponas X, 
Mrs. RatkęvičienŪ, Mrs. V. 
Orenčienė, Kas daugiau pasi
žymės šią savaitę, tai maty
sime sekamo antradienio “Nau
jienose”.

Daug dar kontestantų nėra 
pradėję dirbti, iš jų yra didelis 
skaičius prityrusių darbuotojų.

500.00
IKI

3000.00
Universal Mortgage and Investment Co

G. A. SVKYS ~ .. 4XWNISEN
3320 So. Halsted St. Tel. Tards 5215

Skolinum dėl { Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy
bių.
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14 DIENŲ DYKAI
IŠBANDYMUI

Commonwealth Edison Co

Kostumeriams

ir virš

COMMOnhVEALim EDISON

jei tamsta faktų netu

ką atsa- 
priekaiš-

jumj 
diena

DYKAI 
KNYGELI

15 asme- 
dviejų.
tai Win- 

socialistų

rimai jper* 
•mokėjimo 852 W. 68rd St.

2050 Ei 92nd St.
11116 S. Michiran Avė.

w Neinvestuodami nei cento jus ga
lite skalbyklą arba prosą išbandy
ti savo namuose per dvi savaites. 
Ekspertas jums parodys kaip juos 
vartoti. Paskui galėsite, jeigu norė
site, juos įsigyti.

“vakarą”.
— prižadas 
Bet iš pa-

, ir labai ge- 
3 mėnesius 

piketuodavau

žinant, bet ir čia tamstos per 
dėta.

Vyriausia Įs 
taiga 451 Ele 

ktrikinių 
prietaisą.

Kodėl Gydytojai 
Prielankus Skys- 
tam Liuosuotojai?

■eltnfeiv 
. ... 8u»|. 
paslaptyje. 

rupM11n*a« pa-

žinoma 
kuris taip pa s i ra

SPECIALIS BIUDŽETO PLANAS

Toronto, Ont 
Canada

Mažas Įmokėjimas.
Likusius kas mėnesį su jūsų 

Elektrikos Sąskaita,

FEDERAL, ABC, 
THOR, CONLON, 

GRAYBAR

Po naujų savininkų 
Masažai — C 
' ' .? * . i ’. j ■ ■ .

SWIMMING POOL

Kur dikta- 
ten nėra

Elektrikinės Skalbyklos ir Prosai

Labai paprastai; 
spaudą ir seku visą, 
rašoma iš Winnipego 
kolonijos. Viską so
vietą, padarau išvadą

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

Mano darbdavys, jeigu neži
note, yra uhij 
žino mano nusistatymą. Ir tari) 
musų buvo kalba, kad jam grį
žus į biznį, su jo pagelba sto
siu unijon ir dirbsiu kaip uni- 
jistė — taįp;r;kaip ir jus visi. 
O pagelbėti piketuoti dabar 
jums jokiu budu negalėjau, nes 
mano sveikata yra blogam sto
vy ir, be to, turiu šeimyną pri
žiūrėti.

AIR TURKIŠKA PIRTIS
RTEENTH STREET BATU HOUSE 

908-910 We«t 14 th St.
jriežiura, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
ropodistai. — Atdara dieno ir nakti. — 
Moterų diena seredomis.

PHONE* CANAL 9560

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A Securlly Savlngs & CommercUI 
Bank Dulldlny

(Dlrectly aorou atreet irom Patent OtBea) 

WA8HJNGTON. D. C.

antrą
to,, kad , musų tėvai neturėto 
tų progų išsilaviriti, kokias mes 
šiandie turime? Ar gražu juok
tis iš to, kas jiems buvo bran

gis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei 
kurią balsuojama.

Antradienis, vas

ne pirmą sykį 
gieda J. M. ma- 
Praeitais metais

J. Martinonis man primeta, 
buk aš esąs “slapukas”. Ant 
to turiu pasakyti štai ką: šmeiž
tų nerašau ir neužsiimu jokio
mis provokacijomis, tai man 
nėra reikalo ir slapstytis; o jei 
aš pasirašau “Antanas”, tai 
nėra slapivardė. Nematau rei
kalo save reklamuotis, todėl ir 
nesirašau pavardės.

Metai laiko atgal, kada dau
giau rašinėdavau, turėjau sa-

Apie “skebavimą” ir kitus 
dalykusAš turiu pasakyti, kad ne 

vvinnipegiečiai darbininkai pa
rašė apie J. M. atsišaukimą, o 
lorontiečiai komtfnistai, kurie 
sėdi “Darbininkų žodžio” pa
stogėj ir laisto pamazgomis 
tuos asmenis, kurie jiems ne
pataikauja, taip kad ir buvu
siam bendrofrontiečiu J. M. te
ko tų pamazgų paragauti iš 
ten, iš kur jis nesitikėjo. Ma
tyt, kad J. M. mažai teskaito 
“Darbininkų žodį”, o jei ir 
skaito, tai nesuprato iš kurios 
pastogės durnai rūksta, nes ne 
j tą vietą pylė vandeniu, ku
riai buvo reikalinga.

Eisime toliau. J. Martinonis 
man užmeta aferisto kaukę, 
buk tai aš priiminėju iš kokių 
tai asmenų korespondencijas, 
perrašąs jas savo ranka, pasi
rašąs slapyvarde, ir pasiunčiąs 
“Keleiviui”.

Rodos, jau 
tokią giesmę 
no antrašu. 
“Naujienų” No. 125 irgi tą pa
čią giesmę buvo užtraukęs, bet 
aš jam atsakiau irgi per tas 
pačias “Naujienas” iš birž. 2 
d. 1933 m.

Jei J. M. pamiršo, tai galiu 
pacituoti: “Taip kad J. Novo- 
grodskas su taja mano kores
pondencija nieko bendra netu
ri ir jis man jokių informaci
jų apie Winnipego “K.” dr-ją 
nedavė. Ir antras dalykas; tuo 
laiku, kada aš rašiau tąją ko
respondenciją, tai su J. Novo- 
grodsku nieko bendra neturė
jau ir jokių susirašinėjimų ne
dariau.” Tą patį dabar atsa 
kau ir ant šio užmetimo, kad 
J. Novogrodskas jokių infor
macijų apie jus nedavė, aš pats 
susirinkęs medžiagos parašiau 
apie jūsų veidmainystę politi-

vo slapivardę, kurią pasirašv- 
davau “Aitvaras”. Manau, kad 
ir J. M. pastebėjo “Keleivy” 
ir “Naujienose” tokią slapivar
dę, ir toji mano slapivarde jau 
buvo visien 
vienas yra

Klauskite apie musų lengvą U 
mokėjimo planą. Mažas įmb 
kėjimas, likusi kas mėnesį kar
tu su jūsų Elektrikos—Patar
navimo sąskaita. įrengimai per 
kami ant musų ih 
Plano truputį brangesni.

Garsioji anarcmste Enima 
Goldman, kuri atvyko į Ameri
ką trims menesiams, specialiu 
prezidento Roosevelto leidimu. 
Karo metu ji buvo deportuota 
į Rusiją, bet greitai apsivylė 
bolševikiška valdžia ir spruko 
į užsienį.

Muilas, prosas ir prosinimo 
lenta DYKAI.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS

5514-16 W. ROOSEVELT ROAT
arti St. Loni. Ava. Tel. Kedzie 8902 ] g ||

Vanos, litram ir drnakoa vanoa. Į||ĮjĮj|
avrfanmlng pool. — ŠsrlBH

Ruišiką it turkiika pirtie moterimi 
stredomia iki 7 v. ▼.

Norėčiau pataisyti vieno drau
go klaidą parašytą “Laisvėj” 
ir, prie to, su bendra Toronto 
lietuvių visuomene pasidalinti 
mintimis.

“Laisvėj” parašyta, kad To
ronte yra generalinis streikas 
ir kad streiklaužiauja Butke
vičiai ir kiti.

Girdėjo skambinant — bet 
kur?

Aš čia vien save ginsiu. Ma
no amatas ištikrųjų yra “dress- 
maker”. Bet kad aš skebauju, 
tai melas. Aš ne tik neskebau- 
ju, bet jau du mėnesiai kaip 
nedirbu, ir tą galiu įrodyti.

Kodėl nesu unijoj? Gal ma
note, kad jos bijau?

Ne, Jus patys atsimenate, 
kai anais metais “Internationa 
Union” išvedė darbininkus 
streikan. Ar aš nėjau? Aš ta
da turėjau darbą 
rą. Išstreikavau 
dieną iš dienos 
Ir patys matėte.

Tai kodėl aš 
unijos 
vardą

Kadangi aš nedirbau ir ne
žinojau, ar mano darbdavys 
bus bizny sekantį sezoną, ii 
kadangi aš likau be darbavie
tės, dėl kurios turėčiau strei
kuoti, tai nesiradau jūsų tar-

Kiekvienas prietaisas dvigubai 
garantuotas.—išdirbėjo ir Edi
son Service. Klauskite apie 
LIBERALIŠKA UŽ MAINU0 

NUOLAIDĄ
perkant skalbyklas kainoje nuo 
$69.50 ar daugiau. Reikalaukit 

dykai knygutes “Care of 
Clothes”.

Miss Nau j ienos” 
balsavimo kuponas
Balsuoju už ........... ..................................................—..........

įeikit* daug retlUa 
prie patentą. Neriai. 
KuoUt rllkladaml ra 
apaaugojlmn a a ▼ o 
ramnnymu. Prlalu** 
kitę braižini ar mo
deli dėl Inetrukelk). 
arba . h raly kl te dėl 
NEMOKAMOS kny- 
rutSe “How to Oi** 
fui n a Falėat” Ir “Rreord of 
ventlon” formoe. Nieko 
nž informacijas k« daryti 
rallnfjlmal laikomi i 
Greita*. ataarcaa, 
tar»ay|tnaa.

ri, tai nesikabinėk prie tų as
menų, kurie su tuo dalyku nė
ra surišti.

Matyt, kad J. Martinonis ne
tiki šių dienų civilizacija, sa
kydamas: “Nes aš dar Toron
te neesu buvęs, tai negalėjau 
ne tartis su to laikraščio lei
dėjais kas link bendro fron
to.” Busiu priverstas tamstai 
aiškinti apie technikos išsivy 
stymą. Anglų ir lietuvių spau
doje buvo rašyta, kaip vienas 
amerikietis gyvendamas New 
Yorke apsivedė su panelia gy
venančia Švedijoj, su visomis 
ceremonijomis. Atmink, kad 
šiandien viskas padaroma su 
technikos pagalba. Taip, tie 
jaunavedžiai panaudojo telefo
ną ir apsivedė asmeniškai ne- 
simatydami. Taip ir tamsta ga
lėjai ir pasinaudoti paštu ir 
visus pasitarimus atlikti gyven
damas Winnipege ar kur kitur. 
Taigi čia ne faktas, kad tam
sta nebuvai atvykęs į Toron
to pasitarimui apie bendro 
fronto sudarymą su komunis
tais.

Kuponus siųskite

Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Aš manau, kad gerbiamoji 
“Naujienų” redakcija man leis 
tarti keletą žodžių kas link 
“Naujienose” tilpusios kores
pondencijos Jono Martinonio, 
mano antrašu. Kol dar nepra
deda eiti į polemiką su J. Mar- 
tinoniu, tai noriu tarti porą žo
džių tiems asmenims, kurie 
bus čia paliesti.

Aš jokiu budu negaliu pra
silenkti /su nekuriais asmeni
mis, jų nepalietus dėl tam tik
rų sumetimų, kurie mane ver
ste verčia juos minėti. Taigi 
aš manau, kad tie asmenys 
man už tai atleis ir nepalaikys 
už blogą ką aš čia sumi
nėsiu.

Dabar eisime prie paties rei
kalo.

Pirmiausia J. Martinonis, 
nieko neapgalvojęs ir nesusi- 
radęs argumentų save pasitei
sinti, rašo visai nebūtus daly
kus ir liečia nieko nekaltus as
menis, kurie visai su tuo da
lyku nėra surišti ir apie ku
rios J. Martinonis rašo save 
apsigindamas.

Paimsiu tik pirmuosius J. 
Martinonio žodžius: “Winnipe- 
giečiai kairieji (darbininkai, 
(kas tokie?) per “Darbininkų 
žodį” (1 d. gruodžio 1933 m.) 
parašė apie mane: kam aš siun
čiau “Naujienoms” atsišauki
mą į Kanados lietuvius, kad jie 
paremtų Juozo Janušausko 
skridimą iš Amerikos į Lietu-

Martinonis man primeta 
aš geriau taršius dėl ben- 
fronto su fašistais, o nt 

su kairiaisiais darbininkais. Tu
riu pasakyti, kad jokio skirtu
mo nematau tarp Hitlerio ii 
Stalino diktatūros 
turą viešpatauja, tai 
laisvės darbo klasei.

bijočiau 
ar kad ji turi 
industrial?”

Gydytojas jums pasakys, kad netinka
mai parinkti liuosuotojai yra paprasta 
priežastis kroniiko užkietėjimo.

Byle kuris ligonbutys gali suteikti 
įrodymų kiek daug blėdies yra pridarą 
aitrus liuosuotojai. kurie sausina Sys
tem), silpnina žarnų raumenis ir net 
yra kenklmingi kepenims ir inkstams.

Ant laimės, žmonės urnai grįžta prie 
liuosuotojų. kurie yra skystos formos. 
Kiekis skystaus liuosuotojo gali būt 
mieruojamas. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite 
nereikės priimti “dvigubu kiekį” 
ar dvi vėliaus.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin patai
so vidutiniiko žmogaus vidurius taip 
reguliariškai kaip laikrodį į keletą sa
vaičių laiko. Kodėl jį neišmėginti? Kai 
kurias piliules arba tabletkas gal leng
viau nešiotis. Bet juk abelnai mažai 
“patogumo” byle kuriame iš liuosuo
tojų, koris priimama tankiai, jus turi
te jį nešiotis su savim kur jus ne ei
tumėt!

Viena tik skonis Dr. Caldwell’s Sy
rup Pepsin pasako jums, kad jis yra 
naudingas. Gera skonis, puikus veiki
mas. Saugus dėl nėščių motinų, ir kū
dikių. Pas visus vaistininkas buteliuose 
prirengtas vartojimui. Narys N. R. A.

Man tokia pašaipa pasirodė 
šlykšti. Apleidžiant salę, tūlas 
draugas kampe šaukia: “Social- 
fašistei nepatiko!” O kas bu
vo, kad patiktų? Pasimokinau 
tik tą, kad jus sau randate sal
daus juoko ir pasilinksminate, 
kai gaunate iš ko pasityčioti 
ir išniekinti tai, kas kitam 
brangu.

Pasitikus gatvėj nežinai iš 
tikrųjų, ar sveikintis, nors bu
si pažįstamas ištisus metus, nes 
kai gausi žvilksnį, tai, rodos, 
lysk žemėn. Nejaugi ir tai iš

1 draugiškumo? Bet kam čia tas 
viskas? Jums brangus komu
nizmas, man brangus mano 
“izmas”, kitam kitas “izmas” 
— tai ar negalime vienas kito 
melagingai nešmeižę savo dir
voj dirbti. O dirva visur plaiti 
ir darbo gražaus visur yra.

Tai, gerbiamas tamsta, buk 
tiek teisingas ir atsiimk savo 
negražius žodžius.

Mano pavardė, tapus Kana
dos piliete, susitrumpino iš But
kevičienės j Batkienę. Nors ne-

Jeigu aš simpatizavau vie
nai unijai, tai kodėl mano min
dys turi keistis prieš antrą? 
Ar ne tie patys žmones? Tik 
vardas ir vadai kiti, o nariai, 
kurie sudaro svarbą, tie patys. 
Bet ir šioj unijoj, tikiu, esate 
jau mane matę.

Prikišai tamsta “kultūrinin
kai”. Iš tikrųjų, neužgaulioki
te tą draugiją. Ir galite pasi
skubinti atšaukti, nes aš visai 
jokiai draugijai dabartiniu lai
ku nepriklausau. Tik prijaučiu 
ir, žinoma, ką galiu pagelbiu 
“Kultūrai”, nes tai yra viena 
rimčiausių draugijų Toronte.

Kviečiate visus darbininkus 
jungtis! O kaip jus norite vi
sus sujungti? Ar šmeižtais ir 
pažeminimais ? Paprastai žmo
nių ir draugijų simpatija įsi- 
gijama vakarų ruošimu ir drau
giškomis sueigomis. Ar ne? Pa
vyzdžiui, ruošiate 
Afišose kvietimas 
palinksmint visus, 
šalių klausant, kyla klausimas! 
— kokie jūsų parengimai?

Kiekvienas išsilavinęs ir pro
taująs žmogus turi jus apgai
lestauti. Pasitaikė ir man po
rą kartų matyti vaidinimus jū
sų salėj, bet manęs jš tikrųjų! 
nepalinksminote. O, ne! Kjo- 
del?

Nes ten vien.išjuokimas drau
gų bei tėvų. Pavyzdys: mono 
jogas “Davatka”, ta “davatka” 
užsidėjusi rąžančių iki kelių il
gumo, jei neklystu, padarytą 
iš raudonų uogų, ir kalba nie
kus apie kunigiją ir tt. Dau
guma kvatojasi. Bet iš ko? 
Verkti reikia prisiminus kokie 
tamsus musų tėvai, prabočiai 
ir draugai buvo. Tatai buvo 
galima rimtu ir gražiai pamo
kinančiu budu apibudinti. O

Turėčiau dar daug 
kyti į J. Martinionio 
tus, bet nematau reikalo į to
kias nesąmones atsakinėti, nes 
gerbiu laikraštį, tai ir neno
riu leistis į ilgesnę polemiką.

Su šiuo rašiniu skaitau po
lemiką su Jonu Martinoniu 
baigta. — Antanas.

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

Gal bučiau ir iki šiol taip 
pasirašinėjęs, bet atsirado an
tras korespondentas, S. V., ku
ris pasirašo tokia pat slapivar
de, kaip aš pasirašydavau. Tai 
tuo tikslu, kad neklaidinus 
skaitytojų, ašį nustojau pasi
rašinėjęs “Aitvaru”, o pradė
jau pasirašyti “Antanas”.

Ir ateityje nemanau pasislė
pęs rašyti, kaip kad kiti kores
pondentai daro, su kiekviena 
korespondencija vis kitafip pa
sirašo, slėpdami savo veidą prieš 
visuomenės akis.

Apie “slapukus” jau bus 
gana. Eisime į kitus dalykus, 
kurie gal bus įdomesni. J. M. 
pasiteisindamas rašo: “Bet bu
vo sveikintas “D. ž.” ne vieno 
asmens, kaip kad Antanas 
ko. Tame sveikinime yra 
kių 15 socialistų parašai.”

Gerai. Jei taip, tai kodėl 
viešai nėpasiskelbėt po tuo 
sveikinimu, o pasislėpėt kaip 
žvirbliai nuo vanago? Tai čia 
aiškiai matosi, kad provokaci
jų lizdas sukamas ne 
nų, bet gal vieno ar

Ant kiek aš žinau, 
nipege nėra jokios 
kuopos, kuri oficialiai galėtų 
pasirašyti po tuo pasveikinimu. 
Ir jei kas yra pasirašęs, tai ne 
organizacijos vardu, o pavie
niais asmenimis. O jei pavie
niai asmenys pasirašė, tai kam 
reikėjo slėptis. Juk tame nie
ko tokio baisaus nėra. Jeigu 
po tuo pasveikinimu pasirašė 
15 asmenų, tai kodėl “Darbi
ninkų žody” tik vieno J. Mar
tinonio pavardė nefiguruoja? 
Užtai nėra reikalo J. M. taip 
karščiuotis ir puldinėti ant ki
tų, nes esi toks, kaip nupiešia 
paties darbai.

J. Martinonis sako: “Anta
nas tvirtina, jog ten buvęs tik 
mano vieno parašas? Juk aš 
tuo laiku, kada sveikinimas 
siųsta, ne Winnipege nebegjr- 
venau.” Tai iš kur J. M. para
šas atsirado po to pasveikini
mu? Jau čia aiškiai matosi, 
kad užsigynei, kaip tūlas apaš
talas Kristaus. Jei nebūtų bu
vę J. M. parašo po tuo pasvei
kinimu, tai iš kur butų žino
ję “Darbininkų žodžio” leidė
jai apie tokį nekaltą avinėlį, 
kaip J. Martinonis. Aš manau, 
kad netolimoj ateityje pama
tysim, kas per vienas tas ben- 
drafrontininkas yra. Tada jau 
plati visuomenė galės matyti 
kur Winnipego socialistai ran
dasi, kurie anksčiau sieksni
nius straipsnius rašė apie so
cializmą.

Man labai nuostabu žiūrint 
į tokį J. M. klausimą: iš kur 
aš pažystu Winnipego lietuvių 
veikimą, gyvendamas už kelių 
šimtų mylių 
skaitau 
kas yra 
lietuvių 
ėmęs į 
ir aiškiai matau koks yra vei
kimas. Aš dabar paklausiu J. 
M.: iš kur Žinai apie Vokieti
jos padėtį? Juk toliau gyveni, 
negu aš nuo Winnipego, o dėl 
to žinai kaip socialistai su ko
munistais veikia.

J. .Martinonis man primeta, 
kad aš p-nią Jokubynienę pa
niekinau — tik už tai,/kad vie
ną kartą ji nepaklausiusi ma
no diktavimo ir negiedojus cho
re taip, kaip aš norėjau. Pir
miausia turiu pasakyti, kad aš 
neesu joks diktatorius ir cho
ro vedėjas ir jokio choro ne
organizavau, taip kad p-nia Jo- 
kubynienė su manim jokių ne-, 
susipratimų dėl choro neturė- 4562 Broadway
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x4833 Irvhig- Park Blvd
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KENKSMINGA SPEKULIACIJA

Jungtinių Valstijų valdžia paskelbė mokėsianti 35 
dolerius už unciją aukso, ir tuojaus iš visų Europos 
kraštų auksas pradėjo plaukti į Ameriką, nes tenai auk
sas yra daug pigesnis. Kas turi aukso, skubinasi pada
lyti pelną. Tas pelnas daugumoje pateks į privatinių 
spekuliantų rankas.

Prezidentas Rooseveltas, žinoma, neturėjo tokio 
tikslo, kad spekuliantai pasipelnytų. Jisai norėjo tiktai 
numušti auksinę dolerio vertę. Pasakydamas, kad už 
unciją aukso bus mokama $35, jisai nustatė, kad dole
ris bus vertas 59 auksinius centus. Tačiau tuo jo pa
tvarkymu naudojasi tie, kurie turi aukso.

Iš to matome, kad toks būdas nustatyti dolerio ver
tę, kokį pasirinko Amerikos valdžia, yra netikslingas. 
Užuot žadėjus mokėti už auksą daugiau, negu jisai ver
tas, reikėjo susitarti pinigų klausimu su kitoms šalims, 
ypač Anglija, ir išleisti naujus dolerius, kurie turėtų 
aiškiai nustatytą auksinę vertę, taip kad keičiant auk
są j dolerius arba dolerius į auksą nebūtų nei pelno, nei 
nuostolio.

Vietoje to, valdžia stengiasi pakeisti senojo dolerio 
vertę. Bekeičiant ją, doleris nuolatos tai puola žemyn, 
tai kyla aukštyn, kas duoda progos bankams ir atski- 
liems turtingiems žmonėms doleriais spekuliuoti. O tuo 
tarpu prekyba nukenčia, nes pirkliai nežino iš anksto, 
kokias kainas jie turės imti už savo prekes. Negalint 
iš anksto atspėti, kokios bus kainos, negalima duoti di
desnių užsakymų dirbtuvėms.

Kad biznis atgytų, jam reikia didesnio tikrumo.

de4 
jų

ne- 
ką

FRAKCIJOJE TRIUKŠMAS

atsišau- 
pasiren-

Franci-

Premjeras Daladier atstatė galingąjį Paryžiaus 
policijos viršininką Chiappe ir priėmė rezignaciją trijų 
ministerių, kurie bandė tą viršininką užtarti. Kraštuti
niai dešinieji — royalistai (monarchistai) ir klerikalai 
— dėliai to kelia demonstracijas sostinės gatvėse.

Paryžiuje eina gandai, kad dešinieji gali, padaryti 
ginkluotą sukilimą prieš respublikos valdžią, ir atrodo, 
Kad tie gandai nėra tušti, nes socialistų vadai 
kė į savo partijos narius, ragindami juos būti 
gūsiais jėga atremti atžagareivių “pučą”.

Tačiau vargiai yra pagrindo manyti, kad
jos respublikai grasina artimoje ateityje rimtas pavo
jus. Didžiausia jos bėda yra ta, kad ją valdo partija, 
kuri neturi daugumos parlamente. Jos gyvavimas pri
klauso nuo kitų partijų malonės. Kada ji negali susi
tarti su socialistais, tai ji ieško paramos vidurinėse 
partijose. Kada vidurinės partijos bando valdžią tempti 
perdaug į dešinę, tai ji vėl prašo socialistų pagelbos. 
Taip ji visą laiką svyruoja tai į vieną, tai į kitą pusę.

Suprantama, kad tai jos autoriteto nestiprina.
Paskiausios žinios iš Paryžiaus sako, kad Daladier 

kabinetas, galų gale, nutarė nutraukti visus ryšius su 
dešiniaisiais ir kviesti talkon socialistus. Policijos vir
šininko ChiappJ^ pašalinimu jisai paskelbė karą reakci- • • .jai.

Bet ar ilgam? Francijos socialistai radikalai, kurie, 
nežiūrint savo garsiai skambančio vardo, yra viso tik 
liberalai, labai dažnai nusigąsta patys savo drąsos.

IEŠKO NAUJO DIEVO

kovoj Insull’as prasisko- 
kitiems ir net savų pinigų 
$100,000,000 sukišo. Galų 
pasirodė, kad Gleveland’o

jis pats beveik sau 
nusisuko ant krūvos

Insull’as dar susi-

susikišęs į 
į Paryžių, 

karšta, nes 
uostinėjo

r
nežino kitų lietuviukų kompa 
nijų? Visi tie lietuviški finan- 
sieriai norėjo mus visus “tur
tingais ir laimingais” padary
ti. žmonės jais pasitikėjo ir 
pirko iš jų nąmtfs, farmas, ak
cijas (serus), bondsus. Jei 
žmogus turėjo vieną išmokėtą 
namą, — jam to neužteko. Jis 
užtraukė ant to namo pasko
lą ir su gautais pinigais pirko 
kitą, nes spekuliantai jam sa
kė, kad nuomomis (rendomis) 
kitą išmokės ir paskui 
du namu.

Bet laikai persimainė, 
žmogus, bemokėdamas
skolas rendomis, pasijuto ga
lų gale, kad nei vieno nebetu
ri, — abu namu kas tai iš jo 
atėmė. Kiek žmonių tokiu btf- 
du prarado savus namus, ku
riuos jie galėjo turėti, jei ne
būtų norėję turėti tiek, kiek 
jau buvo negalima.

Ir taip pasirodo, kąd mes 
visi esame daugnoriai, besočiai 
kiauliųkai, ir dėl tos besoty- 
stės prarandam kaį kada ii 
tai, ką butume galėję turętį. 
Didžioji kiaulė viską suėda...

.. . ............. .
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turės

ir tas 
savo

Vokietijos naciai nesitenkina tik valdžios formos ir 
politinių įstaigų pakeitimu. Jie nori pakeisti ir vokie
čių religiją, nes jiems nepatinka, kad krikščionybės kilmė 
yra žydiška. Jie norėtų turėti “nordišką” (šiaurinių 
tautų prigimčiai tinkantį) tikėjimą.

šiomis dienomis Berlyne buvo susirinkęs būrys 
hitleriškų teologų, kurie mėgino tokią tautiniai-rasinę 
religiją sugalvoti. Bet jie negalėjo tarp savęs susitarti. 
Vieni dieviškojo mokslo specialistai sakė, kad dar galė
tų būti pataisyta krikščionybė, išmetus iš jos Senąjį 
Testamentą, kuriame pasakojama žydų tautos istoriją. 
Naujasis Testamentas galįs būti paliktas, kadangi jisąi 
kalbąs apie Jėzų, o Jėzus buvęs ne žydas, bet “nordi- 
kas”. Tuo gi tarpu kiti Hitlerio teologai siūlė atmesti 
ne tik Senąjį, bet ir Naująjį Testamentą, ir pasirinkti 
grynai “tautišką” dievą. <

venimą pasidaryti? Kiek to
kiam žmogui yra verta siųtpa- 
tija to žmogaus, kuris turi eko
nominį perteklių, p suvargu
siam savo prieteliui tik simpa
tiją tegali dubti?.... Alkanam 
geriau butų jaustis, jei jam 
širdį peiliu pervertam, negu 
nieko jam nęręiškįąniį simpa
tijos žodį ištartum!.. Simpati? 
ja yra pigus dalykas, ir 
to kiekvienas gali lengvai 
suteikti.

Ir taip nei vienos dienos 
galiu praleisti nepatėmijęs
nors parašytą apie “garbingą” 
Insidl’ų šeimyną. Taip jau at
sibodo apie jį girdėti, kad iš
girdus Insull’o vardą, darosi 
koktu ir pikta. Aš nesu taip 
jau pavydus, jei žmogus gali 
įsigyti kiek turto nors senat
vei. Bet šiam žmogui, kad ir 
jo nelaimėj, gal nenorėsiu nei 
tos pigios simpatijos išreikšti. 
Aš visai nesu priešingas jei 
mano kaimynas geriau gyvena, 
negu aš. Juo daugiau jis turi, 
tuo geriaus yra ir man — ma
no paties gerbūviui.

Ne vienas Samtfel Insull yra 
tokis kiaulė, bet jis yra labai 
geras pavyzdys kiauliškumo. Jis 
tik gal nėra taip gabus, kaip 
daug žmonių buvo įsitikinę. 
Jei jis butų buvęs kiek gabes
nis, jis gal nebiftų įsivėlęs į 
tą klampynę, kurioje jis šian
dien tebebraido. «

Geresniais laikais, kada pas 
žmones buvo pinigų, beveik, 
visi buvome pagirti dėl pasi
sekimo bizny j. Šii' žmonėmis 
tąsyk būdavo negalima susikal
bėti, — visi buvojabai išdidus, 
daug žinojo ir jiems nieko ne 
buvo galima paš/ij^yti. Aš nie
kad neužmiršiu vieno atsitiki
mo tų gerų laikų, kuomet aš 
dar gyvenau Chicagoj. Laike 
pietų, gana didelis būrelis dak
tarų, bankierių, advokatų, real- 
esleitininkų ir kitų susirink
davome į vieną valgyklą West- 
sidėj 
davo 
lo ir, 
daug
ir ginčų. Aš pamenu, kartą vie
nas entuziastiškas namų per
kločiau to jas (realesteitininkas) 
pasisakė, kad, esą, už dešim
ties metų namų vertė Chica
goj e bus du syk taip aukšta, 
kaip ji tąsyk buvo. Tąs jo pa
reiškimas sukėlė 'manyje nuo
širdų juoką. Tas' žmogus nu
stebusiai žvilklerėjo į mane ir 
paklausė manęs, “kodėl aš juo
kiuos?” Aš jam atsakiau, kad 
“už dešimties metų jus negau
site nei pusės to, kiek dabar 
tie namai kainuoja. “You are 
erązy”, — jis man atsake. Tas 
buvo pradžioje 1927 m. vasa
ras, Mano pranašavimui nerei
kėjo dešimties metų. Gerlaikio 
burbulas supliuško 1929 m. pa
baigoj. Ir aš tą pranašavimą 
pasakiau mąstydamas “devy
nioliktu kimo pajautimu”. Tas 
žmogus, kuris mane “kreizium”* 
išvadino, vargu ar mokėjo sa
vo vardą pasirašyti. Bet su 
jup buvo negalima susikalbė
ti. Tais laikais ir ignorantas 
buvo labai išmiptingas, jei jis 
dolerių turėjo. Tais laikais ir 
kiek apsišvietęs žmogus buvo 
duTuįus, jei dolerių neturėjo.

Pas mus pačius lietuvius ar 
daug tokių “garbingų” In- 
autt’ų buv^>, ią^ar-mąkar 

taįįpe? jKas

i^ra, kurie j triįjMpij liaikij

' — V-i-t4’'Į<wy.

Indiana Harbor, Ind

Beveik nėra tos dienos, kad 
angliškuose laikraščiuose ne
būtų kas nors parašyta apie 
Samuel Insull ir jo “garbingą” 
šeimyną, arba apie tų žmonių 
sugriuvusią “aukso karalystę”. 
Insull Utility Investments, Inę.. 
kuri apvogė vargšus žmone- 
lius, iščiulpdama iš jų apie 
»$600,000,000. Tokia milžiniška 
suma buvo išviliota iš pasiti
kinčių avelių-žmonių to “geni
jaus” — kiaulės finansų kara
lystėj, kurios tikra apyvarta 
pradžioj 1933 m. buvo tik apie 
$80,000,000. Gerais laikais nie
kas nedrįso priešingo žodž’o 
prieš Insull’ą tarti. Jis buvo 
viskas. Romos imperijų valdo
vai nebuvo taip gerbiami, kaip 
buvo Samuel Insull gerbiamas 
ir ant rankų nešiojamas.

Viskas gerai buvo, kol vis
kas gerai ėjo, Pabaigoj 1929 
m. kažkas negero pradėjo da
rytis sU kapitalistine “prus- 
perity”. Darbai apsistojo, Ver
te akcijų (Šerų) pradėjo pul
ti žemyn, bet Insull’o serai tū
lą laiką nenupuolė. Mat, jis 
tuo laiku buvo susikibęs kovoj 
su kitais dideliais tūzais finan
sų karalystės iš CIeveland’o, 
kurie buvo sumanę susipirkti 
daugumą Insullo Šerų ir taip 
įgyli kontrolę jo karalystėj. 
Toj 
lino 
apie 
gale
tūzai buvo kiek gąbesni ir pri
varė Insull’ą prie-;bankruto. It 
taip subyrėjo Insullo “sostas”, 
jo milžiniška dviejų bilionų im
perija, o 
sprandą 
aukso.

Paskui
graibslęs apie $10,000,000 (taip 
žmones kalba) ir 
“siutkeisą” išdūmė 
Ten jam pasidarė 
Amerikos agentai
tiek vieną pėdsaką. Be to, Fran
cijos valdžia galėjo išduoti eks- 
tradiciją ir taip sugrąžinti In
sull’ą atgal į Ameriką.

Iš Francijos Insull’as išva
žiavo į Graikiją, manydamas, 
kad ten Amerikos valdžia prie 
jo neprieis. Bet pasirodo, kad 
ir iš Graikijos jį iškrapštys. 
Deportuotas iš Graikijos, laik
raščiai sako, gal jis važiuos į 
Persiją. Ir taip pasirodo, kad 
slapstymasis tos didelės kiau
lės dar nepasibaigė.

Ne be reikalo mes vienas 
kitą kai kada vadiname kiau
lėmis. Dažnai žmogus yra di
desnė kiaulė, negu pati kiau
lė. Paversk “besotei” kiauri 
vežimą kukurūzų. Ji iM'isies iki 
kiek ji yra “nesoti” ir pasku‘1 
eis kur nors į purvyną sald
žiai, ramiai miegoti. Bet tegu 
žmogus įsigija nuli joną dole
rių, — jam to neužteks. Tai 
žmogiškai kiaulėj niekad perą 
ribų pasitenkinimui, troškimui, 
— kad tik visko daugiau. Ir 
dėl šitos žmogiškas kiaulės vi
sas pasaulis, visa varginga žmo
nija, kenčia ekonominį neda- 
teklių, kuomet visur yra di
džiausias perteklius.

Ką tu ir aš butume padarę 
būdami Insull’o vietoj ?,.. Gal 
ir mes butume buvę tokios pat 
kiaules. Gal žmogus gyvenime, 
kitoks ir negali būti, nežiū
rint, kad jis ir bando būti gc-

. ras, miekši^Ugais, ^ų>mrt$8: 
kitų tom vargus ir bėdas, /
simpalįguojai Q
simpątiH yęa veri* klCr!e i trW! ’f
ris stabuose iiallfiga Kas ne|iuo,

pietauti. Mes visad bu- 
susėdam prie vieno sta- 
pietaudami, turėdavome 

žingeidžių pasikalbėjimų

Antradienis, vai 6, 1934
ĮflLiĮlIlIĮIlMSIiMf HMūaBIMlMMIIIN.1 UĮ).tllLlll.|ll.lWI 1IIŲ ------------------------- - -------------

daug darbavosi katalikiškose 
draugijose, bet skirtingose pa
rapijose. P-as Savickas priklau
sė airių parapijai, o panelė O. 
Rastutikė lietuvių parapijai.

Po jungtuvių jaunavedžių tė
vai lietuvių parapijos svetainėj 
iškėlė šaunias vestuves. Supra
šyta daug svečių, įturie lįnks- 
minosi ir linkėjo jaųnavedžįams 
laimės ir daug labų dienų atei
ty. Aš ir nuo savęs lįnkiu jiems 
daug laimės.

šauni party
Aną dieną pas pp. Kolus bu

vo suręngta labai vykusi party 
jų sunaus gimimo dienai pami
nėti.. Suprašyta gražus būrelis 
rinktinos publikos. Visi gražiai 
liųksminosi prie gardžių valgių 
ir saldžių gėripių, linkėdami 
jaunuoliui sveikam ir stipriam 
išaugti tokiu, kokiu yra jo te
velia ar motinėlė.

P-as Jonas Kolas yra gana 
veiklus, tarpe musų išeivijos 
Indiana Hajrbore. Be pertrau
kos užima, draugijose valdybos 
vietą. Dabar yra SLA. 185 kp. 
pirmininku ir L. P. D. KUubo 
fin. raštininku. Ponia Kulienė 
irgi nepasiduoda savo vyrui ir
yra buvusi per daug metų SLA. tarpe vietos lietuvių. 
185 kp. Ąm raštininke. Ji yra. 
pavyzdinga šeimininkė.

Grand opening
Nors aš oficialiai ir nebuvau

prašytas, bet, taip sakant, į lie
tuvišką užeigą nėra reikalo vi
sus prašinėti: gali užeiti ir ne
prašytas, laukan neišvarys. 
Taip ir aš padariau sužinojęs, 
kad bus šaunus pokilis pas pp. 
Stasį Barzdį ir (Praną Rudį, ku
rie atidarė labai puikų tavern 
adresu 3527 Main St.

Kaip paprastai, jeigu žilas 
Senelis nori sužinoti, tai jam 
prisieiną žinios patirti per rak
to skylutę.

Kita party buvo, tai gana 
šaunus jaunimo susirinkimas. 
Jis įvyko pas Praną Jutkų. Par- 
ty buvo surengta Pranui Jut- 
kui, Jr., kuriam sukako 16 m. 
Jaunuolis lanko aukštesnę mo
kyklą ir gerai mokinasi.

Pranukas turi tris seseles, 
kurių vyresnioji baigė jau 
aukštesnę mokyklą su pagyri
mu ir yra gabi muzikoje. Pra
nas Jutkus Jr. susilaukė labai 
daug gražių dovanų nuo savo 
draugų.

Svečiai, palinkėję Pranukui 
visokių laimių, skirstėsi kožnas 
sau.

Pranas Jutkus Sr. ir ponia 
P. Jutkiene daug darbuojasi

Šiuo kartu tiek. Kitą kartą 
' pranešiu daugiau apie vietos 
| lietuvių veikimą.

žilas Senelis.

šis bei tas iš musų padangės
> , I ■

Baigiąnt senuosius 1933 m. 
pas mus visi atvirai kalbėjo, 
kad ateinantys 1934 mętąi bus 
daug geresnį.

Senieji lietuviai sakydavo, 
kad sunku yra įkalbėti sveikam 
ligą. Bet kaip kada. įkalbą. 
Taip, kaip ir per paskutinius 
keturius metus buvo. kalbama, 
kad “prosperįty” ateiną. Ir iš 
tiesų — ženklas jau rodosi ir 
gerėja, senieji laikai gal' būt 
ateina. * :

Būdavo pirmiau, jeigu žmo
gus kur gavo progos uždirbti 
dolerį, tai laike jį įtik nusipir
kimui duonos ar kitokios būti
nos reikmenės, o apie “extrą” 
praspendijimą tai nė kalbos ne
buvo. Dabar jau kitkas.

Praėjusį šeštadienį apsivedė 
p. Savickas su panele Anną 
Raštutike. Abudu Vra Ameri
koj gimę ir augę. Amžinu, 'ry
siu surišo juos kun. K. Bič
kauskas. Laike jungtuvių links
mino susirinkusius vargoninin
kas Antanas Glemža.

.J ".'f1 .*!> >■
>■!'...» 'O! r11 ■eUl'ILL-O.. l'U'l w<r JTUI   -UI

. Robert įoųis Stpven^bn, Verte A. Kartono*

Turtų Sala
(Tęsinys) <

pasiėmiau jį ties juosta, lyg 
kokį pelų maišą ir vienu užsi
mojimu išbloškiau iš laivo. 
Jis garsiai tėškė į vandenį ir 
pasinėrė; raudonoji kepurė 
nusimovė ir pasiliko plūdu
riuojanti ant viršaus; o van
deniui nurimus, aš mačiau jį 
ir Izraelį Hands greta vienas 
kito gulinčius ant dugno, abu 
šlubuojančiu, kartu su virpan
čiu vandenio;■ judėjimu. O’ 
Brien, nors gan jaunas vyras, 
jau buvd labai plikas. Jis ten 
ir gulėjo, padėjęs savo plikę 
ant antro žmogaus kelių, ku
ris nužudė jį, o greitosios žu
vy# mėtėsi į visas puses virš 
abiejų

T-*
pakilęs. Jau buvo taip arti 
sąulėįeidžįo, jog nuo vakarinio 
salos kranto pušų šešėliai 
driekėsi visą prieplauka, už- 
mesdami savo karpytų formų 
viršūnes ant laivo paviršiaus. 
Jau buvo pakilęs ir vakarinis 
vėialis, nors gerokai sulaiky
tas dviem viršūnėmis kalvos 
iš rytų puses, vis dėl to, raiš
čiai jau švilpė," o liuosos burės 
pliauškėjo iš visų pusių.

Aš pradėjau nujausti laivui 
pavojų, šalines bures aš grei
tai nukabinau, kurios nukrito 
ant laivo grindų; bet su did
žiule bure buvo netaip lengva. 
Žinoma, laivui pakrypus ant 
šono, skersinis burių rėmas 
nusisukę žemyn nuo laivo ir

Dabar aš jau vienas tebuvau'jo kampas ir vien® ar
Jaunavedžiai iki apsivedė ant laivo; vanduo jau buvo dos burės buvo vandeny. ( .d.)

LAIKAI MĄINOSI

čioja gatvėms jęuns yra pra
radęs viltį savo ateičiai, kuris 
nebeturi progos, kaip sau? jšyJ

nežino, kad Jie •; buvo nęusų 
^toliai”, musų Seserys”? Kas

,>■■■11111 mm ■■rm i <i|.i-»......... ,i

® JUM. Km« »»•*«-. Uį-. Gi* 
/ ” * R**

/

ir--**—**; *

i'’ W

1917
1934



I r
<♦ i '■

H V ■ -
* < ! > i »

< >. I

Antradienis, vas. 6, 1^34

Tarp Chicagos
Lietuvių

Iš Chicagos išvežė 
partiją deportuoja
mų imigrantų; trau

kinys pilnas

susi-

NAŪJlfiNOŠ/Chicago, Ui.
-■ ' , ■ - - - I ■ -- - 1- - - .

Tarp deportuojamų viena 
tuvė — p. G. Vaškienė

lie-

f. b. —.11 4 IK 1111 ■ Ma<nOi OilllW» ■imi

St. Vitkus—vice-pirm., A. Mar
tišius—protokolų raštininkas. 
Kiti valdybos nariai senieji. 
Beiškia, pusė naujos valdyboj

Kiek girdėti, valdyba tariasi 
pasiūlyti kuopos nariams su
rengti vakarą dėl narių, tain 
sakant, susipažinimo
draugavimo, paakstinimo dau
ginus veikti. Jei tikrai tokis 
pasiūlymas bus duodamas na
riams, tai svarbu, kad kuo datb 
giatfsiai narių dalyvautų susi
rinkime ir tą pasiūlymą pri
imtų. Taigi, dar primenu na
riams, kad trečiadienio vakare 
dalyvautumėt susirinkime.

— A. Narbutas, Org.

Štai 'ir ma^na nnmie, bet ji 
ne viena, matosi šalę jos kokis 
tai tėvas, o gal patėvis. Pasi- 
baladoja į duris. Barberis ne
leidžia. “Mama” baldo dar 
smarkiau, o “tėvas” siunčia ją 
eiti iš kur parėjusi. “Mamą”, 
netekusi kantrybės pasišąukią 
policija, o šioji išlaužia duris 
ir įleidžia mamą. Be to poli
cija tėvą pasiima su savimi 
ir pasilaiko nakvynei, o ant 
rytojaus dar turi užsimokėti 
už padarytą “mamai” nemalo
numą. Kaulas.

Nepamirškite!,

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

Pruseikai ir Butkui atsibodę1 
meluoti ir blofuoti. Už tai ir 
atsiradusi sklofca.

Dabar Č?ruseika prisipažįsta, 
kad praeityje buvo padaryta 
klaidą ir nesuprastas darbinin
kiškas judėjimas, Sklokininkai 
tikisi, kad jie atims visas ma
ses iš Bimbos ir Andrulio. Sa
ko galį tai patėmyti “Laisvėje” 
ir “Vilnyje”, kaip jie verkia 
kasdien, kad Pruseika nuodinąs 
jųjų pasekėjus. Andrulis iš pik
tumo tik šaukiąs “revoliucija-, 
revoliucija ir kovingumas!”

Sklokininkai padare neblogą 
biznį, žmonių buvo artipilnė 
svetainė ir prie baro biznis ne
blogai ėjo. —rBuvęs.

Bridgeportas giriasi 
su savo “strielčiais”

patiems skaitytojams 
—-Raulas.

DR. STRIKOI/TS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas- 4645 S. ASHLAND AVĖ 

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedalioj pagal ratarimą 

Ofiso Tėti Bonlevard 7820 

Nam< Tėti Prosptct 1930

šeštadienį, vasario trečią die
ną, 3 vai. po pietų, pribuvo 
traukinys į La Šalie stotį iš 
vakarinių valstijų su deporta
vimui surinktais imigrantais iš 
tų valstijų. Traukinys lauke 
nuo 3-jų iki 11 vai. vakare, kol 
valdžios agentai sutvarkė Chi- 
cagoj surinktus slaptai atvyku
sius į šią šalį imigrantus. Ir 
priliodavo jų septynis vagonu4?, 
kaip 11:20 vai. vakare trauki
nys išėjo į rytus, kur dar dau
giau įvairiose vietose laukia su
rinkti tokie pat pasažierai.

šituos visus imigrantus ve- 
laukia jų 

į Euro-

RADIO
ŠIANDIE PEOI’LES

PROGRAMAS
RADIO

Fu’rnt-
šiandie

vai.

ža į New Yorką, kur 
laivas. Juos visus veš 
pos šalis.

Tas pats traukinys 
Yorko grįždamas į 
rinks tokius pat slaptai įvažia
vusius į šią šalį japonus, chi- 
niečius, meksikonifs, Pietų 
Amerikos šalių piliečius ir t.t. 
ir veš į vakarus, kol pasieks 
Pacifiką. Taip pat bus prikim
štas traukinys negeistinais pi
liečiais.

Šito traukinio tokis jau dar
bas. Vagonų langai geležimis 
apkalti, valdžios agentai ir po
licija kiekviename vagone stro
piai daboja, kad deportuojami 
imigrantai nepaspruktų.

Ąr daifg lietuvių išvežė, ne
teko sužinoti,, tik viena p. G. 
Vaškiene iš Brighton Parko, iš
važiavo su šia partija. P-nia 
Vaškienė buvo atvykus į šią 
šalį spaltai apie 6 metus at
gal. Ji galės sugrįžti i šią ša
lį pas savo vyrą. Jos išvažia
vimas yra tik formalumų iš
pildymas.

iš New 
vakarus

Pastangomis Peoples 
ture Co. krautuvių, 
7-tą valandų vakare iš stoties 
WGES įvyks nuolatinis antra
dienio radio programas.

Jo išpildyme dalyvauja gerai 
prisirengęs vyrų kvartetas ir 
soliste A. Giedraitis. Kalbės 
Dr. Paukštis, DDS., bus humo
ro, muzikos, žinių ir naudingų 
pranešimų. Nepamirškite nusi
statyti radio ir pasiklausyti.

—M.

Už “mamos griekus, 
tėvas atpakutavoja”

Pilietis.

SLA. 139 kuopa
ROSELAND. 

kuopa laikys mėnesį susirinki
mą trečiadienį, vasario 7 d.. 
Palmer Parko svetainėje, 7:30 
vai. vakare.

Kutjpa yra permainus susi
rinkimų dieną, iš antro trečia
dienio atkėlė į pirmąjį trečia
dienį. Nariai prašomi pasižy
mėti, kad galėtumėt susirinki
me dalyvauti.

Sausio mčn. metiniame su
sirinkime kuopos buvo įvesdin
ta naujai išrinkta valdyba į ku
rią įeina trys nau'ji nariai, bu* 
tent, J. M. Pučkorius, pirm.,

SLA. 139

BRIDGEPORTAS — Išrodo 
gana keista ar ne? Jei, im
kime mane, arba bet kurį nors 
iš jūsų skaitytojų įkalintų už 
kito nuodėmę butų keista, ar 
ne? Ja, bet taip jau musų 
Bridgeporte dedasi.

Pavyzdžiui, vienas Bridge
porto “barberis” naktį pralei
do policijos stotyj — ir visai 
nekaltas, o tiktai dėl “mamos” 
išdykimo.

šeštadienio vakarais '‘bar
beris” skuta lig vėlumos, o 
“mamai” vienai nusibosta 
“auzoje”, o nubodumas veda 
prie ligos, o kad išvengus li
gos, “mama” išeina į tyrą orą 
pasivaikščioti ir pareina “tė
vui” uždarius “barbernę”. 
Taip traukėsi per tam tikrų 
laikų, kas šeštadienį, pareida
ma vis vėliau, kol pagaliau ji 
pradėjo pareiti namo sekma
dienio rytų. Tas pasidarė tė
vui perdaug nebepakenčiama, 
ir štai vienų gražų šeštadienio 
vakarų tėvas nusitarė iškirsti 
“mamai” “šposą”. Pabaigęs 
darbų užsigesino šviesas ir lau
kė jos pareinant. Jam prisėjo 
gana ilgai laukti, net iki sek
madienio ryto.

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams it 

Pagrabatns
Pristatome i visas miesto 

3316 So. Haisted SU Chicago, 
Phone Boulevard 7314

kad vasario 7 dieną, 7:30 
vakare, yra rengiama prakal
bos Lietuvių Auditorijoj, ma
žojoj svetainėj, 3133 South 
Haisted St. Kalbės adv. K. 
Gugis apie šalies naujus ban
kinius įstatinius ir garantijas 
už padėtus taupinius. Rengia 
L. S. S. C. C. kuopa. įžanga 
10 centų ypatai, rengimo ni
šoms, bedarbiams vethii. #.

Sklokininkų vakaras 
gerai pavyko

Suvaidinta gana 
Tik man nepatiko

Praeito šeštadienio vakarų 
Mekiažio svetainėje skloka — 
komunistų opozicija L.D.D. 4 
kuopa statė scenoje “Nastutė” 
—“Natalka Poltavka”. Vaidin
tojai buvo “Naujos Gadynės 
choras po vadovyste J. Stepo
navičiaus.

“Nastutė” yra tinkamas vei
kalas scenai. Su meliodingomis 
dainomis. Paimtas iš ukrainų 
liaudies gyvenimo nuotikių. Lie
tuviams gerai suprantamas.

Vaidylos buvo B. Rašinskie- 
ne, A. Jakienė, F. Mockapetris, 
J. Virbickas, P. Sadauskas, J. 
Valentas, 
sklandžiai.
pabaigoje “Nastutė”. Ji galėjo 
išreikšti savo pasiryžimą tekč- 
ti .tik už tjor kurį j ji myli švel
nesnioji formoj, kuri į klausy
tojus padarytų, gerą įspūdį. 
“Nastutė” turi tikrai gerų ro
lę ir visas veikalas remiasi ant 
jos vaidinimo. Naujos Gadynės 
choras turi senų patyrusių vai
dintojų ir neblogų darbininkų 
choro organizavimui bei jojo 
palaikymui.

Kai su sklokininkais pasikal
bi, tai jie jaučia didelį nusivy
limą praeitimi. Sako, vadai 
draskė darbininkiškas organi
zacijas ir žadėjo įvykinti ko
munistišką perversmą greitu 
laiku. Dabar kas išėjo iš to 
draskymo ir šauksmo? Revoliu
cija nebuvo įvykinta ii’ visos 
masės nuo komunistų pabėgo.

Marijonos Norkienės 
Varduvių Parė

BRIDGEPORT — Sausio 27 
d., šeštadienio vakare, įvyko 
graži varduvių pare Marijonos 
Norkienės, 3252 So. Haisted 
St.

Kadangi p-nai Norkai yra 
seni Bridgeporto biznieriai, 
kurie užlaiko gražių valgyklų, 
vardu “Universal Restaurant”, 
750 W. 31 St., kurioje visuo
met yra gaminami lietuviški ir 
amerikoniški skanus valgiai, 
tai p-nai Norkai daug susilau
kė svečių varduvėse .

Jie nupirko gražių dovanų 
p-nei Norkienei ir prie drau
giškų kalbų, skanių valgių ir 
gėrimų svečiai praleido liuosą 
vakaro laikų iki vėlybos nak
ties. Senas Petras.

Pavyzdžiui, kad ir p. Maku- 
tėnas su Povilu nuvažiuoja į 
Beverly miškus ir nei pusę die
nos nesugaišę, parsivežė tris 

BRIDGEPORT. — Ai’ žinote, Į zuikius, o ką juodu parvežtų 
kad Bridgeporte randasi gerų nuvažiavę į Wisconsiną — pa- 
“strielčių”? Taip, čia jų randa- lieku 
si keliolikų ir visi “number one spręsti, 
kraeksmenai”, tiktai Bridge-

’ * i\/1 1 zl’ 1’4- ' Šokių vakaras pagerbisiais. Mes matome, kad ir kito- „X, „„ m—
se kolonijose jų randasi ir daug | mui PP* Kfaiauskų
rašoma apie juos. Paimkime, 
Marąuette parką. Buvo rašoma 
net keliais atvejais, kad kokis
ten strielčius sugrįžo iš Mi- Į karas pagerbimui Wm. ir Mrs. 

Kiniauskų. P-nai Kiniauskai 
yra seni šios kolionijos gyven
tojai. P-nia Kiniauskiene ge
ra kriaučka ir yra aprengusi 
daug leidžiu naujomis sukne
lėmis Northsidej.

P-nia Kiniauskiene jau ge
rokas laikas kaip serga. Lin
kėtina jai laimingo pasveiki
mo. P-nai Kiniauskai taikus 
žmonės ir geri lietuviai. Už 
tai jųjų pagerbimui prisirinko 
pilna J. Grigaičio svetaine.

Buvęs.

chigan valstijos su geromis pa
sekmėmis. Vėliau vėl skaitome, 
kad “Komelstryčio” patriotai 
išvažiavo medžioti už šešių šim
tų mylių į Wisconsino valstiją 
ir po trijų savaičių pargrįžo 
parsiveždami daug kiškių (o 
kiek — nepasakoma).

Well, mes bridgeportiečiai 
esame atviresni ir nemylime 
girtis bereikalingai. Mes nceik- 
vojame tolimoms kelionėms 
daug laiko ir apsieiname be di
delių kelionės išlaidų. Mes ne
važiuojame už šimtų mylių dėl 
vieno arba dviejų kiškių, ku
riuos be vargo galima nusišau
ti čia pat, netoli Bridgeporto.

Lietuves Akušeris

NORTHSIDE — Praeitą še
štadienio vakare J. Grigaičio 
svet. buvo suruoštas šokių va-

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjžu a finropos ir tfil pMktitaoja 
tanoįoj Oittoj.

VALANDOS’ 10-12 A. M. 2-6 P. 14 
7-9 P M. Sekmadieniais it ketvirta* 

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Haisted St 
TtL BOULEVARD 9199
Ofiso TeL Bonlevard 5913 
Rez Tel. Victory 2343 

DR. BC„ . “
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb S Haisted Sts.) 
Ofiso vatandos nuo I-3. nuo 6:30-8:30 

Nedildieniais pagal sutarti

Mrs. Anelia K. Jarusz
Pbysical Therapv 

................ y Midwife 
6109 Soath Albanu 

Avenut 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage. electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

ANGLIS
Dauc Šilumos. Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Bąnd — Lump
— Eg# — Nut — $6.00. Mine Run
— $5.75.

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

Gar ginkitės N au jienose

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Ldetuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Penikėluu j erdvelių h patogeinf ritu

3325 So. Haisted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniaii nuo 10 iki i 2 

Pbont Boulevard 8483

Ofiso Tąl. Bonlevard 5914

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistai 

Palengvins akių įtempimą, kuria eiti 
priežastimi galvos, skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, riervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaitb, trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia; teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimai daro
mas su eMctra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartj.; lAkinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

________Graboriai_______
Telefonas Yards 1138^ *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu ■ automobilini visokiems reikt' 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Pbont HEMLOCK 7828

756 W. 35th St 
(Cor of 35th ® Haisted Sts.) 

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.
TeL Victory 5904 

Ofiso valandos! nuo 2-4. nuo 7-* 
Nedėlditniait pagal sutarti

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytei 
nuo 6 iki 8 valandai vakar*- 

upun ivtntaditnio it kttoictaditnio.

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

DENTISTAS 
4143 Archer avn kamp. Franciseonv.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Utaiso.

Ofisas it Akintų Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliotais 19 iki 12 Vai. ryto

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TtL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

ŠIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 

718 W. 18th St 
T»L Monro, 3377

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

2400 W Uaditon St. 
Vai * Iki 3 po pietų, 6 iki 8 *ab

Tel Seeley 7330 
Namu telefonas Bruntviek O59*7

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Wutttn Aotnus 

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

Lafayettt 4146

9 Iki 11 valandai ryta 
6 iki 9 valandai vakaro

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakari
Seredoj pagal autarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1

4142 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per >5 *• 
tus kaipo patyrėt gydytojas chirurgas b 
akušeris-

Gydo staigias ir chroniškas ligas vfrų 
moterų tr vaikų pagal naujausiai um 
todus X-Ray it kitokius slektros prit 
taisus

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th StM netoli Morgan St.

Valandos; nuo 10—-12 pietų Ir 
ano 6 iki 7t30 vaL vakaro. 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Path 6755 «r Csntml 7464

JUOZAPAS BECK 
(Bogdashenka) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasariu 3 diena, 11:30 valandą 
vakare 1934 m., sulaukęs 44 
m. amžiaus, gimęs Lietuvoje. 
Buvo narys Disabled American 
Veterans Chapter 4. Tarnavo 
Suvienytu Valstijų kariuomenė
je. Amerikoj išgyveno 27 met, 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Marijoną, 2 posūniai Ab 
bert ir Charles, podukrę Mrs. 
Anna Keran, 2 brolius Adomą 
ir Joną Bogdushenkai, 2 sese
ris Marijona Manikas ir Roso 
Girjotis, 2 švogeriai ir gimines.

Kūnas pašarvotas randas) 
809 So. Spaulding Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj va
sario 7 diena, 9 vai. ryto iš na
mu i Lietuviu Tautiškos para
pijos bažnyčia, 35th ir Union 
Avė., .kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas i Bohe- 
mian Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Beck gi
minės, draugai ir pažystamit’ 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame.

Moteris, Posūniai, Podukrė, 
Broliai, Seserys, švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius M. J. Gordon ir Sūnūs, 
Tel. Canal 1311.

MITCHELL
šiuo pasauliu 

9 valanda ry-

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

vasario 4 dienų, 
te 1934 m., sulaukęs 45 metų
amžiaus, gimęs Lietuvoj Šau
kėnų miest., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Bruno 19 metų amžiaus, 
broli Stanislova, seseris Pra
nė ir Sofija, švogerius Stumb
rį ir Stauti, brolienę Alicija ir 
giminės, o Lietuvoj pusseseris 
Petronėlę, Paulina ir Rozaliją 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4011 S. Campbell Avė.

Laidotuvės fvyks ketvirtadie* 
ny, vasario 8 dieną, .10 vai. 
ryto iš namu bus nulydėtas i 
'Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Mitchell 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Brolis, Seserys ir Gkninės.

Del informacijų pašaukite 
Tel. Beverly 6494-

LAIDO J AM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
' . < . • ■. t i, •

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

JUOZAPAS EUOElKie
1_____ — IR — ____ gnb

TE V AMdi' w 
Jeigu Nęrke bailinto ir Nebraingumo > 

Laidotuvėse....... Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturtas sarySiu eu firma tuo

i.! Ja.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS tr 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

' it apylinkėje. 
Dideli ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

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

kampas 67tb ir Artėliau Ava. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitariau.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Rm. 6600 South Arttsian Aotntv 
Phone Proipect 6659 

Ofiio Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phoųe MIDWAY 28SQ

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvhe kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atiilaukti, o muių 

darbu buiite užganėdinti.
Td. Cinai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

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

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

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Haisted St. 

Tel Boulevard 1401

Phone Canal 6122

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

Valandos) 1—3 ir 7—8 
Seredomis tr nedėliomis pagal sutartj 
Rtaidtucija 6631 So. California Avt.

Telefonas Republic 7868

9

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Aototu 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Tclepbone Plaza 3200

Ofiso TeL Victory 6898
Rez. TeL Drexel 9191_____

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
• chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Haisted St. 
arti 81st Street

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

dienų.

Advokatai

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.L RBPUBLIC 3100

i" Ii   iii m ii įmini    i ui   nmif

Tel. Cicero 2109 it 859 J
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO, ILL.

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

Tel. Canal 0706
DR. J. K0WARSK AS

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

2403 W. 63rd SU Chicago

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava.
Tel. Bonlevard 2800 

Rt«. 6515 So. Rocktvsll 9t 
Tel. Republk 9723

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA 
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
Valandost Nuo 9 ryto iki 8 vaj. Vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

)

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną. State 7600: Valandos P—•

W.Side:22tl W. 22 St. (Cermak Rd)
PaaedftUo. 8eredo» ir Pftteyčloi rak. • Ori *

Tetoteasa Oaaal 91S1

KoltfCMM *WVW« tOM
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ĮNATOENOS, Antradienis, vas. 1934

“NAUJIENŲ” 20’™J JUBILIEJUS
' 1

KUO “NAUJIENOS” PAS1TAR-.,;. 
NAVO LIETUVIU VISUOMENEI’",’

PER DVIDEŠIMTI METU?
Buvo laikai, kada lietuviai skaitydavo tik 

savaitinius lietuviškus laikraščius. Dvidešimt 
su viršum metų atgal savaitraštis “Lietuva” 
buvo įtakingiausias Chicagoj laikraštis. “Ka
talikas” daugiau jtakos turėjo tarpe subedie 
vejančių katalikų. Pirmeiviški savaitraščiai at
eidavo iš rytinių valstijų, — “Keleivis”, o pas
kiau “Laisvė”.

Tuomet savaitraščiai ragindavo lietuvius 
skaityti laikraščius, o neskaitančius vadindavo 
nekultūringais. Bet laikraščius skaitančių ma
žai ir tebuvo.

Tais laikais k įmigai bardavo parapijomis, 
kurie skaitydavo pirmeiviškus laikraščius.

Bet tuomet lietuviai nemokėjo nė tinka
mai laikraščius skaityti, — trumpas straips
nelis imdavo ilgą valandą, kol perskaitydavo. 
Tada ir savaitinių laikraščių ištekdavo visai 
savaitei skaityti. Tais laikais ir koresponden
tų mažai tebuvo. Redaktoriams daug vargo bū
davo si? rašytojų korespondencijomis, kol su- 
gaudydavo korespondento mintį apie rašomą
jį dalyką.

1914 m. gimė “Naujienos” taipgi savait
raščiu. Bet joms savaitraščiu trumpai tebuvo 
lemta gyventi: tuojaus virto dienraščiu. “Nau
jienos” pataikė gimti tu'o laiku, kada progre
syvi* judėjimas buvo jau įsisiūbavęs ir Chi- 
cagoj nebuvo pirmeiviško laikraščio. Kadangi 
“Naujienų” gimdytojai buvo progresyviai, tai 
ir pataikė “Naujienų” kryptį nustatyti linkui 
progreso ir apšvietos. Prie “Naujienų” vairo 
atsistojo gabiausios laikraštines jėgos, tad su
spėjo visuomenę įtikinti, kad “Naujienos” bus

,ne siauras partijinis laikraštis, bet bešališkai 
į tiesiu progreso keliu, nesvyruoda- 

nepaisydamas, iš kurios pusės butų ke- 
bandoma pastoti.
O kovų “Naujienos
Atkakliausiais 

“Naujienų” draugai 
“Naujienų” tvėrėjų 
srovių atakos, kurios 
siliauja.

Bet “Naujienos”, 
ardą”, iki šiol yra neišmušamos 
žiu.

Per dvidešimt metų “Naujienos” išmokino 
labai žymią visuomenės dalį skaityti laikraš
čiuos. Išmokino protauti ir suprasti darbinin
kus savo reikalus, tiesioginiai ir netiesioginiai 
išmokino žymų skačių laikraštinio supratimo. 
Daug yra dabar jau redaktoriais įvairių laik
raščių, kurie “Naujienose” dirbdami ar “Nau
jienas” beskaitydami tą išmoko.

“Naujienos” daug patarnavo ir patarnau
ja organizacijoms: jų įvairius pranešimus net 
ir pavidale korespondencijų skelbimus talpina 
nemokamai. Dvidešimt metų atgal draugijų su
sirinkimai buvo šaukiami vien tik per laiškus, 
įvairus parengimai-vakarai buvo garsinami tik 
plakatais. Dabar užtenka “Naujienose” telpan
čių garsinimų ir straipsnelių ne tik organiza
cijų, bet ir pavienių asmenų rengiamiems va
karams, idant sutraukti minias žmonių.

“Naujienos” pavydo neturi, — tolerantiš
kos yra ne tik organizacijoms, bet ir pavie
niams asmenims, kurie “Naujienoms” nebando 
kelio pastoti.

Lietuvybės reikaluose “Naujienos” pasi
žymi daugiau praktiškais darbais, negu tuščio
mis frazėmis, — jos yra su liaudimi, o ne su 
vadais.

Todėl “Naujienos” ir įgavo visuomenėje 
populiariškumą. — K. Čepukas.

” turėjo gana daug.
priešais buvo buvusieji

— dagi ir iš buvusiu 
taipgi įvairių politinių 

dienai nepa-ir po šiai

laikydamos savo “stand- 
iš savo ve

Pennsylvanijos gubernatoriaus Pinchot žmona (kairėj) 
gelbsti streikuojančioms New Yorko skalbyklų darbininkėms 
pikietuoti streiko paliestą skalbyklą. Pernai ji gelbėjo pikie- 
tuoti marškinių siuvyklas 
i u darbininkai.

PRANEŠIMAI

Šimtai “Naujienų” 
skaitytojų balsuoja 
už “Miss Naujienos”

Kai kurios kandidatės jau turi 
arti tūkstančio balsų

patrijotui, “Rožių žemės pilie
čiui” didelis buvo “surprais”, 
kada Naujienose pamačiau 49 
lietuvaičių paveikslus, viena 
graži, kita dar gražesnė, lyg 
gėlės daržely. Jei reiktų iš
sirinkti vieną iš jųjų tarpo, ne
žinotum katrą. Geriaus saky
tum, neliest nei vienos, o gė
rėtis visomis.

Vos “Miss Naujienos” rinki
mai prasidėjo tuoj į “Naujie
nas” pradėjo plaukti pluoštai 
balsų už įvairias kandidates, 
kurių fotografijos tilpo penkta
dienį ir šeštadienį.

Kai kurios jau gavo apie 
tūkstantį balsų, bet bendrai vi
sos kandidatės gerai varosi ir 
be balsų nėra nei vienos. Visos 
turi po geroką skaičių, nors kai 
kurios yra toli pralenkusios di
džiumą.

Bet dar tik pradžia ir kandi
dačių stovis gali pasikeisti iki 
pasibaigs vieši 
vasario-jJ4 d. 
ginami siųsti 
jienų” “Miss 
testo vardu.

balsavimai su 
Tad visi yra ra- 
kuponus į “Nau- 
Naujienos” kon-

Roselandiečiai pasi
ryžę laimėti “Miss 

Naujienos” titulą.

Taip, pasigerėjęs gražiais lie
tuvaičių paveikslais, ėmiau j ieš
koti jųjų tarpe taip sakant sa
viškių, roselandiečių, ir neap- 
siviliau. štai, numeris 12 P-lė 
Tessie Samuilaitė, Roseland. 
Numeris 25, Julė Saduliute Ro
seland. Tai musų gražuolės,— 
jos atstovauja didelę lietuvių 
kolioniją.

Užsimetęs sermėgą skubinai 
bėgu pasveikinti tas musų at
stoves ir palinkėti joms gero 
pasisekimo laimėjime.

Atsilankiau pas p-lę Julią Sa- 
duliutę, kuri gyvena adresu 
10518 Lafayette St. P-lė Julia 
Saduliute 19 m., gražiai išau
gusi, rimta, simpatiška, malo
naus budo panelė. Petro ir Ju
lės Sadulų duktė, žinoma ne- 
vien tik roselandiečiams, bet ii’ 
kitų kolionijų lietuviams, nes ji 
priklauso prie Naujos Gadynes 
Choro. Beabejo ji susilauks di
delės paramos iš choristų. Su 
Jtde pasikalbėjęs, palinkėjęs 
jai laimėti Miss Naujienos ti
tulą, ' nusiskubinau pas antrą 
Roselando kontestantę, p-lę Tes
sie Samuilaitę, gyvenančią ad
resu 10631 S. Wabash Avė.

P-lė Tessie Samuilaitę radau 
ką tik parėjusią iš darbo, nors 
gal ir labai pavargusią, vienok’ 
visas nuovargis buvo paslėptas 
po linksmumo priedanga.

P-lė Tessie Samuilaitė, 18 m., 
linksma, simpatinga geltonplau
kė panelė. Su ja įsikalbėjus, su
žinojau, kad ji yra laimėjusi 
vieną gražuolių kontestą, tai 
Miss West Pullman.

P-lė Tessie dirba Internatinal 
Harvester Co. West Pullman. 
1933 m. minimoj dirbtuvėj ji 
buvo išrinkta kaipo viena iš 
gražiausių toje dirbtuvėje da
lyvaujanti konteste, kuris buvo 
rengtas State teatre, Roselan- 
de. Tame Iconteste p-lė Samui
laitė laimėjo savo gražumu Mis*

būti. Ji pati savo laimėjimu 
daug pasako apie save. Mes 
Roselandiečiai galime tik pasi
gerėti turėdami savo tarpe to
kias gražuoles.

Mums tik vienas dalykas rei
kia atlikti, tai sąvo balsais pa
remti jas, o laimėjimas atrodo 
mums Roselandui užtikrintas.

Balsuoti gali visi1 Naujienų 
skaitytojai. Kurie neturite Nau
jienų užsirašę užsirašykite jas, 
kad galėtumėte balsuoti.

Aš dalyvauju Naujienų kon- 
teste užrašinėjimui Naujienų. 
Kas norite užsirašyti Naujienas 
pašaukite mane, o jums skubiai 
patarnausiu., Anton Narbutas, 
1033 W. 103 -St.

kvietimą laišku ir ALTASS vi- 
ce-pirmininkui Wm. J. Karei
vai paaiškinus svarbą to tiks
lo, klubas vienbalsiai nutarė tą 
darbą remti ir išrinko komisi
ją, kad suradus būdą sukėli
mui finansų. Išrinktoji komisi
ja tuoj ėmėsi darbo ir surengė 
Bunco ir Card party, kurioj 
pelnė $66. Po to ta pati komi
sija surengė ir šokius, kuriuo
se padarė $49. Taigi per du pa
rengimus pelnė $115, kuriuos 
ir paaukoja antram skridimui, 
kuris įvyks ateinančią vasarą. 
Ar tai ne graži auka?

Klubo iždas nieko nenuken
tėjo, o klubo geri darbai pasi
liks tarp tokių didžiūnų, kurie 
visokiais budais yra pasidarba
vę dėl visuomenes "ir tautos la
bo. Yra garbė tokiam klubui, 
kuris gali duoti tokius gražius 
pavyzdžius ir kitoms organiza
cijoms. Yra garbė būti nariu 
tokios organizacijos, kuri taip 
gabiai supranta i) vertybę gerų 
sumanymų. Yra garbė tokį klu
bą turėti savo kolonijoje. Town 
of Lakiečiams patartina jį rem
ti ir prie jo priklausyti. ' ; į

Klubo1 Rėmėjas.

Iš Draugijų Veikimo
S’p. Petronėlės Draugija

Vaikučiai ir mergai 
tės

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

MADOS MADOS

S. L. A. 36 kp. laikys mčnesinj su
sirinkimą vasario 7 <1. Chicagos Lie
tuviu Auditorium, 3133 So. Halsted 
St. 7:30 vai. vakare. Prašau visų 
nariu pribūti, randasi svarbių rei
kalų aptarti, bus raportas iš suva
žiavimo 6 apskričio. Kviečia visus

.1. Balčiūnas, rašt.

Prakalbos — apie dabartinę šalies 
financinę padėti ir naujus bankinius 
įstatinius. Kalbės advokatas Kaz. 
Gugis. Rengia Liet. Soc. Sąjungos 
Chicagos Centrais kuopa. Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 3183 S. Halsted 
St., mažojoj svetainėj, vasario 7 d., 
7:30 vai. vakare. Įžanga 10 centų 
ypatai. bedarbiams veltui. Kviečia

Rengimo Komisija.
S. L. A. 226tos 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 
bulumet gerame stovy.

Ben. Aluzas, užrašų rašt.

Lietuvių Moterų Dr-jos 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 turime daug reikalų ap
tarti Draugijos gerovei, taipgi kurios 
esate užsilikę su mokesčiais malonė- 
kie užsimokėti. Sekretorė.

Cicero, III. — Liuosybės Namo Ben
drovės metinis parengimas įvyks se
kanti sekmadieni vasario (Feb.) 11 
d., Savoj L. L. N. B. svetainėj, 14 St. 
ir 49 Ct., Cicero, III. Pradžia 7:30 
vai. vak. Bus suloštas visiems žin
geidus matyti veikalas “Karo Au
kos”. Po perstatymui prasidės šo
kiai prie geros orkestras ir tesis 
iki vėlumos. šiais metais ižanga 
pigi, tik 30c iškalno, todėl prieinamą 
visiems. Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti ir praleisti vakarą su mu
mis. Rengimo Komitetas.

20to Wardo Liet. Pol. ir Paš. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks vasario 7 d., 
7:30 vai. vak. A. Bagdonienės svet., 
1750 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti nes turime daug 
reikalu dėl aptarimo, taipgi nepa
mirškite naujų narių atsivesti.

Valdyba.

Bridgeporto Namų Savininkų Są
junga laikys mėnesinį susirinkimą 
trečiadieny vasario 7 d. 7:30 vai. 
vakare Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St. Visi nariai na
mų savininkai malonėkite laiku pri
būti, nes randas daug svarbių reika
lų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Kurie esate pasilikę su mokesčiais, 
malonėkite šiame susirinkime apsi
mokėti S. Kuneviče, rašt.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuotu jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
TeL Englewood 5840

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų* žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

1 B. R

MORTGACE BANKERS

REAL ESTATE
Bizni, pamatuota* teuinzumu 

iNSURANČE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PritiraJykitc i motą (paiką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

li

i
.

ROSELAND.—Julė Saduliute 
ir Tessie Samiriaitė, Roselando 
gražuolės, dalyvauja “Naujie
nų” 20 m. sukaktuvių minėji
mo gražuolių konteste.

Roselandiečiai, “Rožių žemės 
Piliečiai” parodykime svietui, 
kad musų Rožių žemėj auga ne- 
vien gražiai žydinčios rožės, 
bet ir šimtai gražių lietuvaičių, 
iš ktfrių tarpo, Julė Saduliutė 
ir Tessie Samuiliutė dalyvauja 
Miss Naujienos Konteste.

Jųjų dalyvavimas suteikė 
mums progos, roselandiečiai”, 
kaip vienai iš minimų* panelių* 
laimėti “Miss Naujienos” gra
žuolės titulą, o mums balsuoti 
už jas. Jųjų laimėjimas, su
teiks garbės visai musų Rožių 
žemei, nes tai istorinis įvykis 
Amerikos Lietuvių gyvenime. 
O Roselandas didelė veikli lie
tuvių kolioniją. Jei ir .... 
klauso “Miss Pullman titulą.-

Man, kaipo senam Roselando

BRIDGEPOFTAS — Metinis 
susirinkimas Dr-jos Šv. Petro
nėlės įvyko sausio 7 d., 1934 
šv4 Jurgio parap. svetainėje.

Visa valdyba pasiliko 1934 
metams ta pati, apart maršal
kos, A. Dulevičienės, kuri yra 
nauja.

Toliau sekė raportai apie li
gones. Turime dvi. F.'Ja-, 
neviez ir O. Mažeikienę. Ve
lijame, kad jos greitai pas
veiktų. Taipgi buvo raportas 
apie priešmetinį knygų per
žiūrėjimą. Išdavė raportą A. 
Janulietė. Raportas buvo pri
imtas. ., ;

Dr-ja šv. Petronėlės gerai 
gyvuoja, kaip narėmis taip ir 
turtu.

Kiekvienais metais Draugija 
duoda dovanas narėms, išbu
vusioms draugijoj 20—10 me
tų ir neėmė ligoje paŠelpos. 
Dovanos bus išdalintos Maska
radų Baliuje, kuris įvyks Už- 

.. .     gavėnių vakate, antradienį, va- 
lietuvių klubas. Turi savo di* • sarį° 7 yaLvakare, Lie- 
delj namų, kuriame pats klubas Auditorijoje, 3133 South 

| Halsted St.

ALTASS ŽINIOS
$115 ALTASS‘ui. Pirma pavie

nė organizacija taip daug pa
aukavo antram trans-atlanti- 
niam skridimui.

TOWN OF LAKE. — Unity 
L. B. Klubas, kuris pirmas iš 
atskirų organizacijų su tokia 
didele auka įstojo į ALTAS 
Sąjungos augščiausio laipsnio 
skyrių, aukodamas $115. Jokia 
kita organizacija lig šiol tiek 
neatsižymejo, kaip Unity L. B. 
Club savo duosnumu. Tai yra 
didelė auka.

štai gražus pavyzdys kitiems 
klubams bei įvairioms draugi
joms. Unity tai yra pašelpinis

Apie ją nėra ko daug kal-

užsilaiko turėdamas daug atle
tiškų įrankių dėl sporto, taipgi 
savo svetainę dėl susirinkimų 
ir įvairių parengimų ir taip vi
sokių patogumų. Viskas yra 
tvarkoma per direktorius ir... . . . . ,x. . . Nepraleiskite geros progos pn-valdybą, kuri viską prižiūri ir ' - ®
palaiko prie geriausios tvarkos.
Iš seniaus yra žinoma, kad

Merginos arba moterys gali
te prisirašyti j draugiją šv. 
Petronėlės laike baliaus. Nuo 
16 iki 25 metų ^yfcai, nuo 25 
iki 35 metų 1 doleris įstojimo.

M «■ B ' . X . ' ' i ’ . i ' *

2995
DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 

puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenlngs, $4.75 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest 2011

Į CLASSIFIED APS

KUR PRALEISIM

Business Service

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKR AUSTYTO JAS • 
8358 So. Halsted St. Chicago. TU.

Financial 
Finansai-Paskclos

■

If.

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” 
20-4ų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE- 
VARD AUDITORIUM.

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

J. WALTER, 
4603 S. Richmond St. 

Tel. Virginia 1899

Personai
Asmenų Ieško_________

KAS NORITE važiuoti Lietuvon, 
o negalite parduoti namą, kreipkitės 
pas mane. Aš nupirksiu.

4636 So. Hermitagc Ąve.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia______

MERGINA 20—<30 prie namų dar
bo ir prižiūrėjimo 2 kūdikių. Turi 
kalbėti angliškai. Shevin, 6804 So. 
Halsted St.. 3 fl.

2995 — Dvieju šmotų ir dviejų 
skirtingų spalvų madni suknelė. Ji 
tinka bile progai. — Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

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

sirašyti prie šitos draugijos.
Kviečiame kiiosfcaitlingiau- 

„ v,. , siai atsilankyti į šitą parengi-
Umty L. B. Klubas yra pagar-’ Tie, kurie bus puikiausiai 
sėjęs savo patriotiškumu ir pasirėdę gaus gražias dovanas, 
duosnumu geriems darbams. pus gera mužiką, prie kurios 
Pavyzdžiui, kada Darius ir Gi- galėsite smagiai ' pasišokti ir 
rėnas atsišaukė, tai Unity Klu- linksniai praleisti,.

‘ ’i: • ' '•»’! f ,.v . -

bas tuoj stojo į darbą ir šukė-* 
lė tam tikslui $87. Kitas tam 
panašus organizuotas kūnas

■ gal~viBor Amerikoj "to nėra pa-| 
daręs. Dabar taipgi gavę pa-.

•—*T
i

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE"
I . • ' ■ ’ ' *

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

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

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi
cagos Lietuviu Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Gana! 0117 
—klauskite Mickevičių.

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

REIKALINGA augusi moteris 
prie namų ir prižiūrėti 3 vaikus. Tu
rės būti ant vietos. Gera alga. 
Kreipkitės vakarais nuo 6 iki 9. 
2224 W. 23 St., 1 lubos

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs, unijistas 
janitoriaus pagelbininkas, turi būti 
nevedes, blaivus. 1489 So. Sawyer 
Ąve.. 2 lubos iš užpakalio.

REIKALINGAS singelis vyras ne- 
•senas, negirtuoklis, prižiūrėjimui 
boilerio. Geras valgis ir mokestis. 
Mrs. Maay, 6317 Normai Avė.

FurnishedRooms
RENDON kambarys vaikinui $6.00 

arba merginai už $5.00, su valgiu, 
fumišiuotas, apšildytas.

3405 So. Union Avė.

Business Chances 
JPąrdąvjĮnųį fflzjniąi

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

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

Bp operacijos ar IčlrSklmą. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas rodymasis namie leid 

(ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—tinoma. jei nesate tiek paliete, kad 
esate priversti misti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emeraid Oil veikia taip greitai, kad 
nžirydyti jūsų kolą žaizdas, sumažinti auti- 
niroua. ir. naaalinii visus skausmus, kad jus 
I trumpa laika galfisite atsikelti. Tiktai lai 
kvkitBe lengvą nurodymą ir jums tikrai pa- 
m>1bAe. Juru aptiektninkas nepasitaikys 1n»q 
pinigą, jeigu nenorMta.

PARDAVIMUI Alaus Tavern, ge
ra vieta, pigiai.

1210 W. 63 St.

PARDAVIMUI Aludė (Tavern) 
biznis išdirbtas su visais įtaisymais.

6500 So; State St




