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Klaidėdoje Areštuo 
j a m i Hitlerininkai

Suimtas vyriausias Klaipėdos hitlerininkų 
vadas Dr. Nėumann ir daug kitų nacių va
dų ir veikėjų. Vokietija vėl protestuoja

WASHINGTON, D. C., vasa
rio mėn. 9 d. “ELTOS” iš Kati
no pranešimu, saugumo polici
ja, pirmiau gavusi žinių apie 
vokietininkų partijų priešvals 
tybinį veikimą Klaipėdos Kraš
te, dokumentaliais įrodymais 
nustatė, kad Socialistische Volk- 
sgemeinschaft’ (Socialistų Linu 
dies Susivienijimas) partijos 
vadas Neumannas, padėdama* 
tos partijos jaunimo skyriaus 
vado Lappinso, susižinodami su 
užsieniu sistemantingai rengė 
velstybės išdavimą. Taipogi nu
statyta, kad Christlichsocialisti- 
sche Arbteitergemeinschaft 
(Krikščionių Socialistų Darbi 

ninku Susivienijimas) savo vei
kimu rungtyniavo su Neuma- 
no partija panašia nusikalsta
ma linkme. Tų faktų akivaiz
doje saugumo policija, norėda
ma likviduoti pragaištingą dar 
bą, šiandien suėmė Neiftnanną, 
Lappinso partijos raštinės tar
nautoją Lemmą ir jaunimo sky 
riaus narį Klingerį. . Policija 
taipogi iškratė paminėtų parti 
jų ir Kulturbundo (Kultūros 
Sąjungos) raštines ir eilę žy 
mesnių tų partijų* veikėją.

—Lietuvos Pasiuntinyb.
Tas nevas socialistų “Liaw 

dies Susivienijimas” yra vokiš
kų fašistų, hitlerininkų organi 
zac i j a.—Redakcija.

Vokietija protestuoja dėl nacių 
areštų Klaipėdos krašte

KLAIPĖDA, vas. 11. — Lie
tuvos politine policija vakar 
areštavo daugiau kaip 20 vadų 
Liaudies Socialistų partijos 
(hitlerininkų), kurie yra kalti* 
narni organizavę nacių pervers“ 
mą Klaipėdos krašte.

Vokietijos valdžia užprotes
tavo Kaunui prieš Lietuvos 
“persekiojimą” Klaipėdos vo^ 
kiečių ir paskelbė Lietuvai eko
nominį karą. Klaipėdos kraš
tą ,kurio autonomija yra ga
rantuota speciale sutartim, pa
sirašyta Lietuvos, Anglijos* 
Francijos, Italijos ir Japonijos, 
yra valdoma karo komendanto 
pulk. Raimundo Liormano. Jis 
tapo paskirtas Lietuvos 
ministerio vykinti karo 
Klaipėdos krašte.

karo 
stovj

Pulk.(Tai ne visai tiesa.
Liormanas yra tik karo komen 
dantas, bet pats kraštas yra 
valdomas Lietuvos skiriamo gir 
bernatoriaus, ir krašto renka 
mo seimelio).

Pulk. Lionpanas- paskelbė, 
kad. jis turi įrodymų, jog hit
lerininkų partija veikė sulig 
tiesioginiais Karaliaučiaus na’ 
cių įsakymais.

MacCranken sutiko 
pasiduoti senato 

maršalkai
N ...n, k

Bet tasis buvusį aviacijos sek 
retorių atsisakė areštuoti, ne 
sant senato posėdžio .

Indija deportavo bu
vusią Gandhi sekėją 

amerikietę
CALCUTA, Indijoj, vas. 11. 

—Nilą Cram Cook, amerikietė 
duktė rašytojo George Oram 
Cook, kuri per porą metų buvo 
karšta Gandhi sekėja, bet jo 
išsižadėjo, liko Indijos depor
tuota j Ameriką, nors ji tam

WASI1INGTON, vas. 11. — 
Hooverio laikais buvęs aviacijos 
sekretorius Wm. P. MacCrac- 
ken, k ii ris sunaikino senato pa ' deportavimui visaip priešinosi, 
reikalautus dokumentus apie 
oro pašto kontraktus, už ką bu
vo senato įsakytas areštuoti dėl 
senato paniekinimo, pasislaps- 
tęs porą dienų, vakar prisista
tė senato maršalkai Jurney, 
kad jį areštuotų. Tečiaus mar
šalka, patariamas senato advo
katų, jį areštuoti atsisakė, ne
sant senato posėdžio.

Matyt, MacCracken pasiduo 
damas areštuoti norėjo sulošti 
šposą. Jį areštavus, jo advo* 
katai butų galėję kreiptis į teis
mą prašydami 
Tokiu budu jo 
butų patekusi į

Jurney betgi
Crackeną į svečius ir tąsi* 
apsinakvojo pas maršalka.

jį paliuosuoti. 
byla iš senato 
civilį teismą.
pakvietė Mac- 

dagi

Kartu su ja deportuotas ir jos 
7 metų sunūs.

Ji buvo vedusi Graikijos aris 
tokratą, bet nuvykusi j Indiją 
ir prisidėjo prie Gandhi garbin 
tojų ir prėimė hinduizmą. Už 
už poros metų ji staigiai nuo 
Gandhi atsitraukė, nes jai ne 
patiko jo asketiškas gyvenimas, 
kadangi jai norisi smagaus, 
triukšmingo gyvenimo. Pasr 
traukusi nuo Gandhi ji nusi’ 
pirko automobilių, kuriuo be* 
važiuodama ji susidaužė irsun’ 
kiai susižeidė. Išgulėjusi ke
lias savaites ligoninėj, ji pasi
davė beturčių prieglaudon, nes 
neturinti kur dingti. Kaipo naš
ta valstybei ir triukšmadarė ji 
ir tapo deportuota.

FLORA, Ind., v. 11.— Po 40 
dienų nepasiliaujančio žaksėji 
mo, Mrs. Loren Brower, 40 m., 
liko iš vežta į ligoninę.

Centralinč Europa 
siekiasi susiarti
nimo su Rusija

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

Apsiniaukę, galbūt lietus 
sniegas; šalčiau į vakarą.

Saule teka 6:52, leidžiasi
18.

ai

i t.
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Place de la Concorde aikštės einantis tiltas per Seine upę, kur buvo smarkiausių riaušių. 
Kitoj pusėj upės matytis parlamento rūmai, prie kurių riaušininkai labiausia veržėsi, bet 

1 policijai pasisekė jų neperleisiti per tiltą.

Nuteisė nacių advo 
katą kalėjiman

BERLYNAN, vas.’Ml. -i 
Fritz Ebert, socialistų vadas ir 
sudus pirmojo Vokietijos pre’ 
zidento Friedrich Ebert, tapo 
paliuosuotas iš koncentracijos 
stovyklos, kurioj jis išbuvo 6 
menesius. Jis buvo paliuositio- 
tas laike kalėdinės amnestijos, 
bet apie jo paliuosavimą tik ne
daugelis žlndjd, j j

Jis dabar blivo vyriausiu liti 
dytoju prieš nacių advokatą 
Kurt Heim, kuris bandė iš Eber,- 
to išgauti $100 neva už profe 
sionalį patarnavimą, paliuosuo- 
jant iš koncentracijos stovyklos. 
Heim liko nuteistas 18 mėn. 
kalėjiman.

Jurų 
mai

siaubūnai žie 
irgi kraustosi 
į pietus

YORK, vas. 11.—Pas’NEW 
taruoju laiku vėl atsinaujino ži
nios apie nepaprastu's jurų siau
būnus. Vieną tokį gyvūną pa
stebėta giliame Loch Nes.s eže
re, Škotijoj. Tik keli jį “ma
tę’, bet dabar toje apielinkėje 
labai pagyvėjo turistų biznis, 
nes žmonės būriais važiuoja be
ne pamatys tą nepaprastą gy- 

apie nė 
viename

turo Ko-

vyną. Pasirodė žinios 
paprastą siaubūną ir 
Suomijos ežere.

Užvakar sugryžęs iš 
ribejos juroje laivas Maure-
tania pranešė, kad keli laivo 
patarnautojai matę porą nepa
prastų siaubimų. Vienas buvęs 
kokių 65 pėdų ilgio ir 6 pėdų 
platumo per vidurį. Kitas siau
būnas, matytas kitoj vietoj, 
buvo mažesnis, bet platesnis, 
kokių 25 pėdų ilgumo ir 15 pė 
dų platumo su dviem 6 pėdų il
gio pelėkais (sparnais).

Matyt, tie siaubimai iš toli 
mos šiaurės žiemai susikraustė 
į pietus, kitir šiltesni vandenys.

VIENNA, vas. 11. —Austri
jos kancleris Dollfuss lankėsi 
Vengrijoj vyriausia, kad pas? 
tarti apie centralinės Europos 
ekonominį susiartinimą su so 
vietų Rusija.

Italija, Austrija ir Vengrija 
nori, kad Rusijos prekyba eitų 
vyriausia ne per Baltijos jurą, 
bet per Juodąsias ir Viduržemio 
juras, daugiausia pre Trieste 
portą. •

pre Trieste

Nusižudė buvęs šeri 
fas Strassheim

Lietuvos Naujienos
Vokiečių policija iškra

tė Jagomasto spaus
tuvę Tilžėj

/TILŽĖ. I. Elta.— Praėjus} 
penkatdienį Tilžės policijos di
rektorius su komisarais nuo 
dugniai iškratė Jagomasto 
spaustuvę Tilžėje. Krata už
truko dvi valandas.

Prezidentas planuoja 
nusavinti elektros 

aptarnavimą

Naciai buvo užpuolę 
Lietuvos policininką

Pasičiupo šautuvų ir nudumė 
per Nemuną Vokietijon

Austrijos fašistai SU-Didelė špionažo byla 
Suomijojesiaurino socialistu* c#

merų teises
Fašistinio heintwėhro puolimui 

socialistų padeda ir pats DoL 
Ifuss

VIENNA, vas. 11. — Kancle
ris Dollfuss prisidėjo prie fa
šistinio heim^ehro pradėto puo
limo ViennOs socialistų. Su jo 
sutikimu, heimwehro vadas ir 
vice-kancleris Fey susiaurino 
Vienuos socialisto mero Kari 
Seitz teises,/ atimdamas ir tas 
menkas tvai’kos prižiūrėjimo 
teises, kokias meras ikišiol tu
rėjo.

Dabar tvarkos prižiūrėjimas 
bus pavestas policijos viršinin 
kui Seydel, kuris yra atsako- 
mingas tiktai Fėy.

Tuo pačiu patvarkymu liko 
atimtos tvarkos palaikymo tei
sės visų kitų Austrijos miestų 
socialistams merams, taip kad 
jie nebeturės jokibs kontrolės 
ant policijos ir ji galės daryli 
ką tik ji nori, visai nepaisyda
ma mero, vien klausydama fa 
šistų įsakymų.

Valdžia galbūt paims 
savo kontrolėn 

oro paštą
WASHINGiTON, vas. 11. —. 

Prezidentui Rooseveltui panai
kinus oro pašto kontraktus su 
visomis privatinėmis oro linijo
mis ir paštą nešioti pavedus ka
ro lakūnams, dabar yra svars 
tomas sumanymas, kad valdžia 
nebepaleistų oro pašto kontro
lės iš savo rankų, bet kad ji 
pati nešiotų paštą ir operuotų 

|jį kaipo visuomenės aptarnavi 
mo įmonę.

CHICAGO.— Savo namuose 
3000 Šheridan Rd., nusišovė 
Christoper Strassheim, 86 m., 
buvęs Cook pavieto komisionie- 
rius ir vėliau šerifas. Jo šeri
fo tarnyba pasižymėjo visa ei 
le skandalų.

Prieš 8 mėn. mirė jo žmona, 
delei kp jis labui liūdėjo. Spė
jama, kad tai ir bus jo saužu- 
dystės priežastis.

Pasimirė buvęs III. 
vice-gubernatorius

HELSINKAI, Suomijoj, vas. 
11.— Pirmadieny prasidės byla 
28 žmonių, kaltinamų už špio
nažą svetimos valstybės nau
dai. Tarp teisiamųjų yra jau
nų amerikiečių pora, buvusių 
mokytojų Michigan valsiljoje. 
špionažui vadovavusi kanadie
tė moteris. Teismas eis prie 
uždarytų, durų................

——.i

WASHINGTON, vas. 11. — 
Prezidentas Rooseveltas ruošia
si prie naujo labai svarbaus 
žingsnio—nusavinimo visoje ša
lyje elektros aptarnavimo, taip 
kad elektrą teiktų gyvento
jams ne privatinės elektros 
kompanijos, kurios yra susiri- 
šusios į trustą ir todėl ima 
augštas kainas už elektrą, bet 
pati federalinė valdžia, koope
ruojant valstijoms ir miestams. 
Norima tą aptarnavimą pradė
ti nuo didžiųjų miestų.

Šiandie Francijoį bus 
generalinis streikas

PARYŽIUS, vas. 11. — Ry
toj ryte prasidės Naąionalės

Jei nori gerti stove 
damas—turi pirkti 

valgį
CHICAGO.—Valstijos svaiga

lų pardavinėjimo' kontroles ko- 
misionieriai išsprendė, kad tie 
žmpriės, kurie nori gerti Stovė
dami prie baro, turi pirkti kar
tu ir valgio. Kiek valgio jie 
turi pirkti, komisionieriai taip 
ir neišsprendė. Neperkant val
gio galima gerti tik prie stalų.

ROCKFORD, III, vas. 11. — 
Vakar ryte ligoninėj pasimirė 
Fred E. Sterling, tris sykius bu
vęs Illinois viče-gubęrnatorius. 
Jis mirė nuo širdies ligos ir aiti 
gšto kraujo spaudimo.

CHICAGO.— First National 
banko prezideptąs Męlvin A. 
Traylor, kurte prieš kiek , laiko 
susirgo plaučių Uždegimu, da 
bar vėl atkrito ir jo gyvastis 
esanti pavojuje.

M
,v.
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Japonija rengiasi ka 
rui, sako rusų 

karvedis
Gen.MASKVA, vas.

Bkrecher, vyriausias Rusijos ko- 
manduotojas tolimuose rytuo' 
se, kalbėdamas komunistų kon • 
grėsė pareiškė, kad Japonija 
dižiausiu paskubumu ruošiasi 
karui. Visa šiaurinė Manžurija 
yra pavesta kariuomenės lavi
nimui, kad visomis jėgomis pri
siruošti pulti Rusiją.

17 anti-fašistų nu
teista kalėjiman

RYMAS, vas. 11. —Specialis 
tribunolas nuteisė kalėjiman 17 
anti-fašistų Emilia provincijoj, 
kurie buk bandė sukursti nau
ją politinę partiją. Du vadai, to 
judėjimo nuteisti 10 metų ka
lė jiman.

Darbo Tedefccljos skfel biamk'S 
24 valandų generalinis streikas 
protestui prieš ištikusią Fran 
cijoj suįrutę ir prieš fašizmo 
pavojų. Streikas ketina supa- 
raližuoti visos šalies gyvenimą 
ir judėjimą, nes prie streiko 
ketina prisidėti ne tik visi dar
bininkai, bet taipjau valdinin
kai ir mokytojai.

TOKIO; v. 11. -Mš priežas
ties gimimo sūnaitis, mikado su
švelnino bausmes 140,000 kali
nių. * Pasmerktiems mirčiai 
bausmė pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. O nuteistiems 
visam amžiui kalėjiman bausmė 
pakeista 20 metų kalėjimo. Ki
tiems irgi sumažintos bausmės.

■m. ‘ >i *■■■»

CHICAGO.— Vakar ryte St. 
Luke ligoninėj staiga pasimirė 
Samuel Insull, Jr. žmona, 86 m.

-... iSi-au-.,

Samuel Insull pasi 
liks Graikijoj iki 

vasario 22
ad-
In-

ATHENAI, vas. 11. —Jo 
vokatas sako, kad Samuel 
sulini bus leista pasilikti Grai
kijoje bent iki vas 22 d. Jis 
dar neprašė naujos medikalės 
egzaminacijos, bet galbūt pa
prašys vėliau.

Jeigu Insultas butų išvarytas, 
jis prašysiąs tautų sąjungos 
Nanseno paso, nes jis griežtai 
atsisako naudotis Amerikos pa 
su.

KLAIPĖDA. I. 22. Eite. — 
Iš oficialių šaltinių gauta smul. 
kesnių žinių apie pasienio po
licijos būstinės užpuolimą Skir
vytėje. Naktį iš sausio 15 i 
16 d. pasienio policijos vach
mistras žiulpa apie 12 vai. grį
žo iš tarnybos į sargybos būs
tinę. Grįžęs į namus, jis su
tvarkė raštinę ir ėjo į gretimą 
kambarį vakarieniauti. Tirt) 
tarpu į kambarį įsiveržė du ne
pažįstami vyrai iš kurių vienas 
rėmė policininkui į krutinę re
volverį ir kažką vokiškai paša 
ko. žiulpa, neturėdamas jo
kio ginklo, pastūmė į šalį vie
ną užpuoliką ir pabėgo pasi
šaukti pagelbos.

Užpuolikai įsiveržė į sargy
bos būstinę, pagriebė šautuvą 
ir leidosi bėgti. Grįžęs su pa- 
gelba žiulpa užpuolikų nebera
do. Tuojau buvo pranešta vals-» 
tybės saugumo policijai, kuri 
pradėjo kvotą. Buvo nustaty
ta, kad užpuolikai atvyko au
tomobiliu iš Rusnės ir kad juo 
važiavo šoferis Vilhelmas Ar 
moneis. Jis buvo suimtas ii 
prie visko prisipažino, tačiau 
paneigė iš anksto susitaręs už 
pulti- Sargybos būstinę. Jis pa
reiškę kad sausio 15. d. naktįVienas ^lietis, ku 
čis paprašęs nuvežti į Šilutę. 
Vedant toliau tyrinėjimą, paaiš
kėjo, kad tas antras užpuolikas 
buvo Vokietijos pilietis Villy 
Lorenscheit iš Vokietijos Skir 
vytės ir kad jis čia buvo at
vykęs užpuolimo tikslu, nes, 
gautomis žiniomis, jis buvo Vo' 
kietijos Skirvytėsdarbo sto
vykloje pasigyrsę, kad nugink
luos pasienio policiją ir parga
bens šautuvą. Jis taip ir pa 
daręs. Pagrobęs šautuvą, jis 
per užšalusią Nemuno u’pės ša
ką pabėgo į Vokietiją. ..Jo mo 
tina dažnai pereina į Lietuvos 
pusę. Jai buvo pasakyta, kad 
sudus tuojau grąžintų šautuvą 
Motina grįžo į Vokietiją ir, pa 
ėmusi iš su n aus šautuvą, jį grą
žino musų pasienio 
Valstybės saugumo
pravedusi nuodugnų tardymą, 
bylą ir suimtąjį Armonies per
davė teismo tardytojui.

policijai 
policija

Del malūno sudegė 
54 namai '

VARŠAVA, vas. 11. — Di
delis vėjas perdaug greitai su 
ko malūną Kostory miestely, 
Polesie provincijoj. Malimas už*- 
sidegė ir kartu sudegė 54 na
mai.

NORATHAMPTON, Mass., v. 
11.—Edward Stanisiewski, 21 
m., iš Ąrmheart, buvęs Provi- 
dėnce kolegijos atletas, liko 
pasmerktas mirčiai elektros kė
dėj Už žmogžudystę. Spalio 11 
d. jis užmušė Timothy L. Dig- 
gins.

NEW YORK, vas. 11. —Pre
zidentui panaikinus oro pašto 
kontraktus su privatinėms oro 
linijoms, jų Šerai tuojaus žy
miai nupuolė visose, biržose.

DANZIG, vas. 11. — Danzi- 
go senatas nutarė įsteigti at
skiras mokyklas žydų vaikams.

Tilžės lietuviai be 
knygų

KAUNAS.—Iš Tilžės ateina 
žinių, kad ten didėjąs lietuvi į 
susidomėjimas Lietuva. Atsi
randa vis daugiau lietuviškų 
kyngų skaitytojų, bet jų Tilžėje, 
labai maža. Draugija užs. lie
tuviams remti siunčia jiems • 
bliotekčlę.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, II..
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KODĖL AŠ NEPRITA
RIU KOMUNISTAMS

Rašo J. Adomaytis

(Tęsinys)
Pagal jūsų pareiškimą praei

tame susirinkime ir diskusijo
se su drg. Sideravičia, kitaip 
negalima išaiškinti dalyką, kaip 
tik reakcionišku prieš darbi
ninkiškus išsireiškimus. Tas 
žodelis ir privedė prie aštrių 
susikirtimų diskusijose. Juk 
šiandie, drauge, jau nėra laikas 
ramumo, bet yra laikas pasau
lines kovos. Mūšiai eina Kini
joj. Sovietai ten steigiasi, dar
bininkų klasė ten kaujasi, Suv. 
Valstijose streikai — Kentucky 
ir kitur. Gi jūsų argumente vi
sai ignoruota tas. Ten vien kri
tika prieš tuos, kurie eina pir
mose tų kovų eilėse.

Taigi čia lieka tik du klausi
mai išrišti, būtent - ar jus 
nesužiniai tą darote, ar žinoda
mi einate prieš darbininkų kla
sę ir jų pirmtakunus komunis
tus, kurių jau tūkstančiai už’ 
tai užmušta ir kalėjimai pri
grūsti ? Aš vis vien esu linkęs 
manyti, kad jūsų argumentai 
nesąžiningi. Bet kodėl taip il
gai jie pas jumis randasi? Juk 
jus jau ne naujokas, kurių 
tūkstančiai pas mus ateina 
šiandie. Taigi čia, drauge, vi
sai nėra ir abejonės, kad žmo
gus, nors ir darbininkas, jei jis 
turi tokią opiniją, jis gali re
voliucijos metu būti baltgvar- 
diečių armijoj. Juk Rusijos re
voliucija pilnai tą patyrė. Tai
gi nereikia pykti ant žmonių, 
kurie sprendžia iš žmogaus ar
gumentų.

Man laį>ai linksrųa girdo U, iš 
jUsų, kacP sakote: nebuvauto- 
kiu ir nebusiu. Tai gerai, drau
ge. Bet kodėl vartojate ginčus, 
kurie jumis stato į tą vietą?

Kadangi jus klausėte apie 
bedarbių tarybos ir komunistų 
partijos programą, tai laiške 
nėra galimybės visą programą 
išdėstyti. Bedarbių programą 
galite gauti iš Bedarbių Tary
bos, 23 Lincoln Str., o Partijos 
programą iš ofiso adresu 1413 
W. 18 St., Chicago. Prie pir
mos progos mėginsiu jums pri
siųsti minėtus programas.

Draugiškai, —M. B.”

Antras laiškas M. Butvilui
Perskaitęs šį laišką nemažai 

apsivyliau. Kada rašiau savo 
oponentui, tai maniau iš jo 
daug ką pasimokinti — kaip 
tikrieji darbininkai kovoja. Nes 
ir aš noriu būti tikru kovoto
ju, nes ir aš jaučiuos ne ma
žiau išnaudojamas už juos. Bet 
ir M. B., kaip Sideravičia, a- 
žuot atsakyti mano klausimą, 
kartoja piiitiesniojo nepamatuo
tus man užmetimus, buk aš iš 
tikrųjų padaręs kokius tai 
priešdarbininkiškus išsireiški
mus. Bet jis pamiršo pasakyti, 
kokie tie pareiškimai buvo.

Man gaila, kad iš mano pa
klausimo Sideravičia padarė 
“išėjimą” prieš darbininkus ir 
įstojimą į baltgvardiečių eiles. 
Ir, matote, buvęs tam “pama
tas”, nes “mūšiai eina Kinijoj 
ir steigiasi sovietai, o čia, A- 
merikoj, streikai eina ir t. t.

Tai, vadinasi, tokiu laiku 
klausimus duoti komunistams 
nevalia. Keisti “revoliucionie
riai”, ar ne? Mano supratimu, 
tokiu momentu darbininkai 
daugiau privalo žinoti, Kokie 
iŠ jų gali būt kovotojai, jeigu 
jie nežinos kaip kovoti?

Į Bet tai 4dar ne viskas. Mano 
oponentas suranda pas mane 
kokį ten nesąžiningumą. Tiktai 
stebisi, kaip jis pas mane tiek 
ilgai galėjo slėptis. Kadangi ta
čiau aš tokiu nesijaučiau, tai

parašiau jam antrą laišką se
kamo turinio:

“Gerb. Drauge: — Jūsų at
sakymą į mano laišką gavau. 
Bet esu nepatenkintas todėl, 
kad mano paklausimą apie be
darbių tarybų veikimą — ko
kiu budu bedarbiai, susispietę 
į bedarbių tarybas, gali ką ge
ro atsiekti? — taip ir nepaaiš
kinote*. ir tiesiai sakote, kad 
nėra galimybes. Kodėl? Man 
net keista žinant, kad jus ne 
tik jose veikiate, bet ir vado
vaujate.

Jus abejojate mano sąžinin
gumu kas link darbininkų, bet 
toks jūsų negalėjimas atsakyti 
į aukščiau minėtą klausimą da
ro jus dar daugiau abejotinu. 
Nejaugi tik vieniems vadams 
tas turi būti žinoma?

O kai dėl koliojimo manęs, 
tai jus tvirtinate, kad elgiatės 
visai teisingai, nes aš pats tai 
įrodęs savo išsireiškimais ir 
kritika prieš darbininkus. Aš 
norėčiau, kad jus įrodytumėt 
faktais, kur ir kada a# išsireiš
kiau prieš darbininkus.

Tiesa, kad aš nesutinku su 
jūsų nuomone, bet iš kur jus 
žinote, kad tik jūsų nuomonė 
yra darbininkų nuomonė, ir jei 
kas jumis kritikuoja, tas jau 
užsitarnauja kapitalistų tarno 
vardą? Aš iš pat savo jaunys
tės, kada pradėjau interesuotis 
darbininkų klasės reikalais, vi
sados rėmiau tą pusę, kuri ma
no supratimu geriau atatiko 
darbininkų reikalams. O ta pu
sė yra Socialistų Partijos. To
dėl aš ją rėmiau ir remiu iki 
šiol. Beje, jus tą Partiją dabar
tiniais laikais vadinate išdavi
kiška. Žinoma, ir tuos, katrie 
jai pritaria, vadinat išdavikais. 
Bet aš,žinau, kąd ų- jus jai pri- 
gulejot*ir sykiu darbavotės jo
je, taipgi buvoję toks pat išda
vikas. (Čia dalį laiško, kur kal
bama apie Rusijos revoliuciją, 
Kinijos sovietus, streikus ir 
kalėjimus, praleidžiu. Laiškas 
baigėsi taip:) Jums nepatinka 
mano kritika, bet aš manau, 
kas bijo kritikos, tų gražiuose 
obalsiuose tankiai slepiasi blo
gi tikslai, o mano supratimu, 
juo daugiau kritikos, tuo ma
žiau klaidų. Taigi kritikuokit 
mane kiek tiktai norite, bet 
tiktai faktais. Lauksiu!

Draugiškai; —A. J.”

Dar vienas laiškas Butvilui
I šį laišką atsakymo nesu

laukiau. Aš tuo dar nepasiten
kinau, nes man atrodė, kad ma
no oponentas ko tai vengė, ką 
tai slėpė. Nutariau galutinai pa
tirti, pasiūlydamas jam- sekantį 
pasiūlymą:

“Gerb. Drauge M. B. — Mel
džiu atleisti, kad aš ir vėl ju
mis paklibinsiu tam tikrais 
Klausimais. Kaip žinote, ■ pir- 
mesnį musų susirašinėjimą jus 
nutraukėte. Tada aš pamaniau, 
kad jus metėt darbavęsis dar
bininkų labui, nes mano laiške 
kaip tik ir buvo liečiami tokie 
klausimai, kurie turės būti ka
da nors išrišti. Einant prie vie
nokio tikslo (socializmo) taip 
skirtingais keliais, dabartiniais 
kivirčiais jokiu budu negalėsi
me pasiekti tikslą.

Taip aš manau. Na, o jus 
vengiate apie tai padiskusuoti. 
Tas ir vertė apie jus taip ma
nyti. Bet praeitame draugijos 
susirinkime, kada vėl tapote iš
rinktas raštininko vietai, jus 
savo kalboj pasakėte, kad dir
bote, dirbate ir dirbsite darbi
ninkų labui (nors, rodos, turė
jote pasakyti draugijos labui, 
nęs iš draugijos gaunate t,am 
tikrą atlyginimą).

Taigi aš ir v£l nusitariau pa- 
dlskusuoti, ypač su tokįu asme
niu, kaip jus, kuris tuos daly
kus gerai suprantat, nes. ir spy- 
eių galit sakyti prieše publiką 
nų valandą laiko. I tokius klau-

ka v
Paryžiaus riaušininkai Place de L’Opersf aikštėj daužo vis

kas įtik galima sudaužyti ir verčia kioską, kad ją sudeginti.

simus neprivalote atsakyti 'ty
lėjimu, ba tai mane verčia abe
joti jūsų nuoširdumu darbinin
kų reikaluose. Nei dar blogiau: 
tas verčia mane laikyti tahistą 
arba aklai tikinčiu savo aukš
tesniems vadamą, arbsę sužiniu 
darbininkų demoralizavimu (Be
je, gal tie mano pirmesniam 
laiške pakelti klausimai buvo 
netikslus arba neaiškus; bet 
tai ne mano kaltė, nes pats sa
vo išvadžiojimais vertei mane 
juos pakelti), žinoma, aš labai 
nenorėčiau apie jus taip many
ti. O jei taip nėra, tai pačiam 
duosiu progą tą įrodyti šitokiu 
jums gerai žinomu budu-: Jus 
mėgiate save ir savo vienmin
čius vadinti revoliuciniais dar
bininkais, o socialistus vadina
te socialfašistais ir t. p. Taigi, 
kad persitikrinti, ar jus tam 
tikite, ką skelbiate, apsiimu su 
jumis debatuoti šiuos jums ge
rai žinomus, o šiaję? laikai^ ga- 
na svarbius .klausiusįjį) Ar 
socializmo vykinimųi būtinai 
reikalinga revoliucija? ir, (2) 
Katrie artimesni fašistams — 
socialistai ar komunistai? Tai
gi pasirinkite katrą iš jų nori
te, arba, ir abudu. O jei ne, tai 
duokite iš savo pusės, bet tik
tai tokį, katras atatinka šių 
dienų kivirčams tarpe socialis- 
tų ir’komunistų. Pirmame klau
sime laikysiu neigiamą pusę, o 
antrame — kad komunistai ar
timesni fašistams, žinoma, de- 
hatuosime tik per laiškus, nes 
aš patyriau, kada mes debata- 
vome žodžiais panašius klausi
mus, jog iš 'to niekas neišėjo. 
Beveik visi iš jūsų pusės vieto
je faktų vartojo tvirtinimus. 
Tokiu budu klausimai pasilieka 
neišaiškinti. Tą ir pats gerai 
atsimeni. Taigi pamėginkime.”

Kadangi į pirmesnį mano lai
šką mano oponentas neatsakė, 
tai čia pridėjau tokią pastabą: 
“I šį laišką lauksiu atsakymo 
porą mėnesių. O jei ir šiuo sy
kiu nutylėsite, tai skaitysiu sa
vo spėjimą teisingu, ir vietoje 
to, kaip jus kad sakėte nutrau
kę kaukę nuo mano veido, skai
tysiu, kad tas kaip tik su ju
mis įvyko.

Draugiškai, —rJ. A.”
čia turiu prisipažinti,, 

siūlydamas aukščiau pinotą 
poziciją savo oponentui,
nesitikėjau savo pusę apginti, 
nes žinojau, kad mano oponen
tas" šiuose klausimuose yra' kur 
Pas daugiau išsilavinęs, negu 
aš, daugiau darbuojasi šioje 
srityje. Bet dr neturėjau tokio 
tikslo, nes svarbiausias mano 
tikslas buvo tai daugiau patirti, 
daugiau suprasti. Pirmiau vis 
abejojau: gal kartais U yra pas 
socialistus, kasnors tokio, dėl- 
ko juos galima lyginti jprto fa
šistų. Ir jeigu aš savo pusės ir 
neatlaikysiu/ tai nieko daugiau 
neprąl&Ifti&srti, kaip tik vieną

• . 'T ~ ■ t • •

busią
deba-
nera.
kova
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--------------------------------------- r-
Gavo Butvilo atsakymą
Bet ve kaip mane pamokino 

M. B.:
Jis atsakė, kad laiškais nega

lįs debatuoti su manim, ba lai
ko neturi; kad geriau debatuo
ti susirinkime, kur yra darbi
ninkų, ba darbininkams 
daugiau naudos iš ‘tokių 
tų; kad tarp darbininkų 
kivirčų, o yra tik klasių
tarpe išnaudojamų ir išnaudo
tojų; jis pareiškė, buk aš su
tinkąs, jogei socializmo įvyki- 
nimui reikalinga revoliucija, ir 
t. t. Na, ir toliau kartoja seną 
pasaką apie tai, kad komunis
tai sėdi kalėjimuose, kad socia
listai atsisako nuo bendro fron
to, apie Grigaičio algą, apie so
cialistų darbą, kapitalistinei kla
sei ir t. t. ir t. ■ t.^Trumpai kal
bant, kartoja tą-^ačią giesmę, 
kurią “Vilnis” gieda nuo pat 
pirmos jos pasirodymo dienos.

■ i ■' ...

< Skaitytojas'sutYhs;';:kad aš iš 
jo pasimokinti nieko negalėjąti. 
Nors pamazgų, laite ląiške pu
sėtinai išlieta, bet1 fhktų jokių 
nėra. O kad aš safcęs, jpgėi ko
munistai artimesni* fašistams, 
tai yra netiesa. Aš tik apsiė
miau tą pusę ginti. O kad tie 
klausimai yra svąrĮjųs, tai jis 
pats;, pripažįsta. 4

Iš šio laiško man tiesiog ro
dos, kad mano oponentas savą 
“revoliiicioniškais’V šūkiais no- 
ri mane sublofuoti ir kad pas 
jį tikrai kas hors tokio slepiasi. 
O kad slepiasi, tai matyt ve iš 
ko: Kaip jau visiems gerai ži
noma,’ komunistai kasdien žo
džiu ir raštu giriasi savo revo- 
liueioniškumu. šaukia visur, 
buk vienintelis darbininkų pa- 
siliuosavimo budąst iš kapitalis
tines vergijos, taizrevoliucija. 
Bei štai jis gauna iš manęs pa
siūlymą, kad apsiimu ginti tą 
pusę, kad ir be revoliucijos ga
lima įvykinti socializmą, na, ir 
mano “revoliucionieriui” taip 
visi galai, šisiniaišė, kad jis ne
bežino daugiau ką bedaryti, 
kaip tik apversti mano klausi
mą aukštyn; kojoihis. 1

Tiesa, jis kviečia mane žo
džiu debatuoti tuos klausinius. 
Jeigu jis parašytą juodu ant 
balto nesidrovi apversti aukš
tui kojomis, tai kaip galėjau 
tikėti, kad jis teisingai supras 
mano pasakytą žodį, katras nu
aidės nepalikdamas jokio ženk
lo? Dėlto nesutikau ir reikala- 
'zau tęsti 
o jei ne, 
pasilieka

susirinkimėlius vieni vienaip 
iškraipydami, kiti kitaip rašo į• < 
■laikraščius ir tuo darbininkus 
ir visuomenę klaidina. Visai ki
taip yra debatuojant per laiš
kus. Tie laiškai gali patekti j 
spaudą ir pasiekti tūkstančius 
skaitytojų, tiktai, žinoma, daug 
teisingesnėj formoj, ir tuo ke
leriopai naudiųgesni skaityto
jams.

Sakote dirbą teisingai dar
bininkų labui. Taip gal būt.

Bet ir tada jus manėte dir
bą teisinga^ darbininkų labui, 
kuomet buvote socialistas. O 
vienok daug dalybų* už kuriuos 
tada kovojote, dabar smerkia- 
te» Kaip tą išaiškinti? Toliau 
sakote: Kas dirba su kapitalis
tais, tas ir traukia darbininkų 
organizacijas ten.

Ką jus tuo norite pasakyti— 
nesuprantu. Nejaugi jus man 
tą primetat? Pasakykit aiškiau!

J inano pasiūlymą pasirinkti 
bito temą,, kuri liečia kivirčus 
tarpe kovojančių darbininkų, 
jtis atsakote, kad tarpe darbi
ninkų kivirčų beveik nėra, kad 
yra tiktai klasių kova tarpe iš
naudotojų ir išnaudojamų. Kaip 
butų linksma, kaip smagu, kad 
taip ištiktųjų butų. Aš drįstu 
tačiau sakyti, kad dabar darbi
ninkai daugiau tarp savęs ko
voja, negu prieš savo išnaudo
tojus. Ypač tuo pasižymi ko
munistai. Tik atsiminkit kiek 
prakalbų * ir mitingų išardyta, 
kiek draugijų, kliUbų, unijų ir 
kitokių darbininkų organizaci
jų suskaldyta arba sugriauta. 
Tiesiog negalima butų suskai
tyti. O vienok jus drįstate tvir
tinti, kad tarpe darbininkų ne
ri kivirčų. Taip tik gali tvir
tinti tikriausias ignorantas. Aš 
tiesiog drįstu sakyti: jeigu ne 
tie kivirčai, tai kapitalizmas, 
kuris paskutiniais laikais paro
de tokį supuvimą, tokį nesuge
bėjimą tvarkyti šalies reikalus, 
nekurtose šalyse jau butų pa
laidotas. Bet nelaimė, kad kuo
met kapitalizmas (anot jūsų 
laikraščių), .Kąę^ųjsijoąe merdi, 
tai tie kapočiai (duobkasiai) 
tarp Savęs pešasi ir neturi lai
ko jį pribaigti ir palaidoti. O 
tuo tarpu tas slibinas susiren
ka savo paskutines jėgas, pa
sivadina kitokiu vardu ir vėl 
darbininkus užgula smaugti. 
į Klausime, ar socializmo vy- 
jkinimui būtinai reikalinga re
voliucija,, jus turite klaidą, kad 
ąš sutinku. Peržiurėkit mano 
laišką geriau. Klausimą, kas ar
timesni fašistams, jus iškrei
pėte. Aš nesakiau, kad komu
nistai artimesni. Aš tik apsiė
miau ta j a prasme debatuoti. O 
jus, mors debatuoti atsisakote, 
bet debatuojate, tiktai nevyku
siai.

Sakote, Vokietijoj fašistai 
tūkstančiais kalėjimuose kanki
na komunistus, visi jų vadai 
kalėjime, o socialistai, nors ir 
juos dalinai terorizuoja, viešai 
užgina nariams sudaryti bend-

ei ją ardyti: O.kad ‘ čia sakau
•tiesą, tą patvirtinate ir jus sa
vo paskutiniame laiške, kuria
me sakote, jog socailistų vadai, 
nors kalba apie socializmą, bet 
<apita|istams tarnauja, ba jie 
esą turtingi žmonės, dėlto ir bi- 
ą revoliucijos.

Apie jų turtingumą ir baimę 
revoliucijos neu^simoka ginčy
tis. Tai butų bergždžias darbas, 
let kad socialistų vadai dirbtų 
capitalistų klasei, tai užmeti
mas yra per drąsus, užmeti
mas be įrodymų ir reiškia tik 
jūsų blogą norą. Beje, jus nu- 
rodot Mussolinį ir MacDonaldą. 
Bet atsiminkit, kad kuomet 
Mussolini buvo socialdemokra
tų laikraščio redaktorium, tada 
ir jus patys buvote socialistu. 
O kada atsirado kairiasparniai, 
iš kurių paskui išsivystė komu
nistai, tai Mussplini buvo vie
nas iš kairiasparnių vadų ir va
dovavo darbininkams dirbtuvių 
užgrobime. Bet Kai tas nepavy-

ko, jis ėmė organizuoti fašis
tus ir virto aršiausiu socialis
tų priešu, kaip ir daugelis da
bartinių komunistų.

Tačiau «tai yra atskirų asme
nų dalykas, dėl kurių neužsi
moka ginčytis. Ir aš, kviesda
mas jumis į debatus, visai ne 
tą turėjau omenėje. Aš turė
jau • omeneje pačias organizaci
jas, tai yra komunistų ir socia
listų partijas, arba, dar geriau 
pasakius, jų principus, jų tak
tiką. Asmeniškai jus man esa
te tiek pat geras, kaip ir Gri
gaitis, bet aš nesutinku su jū
sų veikimo budu.

Aš sutinku debatuoti, kad 
komunistai artimesni fašistams, 
štai dėlko: jus ir visi komunis
tų laikraščiai, kuomet mini so
cialistus, pravardžiuojate juos 
socialfašistais. Bet nesistengia
te įrodyti jų panašumą fašis
tams. Tai aš jums tą klausimą 
ir siūliau.

(Bus daugiau)
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debatus tolįąu raštu, 
tai tegul komunistai 

artimesni fašistams,

Dar vienas laiškas
ParašiaiP dar jam sekantį

Jųš atsi.“Gerb. Drauge:
sakote debatuoti4 per laiškus, 
motyvuodamas tuo, ^d dvįenj 
debatuojant’į laiškais dSrbiilli^ 
kams iš to nebus naudos. Mano 
supratimu, toks argumentavi
mas nealatinka tikrenybei ir 
štadėlkoViėhą, aS riėturiu 
tinkamo 
publiką,

gabumo kalbėti prieš 
antrą, apie tokiusO

Taip, drauge, lai yra didelė 
viso pasaulio darbininkų .nelai
mė. Bet kas kaltas, kad taip 
yra?O štai kas. Kuomet ten 
dar buvo demokratinė tvarką, 
kuomet ir patys komunistai ga
lėjo laisvai veikti ir kuomet 
reakcionieriai su fašistais prie
šaky visu smarkumu rengėsi 
.:ą tvarką sutrempti, tai komu
nistai, ažuot savo ir kitų lais
vę ginti, ažuot padėti socialis
tams atmušti smurtininkų puo
limus, talkininkavo atžagarei
viams, balsavo sykiu su fašis
tais, kada tie įnešdavo parla- 
mentan sumanymą demokrate 
nei Valdžiai pašalinti. O kada 
fašistai įsigalėjo, kada dauge
lį komunistų ir socialistų su
grudo į kalėjimus, tada jau ko
munistai kviečia socialistus ne
va L bendrą, frontą. Bet tas 
kvjetirriaš dar aiškiau pabodo 
ją tikslus, nes, ažuot' kvięsti 
pačią .o^ainzaciją, kviečią tik 
eilinius naHus. Oi Vadus visaip 
šmeįžiĄ įn. kolioja. Čia ir^ aklas 
gal i rriąlytb kad komunistams 
rupi nį frontas, bet tik 
diir labiau socialistu.'oraaiiiza-

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIU LAIKRAŠTIS. 

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
reikalais. VIENYBĖ -kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBĖ 
talkina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir visame pasauly gy
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias is viso 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė
je yra juokų skyriua TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY
BĘ turi skaityti kožnas lietutis — senas ir jaunas, nes ji visų 
reikalais rupihasi.

VI E N Y B Ė S KAINA:-,
Amerikoje Užsieny

$3.00 ....... metui ... .... $4.00
$1.75 ... pusmečiui ..... $2,00.
Brooklyne ............... $3.50

Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 
gaus geru knygų $r.00 vertės veltui.

Brangus lietuviai! Užsirašykite šį seniausią lietuvių laikrašti. 
Jis bus Jusy kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie
są ir tiesą./Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jusu džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

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

VIENYBES VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ sltelbia nauju skaitytoju gavimo 
vaju. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero* 
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va* 
j i ninku! knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną doleri pini
gais už kožną skaitytoją, Gera progą kožnain lietuviui užsidirbti 

t keletą nr keliolika doleriu ir įsigyti dvasinio maisto — gerų 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vaju stoti. Norintieji laimė
ti dovanas, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- 

įa formacijas suteiksime laišku.
i Adresuokite:

Vajaus Komisija
~ . Brooklyn, N. Y.

—

' ... , ■

• 193 Grand Street,
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Pirmadienis, vas. 12, 1924

Kenosha, Wis

išėmus

'■■■■ii

varyta 
diena.

V-M kompanijos darbininkų 
streikas

NAUJIENOS, ChlcS^, PI,'.. . .
' " įrtii A*

o M

Iš Draugijų Veikimo

Amerikos Liet. Pilie 
čių Nepr. Klubas

Drg. C. K. Braze prisiuntė 
“Naujienoms” iškarpą iš Keno- 
shos laikraščio, kurioj kalbama 
apie V-M kompanijos darbiniu 
kų streiką, štai tos ištraukos 
turinys:

Reikalaudami pakelti algas 
ir pripažinti uniją, Vincent 
McCall kompanijos darbinin
kai, nariai Federalės Darno 
Unijos No. 18,846, sustreika
vo.

Visi fabriko skyriai, 
ofisą, nedirbo šiandie.

Ramus piketavimas 
aplink plentą per visą

Niek Saąuinta, unijos prezi
dentas, išleido pareiškimą, ku
ris parodo unijos nusistatymą. 
Pareiškimas skamba:

“Mes, nariai Federalės Dar
bo Unijos No. 18,846, iššau
kėme šį streiką todėl, kad Vin
cent McCall Co. atsisakė mo
kėti mums pakankamą musų 
manymu algą gyvenimui. Mes 
vedėme derybas su kompani
jos viršilomis daug-maž pus
trečio mėnesio mėgindami ra
miu budu išrišti savo proble
mas. Tačiau kompanija 
kė sutikti bet kuriam 
reikalavimui.

“Mes manome, kad 
reikalavimai yra teisingi 
perdėti. Mes taipgi manome, 
kad jie atatinka NBA takti
kai ir dvasiai (idėjai). Jie yra 
šitokie:

1. Kompanija turi įvesti mi- 
nimum algos ratą 50c valan
dai už dienos darbą ir tokią 
ratą, kad galėtų uždirbti 60c 
valandai dirbantieji kavalkų 
darbą. ••
’ 2. Kompanija turi sutikti 
samdyti tik narius lokalo No. 
18,846, išėmus atsitikimus, kuo
met jau visi kalbamo lokalo 
nariai dirba; pastarajame at
sitikime nauji darbininkai ga
li būti samdomi, bet visi nau
jieji darbininkai turi įstoti į 
lokalą No. 18,846.

Unija yra prisiruošusi ir no
ri susitikti su kompanijos vir
šininkais, kad sutaikyti strei 
ką. Bet nieku budu mes ne- 
grįšime į darbą sulig senąją 
34c valandai algų skale. Nes 
tokia alga nėra pakankama gy
venimui. Ir mes atsisakome mė
ginti ir gyventi tokia alga to
liau.”

Kenoshoj laukta atvykstant 
iš Chicagos narį Federalės 
Darbo Tarybos, kad išlyginti 
šį ginčą.

Kompanija samdo apie 185 
darbininkų, neskaitant ofiso 
samdinių.

atsisa- 
murtsų

musų 
ir ne

Sovietų Rusijos ambasadorius Amerikoje Aleksandras Tro- 
janovski su savo žmona ir sunum, kurie irgi atvyko į Ameriką.

ROSELAND.—Amerikos Lie
tuvių Piliečių Nepriklausomas 
Klubas šaukia visų narių susi
rinkimą dėl pasitarimo ir nu* 
sprendimo kokios partijos ir 
kokius kandidatus remsime at
einančiais rinkimais.

Jie įvyks bal. 10 d. Musų klii- 
bas politiškas, bet neprigulės jo
kiai partijai. Prieš rinkimus 
nusitars kokius akndidatus rem
ti. Todėl ir šaukiamas šis su
sirinkimas, kuris įvyks šį vakar 
vasario 12 d. Balchuno 
tai nė j.

Visi nariai dalyvaukite 
rinkime ir tarkite savo 
apie kandidates. Taipgi 
veskite ir ,savo draugus 
rašyti, kad sudarytume
rią lietuvių organizaciją su ku
ria turėtų skaitytis visi kandis 
datai ir musų reikalavimus iš
pildyti.—U.

Suaugusių vakarėlyje jrgi 
nemažai buvo. Drg. P. La pe
nis pasakė keletą žodžių, kvie
sdamas visus, o ypač jaunuo
lius, prisirašyti prie klubo. 
Didžiumai išsiskirsčius likusie
ji užtraukė dar po porą dai
nelių. Garbė priklauso už pa
sidarbavimą pirmininkui A. 
Zaiagčnui ir A. Kįevinskui. 
Ateityje norėčiau būti dides
niam skaičiui tokių parengi
mų. Svetys.

dan, taipgi prisidėjo ir prie 
Antro skridimo Fondo. Klubas 
neatsisako paremti naudingus 
darbus. Jis yra išaukavęs 
gana geras sumas pinigų viso
kiems tikslams, šiais bedar
bes laikais neužmiršo nė savo 
narių. Gelbėjo juos kiek bu
vo galima. Turėjo įsteigę be
darbių fondą, iš kurio apmo
kėdavo duokles tų, kurie tik
tai prašė. Per tai klubas ir

irgi prie choro priklauso. Vi
sas čiagimis jaunimas, kuris 
gražiai linksminosi. Smagu 
buvo žiūrėti. Tarp atsilankiu
sių buvo O. Skeveriutė, Pranas 
Jakavičius. Povilas.

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

> 
sve-

susi- 
žodį 
atsi- 
pri- 

stip-

Nusitarė (langiaus padirbėti 
Šiais metais

PAŠINAS
20-ties 
minty- 

Naujie- 
yra didžiausias, daugiau

Minint “Naujienų” 
metų sukaktuves, kyla 
je klausimas, kodėl ‘ 
nos
prasiplatinęs ir visų mėgiamas 
laikraštis? Jį skaito visokių pa
kraipų ir pažvalgų žmonės. Ir 
gal neklysiir pasakęs todėl, kad 
jų vedėjai yra inteligentai pil
noje to žodžio prasmėje. Nors 
buvusiųjų ir dabar esančių jų 
vedėjų asmeniškai nė vieno ne
pažįstu, bet per dvidešimtį me-j 
tų kasdien dalinausi jų minti
mis, 
sistatymą, kad profesionalas ir 
inteligentas tai man du skir
tingi dalykai.... ; 
vusių “Naujienų” draugų ir 
bendradarbių, kurie dabar yra 
jų aršiausi priešai, nes jie bu
vo “prašalinti” iš “naujienie- 
čių” tarpo, kaipo kultūros gre- 
mėzdos...

kišti savo nosį į 60 kp. SLA. 
ginčus su P. T. Bet „yisgi ne
ginčijamas faktas pasilieka tas. 
kad nekurie stovintieji arti šio 
dalyko nesivadovavo sveika 
mintimi, bet pirmoje vietoje 
pastatė savo “aš”. Bloga, kad 
žmonės instinkto vedami suži- 
niai laužo nuogut faktus.

20-to Wardo Klubas

Ne tik aš, bet matyt ir dau
giau, o gal ir visi “Naujienų” 
skaitytojai mėgia skaityti E r. 
Kaspučio “Vikingų Keliais”. 
Ačiū tau, daktare. Aš labai 
mėgdavau skaityti nabašninko 

is;Tr"turiu"tokių’ “durna’’ nif-'Dr- Karaliaus raštus- be
i gi uosi Dr. Montvido raštų, su 
kuriais esu taip susigyvenęs

žinau daug bir-1 Per dvidešimtį su virš metų. I

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros klubas yra nutaręs 
turėti vajų per 6 mėnesius pa
dauginimui klubo nariais. 
Nauji aplikantai bus priimti 
be jokios įstojimo mokesties. 
Kaip vyrai taip ir moterys 
priklauso ir visiems yra yiena 
mokestis, tiktai $2.0(h metams. 
Kitokių arba netikėtų mokesčių 
nėra. Nariui pasimirus, klu
bas nuperka vainiką už $15.00 
ir iš kasos išmoka $50.00 ir 
duoda kitokį patarnavimą, ko
ks tiktai yra reikalingas.

Taipgi klubas prisideda ir 
prie kultūringų ir labdaringų 

Yra paaukavęs Da-
» Fon-

Šiais metais klubas sumanė j 
turėti vajų, kad padauginus i 
klubą su nariais ir išplėsti 
platesnį veikimą tarpe Chica- 
gos lietuvių. Taigi klubas ir 
kviečia kaip vyrus taip ir mo
teris rašytis į klubą. Nepada
rysite klaidos įstodami už to
kią mažą mokestį. Turėsite 
sau dvejopą naudą ir drauge 
prisidėsite prie kultūringų iri 
labdaringų darbų, kuriuos 
klubas visados remia. B. B.

Šventė gimimo dieną
Vas. 3 d., panelė Frances 

Matikoniutė šventė 18-tų gimi
mo, sukaktuvių dieną. Parėję 
dalyvavo daug “Pirmyn” cho
ro narių, nes, mat, Franccs

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domi
ninkas Kuraitis paliko autorizuotas 

Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šio! dar nebuvo nei vieno 

Lietuvio Dealerio, kuris pardavi
nėtų Buick automobilius. Domi
ninkas Kuraitis buvo pirmas lietu
vis pardavinėti • Pontiac’s, General 
Motors išdirbystės ir pirmas lie
tuvis Buick Dealeris. šios abi 
kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsa
ko už savo vertę. Domininkas Ku
raitis jau varo bizni per 10 metų, 
didžiumoj turėjo reikalų su lietu
viais ir tikisi, kad su Buick ir 
Pontiac ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomenę.

Norėdami pirkti nauja ar mai
nyti sena kark ant naujo, kreip
kitės pas D. Kuraiti —

Milda Auto Sales
806-8 West 31 Street

Tel. Victory 1696

Garsinkitės “N-nose

18 APIELINKė — 20-to Tvar
do Politikos iš PašelpoS klu
bas surengė pasekmingą balių 
vasario 4 d., Chernausko svet.! dftrbų. ~ .—
Jaunimo prisirinko galybes. Tiaus-Girėno Skridimo 
Visi gražiai šoko ir linksmino-' 
si. Pastebėjau vieną “Miss 
Naujienos” kontesto gražuolių, 
p. Uršulę Klebonait.

PATENTS

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
, FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Po

NAUJI PHILCO RAOIOS
DYKAI 

KNYGELI

nik*. <tnns reliktą 
prie patentų. Nertai* 
knoktt vilkindami sn 
apiangojlma savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl lnstrulr«*Hų, 
arba raiyklte dėl 
NEMOKAMOS kay- 
gutis “Ilow to Oo*
tųln a Patent*' Ir “Reeord of If- 
vention" formos. Nieko seimam 
ai Informaellas kg daryti. Basi- 
-ailnMImal laikomi pazlaptyle 
Greitas. at«ar«us mpe«tlaca» pa 
tarnavimas

Taip ištobulintos, kad galima girdėti programos iš Eu
ropos ir kitų kraštų, tai visai paprastas daiktas. Geras 
radio namuose visados apsimoka.* Pamatykite visus 
naujus radios Budriko krautuvėje. Jūsų seną radio 
priimsime mainais į naują.

PHILCO Nauja

20.00
PHILCO Nauja Console •

42.50
UNIVEBSAL Aeroplane Dial

19.50
PHILCO Radio ir Victrola

krūvoje

99.00
STEWART Warner 10 tūbų

49.00

Nuo Reumatlškų Skausmų 
RotunatilM dūmimų kentljtad yra

imi vietai Wuo Pltik«tlnu vahtvL tao- 
jausite maloni* illum*. ko Uudyi, 

kad Pain-ExpeUerh dirba tavo darbę.
Neįikanklnklte, kuomet Paln4Jx0el- 

leriĮi nugali ikausma tokiu paitebttlnu 
greitumu. Visoee vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtinu didumo boakutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklL

Bet nekuria laikas tam atgal 
pastebėjau, kad daktaras save 
skaito bridžio “čempijonu”. N°., 
visgi pamaniau sau, kad per
maina yra reikalinga, o ypač 
daktarai tą gerai žino.

Ačiū, daktare, už praėjusį 
laiką, o už busimąjį tai ve- 

arba dėkui yra 
už ją slepiasi, 
turi teisę tai

St—as.

visai nepavydč-buvo
(Kandidatės pildąs vardas)

s

Phone Victory 5371

THE TWO OKPHANS
M.

AM'.THATS TOO

Garsinkitės “N-nose

PAIN-EXPELLER

ę

liau. Nors ačiū 
pigus, bet kas 
tai kiekvienas 
įvertinti.

» »

& a

Ypač jo
Kada “inžinų” meisteri; 

būti redaktorium, tai vis- 
kaip toji lydeka, kuri no-

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurią balsuojama.

CLARENCE A. O’BRIEN 
ftegistered Patent Attorney 

43*A Secutily Sftvlngs & Commercla!
Bank Eullding 

(Dlrectly acrois Street Irom Patent Office) 

WASHINOTON. D. C.

A. A. NORKUS, 
Sav.

mes, 
daktarų, advokatų, įn

oriai vininkų,

» » B
Nuošaly stovint nesinorėtų

750 West 31st Street
Prie pat Halsted St.

lietuviai, tuTime

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

A

I ■

w

Netikėtai pakliuvo į rankas 
antras numeris Clevelando “Dir- 

ir liūdna darosi 
laikraštį, jeigu 

vardo yra ver- 
prikerga “Tribu- 

inžinę

vos”. Pikta 
skaitant tokį 
jis laikraščio 
tas.
na”.
nori
tiek
rėjo sulošti katino rolę, bet pa
sekmės 
tinos.

“Miss Naujienos” 
balsavimo kuponas 
Balsuoju už .....  *........... .......... .........................

UNIVERSAL 
RESTAURANT

Jeigu 
šimtus 
žinierių, orlaivininkų, agrono
mų, žurnalistų, artistų, kompo
zitorių, dainininkų ir kitokių 
profesionalų ir amatninkų, tai. 
vadinasi, mes sykiu žengiame 
su civilizacija ir progresu. Bet 
randasi tokių, kurie šio visi 
neįstengia įžiūrėti ir, kaip tas 
šuniukas lojantis dramblį (slo- 
nį), bando pastoti pirmynžan- 
gai kelią. Tik pažiūrėkime į 
antrąjį transatlantinį skridimą 
ir turėsime atvirą knygą, kaip 
nekurie kliudo geriems suma
nymams.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu,
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, io£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas' 
datikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurą istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

DAYEMNG- TESSI- 
W \S \M\TH beep Rt- 
GR.ET THAT \ AtĄ COM- 
PEIA-E^ TO bEC'UNE 
THE HA\J\TAT\ON To 
YOUR. FAVETY'PLEASE 

FORG4ME bAE.'DEAfE- 
ESTEIAE fcEMERE

Kuponus siųskite

“Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS' BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louh Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietau* it draiko* »«oo».
iwimming pool.

t attiki ir tatkiška pirtį* moterimi
•eredomii iki 7

Al H'T GrONHER. 
CR.Y , AVEE Y A, 
RUH?IT AibfT 
THAT

’COUFfcėę MOT, 
BUB1 SAbAE T UAE 
JT* b AViFULBAS- 
COORAGiM'V. 
‘TAVH'T ’ONC?
THE FARTY 1

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

Atsisukite savo radio Nedėliomis 1 vai. po pietų WCFL, 970 k. 
pasiklausyti gražaus lietuviu programo.

■VKSe>\THtreE?S ARS. 
Ob4 THE BACH'. \T SAYS 

\riHX. YOO PLEAbE 5HOW 
TH1S P ATSTATO bĄVe.SVJART? 
BŪT \T^> AM FUMMY _ 
O' UAUGUAGE'TESS' 
I CAM'T tAAKE IT

D\CK \N THE OLfc C0BEV1E 
USEX> TO OSE.V. W \NAS 
JUST \VAFULSEP. W\Y 
COUVBAGE HAS L.EFT ME'.

\F \ COULb OULY GET 
. TESS OH THE PHOHE 
IH T\W\E. TO STOF>
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Subscription Rates:
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HITLERININKŲ AREŠTAI KLAIPĖDOJE

Lietuvos pasiuntinybė Washingtone praneša, kad 
saugumo policija suėmė Klaipėdoje vokiškų fašistų ly
derius, nes jie buvo susekti susižinant su užsieniu (su 
Vokietijos “naciais”) ir rengiant “valstybės išdavimą”. 
Tai, žinoma, nesustabdys hitlerininkų propagandos Ma
žojoje Lietuvoje. Keršydamas už tuos suėmimus, Ber
lynas veikiausia lieps savo agentams dar smarkiau 
veikti. Klaipėdos krašte gali prasidėti toki pat "nacių” 
smurto žygiai, kaip Austrijoje.

Lietuvai grasina pavojus. Ar jos vyriausybė susi
pras grąžinti žmonėms teises, kad jie galėtų, kaip lais
vi piliečiai, stoti savo kraštą ginti? Lietuvos respubli- 

ją apgynė savanoriai.kai besikuriant,

LINCOLNĄ MININT

didžiojo emancipatoriaus, Abraomo

Lincolnas 
negrams.

Šiandie yra 
Lincolno, gimimo diena.

Sausio mėn. 1 d. 1863 metais prezidentas 
paskelbė proklamaciją, suteikdamas laisvę 
Nors tai buvo, kaip pačioje proklamacijoje buvo pasa
kyta, tik karo priemonė, bet tas Lincolno žinksnis su
vaidino istorinę rolę. Pavergtai žmonių rasei tapo pri
pažintos žmogaus teisės.

Kai civilis karas Jungtinėse Valstijose pasibaigė, 
negrų vergija jau nebegrįžo. Civilizacija įgijo didelį lai
mėjimą.

Keista tačiau, kad tokių laimėjimų kartais duoda 
karas. Argi žmonija neišmoks žengti į progresą taikos 
keliu?

SMŪGIS ORO LINIJOMS

Federalinė valdžia patyrė, kad oro linijos, kurioms 
buvo pavesta gabenti paštą, lupdavo tokį didelį atlygi
nimą už savo patarnavimą, kad jos pasidarydavo iki 
90 nuošimčių gryno pelno. Washingtone dabar eina oro 
pašto kontraktų tyrinėjimas.

Jau surasta pakankamai įrodymų, kad pro trans
porto kompanijos gavo tuos kontraktus per apgavystes 
ir graftą. Todėl prezidentas įsakė pašto sekretoriui 
sus kontraktus dėl pašto gabenimo oru šalies viduje 
šaukti, ir nuo vasario 19 dienos oro paštą perims į 
vo rankas armijos lakūnai.

Tai yra baisus smūgis oro linijoms. Jisai gali dau
gelį jų visai išvaryti iš biznio. Netekus pašto kontrak
tų, oro transporto kompanijoms, kaip apskaičiuojama, 
sumažės pajamos nuo 15 iki 2.0 milionų dolerių per me
tus. Grasina bankrotas ir aeroplanų statymo firmoms, 
nes oro linijos dabar nebegalės duoti joms daugiau 
sakymų, o kai kurios nestengs užmokėti ir už tuos 
tuvus, kurie buvo joms padaryti.

Tačiau ar armijos lakūnai bus kompetentiški
benti paštą, tai dar klausimas. Dauguma jų turi paty
rimą skraidyti tiktai lengvais ir greitais aeroplanais, 
o paštą gabenant reikia valdyti sunkiui lėktuvus ir mo
kėti surasti kelią, nežiūrint koks butų oras,

Valdžios patvarkymu nugąsdintos, oro transporto 
kompanijos jau prašo, kad prezidentas jas išklausytų. 
Jos, matyt, sutiks gabenti paštą už daug mažesnį atly
ginimą, negu buvo susiderėta.

UZ- 
lėk-

ga-

KONTROLIUOJAMAS KAPITALIZMAS

Meksika pradėjo vykinti "šešių metų planą”, kuris 
yra dalinai panašus į sovietų Rusijos "piatilietką”, da
linai į Amerikos NRA. Buvęs Meksikos prezidentas 
Pjutarco Elias Calles sako, kad to plano tikslas esąs 
taikiomis priemonėmis pakeisti kapitalizmo tvarką so
cializmu, perorganizuojant krašto ūkį kooperacijos pa
grindais ir įvedant teisingesnį darbo vaisių paskirsty-

Tuo budu, kaip matome, vis didesnis skaičius šalių 
bando vykinti praktikoje tą mintį, kad pramonė turi 
būt vystoma pagal tam tikrą, valdžios išdirbtą planą. 
Tai daro daugiausia šalys, kurios iki šiol buvo ekono
miškai atsilikusios.

Nuo jų reikia skirti Ameriką, čia kapitalįzmas yra 
pasiekęs aukšto išsiplėtojimo laipsnio. Su pagelba NRA

... $8.00
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ir panašių priemonių Jungtinių Valstijų valdžia sten
giasi ne padidinti pramonę, bet gęriaus jų sutvarkyti, 
kad ji galėtų išsikasti iš depresijos.

Tuo tarpu Rusijos, Meksikos ir Turkijos įvairių 
“planų” tikslas yra pasivyti pramoningąsias šalis. Jos 
pas save augina kapitalizmų, ir tik dėl to, kad stambių' 
privatinių kapitalų jos neturi, tai jose tą uždavinį at
lieka valdžios.

Tų valdžios tvarkomų ir auginamų kapitalizmų ru
sai vadina “socializmu”. Meksikos generolas, Calles irgi 
kalba apie socializmų, nors jisai sako, kad šešių metų 
planas, kurį priėmė Meksikos valdžia, turi tik tenden
cijų link socializmo. Turkų Kernai Paša iš savo "penk
mečio” tikisi sulaukti pramonės padidėjimo, be jokių 
“izmų”.

Tačiau savo esme šitie visi ekonominiai eksperi
mentai yra vienodi. Bolševikiškoje Rusijoje ■ pramonę 
kontroliuoja valstybinė biurokratija, o ne darbininkai. 
To pat siekia ir Turkijos valdžia.

Socializmas reiškia pramonės suvisuomeninimų, o 
ne suvalstybinimų.

Apžvalga
BANKŲ DEPOZITŲ APDRAU- 

, DOS KLAUSIMAS

298 bankai jau 
reorganizavimo

padėtis šitaip

nuo

“The New York Times” pri
siuntė mums savo editorialą, 
kuriame kalbama apie Ameri
kos bankų padėtį, įvedus juose 
depozitų apdraudą. Laikraštis 
sako, kad apie pabaigą sausio 
mėnesio jau buvo reorganizuo
ta dauguma nacionalių bankų, 
kurie buvo uždaryti prezidento 
Boosevelto įsakymu, jam lik- 
ką įėjus j baltąjį namą. Sausio 
25 d. paliko neatidarytų tiktai 
(!) 376 nacionaliai bankai, ir 
iš to skaičiaus 
turėjo išdirbtus 
planus.

Kada bankų 
sustiprėjo, tai New Yorko laik
raščiui atrodo, jogei gali būti 
nebereikalinga plėsti tą depozi
tų apdaudos sistemą, kuri pra
dėjo veikti nuo Naujų Metų.

Kaip žinoma, dabar * -veikia 
laikina depozitų apdrauda, ku
ri padengia depozitus ne dides
nius, kaip $2,500. Bankai, ku
rių depozitai yra šitaip apdrau
sti, turi mokėti į Depozitų Ap
draudos Korporaciją- po pusę 
nuošimčio nuo visos apdraustų 
depozitų sumos. Bet sulig kon
greso priimtu įstatymu, 
liepos mėn. 1 d. įeis į galią 
“pastovi” (permanent) apdrau
da. Tuomet bus pilnai, apdraus
ti depozitai iki $10,000, o stam
besni depozitai bus apdrausti 
dalinai: depozitai iki $50,000 
bus apdrausti 7’75 nuošimčiais, 
depozitai virš $50,000 bus ap
drausti 50 nuošimčių (t. y. per 
pusę).

Dabar kyla, anot “The New 
York Times”, klausimas, ar ne 
geriau butų palikti “laikinos” 
apdraudos planą veikti ir po 
liepos mėn. 1 dienos, užuot jį 
keitus “pastovia” apdrauda, ku
ri uždėsianti bankams didesnę 
naštą. Jau ir dabartinė apdrau
da esanti pakankama, nes ji 
apimanti 97 nuošimčius visų 
komercinių sąskaitų bankuose.

Gal tai ir teisingas patari
mas. Kuomet yra apdrausti de
pozitai iki $2,500, tai žmogus, 
kuris nori daugiau pinigų pa
sidėti j banką, gali juos.dėti ne 
į vieną banką, bet į du, tris 
arba dar daugiau, taip kad jo 
deponuota kiekviename banke 
suma nebūtų didesnė, kaip pus
trečio tūkstančio dolerių. Tuo
met jo sutaupos bus apsaugotos 
100 nuošimčių ir pagal “laiki
nąjį” apdraudos planą.

VIENUS “VALO”, KITI 
PATYS BĖGA

“Nauj. Gadynė” rašo:
“Gruodžio mėnesį iš Lat- 

* vijos Komunistų Partijos 
Rygos organizacijos išbrauk
ta 21 narys;, daugiau kaip 
desėtkas išmesta Liepoj u j; 
Mintaujoj prašalintą pusė 
partijos narių ir beveik visa 
Jaunųjų Komunistų įyga.

“Iš pareiškimo vieno iš-

NAUJIENOS, Chicago, IB

mestųjų Lenkijos K. P. na
rių matome, kad ir Lenkijoj 
įsikūrus stipri komunistinė • • • • • fhopozicija.”
Toliau pasakojama apie šni

pus ir provokatorius latvių ir 
lenkų komunistų vadovybėje. 
O vokiečių komunistai bėga iš 
kominterno, pasipiktinę jo par- 
davikiška taktika Vokietijos 
klausime. Pavyzdžiui:

“žinomas vokiečių komu
nistų vadas Kari Friedberg 
pasiuntė Piatnickiui rezigna
ciją iš Komunistų Interna
cionalo. Friedbergas smerkia 
Internacionalo taktiką Vo
kietijoje, prieš ir po fašisti
nio perversmo.”

KUNIGAI PRADEDA NEBE
TIKĖTI | DANGŲ IR PEKLĄ

v • • ciai 
tiki, 
no, 
tuo

Northwestern universiteto 
švietimo skyrius išsiuntinėjo 
daugiau kaip tūkstančiui pro- 
testonų kunigų eilę klausimų 
apie Dievą, dangų, pragarą, po
mirtinį gyvenimą ’ir panašius 
religinius dalykus, norėdamas 
patirti jų nuomones. Pusė už
klaustųjų atsakė.

Tie atsakymai iškėlė aikštėn 
įdomų faktą, kad daugelis ku
nigų jau paliovė *tikėję į tai, 
kas seniaus neiššatikdavo jokių 
abejonių tarpe krikščionių. Sa
kysime, tik 48 nuošimčiai, t. y. 
mažiau kaip pusė, pasisakė tikį 
i “sutiną dieną”, o 39 nuošim- 

pareiškė, kad jie j tai ne- 
ir 13 nuošimčių prisipaži-' 

kad jie aiškios nuomonės 
klausimu neturi.

Buvo paklausta, ar, vaikus 
mokinant, reikia jiems sakyti, 
kad yra pragaras ir dangus. 
59 nuošimčiai kunigų, kurie 
parašė atsakymus, pareiškė, jo- 
gei dangus yra tokia vieta, į 
kurią eis po mirties “išgany
tieji”, bet 31 nuošimtis pasa
kė, kad į tokį dangų jie netiki. 
Pragaro klausime tik 20 nuo
šimčių kunigų pripažino, kad 
yra pragaras, kuriame spirgi
nama griešninRų dūšios; o 69 
nuošimčiai į pragarą netiki, ir 
11 nuošimčių abejoja. Abejo
jančių apie dangaus buvimą 
pasirodė 20 nuošimčių.

Kunigai buvo užklausti, ar 
jie tiki, kad Dievas pyksta ant 
to, kuris nusideda. 412 nuošim
čiai atsakė taip, 58 nuošimčiai 

kad — ne, ir 10 nuošimčių 
jie nežino.

Šitie kunigų atsakymai rodo, 
kad religija tokia, kokią kuni
gai skelbė per šimtus metų 
žmonėms, jau nyksta net tar
pe pačių kunigų. Atimk1 dangų, 
atimk peklą ir Dievo rūstybę
— ir kas tuomet pasiliks iš 
krikščioniško tikėjimo?

Tiesa, aukščiaus paminėtuo
sius apsakymus davė protąsto- 
nų dvasiškiai. Katalikų kunigai 
taip “bedieviškai” nebątų para
šę j universiteto departamento 
paklaušimus, nes jie yra po aš
tria savo vyriausybes Uisciplį- 
na ir jiemę nevalia religijos 
klausimuose abejoti',;taip, 
kaip nevalia komtinistų komisa
rams abejoti apie teisingumą 
tų dogmų, kurtas skelbia Musk-

va. Už katalikų kunigus galvo
ja popiežius, kuris yra “neklai
dingas”. Bet už tai katalikų 
dvasiškijos nuomonės religijos 
klausimais ir neturi reikšmės, 
kadangi jie skelbia ne savo 
nuomones, o tiktai tą, kas Jiems 
jsakyta.

Tuo gi tarpu protestonų dva-
■ ■ - L-_ ......................- -

Robert Louia Stevenaon. Verte A. Kartono*T1 ■ C 1I urtų bala
(Tęsinys)

“Ričarde, paskolink man 
savo skeltuvą,” jis tarė, o ta
da, kai jis jau buvo gerai už
sidegęs pypkę, jis pridūrė, 
“Tai jau užteks, berneli; kišk 
kempę į krūvą malkų; o jus, 
džentelmenai, nusiraminkite 1 
— jums nereikia stovėti dėl 
pono Hawkins; jis jums dova
nos už tą, nebijokit. Tai taip, 
Zigmonle” —- kimšdamas ta
boką — “tu jau čia ir tu labai 
nustebinai senį Joną. Pirmą 
kartą pamatęs, aš mačiau, 
kad tu esi gudrus; bet šį kartą 
aš visai nesuprantu tokio tavo

Žinoma, nesunku suprasti, 
kad aš nieko neatsakiau į tų 
visą. Jie buvo pastatę man nu
garą prie sienos; o apžiurėjau 
Silveriui tiesiai į veidą, stovė
damas prie sienos, išvaizdoj 
gal ir drąsus, bet širdyje la
bai nusigandęs.

Silver’is užtraukė* durną ar 
porą, labai gerai nusiteikęs, 
tada vėl tęsė savo kalbą.

“O dabar, 
prask čia prie šių aplinkybių,” 
jis sakė, “o aš tau pasakysiu, 
ką aš manau. Aš visuomet 
mėgdavau tave už tavo gyvu
mą bei panašumą į mane, kai 
aš būdavau jaunas ir gražus. 
Aš visada norėdavau, kad tu 
ateitum pas mane ir atsiim
tum, kas tau priklauso ir mir
tum, kaip džentelmenas, o da
bar tau jau nebeliko kitokios 
išeities. Kapitonas Smallett 
yra labai geras jūreivis ir aŠ 
visada tą pripažinsiu, bet jis 
yra žiaurus disciplinoje. ‘Pa
reigos tai pareigos’, jis sako ir 
tas tiesa. Tu tik saugokis ka
pitono. Pats gydytojas jau yra 
labai priešingas tau — “nedė
kingas niekšas, jis tave pava-

bieiuli;
maloniai slenka

besisvečiuojant pas
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siškija turi gana daug protavi- žinoti, kaip dalykai stovi ir 
mo laisvės, ir iš jų minčių ga- kodėl jus čia esate ir kur yra 
Įima numanyti, kiek progreso mano draugai.” 
yra padariusi religijos klausi-1 
muose tikinčių žmonių mintis.

Ji, kaip motome, jau šalinasi 
nuo tų prietarų, kuriais per 
Šimtmečius buvo gąsdinama 
žmonija.

“Ką tu nori žinoti?”, pa
klausė vienas iš bukanierių, 
storu balsu kriokdamas. “E, 
tas butų laimingas, kas tų ži
notų I”

Tu geriau tupėk, jeigu nie
kas nieko nesako tau, mano 
drauge,” rėkė Silver’is tam 
kalbėtojui. O tada, pirmesnių 
savo maloniu balsu, jis atsakė 
man: “Vakar rytą, pone Haw- 
kins,” jis sakė, “mums budė- 
jant, atėjo gydytojas Livesey 
su paliaubų vėliava. Jis sakė, 
‘kapitone Silver, tu esi par
duotas. Laivo jau nėra.’ Gerai, 
gal būt, mes ir gėrėm po stik
lelį ar porą ir gal mes ir dai
navome, kad butų linksmiau 
gerti, aš to neužginčysiu. Kaip 
ten nebūtų buvę, bet nei vie
nas iš musų nežiurėjom. Ka
da pažvelgėm, kad juos per
kūnas! laivo jau nebebuvo. 
Aš nesu matęs gaujos vilkų, 
kad butų buvę kvailesni; ir 
tu gali tikėti, kad šie buvo 
kvailiausi, ką aš ?esu matęs. 
‘Gerai, sakė gydytojas, derėki- 
mės. Mes susiderėjome, jis ir 
aš ir štai kaip išėjo: atsarga, 
degtinė, namas, malkos, ku
rias tu buvai geras sukapot, ir 
visas laivas, jeigu galima taip 
išsireikšti, nuo viršaus iki 
apačios. O kas link jų, tai jie 
išėjo; aš nežinau, kur jie 
yra.”

Jis vėl ramiai rūkė savo

dino; o viskas Štai ką, reiškia : 
tu negali grįžti prie savo žmo
nių, hes jie tave nepriimtų; o 
jeiguį tu nepanorėtum pats 
vienas laivu išplaukti, kas bu
tų vienam gal pernuobodu, 
tada tau priseitų pasilikti prie 
kapitono Silver.”

Iki šiol nieko blogo. Mąno 
draugai, matyt, dar tebebuvo 
gyvi, iv, nors aš dalinai tikė
jau Silver’io žodžiais, kad ma
no žmonės buvo įniršę ant 
manęs už pabėgimą, aš labiau 
nusiraminau, negu nusigan
dau dėliai to, ką aš girdėjau.

“Aš nieko nesakau apie tai, 
kad tu esi musų rankose,” tę
sė Silver’is, “bet tu jau čia esi, 
be jokios abejonės. Aš mėgs
tu geruoju pasikalbėti. Dar aš 
nesu matęs, kad išeitų bent 
kas gero iš grąsinimų. Jeigu 
tau patiks musų - patarnavk 
maš, žinoma, tu pasiliksi pas 
mus; jeigu gi tau • nepatiks, 
Zigmonte, žinoma, tu esi liue
sas atsisakyti — prašomas 
būti liuesas, bičiuli; o jeigu 
geriau galėtų kalbėti bent 
koks mirtinas jūreivis, tegul 
mane perkūnas trenkia”!

“Ar tai aš turiu atsakyti?”, 
aš paklausiau, labai drebančiu 
balsu. Per visą tą pasityčioji
mo kalbą, mane privertė jaus
ti gąsdinimą mirties, kuri lau
kė manęs, todėl mano skruo
stai degė ir mano širdis skau
džiai plakė mano krutinėję.

“Berneli,” tarė Silver’is, 
niekas nespaudžia tave. Gerai 
apgalvok. Nei vienas iš musų 
nevers tave skubėti, 
laikas taip 
jums 
mus.’

“Gerai,” aš sakiau jau kiek 
.drąsiau, “jeigu man pavelysit, 
aš pareikšiu, jog aš turiu teisę guitlO delei

(Bus daugiau)

atsisakyti “KULTURA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas menuo ateina j Naujie
nas. Dabar gavome 11-12 
numerį. Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S.

Reikalaukite ‘‘NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi nė savo sma
gumui, bet Jūsų pato-
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Arėjas Vitkauskas.
Musų motoriniam 

Paukščiui
Išvykstant iš Lietuvos ma

nęs — visų vardu — viena lie
tuvaitė karštai prašė parduoti 
linkėjimus sėkmingai kelionei 
musų Paukščiui.

Tegul
Lituanica Antroji” 
pakelia 
nuo
Atiančio pakraščių 
smėlio 
dulkes — 
ir 
palieka 
užpakalyje 
nesutarimų 
sąskaitėles 
smulkias!

Chicago First National banko 
prezidentas Melvin A. Traylor 
sunkiai sergaa plaučių uždegi
mu, kad abejojama apie jo pa
sveikimą.

fašistų — 
nes 
kiekvienas
norėtu,
kad
ant jo žemes 
nusileistų

o rte
mirtis 
nukristu!

Chicago, III. .1934, II. 8 d. V

iParės, Parės, Parės
Širdingai ačiū!

vedėjui Kaži*

kun. Sugintai,

Henry G. Zander, kuris tapo 
paskirtas vedėju valdžios pa
skolų amt namų biuro III. val
stijoje (III. Home Owners Loan 
Corp. — HOLC), vieton rezig
navusio Wm. G. Dinne, pas ku
rį buvo susekta nereguliarumų 
su paskolų išdavinėjimu.

suteikė dovanų “didelį maišų 
pinigų”. “Jaunieji” buvo labai 
linksmi ir dėkingi visiems sve
čiams už prisidėjimų. E. Z.

4-ios mokyklos uždą 
rytos Riverdale ir 

Doltone
Riverdale ir Doltono vaikai 

netikėtai gavo vienų mėnesį 
priverstinų atostogų, kuomet 
4-ios viešosios mokyklos tose 
apielinkėse buvo uždarytos dėl 
lėšų trukumo.
mokyklos yra Washington 
Roosevelt, Chicago ir Lincoln 
mokyklos. Jos bus atidarytos 
tik kovo pradžioje.

15-tos sukaktuvės DR. STRIKOL’IS
MARQUETTE P ARK — šeš

tadienį, vasario 3 d., įvyko Po* 
vilo ir Onos Antanonių 15-tų 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktuvių paminėjimas jų na
muose, 6400 So. Rockwell st. 
Į vakarų atsilankė apie 150 
žmonių, kurie pradėjo švęsti 
sukaktuves šeštadienį, o pabai
gė pirmadienį.

Svečių tarpe buvo žymių biz- 
nieHų, valdininkų, kurių su- 
minėjimas užimtų perdaug vie
tos laikraštyje, tad

Uždarytosios site.
dovano-

Slaptasis agentas su
imtas už apgavyste

Pp. Anlanoniai yra seni 
“Naujieniečiai” ir laisvos min
ties žmonės, kurie gražiai gy
vena. Turi gražių rezidenci
jų ir abu turi gerus darbus.

Parej buvęs.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi«ae 4645 s ASHLAND AVĖ 

Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tel.. Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Gręi* «* Europot it oil 
tanojoj ototoį. 

VALANDOS 10-12 A M 
1 4 P M. Stkmadieoiati

Jieniai* pagal susitarimą.

♦335 So. Halsted St
r.l BOULEVARD , ■••

prafcnAao/*

tf ketvirta

Jftso Tel Boulevard 5917
Rez r«l Victory 2343

DR. BERfASIl
756 W. 35th St

Got ot I5tb B Halated St*. > 
Ohw *a,ando: ooo

’Mrdėldi*'»«*i» pagal •atarti
I I nuo 6t3O-M•♦ •

Fašizmas 
arba 
kitkas 
neturi 
vietos 
mano galvoje —

v as
neneigiu: 
gimęs 
Lietuvoje.

Tegul 
pakyla 
prie 
Atiančio

MADOS MADOS

Paukštis — 
ir 
tepasveikina 
jb 
sveikų, 
Lietuvos 
padangių 
aukštis!

Nes — 
aš 
užgimęs 
esu 
Lietuvoje: 
tegul 
“Lituanicos /Antrosios” 
sparnai 
suj udina 
smilgas 
ten 
margoje lankoje!

Iš to v as 
nepraturtėsiu, 
nepasidarysiu 
ponu — 
bet, 
kai 
mano 
gimtinėje 
nusileis 
sveikas 
Paukštis: 
man 
bus 
malonu!

Neprik iškilę 
man, 
prašau,

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii 
Pa grabams

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

Phone Boulevard 7314

3161 — Labai elegantiška ir nau
joviškos mados išėjimui suknelė. Tin
ka iš bile kurios spalvos materijos. 
Suprantama iš vienos kurios spal
vos. ne margos ij išrūdys šauniau. 
Sukirptos mieros 14, J6, 18, 20, taip
gi 36. 38 ir 40 coliu per krutinę.

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

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome failai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją iu- 

* skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau, labai veiksminga nt- 
pfileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai*. 
ke 2 H žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo H 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie neriplovė. ■ 
Lambert Pharmacal Co* St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS 
. 6^

Norim išreikšti širdingiau
sių padėkų visiems draugams 
ir draugėms, kurie parodė sa
vo draugiškumų mums, daly
vaudami musų 25 metų — si
dabrinių vestuvių — sukaktu
vėse, kurios įvyko sausio 20 d., 
Yuškos svetainėje, 2417 West 
43rd Street.

Ačiū vakaro 
mierui Šukiui, 
adv. J. J. Grish,
Ą. česnai, J. F. Eudeikiui, J. 
Gudaičiui, J. Budrikui, A. Va
lančiui, A. Milišauskui, A. Va
nagaičiui, P. Dargini. Taipgi 
ačiū p. Geštautienei už didelį 
bukietų sidabrinių gelių, ku
rios simbolizavo musų sidabri
nes vestuves.

Ačiū p-lėms Grybaitems už 
patarnavimų prie stalų, taipgi 
p. Radienci, kuri su savo duk
terimis saugojo ir tvarkė ru
blis. Ačiū už visas dovanas, 
kurias mes gavome. Šis vaka
ras paliks visuomet musų at
mintyje ir mes stengsimės 
Jums už atsilankymų ir dova
nas atsilyginti.

Antanas ir Ona Kaspučiai, 
7655 So. Sangamon st.

Gaubiu, 12037 Normai avenue, 
West Pullman, III.

Buvo arti 200 svečių ir gi
minių iš Chicagos, Hammond, 
Indiana ir visos apieiinkės. 
Grieže Kaz. Budrio Orkestrą, 
Visi linksniai šoko ir dainavo 
lietuviškas dainas. Pavaišino 
svečius gardžiais valgiais ir 
geriausiais gėrimais.

Ir, man papuolė ten būti. Už 
tai labai tariu ačiū rengėjoms, 
p. Magdalenai Žilėvičienei ir 
Zosei Waicliicnei. Rengėjos

ROSELAND — Policija su
ėmė tūlų Carl Harned, 41, 
12114 South State Street, bu
vusį “Secret Six” slaptų agen
tą, kuris klastingais budais iš
eikvojo $1,300 Illinois Emer- 
gcncy Relief Commission pini
gų-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

DR. RUSSELL
Lictuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Dr. Weeks, Successor to

o.,- ■ ■. i l» t* (

lietuviai Daktarai

Kas girdėtis West
Pullmane

Užpereitą šešt., vas. 3 d. ivy-

tų sukaktuvių ponios ir pono

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

:> -V

25

254

ŠAME PRICE

BAKING 
POWDER 
Doubte Tęst e d

AS42YEARS 
AGO

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

32 6 SĄSTATE ST.

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau 1 erdvesnę u patogesnę virta

3325 So. Halsted St.
Valandos; nuo 10 rytu iki 2 po pieta 

ir nuo 6 iki 8 vakare
Iventadiemau uuo 10 iki 12 

Pboui Boulevard 8483

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Phystcal Tberapy 
Midwife 

6109 South Albanu 
Avtnut 
Phone 

Hemlock 9252 
atarnauja prie gim

dymo namuose ar li
goninėse duodu ma- 
ssage eleetrir treat- 
ment ir magnerir 

' blanketi ir t. t. 
Moterim* ir mergi
nom* patarimai 4n 
vanai.

4r—, —... —.

Lietimai Daktarai 
A menko. Litruvių Daktaro Draugi >o» 

Nartai-

Graboriai

DR. C. K. KLIAUGA
‘ DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbom HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Boulevard 5914

llli NAIKEI.IS
756 W. 35tb SI

<Coi ot i5th b Halsted S ta.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
>ti*o <alando*» nuo 2-4. ano 7-* 

Medėldicniau pagal tetarti

DR. VAITUSH, OPT 
•LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštj, atitaiso trumparegystę ir to- 
hregystę. Prirengia, teisingai akinius. Vi
suos^ atsitikimuose,( egzaminavimas daro
mas su ehktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nerišlio
mis pagal sutartj. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip .buvo pirmiau*.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1H8

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

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

Kenvood 5107 ,

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer avM kamp. Franciaco av.

Tel. 
VALANDOSi 

nuo 
nuo

apari hMntaditnio

9 iki
6 iki

11 valandai ryte j 
8 valandai vakare. 
it kttvsttadunso.

A. K. Rutkauskai, VI.D 
♦442 South Wt»ttrn A venų* 

Tel.
VALANDOSi 

nuo 
ooo

Laf avėtu *146

J. F. RADZILS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00- ir augščiau 

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

CHICAGO. ILL.

A. MONTVU), M. D
West Town State Bank Bldg 

2400 W Madiion St.
V j t iki 3 po pietų. 6 iki • •«! 

Tel Seeley 7130
^amu telefonai Bnao«wick 04O

9 iki Ii valandai ryte 
6 iki 9 valandai vakaro

įvairus Gydytojai

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
• nuo 6 iki 8Valandos nuo 10 

Nerišliomis 10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimai) geras ir nebrangus-

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

Phon» Boulevard 7042

DR. C. Z VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street 

valandos nuo 9 iki 8 vakar.
Seredoj pagal sutarti

DU HERZMAiS
Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinomai pei a>« 
tas kaipo patyrei gydytojai chirurgai 
akušeris

Gydo staigias tr chroniškas ligas wrų 
moterų ir vaikų pagal naujausios mt 
todui X-Ray ir kitokius elektros prie 
tanus

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

valandos nuo 10—— 12 pietų ir 
-iao 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal H10 
Rezidencijos telefonai 

Hydt Ptuk (>755 ar Central 74^4
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
♦ 142 ARCHER AVENUE 

Telefonai Virginia 0036

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

7-9 po pietų, teredomis po pietų h 
nerišliomis pagal susitarimą.

iki 8 vai. 
sutarties. 
ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 VV. Marųuettt Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir

O’fiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T«l. RBPUBLIC 3100

'............- ---------------

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 1401Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja t laidotuvėie kuopigiauriai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 251e 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS t

1439 S. 49 Ct., Cicero* Ui.
. Tel. Cicero 5927

6600 South Artetian Avtn*» 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 .So. Haltttd Sttttt 
CHICAGO. ILL.

UOZAPAS EUDEIKI
— IR —

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų /

4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu Norite Dailumo ir; Nebrangumo 
Laidotuvėse........ Pašaukite:.......’

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

,4092 ARCHER AV

L J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct. v
Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai

9

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nerišliomis pagal sutarti 
Rtxidtncija 6631 So. California Ąvt.

Telefonas Republic 7868

Tel. Cicero 2109 ii 85? J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI. 
4830 West 15th St.

• CICERO. ILL.

Phone Hemlbck 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto

Nerišliomis sulig
• CHICAGO.

vak.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
♦ 631 South Athland Avtnut 

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

7 iki 8 va!. Nedšl nuo 10 iki 13
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

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

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

dieną.

Advokatai 
-»****«***********<*R^W*R^*«W4*»»W^#MWWW  

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez- 6515 So. Rocktvtll St 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
cIBTUVIS ADVOKATAS

10B W. Monroe St., prie Clark 
Telefonu Bute 7000: Vaundoc 0—0

W. Sidet 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
Panndrao. Berado* ir P«tn.v&ot vak t M • 

Telefonu Csuaa) 81M
Namai: 6459 S. Rockvell Streef 

UUrnlnko. Ketverto ir Bubatoi v*k, f m i
gafcfonu
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NATOrmNUS, CfiTongn, m. vas. 12, 1921

»
NAUJIENŲ” 20’SS JUBILIEJUS

PRIEŠ 20 METŲ
Kadangi Naujienos susilaukė 20-tų savo 

gyvavimo sukaktuvių ir sukurė įdomių, margų 
istorijų, kuri yra sutraukta į 20 milžiniškų di
džiulių tomų, tai manau bus verta pažvelgti 
atgal į praeitį ir parinkti atsiminimų apie tai, 
kaip jos atsirado bei įsikūrė ir pasidalinti su 
Naujienų draugais ir skaitytojais.

Naujienos neiškrito iš dangaus kaip mana, 
bet jų steigimas buvo didelis ir labai sunkus 
darbas, reikalaujantis didelio pasišventimo, 
vienybės, solidarumo, sumanumo, o ypatingai 
apsipažinimo su darbininkiškoms idėjoms, teo
rijoms ir principais, ant kurių pasiremiant 
Naujienos tapo įkurtos.

Man yra labai malonu ir smagu prisimin
ti, kad Naujienų įkūrėjai buvo socialistai. Jie 
permatė, kad jokia kova vesti su darbininkų 
priešais be spausdinto žodžio yra neįmanoma 
ir nepasekminga.

Todėl Lietuvių Socialistų Sųjungos Ame- 
riko/e VIILto Rajono konferencijoj buvo pa
keltas tas svarbus klausimas ir, jį apkalbėjus 
bei SišdiskusaVifs, tapo nutarta, kad reikalinga 
Chicagoje įsteigti socialistiška darbininkų laik
raštį, kuris gintų darbininkų bei darbo žmonių 
reikalus. Konferencija išrinko komisijų, kad 
ta nutarimų vykdintų ir varytų darbų pirmyn.

Vėliau ta komisija sušaukė visų Chicagos 
ir apielinkių kuopų narių susirinkimų Melda- 
žio svetainėje. Kada .komisija išdėstė laikraš
čio steigimo projektų bei planus, tai susirinku
sieji su dideliu entuziazmu projektų priėmė.

Vietoj buvo duotas įnešimas, kad reikalinga 
laikraščio steigimui pradėti organizuoti ben
drovę. Kada įnešimas tapo priimtas, tai pasi
pylė aplodismentai su šauksmu: “Valio! Chi- 
cagiečiai draugai, varykim kulturinį darbinin
kiškų darbų pirmyn ir bukim pavyzdžiu kitų 
kolonijų draugams!”

Tad prasideda organizatyvis darbas. Drau
gas A. Lalis dirba sušilęs, užrašinėdamas var
dus tų, kurie stoja į bendrovę. Nei reikia kvies
ti, nei agituoti: patys eina su mielu noru prie 
stalo ir rašosi. Rodosi, kokios tai jėgos trau
kiami vienas už kito , veržiasi pirmyn ir nori 
būti pirmesnių. Kaip bematant susirašo kelios 
dešimtys draugų, patapdami šėrininkais ir su 
keliais šimtais dolerių kapitalu.

Tai šitaip prasidėjo pirmasis Naujienų ku
riamasis darbas.

Pagalinus, vasario 19 d. 1914 m. pasirodo 
pirmas Naujienų numeris, po antrašte “Chica
gos Darbininkų Laikraštis”.

Kada pirmas Naujienų numeris pateko į 
Bridgeporto tautininkų liogerį, tai rodos, kad 
kas žarijų puodų jiems po kojų butų papylęs. 
Jie pradėjo bėgioti vienas prie kito, švogžda- 
mi ir rodydami Naujienas: “žiūrėkite, Chica
goje gimė kūdikis, bet jis rėkia kaip milžiniš
kas kerdžius; ir jei mes nenusuksim- tam ker
džiui sprandų, tai jis visas aveles nuo Bridge
porto nusivarys į Halsted ir 18-tos gardų.”

Tas kūdikis, kurio jus taip baisiai išsi
gandote, išliko gyvas, sveikas, drūtas ir šian
dien susilaukė 20 metų savo gyvavimo jubilie
jaus, kurio iškilmes jis švęs vasario 25 d. 
Ashland Boulevard Auditorijoj. —J. F. V-lis.

AREŠTAVIMAS ROJALISTŲ VADO PARYŽIUJE

Areštuotas rojalistų vadas Charles Maurras, redaktorius 
aršiausio monarchistų laikraščio “Action Francais”. Jis yra 
kaltinamas sukurstęs riaušes ir kurstęs prie žudynių.

NAUJIENŲ JUB1LIE 
JAUS CHORAS

tai 25c. Bus dirodamos dova
nos.

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

ir

10 dienų kalėjimo ar
ba doza “Castor Oi!”

resni,
Čia girti ir ant šaligatvių pra- 
miega, nei policijos, nei jokių 
teisėjų “įiebaderiuojanii”.

Senas Petras.
Tokios bausmės gresia girtuo-

negu Philadelphijoje. daug baimes i namiškius. Iva
nauskas nurodo, kad savo lai
ku jis dirbo kaipo agentas City 
Beverage Company, kuri gyve
no didelioje nesantaikoje su 
pirmiau minėta firma, 
nauskas praetyje yra 
rcal-estatininkii.

Ivanauskas toliau aiškina, 
kad esųs ir kitas motyvas. Buk 
vienas iš namų savininkų, ku
rio namų jis turėjęs forklo- 
zuoti, tokiu būdu jam atkerši
jus.

Įtaria gengsterius 
pasikėsinus prieš 

Ivanauska
Noselandietis nužiūri, kas pa-\ 

darė pasikėsinimą prieš jo 
gyvybę-

ROSELAND — Blogi santy
kiai su Mutual Ice and Beve- 
rage Company, kuri savo lai-

Frank W. Radžius 
Syracuse, N. Y.

lankėsi “N.”

te surengė 20-tų ženybinio gy
venimo metų sukaktuvių pa
minėjimų savo tėvams Niko- 
dimui ir Uršulei Sermulams, 
6921 South Talman avė. Sve
čių buvo apie 100. Jie mato
mai turi daug draugų. Seni 
“Naujieniečiai”. Užfsirašė 
“Naujienas” 15 mėnesių per

Mažas, bet kietas 
/ kaip titnagas

į jo įstaigų įsibrovė italas. Iš
sitraukęs didelį peilį ėmė su 
juo taikyti į “Frcnkį”, bet šis 
bematant su juo apsidirbo. Vė
liau puolė jį dar šeši, bet jis ir 
su tais apsidirbo. Kiek jau pa
našių įvykių buvo nei nesuskai
tysi. Kai kurie biznieriai turi 
“negerų akį ant jo”, kam alų 
pardavinėja po 5 centus ir 10 
centų, kuomet jie parduoda jį 
po 10c. —“N.” rašė jas.

Naujienų Jubiliejaus vaka
re vasario 25 dienų Naujienų 
Reiškimo Vaizduotėje (pageant) 
vairias roles vaidins ir dainuo® 

NAUJIENŲ JUBILIEJAUS 
CHORAS, šitas choras susida 
re iš sekamų dainininkų:

Visos gražuolės kontestantės
Pirmyn choro nariai
Birutės choro nariai
Liuosnoriai dainininkai

dainininkės, kurie kitiems cho
rams nepriklauso.

Draugijų atstovai, kurie ga- 
i dainuoti.

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

Naujienų Jubiliejaus Choru 
vadovauja pats kompozitorius 
Petras Sarpalius.

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

PRANEŠIMAI
$300 APLYGINIMO

$100 bus užmokėta nuo Jewelers 
Security Alliance ir $200 nuo ma
nės paties už informacijas vedan
čias prie suareštavimo ir nuteisimo 
ypatų, kurios išvogė mano aukso 
erautuvę, sausio 4 dieną, 1934.

F. A. ANDRIUS,
3146 So. Halsted St.

Tel. Victory 0765

Chicagod Lietuvių Auditorijos Kor
poracijos, Direktorių ir Atstovų mė
nesinis susirinkimas įvyks pirmadie
ny, vasario 12, 1934, Auditorijos sve
tainėj. 3133 So. Halsted St. 8 vai. 
vakare. Visi direktoriai ir atsto
vai kviečiami būtinai atsilankyti j 
ši susirinkimą, nes yra labai svarbių 
reikalų. A. Kaulakis, raŠt.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

KUR PRALEIS1M

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

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Kiek laiko atgal, kai Chica-; 
gojo užėjo šalčiai ir tempera
tūra nukrito žemiau zero, va
žiuodamas iš North Sidės su 
savo keliaujančia krautuve už
sukau i kinų, netoli Halsted ir1 
Madison gatvių.

Turiu pasakyti, kad teatrų 
lankymas yra gyvenimo moky
kla. Iš krutaniųjų paveikslų 
pasimokini daug ka naudin
go-

Štai, pastebėjau ant ekrano, ku buvo susijungusi su Terry 
kaip Philadclphijoje baudžia-j Druggan, žinomu gcngsleriu. 
m i girtuokliai. Teisėjas ski-, nužiūrima kaipo motyvas pu
ria nevisai “trezviems” pasi- sikesinimui prieš gyvybę Be
rinkti bausmę: ar atsėdėti ka- tuvio Igno Ivan-Ivanausko, 
Įėjime 10 dienų arba ištraukti 10825 Indiana avenuc. Pasi
gėrę dožų “Castor Oil” — rici- kėsinimas buvo padarytas 
nos. Teisiamasis turi pasi- trumpų laikų atgal.
rinkti vienų iš tų, nes piningi-i Nakties laiku, kas tai pame- 
nės bausmės nepriimamos. te bomba prie Ivanausko na-

Senas Petras suprato, kad mų, kuri sprogdama namų ■ 
Chicagoje teisėjai visgi yra ge- šiek tiek apgriovė ir įvarė

šiomis dienomis į “Naujie- 
’jnas” atsilankė lietuvis Frank 

W. Radžius, kuris nesenai at
vyko į Chicago biznio reika
lais iš Syracuse, New York. 
Svečias papasakojo, kad dirba 
kaipo kailinių departamento 
vedėjas stambioje krautuvėje 
Addis and Company. Turįs 

jatsakomingų vietų. Jam nuo
lat tenkų važinėti užpirkineji- 
mų reikalais. Jis apgailesta
vo, kad Syracuse mieste jam 
labai retai tetenka sueiti su 
lietuviais.“Kodėl Prarastas Vilnius”

» t

parašė UNTULIS
Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę.

TURINYS
Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. , 
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas miginol Vargas lenkino. 
Velniai^ .Raganos ir Teologai. s 
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta. 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį

20-tos sukaktuvės
MARQUETTE P ARK — Vas.

4 d., p. Scrmulas ir Sermulai-

MADOS
I va

li!.

CICERO. — Frank Za jaus
lias, 1444 So. 51st Avė., daug 
sykiu pasižymėjęs savo nepap
rastu gabumu, šiomis dienomis

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

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

2945

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

Prisirašykite j matų apniki

TEL. LAPAYETTB 1083

2608 West 47th St

REAL ESTATE
Bizni* pamatuotai tehingnmn 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
IUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

MOKINAME
Aritmetikos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago,

O ELI cinus in crisp 

salads'.•'!<. with crack- 
ers and jam Ibr dessert 
. . . with marmaląde 
and toast for break- 
fast! “Phiįaęlelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure.'Avholesome— 
and ahvay s fresh.

Genuine “Philadeiphia 13 
sold only in thia silver-foi.1 

packagc

n.
m.
iv.

VI.
VII.

VIII.
IX.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Stop 
Itching 
Skin

SUIMTAS Už KYŠIŲ ĖMIMĄ

J,'

(PRO B AK 81 ADE)

Grynas. prllmnas Zępio sustabdo ule* 
Žfijlmą odos į penkias sekundas — 
ir pagelbiuras prie Eczemos, pučkų. 
dedervines, ir i&bčrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos iritaoijas, kadangi Jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—36c, 00c, $1,, Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.26

žemo
Skin irritations

AK-

Thomas A. Archer, 47 m., 
CWA distrikto prižiūrėtojas 
Washingtono apygardoj, kuris 
liko areštuotas už ėmimų ky- 
jšių iš darbininkų. Tai yra pir
mas: areštas po prezidento Roo- 
sevelto įsakymo išnaikinti graf- 
tų prie ČWA darbų. e

suteikia 
barzdaskutyklos 

mhm komfortą 
■ skutimos 

namie

_____________ r, _______________
r ........ - ■ riirir*- —r----------- .------------------------- 1

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose,

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803

CLASSlFIED ADS J
Business Service
BlZniO_

Tel. Yardi 3408 
VICTOR BAGDONAS 

.Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 Sn Halsted St. Chieairo. IU 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

L

Help Wanted—Malė 
Darbininkų^Reikia

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

Kambarys 742, 
105 W. Adams St.

Klauskite p. Kaplan.

2945 — Labai elegantiška išėjimu: 
suknelė. Pažiūrėkite kaip įdomiai 
ji pasiūta ir* kokias gražias ranko
ves turi. Ar jus nenorėtumėte to
kia suknele sau pasisiūdinti dėl žie
mos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

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

................................... ........... '....................
NAUJIENOS Paitem Dept.

v 1739 S. Halsted St„ Chicago, 

čia įdedu 15 centų ir prašau 

siųsti man pavyzdį No. 

Mieros

m.
at

per kratinę

i , (Vardas, ir pavardž)

(Adresas)

(Miestai ir ..valst.)

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
sulturos Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir. $16 savaitėje. Pomirtine $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
/enti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtine išmo
tame. Nariams nėra bausmių už 
nelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius-* 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisų svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

REIKIA 20 vyrų, kurie yra susi
pažinę su išdirbimu bačkų pagelbėti 
man įsteigti alaus, degtinės ir vyno 
bačkų biznį. Mažas įvestmentos 
reikalingas. Tai gal reikšti pasto
vus darbas, gera alga ir uždarbis 
kurį padarys kompanija. Aš turiu 
beveik visas mašinas ir įrengimus, 
gatavai dėl darbo. Rašykite į Nau
jienas, Box 80. 1739 Soo. Halsted St., 
Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrus veiterka 
dirbti restauracijoj.

3510 W. 63rd St.

Business Chances

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

RENDUOJASI restaurantas, su 
aludės bizniu ir rooming house. Vi
si kambariai yra išrenduoti. Kiek
vienas/ kambarys yra pilnai išforni- 
šiuotas. Iš priežasties ligos* esu 
priversta apleisti bizni. Labai gera 
vieta tarp dirbtuvių, biznis gerai iš
dirbtas. Mrs. Malwecas, 5702 W. 65 
St. Tel. Prospect 1363.

PARSIDUODA valgykla kur yra 
Raminami lietuviški ir amerikoniški 
valgiai. Biznis išdirbtos per daug 
metų, priežastis pardavimo turiu 
tris biznius, parsiduoda pigiai.

6236 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI bučemė geroje vie
toje, labai pigiai, biznis išdirbtas. 
Priežastis liga. Renda pigi.

5413 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa su 
mašinom ir signem. priežastis lign.

6307 So. Richmond St.
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