
Tite First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS •
The Lithuanian Oail* Ntws

PUBLTSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500
ibį ■■ ■ ■■■■■    .......Ii ■■ .i^ii i   B II  ......................... ....... —I—

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

^NAUJIENOS
£-2iThe LitKuanian Daily News

®s second-clw mutter March 7, 1914 trt flhe Posft Offic® M Cbicsifo,, ffl*
m«£«r Act <of toclh U79

VOL. XXI Kaina 3c
----- -------- - ------- -- ..... -........— ----------- ~... ..^4. ,. ■ ... . ---- , ......

Chicago, III. Penktadienis, Vasario-February 9 d., 1934

4MMwaBaBBaaHaaMMBMaaaMmBaBBBBMMaMMMMaMBaaHiBBMMMaaBBBBq

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian DaiuZ News

PUBLTSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 34

Austrija Puola 
Socialistus

Kariuomene ir policija puola Viennoje so
cialistų kontroliuojamas įstaigas. Tam puo
limui vadovauja fašistų heimwehro vadai

Lietuvos Naujienos

V1ENNA, Austrijoj, vas. 8. 
—Austrijos valdžia, kuriai da* 
bar vadovauja fašistinio heim- 
wehro vadas Fey, pradėjo at 
virą kovų su socialistais ir jo 
įsakymu durtuvais ginkluota 
policija, padedama kariuome-1 
nes, pradėjo užiminėti Viennoje • 
socialistų centrus.

Daug socialistų valdomų na 
mų liko užimta, jų tarpe irso 
cialistų dienraščio Arbeitei 
Zeitung namas. /

Paskui kareiviai pradėjo sup
ti ištisus miesto distriktus, kur 
socialistai yra labai stiprus, 
kad neleisti socialistams veikti 
ir puolikus atmušti.

Puolimas socialistų prasidėjo 
po to, kai kancleris Dollfuss 
išvažiavo į Budapeštu, Vengri
joj ir savo vietoj paliko vice- 
konclerį Fey, fašistinio heim* 
wehro vadų, aršiausi socialistų 
priešą.

Doumergue sudarys
1 v* • f *i**# ■ •(tesimosios koalici

jos valdžią
Jon betgi įeisią ir radikalai. 

Galbūt bus sugrąžintas it 
Chiappe. Riaušės Paryžiuje 
Hpsistojo

PARYŽIUS, vas. 8. — Išro
do, kad laimėtojais po kruvinų 
riaušių išėjo Franci jos dešinio 
ji ir reakcionieriai, nes premie- 
rui Daladier nusigandus ir re
zignavus delei kihrsių riaušių, 
nors jis ir buvo laimėjęs atsto
vų buto pasitikėjimų, dabar 
veikiausia susidarys dešiniosios 
koalicijos valdžia.

Gaston Doumergue, nors pats 
yra radikalas, manoma, įtrauks 
į kabinetą ir pačias dešiniau- 
sias partijas. Jeigu matytų, 
kad jis negali gauti parlamen 
to pasitikėjimo, jis veikiausia 
paleis parlamentų ir paskelbs 
naujus rinkimus. Galbūt ban
dys pakeisti ir pačią Franci još 
konstitucijų ir rinkimų tvarkų.

Manoma, kad jis į savo ka
binetų bandys įtraukti buvusius 
premjerus —Tardieu*, Caillaux, 
Lavai, Chautemps ir Herriot.

Susidarius dešiniųjų kabine
tui, galbūt bus sugrąžintas Pa 
ryžiaus policijos prefektu reak
cionierius Chiappe, kurį paša
lino premjeras Daladier.

Riaušės Paryžiuje staigiai 
apsistojo ir dabar yra visai ra
mu. Bet gražieji Paryžiaus buL 
varai ir aikštės sudaro liūdnų 
vaizdą. Gatvės pilnos laužų, 
kioskos sudegintos, medžiai ap
laužyti. Manoma, kad prie 
riaušių daugiausia prisidėjo pa-

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

Apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Saule teka 6:55, leidžiasi 

14.

Jau tada socialistai susirūpi
no ir nujautė, kad jis gali ban
dyti padalyti tokį pat pervers
mų, kokį heimwehr padarė Ty- 
roliuje, pasigrobdamas ten val
džių į savo rankas.

Paskiri fašistai pradėjo pul 
ti ir kitas provincijas ir dabar 
pasiekė pačią Viennų.

Heimwehr tvirtina, kad jis 
norys parodyti, jog socialistus 
galima “išnaikinti” ir be nacių 
pagelbos, todėl nacių pagelbos 
Austrija yra nereikalingą?

Tikimųsi, kad dar rytoj Dol- 
fuss sugryš į Vienną.

Paakstinimų heimwehroz žy
giui davė Rymas, Paryžius ii 
Londonas. J ų padrąsintas 
Fey ir pasiuntė kariuomenę ir 
policiją pulti socialistų centrus 
ir laikraščiufc. Tikimąsi, kad 
naktį jis užims ir socialistų 
valdomų Viennos miesto salę, 
kad Austrijoje įsteigti grynai 
fašistinę valdžią.

prasti chuliganai, kadangi ro
jalistai vargiai butų turėję jė
gų tiek plačiai riaušes išvystyti.

Kiek žmonių žuvo riaušėse 
ir kiek yra sužeistų, valdžia ne
skelbia. Ji įvedė aštrių cenzū
rų net ir į užsienį siunčiamoms 
žinioms ir kiekvienų nepalan 
kesnę žinią sulaiko, apie sulai
kymų neprariesdama dagi pa
čiam siuntėjui.
Doumergue nesiseka sudaryti 

kabinetą
PARYŽIUS, v. 8. —Gaston 

Doumergue, buvęs prezidentas, 
šiandie atvyko į Paryžių ban
dyti sudaryti naujų kabinetų 
Gyventojai jį patiko ganą pa
lankiai. Tik vienoj vietoj bu
vo kilę nedidelės riaušės, ku
rias policija greitai sustabdė.

Doumergue prižadėjo sudary
ti šiandie iki vakaro “politinės 
paliaubos’ kabinetą, iš radikalų 
ir dešiniųjų partijų, daugiausia 
buvusių premierų. Bet paža
dėti buvo lengviau, negu* ište
sėti. Radikalai pareikalavo, 
kad užsienio reikalų ministeriu 
butų paskirtas Herrirot, o de
šinieji reikalauja Tardieu. Abu 
gi jie yra dideli priešininkai.

Atstovų butas irgi nelabai 
nori remti Doumergite “poli
tinę paliaubų”.

Tečiaus Doumergue nenusi
mena ir tikrina, kad' iki ryta 
jis tikrai sudarysiąs kabinetą.

Sovietai keičia 5 me
tų planą

MASKVA, vas. 8. — Sovie
tų Rusija keičia savo antrą 
penkių metų planą—antrą “pia 
tijįetką”, mažindama produkci
jos kvotą. Produkcijos padidi 
nimo kvota bus kiek sumažinta, 
nes dabar kitos dirbtuvės nė- 
pagamina nė pusės pastatytos 
kvotos.

NEW YYORK, v. 8. — Nors 
mėtas La Guardia paskelbė, kąd 
taksikabų šoferių streikas yra 
ąutajkintas, nepatenkintieji tuo 
sųtaikimu kelia riaušes ir dau
žo operuojamus taksikabtfs.

- •< ■ * .

AMERIKA STATYSIS DIDŽIAUSI KARO IR ORO LAIVYNĄ .

Kongresui priėmus atstovo Vinson, pirmininko laivyno reikalų komiteto, bilių, Jungt. Valstijos 
greitu laiku įsigys didžiausį pasaulyje karo laivyną, nes bilius numato pastatymą 102 naujų 
karo laivų ir 1,184 įvairiausių karo lėktuvų. Tas programas kaštuos Amerikos gyventojams iki 
$570,000,000. Statyba užtruks apie penkis metus.

Bankierius Bremer 
paliuosuotas sumo

kėjus $200,000
ST. PAUL, Minn., vas. 8. — 

Prieš kiek laiko išvogtas ban
kierius Edward G. Bremer li
ko vakar paliuosuotas jo tėvui, 
turtingam bravarininkui, sumo
kėjus žmogvagiams $200,000 iš
pirkimo. Bankierius $mogva- 
gių nelaisvėj išbdvo 2žfMięhąs.

Tai yra didžiausias dšpirki 
mas. Tiek išpirkimo buvo su
mokėta tik u*ž Oklahomos alie
jaus milionieriaus Charles Urs- 
chel paliuosavimą.

Bankierius Bremer žmogva- 
gių buvo paliuosuotas vakar va
kare Rochester, Minu. Iš ten 
jis traukiniu ir busu sugryžo 
namo. Nors nieko prie jo ne- 
priledžiama iki jis pasilsės, bet 
manoma, kad jis sugryžo svei
kas. Tik išvogiant jis buvo 
užgautas į galvą, bet žaizda už
gijusi, .

Dabar valdžia gaudysianti 
žmogvagius.

Atsisako areštuoti 
Martin Insultą

TORONTO, Ont., vas. 8. — 
Jungt. Valstijų, konsidato 
atstovas paprašė teisėją Kelly i- 
sakyti areštuoti Martin J. In 
šulių už peržengimų Jungt. 
Valstijų bankruto *■ įstatymų, 
bet teisėjas atsisakė tai pada 
ryti.

Martin Insull kartu su savo 
broliu Samuel Insu’ll, kuris te
bėra pasislėpęs Graikijoje^ va
dovavo Chicagoje Insullų fi
nansinei imperijai, kuri su 
smuko ir abu turėjo nuo teis
mo slėptis užsieniuose. Jungt. 
Valstijos reikalauja išduoti ir 
Martin Insull, bet jo išdavimo 
byla tebėra Kanados teismo 
neišspręsta ir jis yra paliuo
suotas už kauciją.

Pašovė 2 policistus
CHICAGO.—Užpfereitą naktį 

mūšiuose su< plėšikais liko pa 
šauti du policistai. Policistas 
Emil Harder, 60 m., liko sun 
kiai sužeistas susirėmime su 
plėšiku, kuris buvo užpuolęs ap- 
tieką 5575 W. Van Buren St. 
Policistas Bauer liko sužeistas 
susirėmime su dviem plėšikais 
Nat. Clock Mfg. Co. raštinėj, 
928 Fullerton Ąyę. Abu pini
kai liko pašauti ir suimti.

Prezidentas Roose- 
veltas už sumažini
mą skolų palūkanų 

v . «* ■

WASHINGTON, vas. 8. — 
Prezidentas Rooseevltas rūpi
nasi kaip sumažinti palūkanas 
.(nuošimčius) ant $250,000,000,- 
0000 viešųjų ir privatinių sko- 
1U*.

5 Prezidento -nuomone daugelis 
kreditorių bus •« daug tikresni, 
kad jie atgaus paskolintum pi 
nigus, jei jie sumažins palūka
nas.

Atstovų butas jau yra pri 
ėmęs bilių, kuris korporacijoms, 
miestams ir * kitoms valstijų į- 
staigoms duos galimybės suma
žinti savo skolas ir nuošimčius, 
susitariant delei to su didžiuma 
kreditorių.

Jau veikia įstatymai, kurie 
leidžia pavieniems asmenims su 
sitarti su didžiuma savo kredi
torių. Tokią pat pagelbą no
rima suteikti ir geležinkeliams^

Prezidentas sako, kad žmo
nės perdaug prasiskolino ge
raisiais laikais, todėl jiems tu
rėtų būti sumažinta skolų naš
ta. Prezidentas mato tam du 
budus: savanorius susitarimus, 
arba pravedant tam tikrus į- 
statymus.

Naujas teroras 
Kuboje

HAVANA, Kuboj, ,vas. 8.— 
Nors, prezidentui Mendieta ir 
pasisekė sulaikyti generalinį 
streiką, bet jam dabar tenka 
susidurti su' naujo teroro pa
vojum.

Prezidentas * stvėrėsi griežtų 
priemonių neprileisti 24 valan
dų generalinio streiko. Demons
tracijos liko išvaikytos. Ka
reiviai ir policiją saufgo streik
laužius streiko apimtose dirb
tuvėse.

Tečiaus vistiek iškilo sumi
šimų Havanoje ir provincijoje. 
Kelios bombos sprogo įvairiose 
Havanos dalyse, kurios betgi 
didelių nuostolių nepadarė. Daug 
rimtesne padėtis yra Santiago, 
kur kilo darbininkų sumišimai. 
Be to, kairieji stiMentai prigru 
moją stvertis teroro priemonių 
protestui prieš gaudymus laike 
demonstracijos.

: NEW YORK, v. 3. — Dūmą? 
ži vaikai sudegė ir trys kiti 1L 
ko sužeisti gaisre Ęast Side 
tenemente.

■ ■ ■ • ■ ’ /■. ■ ■

Skandalas į valstijos 
pataisos namuose 

mergaitėms
Tvirkavimo urvai viliojo mer

gaites iš namų. 27 areštuoti

CHICAGO.—Policijai pada
rius kratą keliuose tvirkavimo 
urvuose iškilo aikštėn skanda
linga padėtis valstijos pataisos 
namuose mergaitėms Genevoj. 
Pasirodė, kad Chicagos ir kftų 
miestų tvirkavimo urvų savi
ninkai viliodavo mergaites iš 
pataisos namų ir pagelbėdavo 
joms iš ten pabėgti, kad pas
kui jas uždaryti tvirkavimo ur 
vuose. Mergaitės grumojamos 
ir visaip gąsdinamos turėdavo 
tų baltųjų vergių pirkliams pa 
siduoti. Viliojamos buvo dau
giausia jaunos mergaitės, nuo 
14 iki 17 metų amžiaus, kurias 
uždarydavo į negrų lankomus 
urvus. Kiek žinoma tokių mer
gaičių į Chicago yra.atgabenta 
apie 80, bet manoma, kad jų 
skaičius yra daug didesnis. Tarp 
jų esą ir policistų dukterų.

Sąryšy su tuo skandalu tapo 
areštuoti 27 žmonės, jų tarpe 
ir kelios mergaites. Kaip spė
jama, tie pirkliai veikė su po
licijos ir teismų žinia, nes pa 
tekę į bėdą būdavo greitai tei
sėjų paliusuojami.

' KAUNAS.—1933 m. gruodžio 
m. visoje Lietuvoje pagauta iš 
viso 33 radio “zuikiai’, kurie ii 
nubausti už neregistravimą ra
dio primtuvų. Klaipėdos mies
te daugiausia nubausta, būtent, 
14 asmenų, o Kaune neįreigst? 
ruoti raįio imtuvai Just. Vaši 
liausko^ Sundelovičiaus,’ M. 
Brauno, VI. Darbuto, GuTvi- 
čiaus, Suieškos ir Simonaičio. 
Piniginės baudos nuo 10 ligi 50 
lt. Ateityje ir radio “zuikiai” 
bus baudžiami didesnėmis su
momis.

Areštuos už apgau 
dinėjimą PWA

A ■ *...........................’’

CHICAGO.—Fedaraljnis ko- 
misionierius Walker įsakė areš 
tuoti Samuel Miller, galvą Mil- 
ler Supply Co., 2100 S. Saw- 
yer Avė., užtai kad jis bandė 
apgauti PWA (viešųjų darbų 
admi nistt’aci j ą), susitai llamas 

su kitais kontraktoriais dėl kai
nų už sudėjimą Chicagoje 1,- 
080 naujų gaisro hydrantų. 
Kiti tame susitarime dalyvavę 
kon t Faktoriai betgi nėra liečia 
mi.

Tą skandalą dabar tirsiąs 
grand jury, o galbūt ir fede
ralinė valdžia, nes niekuries 
mergaitės ’ tapusios išgabentos 
į Wisconsin , valstiją. Bet var
giai kas iš to išeis, nes įvelti 
į skandalą politikieriai mokės 
jį užglostyti.

Uždės proceso tak
sus ant cukraus

WASHINGTON, v. 8. —Pre- 
zidentas Rooseveltas pasiūlė 
kongresui, kad cukraus produk
cija butų išdalinta tarp Jungt. 
•Valstijų ir jos kolonijų, kiek
vienai apygardai nustatant tam 
tikrą kvotą, kad tub atgaivin
ti industriją ir pagelbėti kos- 
tumieriams.

Pimiausai jis prašo cukrų 
priskaityti prie pagrindinių Ūkio 
prėkių, kad ant jo galima bu 
tų uždėti proceso taksus, ku
rie butų sunaudoti atlyginimui 
tiems taimeriams, kurie suma 
žins saįro produkciją iki pa* 
įkirtos kvotos. Jis mano, kad 
užtektų, mąžįau kaip taksų 
ant svaro cukraus.

P. Račkauskui padarė 
operacija

KAUNAS.—Dr. Kuzma nese
nai darė rašytojui Karoliui Vai 
rui-—V. K. Račkauskui Skilvio 
operaciją, šiomis dienomis bus 
dar padaryta antra operacija. 
Pirmoji operacija nebuvo bai 
gta, nes ligonis buvo per silpnas 
ir buvo rimto pavojaus gyvy
bei. Nuotaika dabar ligonio ge 
ra.

Lietuva girdėjo Kiprą 
Petrauską iš Milano
KAUNAS.—šeštadienį, sausio 

6 d., visos Italijos radio sto
tys transliavo iš Milano Scalos 
operą Grad Kitež, kurioje dai
nuoja Kipras Petrauskas. Ope
ra puikiai girdėjosi. Kipro 
Petrausko arijas kelis kartus 
palydėjo triukšmingiausias plo
jimas. Audringai plojo ir po 
kiekvieno veiksmo.

Pagauti 33 radio “zui
kiai”

Nušovė Meksikos 
mėrą

GUADALAJARA, Meksikoj, 
vas. 8. —Guadalajara meras, jfc 
sekretorius ir jo šoferis liko 
nušąuti puoliku, kurie juos puo
lė kely važiuojant automobiliu 
į Teąuilla.

HAZĄRB, Ky., .y. 8. — Sep- 
tyni žmonės tapo uždaryti Pee 
ry pavieto kalėjime, kurį již 
prieš klek laiko puolė ir nulin 
čiavo negrą Rwex Scott.

TOLEDO, Q.v v. 8. —Teis
mui sutikus, už mėnesio laiko 
atsidarys Willys-Overland Co 
dirbtuvės, kad pagaminti apie 
5,000 ar 7,500 automobilių. Tą 
kompanija yra receiverio ran
kose.

. WASHINCTON» - vas. 8.
Prezidentas Rooseveltąs galbūt 
rytoj pasiųs kongresui prane
šimą, išdėstydamas savo nuov 
menę 4*1 tinkamesnio pertvur* 
kymo biržų.

Lietuvoje prekybos 
ir pramonės padė

tis 1933 m.
KAUNAS.—Dar nesant galu

tinai suvestų statistinių ži
nių apie pereitų metų Lietuvos 
prekybą ir pramonę, prekybos 
ir pramonės rirmų pirmininkes 
J. Dobkevičius, laikraštininku 
klausiamas, pareiškė bendrą sa
vo nuomonę apie praeitų metų 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
padėtį:

—Jeigu lyginti praeitų metų 
užsienio prekybos apyvartų su
siaurėjimus, tai pas mus jis 
bifvo, — sako J. Dobkevičius,— 
bet ne toks didelis, kaip kitur. 
Pas mus, apytikriai skaičiuo
jant, susiaurėjimas sudaro apie 
50%, o Estijoje, Latvijoje, Suo
mijoje ir Vokietijoje net 65%. 
o Lenkijoje ir apie 70%. Tad 
iš visų, aplink mus esančių, 
valstybių užsienio prekybos apy
vartos susiairrėjima.s mažiausias 
yra Lietuvoje.

Pramonė—įpirkimo galia su
mažėjo, tuo pat susiaurėjo vi> 
daus rinka. Kai kurios pra^ 
monės šakos pilnu tempu ne
dirba (vietoje 6 per savaitę dir
ba tik 3, 4 dienas). Bet kai ku 
rios pramonės šakos praeitais 
metais Lietitovej išaugo ir nau
jos. Taip, sakysime, praeitais 
metais pradėjo dirbti kaliošų 
-fabrikas ir dirba gana patenki** 
našiai (^ mėnesį lietuviškų ka
liošų numatoma išvežti ir Lat
vijon).

Tad apskritai, sako J. Dob 
kevičius, išrodo, kad pas mus 
krizė yra ir tęsias, bet musų 
padėtis prekyboje ir pramonėje 
nėra tokia bloga kaip kitur. Mu
sų prek. ir pramonės padėties 
pagerėjimas ar pablogėjimas 
daug priklauso nuo žemės ūkio, 
todėl, kada bu-s rasti vaistai že
mės ūkio būklei gerinti, tuo pat 

• iš krizės bus išvaduota ir ji.
Prekybos politikoje, kaip J. 

Dobkevičius sako, yra paimta 
sveika kryptis ir dabar mes 
prekyboje jau nepriklausome 
vieno kurio krašto, bet turime 
reikalą su eile kraštų.

Be Latvijos ir Estijos yra 
daromi žygiai dar daugiau* su
artėti su Franciją, Belgija, Olan
dija ir Danija.

Svarbiausią musų prekyboje 
vietą dabar užima Anglija. Vo
kietijoje jaučiama įvairių sun 
kurnu, tačiau gal, užmiršę savo 
politinius reikalus, vokiečiai ne
norės nustoti rinkos Lietuvoje, 
nes pagal šių laikų prekybos 
principus nieko . kita negalima 
daryti, kaip pirkti prekę už 
prekę.
# ...... ... ...............................Ir .•

KAUNAS.—“Musų Laikraš
čio” redaktorius kun. J. Stan
kevičiaus nubaudimas už šmei
žimą Visuomio vakar (I. 
apyg. teismo patvirtintas.

i ■' ' ■ -----

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

' Chicago, IL.
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IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO
P. P. Dargis

Jubiliejinis “Naujienų 
certas

Kcn-

muzikos, dainų ir kal

pakviesti įvairių instru- 
muzikantai ir įvairiais 
solistai ir solistes, ta’p

Visi pittsburghiečiai rengia
si pfie iškilmingo paminėjimd 
“Naujienų” 20-ties mėtų jubi
liejaus, kuris įvyks Kovo-March 
4 d. vakarė, Lietuvių Mokslri 
Dr-jos svetainėje, 142 Orr St.', 
Soho. Jubiliejipis programas 
bus* įvairus ir įdomus, suside
dąs iš 
bų.

Yra 
men tų 
balsais
kad atsilankiusių skonis tikrai 
bus patenkintas.

Teko sužinoti, jog šiame pa
rengime kalbės žymiausias 
Amerikos lietuvių kalbėtojas 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis. Taigi atsilankiusieji tu
rės progos ne tik gėrėtis kon
certine programa, bet taip pat 
ir geriausia prakalba.

Tikietai parsiduoda iš ank
sto; tie, kurie norite juos tuo
jau įsigyti, kreipkitės į Stasį 
Bakaną, 2404 Charles St., N. 
S., .į P. Dargį, 43 Strauss St., 
N. S. arba į Lietuvių Mokslo 
dr-jos gaspadorių, 142 Orr Si., 
Soho.
Didelis žmonių entuziazmas dėl 

Antrojo Trans-Atlantinio
* skridimo / _ .

Pittsbi/rgh’o ir apylinkės''lie
tuviai, išgirdę, jog Antrajam 
Transatlantiniam skridimui, ku
rį įvykins lakūnas J. Janušau
skas, įsigytas (nupirktas) or
laivis, džiaugsmingai šią žinią 
sutiko, pasiryžę dar labiau prie 
skridimo finansavimo prisidė
ti.

Esu įsitikinęs, jog į bUsian 
čią ateinantį pavasarį aviacijos 
dieną Pittsburghe atsilankys 
tūkstančiai lietuvių ir širdin
gai parems šį antrąjį 
A dantinį skridimą.

Teko sužinoti, jog 
amerikiečių laikraščiai,
tieji Pittsburge, šiuo skridimu 
susidomėję ir daro atatinka
mus žygius plačiai? apie tai pa
rašyti.
SLA. N.

Trans-

didieji 
išeinan-

S. jaunuolių kuopos 
balius

Sidės jaunuoliai, pri-

užkandžiai, pavilginant su alu
čiu1.

Vakaro programą vedė Juo
zas Virbickas. P-lė S. Zalenau- 
skaitė, akopipanuojant jos se
sutei, sudainavo “Naktis Sva
jonėm papuošta” ir “O Lietu
va numylėta”. P-lės Zalenau- 
skaites balsas aiškus ir irialo- 
nus.

P-lės Plukiutės, rikoiripainio
jant M. Virbickafteij šridairia- 
v6 “Svėiki broliai dairitriinkrii” 
ir “Plaukia sau laivelis”.

Galų gale p. V. Pririlėkiūtė, 
akompanuojant M. Virbičkaitei. 
padainavo “Aš už jiičų žiema- 
vojau” ir “Aš bijau pasakyt”. 
Nors p-le Paulekhrte dar jau
na, bet balsas malonus ir susi
rinkusieji buvo labai patenkin
ti ir p. Paulekiuiėi prisiėjo vėl 
pasirodyt ant pagrindų ir su
dainuoti visų mylimą dzūkų 
dainelę “šią nakcialą”.

Puikiai pasirodė Bh.tmbergis 
su savo mokiniu, sugrodami 
armonikų duetą.

Buvo ir kalbų. Jas 
Pivarunas ir kunigas 
skas.

žmonių buvo apipilnė svetai
nė. Baigiant programą, vaka
ro vedėjas J. Virbickas pada
rė panešimą, jog atėfnuntį me
nesi — KOVo-Mhrch 4 dieną1, 
Pittsburghe įvyksta “Naujie- 
rių” jubiliejus. Tai tiek ‘ anie 
“Sandaros” jubiliejų.

pasakė 
žukau-

in the pust year two Pittsburgh 
gi ris, viz. Mrs. PAnl Saltirne- 
ras (Julia Liftas)’ and Mrs. S. 
Naikelis (Anele Akelaitis) 
werė married to Chicago young 
men. The Writer of the article 
then ėxpressed himsel’f con- 
cerning thė availability of more 
of dUr eharming Jasses osten- 
sibly for marriąže lo more of 
the aforešaid lonesome yduri’g 
men in Chicago.

I do not sėt myself up as 
an aulhbrity on tiri s very mo- 
mentous ųueštion, būt f wiU 
say. thai any appličants Who 
appėar in Pittsburgh will re 
ceive courteous trėatment from 
both sexes. Hovvever, why any- 
one in Chicago should fuvn 
eyes to our Pittsburgh girls 
is somevvhat of a mystery to 
me. The Naujienos hris for the 
past sėVeral weeks beori pub- 
lishing the pictures of aspir- 
ants for the Miss Naujienos 
f i tie and affėr šeėirig theri\ 
Severai Pittsburgh lads have 
expfešsed a dėsi re to gd to 
Chicago themselves and find 
out why their girls do not ap- 
peal to Chicago men.

1 Frarikly, I xv6u!d sriggėst 
that Chicagoans look arourd 
Chicago first, bėfore tliėy start 
flockirig to Pittsburgh. i ‘

— Edvvard Baltrušaitis.

Valstijoms aviacijos srityje. 
Tik pasaulinio kšro laikais bu
vo daromi tokie stebuklai avia
cijoj.

Na’cįonalis Aviacijos Patari
mų Komitetas (National Ad- 
visory ČOihmi'ttėe for Aero- 
nanties), pateikdamas savo me
tinį raportą Kdrigrėsfk pažy
mėjo, kad praeiti|is metais pri
daryta didžiapšlaš progresas 
lėktuvų greitume. Motorų grei
tis padidėjo niib’ 40 iki 60 pro
centų, paiygiiiūš su 1982 me
tų motorų greitumu. Kitaiš žo
džiais sakam, 19Š3 metų lėk
tuvai yra grėifėehi hUo 40 iki 
60 nuošimčių. 1

Reiškia, didelis progresas.
Nacioiialis Aviacijos Patari

mų Komitetas sDšideda iŠ se
kančių aviacijos srities žinovų: 
James S. Ameš, Komiteto pir
mininkas, pulkininkas Charles 
A. Lindbėrgh, Harry F. Gu- 
genheim, Orville ' Wright, ad
mirolas E. j. KiiTg, Viršininkas' 
karo laivyno riėfdhdiikų, ii* rtia- 
joras-gėhėf’dlks Berijamin D. 
Folois, kuris yra armijOs avia
cijos viršininkas.

Chi

šven- 
pada-

bėtu-

Bendras Frontas?
AVIACIJOS NAU

JIENOS

“PEKtOS vieškelis ir 
SKRAIDANTYS “GRA- 

bAF
M V'“'--

Sahdariečiai sugužėjo į A. L. 
D. L. D. 4-to apskričio iea- 
ftą-koricei’t'ą. //

— Alio!

Mirė 1910 metų .transa.Ha n tiko 
** tekūnas^ •' sulaukęa^75\ mėtų 
* dnižiaus. 71 .

į vierią 
jus ate-

rengiam 
koncertą

North 
klausantieji Susivienijimui Lie
tuvių Amerikoje, rengia link
smą balių, kuris įvyksta vasa
rio 13 d., Užgavėnių vakare, 
Lietuvos Sūnų svetainėje, Bel- 
mont St. Baliuje gros Jono 
Vainausko orkestras. Atsilan
kiusieji tikrai pasitenkins, ne? 
visi žino, kad jei N. S. jaunuo
liai ką rengia, tai parengimai 
būna linksmi ir tvarkingi.

Jaunų lietuvaičių Ratelio 
parengimas

Nesenai įsikūręs mergaičių 
ratelis, rengia kortų lošimą —*■ 
“Card Party”. Parengimas įvyks 
šv. Jurgio parapijos svetaine* 
je, vasario 11 d.. 8 vai. vak.

Mergaitės užtikrina, jog lo
šėjai bus apdovanoti gražiomis 
dovanomis. /

“Sandaros” patėtigitnas 
p&sisėkČ 1 “

. . ? v4

Vasario 4 d., L/ M. Dr-jos 
svetainėje vielos sandarieč&i 
buvo surengę savo organizaci
jos — “Sandaros”, 20 nietiį 
jubiliejinį paminėjimą.

Programas susidėjo iš dainų 
ir muzikos, po programo įvy
ko šokiai, — na, ir senddičjų

sak a n* 
jų vadovą. — lai ir 
jot?

— Tai, matai, mes 
vakarienę, jie rengia
su teatru. Mes jiems tikietus 
pasiūlėm, nusipirko ir pasiūlė 
mums savo tikietus. Nusipir
kom ir dėl to dabar esame ko
munistų parengime.

Įvyko minėtas sandariečių 
kOncertas-vakariene. čionai da
lyvavo keli komunistai, socia
listai 'ir daugelis bespalvių pir
meiviškų žmonių; jeigu žiūrė
sim į religišką pusę, tai gali
ma sakyt, buvo daug katalikų 
— tautinių ir ryminių.

Vienas sandariečių vadovas 
pasilenkęs palei langą kalba 
bolševikv/ojančiai moteriai: Jau 
ką rdarysit, nedarysit, ale 
ciallstų neremkit.

Jis pats lankosi į visus so
cialistų ir bolševikų parengi
mus.

Vienas bolševikas sako man; 
užsiminusiam apie bendrą 
frontą: “Politinis frontas ne
veikia tarp lietuvių”.

“Bet dailės frontas,1 o taip
gi kultūrinis, ekonominis fron
tas galifnas ir jisai šičia, šio
je svetainėje yra, ir ne kartą 
jau buvo.

“Ekonominis frontas”, jisai 
pabrėžė. 6 apie dailę ir kultū
rą nieko nepasakė. „

Kaip kils nori, tegi‘1 sakd 
apiė bendrą frontą, o Pitts
burghe bendras frontas iki tairi 
tikro laipsnio buvo ir yra, nors 
draugijų sąryšio nėra, šitaip 
sąryšiui laikąs d6b£r prddėt 
organizuotas Jan ne taip bergž
džiai; kaip seniau kelis Kartus 
buvo pradėta ir daugiau nie
ko nem.veikta (tm reikalu.ftiri reikaM

■r

Our Chąrming

Vasario 1 d., United Press 
iš New York, N. Y., praneša, 
kad pasimirė Walter Wellnirin, 
kuris pats pirmutinis 1910 me
tais bandė perskristi platųjį 
Atlantiko vandenyną. Jis* buvo 
pagarsėjęs -tais laikais, kaip 
kad daba? pulkininkas Lind- 
berghas. Bet per paskutinius 
kelis metus jis buvo visų iš
mirštas.

Walter Wellma/n savo jauno
se dienose pirmiausiai buvo pa
garsėjęs kaipo Arktiko kraštų 
tyrinėtojas ir keliauninkas. Jo 
bandymas perskristi Atlantiko 
vandenyną 1910 metais su di
rižabliu “America” pasibaigė 
nesėkmingai.

Tų laikų oro laivas “Ame
rica” buvo maždaug panašus 
į vokiečių Zeppeliną, nors, ži
noma, negalėjo prilygti dabar
tiniams vokiečių cepelinams. 
Tasai dirižablis tyrojo 228 pė
das ilgumo ir buvo dviejų mo
torų po 80 arklių jėgos varo
mas.

“Americ’ai” pasileidus į ke
lionę per platųjį Atlantiką, ir 
išbuvus ore 72 valandas bfei 
nulėkus tik apie 400 mylių, ta
po prarasta viltis perskristi 
Atlantiko vandenyną. Lakūnas 
AVellmarias, pamatęs plaukian
tį laivą leidosi j vandenį ir li
ko išgelbėtas.

Atsižvelgiant į tų laikų tech
niką ir oro navigaciją, visgi 
tenka pasakyti, kad lakūnas 
Walter VVefiipanas padarė drą 
sų; ir didelį progreso žingsnį. 
Tais laikais, tur biš, daugu
ma manę, kad tai tuščia ir ne- 
įvykinama- svajonė perškristi 
Atlantiko vandenyną.

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
TUKĖJO GERIAUSI PA

SISEKIMĄ OViACtfOJ 
19S3 iri.

Rebently ii) thė Naujienom 
mentlbii was madei in dne of 
flie young fvlks’ eolumiis^ thĄt

Washingtcn, D. C., sausio 29 
— SriTig United Press pra- 
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riėšifhui praeiti 1938 metai bu
vo fikMU sėkmingi Suvienytoms

• . 'f i ■ f • ’ ' ’
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Ktir žuW fflaug'

Tai taip yra Įakųrlų vadina
mi Pennsylyaijijbįs//didieji Alle- 
gheny kalnai , Įr primityviai 
lėktuvai, kuriai!' būdavo važi
nėjamas oro primas tarpe New 
Yorko, Chicago#/ir Clevelan- 
do. - //bif'i

Kai lakusias Juozas Janušau- 
skas lankeli/ Ęį|tfibųrghe a.Y.ia-- 
ei jos dienos reikalais, tai teko 
su juo išsikalbę.ti ir. apie garr 
siuosius Alleghėhy kalnus bei 
patirti, kaip ląknnai žiuri 
j\ios. Man buvo, gana įdomi Ja
nušausko nuomiėriė apie Alle- 
gheny kalnus1, kadangi ir aš 
pats ^ęsu susipažinęs praktiškai 
SU J 
mis, kaipo gelžgalio lokomoty
vo pečkuris. Aš turėjau laimės 
daug kartų važiuoti per turis 
didžiuosius kairius.•r

Reiškia, aš ir turiu šiokiu 
tokią nuomonę /apie • Alleghe’- 
nies. Aš žinau, /kad keliaujant 
per Alleghenies" visada rėik:ri 
specialio prisirengimo ir dide
lio atsargumo. Dažnai kalnuo
se prisieina kovoti su tiršto
mis miglomis, dėl kurių sun
ku signalai matyti.

Daug gelžkeliečių yra padė
ję savo galvas Allegheny kal
nuose, ypač mašinistų, pečku- 
rių, bei automobilistų. Bet, tm 
būt, daugiaUsia pųįs žuvusių pa
što lakūnų.

Užklausius laįiino Janušau
sko, ką jis mano apie Alleghe 
ny kairius, jis atsakė, kad da
bartiniais laikais v ir prie da
bartinės technikos Allegheny 
kalnai neturi dįdėlės reikšmės. 
Bet buvo, laikąį ykąda lakuna 
sakydavo, kad Allegheny kal
nai ' ‘ _ L ‘ , 
o tie lėkiu zrii, (tūriais būdavo 
vežamas paštas tai kdip ir 
skreiidantys “grabai”.

Toliau paklausiau Janušau
sko, su kokiu sunkumu lakū
nai dai.įiausiai susiduria lėk
dami per Allegheny kalnus. Ja
nušauskas atsakei kad vasaroš 
metu su miglomis ir audromis; 
o žiemos metu, tai dar prisi
deda lietūs, kuris dažnai "Vir
sta ledais ir aptraukia jais lėk- 
tiiVą. Dabartinių' laiku rųiglos 
ja'ū riėtūri jokios.^didelės' reik
šmės kalhūošė1, kadangi s ii pa
galba radio ir lėktuvo instru
mentais miglos yra nugalimos. 
B'ėt nuo ledų, dar kol kas nė
ra tinkamos apsaugos.

žiauriomis paslapfybė-

j Sausio Į d. 1934 m. pakvie
timu p. J. V. Grinius, naujo 
pirmminko VVS. skyriaus, bu 
vo sušauktas ant greitųjų ceri 
tro komisijos .pasitarimas. PaL 
įtarimas reikaliiiga's buvo tcA 
dėl, kad p. Grinius gavo laiš
ką nrib ALTASS cėhtFd komK 
tėto, Chicagėj, braširint prisių
sti pinigus, raikomi.^ musų 
VVS. komiteto ižde pirkimui 
“Kitiilšriieą Aritėą” lakūnui 
jta^toušAtiš^ ALTASS 
ceritėo komiteto laiške išdėsto
ma, kad derybos lėktuvą pirk
ti jau vedamdš ii* kad pinigai 
reikalingi turėti jdt? centro ka- 
;soj;

Pasifrifiriiris įvyko pirm., p. 
Gifiriiriuš Dalyvavo J. V. 
G^irihiš1, pirrii., A. Tvriranavi- 
čia, ižd., Ž. Jarikauskriš, rast., 
Dr. Ė. G. Klimas, narys, ir 
Kaz. Slyvilias, kasos globėjas. 
Kiti kasos globėjai Frarik Moc
kus ir Kaž. Valys dlfei 
čįų užsiėmimo sutikimus 
vė “by proxy’’.

* • . , ,

Kadangi reikalas antro
vių skridiiho per Atlantiką yrA 
labai netolimas ir svarbus, tai 
VVS. centro komisijos nariai 
nieko negalėjo priešingo atras
ti, kaip tik kiro veikiausiai pa
siųsti esamus ižde pinigus, ku
rie (am tikslui buvo skirti. Iš 
SUiHėi'igtds Lietuvių Aviacijos 
dieribSy spalio 22 d. 1933 m. la
kūnui R', j. Janušausl<L‘i musiĮ 
mieste gryno pelno palikė 
^307.02. Prie to aukojo Mr. ir 
Mrs. J. Ilamanauskas — $5.00, 
ponia Grinienė — $2.00, Dr. 
E. G. Klimas — $2.00 ir p. 
Grinius r- $2.00. Viso tą die
ną suaukojo $11.00. Iš iždo nu
tartą pridėtu $300J)Į), taip kad 
|jso pasiųsta ALTASS Čhicą-. 
gpn, $311.00. įbėgantiems rei
kalams VŠS. komitetas paliko 
:$7M

Susibėgus reikalams ir pasi
naudodami susirinkįmo progri 
paskirstyta liko ir tie $54.90, 
kurie buvo palikę pas p. A. 
Tvaranavičia nuo 1926 m. Vi
suotino Lietuvių Seimo, laiky: 
to PhiiadęĮphia,’ Pa., laike Pa
saulinės Parodos. Dr. Ė. G 
Klimas, Z V; Grinius, A. Tva
ranavičia ir Ž. Jankauskas, bi^ 
vę Visuotino Lietuvių Šelmė 
rengimo komisijos, centro na- 
fiaį, todėl jiė ir tarė paskir
styti likusius pinigus lietuvių 
svarbiems reikalams ir tuo rei
kalą ir

^enRfadienis, vas. J), 1934

80, fcdtfhSft, Littuv'dft.
Girėrio paminklo statymui pi
nigai, laikinai* perduoti VVS. 
skyriaus komiteto iždah, kuriu 
bus prišiųšfi cėhtrah reikrilid 
ė^ant t

Mėsų lakūnas Jose^Ė K. 
Jarnės-JAWAtfšm prisiuntė
padėicAVdriėš šėkAnČm turinio 
laišką:

“Chičagė, Iii. 12-12-38.
Mr. J, V. Grinius, 
312d Richmond Street, 
PhtiAderpKu Fa.
Gerbiamas Tamista:

Kiek laiko atgal grįžau
cagon po ilgo maršruto po ly
tines kolohijaš*, Mikė kurio te
ko man apfan&yti ir jūsų mie
stą. Perstudij avęs • visų Avia 
cijoš Dienų rėžūltatus, randu, 
kad vi^os jos buvo nepaprastai 
sekiftirigdš, riežhirint įvairių oro 
aplinkybių! škuboto surengimo 
ar kitų nenumanytų kliūčių. 
Kiekvienas parengimas . buvo 
pasėkmingriš ^inarisiriiai, bet 
svarbiausias tų Aviacijų Dienų 
rezultatas buvo ehtuziazmas. 
kuris paširėiŠkė lietuvių visuc- 
riieriėjė ir idiriš Užtikrina, kad 
mano keliohe į Lietuvą seka
mais metais (ikrai įvyks.

Bet aš Aegaliu Aplenkti fak
tą, kad mano pastangos butų 
bi.’vūsios bergždžios, jeigu ne 
Tamistoš ir kitų jūsų bendra
darbių pastangos ir darbas prie 
įvairių parengimų įvykinimo. 
Užmiršdami savo reikalus, Jus 
pašventėte mario skridimui įvy- 
kinįmui savo laiką, darbą, ge
rus šuriiariymus, atsidavėte jam 
su viš'ri“širidŽia. tr (odei, aš jau
čiu, kad esu jums labai daug 
skolingas ir lai mario žygio pa- 
šišėkimriš Atlygina beht dalinki 
tį riudŠirdzrą pararną, kurią 
jus jam parodėte.

Šiuoirii as noriu išreikšti Ta 
miš tai ir prašau išreikšti nud 
manęs ir kitiems jūsų bendra
darbiams šiame reikale mano 
širdingą padėką, kuHą siūričh; 
jums su pAsitikėjiiri'ū, fdg Ta- 
hlįsta .ir kiti tęS pfridėtądai*, 
bą tojiau, kad Aš grilėčiAU sū 
stipria, greita ir galinga “LL 
TtTANiCA A^tKAJA” Atlikti 
tf-ArišAtlAritinį žygį į Kariną pa- 
šėkrriingal sekriiitį pAvAšąfį.

Visuomet su Juanis, 
Jėseph R. James-Jariuša risk aš”.

J

Naujiems Metams esant, at
likę svarbius rėikalus, cTafyvrai 
palinkėdami Viėri’A's kitam ge
ros

j. PoKfc; Č. Druictinis, A. tau- 
raitis, F. Rastic ir A. PUra«. 
Pasirodys taip pat ir choras; 
kuriam teks operetėje dainuo
ti labai grkŽių dainų.

Nėriri rėikalo aiškinti, kad 
Dailės/Ratelio choras yra ge
riausias visoje Wisconsin val
stijoje. ir tai ačiū K. Stepone 
vičiui, kuris tą chorą tikrai pa
statė ant tinkahios aukštumos.

Bus' ir solistų. Dainuos getai 
žinoma kenoshiečiams ir raci- 
niečiams dainininke M. Balčai- 
tis, o taip pat Ona Jankus. Al 
vyMs iš Chicagos kranas Jana
vičius, kuris yrą geras komi
kas ir geras dainininkas. Jis 
visuomet šauniai publiką pa
linksmina.

Nepraleiskite tad progos 
linksmai vakarą praleisti. Kvie
čiame ir kitų aplinkinių kolo
nijų lietuvius Atvykti ir kartu 
su mumis pasilinksminti'.

— Aihelia Bagdonas, kor.

kloties, nuskiibčjo kas sau1.
Z. Jankauskas, VVS. rašt.

Kenosha, Wis.
Operetė “Kiaminkrėtis ir Malū

nininkas”

f-

tai “peklos vieškelis”

ClėVeland, Ohio
' /^ .....

komitetą likviduoti.
p. S. Masickiis irgi 

buvri centrė, bet širiri laiku su
sieiti su juo nebuvo galima.

$54.90 . paskirstyta likosi se- 
kautiemš reikalams po lygią 
dalį: 1) — musų drąsuolių tra- 
gįngai mirūšiemsį a.a. DariAus- 
Giirėno paminklo statyrtiu, 
Amerikoj, $18.30; 2) — Vil
niui Vaduoti reikalams, Dr. 01- 
seikai, Vilniun, $18.30 ir 8)
— Vytauto Did. mriziejui $18.- p-lė JCleviėkas, p-ia A. Pūras;

Dailės Ratelio choras stato 
.scenoje operetę “Kaminkretis 
ir Malūnininkas” vasario 11 <L, 
German-American Home sve 
tainėje. Pradžia 6:30 vai, va
karo. Bilietai tik po 35 centus. 
Po vaidinimo bus ir šokiai.

Operetė yra gyva ir juokin
ga. Operetės perstatyme daly
vauja geriausi musų, kolonijos 
lošėjai ir dainininkai Būtent,

“Natetika Poltatka” pavyko la
bai gerai

Vasririo 4 d., Lietuvių Sve
tainėje, sklokininkai statė sce
noje operėtę “Natalką Poltav- 
ką”. Publikos pristrinkd bilna 
svetainė. Atvyko ir visi lietu
vių inteligentai: daktarai, ad
vokatai ir kiti. Sklokininkai 
džiau‘giasi, kad visi juos re
mia. Reikia tiesą pasakyti, jog 
jie ir neapvylė tą gražią pu
bliką.

Visi buvo patėhkiriti opere
tė. Pati savaimė operete Pa
taika Poltavka” yra gyva ir 
graži. Bet šiame atvėjyje vis
ką nusvėrė geri Artistai. Daly
vavo šie asmenys: Nastutės 
rolę atliko Si Kučinskaitė, Kor - 
čeniėnės B. Kasiulytė, Pe
tro —• F; Panzeris, Miko ~- 
L. Gaivinas, Tetervino* — J. 
Krasniekas, Aguonaičio — Tel
ksnys. Visi jie gražiai atliko 
savo rdfes,- O* ypatingai gražiai 
dainavo. *•
“ Ptf: • publika •«ktn>

širdingifttiBiifi sveikino artistus, 
d me^htAė špdovAiYojo gyvo
mis gėlėmis. Kiek man teku 

:pfrti¥tiy tai dagelis pageidavo, 
kad trumpoje ateityje škloki- 
nirikai Ir vėl k$ nors Sureng
tų. O tai padaryti jie' gali, ka
dangi turi gerų dainininkų.

L. PruSeika prisiuntė prisvei- 
kinimį ir apgail&tavb, kad ne- 
galėjas atvykti į parengimų, 
kaip buw pkšižddėjęs. Bet Va
sario 12’ d. jis tikrrif pasi žadė
jo atvykti j CleVėhfndą su pra - 
kalbomis; (domu, ar ir šf kar
tą' bimbihfaf kels kačių kon
certą, kad prakalbas išardyti. 
Iš jų galima to tikėtis.

Iš kitos pusės, sklokininkai 
bimbiniuš pas mus jau1 visai 
baigiri suvaryti į ožio ragą. Da
bar Bimbos adjutantai nebeži
no hėi nuo kurio galo pradėti 
bei kokias “raganas” pirmiau
siai gaudyti. Mat, dalykas tas, 
kad tok Bimbos avelės, kurios 
atsilankė į sklokininkų paren
gimą, buvo apšauktos “ragano
mis”. TiAr būt, pačiam’ “teisė
jui” Bimbai dabar teks tą klau
simą išspręsti. —Buvęs.

JL JL w Jl A JL

■Naujienų" žo-ties metu

Jubiliejaus Vakaras
• - .. • - ,>•••.■ -•

Kovo-March 4 d., 1934
tiETUVIV MOKSLO DRAUGIJOS SVETAINĖJ, Pittsburgh, Pa.

-■į \ ,• ’ . t. ■ i, • .

Programaš susidėk iš dairių, nlužikos ir kalbų. Kalbėk P. GRKVAltlS, “Narijiri- 
nų” Redakl^rihši

>
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Goeta Ljungberg
nuo

8 unc. dž

Wisconsin BRICK CHEESE sv. 19c

RADIO 20 unc

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

Subatoj, Vasario 10
ALEX’S BEER TAVERNkadangi

ALEX GEDVILAS, Sav

Alex Gedvilas.

UNIVERSAL 
RESTAURANT

Smagi Party Gimtu
vių Dienai Paminėti

Aukštas
Kenas

No; 2 
kenai

Gower-Lock
Swarthouit —

“PET” 
Evaporuotas

1701 So. Ganai St
Tel. Canal 7C71

750 West 31st Street
Prie pat Halsted St.

Gardus užkandžiai dykai. O gėrimai pąs

SKAITYKITE šf STRAIPSNELI 
IR PASINAUDOKITE

Paukštis, DDS., 
kalbą iš dantų

•Praise-God Tewke; Ar 
Faint-Not Tin 

Samoset

{ iPeoples Furniture krautu
vių duodamus radio programus, 
kurie įvyksta kas antradienio 
vakarais iš stoties WGES, įeina 
dauguma čionaitihių lietuvių 
dainininkų, žinoma, jr daininin-

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

A. A. NORKUS
Sav.

dninkių. Todėl kaip ateis 7:45 
valanda vakaro, atsukite savo 
radio ir pasiklausykite šio šau
naus programo. Programų ve
dėjas Antanas žymontas.

“Radio Pipirai0 linksmino 
klausytojus

Penktadienis, vas

PASTABA — Dauguma "Midtvett Storee” turi ir mttat tkyrtut, kur ru* 
galite pirkti gera mha paukštiena ir tt. uf femiautiar kaina*’

Mes suorganizavome speciali buso 
patamavima i Dr. Bonine, paskubu
sio Akiu Specialisto buveine Niles, 
Mich., kuris stebuklingai atsteigė re
gėjimą daugeliui ir apsaugojo kitus, 
kurie regėjimą butų praradę.

šis busas išvažiuoja tiktai nuo 1258 
S. Michigan avė. prieangyj (lobby) 
Crillion Hotel, tel. Victory 1988, 8 
vai. ryte kas pirmadienį, trečiadieni 
ir šeštadieni ir sugrįžta ta pačią 
diena. Rezervacijas reikia padaryti 
iš kalno.

Dėl tolimesniu informacijų ateiki
te. patelefonuokite arba parašykite. 
Kiti busai važiuoja kitur nuo vieno 
krašto kranto i kitą; taupykite. 
MICHIGAN MOTOR COACH STA„ 

Incorporated.

Dr. Howard Hanson rašo:
šį šeštadienį Metropolitan 

Opera Company perstatydama 
pirmutinį kartų pasaulyje ope
rą “Merry Mouht”. ir leisdama 
ją oru, apkarunavos savo ne
nuilstamo ir puikaus darbo vai
sius. Lygiai trys metai laiko 
atgal Metropolitan suvedė ma
ne pažintin su Richard L. S<to- 
kes, pareikšdami,. jog p. Stokes 
yra parašęs žodžius ameriko
niškai operai ir jeigu ji man 
patiktų, jie norėtų mane para
šyti tai operai muziką, turint 
mintyje pastatyti ją trumpoje 
ateityje New Yorke.

Ne kasdien kompozitorius 
gauna tokią garbę iŠ tokios įs
taigos ir, žinoma, aš jaučiaus 
labai patenkintu ir pagerbtu.

Dar labiau aš jaučiaus paten
kintas, kaip perskaičiau tą vei
kalą. Nes pamačiau, jog tai bu
vo ne tik vienas iŠ geriausių 
operų žodžių, bet ir pats apsa-

Kode! Skysti 
Liuosuotojai 

Nėra Kenksmingi

Pirmutinį kartą perstatoma A- 
merikoniška opera bus trans
liuojama iš Metropolitan šį 
šeštadienį. Kompozitorius iš 
Nebraskos, žodžių rašytojas 
iš Indianos ir apsakymas pa
imtas iš Massachusetts kolo
nijos.

Bolševikai apvaikščioja 
šimtų metų sukaktuves 
Lenino mirties . Lenino pasė
kėjai savo spaudoje reklamuo
ja Leniną kaipo vieną neklai- 
dingiausių darbininkų vadų.

Žinoma, jojo pasekėjams ga
lima atleisti, kad apie miru
sius vien tik kalba gerai, o už 
miršta blogumus, nes to žmo
niškumas reikalauja. Bet kad 
Lenino pasekėjai patys perša
si darbo klasei, persistatydami 
“neklaidingas”, tai šį bei tą 
galima pasakyti apie Lenino 
mokslą ir ką jis suteikė prole
tariatui.

Visų pirmą, Leninas prole
tariatui nepagamino nieko 
naujo, iš ko butų galima pa
simokinti ką nors naudingo. 
Plačiau pažvelgus į Lenino 
darbo vaisius, reikia apgailėti, 
kad taip atsitiko.

Prieš pasaulinį karą dauge
lio šalių proletariatas jau bu
vo gana tvirtai suorganizuotas. 
Moderninio socializmo tėvas 
Karolis Marksas buvo pareiš
kęs, kad kapitalizmas besivys- 
tydamas sutvers didelę klasę 
darbininkų. Darbininkai vie- 
nydamies ir šviesdamiesi pa
keis kapitalistinę tvarką į so
cializmą. Reiškia, pas darbi
ninkus reikia vieningumo ir 
tvirtos organizacijos, jeigu 
darbo klasė nori ką geresnio 
atsiekti savo naudai.

Pažvelgkime dabar ar Leni
nas buvo nuoširdus organizuo- 
tojas darbininkų. Visai ne. 
Pas Leniną ambicija stovėjo 
augmiau už viso pasaulio dar
bininkų reikalus. Leninui, bū
nant darbininkų organizacijoj, 
daugiausiai rūpėjo visokias 
frakcijas tverti ir vaidus kelti 
partijos viduje, kad tik paten
kinus savo ambiciją.

Rusijoj, po nuvertimo caro, 
liaudis džiaugėsi, kad plėšrių 
carų dinastija dingo. Rusija 
pasidarė laisva. Visa bėda 
buvo tame, kad naujai Rusi
jai reikėjo kariauti, nors ka-

kyrnas buvo 'taip labai suhar- 
manizuotas su mano palies ar
tistiškais jausmais ir impulsais, 
jog atrodė, kad tai buvo dėl 
manęs parašytas. Skaitant man 
žodžius, melodijas, kurios turė
jo būti sustatytos, rodėsi jos 
pačios be sustojimo dainavosi.

Opera ištisai amerikoniška
Pilniausioje žodžio prasmėje 

“Merry Mount” yra ameriko
niška. Operos žodžių rašytojas, 
p. Stokes, yra gimę* Indianos 
valstijoje. Jos kompozitorius, 
aš pats, esu gimęs Nebraskoj. 
Operos tema randama Natha- 
mel Howthornc apsakyme, 
“The Maypole of Merry Mount” 
kuriame kalbama apie graudin
gą, dramatišką, arba net ir tik
rai tragišką atsitikimą anksty
boje Massachusetts kolonijos 
istorijoje. Ten kalbama apie 
grupę raitelių (cavaliers) iš 
Anglijos, kurie bandė įkurti ko
loniją toje vietoje, kur dabar 
randasi Quincy, Mass. Kara
lius Charles I davė jiems žemės 
plotą, neatkreipdamas domės, 
jog ten jau buvo įsikūrusios 
puritanų sodybos.

Drama sukasi apie išsivysty
mą, arba taip nekurie gali sa
kyti griuvimą didvyrio VVrestl- 
ing Bradford, puritanų pasto
riaus bei jų vado budo. Tai la
bai ryškiai nupiešiama jo susi
tikime su Merigold, gražia rai
delių mergina, ir kaip tas susi
tikimas paveikia į jo protą ir 
būda.

grape FRurr Ltrir"1 4 19c

kingi jiems ir visiems svečiams 
ir viešnioms , už taip draugišką 
išreiškimą prielankumo.

V. P.

progresą Furniture Co. 
programas

praeitos nedėlios Progresą 
Furniture krautuvės radio pro- 
grąme dalyvavo Naujos Gady
nės choro nariai, po vadovyste 
Jurgio Steponavičiaus. Gražiai 
padainavo mergaičių choras.

Taipgi gražiai pavyko dviejų 
baritonų pono Valento ir p. Sa
dausko solos. Visos dainelės 
buvo ištraukos iš operetės Kas
tutės.

Ona Skever vykusiai padai
navo vieną p. Cherienės kom
poziciją. Radio pranešėjas Jo
nas Romanas pateikė žinių apie 
gaisrą, kuris ištiko Progress 
Furniture krautuvę 29 dieną 
sausio. Dabar daugelis musų 
tautiečių laukia, kada bus pa
skelbtas tas didžiulis fire sale.

Klausytojas.

Leninas—ne proleta 
riato vadas,--bet 

oportunistas

das.
Lenino darbai parodo, kad 

jis nebuvo organizuoto jas ir 
švietėjas prispaustųjų. žod
žiu, sakant, Leninas buvo pir
mos rūšies oportunistas. Džiau
giasi jojo pasekėjai, kad Sta
linas pastato dideles dirbtuves 
Rusijoj, bet kas čia naujo? 
Kapitalistinėse šalyse visur 
pilna dirbtuvių pristatyta. Tik 
štai kame skirtumas tarpe Sta
lino statymo ir kapitalistų. 
Kapitalistai vysto pramonę, pa
gal šalies reikalavimus ir dar
bininkams duodama teise or
ganizuotis ir reikalauti būvio 
pagerinimo. Pas Staliną dar
bininkui tos teises nėra. Jis 
turi priimti beverčius rublius, 

negali nei 
pavalgyti, 
apie įsi- 

gerų ra- 
pagalvoti.

šeštadienio vakarą, sausio 27 
d., įvyko smagi party ponios 
Marijonos Norkienės gimtuvių 
dienai paminėti.

P-ai Norkaj yra plačiai ži
nomi lietuviai bižnieriai, jau 
eilę metų užlaikantys gerai 
įrengtą valgyklą Bridgeporte 
— Universal Restaurant ad
resu 750 West 31 Street, tuoj 
prie Halsted gatvės.

Į šią party susirinko gražus 
būrys svečių ir praleido puiku 
vakarą.

P-iai Norkienei tapo įteikta 
gražių dovanų.

Party sumanytojos ir rengė
jos buvo ponios Franciška Za- 
rembienė ir Franciška Leščai?- 
skienė.

P-ai Norkai yra širdingai dė-

Rusiška ir Turkiška Pirti
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROĄi
arti St. Louis Avė. Ttl. Kedzie 890 '

Vanos, lietam ir draiko* »ano> 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtie moterimi 
įeredomit iki 7 ▼. ▼»

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranka ar gauti 
dieglį į peštus ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai • išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir aędengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bu* kimštis.

Per sttvlrŠ 60 nv*<. Anchor Pain« 
Expellerls buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam ikaustnu pa
lengvinimui. Visose viistinšse kaina 
3Se. Ir 70c.—skirtinga didumo bonkutšs. 
Tiktai tlkraoii turi Inkaro vaisbaŽenklj.

ras jau buvo ją visai nualinęs.
Leninas, pasinaudodamas 

Rusijos laisve, ir pamatęs pro
gą likti caru, prižadėdamas 
pasekėjams visokių gerybių 
padarė pučą. Nuvertė Rusi
jos darbininkišką laikiną val
džią. Nepaisydamas kas iš to 
išeis, sutrempė tą iškovotą lai
svę. Įsteigė baisiausi terorą. 
Panaikino spaudos laisvę. Įvy
kino pilietinį karą. Leninas 
atlieka kontrrevoliucijonišką 
darbą, magaryčioms suteikda
mas liaudžiai badą. Išnaikino 
milijonus Rusijos žmonių be
reikalingai.

Lenino agentai pradėjo kelti 
suirutę tarpe organizuotų dar
bininkų ir kitose šalyse. Skal
do jųjų organizacijas. Varto
ja demagogiją, ieško visokių 
raganų, pjudo vieną darbinin
ką, prieš kitą, sėja didžiausią 
neapykantą.

Darbininkai pasijunta ap
vilti Lenino agentų. Bet ką 
dabar darysi. Jųjų vienybes 
frontas jau suardytas. Pasi
mokinę Lenino gudrybių ir pa
jutę, kad darbininkai apvilti 
ir sudemoralizuoti, kiti gai
valai prižadą dar daugiau 
žmonėms, negu Lenine? agen
tai. Tai yra fašistai. Apvilta 
liaudis puolasi į glėbį, fašis
tams. Jų ta pati metodą, kaip 
ir leninistų. Visos liaudės tei
sės sutremtos. Vieni pasista
tė raudoną vėliavą, antri juo
da. Bet abieju peilis vieno-

IŠPARDAVIMASI

Pėtnyčioj ir Subatoj, Vasario-Feb. 9 ir 10

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

908-910 West Uth St.
Po .naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. - 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir nakti. — 
„„„„„Moterų diena seredomis.
SWIMMING POOL .... PHONE CANAL 9560

AflflIFIEO GEM MILKGOUKIES CHOCOLATE

lo veikimo viršūnės. Gi balotas 
?rgi yra didelis dramatiškumo 
įrankis. Pati opera sudaro didį 
spektaklį, ypač pagalba scene- 
rijų, kurios suplanuotos J. 
Mielziner ir nupieštos Joseph 
Novako.

Lošėjai, kuriuos p. Gatti- 
Casazza parinko, jokiame kita
me operos name pasaulyje ne
galėtų būti paantrinta. Išski
riant vieną, visi vyriausi lošė
jai amerikiečiai. Lawrence Tib- 
bet bus Wrestling Bradford ru

blis 
I 

Lady Merigold Sandys; Edward 
Johnson--- S
land; G lady s
Plentiful Tewke; Arthur Ander 
pon 
nold Gabor 
ker; James Wolfe 
ir kitas roles užpildys Irra Pe- 
tina, Giodamo Paltrinieri, Al
fredo Ganredo Gandolfi, Helen 
Gleason, Henriette Wakefield, 
Marek Windheim, Louis D’An- 
gelo, Millo Picco, Max Altglass 
ir Pompilio Malatesta.

Chorą išlavino Giulio Setai, 
šokius patiekė Rosina Gaili, gi 
Wilhelm von Wymetal, Jr. bus 
estrados vedėju.

Howard Hanson.

Naminiai, sveiki lietuviš
ki valgiai. Patarnavimas 
dieną ir naktį, su smagia 
šypsena.

IŠKILMINGAS KĘPURIU BALIUS 
Rengia LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR-Tiž RŪTĄ No. 1 

Subatoj, Vasario-Feb. 10 1934 m.
Hollyivood Svet., 2417 W. 43 St.

Pradžia 6:30 valandą vakare. įžanga 25c.
Taipgi bus duodamos dovanos tlemą draugams, kurie nesirgo per 

10 metų, taipgi kviečiame senus ir jaunus atsilankyti ir prie links
mos muzikos pasišokti, paragauti gardžiu užkandžiu ir šalto alučio.

( Kviečia KOMITETAS.

ŠĮ VAKARĄ DALYVAUJA 
RADIO PROGRAME 

Valerija čepukaitė-Smuikininkė
Kiekvieną penktadienio vaka

rą, Radio Kliubas leidžia oro 
bangomis gražinte programus iš 
stoties WWAE., 1200 k. nuo 
7:45 iki 8:30 vai. vakaro. '

Šį vakarą, kaip matote, da
lyvauja p-lė Valerija čepukai-

EXTRA SUSIRINKIMAS
šaukiamas CICERO L. DEMOKRATŲ KLIUBO 

Penktadienį, Vasario 9 dieną, 1934
Adresas 1500 So. 49th Avė. Pradž. 8 vai. vak.■ ’ ’ ' ■ .
Susirinkime dalyvaus svečiai kaip tai Mr, Gustai) O. 
Randa, Demokratų Kandidatas ant Ciceros Town Trustee 
Taipgi atsilankys Ciceros miestuko valdyba: Mrs. Rose 
Citchna, Mr. Niekotas Hendriksc * ir Henriu Ri Schivarzel 
ir daug kitų getų kalbėtojų. Po susirinkimo bus šaltas alus.

Visi kviečiami atsilankyti. —KOMITETAI

Kiekis skystam liuoiuotojo gali būt 
tnieruojamas. Jo veiktpias gali būt kon
troliuojamas. Prie jo nepriprasite: jums 
nereikės imti “dvigubu kiekį“ diena ar 
dvi vėliaus. Neigi švelnus, skystai 
liuosuotojai irituoi jutų inketur.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
išvalys vidurius, be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba yėliau.

Netinkami liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos var
tosite I

Pripažintas skystas liuosuotojas (toks, 
kuris yra plačiai vartojamas dėl suau
gusių ir kūdikių) yra syrup pepsin. 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin yra pres> 
kripcija, ir yra pilnai SAUGUS. Jo 
veikimas yra paremtas ant senna—na- 
turaliikat liuosuotojas. Žarnos nepa
sidarys priklausomos nuo šios pagal
bos. kas atfitinka nuo liuosuotojų. ku
riuose yra mineralinių* gyduolių. Klaus
kite savo vaistininko Dr. Ca1dweU’s 
Syrup Pepsin. Narys N. R. A.

Praeitą antradienį programą
pildė būrys jaunuolių, kuriems tė, vieną geriausių musų smin

Pranešimas Iškilmingo Atidarymo 
ANTAN S1MKUS ALUDES 

šeštadienio vak., Vasario-Feb. 10,1934 
2259 W. 13 St., kampas Oakley Avė.

Dykai lončius, geras alutis, gera muzika, šokiai visą naktį. 
Užprašome visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyti ir linksmai, 
smagiai laiką praleisti.

ANTANAS SIMKUS, Savininkas

“Merry Mount” apsakymas
Pirmas aktas parodo Brad

ford asmenybę puritanų sody
boje, kaipo žmogų tvirto budo 
ir lygiai stiprių lytiškų paitrau- 
kimų. šiame akte įvyksta jo 
susitikimas su Merigold. Ji iš
šausią jį meilėn, kas ant galo 
ir sunaikina jį.

Antras aktas parodo raitelių 
sodybas, švenčiančias gegužės 
dieną, kada puritanai apgobti 
nusiminimo, šie, vadovaujant 
Bradford, užpUola raitelių so
dybas. ‘

Trečio akto pirmas vaizdas 
parodo Bradfordą dar labiau 
linkstan't prie patenkinimo sa
vo piktų geidulių. Antras vaiz
das parodo jį sapnuojantį. Jo 
sapnas dar labiau sumišęs, kur 
jis nusileidžia net į pragarą ir 
kariauja su pačiu šėtonu, kad 
patenkinus savo geidulius.

Trečiame akte Bradford at
bunda. Jis atranda savo kolo
niją indijonų sunaikintą ir sa
vo pasekėjus išvaikytus, bet ir 
ši tragedija jo neatitraukia nuo 
jo pirmykščių geidulių prie Me
rigold. Jo geiduliai ir toliau val
dydami jo veiksmus priveda jį 
prie jo pražūties. Puritanai pa
griebia Merigold, apkaltinę kai
po burtininkę, nori ją nužudy
ti, bet jis išgelbsti ją nuo to, 
bet tuo pačiu jis pats pasiau
koja drauge su ja, įeidami į 
degančio kaimo liepsnas ir tuo 
išitarpindamas liepsnose visus 
savo proto ir jausmų pageida
vimus.
Amerikiečiai vyriausiose rolėse

R. Stokes ir aš esame lai
mingi turėdami tokias dideles 
galimybes, kaip muzikališkas, 
taip ir techniškas ”Merry 
Mount” pastatymui. Taipgi tu
rint taip didelį artistą, kaip 
Tūlio Serafin, pagaminti ir va
dovauti šį perstatymą; turėda
mi įvairius žymius artistus loš
ti tokias svarbias roles; turini 
tokį pulkų chorą 
choras pats savaime yra solis
tai, kuriam tankiai yra paves
ta atlikti dideles jausmingas 
dalis, kad privedus prie veika-

už dienos darbą, 
vieno sykio sočiai 
Rusijos darbininkai 
gijimą automobilio, 
kandų negali nei 
Rusai džiaugiasi ir savo gimi
nėms rašo į Ameriką, kai gau
na viena svarą lašinių daugiau 
į mėnesį.

Susipratęs proletariatas Le
ninui pagarbos neduos. Tik su 
gailesčiu gydys žaiždas, kurias 
padare leninizmas darbininkų 
klasei. P. Miller.

MUŠT ARDA _ ljttle^utchman

TAUPYKITE
Ant Geriausios Rųšies Gros erių

PIRKINĖKITE “MIDWEST STORES

Maloniai kviečiu visus savo gimines, draugus ir pa
žystamus atsilankyti į iškilnyngą atidarymą gražiai iš
puošto TAVERN. Bus šauiii muzika, galėsite šokti, kiek 
tik norėsite 
mane kuoskaniausi. ■ ,

Daug vietos dėl pasistatymo automobilių su APSAUGA

•BUY AT TH1

MIDWEST 
300 •NDneaeibKNT

CĮDOI? A TA r’tlU’irGir ‘?Daisy” Pimento, Relish, Oa-KjcjAJLI kzri,Ia.Ei>j.iy J Čomh , 4 uncįin np|cėl;R

Specialiai j
_SvarasL I

T AfiTNTTAT RAIKYTI Davies “Lincolnshire’^ 
___________Colio iv-nioti svaro pakelis IUC
Raikytos ar Pusės “Midwest” 

riCEd _________________ N; 2^ Įęenai , I

ŽIRNIAI Puikus Dideli “Bųį-Ben” No. 2 kenas 15c
MAYONNAISE “Midweat” džiaras 12c

SALERIAI traškus did. pundeliai 2 už 9c
TOILET “Midwest” O "f 

UmpIJĘč 1000 lapukų rolės ųgp už | f C

“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

KAVA 3 s 49c s.. i 
KASDIEN ŠVIEŽIAI SPRAGINTA

MILKAS
šinšilai “winthrop 4IKNIAI brand

NAU.TIENOS, Chicago, TO.
■ ■■ i .........     ~

vadovavo, A. Giedraitis. Toliaus 
dalyvavo Dr.

JkuHs pateikė 
higienos, o tarpuose buvo gra
žios piuzikos, įdomių praneši
mų ir kitokių įvairenybių, žin- 
geidų bei įdomu kiekvienam pa
siklausyti.

STORES
vetiGHiHjitHoob trintim

JUODA Arbata “Suprex” . A4 sv- pak. l0c 
GOR'NED BfifcF IIASli “Harding’s” švTkenas 19c 
MEAT LOAF ‘‘Drexel Farma” Sil Makardnaia lr-guriu Sv. 21c 

Malted Grabam CRACKERS SvG if Jį —
Paradine Soda CRACKERS “Paul Schulze” Pnl_ | 
BUTTER COOKIES _______________ B

FRUIT SALAD “Midwest” No. 1 aukšt. kenas 15c
DRIED SLICED BEEF “Broadcast” 21/o ,unc. stiklai 9c
T>r\T T T?TĄ AATQ Greitosios ar Regu-KlJljLdLlJ VA10 «Midwest

MIXED DRIED FRUITS Extra Puikus ........... svaras 15c
ORANŽIAI “Sunkist” .......... dideli tuz. 19c

PAIN-EXPELLER

______________





No. 2

P-le Stella Adomaitė, 
Chicago* III.

P-le O. Sabaliauskaite 
Marquette( Park, Chicago

P-le E. Lileikis, 
Marquette Park, Chicago

Bernice Malela
Waukegan, III.

Marijona Pal
Bridgeport, Chia Chernauskaite, 

licago, III.
P-le Aldona Grigonis 
Bridgeportas, Chicago

BALSAVIMO LAIKAS PRATĘS! 
IKI VAS. 21 D.

I

krcdil

dcagOj III. Chicago, III.

bus
už p<

“Miss Naujienos” Kontesto Tais;

P-1Č B. Gurevičiūte, 
Bridgeportas, Chicago

Iii

No. 19
No. 15No. 11

No. 20No. 4 No. 8 No. 12 No. 16

P-le J. Gurevičiūtė 
Bridgeport, Chicago.

P-lė M. Ascilla, 
Cicero, III

, ' P-lė T. Samuilaitė 
Roseland, Chicago

P-le A. Rakauskas 
Chicago,- 111.

P-le Helen Vespendraitė 
Chicago, III.

P-le Vera Stradomskaitė, 
Chicago, 111.

• Titulą- “Miss Naujienos” ir garbę vaizduoti Na’J 
sario 25 d. ir būti to Naujienų Jubiliejaus vakare 
■laimės >ta lietuvaitė, kuri bus populeriausia ir dailiau 
'do ir iš figūros.

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

Apie gyvo- veido ir figūros dailumą spręs konte: 
komisija gražuoles rinkimo vakare, kurs įvyks vaši 
'Lietuvių Auditorijoj. Į šitą vakarą sueis visos konte 
kiekviena, turės dėvėti baltą ar šviesią šventadienio

Teisėjai privalės duoti šituos augščiausius
Už didžiausią populerumą 50
Už gyvo veido dailumą 25
Už figūros ir pasielgimo dailumą 25.
Mergaitė gavusi daugiausia balsų teisėjų 

kai pripažinta populeidausia. ir gaus 50 kreditų 
mergaitė gavusi sekantį didžiausią skaičių balsų gai 
ditus ir t. t.

Teisėjams teks patiems spręsti apie gyvo Veid< 
apie figurbs ir pasielgimo dailumą, nes to nesimat 
grafijų. •

Jeigu jie atras tarp* 50 kontestančių tokią lietu1 
turės vieną iš didžiausių kreditų už populeriŠkumą 
jie galės atiduoti didžiausius kreditus už gyvo veid< 
o taipgi Už figūros it pasielgimo dailumą, tai ta iš ( 

jlietuvaičių pataps Miss Naujienos.
Jeigu kuri kontestantė neatvyks į kontesto vai 

rio 21 d. Lietuvių Auditorijoj, tai tas bus priimta 
i pasitraukimas iš kontesto.

Teisėjų vardai bus paskelbti už kelių dienų pri 
21d1.

Kuponus skaitytojai’ gali' pildyti po vieną kiekvi 
ir visus1 atsiųsti arba atnešti asmeniškai į “Naujien 
tės pabaidoje.

Balsavimo laikas 
pietųv z : 
i ■" ■ ■

irtha Gavenes, ' 
imt, Illinois

pratęstas iki vasario 21 d. 3 vi



No. 25 No. 39No. 28 No. 47

No. 40 No. 44

No. 49

No.» 33No. 30

No. 38 No. 50

(Kandidatės pilnas vardas)

Ann Petrauskaite 
North Side, Chicago

P-1S1 F. Barėsas
1 Chicago, 111. ’

P-lė Jtfne Yates 
Chicago, III.

P-lė S. Lauksh 
Chicago, UI.

Rose Kareivaite 
Bridgeport, Chicago

P-lė R. Kartanas 
Marųuette Park

P-le Wiczus 
Chicago, III.

P-lė Elena Butėnas 
Marąuette Park, Cliicago

P-le C. Maculis 
Chicago, III,

P-le Uršula Klebonas 
18 apielink-ė, Chicago

Julia SaduliutS 
Roscland, Chicago

Eugenia Petkus 
Town of Lake, Chicago

P-le O. Kočiutė 
Cicero, III.

P-le Rūta Kiela 
Cicero, III.

P-le S. Mikulskaite 
Chicago, III.

P-lė Helen Treigytė 
Chicago, III.

Elena Balčiūnaitė 
Town of Lake, Chicago

Estelle Pacevičiute 
Marąuette Park, Chicago

Birutė Lauchiskaitė 
Chicago, III.

P-lė S. Rimkaitė 
Chicago, 111.

Ann Zewall 
Bridgeport, Chicago

P-lė N. Mikna 
Chicago, III.

Aldona, Milleriute 
Brighton Park, Chicago

P-le Anne Jerunas 
Chicago, III.

P-Je A. Navickaitė 
'■; Caccro, III.

Šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei 
kurią balsuojama.

P-lė Jennie Gruodis 
Racine, Wis.

Penktadienis, vąš. 9, 1934

“MissNaujienos” 
balsavimo kuponas 
Balsuoju už .... •....................................................................•............

, Kuponus siųskite

Miss Naujienos” kontestas 
1739 Sd. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
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Morning Star Klubas

PRANEŠIMAS

ALTASS

Robert Loiiia Stevenson

a

£

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

darbui.
F. F. Puteikis, sekt.

««.oo 
4.00 
2.50 

Money

8c 
18c 

....  75c
Chicagoj,

$7.00 
3.50 
1.75 
1.25 

75

Naujienos) eina kasdien. išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Haleted *?t. Chicasro. 
111 Telefoną* CANal Wjfip

amerikiečiai, atsiliks!- 
savo brolių senajamSubscription I Rates:

$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside o f Chicaao
$8 00 per yw»» »n C’hicaKi 
3c <>er <-<>py

Entered as Sečond Clas$> Matter 
March 7th 1914 a) the Post Office 
of Chicaro. III undft» th* <et nf 
Marrb Vrf IM79

. _______ -T * J by
Fhe Ūthuanian Newa Pub. Co.» Ine.

BrightonparkieČiai-vėl į darbą 
skridimo naudai

(Tęsinys)
^tėptelėjau, labai susiru-

Verifi A i Kartumu

Turtų Sala

'f

NAUJIENOS
Che Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday
U__________ —. _

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P GRIGAITIS

UŽsiaaky tnokaina :
Chicagoje — naStuTv

Metams ............... ........ .......
Pusei metu .........................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui *

Chicago] per išnešiotojus
Viena kopija ................
Savaitei
Mėnesiui ..... ............ ........

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu' 

Metams- 
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų .......... .
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto 

Orderiu kartu uu užsakvmu

Organizuotoji piktadarybė vėl laimėjo stambią per
galę ant teisėtumo: St. Paul bankininko Edward G. 
Bremer tėvas buvo priverstas užmokėti $200,000 “kid- 
naperių” gaujai, kuri tą bankininką buvo pagrobusi ir 
išlaikė paslėpusi per 22 dienas.

Policija nestengė tų piktadarių surasti., ir pagrob-1 
tasai milionierius turėjo savo gyvybę atpirkti, žmog-' 
vagiai padarė gerą biznį.

Blogas yra paliudymas valdžios sistemai, kuri ne-' 
užtikrina saugumo žmogaus gyvybei ir laisvei.

dyba nėra parlamentas, kuria
me partijų atstovai tąsosi dėl 
valdžios, prestyžo ir šiltų vie
tų. Visi jos valdybos nariai dir
bo (jau penkis mėnesius!) be 
jokio atlyginimo, dažniadsia pa-;

• tys padengdami ir savo išlai- i
• das. Politikos ir partijų klausi- i 
mai jos posėdžiuose visai nebu-

idavo svarstomi. Reikia manyti, 
kad taip bus ir toliau.

“Naujienoms” rupi, kad dau
giau negu įpusėjęs darbas bu
tų sėkmingai atliktas iki galo, 
todėl joms yra malonu, kad 
ateina į 'talką naujų jėgų. Jų 

I prisidėjimas yra aiškus įrody
mas to, kad antrojo tranzat- 
iantinio skridimo idėjai prita
ria plačioji Amerikos lietuvių 
visuomenė.

JAU IR “DRAUGAS” ŽADA 
REMTI

Sakoma, kad prieš vėją ne
papūsi...

Vakar “Draugas“ įdėjo pir
mame savo puslapyje praneši
mą apie ALTASS Valdybos pa
didinimą ir sako, kad dabar 
jau ir jisai “skelbs komiteto 
darbus ir ragins visuomenę ir 
kito musų drąsuolio lakūno Ja
nušausko žygį paremti.”

Iki šiol jisai sakosi nerėmęs 
antro tranzatlantinio skridimo 
reikaRr dėl to, kad komitetas 
“buvo vienpusiškai sudarytas 
ir neatstovavo visos musų vi-j v
suomenės”. Tai, žinoma, yra i Ą I T A 0 0 71 MI fl Q 
tiktai bandymas pasiteisinti. £11 I £1AA LlllIUu 
ALTASS valdyba nuo pat pra-l 
džios susidėjo iš įvairių nuo-1 
monių žmonių, kurių tarpe bu
vo visų srovių žmonių, o dau
gumą sudarė asmens, nesusiri- 
šę su jokiomis partijomis. Prie 
to juk ir pats “Draugo” redak
torius buvo atkartotinai kvie
čiamas stoti į tą valdybą, ir 
jeigu jisai neprisidėjo, Hai ne
buvo pamato kitus dėl lto kal
tinti.

Neatatinka tiesos taip pat li
tas “Draugo” pareiškimas, kad 
jisai antram jam skridimui iš 
esmės pritaręs, tik kritikavęs 
“komiteto sudarymo būdą”. Vi
si, kurie atsimena, kokių ne
gražių užmetimų “Draugas” 
skelbė savo špaltose prieš patį 
lakūną (ir atsisakė tuos šmeiž
tus atšaukti, kada James pa
siuntė jam laišką!), žino gerai, 
kad Chicagos katalikų organas 
ėjo daug toliau, negu jisai da- 

.bar prisipažįsta.
Bet tiek to. Iš naujo kelti 

tuos ginčus neverta. Antro 
tranzatlantinio skridimo rėmė
jai visuomet laikėsi to nusista
tymo, kad reikia ne vaidytis, 
bet dirbti ir, nežiūrint visos 
opozicijos, jų darbas buvo sėk
mingas. Pereito mėnesio 20 die
ną Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantinio Skridimo Sąjunga 
jau buvo sukėlusi daugiau, kaip 
$6,000, o darbas ėjo ir po to, 
taip kad dabar ALTAS Sąjun
goje — centre, kolonijų komi
tetuose ir aukų rinkėjų ranko
se — jau turi būti su viršum 
septyni tūkstančiai dolerių. 
Aeroplanas jau yra parinktas 

_ir užpirktas!
Dabar, suprantama, tas dar

bas turės eiti dar sparčiau, ka
da prisidėjo daugiau jėgų. Mes 
norime tikėti, kad naujieji 
ALTASS valdybos nariąi, ateis 
I šią organizaciją tikslu pasi
darbuoti bendram reikalui, o ne 
“atstovauti” kokioms nors par-j 
tinėms grupėms. ALTASS val-

Lietuvos Aero klu
bas žada paaukoti 
10,000 litų skridimui

Amerikos Lietuvių Trans- 
Atlantinio Skirdimo Sąjungos 
pirmininkas p. A. Kartanas ga
vo laišką nuo Lietuvos Aero 
Klubo, kuriame, tarp kiko ko, 
sakoma, kad Aero Klubas pri- 
sidėsiąs prie antro lietusių 
trans-atlantinio skridimo su 
10,000 litų auka.

Be to, Lietuvos laikraščiuo
se tilpo sekamo turinio Lietu
vos Aero Klubo komunikatas 
antro trans-atlantinio skridimo 
reikalu:

Praėjusį rudenį Lietuvos 
Aero Klubas nuodugniai 
svarstė kilusį Amerikoje su
manymų organizuoti antrų 
transatlantinį skridimą obaL 
siu—baigti a. a. St. Dariaus 
ir St. Girėno žygį. Lietuvos 
Aero Klubas tuomet konsta
tavo, kad a. a. Darius ir Gi
rėnas užsibrėžtą uždavinį at
liko: jie garbingai nugalėjo 
Atlanto vandenyną ir savo 
nepaprastai tiksliu skridi
mu nustebino pasaulį, o jif 
tragingoji mirtis kelionės pa
baigoje tik dar ryškiau pa
brėžė jų žygio didingumą. 
Todėl Klubas priėjo tuomet 
išvadų, kad žuvusių didvy
rių atminimų pagerbti derė
tų tik kitu kuriuo pasauli
nes reikšmės žygiu, o ne į- 
vykdyto žygio pakartojimu.

Dabar gauname patirti iš 
laikraščių, kad Amerikoje vėl 
organizuojamas transatlanti
nis skridimas, tik kad dėl jo 
yrą kilę didelių ginčų Ame
rikos lietuvių visuomenėje. 
Viena jos dalis norinti su
burti visas lietuvių pajėgas 
didesniam ir gražesniam a. a

■M/ ) J
/ L .
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NAUJIENOS, Chicago, III

Dariaus ir Girėno paminklui 
pastatyti, kita gi dalis tro
kšta pagerbti žuvusius nau
ju didingu žygiu jų garbei. 
Mums ištolo atrodo, kad abu 
sumanymai yra lygiai, gra
žus, kilnus, ir amžina garbe 
bus abiem visuomenes dalim, 
jei kiekviena jų .tikrai Įvyk
dys savo sumanymų.

Lietuvos Aero Klubas yra 
pasiryžę,-: remti kiek išgalė
damas kiekvieną dideli lietu
vių žygį aviacijos srityje, jei 
jis bus tikrai rimtai suma
nytas, tinkamai rengiamas ir 
teiks pasisekimo šansų. Apie 
naujų sumanytą skridimą 
Lietuvos Aero Klubas iki šiol 
neturi pakankamai tikslių in
formacijų. Tuo reikalu jis 
kreipėsi j Amerikos Lietu
vių Transatlantinio Skridimo 
Sąjungą— (sutrumpintai 
Altass) ir laukia iš jos 
rų žinių.

Lietuvos Aero Klubas

neša “Lietuvos Aidas“, paau 
kojo Vytnutos Didžiojo muzie 
jaus statybai ir antro lietuvių 
transatlantinio skridimo naudai 
po 200 litų. Tai bite jau kelin 
ta stambi auka patfiotingų Lie 
tu vos tautiečių šitam darbui 
Ar mes 
me nuo 
krašte?

Brighton Parko 9 ALTASS 
skyrius, kiek pasilsėjęs, vėl ma
no pradėti ką nors tokio nau
dingo veikti skridimo naudai. 
Atrodo, kad roselandiečiai nori 
mus pralenkti. Bet brighton- 
parkiečiai nemano pasiduoti ir 
pasilikti užpakalyje.

Todėl kviečiame visus susi
rinkti penktadienio vakare 
Hollywood Inn svetainėn, 2417 
W. 43rd St., vasario 9 kaip 
pusę po 7. Atsilankykite visi, 
kaip komiteto nariai, taip ir 
tie, kurie pritaria tam kultūri
niam

ne- 
sisiulė i\ągalbon antram trans
atlantiniam skridimui orga
nizuoti, nes niekas į jį tuo 
reikalu iš Amerikos nesikrei
pė. Bengiant pirmąjį skri
dimą St. Darius ta prasme 
paklaustas atsakė vienam 
Klubo valdybos nariui raštu, 
kad skridimą Amerikos lie
tuviai laiką vien tik jų pa 
čių garbės dalyku. Kaip šiuo 
kartu manoma sutvarkyti fi
nansiniai skridimo^ reikalai 
mes nežinome. Lietuvos Aero 
Klubas tik pasižada, kad j e? 
A.L.T.S. Sąjungai pritruks 
lėšų nužiūrėtam tinkamam 
lėktuvui įsigyti, jis tam rei
kalui įneš iš savo kuklių su
mų—10,000 litų. Apie tai 
raštu pranešta ir A.L.T.S. 
Sąjungai.

Lietuvos Aero Klubas ir 
dabar priima tam pačiam 
specialiam reikalui aukas Da
riaus ir Girėno Fondan, ku
rio paskirtis yra remti lie
tuvių pasaulinio masto žy
gius aeronautikos srity.

(pas.) Prof. Žeųiąitis, 
L. Aero Klubo Pirmininkas, 
(pas.) Lakūnas J. Krygeris, 

•Sekretorius.

NORTH SIDE. — Morning 
Star Klubas subatos vakare, va
sario (Feb.) 10 d., Klubo svet., 
1654 N. Damen avė., turės ba
lių raudai James-Janušausko 
skridimo Lietuvon.

Visi klubo nariai ir pašaliniai 
North Sidės lietuviai esate 
kviečiami atsilankyti 8 valan
doje ^vakare į minėtų vietą;? ir 
paremti šį klubo patriotingą lie
tuviams darbą.

NORTH SIDEįi - 
skyrius rengia didelį balių ba
landžio (April)‘15, 1934 North 
West Hali, 2403 W..North avė. 
naudai antro rtransatlantinio 
skridimo. Prašome visų North 
Sidės draugijų tą vakarą nieko 
nerengti ir kviečiame visus 
northsidiečius lietuvius atsilan
kyti į ALTASS/.parengimų ir 

Lietuvos Vidaus Reikalų Mi- parodyti ką northsidiečiai gali 
materijos tarnautojai ,kaip pra- padaryti. —Komitetas.

Lietuvos Vidaus Reika
lų Ministerijos Darbi
ninkai 200 litų skridimui

■  U, . .

jo vyrai slinkę prie jų, nei 
viena gyva dūšia nebebūtų pa
mačiusi aušros. 'Tai matot, ką 
reiškia sužeidimas kapitono, 
aš sau maniau; f ir vėl aš ašt
riai kaltinau pats, save už ap
leidimą jų tokiame pavojuje 
su taip mažai vyrų budėji-| 
mui. '.

Dabar aš jau buvau prie 
durų ir jau stačias, Viduje bu-

Aš
pinęs ir gal nemažai nusigan
dęs. Mes nekuriandavome to
kių didelių ugnių. Kapitono 
įsakymu, mes hedegindavom 
malkų, bereikalingai, todėl aš 
pradėjau bijoti, jog kas nors 
blogo buvo atsitikę man nebū
nant namie.

Aš ėjau paslapčiomis aplink v(> tamsu, todėl aš nieko nega- 
rytinį aikštės galą, vis taikiu- ’ Įėjau pamatyti. G kas link 
damas laikytis šešėlyje, o su- garsų, tai aš girdėjau nuolati- 
radęs patogią vietą kur buvo nį miegančių knarkimą ir kai 

'kada plasnojimą ar snapo kle- 
aš replio- ggjį1Uą, kurių ąš niekaip ne- 

tamsiausia, perlipau tvorų.
Saugumo deliai, 

jau ant visų keturių ir neiš
duodamas jokio garso, trau
kiausi link namo kertės. Pri
siartinant, mano širdis aprimo 
ir pasidarė daug lengvesnė. 
Tai nėra taip malonus gar
sas, ir kitais atvėjais aš pats 
protestavau prieš jį; bet šį 
kartų tai buvo kaip muzika 
girdėti savo draugus visus 
krūvoj knarkiančius taip gar
siai bei ramiai iš sunkaus 
miego. Tas jurų budėtojo šau
ksmas tie gražus ' žodžiai, 
“Viskas tvarkoje“, niekad ne
buvo taip nuraminę mane.

Vis dėl to, nebuvo nei ma
žiausios abejonės viename rei
kale: jie vis dar tebelaikė bai
siai negerų budėjimų. Jeigu 
vietoj manęs butų Silver’is ir

galėjau suprasti.
Rankas ištiesės, aš ėjau vi

dun. Man reikia atsigulti nuo
savoj vietoj (aš maniau, ty
liai nusikvatojęs) ir džiaugs- 
tis iš jų veidų išraiškos, kai jie 
pamatys mane ant rytojaus.

Mano koja užminė kų tokio 
tai buvo mie-nepastovaus

gančio koja; ir jis pasijudino 
ir suvaitojo, bet nepabudo, j 
’ O tada staiga išsiveržė ašt

rus balsas tamsumoję:
“Ispaniški doleriai! Ispaniš

ki doleriai! Ispaniški dole
riai ! Ispaniški doleriai! Is-! 
paniški doleriai I” ir taip to
liau, be jokios permainos ar p 
pauzos, lyg kokio mažo malū
nėlio tarškėjimas.,

<BUS. da^u)

Penktadienis, vas. 9, 1934
—T

Džiaugsmas ir 
Entuziazmas

Smagu yra matyti su kokiu džiaugsmu ir en
tuziazmu musų jaunuolės ir jaunuoliai rengiasi 
prie Naujienų Jubiliejaus vakaro, vasario 25 
dieną Ashland Auditorijoj.

Musų gražiosios lietuvaitės trokšta laimėti 
garbę būti MISS NAUJIENOS Naujienų jubilie
jaus vakare. Visos žino, kad tik viena gali būti 
išrinkta, ir išanksto nei viena neturi širdyje pa
vydo. Tas toli nuo jų minčių. Jos visos tik tro
kšta Naujienų Jubiliejaus vakarui kuo didžiau
sio pasisekimo, ir kiekviena iš jų, kuri tik gali 
dainuoti, yra prisidėjusi prie Naujienų Jubilie
jaus Choro.

Kada viena iš 51 * gražuolių taps išrinkta 
būti MISS NAUJIENOS Naujienų Jubiliejaus 
vakaro vaizduotėje, mes visi, o ypatingai visos 
mergaitės, patiksime ir pasveikinsime ją su 
džiaugsmu, meile ir entuziazmu, kaipo Naujienų 
vaizduotoją ir simbolį 20-ties metų sukaktuvių 
dienoje. Ta diena jau nebetoli.

Naujienos daugiausia prisidėjo prie lietu 
„vių vardo iškėlimo Chicagoje ir vakarinėse Ame 
rikos valstybėse. Kiekvienas lietuvis šiandien 
gali pasigirti ir pasididžiuoti, kad lietuviai turi 
savo dienraštį Naujienas, kad tai yra jų didelis, 
pažangus, bešališkas, rimtas ir visatinai myli
mas dienraštis, kurs plačiai apima ir gaivina visą 
lietuvišką gyvenimą. Ačiū Naujienoms visi lie
tuviai šiandien gerbia lietuvio vardą ir todėl lie
tuvių vardas yra čia ir kitų tautų gerbiamas. O 
nuo musų vardo garbės priklauso musų gerovė, 
musų pasisekimas darbe ir biznyje.

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

Scenoje matysime linksmą, juokingų ir 
griaudžių bei iškilmingų vaizdų. Tai bus ne 
skolintos, bet musų pačių lietuviškos kūrybos 
pavyzdys, žodžiai, dainos ir muzika specialiai 
parašyta ir pritaikyta tik šitai didelei lietuvių 
celebracijai. Autoriai yra Kl. Jurgelionis ir Pet
ras Sarpalius. Musų geriausi dainininkai ir 
dainininkės, jaunimas, gražuolės, vaikai ir ma
žyčiai vaikučiai atvaizduos mums jų pateiktą 
kurinį. Visi sveikinsime Naujienas sukaktuvių 
dienoje ir Miss Naujienos bus visų musų širdin

• 1 • • • M. » •gų sveikinimų priėmėja.
Visi todėl laukiame Naujienų Jubiliejaus 

vakaro su džiaugsmu ir entuziazmu. Tai 
linksmas, malonus ir visiems neužmirštinas 
karas

bus 
va-
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Lietuviai Biznieriai ir jų Bizniai ;
GENERAL RADIO STORE

M. Shillas, kuris kartu* su pp. 
Milteliais laiko General Radio 
Store, adresu 3856 Archer Avė.

Genėtai Radio Store randa
si adresu 3856 Archer Avė., 
telefonas Lafayette 6195.

Biznio vedėjai yra pp. Mil- 
leriai ir M. Shillas.

Biznis tapo uždėtas 1927 m. 
Specializuojasi radios sritv, 
elektriknėse ledaunčse (refrige- 
rators), skalbiamose mašinose 
ir abelnai įvairiuose elektrikt- 
niūoše aparatuose.

Jeigu^prisieina įdėti bet ko
kios elektrikinės reikmenės na
muose, dirbtuvėse, apartmen- 
tuose, tai General Radio Store 
darbi} atliks.

Jeigu reikia pataisyti, per
būdavo! ar refrigeratorius, ar 
radios. ar skalbiamas mašinas 
— General Radio Store patar
naus.

Prie kraiituvės yra įrengta 
radioms taisyti laboratorija 
Ir pataisoma čia radios visb- 
kiausių išdirbysčių — senesnių 
ar dabartinių laikų. Visa kas 
kostumeriams reikia padaryti, 
tai duoti žodį, o įstaigos me- 
kanikas atsilankys į namt.’s ir 
duos apskaičiavimą (estimate). 
Arba, jei kas nop, gal ir pats 
atvežti reikiamą taisyti daiktą 
į krautuvę, ir čia tas daiktas 
bus pataisytas taip, kad ope
ruos kaip naujas. Ą

Jei kam reikia įtaisyti elek
trikinės iškabos, jos pataisyti 
arba jei reikia įdėti ar patai
syti įvairus elektrikiniai apa
ratai, tai General Radio Store 
ir tame pagelbės, ba p. Shillas 
yra kolegiją baigęs elektrikos 
inžinierius, turįs plataus paty
rimo elektros srity.

Pp. MillerfiTi ir Shillas laiko 
radios visų geriausių išdirbys
čių. Jas garantuoja 2 metams. 
Refrigeratorh’s garantuoja 3 
metams. Jei kas sugenda, tai 
atvažiuoja, pataiso, ir kostu
meriams pataisa nekaįtuoja nė 
cento.

Kredito duoda kostumeriams, 
kiek Jie nori. Mat, General 
Radio Store savininkai patys 
finansuoja biznį, tat ir libera 
]į kreditą pajėgia duoti.

Geheral Radio Store ypatin
gą tarnybą kostumeriams p. 
Shillas aiškina taip: Kada žmo
gus suserga, jis eina pas dak 
tarą; kada jam reikia vaistų, 
jis eina į aptieką; kada jam 
reikia gai/ti elektrikinį apara 
tą, jis ima jį iš elektriko in
žinieriaus, ba “trubeliui” esant, 
inžinierius tą trnbelį pašalins.

Pats tas faktas, kad General 
Radio fctore gyvuoja nuo 1927 
m., rodo, jogei šis biznis yra 
pastovus ir juo galima pasiti
kėti. žmonės tai įvertina ir 
šiandie daro platų biznį su 
juo.

Patarnavimą General Radio 
Store teikia visoj Chicagoj, jos 
apielinkėj ir artimttose Chica- 
gai miestuose.

M. Shillas^yra baigęs 4 mo
tų elektros inžinerijos skyrių 
su Bachelor of Science laips
niu^ Jis turi 15 metų patyri
mą* elektros srity — fabrike, 
tyrinėjime (research), išdirby
je j, o dabar ir bizny.

Čhicagoh atvyko 1910 m. iš 
Krakhy mtestėlfo, Kauno rady
bos. Mokyklą lankė Chicagoj* 
9 fnetiis.

P-nia iShllerienė, Benedikto 
Pauto'škto duktė, paeina. iŠ 
Kvėdarnos parapijos, Tauragės 
apskričio. P-naš Milleriš paei
na iš Skaudvilės.

♦ V. P.

NAUJIENŲJUBILIE
JAUS CHORAS

Nart jiertų Jubiliejaus vaka
re vasario 25 dieną Naujienų 
Reiškimo Vaizduotėje (prtgėnrit) 
įvairias roles vaidins ir dainuos 
NAUJIENŲ JUBILIEJAUS 
CHORAS. Sitaš choras susida
rė iš sekamų dainininkų:

Visos gražuolės kontestantės
Pirmyn chdrd nariai
Birutės ■chotb nariai
Liuosnoriai dmnininkai ir 

dainininkės, kurie kitiėrtis cho
rams nepriklauso.

Draugijų atstovai, kurie ga
li dainuoti.

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

Naujienų Jubiliejaus Choru 
vadovauja pats kompozitorius 
Petras Sarpalius.

Choro sekama repeticija į- 
Vyksta panedėlį, vasario 12 d., 
7:30 vai. vakare Lietuvių Audi
torijoj.

Kad pamatyti tą graži} vei
kalą rengiasi važiuoti į Ke- 
noshą ir kitų miestų lietuviai, 
kaip antai, Waukegano, Evans- 
tonb, Racine ir Chicagos.

Tad Kenoshoj bukit prisi
rengę pasitikti daUg svfečių.

šeštadienį, vasario 10 d„ 
Frank Bulaw išvažiuoja į Wttū- 
kėjgana “Naujienų” kohtešto rei
kalu*. Iš ten, nedėlioj' važiuos 
į Kenosha.

kai Chicagoj piktadariai už- 
pilietį, tai atvykusi po •puola pilietį, tai atvykusi po

licija kamairtineja nukentėjusį 
bent pusę valandos ir tada tik 
bėga jieškoti piktadarių.

Marųuette parko kolonijoj į 
4-rius mėnesius padarė 60 api
plėšimų. Policija stropiai ve
da rekordus. Bet...

Kai renkama S. V. preziden
tas, tai lietuviai šids šalies pil. 
skaito už pareigą balsuoti. O 
kai atėjo “Miss Naujienos” rin
kiniai, tai netik balsuojama, bet 
ir M. Atvinas su kitu piliečiu 
padarė laižybas ir Užstate $10, 
kad p-lė Berniče Malela laimės.

Įvairios žinios iŠ Ro
selando padangės

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAW

Visko pb truputį
Nedėlioj, vasario 11 d., kaip 

6:30 v. vakare Kenoshos lietu
viai turės progą matyti gražią 
operetę “Kaminkretis ir Malū
nininkas”, parašytą M. Pet
rausko. Ją stato SLA. 338 kp 
—Dailės Ratelis, po vadovyste 
muzikos instruktoriaus K. Ste
ponavičiaus, German-American 
Home svetainėje. Taipgi bu
sianti ir koncertinė dalis pro- 
gramo. Dalyvausią garsus so
listai: M. Balčaitis, A. Jankus, 
G. Klevi’ckaitė ir čikagietis ba 
ritonas—F. Jakavičius.

ANTANAS MOSTEIKA
Persiskyrg su šiuo pasauliu 

vasario 6 diena, 9:00 va. vak. 
1934 U)., sulaukęs pusės am
žiaus. Rinięs Raseinių Apškr., 
Raseinių par., Bakučių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 2 

sūnų Antanų ir Phelix, seserį 
Marijona Yuodienę, broli Tamo
šių, broliene Oną, šV0*ęerL rt 
švogerka Joną ir Viktorija Gau
bus, sesers dukterį Ona Mačiu
lis ir jos vyrą Stanislova ir 
daug kitų giihinių; o Lietuvoj 
du brolius Joną ir Jūdzapą ir 
giminės.

* Kūnas
6645 So. Talman Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj va; 
sarto 10 diena, 8:00 vai ryto iš 
namų i Giminio Pan. švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš teta bus nu
lydėtas i šv. Kazimiėro kapines.

Visi a. a. Antano Mostėikos 
giminės, draugai ir pažystami 
ešat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekamą, 

Sunai, Sesuo, Brolis. 
Broliene fr Gimines.

Laid’otuVėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Tėlėfo-

pašarvotas randasi

SftinčtartVe Gčlčs Telegramų j viso 
pasaulio dalis;

Kvietfeininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

'3316 So. Hatated St, Cbicago. UI. 
Phone Boulevard 7314

Kiek toko rnatyiti ir sužinoti, |rioš pagydymui imtų daug lai- 
prie baliaus pasekmių prisidėjo ko. O juk laikas tai pinigas, ii nn A T

Jei foirdukas nebūtų sustojęs, KUR rRALElSIM Gydytojas ir Chirurgas 
butų daug zuikių gyvasčių pra- Į 
radę. Ad. Bauža, Johas Šatirt- 
nas ir dar vienas kitatautis nu- 
Mtae važiuoti zuikių rrtedžioti 
ir tik paskutinėmis medžiojimo 
šėždn'o dienomis. Sfitarta-nutar
ta. Sėda visi į nrtują fordrtkį 
ir tabalai į zuikių karalystę. 
Fordukas tik spiatidos durtių 
kamuoliais. Medžiotojai tik pri- 
fnė^kia akį pro telefono stulpų 
važiuodami lig taikindariii zuikį 
šrtufi. Fordtikas nuriedėjęs virš 
100 mylių nuo Roselando SU-Į 
stojo. Nei pirmyn, nėi atgal.! 
Ir sturtiiamAs nenori riedėti to
liau. Apžiūrėta apčiupinėta po 
kelius sykius, bet ligos nesura
do. O ligonbUČių automobiliams 
ant farmų nota. Svajones apie 
zuikių gyvastis dingo. Zuikiams 
laimė, o rtiedžiotojams širdgė
la ir susirūpinimas dėl sugrįži
mo atgal į Rosėlahdą. Su pa
čiais ^medžiotojais pusė bėdos, 
bet su tuo fordu tikra beda: 
nei pastumti, nei panešti, tik 
paskui kito pririštas rieda.

Tai taip užsibaigė medžioklė. 
Fordukas išgelbėjo daug zui
kių gyvasčių. —Untanas,

p-ia. Bielinienė, A. Nakrašas, 
A. Balchunas, tai biznieriai ba
liuje daug pinigų “spendino” 
sb savo biznių rėmėjais. K. 
Yurshis, Sunshine Liųuor Sup- 
ply Co., 10611 Edbrooke Avė., 
Vedėjas, rtukavo butelį degtirtės. 
F. Kazy aukavo butelį degtinės 
ir baliuje dalyvavo. Beje, F. 
Kazy atidarė liaują aludę ad
resu 7253 Wėstern Avė. šešta
dienį, vasario 10 d. bus “grahd 
opening”. Roseiandiečiai rengia
si dalyvauti 
Tai tiek tam 
t j balių.

tartie parengime, 
sykiui apie buvu-

Sekančią dieną, sekmadienį, 
vas. 4 d., ALTASS Roselando 
skyriaus būrys veikėjų buvo 
susirinkę pp. Step. ir Elž. Dom- 
brauskų Baniuose, kur buvo pa
sikalbėjimų apiė tolimesnį sky
riaus veikimą ir kitus dienos 
klausimus, neaplenkiant Nau
jienų 20 rhetų sukaktuvių mi
nėjimo ir gražuolių kontešto. 
Nckurie išsireiškė, kad jie bal
suosią už Julę Saduliutę, kad 
ji laimėtų “MissrNaujienos” ti
tulą.

Pasikalbėjus, pajuokavus pas 
pp. Dambrauskus, visi jautėsi 
gerame upe praleidę kelias va
landas.

Lietuves Akušeres

DR. STRIKOL’IS

LAIKA
Vasario 11 d. — Joniškiečių 

L. ir K. Klubo Vakaras, vas. . 
11 d., 1934 m., Hollywood sve
tainėj, *24X7-19 W. 43rd Street. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Ypa- 
tai 25c. Bus duodamos dova
nos.

Vasario 25 d.—“NAUJIENŲ” 
A 1 9 B 1 • • « •• *

Offtas! 4645 S. ASHLAND AVĖ 
Ofiio vai. t Nuo Ž iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nathų TŽLi Proipect 1910

DR. C. KASPUTIS
DĖNT1STA8

Grfio U Eurėpor ir vii prataikuoja 
VALANrx>ŠrHf/2<A.,<>M. i-6 K H. 

7-9 P M. Sekmadieniais fa ketvirta- 
j dieniais pagal aUrirarimg-

2(Mų sukaktuvių jubiliejinės 3335 go. Halsted St 
iškilmės ASHLAND BOŪLĖ- - TeL BOULEVARD 9199 
VARD AUDITORIUM.

siuskit PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

.................. ...  , įll ....— I — I.

■ Dr. Weeks, Successor to

Ofiio tek Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

tCot of 15tb 8 Halited Su.) 
Ofiso vatandoi obo 1-3. bbo 6t30-8ti<) 

’ Ntdėldieniaii pagal ištarti

ROSELAND. — šeštadienio 
vakare, Vasario 3 d., Balchuno 
svetainėje, 158 E. 107 Street, 
ALTASS Roselando skyrius tu
rėjo parengęs balių antro lie
tuvių transatlantinio skridimo 
naudai. /

Balius t buvo vidutiniškas, 
nors buvo tikėtasi turėti daug 
pašekmihgesnį. Iš bizniškos pu
sės atrodė labai gerai, o pa
sekmės bus paskelbtos vėliaus 
pačios rengimo komisijas.

Kodėl balius Uėbuvo tokis pa
sekmingas, kokis buvo manyta, 
yra daug fiHėŽašČių, tai zuikių 
parės> tai ahidžių atidarymai ir 
jiaip šeštadienių šeimyniški pa
rengimai. O pats balius buvo 
skubotai surengtas, laikė 2 sa
vaičių.

šakar MakAr moterų choras, 
prie kurio priklauso, jei ne
klystu, visos biznierkos, parode 
didelio prielankumo J. R. Janu
šausko skridimui Lietuvon, .net 
spectalei jo pagarbai išsimoki
no dainą. Taipgi dainavo miru
sioms lakūnams Dariui ir Girė
nui ir “Kai aš turėjau kaime 
mėi’gelę”, “Užaugau Name
liuos”. Dainavo labai gerai, su
tartinai ir publikai labai pati
ko. Be to, jos buvo apsirengu
sios tAUtišk'ais kostiumais.

» » »
M. Pučkoriai šiomis 
nusipirko naują Buickdienomis nusipirko naują Buick 

automobilį.- Jų senasai automo- 
oilis susirgęs vidurių liga, ku-

Mrs. Anelia K. Jarusž
Pbysical Theiapv 

® Midwife
6109 South Albanu 

Aventu 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar Ii 
goninėse. duodu ma 
ssage eleetrie treat- 
ment ir magnetir 
blanketi ir t. t 
Moterimi ii meigi 
norai patarimai 4o 
vanai.

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST
Opposite Dnvls Store, 2d Fluor |

DR. RUSSELL
Lietuvys. , .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Lietuviai Muk tarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni ir patogesni vietą
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boalevard 8483

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lieto rių Daktarų Draugi foi 

Nariai.

DR. C R. KLIAUGA
' DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbon, HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Boalevard 5914

DR NA1KEL1S
766 W. 36tb Si.

(.Cot. of 35th 8 Haitted Su.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė. 

Tel. Victory 5904
OfUo ralandou nuo 2-4, obo 7-* 

Ntdildieniau pagal ištarti

DR. VAITUSH.^OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių SficialMttu
Palengvins akių įtempimą kuris esu 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo nervuotnmo įkandamą 
akių karštį, atjtaiso trumparegystę ir to- 
liregystf Prirengia teisingai akinius Vi 
suose atsitikimuofce egzaminavimas daro 
mas tu e’tktra. | parodančią mažiausia' 
klaidas Speciali atyda atkreipiam į mo 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiš'o 
mos. Valandos nuo’ lO.ikj 8 v. Nedėlio 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
šį pigiaus, kaip buvd pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos bė akinių. Kainos pi.

giau kaip pirmiau.' 
,4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589|

Telefonas Yardi 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ii* 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiem! reika 
’ • jamšo Kaina prieinama ,

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. (LL.

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS!

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart tvtntaditnio ir katvirtadumo.

Ofiso Tel. Lafayette 7081

Dr. V. E. Siedlinškis
DENTISTAS .

4143 Archer av^ kamp. Franciscoav.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 TV. 18th St, TeL Canal 6 

CHICAGO, ILL.

A. MONTVTD, M. D.
Wen Towo Statė Bank Bldg. 

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

Tel Secley 7330 
Namų telefonas Branavrick 0597

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South VVtrttm Avtmu 

Tel. Lafayette 4146
VĄ LANDOS) 

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 9 valandai rakate

_ _ Tel. Yards,L829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniui 

Kreiyas Aki’» 
, Utaiso

Ofisai ir .Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampai Halsted St- 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki H 

Nedėliomii 10 iki 12 vai. ryto

Visi Telefonai!

Yards 1741-1742
. /V ; ,'į, i.'. ; l .i Ji', M ■ -11  i į.x., .ill i Į k.Jil . ,.l . ■ u-- U it » Uit. 'T I.I..; ... a;

LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI
! • -i .. ', . .„j*; '' •

AmbuldftČė Patarnavimas Dienią ir- Naktį
Moderhiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius uef 30 Metu

JUOZAPAS EOOElKie. -m- K ' X.„JTEVĄS. ”
Jeigu Norite Dailumo iri Nebrangumo > ' 

Laiddtavėse........ Pašihiiiteti.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturimo sąryšiu eu flyma

SIMON M. SKUDAS 
graborius ir balsamUotojas 

Patarnavimai geras ir nebrangus 
718 W. 18th St 

Tel. Monro* 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoe nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ii 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chieagop 
. it apielinkčje 

Didelė ir grai 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV

DR. A. L YUŠKA 
2422 W. Uintmm M. 

tampai 67tb ir Artisian Ari 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7.9 po pietų, lėredomis po pietų «*t 

aedėliomis pagal susitarimą

. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Bonlevatd 5203 it 8413 

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

Lachavich ir Sūnūs 
ėieWv® graborius 

&itarnaiaji . laidotavėse knopigiauiiai. 
Rfikak tfi*eldžiamt atsisukti, o minų 

dirbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 irba 2516 

Ž&14 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius mąn.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Tek Cteho 2109 it Š59 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI
4830 West 15th 

CICERO, ill.

Rt» 6600 Šaut h Artėiian Avanėr 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tėl. Cinai 0257
DR. P. Z; ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S6. Halttėd Sttftt 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai ,

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

Gerai lietavianu žinomai per 35 me
tui kaipo patyria gydytojai chirurgai ii 
akdieris.

Gydo įtaigiai ir chroniikai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiai me
todui X-Ray ir kitokiu elektroi pri« 
iaiio>

Ofiiat ir Laboratorija 
1034 W. 18th Sta netoli Morgan SL 

aiandoi nuo i U- i 2 w
-»ao 6 iki 7:30 vai vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydr Parh 6755 ar Crntrai *40*

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MlbVVAY 2880

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

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

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220VWest 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomii ir nedėliomis pagal sutarti 
Rtzidrncija 6631 So. California Apt.

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avrnus 

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

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

....... . -■■■ -............. .fru*
Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir Hšf 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted ŠL 
arti 81st Street

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

dieną.

• Advokatai
Ofiso telefonas Prospect 1028 

Rez. ir ofisas 2859 S. Lėavitt St. 

DR. J. KOWAfeKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 2 iki 4 Ir nUo 7—9 
vai. vakare. Nedalioj sulig sutarties 

2408 W. 63rd SU Chlcago

Dr. JOSEPHllLt A
DENTISTAS

6558 So. Westerrt Afeftnė
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

CHICAGO. Ibbr

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Aot. 
Tėl. Boulevard 2800 

6515 8o. RockunU fi 
Tel. Republic 97^3

a* u. ... i. n1-------------——'........................................................... ................... . ......... ..

JOHN B BORDEN
LIETUVIS advokatas

105 W. Monroe St., prie CĮari 
Telafosa. State VflfSO: VaiM»do.

S® žftc *: _ ~ —
Namui: 8451 Š. 
turulBkOjKętvmo It

Telefonai Ca**) «1»» 
vckvell 
belo* vak
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Švento Jo

Tel. CANal 5668

For Rentjum?

Iš Draugijų Veikim o

Patyrimas yra svartarpe

NORTGAGE RAMKERSTheEnglishColumn

Bet

vakare 
suren-

RENDON 2—5 kambarių, apšildo
mi fialai. $30.00 j mėnesį. 2843 W 
71st St. Tel. Hemlock 9471.

Ben Svanevičia 
- kasos globė-

Young Bride Wins 
Airplane Ride

PARSIDUODA bučerne ir groser 
nė su namu arba be namų, priežas 
tis pardavimo savininkas turi du biz 
nius. 2942 W. Pershing Rd.

Lietuva” Benas

kostumieris atsilanko i 
jisai pasitiki, kad krau- 
duos jam geriausios ru- 

. Krautuvninkas todėl tu-

Naują 1934 metų 
sudaro šie asmenys: 
drijauskas 
Bistrą — 
Balakas — 
kas, J. Reksnis 
tininkas, Kast. Janušauskas 
iždininkas, pp 
ir F. Vinskas

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
11, 1934 Lawler Hali, 3929 West 
Madison St. 1 p. m. Sekr.

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

su atsidėjimu skaitydavau “Naujie- 
mano siela gyvendavo Chicagoj. Buda- 

Nairjienų” viską žinodavau, kas dėjosi

ball-
candy, popcorn (all of

as kapt 
Kruopiuose Lietuvoje.

Pnrapijonas.

Priairaiykhc | muaų tpalką 

TEL. LAPAYBTTB 1083 

2608 West 47th St

It’s all over now, ęxcept for 
e confetti and a stray 

I* there on 
or evening

REIKALINGA salesmonai repre- 
sentuoti tvirtą Savitarpinės Pašal
pos Draugiją. Naujos dalybos dėl 
aktyviškų vyry, kurie nori pastoviai 
užsidirbti pinigų. Ateikite iš ryto 

Kambarys 742, 
105 W. Adams St. ,.

Klauskite p.ųKaplan.

valdybą 
F. An-

— pirmininkas; F. 
vice-pirmininkas, J. 
nutarimų raštinin- 

finansų raš-

IŠSIMA1NO 40 akerių žemes su 
iniŠku ant ežero kranto, gera vieta 
dėl resorto, Wisconsino valstijoj. 
Imsiu mainais grosemę, bučernę, alu
de ar kitą koki bizni su namu, ar 
be namo.

Tel. Brupswick 9131

PRANEŠU savo draugams ir pa
žįstamiems, kad aš persikrausčiaų i 
nauja vieta —- 2519 W. 69 St. Tel. 
Prospect 10070. Senasis adresas 
buvo 2451 W. 69 St. Kviečiu visus 
senus ir jaunus atsilankyti į mano 
nauja vieta.

. ' JUOZAS ŠPOKAS

Real Estate For Sale
Namai-žetni Pardavimui 

*WMWW******M1V**MWM'**W,W'WM**VM**^^

2 FLATU medinis namas, geram 
stovyj, karšto vandens Šiluma, 2 ka
ru mūrinis garadžius parsiduoda pi
giai. 2654 W. 69 St.

Su toms laimingoms ir sėkmingoms sukaktuvėms sveikinu 
visus savo kostumerius, rėmėjus ir užprašau visus atsilankyti, 
pasiimti dovanas ir pasirinkti daug bargemj, šviežio, švaraus 
maisto. Tėmykite lange iškabas ir tai nėra bliofas, bet gryna 
tiesą. Vietos gyvetnojai mane pažįsta per eilę metų ir negau
nu jokių užmetimų. Dabar toj naujoj vietoj turiu pilną drąsą 
jus visus užprašyti, o gausite ko reikalausite, ir už žemesnę kainą 
negu kitur.

Ačiū visiems už paramą!

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

nežiūrint kurioj krau- 
jisai visur 

fra skirtumas, ir 
asi dėl daugelio 

i. Ir kas yra teisinga apie 
yra teisinga ir apie visus

PohkUcHoni.d, vas

PARSIDUODA 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.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Kuomet 
sankrovą, 
tuvninkas 
Sies tavorą. 
ri būt patyręs ir turi žinoti apie vi- 
'sųs tavorus, kurie randasi jo krau
tuvėje.

Paimkime pavyzdžiui toki papras
tą reikmenįkaip kenas tomatų. Dau
guma mano, l *’ 
tuvej jų nenusipirksite 
bus toks pat. 
tas skirtumas re: 
priežasčių.
tomates, _
kitus kenuotus produktus.

Perkant vaisius ir daržoves dėl 
kenavimo, reikia turėti gerą patyri
mą ir nusimanymą. Reikia žinoti 
apie klimatą, žemę, trašas ir t. t. 
kurie turi didelę reikšmę koki sko
ni tie vaisiai ir daržovės turės kuo
met Jie bus sukenuoti. Todėl sunku 
sau įsivaizduoti, kad paprastas gro- 
serninkas ką nors apie tai nusima
nytų, Todėl jam priseina daugiau
sia atsidėti ant urmininkų iš kurių 
tie produktai atgabenami.

Kas liečia “Midwest Stores” san
krovų, tai pas juos yra išdirbta tam 
tikra supirkinėjimo systema. ši or
ganizacija susideda iš 300 nepriklau
somai valdomų groserninkų, kurie 
operuoja ir valdo nuosavą wareauzę. 

iš manufa'kturių ir išdirl 
tai puikiausi produktai 
“Midvest” tabeliu.

žhiriami, kad jie^ butų tyrus ir švie

Kruopiškių Klubo 
vakaras buvo pa

sekmingas

vo pirkinius “Midwest Stores san
krovoje; jis gali būt užtikrintas, kad 
gauk geriausios rūšies tavorą. Tik 
pažiūrėkite 1 šios- dienos “Midwest 
Stores” skelbimą. kuris telpa šios 
dienos laikraščio laidoje ir jus per
sitikrinsite kad šis pasakimas yra 
.teisingas. Apskelb.

RENDUOJASI restaurantas, su 
aludės biznių ir rooming house. Vi
si kambariai yra išrenduoti. Kiek
vienas kambarys yra pilnai išforni- 
šiuotas. z Iš priežasties ligos esu 
priversta apleisti bizni. Labai gera 
vieta tarp dirbtuvių, biznis gerai iš
dirbtas. Mrs. Malwecas, 5702 W. 65 
St. Tel. Prospect 1863.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0808

mėnesiams, o “Keleivi” metams, šitie du laik
raščiai man taip patiko, kad aš ir šiandie esu 
jų skaitytojas.

Bet kaip tais laikais buvo sunku, kad mi
nėtus du laikraščius tekdavo pasislėpus skai
tyti. Slėpti reikėjo ne nuo kokios nors poli
tinės cenzūros, bet nuo religinių davatkų. Daug 
kartų gaspadinė konfiskuodavo ir j pečių įmes
davo. Būdavo gaila, kai kurios dienos “Nau
jienų” nematyti. Gaspadinės klausti, kur din
go laikraščiai, nedrįsdavau, nes ne kartą ža
dėjo iš darbo išvaryti už bedieviškų laikraščių 
skaitymą. •

Kartą parėjęs iš krautuvėlės namo, nuėjau 
į savo kambarį, išsiėmiau* “Naujienas” iš “klo
zeto 
iš pašto 
skaitau, 
rėjo užsirašęs “Kataliką 
šniokšt 
dinasi, 
nas”.

4928W.14St. Cicero, III
Phone Cicero 4486

nas , 
vo iš
Chicagoje ir kitur, ir koks buvo lietuvių gyve
nimas čia, mažame Pennsylvanijos miestelyje. 
Lietuviai čia beveik niekad neišsipagiriodavo...

Lietuviškas laikraštis tai buvo veidrodis 
lietuviui ateiviui, nemokančiam anglų kalbos. 
To aš niekad neužmiršiu*!

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
8858 So. Halsted St. Chicago, D! 

Ofisas 3406’S. Halsted St.

NAUJIENŲ” 20«.S JUBILIEJUS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
GUNČIAM PINIGUS | LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ii 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau 
gus ir senus pažįstamus atlankyt 
mane mano biznio vietoje. Užlai 
kau' dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

KAS TURITE parduoti ūkę ar ki
tą kokią nejudamą nuosavybę Lie
tuvoje, tai praneškit man apie tai, 
aš nupirksiu. Parašykit ką ir už 
kiek turite parduoti. Kreipkitės 
šiuo adreąu: . ‘

JONAS ŽILINSKAS, 
3106 So. Halsted SL, Chicago, Iii.

Laikai mainosi, žmonės, kurie buvo prie
šingi visokiam pažangiam lietuvių kultūros dai> 
bui, šiandie nemažas jų skaičius tapo “Naujie
nų” draugais ir net visuomenės veikėjais. To
dėl jie tapo “Naujienų” draugais, kad “Nau
jienos” turėjo, tvirtą ir teisingą nusistatymą 
šviesti lietuvius, kovoti prieš neteisybę ir vi
sokį darbininkų išnaudojimą.

Jau senai mirė “Katalikas” ir dau*g kitų 
laikraščių ,o “Naujienos” gyvuoja jau 20-tus 
metus. Su “Naujienom” skaitosi dauguma 
žmonių, nes be “Naujienų” retas kas teapsiei- 
na. “Naujienos” yra tas centras,i kur sukasi 
kiilturinis lietuvių gyvenimas.

Aš sveikinu “Naujienas” ir visus naujie- 
niečhte-darbuotojus už jų nuveiktus lietuvių 
švietimo darbus. / k

Aš džiaugiuos ir tikiu, kad visi leuttūringo 
darbo rėmėjai džiaugias “Naujienų” 20-ties me
tų jubiliejum, ku*rj jos apvaikščios vasario 25 
d. Ashland Blvd. Auditoriume.—M. J. š.

kurias kitas draugas dažnai parnešdavo 
■r paslėpdavo nuo gaspadinės akių, 
Atėjo vienas burdingierius, kuris tu

su alai.'s uzbpnu ir...
man ant galvos suvertė visą alį... Va- 
“apkrikštino” alum mane ir “Naujie-

streame^ here aj 
our dance frock 
suit. ’

Hereafter when we say that 
the K R’s arrange the best 
ąffairs, everyone will join in 
a mighty “Yoų tell ’em!” The 
K R WINTER CARNIVAL lašt 
Saturday, Feb, 3r at the Aller- 
ton Hotel, was a grand and 
gorgeous evening, turning out 
to be more likę a party than 
a plairi dance, —* what' with 
the confetti, streaipers 
oons 
which were passed oift GRA- 
TIS, if you please).

Wheh the impoHant hour 
of TWELVE o’eldck came, 

|*twas the gayest moment we 
' have seen anywhere. And WHQ, 
do you suppoSe, ' WAS the 
LUCKY ONĖ to the free 
airplane ride iri. LJTUANICA 
II?’ She was a petite, dark- 
jiaired, vivaciou? Ia4y, former- 
ly named Frąriceą Yerkes, of 
Detroit, Michigan,“ now for the

džių užkandžių. Taipgi ačiū 
tautiškos parapijos klebonui 
kunigui Linkui už jo mandagų 
pagelbėjimą vakaro pasisekime 
naudai.

Galima drąsiai sakyti, kad 
Kruopiškiai įrengs vienas pa
vyzdingiausias tauį 
nes

jai ir K. Kindėris matšalka. 
Beno lyderis -— Jonas Petrai
tis, o pagelbininkas J. Balakas. 
Viši valdybos nariai yra veik
lus ir sumanus draugai.
ši organizacija pridavė $44.25 

Dariaus ir Glrčno paminklui. 
Ta suma atstovauja pinigus, 
sukeltus Beno pikhike, kuris 
buvo rengiamas tam tikslui.

Benas taipgi nutarė prisidė
ti prie lakūno Juozo R. James- 
Janušausko skridimo ir tam 
tikslui paskyrė $5 iš iždo. Be 
to, išrinko specialę komisiją iš 
trijų šiuo reikalu darbuotis ir 
jį sekti. —J. Balakas.

Roselnnd — Penktadieny, vasario 
9 d., 7:30 vai. vakare, K. Strumilos 
svet., 158 E. 107 St. jvyks 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 narį prira
šyti prie Susivienijimo. Sekretorius.

Teisybės Mylėtoją Draugystės mė
nesinis susirinkimas jvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, nedėlioj vasa
rio 11 d., 12 vai. dieną. Visi nariai 
kurie esate skolingi draugystei už 
1933 metus malonėkite užsimokėti — 
priešingai nustosite draugystės pilnas 
nario teises, o nekurie o’al busite ir 
išbraukti. — St. Narkis, sekr.

S. L. A. 122 kuopoj konstitucijos 
tirinėjimo komisija ir valdyba susi
rinkite šeštadienio vakare, vasario 10 
d. J. Dimbelio svet., 4523 £. Wood 
St., 8 vai. vakare.

F. T. Puteikis, sekr.

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
jvyks vasario 11 d., 1 vai. po piet 
G. Chernausko svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime daug reikalų dėl 
aptarimo, taipgi nepamirškite naujų 
narių atsivesti. Valdyba.

Ciceros Lietuvių Demokratų Kliu- 
bas šaukia susirinkimą vasario 9 d. 
svet. adresu 1500 So. 49 Avė. Bus 
geri kalbėtojai Mr. Gustas O. Ran
da demokratų kandidatas ant Cicero 
Town Trustee. Visi kviečiami atsi
lankyti. Komitetai.

Chicagos Lietuvių
- Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių Ir 
■culturos Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
fenti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
dama. Nariams nėra bausmių už 
aelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir risi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budit. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $80,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dPr Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašą 
ti nėr musų atstovus—kohtestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi 
sagos Lietuvių Draugijos ofisą. 
1789 So. Halsted SL (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovą? 
iteitų [ 

. -r-klaus.

Metinės SuKaKtuvės
NAUJOJ VIETOJ

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50. — Krautuvėms 
fixčeriai dėl kiekvienos vietos. Mes 
išmainome. Ant lengvų išlygų. — 
Didžiausias pasirinkimas Chicagoje.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroe 1710

Dilge
lių” paėmęs antrašą, parašiau" laišką J. Balt
rušaičiui, prašydamas jo suteikti man Amerikoj 
leidžiamų pažangių lietuvių laikraščių adresus 
ir tuo pačiu kartu prisiųsti numerį “Dilgelių” 
dėl pamatymo”. Jis tą padarė—prisiuntė man 
ne tik “Dilgeles”, bet ir po keletą kopijų senų 
laikraščių, tarp Aitrių buvo “Naujienos”, “ke
leivis” ir dar keli. Aš p. Baltrušaičiui esu* ir 
šiandien už tai dėkingas.

Tol skaičiau aš tuo laikraščius, kol visiš
kai suplyšo į skutus ir ant galo, slaugė išmetė 
lauk. Visi jie man labai patiko. Viename jų 
radęs Škotijoj leidžiamo “Rankpelnio” skelbi- 
mą? parašiau* laišką ir prašiau prisiųsti kopij į 
irgi “dėl pamatymo”. Prisiuntė net tris skir
tingus numerius. Pasiunčiau laišką į “Naujie
nas”, iš kur irgi prisiuntė man tris kop. “Nau
jienų” pažiūrėjimu*.

Susipažinęs su 'tiek laikraščių, pasirinkau 
sau du: “Naujienas” ir “Keleivį”. Bet kas iš 
to: užsirašyti jų aš vistiek negalėjau, nes pi
nigų visai neturėjau.

1915 m. išėjęs iš ligoninės iš gavęs krau
tuvėj lengvesnį darbą, už kurį gavau algos 
$1.00 į savaitę su valgiu, susitaupinau keletą 
dolerių ir užsiprenumeravau* “Naujienas” trims

BURNSIDE 
no Krikštytojo Draugija suvi
rinkime, laikytame sausio 31 
d. nutarė surengti išvažiavimą 
birželio mėnesį ir Išrinko ko
misiją tam darbui Atlikti. Taip
gi nutarė išvažiavimo dienoje 
priimti naujus narius į drau
giją, nuo 16 iki 25 metų am
žiais be įstojitno ftiokesties, o 
nuo 25 iki 35: metų amžiaus 
tiktai už vieną dolerį įstojimo. 
Tiems bus gerą proga prisira
šyti prie draugijos.

štai, kyla ,veĮ*. nbaušipratimas 
tarpe kasieriaus J. Macukevi- 
čiaus ir narių. Mat, praeitam 
susirinkime buvo ntftarta ka- 
sierių pastatyti po kaucija, ku
rios pirma, visai neturėta pe. 
daugelį metų. Pasiteirauta pas 
apdraudos kompaniją, kad už 
$2,000 kaucijos reikia mokė?’ 
metams apie $40.00 ir pati 
draugija tirri apmokėti, iš ko 
'draugijai pasidaro bereikalin
gos 9 išlaido./. Nutarimas ap- 
draudds reikalaujantis likosi 
atšauktas, o vieton jo padary
tas kitas tarifrias; kad už ka- 
sierių turi pasirašyti du liudi
ninkai, kurie tuH nejudinamą 
nuosavybę. Tas nepatiko pa
čiam kasieriui, kuris pradėjo 
narius burnoti Wani taip nori
ma pas jį laikom'fis?pinigus su 
varžyti. Tdliah Jhisibarta, kai 
nariai parėikala^d laikomus 
pas kasierius pinigus padėti į 
banką, kur bus geriaus ap
saugoti, negu bė jokios kau
cijos laikomi pas žinogų, ku
ris visai neatsakb, už juosiate. 
Po didelių ir karštį kalbų pa
likta iki sekančio susirinkimo, 
tiktai visa bėda sų musų na
riais, kad jie klauso daugiaus 
vieno žmogaus, kuris visus 
nosies vedžioja.

Visi nariai turėtų suprasti, 
kad tai jų visų sudėti pinigai 
ir jie turėtų būti' padėti į ban
ką, negu laikomi be jokios ap
saugos. A. A.

čiai ir Akmeniškiai. 
jiems Kruopiškiai taria 
dų ačiū.

Pagirtinas dalykas 
Kruopiškių, kad jie moka ben
drai veikti naudingam tikslui. 
Nežiūrint pažvalgų skirtumo, 
kruopiškiai kultūriniam daly
kui visi bendrai dirba. Tai yra 
geras pavyzdys.

Ačiū vakaro šeimininkėms 
p-nioms A. Vaškelienei ir B.

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

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas jvyks 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.

West Puljman — Sekmadieni, va
sario 11 d., 2 vai. po pietų West 
Pullman Park svetM jvyks S. L. A. 55 
kuopos paprastas susirinkimas. šis 
susirinkimas yra svarbus, jame bus 
raportų, pranešimų ir bus svarstoma 
svarbus reikalai kuopos ir Susivieni
jimo labui. Visų narių pareiga atsi
lankyti, užsimokėti mokestis ir atsi
vesti bent po vieną narj prirašyti 
prje kuopos. Nariai kurie norite ga
lite gauti paskolas iš Centro piokes- 
timis užsimokėti. ' Sekretorius.

įvertina ir jųjų kaimynai, ku
rie gausiai susirinko baliuje 
kaip tai Papilieniškiai, žagarie 

Už ta: 
nuošir

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

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

Kaip aš susipažinau su “Nau
jienom”

Tai buvo 1914 m. Tų metų vasarą, aš 
gulėjau VVilkinsbury, Pa., pavieto ligoninėje. 
Buvaif vos tik prieš didįjį karą iš Lietuvos at
važiavęs. Energijos buvo daug, horėjosi veik
ti, o dar labiau skaityti laikraščius. Aš jau 
žinojau, kad dideliuose Amerikos miestuose lie
tuviai turi savo organizacijas, savo laikraščius, 
o tokiame mažame miestely, kaip Ickcsburg, 
Pa., gyveno maišyti ateiviai, tarp jų ir lie
tuviai angliakasiai bei plieno darbininkai, ku
rie veik nieko nežinojo apie lietuvių gyvenimą 
šioj šaly.

Aš jau buvau matęs “Keleivį”, kurį tuo 
laiku* skaitė kitas lietuvis. “Keleivis” iš kar
to man patiko, žinojau ir “Dilgėles”, kurias 
tuo laiku leido J. Baltrušaitis..

Ligoninėj aš išbuvau po antros operaci
jos šešis mėnesius. Nuobodumas buvo neiš
pasakytas. Drangų neturėjau. Angliakasiai 
nesusiprato mane aplankyti, o gal nenorėdavo 
kelionės lėšų turėti į kitą miestą važiuodami, 
o aš pats, neturėdamas ne cento kišenėj, ne
galėjau jokio laikraščio užsirašyti

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

Help Wanted—Malė 
__ barbininkų Reikia_______

REIKALINGAS bučeris. Nuolati 
nis darbas, turi būt blaivas.

1907 So. Halsted St.

Farms For Sale
_______ TTkiai _ Pardavimui________
MAINYSIU savo 40 akerių dėl 

rezplto, žemė Wisconsino valstijoj, 
prie ežero, imsiu namą su bizniu ar
ba Tavern išdirbtą biznį tik ne nau
jai uždėtą.

Tel. Btunswick 9131

. v _. Rakaridai-Įtaisai _
ALAUS “cooleriai” ir “work 

boatd”, 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.,

Business Service 
BiznioPatarnavimas

Tel. Yard« 8408

Praeito sekmadienio
Kruopiškių Klubas buvo 
gęs šokių vakarą naudai Tau
tiškų Kapinių Lietuvoje, Tau
tiškos parapijos svetainėj, 
Union Avė. ir 35th St.

Šokiai gerai pavyko, žmonių 
prisirinko pilna svetainė. Pel
no kapinėms liks keletas de
gė tkų dolerių.

Kruopiškių Klubo darbuotę j Leonienei už pagaminimą gar

ĮFAKHBNOSĮj mėttgtt, TH<______________________
lašt three months cnlled ‘ Mrs. i 
Antanas Dapkus, of 2853 West 
63rd Street, Chicago, Illinois, 

Ton bad, we couldn’t all be 
vvinners, būt we all did have 
a good time, and credit is in- 
deed due the committee: the 
misses Cecilia Maros, chair- 
man, and Anna Kairia and 
llelen Pilkis. (Of course, of 
course, K R Newsy, too, thinks 
she deserves something or 
other.)

Likevrise CuTly Evans and 
his Illinois Vagabonds pepped 
up the oecasion with snappy 
miišie and DJD you hear and 
listen to the new and original 
tune the orchestra played for 
J. R. JAMES!?

All in all, a nice, a very 
nice, oh! an extremely nice and 
jovial evening. Glad you came. 
Thanks for coming. Come again.

— K R Newsy.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai ___

PARDAVIMUI Aludę (Tavern) su 
visais fiKtures, seniai. išdirbta vieta. 

6759 S. Halsted St.

Kas liečia “Midwest Stores

tikra supirkinėjimo systema

somai valdomų groserninkų,
jlF. ‘F '-7 ' V A a — *

Prekes superkamos vagonais tiesiog 
U. < Tik- 

_____  ėdami po 
“Midwest” labeliu. Tie produktai 
nuolat labaratofijose bandomi ir pri-

sagos

nanie). Nuo 4 iki 7 v. v.

namus. Tel. Canal 0117 
te .Mickevičių. .......

I -
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