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Kruvinos Riaušės 
Paryžiuje
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700 darbininkų žuvo kasyklos 
eksplozijoj, anglių kasykloj

Jų nepaliuosuoja panaikinimas 
bylų prieš nusikaltėlius pro- 
hibicijai

DIDELIS GAISRAS GELEŽIN 
KELIŲ JARDUOSE

Šimtai žmonių sužeisti ir keli 
užmušti riaušininkams ban
dant užimti karo laivyno mi
nisteriją

Tyrinėjimai receiveryščių tę
sis ir toliau iki bus ištirta apie 
150 bylų. Pradėjus nuo Chi- 
cagos tyrinėjamai tęsiš viso; 
šaly.

Dideli aukso siutimai plaukia iš 
Afrikos ir Australijos,

.O
V V
i. &

f; Jį

Kitaip pati valdžia turės paimti 
bankus savo kontrolėn

Avė. Sužeistieji išvežti į 
goninę

PENKI UGNIAGESIAI
ŽEISTI
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CHICAGO.—-Penk| ugniage
siai skaudžiai apdegė eksploda-. 
davus gasolinui automobilių tai-

Paryžiaus policija ir 
kareiviai šaudo 

riaušininkus

PARYžIVS, vas. 6. — Tuks- 
tančiai rojalistų ir fašistų su
kėlė kruvinas riaušes Place de 
la Concordia ir bandė užimti 
karo laivyno ministerijos rū
mus, kad pastverti ten esančius 
ginklus. Riaušininkams pasise
kė padegti rumus, bet gaisras 
liko greitai užgesintas.

Kad suvaldyti riaušininkus, 
policija ir kareiviai buvo pri
versti šauti Į minią. Manoma, 
kad šimtai žmonių liko sužeis
ti, daugiausia lengvai ir keli 
užmušti. Užmuštųjų skaičius 
paduodamas įvairiai, nuo 10 iki 
2 žmonių, jų tarpe ir viena mo
teris.

Riaušininkai taipjau bandė j- 
siveržti j prezidento rumus, bet 
ir čia kareiviai juos atmušė, 50 
riaušininkų sužęisdami.

9 vai. šiandie Dakare Pary
žiuje tapo įvesta cenrura.

FRC. įspėja bankus 
praliuosuoti kreditus

NĘW YORK, vas. 6. — Re
konstrukcijos Finansų Korp. 
pirm. Jonės kalbėdamas New 
Yorko bankierių asociacijai, į- 
spėjo bankierius, kad jei jie ir 
toliau nuošaliai laikysis nuo ša
lies atgaivinimo darbo ir ne- 
paliuosi.'os kreditų, tai valdžia 
turės paimti bankus savo kon- 
trolen ir vieton privatinių ban
kų, steigti valstybinius.

Siūlo, kad Belgija 
užsimokėtų skolą 

radiumu
\VASHINGTON, v. 6.— At

stovas Connoly, rep., iš Pa., į- 
nešč bilių, kuris leidžia valdžiai 
priimti $10,000,000 vertes ra- 
dilino apmokėjimui Belgijos 
karo skolos Jungt. Valstijoms.

Daladier kabinetas 
laimėjo parlamen

PA RYŽIUS, vas. 6. — Po 
smarkių debatų, iaike kurių 
buvo iškilę ir myštynės, atsto
vų butas 300 balsų prieš 217 
išreiškė pasitikėjimą premieriu 
Daladier ir jo kabinetui.

Daladier prisižadėjo išlaikyti 
franką ir aukso standardą, nuo
dugniai ištirti Staviskio aferą, 
patiekti biudžetą iki kovo 31 
d., subalansuoti Užsienio preky
bą, laikytis tautų sąjungos ir 
palaikyti draugiškus ryšius su 
Franci jos talkininkais.

Paryžių dabar saugo 15,000 
policistų ir 5,000 kareivių, ro- 
jalistams, klerikalams ir komu
nistams ruošianties prie naujų 
demonstracijų prieš valdžią. Bet 
manoma, kad pavojus sukilimo 
jau praėjo, delei drąsaus Dala
dier veikimo pašalinant Pary
žiaus policijos prefektą Chiappe, 
kuris buvo svarbiausias deši
niųjų ramstis ir atviras krei
pimasis į socialistus pagelbos. 
Nors visi dešinieji elementai iš
ėjo prieš Daladier, bet turėda
mas socialistų paramą, jis 
laikytis valdžioje; "

Daladier atsideda ir ant 
vincijos, kuri, manoma, 
dauk radikališkesne, negu 
Paryžius.

Japonai veržiasi į 
Mongolijos gilumą

Kansas valstijos kalėjimas, Lansing, Kas., iš kurio šiomis 
dienomis pabėgo septyni kaliniai. Taškuota linija parodo kur 
jie peršoko per augštą tvorą. Pabėgimu vadovavo Jim Clark 
(kairėj). Dešinėj kitas pabėgėlis Benj. Young. Iš septynių pa
bėgusių keturi jau liko sugauti, vienas nušautas ir tik du te
bėra laisvėje. }

SHANGHAI, vas. 6. — Paty
lomis, bet tiksliai ir neatlaidžiai 
Japonijos kariuomenė veržiasi 
į Mongolijos gilumą, neva kad 
suvaldyti banditus, bet ištikrų- 
jų, kad apsupti, šiaurinę Chini- 
ją ir ją atkirsti nuo paskutinio 
susisiekimo punkto su Rusija.

Paskui gi, einant Japonijos 
planais, butų. sudaryta Pan- 
Azijos sąjunga, kuri apimtų vi
są Aziją ir Filipinų salas, o Ru
sija butų iš Azijos visai ištum-

Pati gali uždrausti 
vyrui gerti

18,000 prohibicijos 
aukų tebėra ka

lėjimuose

t - •

4,000 kareivių iš 
skersta chiniečių 

mūšyje

Fordas pakėlė 10 
nuoš. algas 20,000 

darbininkų

Korupcija nacių dar 
bininkų “unijose”

Augštos algos yra geriausia 
ekonomija industrijai’, sako 
Fordas

leido

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
buvo kilęs didelis gaisras Chi
cago & North Westem geležin
kelio jarduose Proviso prie
miesty, kuriame sudegė keli 
vagonai su 42,000 galionų ga- 
solino. Nuostoliai siekia $85,- 
000.

BELLEVILLE, III., vas. 6.— 
Miesto taryba priėmė naujus 
patvarkymus dėl degtinės par
davinėjimo, einant kuriais, pa
ti gali uždrausti savo vyrui ger
ti. Užtenka tik to, kad ji pa
rašytų raštelį saliunui, kurį jos 
vyras lanko ir saliuninkas dau
giau nebegali pardavinėti jos 
vyrui jokių gėrimų.

WASHINGTON, vas. 6. — 
Augščiausio teismo .nuosprend
žiu tapo paanikifltos9,576 by
los prieš’ 13,000 hilšikaltėlių pro- 
hibicijai.

Bylos panaikinamos tik tų, 
kurių bylos nebuvo išspręstos 
prieš atšaukimą prohibicijos, ar 
kurių tuo laiku* bylos dar ne
buvo užsibaigusios. Bet prohi
bicijos bylos valstijos teismuo
se nepainaikinamos. Jas gali 
panaikinti tik pačios valstijos.

Teismo nuosprendis betgi ne
paliečia tų, kurie liko nuteisti 
kad ir prieš patį prohibicijos 
panaikinimą, bet nepadavė ape- 
lacijos. .Nepaliečia ir tų, kurie 
jau nuo ilgo laiko sėdi kalėji
muose už prasižengimą prohibi
cijos įstatymams.

Apskaitoma, kad šiuo laiku 
Amerikoje vis dar tebėra 18,- 
000 prohibicijos kalinių, Iš jų 
apie 6,000 ar 7,000 yra fede- 
raliniai kaliniai. Generalinis 
prokuroras Cummings paskel
bė, kad jis pritarsiąs tų kalinių 
paliuosavimui, bet tik tų, kurie 
nėra pasižymėję jokiais kitais 

Į kriminaliai.: nusikaltimais. Bet 
gi jie patys turi prašyti paliuo 
gavimo, nes visuotinos amnesti
jos prohibicijos kaliniams ne
bus.

Europos auksas te- 
beplaukia į Ameriką

Insultas galys keliau
ti, sako daktarai

Chicagai ir aplelinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas ir 
šilčiau.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:-

PEIPĮNG, vas. 6.
Ninghsia provincijos kareivių 
liko išskersta, maištininkų gen. 
Sun Tien-Ying užėmus Pinglo 
miestą. * °

Kaip praneša žinios, toje pa
čioje apygardoje 700 darbinin
kų žuvo eksplozijoj anglių ka
sykloje.

$10,000,000 rečeive- 
riams 52 kompanijų

CHICAGO.—-George Cumme- 
row, vyriausias tyrinėtojas 
kongresinio komiteto paskelbė, 
kad Chicagos distrikte tik 52 
kompanijų, receiveriams, advo
katams, masteriams, sąskaiti
ninkams išmokėta virš $10,000,- 
000.

Kubos Mendieta val
džia pavojuje

HAVANA, vas. 6. — Prezi
dento Mendieta kabinetas atsi
dūrė dideliame pavojuje ir svars
to apie stvėrimąsi kraštutinių 
priemonių dėl gręsiančio darbi
ninkų krizio, paplitus agitacijai 
tarp darbininkų visoje šalyje. 
Kabinetas norys suspenduoti 
konstitucines garantijas ir vi-

DETROIT, Mich., vas. 6. — 
lenry Ford pakele 10 nuoš. al

gos 20,000 produkcijos darbi
ninkų, pareikšdamas, kad ge
riausia industrijai ekonomija 
yra pakėlimas algų.

Fordas norys pasiekti mini- 
mum $6 į diėną algų skalę 
“kaip galima greičiausia”. Vir
šininkai sako, kad didelis pa- 
reikalavmas naujų karų
Fordui greičiau pakelti alga, 
legU jis tikėjosi.

Dabartinės Fordo algos siekia 
uio $4 iki $8.50 į dieną. Di

džiausias pakėlimas algų eis 
mažiau uždirbantiems darbinin
kams.

Kartu Detroito prekybos bu
tas paskelbė, kad darbininkų 
samda Detroite pasiekė augš- 
čiausį laipsnį į tris pastaruo
sius metus ir dar kilsianti, nes 
niekurios dirbtuvės dar tik ren
giasi pradėti dirbti.

Dar prieš paskelbsiant algų 
pakėlimą Fordas plačiai išdėstė 
savo nuomonę įvairiais ekono
miniais klausimais..

Pasak jo, biznio atsigavimas 
priklausąs nuo sugabumo in
dustrijos pagarbint i. naujus it 
pagerintus produktus už žemą 
kainą, bet mokant darbinin
kams augštas algas, kad tuo 
stimuliuoti pirkimą, nuo kurio 
priklauso pačios samdos padi
dėjimas.

Senasis pasaulis, sako Fordas, 
išnykęs laike depresijos ir 
Amerika dabar žengianti į nau
ją pasaulį, su naujomis prekė
mis, naujais metodais, nauja 
dvasia ir nauja pažvalga į dar
bą, kuri buvo labai nukentėjusi 
gerovės laikuose, nes daugelis 
žmonių manę galį gyventi be 
darbo, vien spekuliuodami Še
rais.

Amerika neįstengusi išplėsti 
savo marketų namie ir užsie
niuose todėl, kad biznis bandė 
išbristi iš depresijos senomis 
prekėmis, kurios ją ir įtraukė 
į depresiją. Fordas mano, kad 
jei bus pradėtos gaminti mo
derniškos prekės, tai atsiras 
ir pirkėjai, o tai reiškia pro
dukciją ir dąrbus.

Kapojimas algų neišves iš de 
prestjos. Atpenč, algos turė
tų būti pakeltos, produktai pa
gerinti.' Gaminimas prastesnių 
produktų nenupigina kainų, kaip 
jų nenupigna ir kapojimas al
gų.

BRESLAU (TIS). — Du va
dai nacių darbininkų organiza
cijų Silezijoj ir jų legališki pa
tarėjai tapo areštuoti už ko
rupciją ir begėdišką eikvojimą 
jiems pavestų pinigų. Tuo pa
sinaudodama nacių presą visaip 
giria nacių valdžią, kad ji buk 
visomis jėgomis kovoja prieš 
niekdarius Hitlerio judėjime. 
Bet tai yra tik tušti žodžiai, 
nes korupcija ir graftas vis 
labiau įsivyrauja nacių valdžio
je.

Darbininkai tuo labai pikti
nasi, nes ikišiol jų interesus ir 
organizacijos pinigus akylai da
bojo buvusieji darbininkų unijų 
vadai, kurie dabar tapo pakrikš
tyti “marksistais” ir uždaryti 
koncentracijos stovyklose.

■ - -........... -

Rusija nebeimsianti 
grudų iš Siberijos 

valstiečių

Dr. Wynekoop byla 
bus vas. 19 dieną

Taipgi pakėlė algas visiems ka
reiviams, darbininkams ir 
profesionalams tolimuose ry
tuose

Vokietija atsigink 
luoja: statosi didelį 

oro laivyną
Didžiausias oro laivynas stato

mas po priedanga “aviacijos 
sporto”

MASKVA, vas. 6. — Bolševi
kų valdžia paskelbė dekretą, ku
riuo einant nebus atimami gru
dai iš tolimųjų rytų valstiečių 
per ateinančius 10 metų. Taip
gi pakeliamos algos ten esan
tiems darbininkams ir .karei
viams. Tai dafofna tikslu pn- 
akstinti didesnį žmonių apsi
gyvenimą Siberijoje ir kartu 
akstinti juos daugiau auginti 
grudų, kad butų maisto, jei iš
tiktų karas su Japonija.

Kitas dekretas žymiai pakelia 
algas tolimųjų rytų kareiviams, 
inžinieriams, darbininkams, mo
kytojams ir profesionalams.

Senatas skubinsis 
priimti bedarbių 

šelpimo bilių
WASHINGTON, v. 6.-4,000,- 

000 piliečių išlaikys CWA dar 
bus bent iki gegužės 1 d., se
nato vadams paskelbus, kad jie 
skubinsis kuogreičiausia praves
ti bilių, skiriantį $950,000,000 
bedarbių šelpimui ir CWA dar
bams. Tą bilių atstovų butas 
jau yra priėmęs.

NEW YORK (TIS).— Nežiū
rint taikių Hitlerio ir jo sėb
rų kalbų, Vokietijos atsiginkla- 
vimas ir karinis prisiruošimas 
eina visu smarkumu. Didžiau
sia domė yra kreipiama į įsi
gijimą didžiausio oro laivyno. 
Tuo darbu vadovauja federalinė 
oro ministerija, kuri slaptą at- 
siginklavimo darbą bando pa
slėpti po priedanga “atgaivini
mo aviacijos sporto”.

Apie budus paslėpti tą ka
rinį prisirengimą žinių surin
ko T. I. S. korespondentai įvai
riose Vokietijos vietose. Visos 
žinios tapo patvirtintos ir pil
nai sutampa. Tomis žiniomis, 
daug sporto lėktuvų yra stato
mo sulig pavieniais Vokietijos 
valdininkų užsakymais. Val
džia daro taip: parenkamas val
dininkas, visuomet labai įsitiki
mas nacis ir jam įsakoma įsi
gyti “sporto” lėktuvą. Pinigus 
suteikia Hitlerio valdžia, arba 
įvairios finanasivmo įstaigos. 
Tuo pačiu laiku tas valdinin
kas turi pasirašyti pareiškimą, 
kad jis savo privatinį lėktuvą 
paveda valdžiai grasos reikalu’. 
Tito^.budu lėktuvą, kurį paga- 
nflhama sulig slaptomis techni
nėmis specifikacijomis, tikrasis 
jo savininkas niekad nemato ir 
valdžia tuo budu gali įsigyti 
didelį oro laivyną nesusilau
kiant užsienio kaltinimo, kad 
Vokietija atvirai laužo savo 
tarptautines obligacijas.

Apskaitoma, kad už dviejų 
metų Vokietijos oro laivynas 
savo skaičiumi viršys visas ki
tas oro jėgas Europoje. Tie 
vadinamieji sporto lėktuvai, 
nors yra maži, bet yra gera; 
pritaikinti modeminiam karui. 
Į kelias valandas juos galima 
paversti į bombų metimo ir 
kulkosvaidžiais apginkluotus ka
ro įrankiais.

Didieji Hansa pasažieriniai 
lėktuvai sudarys didžiųjų bore- 
bų mėtytojų laivyną.

<

Žąsų pernai išvežta už 
už 3,285,00 lt.

70 žuvo Italijoje
RYMAS, vas. 6. — 50 žmo

nių žuvo Ortimporio miestely 
sniegui nuslinkus nuo kalnų ir 
palaidojus miestelį. 20 žmonių 
žuvo žemės nuslinkimuose Ap- 
pentine kalnuose.

DOUGLAS FAIRBANKS ĮPIN
TAS PERSKYRŲ BYLOJE

ATHENAI, vas. 6. — Valdžios! sai uždrausti visus streikus 
gydytojai nusprendė, kad Sa 
muel Insull, nors ir serga, bet 
vistiek gali keliauti. Daktarų 
nuosprendis priartina Graikijos 
išvarymą Insulto.

Kalbama, kad Insullas bando 
pasisamdyti laivą į Daniją, kur 
jis dar sykį bandas išsisukti 
nuo grąžinimo Amerikon.

LONDONAS, vas. 6.— Didė
lis aukso plaukimas iš Europo.'> 
j Ameriką tebesitęsia.

$5,000,000 vertės aukso jau
iškrauta New Yorke, dar $34,-
000,000 aukso plaukia laivais.

šiandie 10 dideli lėktuvai at
vežė iš Amsterdamo aukso už 
$25,000,000. v

Vokiečių laivas atplaukė su 
dideliu aukso kroviniu, kad čia
pasiimti dar daugiau auka o. symo dirbtuvėj 4917 Mihvaukee
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RYT
“Naujienose” vėl tilps paveiks
lai visų lietuvaičių, kurios įsto
jo į “MISS NAUJIENOS” kon- 
testą. Jeigu c,ar neturėjote pro
gos visų kandidačių paveikslų 
pamatyti, nusipirkite rytojaus 
“NAUJIENAS” ir paveiksle 
peržiūrėkite.

Tuomet, balsuokite nž kandi
datę, kuri manote yra popule- 
riausia ir gražiausia. Laikraštyj 
rasite ir kuponą,

“Naujienas” gausite pas sa
vo agentą ar kioskininką.

CHICAGO.—, Dr. Alice Wy- 
nekoopj 62 m., kuri yra kalti
nama nužudžius savo mąrčią 
Rhetą, byla bus nagrinėjama 
vasario 19 d. Pirmiau jos by
la buvo nutraukta jai sunkiai 
susirgus.

KAUNAS.—1933 metaiss iš 
Lietuvos išvežta 379,706 žąsys 
už 2,349,200 lt. 1932 m. buvo 
išvežta 476,077 žąsys už 3,349,- 
200 litų, o 1931 m. —322,357 
žąsys už 2,784,900 lt. Iš šių duo- 
menų matyti, kad daugiausia ža 
sų buvo išvežta 1932 m. Taip 
pat ir pajamų daugiausia tada 
gauta. Nors pernai žąsų dar
giau išvežta, negu 1931 m., bet 
dėl jų atpigimo pajamų mažiai? 
gauta.

CHICAGO.—Federalnis teis
mas atidėjo 30 dienų išdavimą 
Anglijai John Factor, kad jis 
galėtų dar sykį liudyti Touhy, 
Kator ir. Schaefer byloje dėl 
išvogimo paties Factor ir išga
vimo $70,000 išpirkimo.

——-r-—’ir---- t?i ( ....
CHICAGO.—Chicago & North 

Western geležinkelio darbinin
kai balsuoja 
streiko

LONDONAS.—Lordas Ashley 
užvedė perskyrų bylą prieš sa
vo žmoną, buvusią aktorę Syl- 
yia Hawkes. Jis kaltina ją ne
ištikimybe ir kaltininku nuro
do garsų j j krutamu jų paveikslų 
aktorių Douglas Fairbanks, vy
rų garsiosios aktores Mary 
Pickford, kuri irgi nesenai pa
reikalavo nuo savo vyro per
skyrų.

NEW YORK, v. 6. — CWA. 
paskelbė, kad ji duos tarnaites 
ir už jas apmokės tiems bedar
biams, kurių žmonos sunkiai 
serga ir/ negali prižiūrėti savo 
vaikų, o vyras turi eiti ieškotis

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, H..
del paskelbimo vaikų, o vyras turi 

darbo.



2
T

NAUJIENOS, Chicago, III,
fiF-

KORESPONDENCIJOS

S

t

Toronto, Kanada
Kaip visur, taip ir Toronte 

lietuviai nesugeba gyventi san
taikoj, nežiūrint to, kad mes 
visi lygiai esame išnaudojami 
tų įSačių kapitalistų, be skirtu- 

. mo musų asmeniškų politinių 
įsitikinimų.

Esant nemaloniems apsireiš
kimams musų lietuvių tarpe, 
nelabai norisi tie nemalonumai 
kelti viešumon. Todėl nekurj 
laiką iš Toronto visai mažai ar
ba nieko nebuvo rašoma. Bet 
dabar jau prisieina rašyti, nes 
tūli asmenys pertoli nuvažiavo 
savo aprašymuose Toronto lie
tuvių Kultūros Dr-jos.

“Keleivio” 52 nr. iš 1933 m. 
A. S. Kavaliūnas, aprašydamas 
lietuvių judėjimą Toronte, pa
reiškė mintį, buk Kultūros 
Dr-ja randasi sunkioje padėty
je ir nesą vilties iš jos išbristi. 
Aš nenoriu paneigti drg. Ka
valiūno pasakymą, kad Kultū
ros Dr-ja yra sunkioje padėty
je. Bet negaliu sutikti su jo bc- 
vilČia mintim, buk Kultūros 
Dr-jai nėra išeities. Aš manau, 
kad neklysiu pasakęs, jogei da- 
lartiniu laiku visa civilizacija 
stovi negeresnėj padėty. Bet ar 
dėl to mes turime visi nuleisti 
rankas ir bevilčiai laukti savo 
mirties? Tiesa, Kavaliūnas ma
no. kad reikia steigti ant Kul
tinas Dr-jos griuvėsių socialis
tų kuopą, ir ragina draugus at
siliepti tuo klausimu. Taigi 'tą
ją proga aš ir noriu pareikšti 
savo nuomonę suminėtu klau
simu.

Kad Kanadoje yra būtino 
reikalo įsteigti socialistų lietu
vių bent vieną kuopa, tam as 
jau seniai pritariu, ir manau, 
kad mes jų įkarsime, jei tik 
bus pakankamai žmonių.-'kuric 
tą. reikalą supranta. Bet kodėl 
mes turėtumėm likviduoti Kul
tūros Dr-jų? Tiesa, ji nėra 
skaitlinga nariais. Tačiau ji nie
kam kelio nepasloja, bet dar 
padeda socialistinei organizaci- 

kad jie 
socialistų

da- 
ten

su

Garsusis gangsteris John Dillinger ir jo draugas; Gharles Makley, kurie kartu su kitais dviem 
gangsteriais tapo pagauti Tuscon, Ariz., iš kur jie tapo atgabenti, į Indianą. Dillinger bus tei
siamas už nušovimų Kast Chicago, lud., policisto, o kiti sugrąžinti j Machigan City kalėjimą, iš 

z kurio jie buvo pabėgę.

■ M

Trečiadienis, Vas. i, 1934

taujant buvo pripirkta visokių 
šlamštų, ant kurių SUsiviem- 
j imas bus laimingas, jei tik 
su puse milijono dolerių nuo
stolių išeis,..” “Tad kam tas 
triukšmas dėl Devenio mizer 
nų $25,000.00 prašvilptų, jei 
jau apie pusę milijono nuosto
lius kalbat?”
“Tam, kad pusti durnus j akis... 
Ar manot, kad, jei Bagočius 
bus išrinktas, jis to visko ne
iškeis į aikštę ir ims atsako
mybę ant savęs? Gegužis ir jo 
draugai tai žino gerai, ir žino 
taipgi, kad Strumskis to pada
ryti nemokės, ir jei ir mokė
tų, tai atsįdekavojant Gegu
žiu4!, nenorės iškelti.”

Tai tokios tokelės. Politika, 
bet, matomai, politika su 
siu.

Nerašiau ankščiau, nes 
rėjau, kad šis straipsnis 
tų spaudoj po nominacijų, kad 
nieks negalėtų įtarti, jog šio 
straipsnelio tikslas yra agituo
ti už bent ką. Bet manau, kad 
nariams bus įdomu* susipažin
ti su “džentelmonais”.

— Senas Veikėjas.

Skelbimai Naujienose 
duodą nąudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

v

paklau'sė kitas

tik-

no- 
tilp-

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iž pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogau^ 
dantis yra neivarus, tai jus no- 
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks, pat už
metimas yra daromas ir jums.

Ustonne, dantį* tepalas, valo 
dantis nauju budu. Mūra che
mikai pagalios surado sustato 
kure iitikro ivei&a nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambart Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

atios surado auatata

pamanys,

jai išauklėti žmones, 
butų tinkami būti 
kuopos nariais.

Gal būt kai kas
kad Kultūros Dr-ja užsiima po
litikos reikalais. Turiu pasaky
ti, kad Kultūros Dr-ja visai ne
sikiša į politinius reikalus, nors 
yra buvę pora tokių narių, ku
rie pasišalino iš minėtos dr-jos 
tik dėlto, kad jos chorui buvo 
pasiūlyta įsigyti socialistų In
ternacionalo gaidas, o vėliau, 
tai yra 1933 m., Pirmos Gegu
žės šventės paminėjimui ata
tinkama žmonių grupė ruošė 
tai dienai programą ir užkvietė 
Kultūros chorą sudainuoti kele
tą darbininkiškų dainų, o taip 
pat ir Internacionalą, ką choro 

, absoliute dauguma ir atliko.
O kas nenorėjo, tas nebuvo 
verčiamas, nei vėliau už tai nie
kinamas, nes Kultūros Dr-ja 
laikosi demokratiško principo,

ir visai nenori niekam varžyti 
laisvės.

Taigi drg. Kavaliūnas turėtų 
žinoti, kati Kultūros Dr-ja turi 
daugiau galimybių gavimui na
rių, negu socialistų kuopa. To
dėl jų reikia paįvairinti, da
rant viešas diskusijas įvairio
mis temomis bei paskaitas. 
Tuomet turės galimybės pažin
ti mus ir tie, kurie šiandien 
yra; blogos nuomonės apie mus.

Kultūros Dr-jos užduotis yra 
labai didelė ir mes kol kas vi
sai mažai to viso atliekame. 
Mums yra būtinas reikalas įs
teigti savo kalbos vakarinę mo
kyklų, nes musų vaikai daugu
moje jau nemoka savo kalbos, 
nekalbant apie rašybą. O, šitas 
klausimas regis turėtų rupuli 
visiems be skirtumo politinių 
įsitikinimų, ir jei mes visi lie
tuviai suprastumėm savo prie
dermę, tai visi kaip vienas sto- 
tumėm į tą Kultūros Dr-ją ir 
bendromis jėgomis galėtumėm 
įsigyti ne tik mokyklą, bet ir 
savo svetainę, ir musų vaikai 
nebūtų ištautėję, kaip kad 
bar yra. Nes kur vienybė, 
ir galybė.

Pagaliau laikas jau butų
prasti, kad toki absurdiški 
šmeižtai, kaip kad matosi “Vil
ny”, “Laisvėj” ir Kanados “Di 
Žody” musų nesuvienys. Tiems, 
kurie kalba suminėtuose laik
raščiuose apie darbininkų vie
nybę, visai vienybe nereikalin
ga, bet atvirkščiai, jiems rei
kalinga darbininkus suskaldyti, 
kad tik fašizmas įsigalėtų.

Tik stebėtis reikia, kaip tie 
žmonės rašo savo laikraščiuose, 
į kiekvienų savo leidinio nume
rį surašo visus savo nusidėji
mus, ypatingai iš Vokietijos 
gyvenimo, tik ne savo antrašu, 
bet socialdemokratų, štai štai 
k. “D. žodis” 2 nr. iš š. m. 
įžanginėj špaltoj rašo; “Hitle
rio valdžia pravedė įstatymą, 
kuriuomi einant bus iškestruo- 
ta 60,000 žmonių.” Toliau sako: 
Tai koki socializmą prigyveno 
socialdemokratai Vokietijoje. Gi 
komunistų valdomoj Sovietų 
Sąjungoj žmonės kastravimo 
nereikalauja.

Aš nesistebiu iš “D. ž.” re
daktoriaus, kad jisai nežino, 
jogei Vokietijoje Hitleris tik 
dėka komunistų įgijo valdžią. 
Ba “D. ž.” redaktorius vos keli 
metai atgal buvo uolus bažny
čios rėmėjas, kaip kad dabar 
bimbizmo apaštalas. Tokiems 
asmenims yra dideliu nusidėji
mu skaityti skirtingo įsitikini
mo spaudą, kurioje gali tiesų 
patirti. O skaitydamas tik bim- 
biškas kantiškas, jis tik ir te
žino, ką Bimba rašo.

Toliau tame pačiame “D. ž.” 
numery ir špaltoj 
jis priskaito 
Dr-jos šulą, 
nė nariu. Kol
turi nei vieno nario, 
tų skebas.

Manau, kad geriau pritiktų, 
jei “D. ž.” redaktorius suminė
tą skebą prisiskirtų savo šulu, 
nes jisai kaip tik yra nuolati
nis “D. Ž.” rėmėjas. Tai kaip 
jis tuo patim gali būt ir Kultū
ros Dr-jos šulu?

Kultūros Dr-jos narys
A. Frenzelis.

didaturas išstatyti. Iš visų pu- kų. 
siu beveik vienbalsiai įvardija
mi buvo: adv. Bagočius į pir
mininko vietą, dr. Vitiikas į 
sekretoriaus vietų ir adv. Gu- 
gis į iždininko vietų. Aiškiai 
buvo matoma, kad tiems trims 
asmenims vadovaujant Pildo
mojo] Taryboj, susidarys stip
ri jėga, kur mokslas ir paty
rimas ir ilgametinis visuome
nės darbui pasišventimas gali 
tiktai naudų organizacijai ir 
nariams atnešti. Klausimas ta
da buvo, kaip supažindinti 
įvairių kolonijų eilinius narius, 
kad patarti jiems koncentruo
ti savo balsus numatytiems as 
meninis. Tiesa, “Naujienose” ir 
“Keleivy” buvo straipsniukai 
Vakarų Komiteto, bet kadan
gi daugelis narių tų laikraščhi 
neskaito, tai buvo manyta pa
gaminti kokių nors literatūrą 
si? patarimais, natiamsJ.Už ką' 
balsuoti. Mat, reik atminti, kad 
organe “Tėvynėj” yra “tradi
cija” niekados apie organiza
cijos svarbiausi reikalų, orga
nizacijos viršininkų tinkamu- 

neprasitarti. Jei ne tas, 
žinom, kad viršininkų 
jau senai butų pasi-

da’* 
ten 
te- 
tu-

pas

kc-

buvo kreipiasi su už- 
pas adv. Bagočių,

pats buvo Wilkes Barre. 303 
kp. Shenandoah nežinia su ko
kiais išrokavimais Gegužio at
stovai agitavo 
Mahanoy City 
pats Gegužis, o 
na ir draugai į

Tavoriniai Vagonai 
išlengvo juda ant landšafto; 
ekspresiniai traukiniai ir glot
nus “limiteds” pasineriant nak
ties tamsumoj švelniai įvažiuo
ja i kMionadinias stotis—^visį 
klauso signalu duodančio ko
mandos.

Traukinio bėgimas priklauso 
nuo signalų davėjo, taipgi biz
nis ir prekyba ąrjklauso nuo 
greito ir akuratiško ypatiško 
susinėsimo—pei’ tele
fonų. Del produkcijos, 
pardavinėjimo, dėl

priežiūros, dėl pasitarimo ir 
visokiausios rųšies susižinoji
mo, dėl visų tų smulkmenų 
bizny, telefonas geriausiai tin
ka. Tai yra dienoj ir nakties 
suaViinimo*’ frankis 'hfdūstrijoj.

The Illinois. Bell Telephone 
Company, specializuodama su- 
sinešime siūlo bizniui ši labai 
reikalinga susipešimgi iręngj- 
m*. Pasikalbėjimu^ su reika
lingu ofisui kpimynu antrame 

blplpj,, su. arsima val
stija arba kita valstybė 
—vartokite telefoną.

B' it L v?
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už Gegužj, o 
211 pašaliais 

viešai jo žmo- 
padanges kėlė 

StrUmskį ir Lępatto, o nieki
no Bagočių ir Gugį. Nestebė
tina tad,' kad einant iš musų 
susirinkimo vienas senas na
rys atsidusęs prasitarė: “šešio
liktame seime Wilkes Balnuo
se išgelbėjom. Susivienijimų nuo 
kunigų, tai. dabar yra klausi
mas, ar trisdešimts aštuntam 
seime Detroite išgelbėsim jį 
nuo vargonininkų?” Kitas na
rys, kalbėdamas būrely drau
gų, pasakė: “Well, broliai, vi
sai nėra ko stebėtis. Pitlsbur- 
ghe Strumskis pardavė fašis
tus ir Bačiūnų Gegužiui, tai 
dabar. Gegužis tu$^ atsimoke- 

SJS.umaĮkiui. vertus,
juk nors , mums Pildomoji Ta
ryba ir nesako, nors musų 
Kontrolės ir Finansų komisi
jos tyli, bet juk mes visi ži- 

norš konstitucijoj 
pasakyta, jog Su- 
savo pinigui gali 

valstijų bondus ir 
(Skyrius VI. par. 

5), vienok 'Strumskiui esant ko
misijose, o Gegužiui preziden-

...   - f * > I".      "I * II y  

čionai negali būt kalbos 
apie “Sandarų.”, “Dirvą” ir 
“Amer. Liątuvį.”-, kurie, mato
mai, apie džentelmonišku'mą. ir 
gerų skonį bent kol kas 
mažai kų težino, vienok ir 
pamazgų ir purvo nedaug 
buvo matyti. Kas kita su 
lais “veikėjais”.

štai prieš nominacijos
mus rytinėj Pennsylvanijoj, tai 
yra Scrantų, Pittstono, \Vilkes 
Barre, Shenandoah ir Mahanoy 
City kuopose pasipylė, lapeliai 
ir palotų pavyzdžiai, matomai, 
Slrumskio “Vienybėj” ; spaus
dinti, . bet nusistebėsi t, išgirdę 
kas ji?os skleidė: ogi, pats p. 
Gegužis. Ar už . j.ų isvažioji- 
mų po kuopas jis parok uos 
sivienijimui dienpinigius ir 
liones išlaidas, kaip jis. tai
re į piknikus Važinėdamas, kol 
kas dar nežinom',.' ir jei p. 
Strumskis bus ’ įslinktas, ’ be 
abejo, niekados ' ir nežinosimu 
Vienok tokie žygiai; aiškiai pa 
rodo, kad niekržrie žmonės iš 
prigimties negali būt džentel- 
monai.

Susirinkime mu$ij, 7-tos kuo
pos Pittstone prieš pat balsa
vimus pasirodė p. A. Galim 
skas, p. Gegužio “campaign 
manAgerius”, ir savo adjutan
tu pastatė p. Karsoką, ir ne
atsiklausę nė pirmininko, pra
dėjo dalinti savo literatuTų. ir 
balotų pavyzdžius, ir agituoti 
už Strumskį ir Lopatą, viso
kiais budais šmeiždami Bagočių. 
Tūlas narys patėmijo, kad kuo
pos susirinkime yra keliama 
betvarkė, bet Galinskas su Kar
šo ku savo varė. Kiek girdėt, 
tai Scrantonp kitopoj mėginta 
panašiai elgtis, bet lai nepasi
sekė ir p. Strumskio agentai 
buvo sudrausti, ir be jokių agi
tacijų rinkimams einant, Bago
čius gavo 34, q Strumskis 6 
balsus. Edwardsville Bagočius 
ir Gugis buvo biauTiausiais žo
džiais pakampėse, išplūsti, tas

nom, kad 
aiškiai yra 
si vieni j imas 
įdėti tik i 
mortgičius

mų, 
tai visi 
sąstatas 
keitę?.

Taigi 
klausimu
kad jis, susižinojęs su Vaka
rų Komitetu, paganiintų nomi
nacijoms tinkamą literatūrų. | 
tai adv. Bagočius atsakė se
kančiai: “Praeitose rinkimuose 
mes turėjom pavyzdi iki ko
kių neleistinų nešvarumų to
kios rųšies literatūra prieina, 
ir todėl mano patarimas yra, 
kad šiose nominacijose ir rin
kimuose nevaryti jokios agita
cijos ir neleisti ir neskleisti jo 
kių lapelių. Lai kuopos ir na
riai be jokio spaudimo pareiš
kia savo norus. Asmeniškai aš 
neturiu jokių aspiraciją* būti 
S. L. A. Pildomosios Tarybos 
nariu, nes ta vieta atimtų man 
daug laiko nuo mano profesi
jos ir aš turėsiu panešti dide
lius finansinius nuostolius. 
Taigi aš jokios vietos arba ‘urė
do’ neieškau, bet jei Susivie
nijimo nariai mane pašauks, 
jei nuo manęs reikalaus, kad 
aš jiems tarnaučiau, aš apsL 
imsii.4. Bot vengiame ‘bent ko
kios nors agitacijos, bukime 
‘džentelmenais’. Aš kalbėjau su 
vadais mano opozicijos, ir iš 
jų išsitarimų man aišku, kad 
ir jie supranta žalingumą te
kios nešvarios kampanijos, kaip 
kad buvo prieš Pittsburgho sei
mų, ir esu 
elgsis kaip 
vengs bent 
cijos.”

Matomai, /pasiremiant tokiu 
patarimu4, iš pažangiųjų pusės 
ir Vakarų Komiteto nebuvo nie
kur matyti jokia agitacija ar
ba literatūra, ir net laikraš
čiai, kaip “Naujienos” ir “Ke
leivis”, 
jos per

EKSKURSIJOS LIETUVON

d.

d

d

d

“D ž e n t e l m o n a i”

tą. Reikalauki-

A. virši- 
asmenys,

kaip 
kuomet 
kas K.

tula skebų 
Kultūros 
tas nėra 

Dr-ja ne- 
kuris bu-

tikras, kad ir jie 
‘dženlelmonai’, ir 

kokios nors agita-

susilaikė nuo agitaci- 
vj.sų nominacijų lai-

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

Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo 

Kurie išplauks iš Ncw Yorko, 1934 metais

Priimti Nežinomas 
Gyduoles Didelė 

Paikystė

BAKING W 
POWDER 
Double Teste d/

Double Action/
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AS42YURS 
ago

25 įį 

ouneės
254 J)

millions o 
avouRt

F RbUNDS-USED 
GOVERNMENT-

STADENDAM....................... Balandžio 11 d.
Klaipedon per liolterdamą

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

GRIPSHOLM .

RYTINĖJE PENN 
SYLVANIJOJE

į.;.;.;.;.;

Gegužės 28 d
l Tiesiog Klaipedon

BERENGARIA ...................   Birželio 16
Klaipedon per Southamploną

GRIPSHOLM .............................. Liepos 3
y Klaipedon per Gothemburg

STUTTGARD .... .........  Liepos 12
Tiesiog Klaipedon

WASHINGTON

Viso pasaulio gyd.v tojai sutinka, kad 
nėra didesnės paikystės, kaip pirkti 
ir priimti nežinomas gyduoles. Klaus
kite apie tai savo gydytojaus.

Taipgi—kuomet jus nueisite j vai- 
stinyčią nusipirkti Tikrą Bayer As- 
pirin,—dabokite, kad jj ir gautumėte.

Atsiminkite, jog gydytojai užgiriu 
Tikrą Bayer Aspirin, kuris atneš 
SAUGŲ palengvinimą nuo galvos 
skaudėjimo, peršalimo, skaudžios ger
klės, skausmų nuo rheumatizmo, 
neuritis ir t. t.

, t
Atsiminkite tiktai 

te ir gaukite Tiktą

A/ipirin.«
■ * * v z 5

Ikras Bayer 
i spiri n nėra 
kenksmingas 

iirdiiai
KABYS

Besiartinant S. L. 
ninku nominucijums, 
kuriems Susivienijimo ateitis 
n.’pi, geide matyti nominotais 
tokius narius, kurie galėtų or
ganizacijai naudų atnešti ir pa
gelbėtų jai pergyventi šiuos 
sunkius laikus. Todėl pradėta 
susirašinėti su veiklesniais ku‘o- 
pų ir apskričių darbolojujs, 
kad susitarti, kurių narių kan-

1:

i".
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llesloraiių ir bulelių patarnautųjų streikas New Yurke

.. Rugpjūčio 1
Klaipedon per Hamburgą

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

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

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Dėl Informacijų Kreipkitės į

naujienas
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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18 gatvės apielinkė

da atbusti 
mo darbai 
pakol kas

dalis pavilionų, ku- 
matyti pereitais me-

abi jau ištekėjusias, ir
Šunim lanko De Paul

tėvai 
meb- 
Taip,

nepamir- 
Lietuvių 

svetainę) 
Ten yra 
apie da-

yrft bė
ra kandų 
yra ve-

P-nas Barskis turi dvi dūk 
teris, 
sūnų 
universitetų ir jau baigia mok
slą. Jaunasis Barskis, Petras

PIRMYN
SHARPS and Fl.ATS

his very best to
— a trip to Lith- 

He is leatiing the fieid

George Malishauskas planuoja 
“runyti” į atstovų butą

20-tų su
kilnos yrr 
Boulevąrd 

25 d.

18-TOS APIELINK0S.-—Va
kar einant į mokyklą po pie
tų ant Halsted ir 19-tos gat
vės gatvekaris smarkiai užga
vo p. j. Kuzmickų šutau. Dak
tarai apžiūrėję jį ligoninėj ne
galėjo pasakyti kiek pavojin
gai jo galva yra užgauta.

Praeivis.

Įdomiausios iš jų bus įvairių 
šalių MKaimai’*—“Villages”

1934 metų Pasaulinė 
Paroda turės daug 

naujenybių

Tarpe šimtų kitų žino
mų Standard išdirbys- 
čių skalbyklų Budriko 
krautuvė parduoda 
THOR skalbyklas leng
vais išmokėjimais, taip 
’ r •'1 skalbykla išsimo
kės pati per save.

Marųuette Park lie
tuvis kandidatuoja į 

legislatura

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurią balsuojama.

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

įTUaiViSH-

P-lė Elena Butėnas 
Marųuette Park, Chicago 

No. 51

well known to Pirmyn: ITelen 
Vespender, A. Rakauskas, A. 
Trilik, F. Raresas, and S. Rim
kus... choose your pick and cast 
your votes early and often...

Ali members are urged to 
attend rehearsal Friday at 
Gage Park, at 7:30 p. m.

Jacųues Grandmesnil.

Dr. J. J. Šimkus, mano nuo
mone, irgi gerai progresuoja 
Ir kodei ne? Jaunas, gabus 
energingas lietuvis ir dar vie
nintelis dentistas musų apie- 
linkej. ’

Abiejų daktarų ofisas ran
dasi 1821 So. Halsted St, v

Kukutis.

Kam laikas leidžia, 
škite atsilankyti j 
Auditoriją, (mažają 
3133 So. Halsted St 
rengiamos prakalbos 
bartinę šalies finansinę situa
ciją ir apie naujus bankų įsta
tymus. Kalbės adv. K. G ūgis. 
Rengia L.S.S. Chicagos kuopa. 
Įžangos bus imama 10 centų 
nuo ypatos. Bedarbiams veltui.

Atvykite į susi 
Sekretorius.

Pasaulinė Paroda, miegojusi 
r suvirs du mėnesiu, prade-

Remonto, planavi- 
jair pradedami, nors 
tik ant mažos ska-

Kuzmickų sūnūs 
sužeistas

Savo laiku buvau rašęs, kad 
Povylas Balčiūnas su Olga Or
lauskienę užlaiko restaurantą, 
1841 So. Halsted St. Toje ži
nioje įsibriovė nemaloni klai; 
da. Vieton Olgos Orlauskie
nės turėjo būti Vera Orląus- 
kienė

18 APIELINKĖ. — Na, pra
dėsime kalbėtis su 18 apielin- 
ke. Aš rašau, o jus skaitome? 
(klausimą statau, kad nėra nė 
atbalsio).. Gal būt taip. $(a, 
tegul bus ir taip.

vardu, yra vienas žymiausių 
futbolistų netik De Paul uni
versitete, bet ir visoj šaly. Jo 
paveikslas pav. šiemet galima 
buvo matyti Amerikos didla- 
pių sporto skyriuose dažniau, 
ųegu kai kurių kitų atletų.

Gal 
rite 
torio
729 W. 21 St
kis; yra geras dailydė - kar- 
penteris nuo senų laikų turi 
patyrimą, bet negal gauti dar
bo. Su šeimyna sunku pra
gyventi.

Trečiadienis, vas

MARQUETTE PARK 
tinis jaunas, bet darbštus lie
tuvis George Malishauskas, 
6822 South Talman street, pla
nuoja šiuose rinkimuose kan
didatuoti j Illinois valstijos le- 
gislaturos atstovų butą nu'n 
U-to senatorinio distrikto. į 
tą distriktą įeina sekami war- 
dai: 13, 15, 16, 18, 19.

Jis kandidatuos republikonų 
sąstate. Jo platforma reikalaus, 
kad butų įvestas 1% .taksavi- 
mas nejudinamo turto; kad 
darbo valandos butų sutrumpin
tos iki 6-ių į dieną ir kad dar
bininkai už jas gautų 8-ių va
landų atlyginimą; yra už pre
zidentą Rooseveltą ir jo dar
bus, nors griežtai eina prieš ki
tus demokratus, pav., jų ma
šiną Chicago j e.

G. Malishauskas gimė West- 
villėje, III. Ten baigė aukštą
ją mokyklą. Veikia tarp lietu
vių organizacijų ir jau 'buvo 
indorsuotas Chicagos Lietuvių 
Politikos klubo. Priklauso prie 
Marųuette Parko namų savi
ninkų organizacijos. Yra veik
lus ALTASS ir Janušausko rė
mėjas.

P-s Viktoras Barauskas, 663 
W. 18 gatvė, pirmiau turėjęs 
Malt and Hops krautuvę. Da
bar, visą krautuvę remontuo
ja. Seną biznį panaikino ir 
dedasi naują, tik nesako kokis 
biznis ten bus.

groscrnę uždarė <— 
pas savo širduką 
turi aludę — kam- 
ir Lituaniva Avė

šiame numeryje įdedame dar 
dvi kandidates j “MISS NAU
JIENOS”, kurių pirmos fotogra
fijos buvo netinkamos klišių 
pagaminimui, todėl reikėjo ga
minti naujas fotografijas. Del 
tos priežasties įvyko suvėlavi
mas. Kandidates yra:

No. 50

gerbiami skaitytojai, tu- 
kokį dailydės-karpen- 
darbą? Jonas Dišįus, 

2 lubos, prię-

Muilas, prosas ir pr ošini mo 
lenta DYKAI.

Aludininkai renkasi trečiadienį
Ateinantį trečiadienį, kiti 

vadina “sereda”, renkasi visi 
lietuviai aludžių savininkai, 
kaip 2:30 po piet Geo. M. 
Chernaucko svet., 1900 So. 
Union Avė., tam tikslui yra iš
siuntinėta 140 atviručių. Yra 
daug svarbių dalykų aptari
mui . Visi aludžių savininkai 
privalo dalyvauti. Ant kiek 
girdima, pietinėje dalyje Chi
cagos tam tikri mušeikos po 
prievarta verčia aludžių savi
ninkus rašytis neva į jų “Uni
ją”. Bukit atsargus, žinokite, 
kad jeigu jus savo organiza
cijos neturėsfte; tai jums bet

Daktaras, Petras Z. Zalato- 
ris pagavo “beibę”...gaila, kad 
ne sau, bet p. Kavaliauskui. 
Kaip motina taip ir dukruže 
jaučiasi sveikos. Ilgo am
žiaus naujokei. Užvakar dak
taras vijosi apendiksą, ir kaip 
tik spėjo ji pagauti... Pagavęs 
išemė-išpiovė į patį laiką. 
Apendikso . savininkas yra 
Bridgeportįeiįs jau jaučiasi 
gerai.

Pavyzdžiui, štai vienas ir 
vienatinis lietuvis tokiame biz
nyje. Antanas Bcnikas, 2133 S. 
Halsted St. Jis apiperka plo
tą miško šiuo laiku turi Indi
anos valstijoje). Mišką ker
ta. Medžius skaldo, plausto į 
tam tikro ilgio mierą. Tuos 
suskaldytus medžius gabena 
Chicagon ir pardavinėja duon
kepiams. Sakoma, kad duona 
kepta pečiuje, kuris kūrena
mas medžiais yra daug ska
nesnė.

MissNaujienos 
Kontestas

tekūnas home 
wish Franci© a 
day and make it 
one... We mušt 
Mrs. Matekunas 
pustai ir kilbasa

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-010 West Uth St.
Po naujų . savininku priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

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

tjVVIMMING POOL x PHONE CANAL 9560

P-as Petras Barskis 
ne seniausias lietuvis 
bizny Chicagoj. Jisai 
dejas Barskis Furniture House 
adresu 1748-50 VVest ,47th st., 
tel. Yards 5069.

šį biznį p. Barskis uždėjo 
1908 m., taigi jau bus 26 me
tai, kai jo įstaiga gyvuoja.

Barskis Furniture House 
specializuojasi pilnoj eilėj reik
menų namams. Laiko sofas, 
minkštus krėslus, stalus, pe
čius, plovimui mašinas, elektri- 
kines ledaunes, kaurų valyto- 
jus, radios, linoleumus, etc. 
Trumpai kalbant, čia galima 
gauti visos namams reikmenės 
niro smulkiausių iki stambiau-

THOR Eft
SKALBYKLA .... Sf5,1UU 

Tikra vertė yra dviguba.

Visko po truputį. Visokie biz 
niai; Iškabų alėja; Altass 

pasiūti jimas

Neseniai p. Barbora Bcrvi- 
dienė, 728 W. 14th Place, ište
kėjo už p. Frano šemeto ir sa 
vo biznį — 
išsikraustė 
O širdukas 
pas 33 PI. 
Laimingos kloties jiems!

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausi** bodas praialipimui pečiu 

akaudiiimo, tai paprašyti ko nors, kad 
ferai litrinių »u ĄNCHOR Pain-Ex- 
pelieriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Pąin-Expelleris greitai 
persisunk* i pačia* nęsmagumų sakni* 
ir palaiipinlas palengvinimas netrukus

Visuomet laikykite bonkute Pain Ex- 
pellerio natbu^se ir naudokite j i nesti* 
dčliojatot kuomet<ik pajaučiat skausmą.

Visose vuistinčse kaina 35c. ir 70c.—- 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

3417-21 So. Halsted Street
1 cl Boulevąrd 8167-4705

P-lė Mildred Butkus 
18-toji Apielinkė, Chicago
Tad viso, ‘‘MISS NAUJIE

NOS” konteste dalyvauja 51 
lietuvaitė. Kuri iš jų bus 
“MISS NAUJIENOS”, neviehą 
interesuoja ir balsavimai už 
jas eina visu smarkumu. Ku
ponai už kandidates gausiai 
plaukia. Iš pirmųjų trijų die
nų skaitlinių, atrodo, kad tarp 
kandidačių bus smarkios var
žytines.

Skaitytojai gali balsuoti už 
savo favoritę—kandidatę kiek
vieną dieną, nes kuponas, su
teikiąs gražuolei 10 balsų, teL 
pa kiekvieną dieną. Kad išven
gus bereikalingų išlaidų, bal
suotojai gali sutaupyti didesnį 
kiekį kuponų ir juos pasiųsti 
“MISS NAUJIENOS” kontestui 
vienu kartu.

Balsuokite ir išrinkite gra
žiausią ir populeriausią lietu’’ 
vaitę į “MISS NAUJIENOS”,, 
kad ji tinkamai galėtų simbo
lizuoti “Naujienas” 
kaktuvių iškilmėse, 
rengiamos Ashland 
Auditorium, vasario

“MissNaujienos 
balsavimo kuponas
Balsuoju už

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš *1 70 <>0 
NĘW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ ■ V.UU 

'____________ ir daugiau

Dr. V. Poška rašo—renka 
statistiką biznių. Tai yra be
galo sunkus dalykas. Vienam 
žmogui sužinoti visus biznius 
arba jame esančius žmones. 
Butų daug lengvesnis darbas 
ir greitesnis su geresnėmis pa
sekmėmis, jeigu patys žmonės 
esantieji biznyje praneštų drg. 
Poškai.

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge- 
rai žinomais kabinimais laivais. gmE 
—Patogus geležinkeliais susisieki- «

IUPRpIIt inas iS Bremeno ar Hamburgo
tUĮjy Informacijų klauskite pas vietini 

arba

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
______ 177 N. Michigan ĄveW130 W. Randolph St.
■■■■■ CHICAGO, ILL. aBrs

BARSKIS FURNITURE 
HOUSE

Pirmyn chorus celebrated the 
successful presentation of “Pick • 
les” with a sočiai Friday - at 
Meldažis Hali. That is, the 
members gathered for a so
čiai instead of a rehearsal on 
Friday, and joy reigned sup- 
reme. Brooks officiously inter- 
rupted the merrymaking and 
feasting to give ear to the 
melodies of Jack Sarsevičius, 
Helen Vespender, Frank Jaka- 
vičius, Whitney Tarutis, and 
Cleo Stone. Refreshments were 
served, with our president and 
Mr. čepulevičius reigning sup- 
reme in these ąuarters. Almost 
everybody, including George 
Stephens, took turns at tick- 
ling tunes out of the piano 
ivories... and a very good time 
was had by all.

Little Helen, by the way, 
gradu‘ated Harrison lašt week. 
The commencement program 
ccnsisted of three or four 
speeches, orchestrai numbers, 
a string trio and one vocalist... 
and that vocalist was Little 
Helen, singing an aria from 
“Pirates of Penzance”.., And 
Mr. Morse, the principai, is 
rather choosey, we might add.

We mušt mention a gather- 
ing that assembled at the Ma-

Saturday to 
happy birth- 
a memorable 
congratulate 

on the “ko- 
’... Frank J.’ 

is as yet raving about that 
dish... and Vera N. on her red, 
red, red gown... Brooks for not 
givįng that LithiiJanian speech... 
Onuks on her efforts to liven 
up the gathering and the pre- 
dietions for the future, whiCh 
we are very much įnclmed to 
bęlięvę... Wanetta G. on having 
two eseorts, būt not on arriv- 
ing late... Milda looking charm- 
ing and fresh in the wee hours 
of the morning... the Millec 
Bros., Ine. cn their .stability... 
būt' whėre vvere the very junior 
members of the firm?...

Frank Bdaw. is one of the 
contestants in the current| 
Naujienos subscription contest 
II© is dein; 
win ą prize 
uania 
at present, and with your as

sistance, will stay where he is 
until the finish. An industrious 
Lithuanian \vorker, a vivid 
writer, he deserves any assist- 
ance you* have to offer him... 
If you are contemplating enter- 
ing a subscription or running 
an ad, do so thru Mr. Bula\v. 
At the šame time we wish to 
thank those that have done so, 
on our recommendation.

Ali singers are urged to 
participate in the pageant 
Naujienos will present the 25th 
to mark its 20th anniversary. 
A rehearsal was held Monday 
at the Lithuanian Auditorium. 
The next will take place at 
Woodman’s Hali, 33rd and 
Lime, Wednesday night.

We note that among the con- 
testants for the title of Miss 
Naujienos are five girls very

Tas faktas, kad p. Barskis 
yra bizny jau tokį ilgą laiką, 
sakytum liudija jo ypatingas 
kvalifikacijas kuo tinkamiau 
patarnauti kostumeriams.

Kreditas Barskis Furniture 
Houše įstaigoj ląbai liberalus.

Kadangi p. Barskis atvyko 
Amerikon 1897 m. ir, taip sa
kyti, yra senas amerikonas, ka
dangi vėl yra vienas seniau • 
šių lietuvių biznierių, tai ir 
įdomių prisiminimų turi.

Pavyzdžiui, rakandų biznio 
šakoj, seniau lietuviai pirkda
vo didžiumoj lovas, springsus, 
matracus, kėdės, virtuvėms 
stalus. Brangiausi pirkiniai bu
vo nuo $150 iki $200. Bet tai 
buvo brangiausi.

Linoleumai pradėta pirkti 
karo laiku. O dabartiniai puoš
nieji setai tai “pokarinis” pro
duktas.

Kreditas seniau buvo duoda
ma itin mažas, ba kostumeriai 
nereikalaudavo jo.

Ir rakandų mados mainėsi 
retai, jei palyginti su dabar
tiniais laikais. Tenka betgi pa
sakyti, kad dabartiniai rakan
dai yra praktiškesni, parankes
ni ir daug gražesni, negu1 pra
ėjusių laikų. Įdomu palyginti 
modelius, kurie buvo madoj 25 
m. atgal su šių dienų mode
liais. P-nas Barskis parodė ra
kandus, kuriuos jis pardavė 
vienai lietuvių šeimynai 1908 
m. ir kurie pernai sugrąžinti 
atgal į jo krautuvę, sakyt, “lo- 
skavai duonai”.

Barskis FurnituTe House ko
stumeriai yra lietuviai, lenkai 
ir amerikonai. Iš jaunosios kar
tos į Barskio įstaigą atsilanko 
daug tokių porų, kurių 
čia patys pirko pirmus 
liūs tuoj po apsivedimo... 
laikas greitai bėga.

O ir gyvendavo seniau* lie
tuviai truputį labiau susispau
dę, negu šiandie. Kada p. Bar
skis atvyko Amerikon 1897 
m., jam pačiam teko gyventi 
pas šeimininkę, kuri laikė apie 
15 burdingierių 6 ar 7 kamba
rių bute. Bet būdavo ir tokiu 
šeimininkių, kurios panašiame 
bute sutalpindavo net po 20 
burdingierių.

Lietuviškų saliunų tais lai
kais jau buvo, bet apie kito
kius biznius nesigirdėjo. Šaita
nas budavd viena užeiga ir pa
silinksminimas. Namie — ve
žimas arba kyksas, o tokių pra
šmatnybių, kaip pinaklis, po
keris ar tiltas nežinota. Darbe 
— mokėjusiam susikalbėti an
gliškai dažnai tekdavo ir ver
tėju kitiems būti.

Kaip minėjau, p. Barskis at
vyko Amerikon 1897 m. iš Ąžo- 
lijos kaimo, Kvėdarnos para
pijos, Tauragės apskričio. Biz
nį užsidėjo 1908, m. adresu 
4644 So. Paulina St. Dabar- 
tinėn vieton, adresu 1748-50 
W. 47th fet., persikėlė 1923

kas negalės gazdinli. Jungk 
lės krūvon 
rinkimą.

Greičiausia Kelionė į Lietuvą 
a BREMEN 

EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ

A ir Turkiška Pirti> 
DOUGLAS BATH5? .04 IA W ROOSFVE1 T RO*'. 

•rti St Loui* Avė Tel Ktdrie 890? 
•*nn» Ketau* u dro«ko» ••*><'< 

•w*mtninfl pool
KunUa ir turkiška pirtį* moterimi
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Kuponus siųskite

Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILUNOIS
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Didesnė 4 /riuos teko 
tais, paliks, bet į juos bus su
gabenta daug naujų ekspona
tų, o buvusios firmų ir orga
nizacijų parodos bus pagerin
tos. Didelis nuošimtis įvairių 
kamivalinių koncesijų, prieš 
kurias buvo labai daug skun
dų — bus eliminuotos, o į jų 
vietas bus pastatytos kelios 
naujos. Bet daugiausiai teigia
mos atmosferos į 1934 Parodą 
įneš įvairių Europos ir kai ku
rių egzotiškų šalių kaimai, 
“Villages”. Panašus į 1933 me
tų “Belgian Village”, kuris per
nai susilaukė labai didelio pa
sisekimo. Bus pastatyti “švei
carų Kaimas”, “Vokiečių Kai
mas”, “Francuzų Kaimas”, 
“Senoviškas Anglų Kaimas’. 
“Kolonialės Amerikos Kaimas”.

Be to, Parodos žemėse bus 
pastatyta daugiau pigių res- 
taurantų. Jų trukumas buvo 
labai jaučiamas 1933 metais.

JOS. F. SUDRIK,
INCOBPOBATED

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

(Kandidates pilnas vardas)

i Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai;
► • I <
f >>*»»**»«*i*>*ą**M*i*»»*i<*i**i>ą***>**»a*aa****
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Užsisakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ••••••«•••••••••••••• 88.00
Pusei metų ---------------   4.00
Trims mėnesiams_____ _____ 2.00
Dviem mėnesiams •••e i;50
Vienam mėnesiai_____ ______ »75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei 
Mėnesiui

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ;ne Chicagoj,
paltui

Metams _______ 47.00
Pusei metų _______________ 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviem ' mėnesiams ________ 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų ....._____4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti phštoMoney 

Orderiu kartu su užsakymu.

nio įstaigose arba .patys bandydavo steigti -savo biznius.^ 
Mums prisimena spaudoje prieš keletą metų plačiai ap
rašytas atsitikimas su vienu iprofesorium, kuris metė 
studentus mokinęs ir, pasistatęs budelę prie, gatvės‘ker
tės Chicago je, ėmė pardavinėti “pinačus” Laikraščių 
atstovams jisai pareiškė esąs daug laimingesnis tame 
biznyje, negu kad buvęs profesoriaudamas, ir padarąs 
žmoniškesnį,, pragyvenimą.

Kad ‘išmokslintas žmogaus i protas įprddėjo ’buti 
Amerikoje gerbiamas, tai yra ‘geras žeiiklas šio krašto 
ateičiai. Nes ką nekalbėtume, o yra neužginčijamas da
lykas, kad kelią į progresą tegali surasti smegens, bėt 
ne kumŠčia, ne Šautuvas ir ne pinigų maišas.

Džiaugsmas ir i gumi 
Entuziazmas

AR TOS MOTERS SUVALDYS GIRTUOKLIUS?

Miestas Belleville Illinois valstijoje sugalvojo ori
ginališką priemonę kovai su girtuokliavimu. Miešto ta
ryba priėmė įstatymą, kuris duoda galią žmonoms už
drausti smuklėms pardavinėti gėrimus jų vyrams.

Jeigu‘‘Vyras dažnai pareina namo jsikaušęs ir pra
leidęs savo uždarbį, tai, einant tuo įstatymu, užtenka 
jo žmonai parašyti laišką'saliuno savininkui, kad jisai 
jos vyrui’dūugiaus neduotų degtinės arba alaus nei už 
piriigą, nei bargan. Saliunininkui nepaklausius tos mo
ters reikalavimo, jisai butų nubaustas kriminališkai.

Bet šitas įstatymas, gal būt, turės tiktai tą pasėką, 
kad Bėlleville’o vyrai daugiau nebesisakys savo žmone
lėms, kuriuos saliunus jie lanko.

APDRAUSTI DEPOZITAI BANKUOSE

“Naujienose” buvo jau rašyta apie ; tdi, kad nuo 
Naujų Metų įėjo į galią federalinis įstatymas, kuriuo 
apdraudžiama žmonių padedamos sutaupos bankuose.

Iš Washingtono dabar • praneša, kad Illinois valsti
joje ta apdraudos sistema jau veikia 837 bankuose ir 
apima 2,912,823 žmonių depozitus, kurie bendroje su
moje sudaro $691,433,855. Nėw Yorko valstijoje ap
draustų depozitų suma siekia daugiau, kaip 15 bilionų 
dolerių; Pennsylvanijoje — netoli 4 bilionus.

Kaip jau buvo šioje vietoje aiškinta, dabar kolkas 
veikia tik laikina depozitų apdrauda; ji apsaugoja de
pozitus tiktai iki $2,500. Bet nuo liepos 1 d. šių metų 
įeis j galią pastovi apdraudos sistema, ir tuomet bus 
apdraudžiamos ir stambiosios taupymo sąskaitos.

Jeigu toks dalykas butų buvęs įvestas prieš trejus 
arba ketverius metus, tai bankuose nebūtų žuvę šimtai 
milionų žmonių sutaupų.

SOVIETAI RUOŠIASI

Rusijos sovietų valdžia skubinasi sustiprinti savo 
pozicijas Sibire, ne tik siųsdama tenai kariuomenę ir 
amuniciją, bet ir teikdama įvairių lengvatų Sibiro gy
ventojams.

Dvidešimt-trijuose Sibiro distriktuose Stalinas tik- 
ką paliuosavo ūkininkus nuo pareigos pristatinėti val
džiai tam tikrą kiekį grudų ir kitokių ūkio produktų. 
Visiems valstybės tarnautojams Sibire — kareiviams, 
inžinieriams ir mokytojams — jisai žymiai pakėlė al
gas; pakėlė taip pat darbininkams ir profesionalams.

Šitų valdžios patvarkymų tikslas, žinoma, yra aiš
kus. Ji nori savo raudonajai armijai, kuri stovi Toli
muose Rytuose, ir to krašto gyventojams įkvėpti dau
giau “tėvynės meilės”, idant jie, kilus karui su Japoni
ja, smarkiau muštųsi su priešu. Kariuomenės ir žmo
nių “patriotizmas” bolševikų vyriausybei, kaip mato
me, yra taip pat reikalingas daiktas, kaip ir kitų šalių 
valdovams.

Bet tuo tarpu rusams turės ateiti keistų minčių į 
gaivą. Kada valdžia mato pavojų, tai ji duoda lengvatų 
žmonėms. Kodėl gi ji negalėjo duoti jiems tų lengvatų 
pirmiau, kol ji nebuvo išgąsdinta japonų?

Ir antra, jeigu sovietų valdžia gerinasi žmonėms 
tik iš baimės, tai ar ji yra žmonių valdžia?

Karas yra didelė nelaimė žmonijai, bet kartais ji
sai duoda jai labai pamokinančių lekcijų.

.PROFESORIŲ JTAKA

IŠ DARBO:

Ragina didesniu intensyvumu 
varyti organizacinį vajų

Sausio 23 d. Washingtone 
įvyko priklausančių Amerikos 
Darbo Federacijai unijų atsto
vų konferencija. Vienas kalbė
tojas paskui kitą konferencijoj 
išsireiškė, kad organizuotas dar
bininkų judėjimas Amerikoj 
šiandie susiduria su kritiška 
padėtimi, kuTi reikalauja juo 
skubiau ir energingiau varyti 
organizacinį vajų. >

Kalbėtojai pripažino faktą, 
kad pastaruoju laiku nepapra; 
stu smarkumu aiiga kompani
jų unijos. Ir, jų augimas esąs 
rustus pavojus ne kurios vie
nos pramones šakos, ne to ar l ♦
kito amato, bet šios šalies or- 
ganizuotam darbininkų judėjP 
mui.

Konferencija priėmė rezoliu
ciją. Joje tarp kitko sakoma, 
kad šiuo opiu* momentu svar
bu yra ne tai, kokios formos 
organizacijos reikėtų tverti. 
Kad svarbu organizuoti darbi
ninkus tokiomis formomis ar-i 
ba metodomis, kokios žada 
duoti geriausių pasėkų, t. y. 
kurios rodo galimybes sutrauk-

ti daugiausia narių j brgani- 
žAcijų eiles. J

Kadangi Amerikos Darbo 
'Federacijoj pastaraisiais lai-į 
kais itin žymią rolę vaidino 
klausimas: Kokių unijų -~ 
amatinių ar indUštrfiiių — or-j 
ganizavimas žada duoti geres
nių pasėkų,'tai tūr būt -taikyk 
dama atsakytiTŠį 'klausimą ’te- 
zoliuci j a parėiškia:

“Amerikos ‘Darbo 'Fedėraci- 
ja, priešingai 'išsiplatinusiai 
nuomonei, netikri 'noro diktuo-J 
ti kokia organizacijos forma 
privalo 'vyrauti tArp darbihin-d 
kų”... • :

Konferencija priėmė ketu
rias rekomendacijas ryšy su 
raginamu jos vajun. Tos reko4 
mendacijos yra:

1. Kad organizacinį vajų va
rytų I tarptautines ir tautinės 
unijos, -padedamos pačios Dar
bo Federacijos per federales ir 
vietines (arba lokales) unijas.

2. Kad Pildomoji A. D. ’F. 
Taryba sušauktų eilę lokaliu 
pobūdžio ‘konferencijų, daly
vaujant jose unijų atstovams 
ir oficialiams ir liuosnoriams 
organizatoriams, vajaus proble
moms aptarti.

3. Kad Federacija sušauktų 
konferencijas uųijų atstovų su
lig departamentais, kaip esan
čių Federacijoj imi jų darbuo
te yra derinama.

4. Kad butų šaukiami masi
niai darbininkė* susirinkimai 
visame šalies plote.*

Mt

Robert Louis Stevenson. Verte A. Kartanas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Aš maniau, kad iš to buvo da di
desnis pavojus, bet įtempimas 
buvo taip smarkus, jog aš bi
jojau pradėti bent ką daryti. 
Pagaliau aš pasiėmęs peilį nu
ploviau burių raiščius. Bures 
viršūnė tuojaus nukrito ir lyg 
pūslė plūduriavo ant vandens; 
o nežiūrint kaip smarkiai aš 
traukiau, aš nei kiek negalė
jau pajudinti, tai viskas, ką aš 
galėjau nuveikti. Toliau, His- 
pamota turėjo pasiduoti liki
mui, kaip ir aš pats.

Tuo laiku visa prieplauka, 
jau buvo šešėlyje — paskuti
niai spinduliai, aš atsimenu, 
skverbėsi pro miško aikštę ir 
kaip briliantai aiškiai žėrėjo 
ant gėlėmis apaugusių laivo 
griuvėsiu. Oras jau pradėjo 
atvesti, Vandens pakilimo srO-

sas nuo piratų ir priruoštas 
musų vyrams įsėsti ir vėl pa
sileisti į jurą. Dabar man la
bai norėjosi grįžti į tvirtovę 
Jr pasigiri satyc^ atliktų žygiu. 
Galimas daiktas, kad mane 
galėjo kaltinti bent kiek už 
pabėgimą, bet atsiėmimas 
Hispaniolos buvo geras tam 
atsakymas ir aš tikėjau, jog ir 
pats kapitonas SmUllett pripa- . 
žins, kad aš negaišinau laiką 
bereikalingai.

Taip manydamas ir jausda
mas, kad aš cųu vertas gar
bės, aš skubinaus namo į tvir
tovę pas savo kompanijomis. 
Aš atsiminiau, kad paskutinis 
upelis į rytus, tekėjo kapito
no Kidd’o prieplaukon, o pra- 
sidėji iš kalvos su dvieili vir
šūnėm, į kairę nuo manės, 
tad aš pasukau į tą pusę, kad

vė slinko tolyn į jurą, o lai- perėjus upelį siaui-esnėje jo

*

Dar, tur būt, niekuomet Amerikos Jungtinėse Val
stijose nebuvo dedama tiek daug svarbos mokslo vyrų 
ir universiteto profesorių pareiškimams įvairiais prak
tiškos politikos klausimais, kaip dabar. Dideli konser-, 
vatyviški laikraščiai deda profesorių straipsnius apie 
dolerio stabilizavimo problemas, apie tarptautinę pre
kybą, Tautų Sąjungą, NRA ir kitokius dalykus. J aukš
tąsias mokyklas laikraščiai siunčia savo specialius ko
respondentus patirti, kokių reformų profesoriai siūlo 
valdžios pagerinimui. O prezidentas Rooseveltas pasi
rinko iš profesorių tarpo savo artimiausius patarėjus.

Atrodo, lyg kad visa Amerika pavirto viena didele 
mokykla ir mokslinių eksperimentų laboratorija. Paly
ginkite šitą padėtį su tuo, kas buvo “prosperity” lai
kais, kada profesoriai ieškodavo apmbkamų vietų biz-

vas vis labiau ir labiau klim
po iki smailėgalių.

Aš nusiskubinau į laivo pir
magalį ir apsižvalgiau. Atrodė 
visai negilu, tad nusitvėręs 
abiem rankomis nuplauto ly
no dėl didesnio saugumo, aš 
leidžiausi pamažu žemyn nuo 
laivo. Vanduo buvo vos iki 
juostos gilumo, smėlis ant du
gno buvo kietas ir bankomis 
išvagotas, todėl aš bridau 
prie kranto labai gerai nusitei
kęs, palikdamas His pamalą 
pavirtusią ant šono, kurios di
džiulė burė buvo paplitusi vir
šuj užlajos. Tuo pat laikų 
saulė jau buvo visai nusilei
dus, o vėjas lengvai švilpė 
prieblandoje tarp linguojan
čių pušų.

Tai jau nors tiek, pagaliau, 
aš buvau, pagrįžęs iš jurų ir 
netuščiomis rankomis. -Štili'gu
lėjo laivas, ant galo jau liuo-

vietoje. Miškas buvo gan te
tas, tai aš ėjam;pakraščių krū
mais ir greiti-praėjau pakal
ne, o neužilgo/po tam,'perbri
do u, iki riešų*1 gilumo, Upėlį.

Aš jau buvau priėjęs arti*tos 
vietos, kur aš buvau susitikęs 
Bėn Gunną, tą \ laukinį žiho- 
gų; ir aš ėjau dairydamasis į 
visas puses. Jali buvo bevėik 
visai sutemę, o man išėjus ai
kštėn iš tarpo dviejų kalvos 
viršūnių, aš patėmijau mir
gančią ugnies pašvaistę i p a-! 
dangėje, kame, mano suprati
mu, satogs-.žmogus virė saui(Va
karienę prie liepsnojančios 
ugnies. iVis dėl to,j aš! abejojau, 
ar jis galėjo būtit'toip neatsar
gus. Nes, jeigu aš gulėjau ma
tyti ‘tos Ugnies pašvaistę, ar 
tas negalėjo pasiekti patį Sil-| 
verį jo stovykloje ant 
kranto, tarp pelkių?

<Bus ^8i«u)

shlos

Smagu yra matyti sukokiu džiaiigsmu ir en
tuziazmu musų jaunuolės ir jaunuoliai rengiasi 
4>rie Naujienų Jubiliejaus vdkaro, vasario '25 
'dienų Ašhland Auditorijoj.

Musų gražiosios lietuvaitės trokšta laimėti 
ymlhęhmti MISS NAUJIENOS Naujienų jubitie- 
jjaus vakare. Visos žino, kad įtik viena gali »būti 
išdrikta, ir išariksto nei viena nėturrširdyje ?pa- 
Wlo. Tas tolimuo ju minčių. Jos visosdik tro
kšta Naujienų Jubiliejaus vakarui kuo didžiau
sio pasisdkimo, ir kiekviena iš ių, kuri tik gali 
dainuoti, yra prisidėjusi prie Naujienų Jubilie
jaus -Choro.

Kada viena iš 51 gražuolių taps išrinkta 
Mi MSS NAUJIENOS Nadjiettų ĮJubiliejaus 
vakaro vaizduotėje, mes visi, o ypatingai visos 
^mergaitės, patiksime ir ^pasveikinsime jų su 
<džiaugsmu, meile ir entuziazmu, kaipo Naujienų 
Vriizdudtojų ir simbolį 20-ties metų sukaktuvių 
‘dienoje. Ta diena jau nebetoli.

Naujienos, daugiausia prisidėjo prie lietu- 
. vių vardO'iškęlimo Chicagoje ir vakarinėse Ame

rikos valstybėse. Kiekvienas lietuvis Šiandien 
gali pasigirti ir pasididžiuoti, kad lietuviai turi 
savo dienraštį Naujienas, kad tai yra jų didelis, 
pažangus, bešališkas, rimtas ir visatinai myli
mas dienraštis, kurs plačiai apima ir gaivina visų 
lietuviškų gyvenimų. Ačiū Naujienoms visi lie
tuviai šiandien,geibia lietuvio vardų ir todėl lie
tuvių vardas yra čia ir kitų tautų gerbiamas^ O 
nuo musų vardo garbes priklauso musų gerovė, 
musų pasisekimas darbe ir biznyje.

Didžiai Teikšmingas todėl yra mums vi
siems Naujienų 20-ties metų jubiliejus ir to ju
biliejaus vakaras vasario 25 d. Naujienų Jubi
liejaus vakaras bus mums didelė vietinė lietuvių 
šventė. Tai bus visų musų sueiga ir visų musų , 
bendra linksmybė. Musų yra daug tūkstančių 
ir daugeliui tūkstančių yra parūpinta vietos di
delėje Ashland Auditorijoj.

Scenoje matysime linksmų, juokingų ir 
griaudžių bei iškilmingų vaizdų. Tai bus ne 

, skolintos, bet musų pačių lietuviškos kūrybos 
pavyzdys, žodžiai, dainos ir muzika specialiai 
parašyta ir pritaikyta tik šitai didelei lietuvių 
cėlebracijai. Autoriai yra Kl. Jurgelionis ir Pet
ras Sarpalius. Musų geriausi dainininkai ir 
dainininkės, jaunimas, gražuolės, vaikai ir ma
žyčiai vaikučiai atvaizduos mums jų pateiktų 
kurinį. Visi sveikinsime Naujienas sukaktuvių 
dienoje ir Miss Naujienos bus visų musų širdin
gų sveikinimų priėmėja.

• ■'.! ■ • "■ -1 ■ < i- 'į- . • 'i'a

Visi todėl ‘laukiame Naujienų Jubiliejaus 
vrikaro su džiaiigšmU 4r entuziazmu. Tai bus 
linksmus, malonus ir visiems (neužmirštinas va- 

t ‘ikaras. A**



DR. STRIKOL’IS

Tęsinys

PRANEŠIMAI
ma-

Ofiso Tel. Boakvard 5913

Liuosybės Namo Ben

’ėeks, Siiccėssor

Lietuves Akušeres

Opposite Diiv'-i Store, 2d Floor

Grabonai

WMM

Tel. Lafąyette 3572

Koplyčia dyjtatTMk Cfcsm 3724

H9UPAS EUDEIKI

darže 
dvynai 
yra 3 
galvas

vietos
musų

Ambutae Patarnavimas Dieną w Naktį 
Modeiraiška Koplyčia i? Vargonai Dykai!

Valandos nuo 
NedėliomU 10 iki 1.2 vai. ryto

Monro* 3377
Aguonaitis

J. Valen-

c/tuttt Rd.
Artėliau Are

ir augičiau

L Canal 5174

Trečiadienis* Vas.

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius pęt 30 Metų 
460547 $o, Heruatagę Avenue

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

rastas negy- 
, name, 
Jis gyvo
jo gaiva 

Iš to 
kad žmogžudys, 

smogė savo

Chicagoje išėjo nau 
jas žurnalas

Gydytojas ir Chirurgas 
0&a» 4645 S. ASHLAND AVB

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

▼ak. Nedelioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namę Tel.: Proipect 1930

jos malonių pa 
Baniui už nutrau 

ir artistiškų pa 
tiek mano, tiek ma

Beliajaus Šokių 
Mokykla

Prakalbos — apie dabartinę šalies 
financiae padėti ir naujus bankinius 
įstatinius. Kalbės advokatas Kaz. 
Gugis. Rengia Liet. Soc. Sąjungos 
Chicagos Centralė 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 Komisiją.

GRABORIUS U 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
U apielinkije. 

Dideli it graži

VALANDOS 
7-9 P ML 

dieniais p 
3335 So.

TeL BOULEVARD 9199

Dr. Ą. Montvidąs parašė du 
straipsniu. Po kitais pasira
šo A. Baisus, A. Kučas, Dono 
cazokas ir T. J. Kučinskas, 
lędakęijos adresas, 3352 So. 
Halsted Street. Kaina 10 cen-

il.—8:30 A. M, iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

2427
Jkampaą

Telefonas' GrovehiU 1595
Valandos nuo 9 iki ryto, nuo 2r4. 
ir 7-9 po pietų, įeredomii po pietų ii 

nedėliomis pagal susitarimą.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMANbuvo suvaidinta 
Nastutė”. 

mergina, — 
Kenčiuvięnė 

A. Jakienč; Pe- 
Nastes mylėtinis, — F. 

Mikas, Kenčiu-

S. L. A. 36 kp. laikys mėnesini su
sirinkimą vasario 7 d. Chicagos Lie
tuviu Auditorium, 3133 So. Halsted 
St 7:30 vai. vakare. Prašau visų 
narių pribūti, randasi svarbių rei
kalu aptarti, bus raportas iŠ suva
žiavimo 0 apskričio. Kviečia visus

J. Balčiūnas, rašt.

'Atrodo, kad užmuštas, bet co- 
ronerio jury nusprendė, k^d 
mirtis “(teridentai”

iki 8 vai. vak. 
sutarties.
ILL.

Mokykla žymiai tapo prapla 
tinta

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Aye. 
Tel. Boulevard 4139

Veiklus N. G. Cho 
ras; Grigutis ir Na 

stutė Scenoje

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

Lietuviai Daktarai 
A menko* Lietuvių Daktaru Draugijos 

Nariai.

kurio mirtį 
Jos nepajė- 

policija, nei 
kuri dalykų

Cicero, III
drovės metinis parengimas i vyks se
kanti sekmadieni vasario (Feb.) 11 
d., Savoj L. L. N. B. svetainėj. 14 St. 
ir 49 Ct., Cicero, 111. Pradžia 7:30 
vai. vak. Bus suloštas visiems žin
geidus matyti veikalas “Karo Au
kos”. Po perstatymui prasidės šo- 
kiąi prie geros orkestras ir tesis 
iki vėlumos. šiais metais įžanga 
pigi, tik 30c iškalno, todėl prieinamą 
visiems. Visus ir visas kviečiame 
atsilankyti ir praleisti vakarą su mu
mis. Rengimo Komitetas.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savą 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
' TeL RBPUBLIC 3100 >

P-lės Jensen prisidėjimas prie 
Lietuvių Baleto Mokyklos yra 
didelis pliusas. Tai reiškia, kad 
šokijų mokyklą, kuriai vado
vauja Vytautas Beliajus, pra
platina savo darbuotę. Ji su
teiks vaikučiams progos mo
kytis įvairiausių šokių. Kainos 
yra kuo prieinamiausios. Mo
kykla randasi adresu 3253 S.
Lime st. — Z.

Roseland — L. D. N. Bendrovės 
Direktorių senų ir naujų susirinki
mas jvyks vasario 8 d., 7:30 vai 
vak. Lietuvių Darbininkų svet„ 
10413 So. Michigan Avė., bus renka
ma valdyba ir kiti svarbus reikalai, 
būtinai bukite. J. Kirkus, sekr.

— toki progresų, ku
bile viena baleto moky- 
alėtų pasididžiuoti.

Parengimų programas buvo 
labai turiningas ir įvairus. Dau
gelis išreiškė pageidavimą, kad 
netolimoje ateityje baleto va
karas butų surengtas Bridge- 
porte. Kiek teko girdėti, tai 
dar šį sezoną bus padaryta.

Kurie buvo atvykę į paren
gimui, tai beveik visiems pa
tiko Marjorie Jensen ir jos 
“toe” bei “tap” šokiai. Beikia 
pasakyti, jog nuo dabar Jen
sen mokys Beliajaus šokių mo
kykloje tipingus “tap”, “toe” 
ir akrobatiškus šokius. P-le 
Jensen taip pat mokytojauja 
Gladys Hight baleto mokyklo
je, Edgevvater Beaeh Hotel. Ta 
mokykla yra viena seniausių 
ir populiariškiausių Chicagoje. 
Ji yra priruošuii visą eilę ga
bių šokėjų, kurie pagarsėjo ne 
tik Amerikoje, bet ir Europo-

20to War<k> Liet. PoL ir Pas. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks vasario 7 d., 
7:30 vai. vak. A. Bagdonienės svet., 
1750 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti ne» turime daug 
reikalu dėl aptarimo, taipgi nepa
mirškite naujų narių atsivesti.’

Valdyba.
Bridgeporto Namų Savininku 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,

LEONAS ŽIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 dieną, 6:00 valandą 
ryto 1931 m, sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Luokės parapi
joj, Zeimovėnų dvare, Telšių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

nioterj Magdaleną po pirmu vy
ru Mozerienė, seserį Marcijo- 
ną ir švogerį Kazimierą Rim
kus, seserį Magdaleną ir švoge- 
rj Antaną Sudentus ir jų vai
kus Joną, Oną, Juozafiną ir 
Johaną, broli Vincentą, švoge
ri Leoną Austi ir jo sūnų Juo
zapą ir (lukteri Bronislavą ir 
giminės, o Lietuvoj senus tė
velius, broli Petrą ir brolienę 
ir giminės.

Kūnas pašarvojus randasi 
10809 So. Wabash Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny vasario 8 dieną, 9:00 vai. 
ryto iš namų bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines, — tuo 
pačiu laiku bus perkeltas se
sers Ludvikos Austicnės kunasj 
mirusios 1922 m. iš duobes j 
lotą. Gedulingos pamaldos at
sibus Visų šventų par. . bažn. 
ketvirtadieny vasario 8,- 9 vai.

Visi a. a. Leono Žiko gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nulindo liekame.
Moterys, Seserys, Brolis, 
švogeriai ir Giminės.

Lachavich ir Simus 
IMUVE GRABORIUS 

iPafamanja laidotuvėse kuopigiauiiai, 
Reikale meldžiame ataišaukti, o omsų 

darbu busite užganėdinti.
TeJ. Canal 2515 arba 2514 (

ROSELAND — Rytoj bus 
laidojamus Roselando lietuvis 
Leonas Zikas, 124 East Kcn,- 
sington avenue, 
dengia misterija, 
gė išaiškinti nei 
coronerio jury, 
jau tyrinėjo.

Velionis buvo 
vas skiepe, ant laiptų 
kuriame jis gyveno, 
no antrame aukšte, 
buvo baisiai įlaužta, 
spčspejama 
kuris jį nužudė 
aukai į galvą su labai sunkiu 
ir kietu daiktu.

Nežiūrint to, coronerio jury 
nusprendė, kad jis mirė atsi
tiktinai. Jis buvo paprastas 
darbininkas, apie 44 metų am
žiaus. Jo dvi seserys, pp. M. 
Rimkienė ir M. Sudentienė, rū
pinasi laidotuvėmis.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th Si 
Tel. Boulevard 5203 ir 84,11

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįi* # Europai ir tfil praktikuoja 
ynojoj Dietoj, ■
> 10-12 A M. 2-6 P U 

Sekmadieniais ir Mmsū- 
Muitarimą.

alsted St

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1— 3 ir 7—8

Didelis skaičius žmonių ma
tė p. Vytauto Beliajaus pa
rengimus, kurių programuose 
dalyvavo jo mokiniai. Per vie
ną žiemą Beliajaus šokių mo
kykla padarė tikrai didelį pro
gresą 
riito

Kelias savaites tam atgal, / i a 1
sklokininkų choras Lietuvių 
Auditorijoj perstatė operetę 
“Grigutis”, o pereitą sekmadie
nį West Side Hali, 2242 West 
23rd Place. 
kita operete vardu 

Nastė, kaimo
B. Rašinskienė; 
jos motina, 
tras 
Mockapetris 
vieiiės giminaitis, — J. Vir 
bickas; Tetervinskis, raštvedis 
— P. Sadauskas 
kaimo rinktinis, 
tas. Choro mokytojas ir or 
kestro vedėjas Jurgis Stepęna' 
vičijfs. Režisorius Jurgis Pa 
kaušis.

Tariu širdingą ačiū publikai, 
kuri atsilankė į mano pirmus 
šokių parengimus ir tuo budu 
prisidėjo prie to, kad tie pa
rengimai buvo sėkmingi. Taip
gi dėkoju įstaigoms, kurios la
bai gražiai mano parengimus 
išgarsino. Būtent. “Naujie
noms”, “Margučiui”, p. Budri
kiu, Progress Furniture ir 
Peoples Furniture kompani
joms.

Ačiū taip pat panelei Wood- 
maniutei už 
galbą, o p. 
kimų gražių 
veikslų 
no visos grupes.

Dar karta visiems ir kiek
vienam skyrium tariu širdin 
gą ačiū.

— Vytautas Zereni-Beliajus

KAZIMIERAS MITCHĘhh
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 dieną, 9 valandą ry
te 1934 m., sulaukės 45 iMtel 
amžiaus, jrimes Lietuvoj šaUf 
kėnų miest., Šiaulių apskr.

Amerikoj išjryveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Bruno 19 metų amžiaus, 
broli Stanislovą, seseris Pta- 
nė ir Sofija, švogerius Stumb
rį ir Stautj, broliene Aliciją 
giminės, o Lietuvoj pusseserių 
Petronėle, Paulina ir Rozaliją 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4011 S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie* 
ny. vasario 8 dieną, 10 ..vai. 
ryto iš namu bus nulydėtas į 
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 Gimines.

Del informacijų pašaukite 
Tol. Beverly 6494

J. F. RADZIUS
In^orporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja až $25.00 ‘ _r““‘

Modemiška koplyčia dykai. 
668 W, St, Ttk 

CHICAGO. ILL.

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS* 

♦ 142 WMBR AVSNUR 
Telefonai Virgtnta 0036

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis 

Optometrically Akių Specialiau 
Palengvins akių įtempimą, kurįj ėst 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotump, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegyste ir to- 
liregystę. Prirengi^ teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose^ egzaminavimas daro
mas su elektra, .. parodąnčią mažiausias 
klaidas. Speciali jątyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
se pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ąti- 
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Raio F. BULAW

Milleris taipgi pritarė, kad 
ir kitos lietuvaitės dalyvauja 
“N-nų” 20rties metų jubiliejaus 
gražuolių konteste tuo supra
timu, kad tai yra garbė sim- 
bolizuot savo grožiu “N-nas” 
ir tuo pačiu kartu atstovaut 
lietuvių taietos žmonių grožį. 
Tuo pareiškimo ir užteko. P-lė 
Bernice Malela sutiko stot gra
žuolių kon testan.

Dabar, balsuotojai už “Miss 
Naujienas” turėtų atkreipt aty- 
dą ir pamatyti jos atveizdą 
“Naujienose”, po No. 22-ru.

P-lė Bernice yra plačiai ži
noma ne tik Waukegano, bet 
ir Chicagos ir kitų miestų lie
tuviams, kaipo dainininkė, tu
rinti koloratinį soprano balsą. 
Ji yra atsižymėjus dainuodama 
per radio. Anglų spaudos kri
tikai gana palankiai aprašė jos 
debutą, ir, jos atveizdą talpino 
“Herald and Examiner”.
P-lė Bernice yra jauna lietu

vaitė. Ji Užbaigusi aukštą mo
kyklą, įstojo į North VVestern 
Universitetą. Po kiek laiko per
sikėlė į Lake Forest Univer
sitetą ir šįmet baigsianti 4-rių 
metų aukštosios mokyklos mo
kytojos kursą. Ji yra meno mė
gėja ir veik kiekviename žy
mesniame parengime dalyvau
ja, kaipo dainiuinkė-solistė.

Kaip matot, aš Waukegane 
suradau ne tik desėtkus lietu
vių, kurie užsisakė “Naujie
nas”, bet ir gražią merginą, 
kuri gali tapt “Miss Naujie
nos”. Reiškia, didelis laimėj i 
mas. Ir tam reikale daugiau
siai pasitarnavo Milleris ir Ma
lela, kuriems aš esu dėkingas.

Chicagos zoologiniam 
randasi ypatingi suaugę 
vėžliai (čerepokai). Jie 
metų senumo, 'turi dvi 
ir dvejus vidurius, bet tik vie
ną kiautą. Juos laiko Mrs 
Grace Wiley, žvėryno prižiūrė
toja.

Gerai lieravianu žinomu pei i 5 aa« 
tai kaipo,.patyrei gydytojai chirargai b 
akaierii.

Gydo itaigįM ir chroniikaa ligai vyri, 
aąoterų it vaikų pagal nanjaoiiai me 
toriui X-|įUy it kitokiai riektroi prie 
ta ieną

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

Vaiaadoa. auo 10—12 pietų ir
auo 6 iki 7x30 vaL vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezideocijoi telefonai

« C"**! 746*

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therap* 

® Midwife 
6109 South Albanu 

Avtntu 
Phone 

1 Hemlock 9252
■ jrW Patarnauja prie gim

dVmo namnose ar 1*' 
Ron*n®ae* duodu ma- 

W įsage eleetrie treat-
ment ir magnetic 
hlanketi ir t. t. 
Moterimi it tnergi- 

jiz norai patarimai <io
vanai.

Ofiso Tel. Lafayette 7081

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer avH kamp. Franciacoav.

JOTO B. BORDE1
UBTUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroo 8L, prie Clark 
Telefoaai State 7060: Ta&ndoi P—8

ūkite...;.... !

8340
§34$. So. Kedzie Avenue

(Neturime paryšiu su firma tuo pačiu vardu)_____

Tel. Cicero 2109 it 859 J 
Petkus 

Graborius 
.sOSisTst 

CICERO. ILL,

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreivai A k ii 
litaho. ~

Ofitas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampa* Halited St, 
j, 10*—4, nuo 6 iki. 8

Ofiio Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEUS
756 W. 35tb St 

<Coi. ot )5th 8 Halited Sta.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avit 

Tel. Victory 5904
Jfiao raiandon auo 2-4. auo 7-« 

Nedėldiemau pagal latartt

A. K. Rutkauskas, MLD 
♦442 South Wuttrn Avtnu* 

Tel. Lafayette ♦!♦< 
YALANDOSi 

auo 9 iki 11 valandai ryte 
uao 6 iki 9 valandai vakare

Vakar “Naujienų” redąlcci 
jai prisiųsta kopija “Pažan 
gos”, naujo žurnalo, kuris iš 
vydo pasaulį šį mėnesį 
žanga” žada duoti 
“grieščiausiai kritikai” 
gyvenimo apsireiškimų

®elefo»a» Caaal 81tt

CeUdaoM Xe»«bUe ISM

Rn. 6600 South Antuum. Avenoe 
Phone Rrospett 6659. ■ 

Ofiso Tel*. Canal 0257
DR. P. Z.Z AJLATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halited Styri , 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reiki 
" ■ laml Kaina prieinama 

3319 Lituanica Aven^e 
CHICAGO, ILL.

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

So. West Mining Čq.
Pašaukite BEVERLY 4089

Nora- šiame • vakare nebuvo 
tiek daug -publikos kiek pir
majame vakare, bet visgi ga
lėjo būtį apie 4 šimtai dąly- 
vių. Vienas Vilnie;; redaktorius 
rašė savo laikraštyj, kad “bĮam 
jos Gadynės” chorui atėjo į pa- 
geibų naujieniečiai: jų chojrc 
Chicagoj jau dainuojąs oficia
lia “Naujienų” yeporleris. 
riu* pasakyti, kad neteko 
tyti reporterį prie choro 
nuo j ant. 1

Taip pat mačiau atsilankiu
sių keletą profesijonalų — mu
zikų — dainininkų ir daug 
draugų-pažįstamų. Visų veidai 
linksmus, visi buvo pilnai pa
tenkinti sklokininkų parengia
mu. —• R* š.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
I OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
vąlandąi dieną.^^Phbne MIDWAY 2880

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

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. TeL Drexel 9191_____

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

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofiias 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

balandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Siunčiame Gėlės Telegramų į viso 
pasaulio dalis.

L 0VE IKIS 
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietamą iįį 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St., Chicago. UL 

Phone Boulevard 7314.
.      — .......... . "" !■■■ iimvii.iiiiiII

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
aao 6 iki 8 valandai vakare, 

epan iventadunio it krtoirtąd^nto.
■' 1 ...... .. ",l —11 ....... .... "■■■■ ■■■■-'-■ III I II III —I

A. MONTVID, M. D
W«« Town State Bank Bldg

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

Tel. Scefey 7330
Namų telefoną^ Branivick

Telefonai Yacdi 0994

Dr. MAURO KAHN 
v -

4631 South Athland Aotntu 
Ofisą vąlandoi:

Nno 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
! 7 iki 8 v*k NedėL nno 10 iki 12

Rez. Telephdne Plaza 3200

II 11,111 Ifi iii I. ,j I..IĮ.I iiiiiIii-w,wįiinįu.iįi

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Ofi«o telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vafapdoB 2 iki 4 te nuo 7*^9 
vaL vakarę. NędėJioj sulig sutarttefl 

2408 W. 83rd SL Chlųago 
'• . --- ----------------------------- ...... to
Phone Hemlock 2064

DrUOSEPHKEUA 
DENTISTAS 

6558 Sp. Western Avenue
Vah n d o,: 'Nųo 9 ryto 

I&dėliomis inlig 
CHICAGO,

756 W. 35th St 
,Cor of I5th 8 Halited Su./ 

Ofton vuandoi nuo 1-1. oao 6t3O-8tlO 
Mrdildieniau pagal 'atarti

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS 

'eraikflian i erdvemf u patogeinf vieu 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pieta 

ir auo 6 iki 8 vakare 
Ivcntadiemaii nno 10 iki 12 

Phone Boaievard 8483

Phoni Boulevard, 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį.

Advokatai

J0SEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Aoa,
Tel. Boulevard 2800

Res. 6515 So. RocktoaU U
Tel. Republic 9723 

f s.. .. y---------- - ------ 1 ...........  'ji'
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CWA ŽINIOS

MORTGAGE BANKERS

ALTASS ŽINIOSvaka

Unity L. B. Klubas 2608 West 4Tth SI

CLASSIFIED ADS

Furnished Rooms

“Malonėk duoti man 
pdkietą Chesterfields

Business Service 
Biznio Patarnavimas

as su visais įtaisymais 
) So. State St.

REIKALINGI
Dairy.
smetonos ir vienas patyręs išvežtoji 
me pieno. 3251 So. Emerald Avė.

Tamsta perki Chesterfield cigaretę kas
dien. Gal perki juos vienoje vietoje šiądien 
ir kitoje vietoje ant rytojaus—arba gal perki 
pačioje vietoje kasdien.

Rokuojama, kad šiądien yra 769,340 
vietų šioje šalyje kur Chesterfields ant par
davimo. ' / z

Vaiky choro repeticija įvyks* 
ta pėtnyčioj Lietuviu Audito
rijoj.

Draugijų atstovai, kurie ga 
It dainuoti.

Pruiraiyfcitc | motą įpulkt 

TfiL. LAPAYETTE 1083

dainininkės, kurie kitiems cho* į ta šiandien 
rams nepriklauso.

patyrę vyrai į
Vienas dirbti prie rukščios

PARDAVIMUI Aludė (Tavern) 
biznis ii

Liucsnoriai dainininkai

PRANEŠU savo draugams ir pa
žįstamiems, kad aš persikraučiau į 
naują vietą — 
Prospect 10070. 
buvo 2451 W. 69 St 
senus ir jaunus atsilankyti 
nauja vieta.

JUOZAS ŠPOKAS

negirtuoklis, prižiūrėjimui 
Geras valgis ir mokestis.

REAL ĖST ATE
Biznis ptmaioctat teisingama 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PARDAVIMUI Aludė (Tavern) si 
visais fixtures. seniai išdirbta vieto 

. . 6759 S. Halsted St.

Visi vaikučiai ir mergai 
tęs, kurie buvote arba nori

Naujienos” Visuomenės 
Draugas

PARDAVIMUI Alaus Tavern 
vieta, pigiai.

1210 W. 68 St.

2519 W. 69 St. Tel.
Senasis adresas 

Kviečiu visus 
mano

sėdėti ir pasiklausyti kitų 
veiklumo ir tada, pilnai supra
tę draugijos darbų, ateityje 
galėtumėt būti naudingais na
riais ir bendradarbiais.

Klubo Rėmėjas.

NAUJIENŲ JUBIL1E 
JAUS CHORAS

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” 
204ų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE- 
VARD AUDITORIUM.

PARSIDUODA valgykla Bridgc 
porto apielinkėj, biznis išdirbtas po; 
kėlius metus. Turi būt parduotr 
tuojaus, nes važiuoju j Lietuvą. At
sišaukite laišku Box 78, 1739 8o 
Halsted St

“Christmas party” Ramo- 
ya ir Milda teatruose, pra
šomi susirinkti į Lietuvių 
Auditorijų penktadienį, va
sario (Ęebruary) 9 dienų, 
7:30 vai. vakare.

P. CONKAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusy na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Padaryti Chesterfield cigaretus 
mes gauname kuogeriausių tabakų ir 
kuogeriausių medžiagų, kuriuos pini
gai gali nupirkti.

Padarome taip gerai kaip kad ga
lima cigaretus padaryti.

Mes juos supakuojame ir apvynio- 
jame, kad jie tave pasiektų toki švieži 
koki išeina iš fabriko durių.

Gali pirkti Chesterfields net 769,- 
340 vietuose Suvienytose Valstijose 
ir net 80 svetimų šalių.

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia
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REIKALINGAS singelis vyras ne 
senas, 
boilerio. _ _ 
Mrs. Maay, 6317 Normai Avė.

rei- 
yra4 keletas ir tokių, 
ir supranta svarbų 
norėdami pasirodyti, 
turi savo sumany-

riose jos fazėse: chorų daina
vimo, orkestrų, benų. Tuley 
Parke, 90lh ir South Park avė., 
atidaryta klasė kur bus mo
kinama rusų mittikoš.

RENDON kambarys vaikinui $6.00 
arba merginai už $5.00, su valgiu, 
furnišiuotas. apšildytas.

3405 So. Union Avė.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
leulturoš 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 gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išme
tama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimu, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
oo 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 į Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefopuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Choro sekama repeticija į 
vyksta panedelį 7:30 vai. vaka 
re Lietuvių Auditorijoj.

Vaidintojų repeticija įvyks- 
i Woodman salėje 

13251 Lime Street.

“Naujienos” nuo pat pradžios turėjo drau 
gų ir neprietelių. Pas pačius pirmuosius “Nau* 
jienų” leidėjus kildavo bereikalingi vaidai, ku 
rie daug kenkdavo “Naujienų” leidimui.

T0WN OF LAKE. — Vakar 
“N.” buvo rašyta, kad Unity 
klubas sukėlė $115 Janušausko 
skridimui, čia turime pripažin
ti didelį kreditą komisijos na
riams, kaip J. Buču i ui, J. Ma-

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 0808

Wilfred S. Reynolds, Illinois 
Emergency Relief Commission 
sekretorius užtvirtino 98 CWES 
(Civil Works Education Ser
vice) projektus, kurie suteiks 
darbo 182 mokytojams Chica- 
goje ir Cook apskrityje. Pro
jektai apima įvairias sritis, 
nuo mokymo amatų, kalbų, 
matematikos iki muzikos, įvai-

R^NDON 2—5 kambarių, apšildo
mi flatai. $80.00 į mėnesį. 2843 W 
71st St. Tel. Hemlock 9471.

Naujienų Jubiliejaus choro 
branduolį, žinoma, sudaro Bi
rutės ir Pirmyn chorų daini
ninkai ir dainininkės, išlavinti 
po vadovybe musų žinomų chor
vedžių pp. Ch. Steponavičiaus 
ir J. Bijansko.

Naujienų Jubiliejaus Choru 
vadovauja pats kompozitorius 
Petras Sarpalius.

Pagalvės, pagalvių užvaikai, 
suknelės mergaitėms, mote
rims, drabužiai berniukams ir 
mažiems kūdikiams yra gami
nami 377 moterų, kurias pa
samdė CWA, ir kurios dirba 
po Raudono Kryžiaus priežiū
ra. Illinois Emergency Relief 
Commission parūpino reikalin
gą medžiagą. Kai tik rūbai bus 
pagaminti, jie bus dalinami be
darbių ir neturtingųjų šeimy
noms. Siuvėjos dirba adresu 
5099 South Vincennes avenue. 
Greitu laiku* norima padidinti 
dirbančių moterų skaičių iki 
500. Jos pagamins j dieną už
tektinai rūbų, kad aprūpinti 
1,800 šeimynų.

Trečiadienis, vas

Tel. Yardt 8408 
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKR AUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinhi miestelių lietuvius, drau
gūs ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

su ALTASS Vice-pirmininku ir 
kitais. Taipgi negalima užmiršę 
ti ir stambesnių rėmėjų bei 
aukotojų, kurie visados prisi
deda prie panašių parengimų, 
kaip J. Jurcas, J 
L. Rukšėnas, 
S. Valskis, Wm

Gaižauskas, 
V. Pieržynskis, 
. J. Kareiva ir 

A. Stakauskas, kuris labiausiai 
šiam įvykyje prisidėjo* labai 
daug ir taip ypatiškai tvarkos 
palaikymui, dėlko daug nesma
gumų buvo išvengta, čia dau
gelį butų galima suminėti, ku
rie šiokiu ar tokiu budu yra 
nuoširdžiai pasidarbavę Bei 
kaip visur, taip ir čia yra dvi 
pusės. Vieni, pramato dalykus 
ir greit suprapta kaip tvarkyti 
ar tai savus hr draugijos 
kalus, bet 
kurie gal 
tikslo, bet 
kad ir jie 
mus, visados priešinasi -kenkda
mi geriems klubo darbams ir 
sykiu kenkia klubo vardui, nors 
ir rimtoji pusė gerai supranta 
jų nusistatymą ir visiems aiš
ku, kad jiems klubo palaiky
mas ir geras vardas nerupi, 
nes jie tik žiuri, kad ant savo 
pusės viską apversti.

Šitokie nariai niekada neat
silanko į panašius augščiau 
minėtus parengimus, nesirūpi
na, kad paremti klubo iždą ar
ba pakelti klubo vardą, ar ki
tokiu kokiu budu padaryti ką 
gero klubui.

PARDAVIMUI grosernė pigiai, 
nes turime du biznius. šaukite 
Tel. Boutevard 7826.

Bet, pas sveikai protaujančius nau*jie- 
niečius” buvo įsigyvenusi mintis. O kad spaus
dintas žodis yra reikalingas lietuviškai visuo
menei, ir, jie nepaisė visų sunkumų, kupinos 
turėjo panešti. Patys už lai jokio atlyginimo 
negaudami, pašventė laiką susirinkimams, bar
niams. Idealistų darbai nugalėjo visus prie
šus “Naujienų”, nes jie gerai sr.’prato, kad su 
“Naujienoms” buvo visuomenė.

Su visuomenės pagalba “Naujienos” nu
galėjo atakas klerikalų ir bolševikų. Plačio
ji lietuviška visuomenė įsitikino, kad “Naujie
nos” yr.a jųjų draugas; kad “Naujienų” špal- 
tose telpa tas raštas, kuris liaudį stiprina. Ne
tekus “Naujienų”, lietuvių visuomenei butų 
didelė skriauda. Už tai visuomenė ir įvertina 
pirmųjų “Naujienų” idealistų darbus.

Vasario 25 d. visuomenė gausiai atsilan
kys į “Naujienų” Jubiliejų. “Naujienos” su 
visuomenė, visuomenė su* “Naujienomis!”

— “Naujienų” Skaitytojas.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Naujienų Jubiliejaus 
re vasario 25 dieną Naujienų 
Reiškimo Vaizduotėje (pageant) 
įvairias roles vaidins ir dainuos 
NAUJIENŲ JUBILIEJAUS 
CHORAS, šitas choras susida
rė iš sekamų dainininkų:

Visos gražuolės kontestantės 
Pirmyn choro nariai
Birutės "choro nariai

Prisiminu “Naujienų” praeitį. Kiek dar
bo ir triūso padėta jųjų organizavimui ir auk
lėjimui. Atsimenu, kai adv. K. Gugis vienoje 
L.S.S. VIII rajono konferencijoje davė suma
nymą, kad socialistai įsteigtų Chicagoje laik
raštį, kuris butų pašvęstas darbo žmonių rei
kalams ir švietimui lietuviškos liaudies.

Susirinkę delegatai tam sumanymui pri
tarė, tik buvo klausimas, iš kur gauti kapita
lo, nes visi susirinkę buvo neturtingi Chicagos 
dirbtuvių darbininkai. Ne vienas jųjų nebuvo 
laikraštininkas, kuris turėtų nors kokį supra
timą apie laikraščio leidimą. Pas susirinku
sius tebuvo idėja, kad toks laikraštis yra rei
kalingas.

“Naujienos” buvo sitorganizuotos ideali
stų, kurie tam reikalui vos išgalėjo iš savo 
kasdieninio uždarbio paskirti kelis dolerius. 
“Naujienų” pirmas numeris išėjo beveik be 
jokio kapitalo ir reikėjo dėti dideles pastan
gas, kad sukėlus kapitalą išleidimui sekančio 
numerio.

Jie tik ateina (mažam būryj) 
į susirinkimus ir siūlo visokius 
žemiausios rųšies patarimus. 
Tokie savotiškos rųšies nariai 
visados kitus diskredituoja ir 
rimti veikėjai susilaukė daug 
nemalonumų. Daromi visokie 
užmetimai, priekaištai, įžeidi
mai, kas labai daug pakenkia 
klubo ateičiai.

Tokiems nariams patartina, 
jeigu ką gero negali padaryti, 

tavičiui ir L. Macui, kurie taip tai lai nei kitam nekenkia; ver- 
pasekmingai dirbo, pasitardami čiau rimtai susirinkimuose pa-

Help Wanted—Female 
DarbininkiyReikia

REIKALINGA augusi moteris 
prie namų ir prižiūrėti 8 vaikus. Tu
rės būti ant vietos. Gera alga. 
Kreipkitės vakarais nuo 6 iki 9. 
2224 W. 23 St.. 1 lubos
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