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Kabinetas rezignavo; 
riaušes tebesitęsia

.........................................mm mini..............  t ,

Daladier rezignavus, kabinetą sudaryti 
kviečiamas Doumergue. Darbo Federacija 
skelbia gen. streiką. Gal paleis parlamentą

nuo $20,000,000, gal iki $60,-- Po 
tęsėsi 000,000. Kadangi Staviskis tu- 
Place rėjo ryšių su valdžios viršūnė- 
rezig- 
ir jo

PARYŽIUS, vas. 7. 
kruvinų riaušių, kurios 
pereitą naktį garsiojoj 
de la Concorde aikštėj, 
navo premieras Daladier
kabinetas. Daladier trumpame 
pareiškime sako:

“Aš rezignavau todėl, kad ne
noriu atsakomybės už įsakymą 
20 metų franeuzų jaunuoliams 
šaudyti kitus franeuzus.”

Naują kabinetą sudaryti tapo 
pakviestas buvęs prezidentas 
Gaston Doumergue, 70 m., kuris 
šiandie atvyko į Paryžių pasi
tarti su prezidentu Lebrurt. 
Tada jis pasimatys su < visais 
buvusiais premierais ir tikisi 
iki vakaro baigti kabineto su
darymą. Jo kabinetas susidė
tų iš radikalų ir dešiniųjų par
tijų.

Doumergue ilgai atsisakinėjo 
priimti premiero vietą. Jis rei
kalavo teisės paleisti parlamen
tą ir paskelbti naujus rinki
mus. Išpradžių prezidentas su 
tuo nesutiko, nes tai dar negir
dėtas dalykas trečiojoj Franci- 
jos respublikoj. Bet ilgainiui 
galbūt nusileido, nes manoma, 
kad jam ta teisė* tapot pažadėta 
ir Doumergue sutiko bandyti 

■ valdžią sudaryti.
Doumergue kabinetas bus 

šeštas kabinetas į metus laiko.
Kruvinos riaušės, kurios į- 

vyko vakar, tebesitęsia ir da
bar. šiose riaušėse susisiekia 
abi kraštutinybės, nes jose da
lyvauja greta vieni kitų, kaip 
monarchistai, taip ir komunis
tai. Monarchistai siekiasi su
griauti Franci jos respubliką. To 
paties siekiasi ir komunistai. 
Tarpe jų riaušes kelti padeda 
visokio plauko fašistai, kurie 
norėtų Francijoj įsteigti fašis
tinę tvarką.

Riaušes buvo kruvinos ir 
daug žmonių jose sužeista ir 
užmušta, kareiviams ir polici
jai bandant riaušininkus nepri
leisti nė prie parlamento, ne 
prie prezidento ar įvairių minis
terijų rūmų. 182 sužeistųjų 
tebėra ligoninėse. Be to 282 su
žeistiems buvo suteikta tiktai 
pirmoji pagelba ir jie sugryžo 
namo. Tikrojo skaičiaus už
muštųjų nežinoma. Valdžia sa
ko, kad užmuštų yra 10, bet 
monarchistai kelbia, kad jų 
skaičius siekia 50.

Nors kabinetas rezignavo, bet 
riaušėse nė kiek neaptyla. Mū
šiai gatvėse tęsiasi ir šiandie, 
policijai bandant atsteigti šio
kią tokią tvarką.

Protestui prieš kritišką po
litinę padėtį Nacionalė Darbo 
Federacija nutarė paskelbti 24 
valandų generalinį streiką, ku
ris prasidės pirmadienio ryte.

Monarchistų riaušės prasidė
jo prieš kelias savaites, kai iš
ėjo aikštėn ruso Staviskio afe
ra, kurioj franeuzai pražudė

Da-

afe-
tuo

už

mis, tai monarchistai pradėjo 
kaltinti valdžią u‘ž suktybes 
ir tą aferą. Bet į ją yra įvel
ti ir patys dešiniausieji elemen
tai. Pav. pašalintasis Pary
žiaus policijos prefektas Chiap- 
pe, aršiausių dešiniųjų globėjas, 
yra išdavęs Staviskiui pasą, 
kuomet Staviskis laukė teismo 
už kitas suktybes. Staviskis 
buvo tiek pat artimas ir ki
tiems dešiniųjų vadams.

Del monarchistų riaušių ta
rėjo rezignuoti Chautemps ka
binetas. Del tos pačios prie
žasties dabar pasitraukė ir 
ladier.

Kadangi žmonės dėl tos 
ros yra labai sujudę, tai
naudojasi monarchistai, kad su 
kurstyti žmones prieš respub
liką.

Gal įsteigs diktatūrą
Kalbama, kad Doumergue 

ėmus premiero vietą gali
steigti Francijoj tikra diktatū
ra, nes jis veikiausia paleis par
lamentą ir paskui valdys šalį 
pagelba dekretų. Jis ketinąs 
sudaryti nedidelį, bet veiklų ka
binetą.

Besitęsusios visą dieną rai li
žės neaptylsta nė vakare, bet 
išrodo, kad jos darosi dar smar
kesnės. Jau ir minios ima gink
luotis ir šaudyti kareivius. Ke
liose vietose ištiko smarkių su
sirėmimų, kuriuose vėl daug 
žmonių užmušta ir sukeista. 
Riaušininkai buvo pasidarę gat
vėse barikadas, bet kareiviai jas 
užėmė ir išardė.

į Paryžių tapo atgabenta dar 
daugiau kareivių kovoti riauši
ninkus.

Naciai pasigrobė 
Danzigą savo pilnon 

kontrolėn
DANZIGAS, vas. 7. — Šis 

svarbus politiniai laisvas mies
tas pateko pilnon nacių kont
rolėn, kada tapo paskirtas na
cių valstybės kontrolierius val
dyti miestą vieton miesto tary
bos, kurioj naciai vistiek turė
jo didžiumą balsų.

Nori maldomis šalinti šalies ne
laimes

WASHINGTON, vas. 7. — 
Atstovas Bailey iš Texas pasiū
lė rezoliuciją prašančią, kad 
prezidentas Rooseveltas paskir
tų dieną visos šalies maldomą 
už šalies “taiką, gerovę ir lai
mę’.

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

Galbūt sniegas ryte, šalčiau.
Saule teka 6:56, leidžiasi

12.

NEW YORK, v. 7. — New 
Yorko taksikabų šoferių strei
kas užsibaigė, bet daugelis su 
sltaikimo sąlygomis yra nepa
tenkinti.

MEXIC0 CITY, v. 7. —Trys 
žmones liko užmušti ir 11 sun
kiai sužeisti geležinkelio kryž
keles nelaimėj.

LARAMIE, Wyo., v. 7., — Čh 
sustreikavo 145 miškų kirtė
jai, reikalaudami pakėlimo algų 
ir įtaisymo pirties.

S,

Prezidentas Rooseveltas, savo gimtadieny,' apsuptas administracijos piniginių patarėjų, pasirašo 
kongreso priimtą pinigų bilių, kuris leidžia prezidentui nupiginti dolerį ir suimti visą šalies 

auksą

Prezidentas įsakė 
tirti armijos tro- 

kų skandalą
WASHING.TON, vas. 7. — 

Prezidentas Rooseveltas priža
dėjo, kad teisingumo departa
mentas ištirs skandalą su ar
mijos motorizacijos kontrak
tais.

Iš prezidento ir teisingumo 
departamento gautų skundų, 
dabar yra renkami liudytojai, 
kurie tuos skundus patvirtintų 
prieš federalinį grand jury.

Kaltinama, kad tūli advoka
tai ir politikieriai siūlėsi auto
mobiliui kompanijoms* pagelbė
ti gauti joms kontraktus ir 
net, jei reikalas butų, permai
nyti specifikacijas.

Japonai Įtaria kitas 
šalis besirengiant 

karui
TOKIO, vas. 7. — Japonijos 

kaimynai—Amerika, Rusija ii 
Chinija—-“žinodami, kad Japo
niją laUkia įvairus internacio
naliniai keblumai 1935 m., ne- 
atlaidžiai ruošiasi prie karo”. 
Taip pareiškė gen. Tojo, vedėjas 
karo propagandos biuro.

Bet pasak to generolo, Ja
ponija viso to turi neboti, bet 
ir toliau varyti savo ekspansi
jos programą, kad jį niekas ne
sutrukdytų, kitaip Japonija tu
rės ir toliau pasilikti užsida
riusi savo salose.

4 žuvo gaisre
EDMONTON, Altą., Kana

doj, vas. 7. —Maurice Baes, jo 
žmona ir du jų vaikai žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jų ūkio 
namą. Gaisras kilo už kelių va
landų po vieno sūnų gimtadie
nio pokilio.

ALTASS padidino valdybą
Įėjo dar 6 nariai, ir visa valdyba dabar su 

sidės iš 15 žmonių
cevičius užima vice-prezidento 
vietą, p-a Račkienė finansų raš
tininkės.

Sudaryta taip pat Spaudos 
komisija tokiu sąstatu: A. Vai- 

jvada nuo “Naujienų”, J. Poška 
idant butų užtikrintas musų la-j nuo “Draugo” ir M. Biekša nuo 
kūno žygio pasisekimas. Valdy- ’’
ba dabar susidės iš 15 žmonių.

Kaipo nauji transatlantinio 
skridimo Sąjungos viršininkai, 
į Valdybą įėjo p. A. Bacevi
čius, Mrs. Račkus, p. Hertma- 
navičius, K. Savickas, p. šalti- 
mieras ir p. Stungis. P-as Ba-

Prie antro transatlantinio 
skridimo darbo prisidėjo dau
giau visuomenės darbuotojų, ku
rie sutiko stoti į centralinę 
ALTASS valdybą ir veiks kar
tu su senaisiais valdybos nariais,

“Sandaros.
Dabar, padidėjus ALTASS jė

goms, plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė yra kviečiama 
dar stropiau remti musų lakū
no James-Janušausko sumany
mą, idant šią vasarą jisai butų 
visu kuo aprūpintas tolimai oro 
kelionei į Lietuvą!

Heimwehr stengiasi 
pasigrobti Austri

jos valdžia

Išdaužė langus 10 
pieninių Roselan

de ir kitur
Lietuvos Naujienos

Užiminėja miestus ir stengiasi 
juose įvesti fašistinę valdžią, 
kad pašalinti socialistų val
džias

VIENNA, vas. 7. —Austrijos 
provincijose visu smarkun u 
ėmė plėstis reakcija. Ją vykina 
ginkluotos heimwehro gaujos, 
matyt, su valdžios pritarimu. 
Keli tūkstančiai heimwehr ka
reivių “užėmė.” Liriz miestą, kad 
parodyti savo jėgą, sustatė kul
kosvaidžius gatvėse ir įteikė 
vietos gubernatoriui visą eilę 
reikalavimų, panašių tiems, ku
rie buvo paduoti Tyroliuje.

Jie reikalauja sudaryti nepri
klausomą politinę tarybą, di
džiumoj iš heimwehr narių, ku
ri tvarkytų provincijos reika
lus. Heimwehr eis ir policijos 
pareigas. Kad prie viešųjų dar
bų butų skiriami vien heivv- 
wehr z nariai ir kad butų paša
linti socialistai merai.

Tokie pat heimwehr pervėrs- 
mai tapo padaryti kitų provin
cijų sostinėse —G.raz, Klagen- 
furt ir Salzburg.

Tyroliuje, kur heimvvehr į- 
teikė panašius reikalavimus, ne
daug laimėjo. Jam pasisekė iš
siderėti tik lokalį komitetą, 
kuris gelbės regidiarei valdžiai.

Jei ' heimwehr ir nepasigrob
tų valdžios, padėtis vistiek yra 
rusti. Heimwehr vargiai butų 
drysęs tai daryti, jei neturėtų 
tylaus Dollfusso pritarimo. 
Reiškia, kad Dollfuss ilgiau ne
bepajėgia ^ar nebenori spirtis 

vheimwehro reikalavimams išnai
kinti socialistus.

Jei socialistai pasipriešins 
formaliam Austrijos sufašistini- 
mid, tai joje gali kilti civilis 
karas.

WASHINGTON, v. 7.—Pre- 
zidentas pradėjo dirbti prie 
sukūrimo RFC remiamo banko, 
kuriam butų pavestas rėmimas 
Amerikos internacionalinės pre
kybos.

HAMBURG, v. 7. — Rolandų 
motorlaivis Stormvogel su ga- 
solino kroviniu ekspįodavo ju
roje ties Norderney. Du atvykę 
pagelbon laivai nerado nė pa
ties, laivo, nė jo įgulos.

.H iii *

SPRINGFIĘLD, Iii, v. 7— 
Per pastaruosius šešis mėnesius 
prekių taksais tapo surinkta 
virš $18,000,000, kuriuos su
naudota daugiausia bedarbių 
šelpimui.

CHICAGO.— Advokatas Ed- 
ward Bohac liko nuteistas nuo 
1 iki' 10 metų kalėj iman už iŠ 
eikvojimą $5,200 trijų *jo kli
entų. 

--- ;-

BOISE, Ida., v. 7
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CHICAGO.— Užpereitą naktį 
vandalai išdaužė šešių pieninių 
langus Roselande, Kensingtone 
ir West Pullmane.

Nukentėjo ir keturios pieni
nės kitose miesto dalyse.

Nukentėjusios pieninės parda
vinėjo pieną pigiau, negu di
džiosios pieninės.

Mokės priedus už di
desnę šiemet sviesto 

gamybą

J. Vaičkus rinks Ameri
koj pinigus savo 

filmai
Pieno perdir-

Japonija yra glaud 
žiai susitarusi 

su> Vokietija
NEW YORK, vas. 7. —Lor

das Morley, pirmininkas pa
saulinio komiteto gelbėti Vo
kietijos fašizmo aukas, kuris 
šiandie atplaukė į New Yorką, 
sako, kad nesenai besilankyda
mas rytų valstybėse, jis patyrė 
apie buvimą glaudaus susitari
mo tarp Vokietijos ir Japoni
jos.

Kada 
Boise High School mokiniai bu
vo paprašyti sukalbėti “Tėve 
musų”, tai tik 15 nuoš. vaikų 
žinojo tą maldą.

. ..................................................... .. III 1,1 I

CHICAGO.—Skaičius šelpia
mų III. valstijoj bedarbių ;nuo 
gausio mėn, sumažėjo 71/189. 
Daugiausia šelpiamų buvo per
eitą kovo mėn.-*32Ž,000 Šeimy
nų.

■

Hitleris panaikino 
universitetų laisvę
BERLYNAS, vas. 7. — Da

lyvaujant profesoriams ir stu
dentams, kurie triukšmingai 
plojoi Hitleris panaikino uni
versitetų akademinę laisvę, ku
ria universitetai naudojosi per 
šimtmečius ir paskelbė savo 
dpktriną, kad mokslas turi pa
gaminti karingą rasę.

- Kartu Hitleris paskelbė dek
retą, kuris sudaro Teichsschaft’ 
organizaciją, prie kurios turės 
priklausyti * Viši studentai ir ku
ri bus po tiesiogine nacių kon
trole, kaip jie kontroliuoja vi
sas kitas organizacijas. Studen
tų organizacijų bus po kontro
le, vidaus reikalų ministerijos, 
kuri skirs ir vadą tai organiza
cijai.- • •

Vidaus reikalų ministeris 
Frick, be studentų, dar kontro
liuoja ir policiją, šitaip apibu
dino šveitimo pareigą:

“švietimas turi būti vedamas 
su politiniu mokslinimu* per 
privershną tarnavmią rudmarš - 
kiniuose ir darbo stovyklose, 
taip kad vokiečiai pataptų tei
singai subrendusiais, įvertinan
čiais savo garbę ir galinčiais 
pakelti ginklą už žmones ir ša-

KAUNAS.
bimo bendrovių nariams paska
tinti žiemą statyti daugiau pie
no. Pienocentras nutarė nuo 
sausio mėn. iki balandžio mėn. 
pieno perdirbimo bendrovėms 
mokėti po 7 litus 50 centų prie
do už kiekvieną sviesto stati
naitę, kiek bus pagaminta den
giau kaip pernai’ per tą patį 
laiką. . . ' , ......... B'...

CHICAGO.—Oak Čark polici
jos stoties kalėjime ; pasikorė 
James Royston, 19 m?, kuris 
bu/o suimtas kaipo narys šąi* 
kos jaunų automobilių vagilių.

\ 'A?' ■3' >
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Nubausti 56 radio truk
- dytojai

KAUNAS.-—1933 m. gruodžio 
mėn. visoje Lietuvoje susekti 
ir nubausti 56 radio trukdyto
jai, būtent, Šiauliuose 26, Kato
ne, 1 (lapkričio mėn. buvo 37), 
Kėdainiuose 11, Klaipėdoje 2, 
Telšiuose 8, Joniškyje 4. Dides
nėmis piniginėmis baudomis 
nubausti: Gubernijos alaus
bravoras (Šiauliuose) 200 lt., 
Bero-šifmano malūnas (šiau 
liuose) 100 lt., Kaco vinių dirb
tuvė (šiaul.) 10 01t., Sorenzo- 
no skardos fabrikas (Šiauliuo
se) 100 lt., Br. Nurokų odų 
fabrikas (šiaul.) 200 lt., Potruc- 
ho skardos dirbtuvė 100 lt., 
Glukozė akc. b-vės krakmolo 
fabrikas (Šiaul.) 100 lt., Pet
rašiūnų elektros stotis 250 lt., 
GaldinĮ} malūnas (Panevėžy) 
100 lt., Vitmozėrio Karolio dirb 
tuvė (Marijampolėje) 50 lt. ir 
Alytaus elektros stoties savinin
kas šulmanas 200 lt. Bendrai 
imant, nubaustųjų radio truk
dytojų sąraše daugiausia yra 
gydytojų kabinetų, kirpyklų, 
kosmetikos kabinetų, malūnų, 
elektros stočių ir pan. Pagal 
įstatymą radio trukdytojus ga
lima bausti pinigine pabauda 
ligi 1000 It. Dėl to ateityje nu
sistatyta dėti didesnes pabau
das.

KAUNAS.—“L. ž.” rašo: 
“Liet, žinių” korespondentui 

Kražių skerdynių filmos reika
lu p. Vaičkus pareiškė štai ką:

Girdi, ligišiol visur pirmavo 
šviesuolis, inteligentas, o aš no
riu ant scenos užkelti valstie
čius, sermėgius, tuos atkakliuo
sius revoliucionierius prieš ca
ro despotizmą ir priespaudą.

Dabar Vaičkus važinėjąs po 
Lietuvą su paskaitomis ir or
ganizuojąs komitetus—rėmėjus, 
kurių įvairiose Lietuvos dalyse 
jau suorganizuoti net 25 komi
tetai.

Medžiagiškai filmos' pastaty- 
ma,—sako Vaičkus,— jau pasi
žadėję remti 6 žinomi Kauno 
bankai. Iki gegužės mėn. ma
nąs Lietuvoje akciją baigtį, o 
paskui važiuoti į Ameriką ir 
ten organizuoti rėmėjus. Filmą 
busianti garsinė ir kaštuosianti 
ne mažiau kaip 100,000 lt. Ak
toriais dalyvausią keli Vaisi, 
teatro artistai, jo studijos bi.V. 
mokiniai, ir šiaip jau esą ieš
komi reikalingi tipai. Filmą bu
sianti pradėta dirbti šiemet, o ' 
1935 met. jau demonstruoja* .;.

Apsnūdę švietėjai
KUPIŠKIS.—Miestely yra vi- 

dūrinė ir penkių komplektų 
pradžios mokykla ir nemažas 
mokytojų kadras, bet' liaudies 
ir jaunuomene kvietimo darbo 
nematyti. Tokiam mokytojų 
skaičiui esant galima birtų ir 
liaudies universitetas įsteigti 
arba nors parečiui sekmadienio 
laisvais vakarais paskaitos su
ruošti. Tačiau niekam tas ne
rupi. Niekas nenori be savo 
tiesiogiino darbo visuomenės la
bui padirbti.

au-Mirtinai suvažinėjo 
tomobilis

KLAIPĖDA HHHĮHĮH 
rijaitis ir Gaigalaitis važiavo 
vienarklėmis rogėmis į siuvėjų 
sąjungos posėdį Pagėgiuose. 
Pakeliui juos pralenkdamas vie
nas automobilis užkabino ro
ges ir išmetė abudu* keleivius 
tarp rogių ir automobilio. Iš
mestus dar apie 25 metrus pa 
vilko. Endrejatis sužeistas 
kiek lengviau, o Gaigalaičiui 
sunkiai sužalota- galva ir, ;ve
žant pas gydytoją, jis mirė.

Siuvėjai End-

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, 11..

3361,
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicafo, 
IU. Telefonas CANal 8500,

Na> užteką apie unijas. Į)ąr 
bar pakalbėsime apie lietuvių 
veikimų.

Apart Dailės Ratelio, kiti ma
žai darbuojasi dailės srity. Be
je, Lyros choras turėjo konr 
ęęrtą, o bažnytinis tai, rodos, 
šį sezoną dar nieko neturėjo.

Dailės Ratelis turėjo rudenį 
koncertą, o dabar smarkiai ren
giasi prie operetęs “Kaminkre- 
tis ir Malūnininkas” perstaty
mo vasario 11 d. German-Ame- 
,rican. Home.

Daug nenoriu rašyti apie ši 
'parengimą, nes kenoshiečiams 
yra žinoma, kad rat'djs užganė
dins ir šį kartą.. TUigi kenoshie- 
čiai, raciniečiai ir waukeganie- 
čiai vasario 11 d. 6 vai. vakare 
bukite German-Am. Home, ir 
aš busiu ir visi drauge turėsi
me smagų laiką.

Ir aš busiu.

nai reikalingi sveikatai palai
kyta Tamsiuose kambariuose 
dažniausiai mėgsta gyventi ii? 
gą perai. Kas dieną,, atidarius, 
langus, išvėdinti kambarius. Iš
mintingos drauges, daug gero, 
;pądaro, bet, veikia šalintis to
kių draugią, kurios mėgsta tik 
kalbėti apie savo nepasisekimus 
bei ligas. Mintis turėti užim
tas darbu, o ne svajonėmis ir 
nesirupinei daug apie save, nes 
pa lietaus pasirodo saulė, o pq 
nubudimo užviešpatauja links
mybė. Gamtos patvarkymai ai? 
manavimaiš negali būti; permai
nomi:

K; P. Gugi s apleido musų mies
tą ir išvyko atgal į Chicagą.

Jau seniai buvau matęs p. 
Gugį. Jis yra malonus ir drau
giškas vyras, rodos, niekad su 
juo nenorėtum atsiskirti.
Į Nors musų suspenduoti na
riai buvo padavę visą šitą rei
kalą advokatams, bet pradėjus 
tartis su P. T., advokatams pa
liepta susilaikyti nuo tolimesnio 
veikimo, z ir mes manom, kad 
gal bus išvengta teismų.

Ačiū visiems tiems SLA na
riams, kurie prisiuntė tiek 
daug užuojautos laiškų musų 
kuopos suspenduotiems na
riams.

priklausoma viena nuo kitos. Jeigu, sakysime, piktada
rys apipteM žmogų vienoje valstijoje ir pabėga į 
vaistė tai šitoje antrojoje .'valstij.ojo nei polfeija, nei 
/ / 'fe ‘ ‘ feT-^ virtiefo iai]fc kad JF-
'sai butu išdūmęs į visai kitą šalį. Yra tik vienas būdas 
(tokį kriminalistu nubausti, tai ^ išduodant jį tos val
stijos valdžiai, iš kurios jisai pasišalino.

Bet išdavimo procedūra yra komplikuota ir labai 
dažnai užsitęsia ilgą laiką. Kad prasikaltėlis galėtų bu- 
J išduotas, turi, be to, duoti savo sutikimu valstijos gUv 
)ernątorius, kurio galioje tačiau yra pasirašyti išdavi
mo dokumentus arba nepasirašyti, šitame dalyke gw 
bernatorių niekas neturi teises priversti.

Kitas didelis keblumas yra tas, kad baudžiamieji 
valstijų įstatymai yra ne vienodi. Vienoje valstijoje tas 
pats febas yra baudžiamas^ kitoje w

Kad kova su kriminalybe butų sekmingesM^ pra
sikaltėlių baudimas turėtų būti pavestas federahnei 
valdžiai^ padarant vienų baudžiamųjų įstatymų kodek
są visai šabai.

tw teismą! jam negali nieko. daryti
.*1— uni Imi,., I' v.Col V'lt’O Sfl1

75c

Suvienytose Valstijose/ ne CHcagoL 
paltu: 

Melams 
Pusei metų ••e* 
Trims mėnesiams 
Dviem mlnesiam* 
Vienaąi mineaiui 

lietuve*

Metams <io.wv
Pusei, metų — 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

NUSIGANDO

<2.00
8.50
1.75
1.25
.75

ir kitur ■Utenltpsft 
Utoįgfrtą)

mwiijr.wF Naudžius.

Francijos ministerių kabinetas rezignavo ir respub
likos prezidentas pasiūlė buvusiam prezidentui Dou? 
mergue sudaryti naują vyriausybę.

Grynai parlamentinės valdžios atžvilgiu ši atmai
na Francijos valdžioje yra visai be pagrindo, nes prem
jero Daladier kabinetas buvo du kartu gavęs didele bal
sų dauguma atstovų buto pasitikėjimą. Kada prieš ra
dikalų valdžią ėmė kelti riaušes monarchistai ir fašis
tai (padedami komunistų), tai ji pradžioje parodė vy
riško pasiryžimo, atstatydama Paryžiaus policijos vir
šininką Chiappe ir įsakydama policijai riaušininkus nu
malšinti. Telegramos sakė, kad Daladier paskelbęs karą 
reakcijai.

Tačiau “Naujienos” jau tuomet pastebėjo, kad 
Francijos radikalų valdžios ištverme nelabai galima pa
sitikėti, nes tie neva radikalai neturi nugarkaulio;; jie 
dažnai “nusigąsta savo drąsos”. Pasirodo, kad tai buvo 
teisinga vadovaujančios franeuzų partijos charakteris
tika. Daladier jau nusigando, ir pabėgo, nežiūrint to> 
kad parlamentas jo žinksnius kovoje su reakcininkais 
buvo patvirtinęs.

Nenuostabu, kad atžagareiviai Paryžiuje ir kituose 
Francijos didmiesčiuose valdžios nebijo ir muša akme
nimis policiją gatvėse. Toks valdžios silpnumas yra tie
siog pavojingas respublikai.
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SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarką ir Prižiūri
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PALAGINIS KĄRU KAS (EG 
LAMPSIAl LR APSISAU

GOJIMAI

Rašo Dr. A. L. Yuška, M. D 
Chicago, III.

SILPNIEJI JUNGIASI

Keturios Balkanų pusiausalio valstybės — Graikija, 
Jugoslavija, Rumanija ir Turkija — padarė sutartį, 
kuri bus šiandie formaliai pasirašyta, kad-jos pripa
žįsta viena kitos sienas ir pasižada jokių ginčų dėl te
ritorijų nekelti, šituo susitarimu jos nori apsaugoti sa
vo kailį nuo didžiųjų valstybių.

Jugoslavijai yra pavojinga Italija, o visoms Balka
nų šalims kartu yra pavojinga Vokietija, kuri taikosi 
praryti Austriją ir per ją išplėsti savo agresingą įtaką 
pusiausalyje. Bet joms ypatingai yra baugu, kad stam
biosios militaristinės ryklės jas gali sudraskyti, kilus 
Europoje karui. Karo metu, kaip visi žino, tautų teisės 
ir žmoniškumo principai nieko nereiškia: kas turi jėgų, 
tas smaugia silpnesnėj.

Ar ne laikas butų ir Lietuvai pagalvoti apie savo 
saugumą?

PUBLICISTIKA ŽEMIAUSIOS RŲŠIES

Brooklyno bimbininkų organas savo redakciniame 
straipsnyje tvirtina, kad < “Naujienų” redaktorius pa
saulio karo metu agitavęs lietuvius darbininkus remti 
karą. To savo tvirtinimo parėmimui jisai sako, kad 
1918 metais spalių mėn. 12 dieną “Naujienose” buvę 
Įdėta “šukių”, kad reikią čėdyt ir skolint, idant butų 
laimėtas karas.

Tyčia susiradome tą “Naujienų” numerį pažiūrėti, 
kur tenai tie “imperialistiniai” “Šukiai” buvo įdėti. Pa
sirodo, ve kur: skelbime, po kuriuo padėta vardai ko
kio tuzino įvairių biznio firmų vardai: Basinski Bro
thers, P. Brucnas, P. Conrad, ir t. t. ir t. t. Taigi iš
traukomis iš skelbimo “Laisvė” “kritikuoja” “Naujie
nų” redaktoriaus pažvalgas! Ar reikia didesnio begė
diškumo?

Bet ne gana to, kad žodžius, paimtus iš pagarsini
mo, po kuriuo padėta firmų vardai, tas komunistų or
ganas prikaišioja “Naujienų” redakcijai. Jisai tyčia 
paslepia nuo skaitytojų tą faktą, kad jisai cituoja ap
garsinimą, o ne redaktoriaus straipsnį. Norėdamas ap
šmeižti “Naujienų” redaktorių, jisai apgaudinėja savo 
skaitytojus. ■ . • - ,

Tai šitokios rųšies “žurnalistiką” užsiima Mfearos, 
Bimbos ir panašus į juos “proletariato švietėjai”. Kur 
gi jų sąžinė? .
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Viena iš didžiausiųjų, kliųžių valdžios kovoje' su 
kriminalybe yra federatyvė Jungtinių Valstijų valdžios 
forma. Didžioji šiaurinės Amerikos respublika susideda 
iš 48 valstybių, kurios daugeliu-atžvilgių'yra' visai ne-

Paląginis kadukąs (eolamp- 
sią) yra staigi, pavojinga liga, 
kuri pasižymi viso kūno rau
menų traukimu, konvulsijomis. 
Ligonė nustoja sąmonės, arba 
apmiršta;. konvulsijos, arba 
tampymai, atsikartoja po- kė- 
lioliką kartų. Gydytojų apskąi- 
.čiųota, kad iš trijų, šimtų nėš
čių moterų vienai, prieš palagą, 
palage arba tuoj po gimdymo 
pasitaiko kaduku susirgti ir 
staiga mirti.

Palaginio kaduko ženklai pra
deda apsireikšti prieš keletą 
savaičių, arba keletą dienų, 
prieš susirgsiant. Ligonė jau
čia' pu* krutinę spaudimą, aky- 
se marguoja, apie šviesą mato
si spalvuoti rituliai, arba visai 
aptempta, galvą skauda, arba 
svaigsta. Retkarčiais pasitaiko, 
kadt moteris visą laiką jaučia
si gerai ir netikėtai staiga ka
duku suserga. Akys pastyra, 
vokus tampo, lupas susuka, gal
vą į šalis kraipo, rankų ir ko
jų raumenis trauko, veidas 
tamsiai pamėlynuoja, akių lė
lutės pirmiau, susitraukia, su? 
mažėją ir neužilgo plačiai iš
siskečia, sprandą riečia užpa
kalin, rankų nykščius pirštais 
suspaudžia, kojas prie vidurių 
suriečia ir vėl ištiesia, liežuvį 
dantimis kramto, iš burnos bal
tos, arba kraujuotos, putos pa
sirodo, ligonė visiškai' nustoja 
sąmonės. Kvėpavimas būna 
knarkiantis ir labai vargingas. 
Jei liga būna nesmarki, tai už 
pusvalandžio sąmonė palengva 
sugrįžta, o kartais pasitaiko, 
kad sąmonės neatgavusi ligone 
staiga miršta. Iš. susirgusių 
moterų palaginiu kaduku apie 
33% nepagyja, o kūdikių mir
tingumas'siekia net iki 507o.

Tikroji priežastis, kuri tą li
gą pagimdo, yra užsinuodijęs 
kraujas. Nėštumo metu moters 
kūno anatomijoje būna didelės 
permainos. Inkstai, kepenys ir 
dirksniai (nervų sistema) dau
giausiai nukenčia. Daleiskime, 
jeigu inkstai pirmiau buvo, 
maždaug, nesveiki,’ tai neštųmp 
metu gauna įdegimą ir ncat? 
skiria iš kraujo ntiodų, kurie 
turėtų bųti su šlapumu praša
linti. Dėl to. nešvarus, kraujas 
k rau jagy slėse cirkuliuodamas
užnuodija ne tik širdį, bet ir 
viso kūno, dalis (organus). 'Prie 

dar, jei moterei , pasitaiko 
susirgti kokia nors staigia ligą, 
kad ir paprastu šalčiu, slogo
mis, tonąįlų įdegimu, reumatiz
mų^ taipogi užsisenėjusįos ly
tiškos ligos, nosies kataru^ gem- 
dantieji dantys, odos nešvaru
mas, vidurių užkietėjimas, ne- 
atsakantis muistąs ir t. t. Visi 
'tie dalykai, arba vienas jų, ga-

Ii prisįdeti prie inkstų apsun
kinimo ir kraujo, užnuodijimo.

Dėl to gydytojai, žinodami 
ne tik palaginio kaduko pavo
jų, bet daug ir- kitų nenorma
lumų, visa.dos pataria, kad mo
teris nors du ar tris'menesius 
prieš laiką atneštų savo šlapu
mo egzaminavimui, nes jame 
dažnai galima surasti; taip va
dinamą bąltimą ir laiku apsau
goti ligonę nuo gręsiančio pa
vojaus. Taip pat, reikalinga iš? 
egzaminuoti' viso kūno sudėtis 
ir sveikata. Jęigu moteris ge
rai jaučiasi, tai turėtų užtekti 
dviejų ar trijų tokių prieš pe
laginių egzaminavimų. Kai ku
rios moterys visai nesilanko 
pas gydytoją prieš palagą ir 
nieko blogo neatsitinka. Teisy
bė, musų močiutės Lietuvoje ir 
visai gydytojų nepažinusios ge-f 
rai gyveno,, bet jos gyvenų ki
tokiose aplinkybėse, Miesto gy
ventojų yra skirtingos aplinky
bės ir apsisaugojimas yrą leng
vai prieinamas, taigi atsargu
mo dėljai verta pasinamMt ir 
patikrinti savo, sveikatą. Kai 
kurios klinikos ir kai kurie gy
dytojai pataria moterims nuo 
pat pradžios lankytis pas juos 
kas savaitę. Mano supratimu, 
toks varginimas ligonių gali bū
ti nenaudingas įr bereikalingas..

Patarimai apsisaugoti,, Užsi
nuodiję, išgedę dantys,turętų 
bu'ti išgydyti ir kas dieną maz- 
gojamį. Nors porą kartų savai
tėje maudytis nekarštame van
denyje ir užlaikyti švariai odą. 
Saugotis persišaldymo, slogų, 
nosies, gerkles, plaučių uždegi
mo ir t. t. Didelis valgymo kie
kis prisideda prie vidurių už
kietėjimo, o užkietėjimas nuo
dija kraują. Del to patartina 
vidurius veikliais laikyti. Per 
paskutinius įpėnesius mažai, 
arba visai, nevalgyti mėsos ir 
riebalų.'Vąlgytii tilt lengvai su
virškinamus valgius: kiauši- 
nius> žuvį, dąr^ves ir jų sriu
bas, taip pat ^sokius vaisius: 
obuolius, apelsinus, *figas ir t.t.

Negerti daug kąvos, nes ka
va veikia ant įervų ir pagrei
tina širdies mdšinią. Nėštumo 
pietų nevartoti į alkoholinių, gė
rimų, nes alkoholis palengva 
nuodija inkstusį kepenis ir šir
dį, erzina nefvuš, siikietina 
kraujagysles ir? sužaloja žarnų 
gleivėtą pamušalą. Reikia gerti 
daug vandens, pieną, lengvą ar
batą, v apelsinų ;!r iomatų sun
kas ir t. t.- H

Per sunkus febas negerai^ 
bet ir per. ilgas rluĮęgeįimM pa
daro neveiklius, sustingusius 
raumenis, dėl fe pąsimąnkšti- 
nimas yra būtinai reikalingas.

'Petyje 4-

Kenosha, Wis
Apfe kreikę U kitus Grand Rapids, Mich.

Kenosha, Wis.
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Dailės Ratelio parengimas

Lankėsi K. P. Gugis, SLA 
iždininkas 

7

klausimas

Pavargus geria! 
sįgulti ir.^iląč^ 
užsiėmimą, negtipfe darbą, ne
gu tinginiauti. ( Kas dieną eiti 
pavaikščioti po tyrą orą ir nors 
porą valandų pabūti saulės švie
soje. Nelaik^|)i^HdytU< lan
gų, nes saulės spinduliai' būti

Sauaito dk Shumons kom- 
paulįoą dsnibininkų unijos buvo 
sušauktas extra susirinkimas, 
kuriame rturčjo būti nutarta 

v- streikuoti ar ne?
Po. ilgą diskusijų, prieita prie 
baisavimo>. Už streiką, balsavo 
suvirs 800) o prieš netoli 300. 
Kadangi reikia trijų ketvirta
dalių balsų tam klausimui iš? 
spręsti, tai tuo tarpu darbinin
kai dar neišėjo į streiką. Bet 
jeigu kompanija nepagerins 
darbo aplinkybių ir pipkcsities, 
tai vėliau ar anksčiau darbinin
kai turės streikuoti, nes prie 
dąbąr gaunamo atlyginimo ne
galima žmogui su Šeima pragy
ventu

Trumpai; noriu. apibudinti. 
Simmons darbininkų organiza
vimosi į uniją istoriją ir jų vei
kimą. Simmons darbininkus 
pradėjo organizuoti birželio 
mėn. 1933 m, į Am. Darbo Fe
deraciją (American Federation 
of Labor). ir taip organizavo 
per apie 3. iki gavo di
džiumą ■, i šiandien
turi apie 1,700 organizuotų dar
bininkų.

{Pirmiau buvusi valdyba mar 
žai veikė, tai lapkr. mėn. tapo 
išrinkta nauja valdyba, kuri 
yra gana veiklia Tuojau buvo 
sušaukti departamentų atsto
vai, kad. nustatyti kiek kuris 
dept. reikalauja pakelti algas, 
ir prieita prie išvados, kad rei? 
kalauti 28.-29 metų mokesties. 
Unijos susirinkimas užgyrė šį 
reikalayimą ii* unijos' valdyba 
įteikė kompanijai formalį rei
kalavimą. Kompanija po. koleto 
pasitarimų su unijos atstovais 
pasakė, kad mokesties nekels, 
tat unijos valdyba sušaukė 
ęxtra susirinkimą, bet negavo 
reikiamo skaičiaus balsų strei
kui.

Beje, dar noriu keletą žo
džių deliai kompanijos, machi
nacijų tahti. Paskutiniame pra
nešime kompanija pareiškia, 
kad ji negali mokesties kelti, 
nes įturi’ .nuostolių po $1,100,- 
000 į metus arba per 4 metus 
turėjo 4,400,000 dol. nuostolių, 
o tuo tarpu unijos prezidentas 
ištraukė susirinkime iškarpą iš 
Milwaukee Journal, kuriame 
kompanijos prezidentas paduo
da, kad 1932 m. kompanija tu
rėjo $2,000,000' su viršum pel
no. Kaip mums žinoma, tai 
1932 m. mažiausia darbo buvo, 
o vienok suviršum 2 milionu 
dolerių liko kompanijai. Vi-, 
siems yra žinoma, kad kompa
nijos turi daug pelito) nes žmo
nės pusdykiai dirba, o kompa
nijos savo prekes parduoda 
brangiai; ‘Bet jos gąsdiną žmo
nes sakydamos, kad mums ne
apsimoka dirbti; o jeigu dirba
me, tai tik fe to, kad jums 
darbo duoti

Brolyčiai, kaip sau norite, 
bet mes darbo mases turime 
vienybėje laikytis, nežiūrint ko
kių jsiUktoimų mes esame, ir

Vasario. 2. d. kelias valandas 
su mumis praleido SLA iždinin
kas K. P. Gugis. Jis čia buvo 
atvykęs ištirti ir sutvarkyti 
kai. kuriuos SLA 60 kp. reika
lus, Mat, vasario 2 d. įvyko 
kuopos susirinkimas, kuriame 
K. P. Gugis irgi dalyvavo.

Susirinkimą atidarė pirminin
kas A. Kauskas-. Jis pareiškė, 
kad pirm negu kuopos vietiniai 
reikalai bus svarstomi, teks at
likti reikalai su K. P. Gugiu. 
Adv. Gugis pakalbėjo keletą 
minučių ir perskaitė įgaliojimą 
nuo prezidento S. Gegužio.

'Prasidėjo! tyrinėjimas tų visų 
nesusipratimų,, kurie buvo iš
kilę SLA 60 kuopoje ir dėl ku
rių tapo suspenduota 65 nariai. 
S. Naudžius perskaito gana il
gą raportą; raportas priima
mas vienbalsiai. Po to atskiri 
nariai davė aiškinimus ir pasi
rodė, kad nesirado nė vieno na
rio, kuris bandytų A. Bernotą 
apginti. Todėl K. P. Gugis pa
prašė A. Bernotą persikelti į 
42 kuopą, ką A. Bernotas ir pa? 
dųrė. K, P. Gugis; išklausęs 
taip A,. Bernoto, taip ir kitų* na
rių pranešimus, užsirekoi’davo 
juos ir. atsisveikinęs apleido su
sirinkimą,

Po susirinkimo, pas ponus 
Aidukynus susirinko gražus 
būrelis SLA narių, kurie prie 
skaniai pagamintos vakarienės 
kartu su K. P. Gugiu pasikal
bėjo apie įvairius organizacijos 
reikalus, ir 12 valandą nakties

gų, nes saulės spinduliai'

Ratelis vi- 
paten kinti 
tai galima 
parengimą.

Klevickaitė
Balčaitienė

K.
Pa- 

ir 
bei

būti mažiausios 
tokioms jėgoms

Noriu priminti, kad Dailės 
Ratelis su didžiausiu atsidėji
mu rengiasi prie operetės “Ka- 
minkretis ir Malūnininkas”. O- 
peretės perstatymas įvyks va
sario 11 d. Pradžia 6:30 vai. 
vakaro. Operetė yra labai juo
kinga ir lietuvių mėgiama.

Kaip žinia, Dailės 
suomet stengiasi 
publiką. Juo labiau 
pasakyt* apie šį
Dalykas tas, kad tapo sutrauk
tos geriausios jėgos, — geriau
si dainininkai ir lošėjai, čia su
minėsiu tik kelis jų: F. Rate, 
A. Lauraitis, A. Pūras, 
Druktainis, M. Purienė, T. 
barškienė, G. 
lainininkės M. 
O. Junkienė.,

Todėl negali 
abejonės, kad
dalyvaujant Dailės Ratelio pa
rengimas bus tikrai šaunus, ži
noma, didžiausias kreditas ten
ka atiduoti mokytojui K. Ste
ponavičiui,. kuris deda visas pa
stangas^ kad operetė butų pa
statyta kuo. geriausiai.

Negerai tik vienas dalykas: 
k(jn}isiją nepasįstcngč tinkamai 
parengimą# išgarsinti. Truputį 
reikėjo daugiau, parašyti apie 
tai, kad, Dailės Ratelis šį kartą 
tikrai gražų dalyką patieks 
publikai. —E. M. 

■ ■■■■mm ... mij»jniwf-

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS 
ĮGYT NAUJĄ SVEIKATĄ

NUGA'TONE sustiprina nervus, pataiso 
apetitą. aUmuliyoja prie Iipnualiftko veikimo 
virMtinimo orranus, užtikrina ramų miegą, 
ir pataiso abatas ąv-oikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas per 45 
metUft, per ta ŪJkptariU Įrodė esa» la
bai pasrelbimras silpniems ir liruistiems vy
rams ir moteriiuH. No praleiskite ne pa
mėginę NUGA-TONE. Parsiduoda visose 
vidąUuyėiose. Gaukltp tikra NUGA-TONE. 
nes joke kitas vaistas ne atoei tokių pa
sekmių.

■j 1 1TT

/"I". .................... . - ...IL..linini

. Robert Uotus Stevenson. Verti A, Kartanae

Turtų Sala
(Tęsinys)

Laipsniškai naktis darėsi 
tamsesne; jau vargiai aŠ tega
lėjau susirasti, į katrą pusę 
man reikėjo eiti; dviguba kal
va užpakaly manęs, o Žiūrono 
kalva į dešinę, vis mažiau ir 
mažiau tesimatė 
mažai tebūvi ir tos buvo ne
aiškios; o tame slėnyje, kur aš 
klajojau, aš nepalioviau puldi- 
nėjęs tarp krūmų bei smėlio 
duobių,

Staiga kažkokia šviesa ap
supo mane. Aš pažvelgiau au
kštyn; balzgani mėnulio spim 
dūliai jau buvo nupuolę ant 
žiūrono kalvos viršūnes, o ne
užilgo po tam, aš pamačiau 
ką tai plątų, sidabrinį beslen
kantį už hiedžių, gan žemai; 
iš ti aš jau Žinojati, kad. mė
nulis jau buvo užtekėjęs,.

Turėdamas tokią pagalbą, 
aš greitai užbaigiau savo, li
kusią kelionę; ir, tarpais eida
mas, tarpais bėgdamas, nekan
triai dangavau antį tvirtovės. 
Bet, eidmas miškeliu, esančiu

žvaigždžių

v viuuuio HuonviiU) vouiiviu
be pasigailėjimo turime spausti priešaky tvirtovės, aš užsimuš 
tuos grašiagaudas, kad jie duo- čhm, nebėgau taip sparčiai ir 
tų mums Žmoniškai gyventi, buvau nemažai susirūpinęs. 

!i Tai buUį' buvęs prastas galasGražnuju nieko- nelaimėsime

mano nuotykiams, jei bučiau 
per klaidą savo paties draugų 
nušautas.

Mėnulis lipo vis aukštyn ir 
aukštyn; jo šviesa gabalais 
krito šian ir ten pro retesnes 
dalis miško;, 0 čia pat, priešo
ky manęs, pasirodė kitokiis 
spalvos žėrėjimas tarpe med
žių. Tai buvo raudona bei 
karšta liepsna, kai kada kiek 
apgęstanti •apgęstanti —- tai buvo nedč- 
gulių sinilkymąs.

Jokiu budu aš negalėjau su
prasti, ką tas galėjo reikšti.

Pagaliau a$ priėjau aikštes 
kraštą. Vakarinis aikštės ga
las jau buvo apšviestas menu
lio Šviesa, o likusioji dalis ir 
pats namas vis dar tebebuvo 
tamsiame šešėlyje, išmargin
tame ilgais, sktabrilriais švie
sos bruožak. Anoje pusėje 
namo didžiausia ugnis jau bu
vo. nudegusi iki šviesią, žarijų, 
kurios mele vienodą, virpan 
ylą šviesą^ kuri toiy labai sky
rėsi nuo malonios, balzganos 
mėnulio- šviesos. Nebuvo gir
delis nsi jpkios gyvos dūšios, 
nei jokio garso, apart vėjo 
^viipitnoi

** (Bus daugiau)



Toni Kairis,

Rašo Nora BIRUTE
MY FIRST IMPRESSIONS

WHISKEY

Hungarian
friendliness

:y:w-w

Vertės
$7.98

625-H

Visuomet Puikiausias Tabakas ir tiktai Viduriniai Lapai

MOTERŲ 
KAUTAI

at the presr 
did not have 
of becoming 
large circle

only a few 
and alreadv

štai tik keletas 
Belle of Nelson 
Shenandoah 
Mellwood 
Red Top 
Green River

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Be to, buvo iškeltas klausi
mas apie centro valdybos padi
dinimą. Po diskusijų buvo pri 
imta sekanti rezoliucija:

Kad butų galima dar sekmin 
giau skleisti Antrojo Tranzat

Tom Hardy
Green Briar 
Belle of Anderson
Ridgewood

Derliaus Grietinė 
‘Oležniausia*. lengviausiu tabakas'

BUS GERIAU

'■'W

NAUJIENŲ JUBILIE 
JAUS CHORAS

THE CHICAGO MAIL ORDER 
EKONOMIJOS OUTLETO

ALTASS padidina 
valdyba

ThuTsday evening is “Bi
ru le’s” from no\v to—well, who 
can tell ?

Nedėlioję, Vasario-Feb. 11 d., 1934 m 
Jono Juškos svetainėje

Hollywood Hali, 2417-19 W. 43 St.

Skolinam dėl Pirmų Morgįčių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy-

NE viršutiniai lapai—jie yra nedaslvyste 
—jie yra Uurkitūsl

Antra Jenį, .vasario 6 d., įvy- 
_.o re^uLaris d visa va tinis 
ALTASS valdytos susirinki
mas, kuriame tarp kito ko pa
aiškėjo, kr d jau yra gautas at
sakymas nuo .ockheed Air- 
craft Corporation, Burbank, 
California, nuo kurios ALTASS 
perka aeroplaną antram trans
atlantiniam skridimui.

Bendrovė pareiškia, kad aero
planas bus įrengtas pagal spe
cifikacijas ir reikalavimus, ku
liuos nustatė ’ ALTASS su la
kūnu James-Janušausku. Ji 
taipgi praneša, kad gavo depo
zitą nuo iždininko p. Justino 
Mackevičiaus, ir kad aeroplaną 
pristatys Chicagon kovo mėne-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 Wc«t 14th St.
Po naujų savininku priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir naktį. —• 
Moterų diena seredomia.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

<ad permainyti kostiumus, ku
rie irgi buvo prirengti su go
ru skoniu, turtingai ir mato
mai su neatsižvelgimu j išlai
das. Keikia taipgi pasakyti, kad 
programas ėjo be jokių “pau- 
zų”, kurių tankiai susilaukiam 
net smaugusių parengimuose. 
Aplamai imant, reikia pasvei
kinti baleto mokytojų, p. Be- 
liajų, už jo darbštumą ir pasi
šventimą dirbant šį nelengvą 
darbą musų jaunimo tarpe, ir 
palinkėti jam gero pasisekimo 
ateityje.

Beethoven konservatorija,

useful knowledge about Lith 
uanian music, songs, and his 
tory is obtained.

My only regret 
ent time is lliat I 
the good Fortune 
one of “Birutė’s’ 
of members earlfer, and to par- 
ticipate in the wonderful act 
ivities of the past.

kurios direktorius yra gerai ži
nomas muzikas, p. Antanas Po
cius, davė savo taip vadinamą 
“advanęed pupils” koncertą 
Mark White Sųuare antradie
nio vakare, kur susirinko pil
na auditorija pasiklausyti mo
kinių p. Pociaus, p. Genevieve 
šidiškiutės-Giedraitienės ir p. 
Lulu Raben-Micevičienes, kuri 
irgi yra vedėja šios konserva
torijos orkestros. Gailiuos, kad 
neturėjau progos išgirsti visą 
šį programą, kuris susidėjo iš 
įdomių kurinių įžymiausių pa
saulio kompozitorių, piano, 
smuikos, dainos ir orkes«tros, 
tačiaus ta dalis, kurią girdėjau, 
pradedant su ištraukomis iš 
Wagnerio operos Tanuhauser ir 
Holmes-Castilia, vėliaus My 
Heart at Thy Sweet Voice — 
Saint-Saens’o ir Artists Life — 
Straus, kuriuos pildė orkestrą, 
buvo išpildyta su aiškiu ir in
teligentišku supratimu kurinio 
reikalavimų iš dirigentės pusės 
ir švelniu atsiliepimu iš orkest
ros dalyvių, taip kad sudarė 
malonią nuotaiką ir galima 
laukti, kad ši orkestrą vado
vaujant p. Micevičienei, kuri 
oati imdama aktingumą muzi- 
kališkam pasaulyje (būdama 
narė Chicago Women’s Sympho-

y Orchestra) ir kitų muzikos 
r ių) ir pati žengdama k'as- 

’.ien priekyn, pajėgs suteikti 
• /'i orkestrai daug1 gero.

Šimpa', ingą* ‘ įspūdi • taipgi' pa- 
a ė s 
una_ 
.oisc 

K ndrews
amas nelengvą Allegr 

certo No. 21, — 
parodė talentą ir

pianistė
Jau 

n’o—

ū kininkė Bernice Mar- 
pildydama Caprice Vien- 

Kreisler’io; Waltel 
muikini: kas, pildy- 

iš Con- 
Viotti; taipgi 
gerą mokyk- 
Linkis (p-no 
pildant Cho- 
op. 26 ir pa

niukai ir dainininkes, išlavinti 
po vadovybe musų žinomų chor
vedžių pp. Ch. Steponavičiaus 
ir J. Bijansko.

Naujienų Jubiliejaus Choru 
vadovauja pats kompozitorius 
Petras Sarpalius.

Vaikų choro repeticija įvyks
ta pėtnyčioj Lietuvių Audito
rijoj.

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

Pratvištinimas
2000 Dresiy 

Tai tikras feargenų ATSITIKIMAS

išpildė šią Fantaziją netikėtinu 
greitumu ir tikrumu. Buvo iš- 
tikro puiki interpretacija, kuri 
talpino savyje visą reikalingą 
imaginaciją ir ugnį, ir publika 
demonstravo kaip nuoširdžiai 
įvertino šios jaunos pianistės 
nepaprastą dovaną ir artistiš
ką išpildymą.

Mes lietuviai džiaugiamės lie
tuvaitės pasirodymu, sveikin
dami ją ir jos tėvą, musų “ty
kųjį Petrą” žinodami, kad kre
ditas už jos pasisekimą labai 
daug priklauso jam.

Labai gaila, kad tokiu talen
tu kaip Birutės negauname pro
gos taukiaus pasigerėti.

Beliajaus baleto mokyklos
Programas liuli House Teat

re suteikė man irgi nepaprasto 
siurprizo. Atėjus teatran ir pa
ėmus programą, kuriame ma
čiau sudėtą net 33 numeriai, 
maniau sau, tai jau visgi tru
putį “daug” numerių. Tačiaus, 
turiu prisipažinti, kad praėjus 
visam programui, kaip parašy
ta, ne tik aš, bet ir maną drau
gai, p. Jurgelionis ir Dr. Kas
putis, abudu kurie labai rim
tai ir kritiškai žiuri į dailę, su 
malonumu butume žiūrėję ir 
gėrėjęsi dar ilgesniam progra
mui.

Buvo ištiesų įdomu matyti 
musų lietuvių jaunimą, daugu
mas iš jų būdami visai mažiu- 
ėukai vaikučiai, pratinanties 
nuo mažens mokintis, suprasti 
r vėliaus įvertinti dailesnius ir 
kulturingesnius dalykus gyve
nime.

Programas buvo labai įvai
rus, tempo gyvas, taip kad da
lyviai turėjo sparčiai suktis,

ŠAUNUS BALIUS SU DOVANOMIS
Rengia

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas

LIETUVIU JAUNI 
MAS ĮVAIRIU KON 

SERVATORIJU 
KONCERTUOSE

lantinio Skridimo idėją ir trum
piausiu laiku baigti sukelti pi
nigus tam reikalui, Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio Skri
dimo Sąjungos direktoriai savo 
susirinkime, 1934 m. vasario 
mėn. 6 dieną, nutaria:

1) sudaryti iš 15 narių Val
dybą, į kurią įeis dabartiniai 
ALTASS direktoriai ir viršinin
kai ir taip pat šie asmens: A. 
Bacevičius, Mrs. A. Bačkų s, 
Paul šaltimieras, K. Savickis, 
p. J. Hertmanavičius ir Geo. 
Stungis;

2) augščiaus įvardintieji as
mens užims ALTASS Valdybo
je tokias vietas: A. Bacevičius, 
vice-prezidentas; Mrs. Račkus, 
finansų sekretorius; Geo. Stun
gis knygvedys.

3) be to, paskiriama spaudos 
komisija iš sekančių asmenų: 
A. Vaivada, J. Poška ir M. 
Biekša.

apatiniai lapai—jte yra it- 

meanta teokybta—atanabta ir 
vtouomct amiUti!

plačiai, gerai ži- 
mylimo muziko- 

IPetro Sarpa- 
piano skambini- 
jos dalyvavimas 

American Conservatory of Mu
sic mokinių koncerte praeitą 
sekmadienį, kurio programe ji 
užėmė svarbiausią vietą, nuste
bino mane labai maloniai. Pa
nelės Sarpaliutės svarbus už
davinys šiame programe buvo 
pildymas Liszt’o
Fantasy, su jos mokytoja, p-le 
Bertha Fitzek, prie antęo pia
no, ir publika’, kuri laukė šio 
numerio, buvo gausiai atlygin
ta. Panelė Sarpaliutū turi vis
ką reikalingą koncertinės pia
nistės karierai, — skaisčiai 
lengvą techniką ir ypatingą 
muzikališką temperamentą. Ji

Geras Skonis — Jūs Negalite Jo Nepastebeti
Lucfyes puikesnis, švelnesnis pus, kadangi jie yra lengviausi, 
skonis paeina iš puikiausio gležniausi lapai. Ir kiekvienas 
turkiško ir naminio tabako. Mes Lucky yra taip apvalus, taip 
naudojame tiktai vidurinius la- kietas, taip pilnai prikimštas.

UZ.KGJ
Tojų ir teikimo rezultatų jų 
u Ii jų : - rk’-^’ams.

511 So. Paulina St.
Tarpe Harrison ir Congress Streets 

MARSIiriELD “L” IR GATVEKARIS IKI PAT DURŲ.
Valandos nuo 8 iki 6 v. v. Ketvirtadienio ir šeštadieno vakarais iki 8:30

''resės dėl kiekvienos progas, Sati
nus, Fiat Krepos, V Inonės Kombina
cijos, taipgi Naujoviškos Kombinaci
jos. Nėra visų šaižų kiekviename sty 
liuje, bet atsiras tinkama dėl kiek
vienos. Daugelis tų dresių vertės iki 
'7.98. Ekonomijos Outlėtas siūlo šias 
ensacingas vertybės ir nei viena ir.c- 
^ris Chicagoje ne turi pasilikti he 
' ’ios drasė? už šia p’g'a ka'n- 

teikite tuoiaus ir pasinaudokite 
eis pastebėtinais bargenais.

Oopyrisht, 1»84, Th. *
American Tobacco Company '

’ Tiesiog iš Metropolitan Opera House
Šeštadieni, 1:5S vai. po piėt Eastern Standard laiku, 
per NBC Raudoną ir Mfilyną radio tinklus, LUCKY 
STRIKE transliuos New Yorko Metropolitan Opera 
Company pasaulio PIRMUTINIAME PERSTATYME 
naujos amerikoniškos operos, "MERRY MOUNT .

Kiekvieną metą, apie šį lai
ką, įvairios muzikos mokyklos 
ir pavieniai mokytojai suteikia 
mums progos pasiklausyti ir 
pasigerė»ti pažanga ir vaisiais 
jų studijų darbuotės. Ir taip, 
bėgyje paskutinių kelių dienų 
rašytojai šių žodžių teko atlan
kyti net tris tokius parengi
mus, kurių proga noriu pasi
kalbėti ir įspūdžiais pasidalinti.

Birutė Sarpaliutė
Ne pirmą kartą man tenka 

dalintis įspūdžiais .Birutės Sar
paliutės, musų 
nomo ir visų 
kompozitoriaus 
liaus dukrelės, 
mu, tačiaus

Since the only Lithuanian 
organizations in Southern I1U- 
nois, particularly in the coal 
mining region where I lived, 
are for the older people, I did 
not have the opportunity of 
joining any organization prioi 
to my arrival i n Chicago.

As a result, the first “Bi
ru tė’s” rehearsal I attended 
was something entirely new 
and strange. I was really 
afraid to go, būt encouraged 
by my friends and relatives, I 
agreed to do as tbey wished. 
My fear was dispelled as soon 
as I entered the hall of prac- 
tice, for the members proved 
to be capable of 
and sociability.

I have attended 
of the rehearsals, 
an improvement in my Lith 
uanian langu’age is noted. This 
achievement, is something tha'cl 
not only I can claim, būt other 
American-born members as

MOTERŲ $4 A A 
ČEBATUKAI ■ -VU

JUS SUTAUPYSITE PINIGŲ PIRKDAMI 
GĖRIMUS PAS

THE BRIDGEPORT LIQU0R CO„ Ine.
3265-67 South Halsted Street

rusių kurias mes laikome musų stake: 
Spring Garden 
Fleischman’s Gin 
Golden VVedding

Naujienų Jubiliejaus vaka
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
Liuosnoriai dainininkai ir 

dainininkės, kurie kitiems cho
rams nepriklauso.

Draugijų atstovai, kurie ga
li dainuoti.

Naujienų Jubiliejaus choro 
branduolį, žinoma, sudaro Bi
rutės ir Pirmyn chorų daini- well. At the šame time much

500.00
IKI

•3000.00
Uriiversal Mortgage and Investment Co

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

lą galima
i zi .uL.: tik • iver- 

nu :Mrda s l°vi juosi 
iš virjpamin„tų mo-

Indian Hill 
CRAB ORCHARD — STRAIGHT 

DideliR pasirinkimas Vyno ir Cordials 
Atsiminkite, kad mes parduodame tiktai Dealeriams ir , atsisakome 
parduoti byle. kam, kuris nėra tam bizny. Kitais žodžiais, mes ne 
parduodame po viena arba du butelius vartotojams; jie gali pirkti 
nuo musų kostumerių.

Mes esame tiesioginiai distributoriai dėl sekamų spiritinyčių: 
PENN-MARYLAND CO., Ine. — HIRAM WALKER and SONS, 

AMERICAN MEDICINAL SPIRITS CO.

Bridgeport Liquor Company, Ine.
Distributors of Imported and Domestic
WINES and LIQUORS

3265-7 South Halsted St. Tel. Victory 5382-3 
TIUh aclvertlsenient is not intended to offer vvhiskey for sale or delivery in 

any stato or eonnntinity wherein the advertising’, sale or ūse 
thereof is unlawful.

ylvia
> mokinė)
Polonnaice
T Dulevich ir J. Riška 

. ėL.iai ir gan gerai interpre- 
lodamos duetą iš operos 
(akme-Delibes, — šios daini- 

i-n m'k^ės dai-
dr i tie ės.

Buk Jauna kartu su 
Savo Kūdikiais

Tegul jie ne prisimina ap4e motu- 
te kaipo apie nuolat besibaranti as- 
menj. Laimingi namai priklauso nuo 
iųs. Jeigu jūsų darbas yra jums na- 
šta—jeigu jūsų kūdikiai yra jums 
jkirųs—padarykite ką nors dėl to 

2a šiandien. Pradėkite vartoti Lvdia E 
r/ A Pinkham’s Vegetable Compound. Jie 
y sutvirtins jūsų nervus—priduos jums 

Jr ta taip re'kalingą energiją ir tvir- 
tumą.

Iš tikrų rekord”, 98 i §100 motorų 
R sako: “Jie man pagelbsti ” Duok te 
B, jiems progos iz jums pagelbėti toip- 

gi. Parsiduoda visose v istynyčiose.

ECONOMYOUTLET
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?KURI IŠ JŲ BUS

P-lė Jean Šoris, Cicero, III.

No. 9 No. 13 No. 17 No. 21 No. 23

No. 6

P-lė N. Mitkus, 
Bridgeportas, Chicago

P-lė M. Kazakevičiūtė 
; Chicago, III.

p-lė Ę. Baitis, 
Chįcago, J11.

Prlė B. Jogminąitė 
Brighton Park, Chicago

Sylvia Baikis 
Bridgeport, Chicago

1 i,i.

No. 10 No. 14 No. 18 No, 22 No, 24No. 2

P-lė Stella Chernauskaitč, 
Chicago, III.

P-lė Stella Adomaitė, 
Chicago, III.

P-lė Aldona Grigonis 
Bridgeportas, Chicago

P-lė O. Sabaliauskaitė 
Marąuette Park, Chicago

P-lė E. Lileikis, 
Marųuette Park, Chicago

Bernice Malda
Waukegan, III.

Marijona Palšis 
Bridgeport, Chicago

I.T.TT*. ' ■

No. 3

P-lė Albina Trilikaitė, 
Chicago, III.

1................«TTT

No. 4

P-lė Martha Gavenes, 
Summit, Illinois

No. 7 No. 11 No. 15 No. 19 “Miss Naujienos” Konte- 
sto Taisykles

■ ■■ ■■■ '■■■■ ' ■■ 1 ■ y

P-lč Valentinai tė 
Chicago, III.

P-lė Helen Vespendraitė 
Chicago, III.

P-le J. Gurevičiūte 
Bridgeport, Chicago.

P-lč M. Ascilla, 
Cicero, III

Titulą °Miss Naujienos’- ir garbę vaizduoti Naujienas va^ 
sario 25 d. ir būti to Naujienų Jubiliejaus vakaro karalaite 
laimės ta lietuvaitė, kuri bus populeriausia ir dailiausia iš vei- 
do ir iš figūros.

IPopulerumą ir veido gražumą nuspręs Naujienų skaityto
jai iš čia telpančių fotografijų savo balsais.

Apie gyvo veido ir figūros dailumą spręs kontesto U sėjų 
komisija gražuoles rinkimo vakare, kurs įvyks vasario 14 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Į šitą vakarą sueis visos kentestantčs ir 
kiekviena turės dėvėti baltą ar šviesią šventadienio dresę.

Teisėjai privalės duoti šituos augščiausius kreditus:
Už didžiausią populerumą 50
Už gyvo veido dailumą 25
Už figūros ir pasielgimo dailumą 25.
Mergaitė gavusi daugiausia balsų teisėjų bus automatiš- 
pripažinta populeriausia ir gaus 50 kreditų už populerumą,

mergaitė gavusi sekantį didžiausią skaičių balsų gaus 
ditus ii* t. >t.

• Teisėjams teks patiems spręsti apie 
apie figūros ir pasielgimo dailumą, nes 
grafijų.

į Jeigu jie atras tarp 50 kontestančių 
turės vieną iš didžiausių kreditų už

kai

No. 8 No. 12 No. 16 No. 20

gyvo veido 
to nesimato

•■ "iŠ?®

P-lė Vera Stradomskaitč, 
Chicago, 111.

P-lė T. Samųilaitė 
Boaeland, Chicago

P-le A. Rakauskas 
Chicago, Iii.

P-le B. Gurevičiūte, 
Bridgeportas, Chicago

49 kre-

dailumą, 
iš foto-

tokią lietuvaitę, kuri 
populeriškumą ir kuriai 

jie galės atiduoti didžiausius kreditus už gyvo veido dailumą, 
p taipgi už figūros ir pasielgimo dailumą, tai ta iš 50 dailiųjų 

;lietuvaičių pataps. Miss Naujienos.
Jeigu kuri kontestantė neatvyks į kontesto vakarą vasa

rio 14 d. Rietuvių Auditorijoj, tai tas bus priimta kaipo jos 
pasitraukimas iš kontesto.

. Teisėjų vardai bus paskelbti už kelių dienų prieš vasario 
i 14 d. ! .

Kuponus skaitytojai gali pildyti po vieną kiekvieną dieną 
ir visus atsiųsti arba atnešti asmeniškai j “Naujienas” savaL 
tės pabaigoje. •

Balsavimo laikas pasibaigia vasario 14 d. 3 valandą po
pW . ,



No. 35

No. 48
No. 44

No. 29No. 26

Chicago, III

No. 41

No. 30

No. 46 No. 50

(Kandidatės pilnas vardas)

P-lė N. Mikna 
Chicago, III.

P-lė Juta e Yates 
Chicago, III.

P-lė R. Kartanas 
Marąuette Park

P-lė C. Maculis 
Chicago, III.

Ann Petrauskaitė 
North Side, Chicago

P-lė Wiczus 
Chicago, III.

Rose Kareivaitė 
Bridgeport, Chicago

Estelle Pacevičiutė 
Marąuette Park, Chicago

P-lė Anne Jerunas 
Chicago, III.

Elena Balčiūnaitė 
Town of Lake, Chicago

P-lė Rūta Kiela 
Cicero, III.

P-lė S. Mikulskaitė 
Chicago, III.

P-lė Helen Treigytė 
Chicągo, III.

Julia Saduliutė 
Roseland, Chicago

P-lė Uršula Klebonas 
18 apielinkė, Chicago

Eugenia Petkus 
Town of Lake, Chicago

Birutė Lauchiskaitė 
Chicago, III.

P-lė S. Rimkaitė
Chicago, III.

Ann Zewall 
Bridgeport, Chicago

Aldona Milleriutė 
Brighton Park, Chicago

P-lė O. Kočiutė 
Cicero, III.

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei 
kurią balsuojama.

P-lė Jennie Gruodis 
Racine, Wis.

Ketvirtadienis,- vas

P-.ė Ele a Butėnas
Marąuette Pu* n, Ui*..

P-lė A. Navickaitė 
Cicero, III.

P-lė F. Ęaresas 
Chicago, III.

Miss Naujienos 
balsavimo kuponas
Balsuoju už .................................................................. .............

Kuponus siųskite

Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

HM
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NAUJIENOS, Chicago, III

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMSI

r Balsų Skaitlius
LAIPSNIS TREČIAS

Ant. Kazaitis rašo
kad

LAIPSNIS ANTRAS
atsilikęs kelioms

LAIPSNIS PIRMAS

kenosha

SINKUS

Turi 1160 balsu

NON GRADUS

UŽDRAVAITIS
DOM. ŽUKAS

Turi 430 balsų
Turi 543 balsų

Turi 725 balsų

BALČIŪNAS

Turi balsų Turi 160 balsų
balsų

Turi 280 balsų

V.

80 balsųTuri 110 balsų

MM*

P. MARTINKAIT1S 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 6209 balsų

T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas

užsirašė Naujienas 15 
Draugai kviečiami at- 
į jo barbernę ir jį

ANT. RAŽAITIS 
3450 S. Halsted St 

Turi 1175 balsų

P. ATKučIUNAS
1634 S. 48 Ct.

ANT. RUŽAS

3409 Williams Avė.

Detroit, Mich. 
»

Turi 125 balsu.

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė 

Rockford, III. 
Turi 390 balsų

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Atsišaukimas j lie 
tuvių visuomenę

J. MAČIULIS
906 Prescott St 
Waukegan, III. 
Turi 770 balsų

Antanas Ruzas iš 
Detroito rašo:

KAZAKEVIčIA 
Pittston, Pa,

Kontestantų Laipsniai i

Stasiulis, 3300 South 
užlaiko bučernę.

B. BARNIŠKIS

)224 Burnside Avė. 
Chicago, III.

ONA VILIENfi
• (UždrovaitS)
1646 N. Irvlng Av, 

Turi 180 balsų

ALBERT DIKSAS

E. NORGAILIENfi 
4459 So. Richniond 
Tel. Lafajette 5o47 

Turi 1430 balsų

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St 

Chicago 
Turi 6526 balsų

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av.

Chicago
Turi 310 balsų

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48th Ct 

Cicero, III.
Turi 1175 balsų

J. ADAMS

6941 S. Talman Av 
Chicago, III.

4031 S. Talman Av 
Chicago

Turi 540 balsų

J. SIPIALIS
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 900 balsų

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago, III.
Turi 727 balsų

KAVALIŪNAS

26 Palmerston Avė.

Toronto, Ontario,

manim 
Nors 

esu4 atsilikęs, bet ve 
pasivysiu ir greituo-

J. METELIONIS
1015 Quarry Avė 
Gr’d Rapids, Mich.

V. TUMOSAITĖ 
3252 N. Nagle Avė. 

Chicago, III. 
Turi 343 balsų

3341 S. Auburn Av 
Chicago 

Turi 139 balsų

P. Pucevičius, 6959 S 
man Avė.

K. Aidukas
bell Avė.

Taipgi daug kilų, kuriuos su 
minėti užimtų perdaug vietos.

Visiems tariu širdingų ačiū*.
J. Sipialis,

4500 So. Talman Avė.

Gerbiami lietuviai:
Daug buvo gražių kalbų pa

sakyta ir ilgų straipsnių pri
rašyta, kaip didelę ir svarbią 
užduotį atlieka musų gyvenime 
“Naujienos”.

Mes aiškiai patyrėme per 20 
metų, kad 
ne tik kaipo laikraštis, 
dalis profesijonalų, biznierių ii 
darbininkų .gyvenimo. Kiekvie 

(Tąsa ant 7 pusi.)

Blogas biznis man su Nau
jienų kon testu. Pasitikėdama 
Tamstų patarimais, apsiėmiau 
stoti į kontestą. Iš jūsų nuro
dytų man pagelbininkų dar ne 
vienas nepasirodė. Tur būt ii* 
toliaus aš juos tiek ir maty
siu. Man yra labai bloga, kad

Ant. Ruzas,
3409 Wil|iams Avė.,' 

Detroit, Mich

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 200 baisų

Nors aš į Naujienų kontes
tą neužsirašiau4, bet prisiunčiu 
porą prenumeratų ir ' tikiudsi, 
kad netolimoj ateityj prisiųsiu 
ir daugiaus. Dabar darbai ma
žai eina, tai kiti žada nuo “pė
dės” nutraukti ir užsimokėti 
už Naujienas.

Leiskite dienraštį kaip ir iki 
šiolei leidote.

Tony Paulavičius, 
Box 96, Benton, II:.

Tony Paulavičius iš 
Benton, III. rašo:

neturėdama au4tomobiliaus ne 
galiu šią apielinkę apvažiuoti, 
o iki šiolei dar niekas man ne- 
pasisiųjė pagelbėti.

M. Dundulienė,
615 Cortland Square, 

Hart, Mich

3. A. ARMONAS
1782 E. 47th St, 

Cleveland, Ohio,

ELSIE MARTIN 
4508—8th St. 
Kenosha, Wis. 
Turi 740 balsų

Jau Naujienų kontesto 1 
dejas pradėjo manęs ieškoti

Pasakysiu 
nieko blogo neatsitiko 
aš dabar 
liaus aš 
sius.

Dabar 
savaitėms, nes laukiu geresnių 
laikų. Prie to, aš pats pradė
jau dirbti naktimis, tai ir lai
ko mažai turiu, bet visada taip 
nebus. Aš turiu4 pasiryžimą at
likti gerą darbą dėl Naujienų 
ir dėl visuomenes labo ir aš 
tą padarysiu. Su kuriais man 
tenka kalbėtis, visi man pri
taria ir pasižada užsirašyti pa
tys ir dar kitus paraginti tai 
padaryti.

Naujienos” buvo 
bet ir

M. Dunduliene iš 
Hart, Michigan 

rašo:

šį naują 1934 metų, 8 cylindcrių 
PONTIAC

Automobilių gaus kiekvienas kontestantas, kuris surinks 
25,000 balsų šiame “Naujienų” Konteste.

COMMUNITY MOTORS, Ine.
235 E. 33rd St.

turi išstatę šį automobilių savo Salesruimy ir jį galima 
pamatyti bile kada. Community Motors, Ine., sako, kad 
kontestantas laimėjęs šį automobilių, pilnai bus paten
kintas.

Canada

Turi

K. G. URNEŽIŠ 
4607 S. Talman Av. 

Chicago.
Turi 680 balsų ,

John Sipialis rašo:
■ . _ -lĮ L1 ■ ■ ' ' ?p'. 1

Jau 8 savaitę sukako, kaip 
Naujienų konteste darbuojuo
si, tad laikas ir man persikel
ti, nors į pirmą laipsnį.

Todėl, atsišau'kiu į savo drau
gus ir visus lietuvius Chica- 
goje, man šiam’ė darbe pagel
bėti, užsirašant .Naujienas per 
mane, kad gaučiau' didesnį 
skaitlių balsų, u^ kį\ |>usiu jums 
labai dėkingas, r o Naujienos 
jums teiks apšvietę ir visokias 
žinias i$ viso pasaulio per 15 
menesių.

šiuomi tariu ačiū visiems, 
kurie per mane*’ užsirašė NauĮ- 
jienas: .

W. Rolinskas, 2611 W. 44th

Artinantis Naujienų Jubilie
jiniam vakarui ir einant bal
savimams už “Miss Naujienos”, 
kontestantai turėtų pasinaudo
ti šia proga, užrašyti Naujie
nas. * *

Laiks nuo laiko telpa Nau
jienose gražuolių paveikslai, iš 
kurių turės būt išrinkta “Miss 
Naujienos”.

Prie to kasdieną telpa bal
savimo kuponas, kuris duoda 
10 balsų ant jo pažymėtai mer
gaitei.

Dabar visur, kur yra parda 
vipėjamos Naujienos, yra. pri
statoma 3 kartus daugiaus, 
kaip paprastai, bet dar visur 
jų pritrūksta.

Todėl kontestantai privalėtų 
pasirūpinti, kad kiekvienas lie
tuvis, ypatingai Chicagoje už
sirašytų Naujienas ir gautų jas 
kasdieną į savo namus.

Todėl, draugai kontestantai, 
sukaupkite savo jiegas ir sto
kite į darbą dar su didesniu 
pasiryžimu, nes šis laikas jū
sų darbą palengvina.

T. Rypkevičia,
Kontesto Vedėjas.

P. LAPENAS
724 W. 18th Street 

Chicago ; -

St., užlaiko bučernę. Yra link
smo budo žmogus ir suteikia 
malonų patarnavimą.

S. Stalauskas, 4501 S. Tal
man A ve., irgi užlaiko bučer
nę, kurioje rasite šviežios mė
sos ir kitokio maisto.

G. Martin, 4501 So. Talman 
Avė.

J. Banavičia, 4523 S. Fran- 
cisco Avė.

J. Stkpelis, 4506 So. Talman 
Avė.

A. Kuprenis, 4517 S. Wash- 
tenaw Avė.

Nenusiminkite, p. Dundulie
ne! Hart Michigan ir visos ar
timos apielinkės yra pasižadė
jusios jums pagelbėti. Bet lau
kia šiltesnio oro. O jeigu ir 
orui atšilus nesiras norinčių su 
forduku jus pavežioti, tai mes 
atsiųsime jums Fordą iš Chi- 
cagos.

Kad ir netaip labai sekasi, 
kaip nekuriems chicagiečiams, 
bet visgi tikiuosi, kad mano 
draugai parems mane, nes kur 
tik teko atsilankyti, beveik vi
si pasižadėjo, jeigu4 ne patys, 
tai savo draugus pakalbinti, 
kad užsirašytų “Naujienas”. 
Teko aplankyti pp. Untulius. 
Tai yra labai draugiški žmo
nės. Po malonaus pasikalbėji
mo ir vaišių, pp. Untuliai mie- 
1< ’-vtikc nvsi”ašyt ‘>T 4 
.as”. La: ai esu dėkinga 

Untuiiams už malonų priėmi
mą ir suteikimą progos man 
žengti pirmyn.

Taipgi F. Povilanckiui, kuri ; 
man pridavė Walter Schlagerio 
pinigus dėl atnaujinimo ‘ Nau
jienų”. P-nas Schlager dabar 
atsidarė naujoj vietoj aludę, 
1309-11 63rd St. Pp. Schlager 
yra labai gerai žinomi- kenoshie- 
čiams, ypač dideli rėmėjai Dai
lės Ratelio. Tat veliju gero pa 
sisekimo naujoj vietoj. Labai 
širdingai ačiū F. Povilanckui, 
kad man pagelbsti. F. Povi- 
lanckis yra didelis veikėjas, tat 
jis turi daug savo draugų ii 
pažįstamų. Taigi su jo pagel
bėjimu gal teiks ir laivakortę 
laimėt. Esu labai dėkinga sc- 
vo draugams ir pažįstamiems, 
ku‘rie mane parėmėt, ir tiems, 
kurie pasižadėjo paremt atei
tyj. Elsie Martin.

A .
• įlįįh '■ \

įiInIiii

ONA 
KAČERAUSKIENĖ
2605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157

Turi 215 balsų

Herrin, III.
• . >u.

Turi 40 ,;hąl.6ų.:. t
— otuli m. mitu* e m >n» ■ «■wt itfc <

Petras Rumšą, kuris per il
gą laiką turėjo barbernę 
Bridgeporte, o dabar persikė
lė j Marąuette Manor, 2437 W. 
69th St., 
mėnesių, 
silankyti 
paremti.

Vladas 
Union Avė. 
Yra geras Naujienų rėmėjas. 
Pirko nuo manęs Royal Elect
ric Cleaner.

Anna Plušk, 3336 So. Lowe 
Avė., turi saldainių krautuvė
lę ir šviežio groserio. Taip pat 
pirko nuo manęs Electric 
Cleaner.

Ačiū visiems, kurie darote 
su manim biznį, ar tai pirkda 
mi CIeanerius ar užsirašydanr 
Naujienas.

Antanas Kazaitis, 
3450 So. Halsted S
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Ketvirtadienis, vas., 8, ’34 NAUJIENOS, Chicago, Ui 4

KONTESTO EIGA
(Tąsa iš 6-to pusi.) 

nas, kuris seka gyvenimo eigų 
h’ nori orientuotis painiuose 
šių dienų politinio, bei visuo
meninio gyvenimo klausimuo
se, įvertina pastangas “Nau
jienų”, kurios- taip daug pasi
šventė darbuotis dėl labo žmo
nijos. Ir žinant, kad tik tuo 
keliu jos eidamos įsigijo šim
tus nuoširdžių draugų skaity
tojų ir sulaukė 20-ties metų j u-, 
biliejaus, tęsdamas sunkų kul- 
tiftinį darbą Amerikos išeivi
joj.

Tad, gerbiamieji, dabar mu
sų prievolė prisidėti nors ma
ža dalele ir suteikt joms dau
giau energijos tęsti tų darbą 
toliaus. O tai padaryti galim 
gaudami daugiaus skaitytojų. 
Negalima ir neišmintinga rem
tis aut kontestantų, kurių ran
dasi tik keli desėtkai plačioj 
Amerikos teritorijoj, kad jie 
visą darbą atliks. Reikalinga 
juąų parama. Ir prievolė šioj 
kontesto darbuotėj pagelbėti 
kontestantams prikalbinant a- 
vo kolonijoj pažįstamas lietu
vius, kad užsisakytų “N-nas’. 
Tik su jūsų parama galėsime 
atidaryti “Naujienoms” duris, 
kiekvienoj lietuvio bakūžė , 
kur musų klasėm draugai pro
letarai buvo dvasiniai marina
mi komunistų ar kitokių jiems 
panašių gaivalų. Stokime visi 
į darbų ir sutraukykim tos se
nus tradicijų ir atžagareivių 
varžtus, kuriais palaiko liaudį 
skurdo priespaudoje.

Jeigu mes save raminsim 
gražiomis svajonėmis ir nieko 
neveiksim, tai musų ateitis 
taip jau bus bloga, kaip ir pra
eitis. Tačiau, mes visi norime 
padaryti gyvenimą malonesniu, 
linksmesniu. O kad tai atsiekt, 
reikalingas musų bendras 
bas. O bendrinimui musų 
mų pajėgų buvo, yra ir 
“Naujienos”. Žinant tai,
turime platinti tą dienraštį vi
sur, ki.T tik lietuviai gyvena. 
Ypač dabar, kontesto metu, 
kuomet “Naujienų” prenume
rata yra nupiginta, sukop
kime savo jėgas ir stokime prie 
darbo visi ir visos. Ir trum
poj ateityje musų naujieniečių 
armija bus taip tvirta, kad ga
lėsime visas gyvenimo kliūtis 
nugalėti ir išeisime į platų gy
venimo vieškelį!

Kontestantas,
Frank Bulaw,

1739 So. Halsted St.,
Chicago, 111.

dar- 
esa- 
bus 
mes

Jonas Rimkus rašo

Tarp Chicagos
Lietuvių

v

Plėšikai užpuolė gat
vėj Frank Bulaw; 

atėmė pinigus
‘‘Tylėk — nušausim: kur pi

nigai?!” Piktadariai, pastate 
tokį ultimatumą, pasigrobė 
$20.00 ir pabėgo

Aš tariu širdingų ačiū visiems 
tiems, kurie per mane užsira
šėte “Naujienas”: P. Zdanevi- 
čiiiS, 4543 S. Marshfield avenue, 
kuris užlaiko bučernę ir gro- 
semę; F. Stulginskas, 4517 S. 
Wood st., senas “Naujienų” 
skaitytojas; C. Kriščiūnas, 4501 
S. Ashland avė., kuris užlaiko 
puikiai įrengtų aludę; P. Man- 
kevičius, 4137 S. Wood st., taip
gi aludės savininkas; P. Am- 
broz, 724 West 19th st., kuris 
užlaiko gerų ir šiltų garažų, 
taipgi taiso visokios rūšies au
tomobilius; G. Kaminskas, 4537 
So. VVood si., savininkas hard- 
ware krautuvės; parduodąs ge
riausios rūšies meliavą namams 
už pigia kainų; Ona Domskus, 
4510 So. Hermitage avė., gera 
namų gaspadinė, kuri myli laik
raščius, labiausiai “Naujienas’ 
ir “Keleivį”; B. Kuizienė, 1721 
West 45th street, skaito “N ” 
ir “Keleivį” per 18 metų ir lin 
kj jiems gyvuoti pasekmingai 
ilgai, ilgai; A. Venckevičius, 
4547 So. Hermitage avem»e* alų- 
dininkas, geras muzikas; C. Da- 
win, 4415 S. Wood st., aludės 
navininkas. f

Visi aukščiau suminėti asme
nys, užsirašė per mane “Nau
jienas”. Jiems tariu širdingą 
ačiū.

—Jonas Rimkus
1980 Canalport avenue.

Po ta„ Bulaw nusiskubino, į> 
A. Kartūno vaistinę ir pašau
kė policijų. Pastaroji greit at
vyko, ir patyrus incidęntą iš-^ 
bėgo ieškoti piktadarių, kurių, 
žinoma, nesurado.

18 gatvės apielinkė
20 Wardo Balius pasisekė

MARQUETTE PALIK.— An
tradienį, vasario 6 d., kaip 9:45 
vai. vakare, einant CampbeP. 
gatve prie namų 6611, penki 
nežinomi piktadariai užpuola 
Frank Bulaw, perblaškč jį 
žemės ir pasigrobę $20.00 
bėgo.

Minėtą dienų, F. Bulaw 
vyko į Marųuette Park 
j ienų 
miausiai užėjo su Gust Grigai 
pas A. Puslevičių. ir tuo pa
tim reikalu’ Buluw turėjo eit 
pas J. Dulksnj. Persiskyręs su 
savo sankeleiviu ir einant Camp
bell gatve, prie namų 6611, kas 
tai griebė jį iš užpakalio ir jis 
pajuto priplotas prie šaligatvio. 
Ir tuo patim kartu pasigirdo 
komandos žodžiai: “Tylėk — 
nušausim: kur pinigai?!”

Nelaukdami atsakymo iš
graibė kišenes ir suradę $20.00 
nudumė siaurosiomis gatvėmis 
savo keliais.

ant
pa-

nw- 
Nau- 

kon testo reikalu ir pir-

Pereitų sekmadienį, 20 tvar
do Politikos ir Pašalpos Klu
bas surengė pasilinksminimo 
vakarą-šokius, Geo. M. Cher- 
uaucko svetainėje, 1900 South 
Union Avė. Publikos prisirin
ko pilna svetainė. Visokių pa
kraipų. Jaunuomenės irgi ne
stigo. Vakaras praėjo skland ■ 
žiai. Pelno liks. Gauta keli nau
ji nariai, šokta linksmintasi iki 
vėlybo vakaro. Daugiausia fi
nansiškai prisidėjo — darė biz
nio p. Antanas Pečkaitis, 1635 
So. Canal St. ir Antanas Zala» 
genas, 7132 So. Racine Avė. 
Pirmasis yra klubo iždininkas, 
antras pirmininku.

Linkis vietinis 
1827 So. Halsted 
barzdaskutis, ku-

P-nas W. 
barzdaskutis, 
St„ vienatinis 
rio įstaigoje kabo Karolio Mark
so paveikslas.

«nanm«!

.JONAS KIMBARK
Persiskyrė su šiuo pasauliu* 

vasario 7 dieną, 3:45 valandų 
ryto 1934 m., sulaukęs 60 me
tu amžiaus, gimęs Trumpiškiij 
kaimas, Žagarės parap., Taura
gės apskr. Buvo narys Lietu
vių Kareivių draugijos. Išgyve
no 12 metų McNaughton, Rhi- 
nelander, Wis.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdimo 

Moterį Julijonų, 3 sūnūs John 
Frank ir George, 3 dukteris 
Lillian Sykes, Mario Hannahan 
ir Emily Kimbark, seserį Oną 
Pocius, 2 žentus, 2 marčes Ty
ra ir Betty ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1543 So. 52 Avė., Cicero, III.

Laidotuvės i vyks subatoj, va
sario 10 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš tęn bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a a. Jono Kimbark gL 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Moteris, Simai, Dukterys, 
Sesuo, žentai, Marčios 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Syrcwicze, Tel. Cicero 294.

Jis tvirtina, kad Da"* i kulko

rių ir Girėną pašovė 
vokiečiai

sesutę in

atvyko iš! 
mėnesiai 
Chicagoj, 
šešis mS-

šoviniais iš didžiųjų 
kulkosvaidžių.

Išvada esanti tokia, kad Da
rių ir. Gii’ėnų vokiečiai pašo 
ve ir ji® netekę jėgų orlaivį 
valdyti.

P. Petrulis tvirtina, kad 
esąs ne spėjimas, o tiesa.

Bet Lietuvos valdžia 
draudusi tų žinių skelbti, 
jodama konflikto su vokie
čiais, nes butų kilę riaušės lie
tuvių su žydais prieš vokie
čius.

983 Sedaitis Anele
985 Segdienei Agnei DR. STRIKOL’IS

tai

UŽ 
bi

K. Č e pilkas.

Laiškai Pašte

RADI O
RYTOJ F. BULAW KALBĖS 
PER RADIO Iš HAMMONDs 

INDIANA

Gydytojas ir Chirurgas
OflM„ .6.5 S. ASHLAND AVB.

Ofiso vai, k Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedalioj pagal tutarimi 

Ofiio Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tcl.i Proipect 1930

Kada man teko kalbėtis su 
p. Gurskiu apie miteų apielin- 
kės jaunimą — jo išdykumų, 
p. Gurskis man pasakė, kad tai 
dar menkniekis, mes dar daug 
dalykų-atsilikimų nežinome, nes 
tėvai slepia, bet patarė, kada 
nors nuvykti į jaunuolių (Jli- 
venile) teismų ir pažiūrėti kiek 
ten jų per dienų policija pri
veža. Saki), galybės jaunimo 
yra patvirkusio.

» » «
Prie 18 ir Union gatvių pra

dėjo dygti iškabos (sainės). 
Čia ant paties kampo 18 ir 
Union p. 
ser, 
Atlas 
p. Savicko

Man teko kalbėtis su p. Peb 
ru Petruliu, kuris dabar vieši) 
Chicagoj pas savo 
brolį Northsideje.

’ P-s Petr. Petrulis 
Lietuvos apie tris 
laiko atgal viešėti 
Mano praleisti apie 
nesiūs.

P. Petrulis jau buvo pirmiaui 
gyvenęs Chicagoj, nuo pat ku-* 
dikystės iki 13 metų amžiaus.. 
Buvo išvežtas į Lietuvą 1921! 
metais. Petras Lietuvoje lankė’ 
mokyklą ir vėliau įstojo į ka
riuomenę, prie Karo Ororlai- 
vyno. Mokinosi bombų tuė-* 
tymo į tikslą., ir ašudymo iš or
laivių.

Vieną sykį pakilus jų dide
liam orlaiviui apie 6000 pėdų 
aukštuinon, motoras sugedo ir 
orlaivis krito žemyn. P. Pet
rulis buvo sutrenktas skaud
žiai, sąmonę atgavęs tik po po 
ros mėnesių. Kitam jo drau
gui buvo sutriuškinta koja ir 
ranka, 
mušė, 
jo.

, Petr. 
dirbus
rioje buvo balsainuojami Da
riaus ir Girėno kūnai. Tyri
nėjant jų kimu?, suradę, kad 
Darius esąs peršautas per petį 
ir per krutinę, o Girėnas per

o kiti du vieloje užsi- 
Orlaivis taipgi subyrė-

laiškai yra auUv i| Buroko*, 
jie priklauso, tegul nueina

Šie
Kam .. „ __ _ ...
vyriausjjl paštų (Clark ir Adam* 
eatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėtų iškaba “Adver 
tised W<ndow*’ lobėj nuo Adams gat 
v$s, r»s>-Knnt laiško NUMERI, kali 
Kad šiame surašė

905 Batinic John
912 Bugailiskis Pranciška
941 Jnozunąicin S ’
943
945
946
954
956
964' Narkovytes S. A.
966 Nesteckis Arnelya
974 Piskinas Stove

Juškevičiene Juzi 
Rimantui V 
Klusiene Uršule 
Macinleina Emilie 
Masiwskas A.

Lietuves Akušeres
Petrulio giminaitis, 

Kauno ligoninėje, ku-

Mikųtekio Budwei- 
p. Onos Bagdonienės — 
, p. Sr.ubo — Edehveiss 

SehMtz.

Patėmijau, kad Chicagos ris- 
tikaį siūlosi, kad kas jiems su
rengtų ris tynęs, persitikrini
mui spėkoje tarp Chicagos ir 
Roselando ristikų. Kodėl ne? 
Tų Altassui pasiūlymą, Altass, 
galėtų panaudoti, iš ko galė
tų pasinaudoti pats Altass. Ma
nau, nuostolių nebūtų; o pel
no visgi... bent gazolino Litu 
anicai Antrai galima butų įpil
ti. Aš irgi tam pagal išgalę 
padėčiau.

Jonelis Kukutis.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS, 

OptometricallŲ Akių Specialiitąt
Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo skaudamą 
akių karšt), atitaiso trumparegystę ir to- 
hregystę. Prirengia teisingai akiniu* Vi. 
suose atsitikimuose egzaminavimas daro 
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas Speciali l atyda atkreipiam j mo 
kyklos vaikąs. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nUo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akipią 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

1 M'ff111JlyIMIII■ w■■■■.—*I-*II ■ I*........f '’W^"||RW*WIW

Remkite savo apieiinkės 
biznierius

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreivai Aku 
litairo

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 We»t 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 1Q—-4, nuo, 6 iki 

Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Rytoj iš radio stoties W. W. 
A. E., kaip 7:45 vai. vakare, 
Frank Bulaw kalbės į radio 
klausytojus, temoje “Kuo ‘Nau
jienos’ pasitarnavo lietuvių vi
suomenei”.

Be jo, išgirsite gražių dai
nų, muzikos ir svarbių prane
šimų apie tai, kas lietuviams 
įdomiausia.

, šių radio programų leidėjas 
yra Antanas žymontas, kuris 
aplaikč daugelį laiškų nuo ra
dio klausytojų, kuriuose reiš
kiama širdinga padėka progra
mų leidėjui. Programai visiems 
klausytojams smagus ir patin
ka. ’ — Klajoklis^

, .„i i     inuoi w   u    p     

DR. C. KASPUTIS
DBNTISTAS

Grfiu M Europot ir vii praktikuok 
tmojoj Virtoj.

VALANDOS' 10-12 A M. 2r6 P. M. 
’ o P M, Sekmadieniais ii krmru 

dieniai* oagal stuitarim* 
<335 So. Halsted Si 

r«i boulevard e 194

>two 
Rez

fcl ttoolrw^rd 591, 
Tel. Vieton 2343

756
LX>I oi 

•* *ndo> >io.

w 35th St
tJ Halarad $ia 

* ‘ <ior 6 |O • 
oac*' .orarti

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

vu JlhNUSF tai Daktarai

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy

& Midwife 
6109 South Albanu 

Avenut 
Phone 

Hemlod 
Patarnauja ori.

i dymo namiiuM 9 
į goninėie duodu 
1 ssage rlectrk rreat 

meni ir ina®neii< 
blankets ir t. t. 
Moterimi it mergi- 
nomi patarimai do 
vanai

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

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Peraikiliau ) erdvesne ir patogesne vietų

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

ir nno 6 iki 8 vakare 
tventadieniaii ano 10 iki 12 

Phoni Boaievard 8483

(Sraboriai
Telefonas Yards 1138 «

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrio automobiliui visokiemi reika 
lama Kaina, prieinama

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO ILL

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir auglčiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. l«th St. TtU Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIM0N M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroi 3377

DR
2420

______ Nariai

f K KLIAUGA
DENTISTAS

W Marųuettt Rd.
•’bon- HEMLOCIC ’82>

Boulevaro |9 H

IIR \AlhELb
756 W 35th Si 

l*»tb b Halsiec v*.
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Av*

Tel. Victory 5904 
>*«•« aiandoi uul Z-4 aut 

'•'dčldirman rasa* «urart>

Oho

oi

A L Davidonis, O.
i9H» So Mirhigan Avenue

Ktnvood 5107

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4148 Archer a v., kamp. Franciacoav

Tel 
V M ANDOS 

nuo 
nuo

t.enr«di»ni<

9 iki
6 iki

•t>w

i I valanda* ryte; 
8 valandai vakare 
<» ketuirtadunio

R Rutkauskus. M O 
*♦42 South Vtittrn Ąvtnu* 

Tel 
VNDOS 

<10 < 
’Uf

I afaverr*

V MONTVID. M U
Weat Towo Seat* Bank Bldg 

2400 W Uaditon St. ' 
Vai i iki 3 po pietų, 6 iki I vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunsvick 0597

Phone Boulevard 7042

DR. C. 1. VEZEL’IS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
aro 47d> Street

Iiando* uuo 9 :ki> 8 vakar.
Fredoj pagal 'Uttttt

v • valanda.
* k 4 >alandaK

vairus Gydytojai

ANTANAS MOSTEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 6 dieną, 9:00 va. vak. 
1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Raseinių par., Bakučių kaime, 

Amerikoj išgyveno 27 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 2 

sūnų Antaną ir Phelix, seserį 
Marijoną Yuodienę, broli Tamo
šių, brolienę Oną, švogeri ir 
švogerką Joną ir Viktoriją Gau
bus, sesers dukterį Oną Mačiu
lis ir jos vyrą Stanislovą ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoj 
du brolius Joną ir Juozapą ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
6645 So. Talman Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj va
sario 10 dieną, 8:00 vai ryto iš 
namų i Gimimo Pan. švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Mosteikos 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Hunai, Sesuo, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

" .. ........................... ,*■ iti j »■! i iro*

Siunčiamo GelCn Telegramų i vipo 
pasaulio dalis. <

LOVEIKIS
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted SI., Chicago. 11).
Phone Boulevard/ 7814

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

I F FlinFIKKVa ■ ■ EUIIEIIilv
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

«W! "P 1     ■nmwinnnimn»»*wiw« ■

Jeigu Norite Dattdmp ir NebraM“W> ,j 
Lai'dtotuvčSe-...:..,. Pašaukite:!.x...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenilė.

(Neturime sąryšių gu firma tuo pačiu vanįu) 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS !

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVBNUF 
Telefonas Vhginia 0036

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviam® žinomai per 35 me
tui kaipo patyri* lydytoja* chirurgai b 
akuieri*.

Gydo įtaigiai ir cbroniikai ligai vvrą. 
moterų ir vaikų pagal naujauiim me 
todui X-Rav ir kitokiai elektra* ori* 
tanu*

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

n<indoi nuo 10-12 pietą ir 
<oc 6 iki 7130 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hydt Park 6755 ar Ctntral ’46«

■
Tel Lafayette 3571 
J. Liulevi^ius 
GRABORIU& k 

BALSAMUOTOJAS.
Paurnauj» Chicagojf 

b apielinkėja 
Dideli, it gcU 
koplyčia dykai 

i 4092 ARCHER AV

DR. A. L YUŠKA
2422 W Rd

67th it Artuian Av« 
Telefoną* Grovehiil 1595

Valando* nno 9/ iki H ryto, nno 2-4 
7-0 po. pietą, leredomi* po pietų u 

uediUomi* pag*1 mijtarim*

6600 South Artetian Avm* 
Phone Proipect 6659 

Ofiio Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halttod Stratt 
CHICAGO. ILL

Ra»

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 4 
vak pa pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Ned&liomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

GRABORIUS 
1646 West 46th St. 

T,l. Bo«J,v«d 5201 it 8413 
1327 So. 49th et

T«L Cicero. 3724* Koplyčia dykai

Lackavick ir Simus 
j LIETUVIS GRABORIUS 
.Rątarnauj* laidocuvčn kuopigiauuai 
Brika)', turidžiamt uaUaukti, o mum dadro. buriu užganėdinti.

Wi C*»al 2515 arba 25 U 
2314 W 23rd PL Chicairo 

SKYRIUS.
1439 s. 49 Ct., Cicero. (U 

T«l Cicero 5127

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

į
rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T«h REPUBLIC 1100 i

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

VWB|»
CICERO. ILL.

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

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

Tel, Boulevard 1401

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aahland Avim* 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dien?, 2 iki 3 po pietį 

7 iki 8 vai. Nedll. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vahndo*' 1—3 ir 7—8 

Seredomii ir uediliomia pagal sutarti 
R»ridt>ncijo 6631 So. California kvt

Telefonai Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

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

Moteriškų. Vyriškų, Vaiku ir vis* 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti Slst Street 

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

dienų.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez Ir ofisas 2359 S. Leavitt St.

Tel, Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vųląndos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vaL vakare. Nedalioj šulių sutarties 

2408 W. 63rd SU Chicaco

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
dbntistas

G558 So. Western Avenue 
Valudųs: Nuo 9 ryta Iki1 nli. vak, 

Nedaliomis sulig eutartlei. 
CHICAGO. ILL,

Advokatai .*•^*****•*••*••*■**^•***•*•1 **W^*^***^**W ****W***»*w««w^

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatą* 

♦631 South Aihland Av* 
Tel. Boulevard 2800 

*•* 6515 So Rocktvrll *i
Tel Republic 0723 

1

JOHN~B BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS 

tOS W. Monroe St., prie Clark* 
Telefoną* State 7660' valando* *—*

Ifc.SHta IMI W, M St. (Orm* ĮM>
PaaedŠUo Bcrędoą Ir P May Mos vak • ik? • 

«61ed**ae Oaaal «1M
Namai: 6459 S. Rockvrell Streei 

Utaraiako. Ketverto Ir lubatoi vak, y IM • 
KelafoauM BepaHi* ••*•



R jraTTJTENUS, ffl. Ketvirtadienis, vas. 8, *34

“NAUJIENŲ” 20K JUBILIEJUS
<

o kaltininkai tai tie minėti 
klapčiukai, vilkai įlindę j avies 
kailius.

Klubietis.

AA Lietuviu Demokra'.ų Klubas

“Naujienos” - Kelrodis 
Tamsoje

Dvidešimt metų laikraščio, o ypač lietu
viško dienraščio gyvavime, tai yra nemažas 
laikotarpis. Ir dabar “Naujienoms” sulaukus 
ir minint savo 26-ties metų gyvavimo jubilie
jų, visų pirmiausiai aš “Naujienas” ir jų ve
dėjus, su šiomis sukaktuvėmis nuoširdžiai svei
kinu, linkėdamas ilgiausių metų ir didžiausio 
pasisekimo ateityje.

“Naujienoms” tapi."s dienraščiu, aš dar per 
kelis metus nebuvau “Naujienų” prenumerato
rių eilėse, bet visvien. man tekdavo “Naujie 
nas” matyti ir skaityti kasdien, nes jos į ma
no namus pareidavo. Ir tokiu bildu1, aš pra
dėjau su “Naujienomis” susipažinti. Vėliaus, 
man likus nuolatiniu4 “Naujienų” prenumera
torium ir jas beskaitant, aš įsitikrintu, kad 
“Naujienos” yra pavyzdingas ir švarus laik
raštis. “Naujienos” niekuomet neužsipuldinė-
jo ant kitokių pažvalgų žmonių be reikalo ir . pasiliks su “Naujienoms 
be pagrindo. “Naujienos” taipgi niekam ne- tyje. 

9

pataikauja. “Naujienų” Redakcijos straipsniai 
visuomet interesingi, pamokinantys, ir aiškiui 
— suprantamai nušviečiantys dalykus. Tokis 
laikraštis, tai tikrai žmogų mokina — tobu
lina.

Pamenu, kaip “Naujienas” buvo užpuolę 
bolševikai (iš visų pusių) ir nusprendę jas su
naikinti — nupuldyti “Naujienų” įtaką visuo
menėje — kaip jie rašė. Bet šiandie “Nau
jienų” priešai pamatė, kad kėsintis ant “Nau
jienų”, tai reiškia tiek pat, ką mojuoti su 
kapliu ant mėnulio... šiandie mes matome, 
kad “Naujienos” 
tuvių pritarimo,
ne tik, -kad buvo kasdien žinių nešėjos, 
jos buvo ir darbininkams kelrodžiu šioje

susilaukė visų rimtesnių lie- 
“Nau'jienos” per 20 metų 

bet 
ša-

su-“Naujienos”, apvaikščiodamos 20 metų 
kaktuves, gali pasididžiuoti, kad savo gyvavi
mo ‘laikotarpiu žengė nesvyruodamos, ir šian
die stovi pirmoje eilėje lietuvių laikraštijos 
Amerikoje. Ir aš tikiu, kad visi rimtesni lie
tuviai, kurie buvo su “Naujienoms” iki šiol, 

ir renis jas ir atei- 
• P. A. Deltuva.

Iš Draugijų Veikimo
i Chicagos Lietuvių Politikos 

Klubas

Joniškiečiai rengia šaunius 
šokius

ką parūpins viena iš geriausių 
lietuviškų orkestrų.

Rengimo komisija, i kurią 
įeina St. Gurskis, jaunas darbš
tus ir energingas vyrukas, p-ia 
Gaspąraitienė, gana veikli jo
niškieti? ir p. Valinskas, plačiai 
visuomenei žinomas spaustuvi
ninkas, deda didelių pastangų, 
kad šį vakarą padaryti smagiu 
ir sėkmingu, o aš neabejoju, 
kad jis tokiu ir bus. Tad pa- 

visuomenei skaitlingai 
: šį joniškiečių vakarą atsilan
kyti, nes parėmimas joniškie-

CHICAGO LAWN. — Sausio 
26, d. Lietuvių Politikos Klubas 
laikė susirinkimą, kuriame 
Naujų Metų sutiktuvių komisi
ja išdavė raportą. Kaž kodėl 
tas raportas
Naujai valdybai 
vienas komisijos 
išlaidų sąskaitą 
atlyginimo. Be
vieną moteriškę, kuri pražudė, 
kailius.

kės tiktai pusę įstojimo mo
kesčio pagal konstituciją. Jau
nimui, iki 25 metų, įstojimas 
bus vėl tiri. Visi norintieji pri
sirašyti prie šios didelės pa
šaipiuos draugijos, malonėkite 
naudotis šia nepaprasta proga 
ir atsilankykite baliuje.

— Finansų Raštininkė.

Teisybės Mylėtojų Draugystės 
Ruožai

PRANEŠIMAI

policijai, kuri tuojau 
pradėjo kratą dary- 
ieškodama naminės, 
patyrė, kad skundas 
prasimanymas, kad

13-tame warde susiorganiza
vo Lietuvių Demokratų Klubas. 
Pirmą susirinkimą turėjo adre
su 3836 West 65th Street. Ko
munistai, matomai, norėjo klu
bą išardyti, nes apskundė susi
rinkusius 
atvyko ir 
ti, neva 
Bet greit 
buvo tik
susirinkę suėjo ne girtuokliau
ti, bet rimtai darbuotis, ir pa
linkėjusi visiems gerų pasek
mių, išėjo. '

iPo nemalonurtių, klubas su
tvarkė visus reikalus ir nutarė 
remti savus kandidatus atei
nančiuose ripkimuoše, balandžio 
10 d. Ateityje bils daugiau ra
šoma apie šio klubo darbuotę. 
Nors vardo klausimas dar nėra 
galutinai išrištas, klubas bene 
bus pavadintas Lietuvių Demo
kratų Klubas Chicagoj e.

Girdėjęs.

Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas” 
rengia “Hard Time” Balių

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas pradeda nau
jus metus su smagiu šokių va
karu. Apart šokių, busią ir ki
tokių pamarginimų; skiriama 
bent trys ar keturios dovanos 
išlaimejimui. Bus dar kitokių 
įvairenybių, kurias pamatysi
me tik atsilankę.

Šis šaunus šokių vakaras Artina 
įvyks sekmadienį, vasario Iii 
d., Hollyvvood svetainėj, 2417
W. 43rd St., prie Western avė. yra skaitomas labdaringu 
Prasidės 6:30 vai. vakaro. O 
įžanga bus tik 25 centai. Muzi-

bei kulturingu darbu.
Baltas.

skambėjo “fiši”. 
užėmus vietą 
narių pridavė 
ir pareikalavo 
to, turėjo ten

Ateinantį šeštadienį, vasario 
10 d., buvusioj Meldažio Sve
tainėje, 2244 W. 23rd Place, 
Draugija “Lietuvos Ūkininkas” 
rengia “Hard Time” Balių. 
Kiekvienas driskiausiai apsi
rengęs gaus dovaną. Daug do
vanų yra surinkta, tai mano 
me, kad kiekvienam teks.

Visa rengimo komisija kuo 
slankiausiai deda pastangas, 
kad vakaras butų sėkmingas. 
Tat, kviečiame visų atsilanky
ti, nes visiems užtikrinta link
smai laiką praleisti. Gd’iež sma
gi Silver Crescents orkestras. 
Vakaro pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga tiktai ‘J5 centai.

Taip-gi per' baliį bus prira

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės nariai-ės užsibrėžė parody
ti 1934 metais dauginus veik
lumo. Metiniame .suvirinkime 
tapo išrinktas dar pirmą sykį 
draugystės istorijoj korespon
dentas, kuris nuolatiniai apra- 
šinės laikraščiuose draugystes 
veikimą.

Tapo nutarta, kad šįmet 
draugystė turės išvažiavimą— 
piknikų. Vietoje išrinktas ko
mitetas iš veiklių draugų, kaip 
tai: M. Liubinas, K. Valaitis 
ir L. Ytfcius.

Draugystei išaugus iki 600 
narių galima sutraukti daug 
publikos į savo parengimus. 
Pavyzdžiui kas neatsimena mu
sų metinio Baliaus, kuris bu
vo surengtas sausio 6-toj Lie
tuvių Auditorijoj, Svietelio tiek 
atsilankė, kad Lietuvių Audi
torija buvo net perpildyta ii 
Dr-tei pelno liko $149.19.

Bėję, turiu pažymėti, kad 
virš minėtame Baliuje dovanas 
laimėjo sekanti draugai-ės:

Dovaną 1-mą: laikrodėlis, au
kautas J. A. Rizgeno. Laimėjo 
L. Turgevnas, 4135 Archer Av.

Dovaną 
kautas N. 
Josephine 
Alice PI.

Dovaną 
kautas L.
Klemka, 4516 So. Spaulding av.

Dovaną 4-tą skrybėlę, aukau
tas Bridgeport Clothing 
laimėjo Stella Ladaka 5353 
Artisian Ave.‘

Dovaną 5-tą laimėjo J, 
mereckis 3627 W. 55th PI.

Sekantį nedėldienį, vasario 
11-tą d. įvyks Teisybės Mylė
tojų Draugystės mėnesinis su
sirinkimas Lietuvių Auditorijoj. 
Geistina, kad nariai-ės skaitlin
gai dalyvautų. Susirinkime 
prasidės 12 vai. dieną.

•—St. Nurkis sekretorius

Cicero, III. — Liuosybes 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. yak. 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.

Roseland 
Direktorių 
mas ivyks 
vak. Lietuvių 
10413 So. Michigan Avė., bus renka
ma valdyba ir kiti svarbus reikalai, 
būtinai bukite. J. Kirkus, sekr.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas {vyks pėtnyčioj vasario 
9 dieną Amalgamated Centro name, 
333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba.
Roseland — Penktadieny, vasario 

9 d., 7:30 vai. vakare, K. Strumilos 
svet., 158 E. 107 St. i vyks Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo paprastas su
sirinkimas. Bus raportų, pranešimų 
ir bus svarstoma svarbus reikalai Su
sivienijimo labui. Visi nariai ir na
rės būtinai atsilankykite, užsimokė
kite mokestis kurie yra pasilikę ir 
atsiveskite bent po vieną narj prira
šyti prie Susivienijimo. Sekretorius.

KUR PRALEISIM 
LAIKA

2-rą laikrodėlis au- 
Girdwainio, laimėjo 
Chernauskas, 2128

3-čią, laikrodėlis au- 
Jagmino, laimėjo B.

Rengimo Komitetas.
— L. D. N. Bendrovės 
senų ir naujų susirinki- 
vasario 8 d., 7:30 vai.

Darbininkų svet.,

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

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

Aritmetikos 
Knyffvedvstės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago. III.

Bet apie moteriškės skundą 
pirmininkas Valukas nenorėjo 
nei girdėti. Klube randasi kele
tas Stalino klapčiukų, prie ku
rių priklauso ir pats pirminin-' 
kas, nors yra prisidengęs re- i 
publikono vardu ir neva repub- šinėti nauji nariHl prie drau- 
likoniškam klubui pirmininkau- gijos. Kiekviedaš ' prisirašęs 
ja. Susirinkime kilo ginčai, etc., prie draugijos pei* balių mo-

ir

Co.
So.

De-

Ateikite su manim
• įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

jumt-

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

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

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

CL ASSIFIED ADS
Business Service 

ji351?!? _ ______
Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame Ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persųintimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, BĮ 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
—O—

PRANEŠU savo draugams ir pa
žįstamiems, kad aš persikrausčiau j 
naują vietą — 2519 W. 69 St. Tel. 
Prospect 10070. Senasis adresas 
buvo 2451 W. 69 St. Kviečiu visus 
senus ir jaunus atsilankyti j mano 
naują vieta.

JUOZAS ŠPOKAS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

**WW**- **W***»**»**^*-• - ■ ****** *********

ALAUS “cooleriai” ir “work 
board”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas. Stakas pasirinki
mui visuomet ant rankų. Pa
taisome ir permodeliuojame.

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Tel. CANal 5668

For Rent

į

norite permainą .. . jus galite papulti 
ant blogesnių negu OLD GOLDS.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Na auga geresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Be dirbtinio paska
ninimo)

RENDON 2—5 kambarių, apšildo
mi flatai. $30.00 i mėnesi. 2843 W. 
71st St. Tel. Hemlock 9471.

PARDAVIMUI Aludė (Tavern) su 
visais fixtures, seniai išdirbta vieta. 

6759 S. Halsted St.
—o—

PARDAVIMUI Aludė (Tavern) 
biznis išdirbtas su visais įtaisymais.

6500 So. State St.
—O—

PAlEšKAU pusininko j Aludės 
Tavern bizni, vienai moterei per
daug darbo. 3601 So. Union Avė.

✓ —O—

Real Estete For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

’ ******^R^AdM*A*«*RAS*»WW****^*^****«***^r,

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS buferis: Nuolati
nis darbrs, turi būt blaivas.

1907 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė pigiai, 
nes turime du biznius. šaukite 
Tel. Boulevard 7825. 

—O—

MORTGAGE BANKERS

.o* W esi I7th St

IMPERFECT IN ORIGINAL

vP-lė Mildred Butkus 
i-toji Apielinkė, Chicago

Pnuraiykitf | matą apniki

FEL LAPAYETTE 1083

RENDUOJASI restaurantas, su 
aludės bizniu ir rooming house. Vi
si kambariai yra išrenduoti. Kiek
vienas kambarys yra pilnai išforni- 
šiuotas. Iš priežasties ligos esu 
priversta apleisti bizni. Labai gera 
vieta tarp dirbtuvių, biznis gerai iš
dirbtas. Mrs. Malwecas, 5702 W. 65 
St. Tel. Prospect 1368.

HE A L ĖST ATE 
*«*ni» pamaltu rai reitingam*

SUMANO'. NOTARY PUBLlk 
eRKAM LIETUVIŠKUS BONU 
JNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

‘ MVĄKoRČlU AGENTŪRA

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. Westem Avė.

—o---

PARSIDUODAv valgykla Bridge- 
porto apielinkėj, biznis išdirbtas per 
kelius metus. Turi būt parduota 
tuojaus, nes važiuoju i Lietuvą. At
sišaukite laišku Box 78, 1739 So. 
Halsted St.

ArgummU?
TEGUL JŪSŲ SKONIS 

NUSPRENDŽIA

NATHAN KANTEk 
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Vaikučiai ir mergai 
tės

“GYVENIMAS YRA PER ĮDOMUS 
kad gaišinti laiką argumentams ko
kius cigaretus mes turėtumėm rūkyti.

“YRA daugelis gerų rūšių. Kas yra 
gera dėl jus . . . gali man nepatikti.
‘Išmėginkite juos visus, aš sakau. Ir
paskui tegul jūsų skonis nusprendžia.'

Tokiu budu aš pradėjau rūkyti
OLD GOLDS. Ir jų medaus švelnu
mas manę verčia ir dabar juos rūkyti.

“Jeigu jus esate patenkinti dabar* ti i

AMERIKOS CIGARETAI
tm>0 priimtuvus ant TBD FIO-RITO lensadngoj Hollywood Orkestros kas trečiadienio vakarą-Columbia Tinklo

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 
Auditorijų penktadieni, va
sario (February) 9 dienų, 
7:30 vai. vakare.

© P. Lorillard Co., itr

SIUSKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo- 
verys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Mariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti- 
ioi—pašalpa ir pomirtinė išmo
dama. Nariams nėra bausmių už 
lelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos* narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yr» 
no priežiūra Illinois valstijos.

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

To prašo l. i- 4iivosžfnonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Remkite savo apielinkes 
biznierius




