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Austrijoj pilietinis karas; 100 žmonių užmušta
Austrijoj paskelbtas ge 

neralinis streikas 
n r ■ .

Prasidėjo kruvina kova tarp fašistų ir so
cialistų. Paskelbtas karo stovis ir valdžia 

mobilizuoja visas ginkluotas jėgas
VIENNA, vas. 12. — Austri

jos socialistams pasipriešinus 
nuožmiam ginkluoto fašistinio 
heimvvemhro ir valdžios terorui, 
kuriuo siekiamąsi yra išnaikin
ti socialistus ir visoje šalyje į 
vesti grynai fašistinę tvarka, 
prasidėjo kruvinas pilietinis 
karas, kuriame į vieną dieną 
žuvo galbūt tarp 100 ir 150 
žmonių, neskaitant kelių šimtų 
sunkiai sužeistų žmonių.

Socialistai atsakydami j 
heimwehro terorų paskelbė ge
neralinį streikų. Valdžia gi iš 
savo pusės paskelbė karo stovį 
ir pradėjo mobilizuoti visas 
ginkluotas jėgas kovoti socia
listus ir darbininkus.

Kruvini mifšiai siaučia Vien- 
noj, Linz, Graz Jr jįabar persi
metė į amunicijos centrus 
Steyer, Bruckandermur ir Eg- 
genberg distriktuose.

Mažiausia 10 žmonių užmušta 
mūšiuose Viennoje.

Gal virš 40 žmonių užmušta 
Linz, kur fašistai puolė socia
listus rankinėmis granatomis, 
kulkosvaidžiais ir net kanuolė- 
mis.

26 žmonės užmušti Graz.
Iš Eggenberg pranešama, kad 

37 žmonės liko užmušti karei
viams paleidus du kanuolės šū
vius į socialistų raštinę.

Kovai su socialistais valdžia 
naudoja kariuomenę, policiją h 
heimvvehrą.

Socialistų partija uždaryta
Socialistų partija liko užda

ryta, Vienuos socialistų valdžia 
pašalinta ir ministeris Schmitz 
tapo paskirtas federaliniu* ko- 
misionieriu valdyti Viennos 
miestų ir provincijų.

Vienna išrodo kaip priešo ap
gultas miestas. Gatvėse pasta
tytos barikados ir spigliuotų 
vielų užtvaros. Ant kiekvieno 
žingsnio kulkosvaidžiais gink
luoti trokai, busai ir ambulan- 
sai. Kiekviena kryžkelė apsta
tyta kulkosvadžiais. Net ir baž
nyčių bokštuose pilna kulkosvai
džių. Visos sankrovos uždary
tos, jų langai užkalti geležimis. 
Kavinės irgi užsidarė 8 vai. 
vakare. Ištisi miesto distriktai 
yra be elektros.

Valdžia Viennoje ir Linz pa
skelbė labai aštrų karo stovį, 
su įsakymu sušaudyit kiekvieną 
civilį gyventojų, pas kurį bus 
surasta ginklų.

Nežiūrint viso to ištiko keli

susirėmimai, kuriuose užmušta 
10 žmonių.

Į vakarų ginkluotas traukinys 
su kareiviais išvažiavo iš Vien
uos į nežinomų vietą.

Nors dėl streiko visuomenes 
aptarnavimo įmonių veikimas 
liko sutrukdytas, tečiaus van
dens tiekimas, bent laikinai, li
ko nepaliestas. Gatvekarių vai
kščiojimas apsistojo ir gatve- 
kariai liko palikti gatvėse elek
tros darbininkams sustreikavus.

Daug žmonių sužeista ir gal 
šimtai sužeistųjų mirsią.
Socialistai yna pasiryžę verčiau 

žūti kovoje, negu pasiduoti 
fašistams

Linz mieste kariuomenė pra
dėjo šaudyti iš kanitolių į mo
kyklą, kurioj užsibarikadavo 
socialistai.

Generalinis streikas tapo pa
skelbtas šiandie ryte ir tuojaus 
po to valdžia paskelbė karo 
stovį.

Streikas prasidėjo be įspėji
mo, pirmiausia sustabdant elek
tros tiekimų. 11:45 ryte. Gat- 
vekariai turėjo sustoti ten, kur 
juos Užklupo streikas.

Dar negalima pasakyti kaip 
plačiai išsiplės generalinis strei
kas ir kaip ilgai jis tęsis. Tai 
socialistų atsakymas į heim- 
wehro pastangas pasigrobti į 
savo rankas visos šalies valdžių 
ir pradėtų jo terorą prieš socia
listus. Socialistai jaučia, kad 
Dollfuss stengiasi juos sunai
kinti ir jie yra pasiryžę verčiau 
žūti kovoje ,negu likti pasmaug
tais valdžios. Austrijos socialis
tai pakartotinai yra paskelbę, 
kad jie nepasiduos fašistams 
kaip gyvulių banda, be jokios 
kovos.
Sako, Vokietija pasiruošusi pul

ti Austriją

PARYŽIUS, vas. 12. — Aus
trijos valdžia pranešė Anglijos, 
Franci jos ir Italijos ambasado
riams, kad armija iš 30,000 
kareivių, neva austrų, bet Vo
kietijos išlavintų ir apginkhtotų 
specialėse stovyklose palei 
Austrijos sienų, tik laukia Hit
lerio įsakymo, kad pulti Aust
riją, nuversti Austrijos valdžia 
ir pastatyti joje nacių valdžią.

Colorado priėmė 1
NRA įstatymus

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

Giedra ir biskj šAlčiau.
Saule teka 6:52, leidžiasi 5> 

16.

Naujas Jungt. Valstijų torpedinių laivų naikintojas Hull 
nuleidžiamas vandenin Brooklyno karo laivų statybos jarduose. 
Kertėj, Patricia Louise Platt, 10 m., šampanu krikštija naująjį 
laivų.

Vokietijos geležinke 
lipdai lavinami 

karo pratimų

Japonija turinti 
252,000 kareivių Ru

sijos pasieny

MacCracken suimtas 
senato ir nubaus

tas teismo
WASHINGTON, vas. 12. — 

VVilliam P. MacCracken, Hoove- 
rio laikais buvęs avacijos sek
retorius, kurį senatas jau buvo 
kartų suėmęs už senato panie
kinimą. Bet jis atsisakė sto
ti prieš senatų ir tik prisiuntė 
pareiškimų, kad senatas netu
ri teisės j j teisti. "Senatas ta
da įsakė jį antru kartu areš
tuoti. Pasislapstęs porą dienų 
jis prisistatė senato maršalkai, 
kad tasis jį areštuotų, bet mar
šalka atsisakė, kad neduoti 
MacCracken progos kreiptis į 
teismą prašyti paliuosavimo. 
Po to MacCracken vistiek ap
sigyveno maršalkos namuose ir 
per savo 
si į teismų 
liuosuoti. 
išdegč ,nes
tokio “arešto’ ’ir už teismo pa
niekinimų liko nuteistas 24 vai. 
kalėjimai!, arba užsimokėt* 
$100 pabaudos. Jis užsimokėjo 
pabaudą.

Po to 
areštavo, 
teismų,
kreipėsi į teismą ir bando išsi
sukti nuo senato teismo.

MacCracken dabar yra- advo
katas kelių aviacijos kompani
jų ir jis sunaikino tuos doku
mentus, kurie lietėsi oro pašto 
kontraktų, kuriuos senatas bu 
vo pareikalavęs juos parodyt . 
Ne tik MacCracken, bet ir kiti 
Hooverio sekretoriai, baigdami 
tarnybą* sunaikino visus’ doku
mentus dėl oro pašto kontrak
tų.

advokatus kreipė- 
sii prašymu jį pa- 
Bet to gudrybe ne- 
teismas nepripažino

senato maršalka j j 
kad atvesti j senato 

Bet MacCracken ve’

Lietuvos Naujienos

DRESDEN, Vokietijoj (TIS). 
—Labai reikšmingas cirkulio- 
rius visiems Vokietijos geležin
kelių darbininkams sudaro 
670,000 geležinkeliečių armijų. 
Jo įsakymai yra sekantys:

1. Kiekvienas geležinkelietis,
jaunesnis 35 m., turi priklau
syti valstybės pripažintai spor
to organizacijai. Nuo priklau
symo gali būti paliuosuoti tie, 
kurie priklauso prie Hitlerio 
smogikų, apsaugos burių, plie- 
našalmių ar geležinkelių poli
cijos. ' j

2. Senesni darbininkai, kurie 
yra užtektinai sveiki, taipjau 
turi priklausyti sporto organi
zacijai, daryti tinkamų gimnas
tiką ir mokintis kartoti mažuo
sius šaunamus ginklus.

3. Del svarbių priežasčių pa- 
liusuotieji darbininkai, privalo 
nors pasyviai priklausyti toms 
organizacijoms ir jas visomis 
priemonėmis remti.

Reikia atsiminti, kad Vokie
tijos atsiginklavimos ir kari
niai pratimai yra vedami po 
priedanga nekaltomis išrodan
čių sporto organizacijų, kurios 
daro vien karo pratimus ir mo
kinasi ginklų vartojimo.

Didelis streikas Ke- 
noshoj; streikuoja 

Simmons darbin-kai

WASHINGiTON. — Daugelis 
valstijų jau priėmė savus NRA 
įstatymus, kad pagelbėti fede- 
ralinei valdžiai vykinti jų vals
tijose National Industrial Reco- 
very Act.

Paskiauisa tokia valstija,, pri
ėmusi savo NRA įstatytoms yra 
Colorado. Ji yra jau 114a 
valstija priėmusi tuos įstaty
mus. Kelių valstijų legislaturos 
irgi svarsto tų įstatymų pri
ėmimų.

šiaurinėje

du metus
620 mylių

MASKVA, vas. 12. — Vakar 
liko paskelbta ištisa vyriausio 
jo Rusijos armijų komanduoto
jo tolimuose rytuose gen. Blue- 
cher kalba komunistų kongre
sui.

Jis pareiškė,'.^ kad Japonija 
skubiai ruošiasi karui tolimuo
se rytuose ir tuo tikslu Rusi
jos pasienyje turi sutraukusi 
252,000 kareivių armijų, *kuri 
yra stropiai lavinama. Ta ar
mija yra sutraukta 
Manžurijoje.

Per pastaruosius 
japonai ten pravedė
strateginių geležinkelių, kurių 
tik 35 nuoš. yra komerciniai 
reikalingi, kiti gi yta reikalin 
gi vien tik karo tikslams.

Tuo pačiu laiku* toje apygar
doje išvesta 1,367 mylios ge
rų kelių.

Į šiaurę nuo Mukdeno pasta
tyti 50 aerodromų ir aviacijos 
bazių. Japonai turi sukoncent
ravę ir 500 lėktuvų, taipgi pa
didinę karo laivyną Sungari 
upėj. J*.

Bet gen. Bluecher prisipaži
no, kad ir Rusija yra prisiren
gusi, turi sukoncentravusi di
delę kariuomenę, gal dar dau
giau lėktuvų, pristačiusi visą ei
lę tvirtovių ir puolimo nebi
janti, nes “puolikai nusisuks 
savo imperialistines galvas”.

šeši .užmušti riau
šėse kalėjime

lWash..
Penki kaliniai ir

KENOSHA, Wis., vas. 12.— 
šiandie sustreikavo 1,800 dar
bininkų, priklausančių Federal 
Labor Union ir dirbančių Sim
mons Co. dirbtuvėse, kuriose 
yra gaminami čiužinėti, spring- 
sai, lovos ir geležiniai rakandai. 
Streikieriai reikalauja pakelti 
algas 25 nuoš. Dirbtuvė ’ liko 
uždaryta, prasidėjus jos pikie- 
tavimui.

Derybos dėl pakėlimo algų 
prasidėjo 6 savaitės atgal, bet 
kompanija atsisakė nors kiek 
pakelti algas. Kompanįįą turiy --y-,,,--

daugelį dirbtuvių kituose mies- po|dlį; paminėjimui imperijos « a • • «« AV M w •

WALLA, WALLA, 
vas. 12 
vienas sargas liko užmušti ir 8 
kaliniai ir sargai liko sužeisti 
smarkiose riaušėse, kurios šian
die netikėtąi iškilo Washingto»i 
valstijos kalėjime.

MASKVA, vas. 12. ■— Ne
žiūrint visų komisarų kalbų 
apie karų su Japonija, užsienio 
reikalų komisaras Litvinov ir 
jo žmona, atsilankė į didelį Ja
ponijos ambasadoriaus surengtų

tuose, kurios irgi galbūt pri
sidės prie streiko.

susikūrimo. Tarp 350 svečių 
buvo ir ^ar^usis gen. Budenni.

v ’ -

Lindbergh protes 
tuoja prezidentui 

dėl oro pašto
Sako, kad oro pašto kontraktų 

panaikinimas pakenksiąs pa
čiai aviacijai

Klaipėdos krašto ko
mendanto pabaudos

KLAIPĖDA. Elta.— Klaipėdos 
krašto komendantas nubaudė 
ūkininkaitį Jurkaitį ir Povilą 
bei Ernstą Scholzus, visi iš Ši
lutės apskr., po 6 savaites ka
lėjimo už tai, kad jie Naujų 
Metų dieną viešoje vietoje įžei
dinėjo kareivius, o vėliau, iš 
anksto susitarę, sumušė jaunes
nį puskarininkį Damkauską ir 
atimtu iš jo durtuvu subadė 
kepurę. Ūkininkas Emilis ša
palas, iš Pagėgių apskr., buvo 
nubaustas 1,000 litų arba dviem 
mėnesiais kalėjimo už tai, kad 
skleidė visuomenėje keliančius 
nerimą gandus, jog greit atei
siąs Hitleris ir užimsiąs Klaipė
dos kraštų. ’

Generalinis streikas 
Francijoj praėjo 

ramiai
*

PARYŽIUS, vas. 12, — 24 
valandų generalinis streikas, 
kurį paskelbė Darbo Federaci
ja protestui- prieš fašizmų, bu
vo gana sėkmingas ir praėjo 
paylginamai ramiai. «

Socialistai buvo surengę, 
dėlę demonstraciją Paryžiuje, 
bet susirėmimo su policija ne
įvyko ir demonsrantai išsiskirs
tė išklausę visą eilę kalbėtojų 
ir iškabinę raudoną vėliavą prie 
Respubikos stovios.

Tik komunistai bandė pasi
naudoti streiku, kpd sukelti 
trukšmą, riaušes ir muštynes. 
Jie tai bandė padaryti lygiai 
keliuose melstuose, bet policija 
juos greitai išsklaidė. Pary
žiuje vienas komunistas liko už
muštas.

NEW YORK, vas. 12. —La
kūnas Charles A. Lindbergh pa
siuntė prezidentui Rooseveltui 
ilgų telegramą, protestuojančią 
prieš panaikinimą oro pašto kon
traktų su privatinėmis linijomis. 
Esą, jei kelios linijos pasirodė 
suktos, tai vistiek nesą reikalo 
panaikinti visus kontraktus, 
nuo ko nukenčia visa aviacija 
ir teisingosios kompanijos.

Pats Lindberghas yra įpin
tas į oro pašto kontraktų skan- 
dalv, nes senatui tyriant, liko 
iškelta aikštėn, kad jis iš, vie
nos oro linijos, Transcontinen- 
tal & Western Air Transport, 
gavo dovanų $250,000 vertės 
Šerų šalę jo gaunamos $10,000 
metines algos.
Prezidentas pabarė Lindberghą

Prezidentas Roosevėltas atsa
kydamas į Lindbergho telegra
mą jį aštriai pabarė, kam jis 
paskelbė telegramos turinį pir
miau, negu jų gavo preziden
tas. Taip esą daroma tik tuš 
čio pasigarsinimo ieškančių 
žmonių.

111 " ■■ ■ ■

. WASHINGTON, vas. 12. - 
Kapt. Settle, kuris jau kartą 
skrido į stratosferų, paskelbė, 
kad šaltis stratosferoj, siekia 
67 laipsnius žemiau zero F.

Garsusis Lietuvos mo
narchijos skelbėjas Kro- 

kauskas nuteistas
GRINKIŠKIS, Kėdainių aprk. 

—Prieš metus laiko atvyko ir 
apsigyveno Grinkiškio m. Vin- 
cas-Mečys Krokauskah, kuris 
pasivadino “Prisiekusiu advo
katu”; užsirekomendavo, kai 
esąs aukštas ponas markizas, 
boranas ir kad turįs dvarą.

Vietoje to, kad užsiimti ad
vokatūra, pasirinko sau kitą 
biznį, būtent,—pradėjo meilin
tis ir pirštis panelėms, o ypač 
toms, pas kurias numatė di
desnį kraitį. Kadangi jis buvo 
vedęs jau nesykį, tai jam ne- 
perdaug sekdavosi piršlybos. 
Galop surado panelę Kuprevi- 
čiutę, iš Vaitiekūnų kaimo, 
Grinkiškio vai., iš kurios išvy- 
liojo pasogos 900 litų, o to pa
sėkos—ne vedybos, bet—teis
mas, už ką Grinkiškio aplin
kos teismas š. m. sausio m. 18 
d. priteisė nukentėjusiai civili
nio ieškinio 900 litų ir nubau
dė už sukčiavimą trims mėne
siais kalėjimo ir vietoje areš
tavo iki pristatys turto laidų 
5,000* litų. Tą pat dienų už 
išvyliojimų iš Liaudąnskio 20 
litų nubaustas dviem savaitėm 
kalėjimo; už pasišalinimų iš 
priežiūros—savaitę arešto ir už 
iškoli<>įimą Grinkiškio nuovados 
viršininko. Čapliko bylos eigoje 
vieną mėnesį kalėjimo.

Tų pat dieną vakarė taria
mas Krokauskas iš daboklės pa
bėgo, bet sekančią dienų pa
gautas ir už tai nubaustas 3 
mėn. kalėjimo to pat teismo.

ATHENAI, vas. 12.— Samuel 
Insull patapo “žmogum be tė
vynės’, nes jo Amerikos pasas 
šiandie išsibaigė. Net jis neturi 
ir gyvenamos vietos, nes leidi
mas gyventi Graikijoje pasibai
gė sausio 31 d. ir nebuvo pra
ilgintas. Bet manoma, kad 
Graikija nevarys lauk prieš 
vas. 22 d.

BERLYNAS, vas. 12. —Pro 
testonų dienarštis Reichsbote, 
kuris ėjo per 60 metų, liko su
stabdytas.

WASHINGTON. —Preziden
tas Rooseveltas mano prailginti 
darbo armiją miškuose—GCC, 
dar vieniems metams ir prašys 
kongreso paskirti tam tikslui 
pinigų.

Vokiečių pasitarimai su 
‘ Lietuva

KAUNAS, s. 19. — Jau Jie- 
linta diena Kaune eina gyvi 
pasitarimai dėl santykių .su 
Vokietija. Be ministerio dr. 
šaulio Kaunan yra atvažiavęs 
ir Klaipėdos kr. grubern. p. 
Navakas.

Nors vokiečiai ekonomines 
represijas prieš Lietuvą ir pra
dėjo, tačiau jie biją, kad Lie
tuvoje nesusilpnėtų jų kultūri
nė ir politinė įtaka. Oficialiai 
vokiečiai reiškia norų su Lie- 
tuya palaikyti kaimyniškus 
draugiškus santykius. *

Ekonominiams ir politiniams 
reikalams aptarti, kurie dabar 
yra aktualus Lietuvos Vokieti
jos santykių komplekte, vakar 
Vokietijos ministeris Lietuvoj 
p. Zechlinas lankėsi pas. Resp. 
Prezidentų.

WASHINGTON.—Pirmą kar
tą per 20 metų Jungt. y aisti 
jų eksportas gruodžio mėn. vir
šijo eksportų lapkričio men.

HERNANDO, Miss., vas. 12. 
—rApie 40Q .ar 500 valstijos mi
licininkų saugo vietos kalėji
mą, kuriame yra uždaryti trys 
negrai, kaltinami užpuolę 17 
metų mergaitę.

-r - .Ti-u r - t ' . - ■ ,.r- .

CHICAGO.—Bravarninkai ap
skaito, kad šiemet amerikiečiai 
išgers 440,000,000 galionų alaufs.

- „ ■

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, IL.



PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KABUS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA
P. miller"

< ,, .<» ... ..

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS

Drauguos auditorius ,
f. P.ViBMlk ... 2

Kontesto garbes kom.:
J. ASCILLA
J. GALSKIENfi

... V. PAČKAUŠKAS,*

NAUJIENOS, Chicago, 111 Antraeilėms, vas. 13, 1934

KODĖL AŠ NEPRITA
RIU KOMUNISTAMS

Rašo J. Adomaytis

(Tęsinys)
O štai kddėl aš maitoti*

Kontesto ofisas atdaras kasdien nuo 4 iki 7 vai. ’ 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantai bile kuriais reikalais 

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117

vakare. Visi Hdrlnii |š|rrišjįii ĮĮtaugljbą kviečiami, flriliiiti &a 
s reikalais čia pažymėtomis valandomis. Draugijos Ofisas:

EXTRA!

• vojuj

Kontestantas J. Kemėšis ban
do sumušti kitus kontestnn 
tus; kont. Pono X garbe pa- 

Kontestantė Zofi
ja Bendžius stojo į darbą; 
Juozas Girčius kontesto že
mėlapyje. — Kont. J. A. Jan
kus pasirodė didvyriškai.

Kas sakė, kad nieko naujo 
vakarų fronte, tas kalbėjo ne
teisybę. Yra daug ko naujo ne 
tiktai vakarų fronte, bet ir pie
tų, rytų ir šiaurėje. Pirmi di
deli šūviai pasirodė iš Bridge- 
porto, — tai kontestanto Ke
mešio armatos pradėjo veikti 
— aplikacija po aplikacijos 
skrenda j Chicagos Lietuviu 
Draugijos ofisą. Vienas geriau
sių kontestantų ponas X. rim
tai susirūpino, kad jis gali pra
laimėti garbės vainiką. Kont. 
P. Milleris pradėjo ranžuotis, 
sako, kad jis kirsiąs į skiau- 
turę visiems. Kont. P. Galskiui 
praeitą savaitę dar du plaukai 
nuo galvos nusirito ir nei vie 
no plauko barzdoje nepadau
gėjo, — tai vis išgąsčio pasė
kos. Reiškia, kdnt. Kemėšis pa
sidarė tikru teroru visiems ki
tiems kontestantams.

Darbščioji Draugijos x»pelė 
drge Zofija Bendžienė pasidarė 
aktyvi kontestiinte — pridavė 
glėbį jaunų aplikantų. Draugė 
Bendžienė nemažai darbavosi 
ir praeitame Draugijos kontes- 
te — ji tikra specialistė jaunų 
narių gavime. Drg. J. Girčius 
irgi pradėjo krutėti. Nors jo 
darbui sąlygos nepalankios, ap
sirgo jo žmona, bet yra vilties, 
kad greit pasveiks — abu4 ben
drai stos į darbą.

Draugė Orenčienė dar vis p? 
biskį progresuoja. Senas Petras 
darbui amuniciją rengia, jis 
dar parodys tą, ką ’ Chicago 
neregėjo — yra nusitaręs sura
šyti į Chicagos Lietuvių Drau
giją visus Chicagos lietuvius 
biznierius ir biznierių žmonas. 
“Good News” Petrai! Dievai ai 
velniai žino, kas darosi su kont. 
Bulovu — jo darbo ne per 
spaktyvą nesimato. Kybą jis 
gražuolėms suinteresuotas, su 
tais jaunais slogeliais visuomet 
“triubelis”.

Kont. J. A. Jankus, tarsi koks 
galijotas, su4 sykiu užvertė 
Draugijos kontesto ofisą nau
jais nariais. Neabejoju, kad jis 
iki kontesto pabaigai parodys, 
ką gali. Laukiu ir neapsiriksiu. 
Beje, aš išsiilgau p-lės L. Nar- 
montaitės, — dzievaš, kur ji? 
Visą kontesto žemėlapį išieš
kojau, bet p-lės Narmontaitės 
jokiu bildu4 surasti negalėjau. 
Aš visgi save skaitau šiokiu to 
kiu optimistu, — vilties šešė
liai manyje kūrenas, kad p-ia 
Narmontaite Draugijos kontes
to žemėlapyje atsiras.

Gud Bai,
Jūsų Kontestantų Vadas.

Mrs.
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Paul 
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Mrs.
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M. Ratkevičienė, 
West 47th Place.
IV. GB-21

Miller,
N. Irving Avė.
V. GB-18

V. Orenčiėnė,
So. Halsted St.
VI. GB-18

J. A. Jankio,
1834 VVabaiisia Avė.

VII. GB-fc
A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

VIII. GB-6
P. Galskis,
2930 N. Harlem Avė.

IX. GB-41/2
Sophie Bendžius, 
So. California Avė
X. GB-4>/z 
Ascilla,

3800 Armitage Avė.
XI. GB 4

P. Lapenis,
724 West 18th St.

XII. GB-3
Mrs. O. Simonaitienė, 
4030 Brighton Place.

XIII. GB-3
J. H. Puida,
3946 So.' Artesian Avė.

XIV. GB-1
P. Martinkaitis,

(Senas Petras) 
1739 So. Halsted St.

XV. GB-0/2 
'r - J. Sholteman, , * 

• 7029 So. Artesian. Avė.
t XVI. GB-0/2

J. P.*Girčius,
1835 Wabansia Avė.

Laike praeitos savaitės 
nauji kontestantai — Mrs.
fija Bendžius ir J. P. Girčius 
parode savo kontesto darbo pir
mąsias pasekmes. Didesnių lai
mėjimų turėjo kontestantas J. 
Kemėšis ir J. A. Jankus, šiek 
tiek paprogresavo ir Ponas X.

Mrs.
6436

du
Zo-

Musą sergantis 
nariai

1. Juozas Bložis,
2. Vincas Navikas,
3. Zofija Solon,
4. Julijona Druktainienū,
5. Barb'ora Antanavičienė
6. Vincas Stankevičius,
7. A. Girčienė,
8. Vladas Rudis,
9. Domininkas Jucius,

10. A. Kulikauskienė,
11. Morta Žilinskienė.

Draugij’os konstitucija 
jau atspauzdinta

ChicagOs Lietuvių Draugijos 
konstitucija-įstatai atspauzdin- 
ti. Greitu laiku bus išsiuntinė
ta nariams. Narinis certifika- 
tas irgi spaudoje — nariai gaus 
sykiu su konstitucija. Įstatai 
ir certifikatai yra anglų ir lie
tuvių kalbomis.

I

Pas pp. Kasiliauskus
P-tiai Kasiliauskai užlaiko 

gana patogų užeigos bizni 
“Charles Tavern”, 3409 South 
Halsted St. 'Seni biznieriai ir 
bridgeportiečiai. Pirma 
grosernes biznyje, nūnai 
mų. Abu malonaus budo 
nes, pertai ir biznį varo 
sėkmingą.

Mali pripuolamai teko užsuk
ti į šitą draugišką vietą, bet 
pataikiau į tašką — abu p-hus 
Kasiliauskus padariau Chica
gos Lietuvių Draugijos nariais. 
Abu jauni ir linksmi žmonės, 
kaip tiktai tokių narių ir rei
kalinga Draugijai kuo daugiau 
šia. ’

P-nia Kasiliauskienė' pareiš
kė, — girdi, aš gana senokai 
norėjau įsirašyti į Chicagos 
Lietuvių Draugiją, bet, deja, 
dar iki šiam laikui musų nie
kas, o niekas nebuvo pakalbi ■ 
nę įsirašyti. Mes apie šitą 
Draugiją girdėjome gana daug 
iš kitų, kad yra viena geriau
sių lietuvių pašalpos organiza
cijų Chicagoje. Per tat mes mie
lai į ją įstojam.

buvo 
geri- 
žmo-

Iš Marųuette padan 
ges 

t f -

Chi-
nau-

draUgai 
Mankus- 
gyvenęs 

aktyus 
organiza-

Marųuette 
amato žy- 
penteris.

Marųitette Parko,

Marųuetto apielinkeje 
cagos Lietuvių Draugija 
jais nariais smarkiai auga. Pa
žymėtina iš žinomų marųuelte- 
parkiečių įsirašusių Draugi j on 
praeitą savaitę yra 
Mankai. Drg. Juozas 
Mankeyičius, seniau 
Northsideje ir buvo 
darbuotojas lietuvių 
ei jose, dabar yra 
Park gyventojas; iš 
mus dekoratorius ir

Kitas iš
kuris vėl įsirašė į Draugiją, 
yra p. Geo. Skoby. P-nas Sko- 
by turi kriaučių biznį prie Mar- 
ųuette Boulevard arti Western 
Avė. P-nas Skoby buVb' seniau 
Draugijoje laike keliolikos me
tų, bet važinėjant jam Lietu
von buVo kaip ir netyčia iš 
Draugijos išpuolęs. P-nas Sko
by panaujindamas savo nary
stę Draugijoje pareiškė: “Aš 
kitos lietuvių pašalpos organi
zacijos Chicagoje nerandu, ku
ri taip gražiai sugebėtų vidu
jinius reikalus vesti ir savo na
rius ligos ir pomirtinės pašal
pa aprūpinti, kaip kad Chicagos 
Lietinių Draugija. Per tat mie
lai panaujinu savo narystę ši
toje Draugijoje”.

— P. Labutis.

Sunkiai susižeidė Dom 
Jucius

Do-
Mo- 
pul- 
lai-

P-LĖ BIRUTĖ BRILDžIUTė

P-le Birutė Briedžiutė yra duktė žymaus Draugijos dar
buotojo, Vinco Briedžio, northsidiečio. P-le Birutė, yra ak
tyvi Draugijos narė, pasižymėjusi pianistė — musų organiza 
ei jos programų dalyve.

Ha aš manau

su juo

Draugijos Aktyviąją
Kontestantų Stovis

Darbo Rezultatais

Šiandie draugijos susi 
rinkimas

Senas Draugijos narys 
mininkas Jucius, 1645 N. 
zart St., sunkiai susižeidė, 
damas trepais. Jo gyvybė
ke keliolikos dienų buvo’ pavo
joje, bet smagu pažymėti, kad 
eina sveikyn. Ligonio sveikatą 
prižiūri Dr. A. Montvidas.

, , I. GB-51 
Gerb;, Ponas- X,> f 
3653 ISo‘. Halsted St.

II. GB-27
J. Kemėšis,
812 West 38rd St.

III. GB-27

Šiandie Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas,, Mašo- 
nic Temple Svetainėje, 1547 N. 
Leavitt St. Pradžia 7:80 v. v. 
Draugijos nariai* kurie turi 
liuoso laiko, kviečiami atvykti 
— užsimokėsite mėiiesihiūs mo
kestis, apsvarstysitfe 
orgahizaeijos. reikalus, M

Pasveiko
Pasveiko oakparkietis Napo 

’leonas Vilimaitis, kuris sirgo 
'ilgoką laikų; buvo sužalotas 
automobilio nelaimėje. , Taipgi 
jpasvęiko Jonas Pettauskas* 
hrigfitonpai’kietis,, ir bridgėpor- 
įlieti? Povilas Soplis — 
seni. Draugijos nariai

visi trys

1 , * 4 '

Rašo Jonas Gužauskas
Praeitame Draugijos skyriu

je “Naujienose” drg. J. Mic
kevičius iškėlė gana svarbų 
klausimą apie jaunimą Chica
gos Lietuvių Draugijoje. Aiš
ku, kaip diena, kad nei viena 
lietuvių organizacija negalės 
ilgai gyvuoti, jeigu nesugebės 
pritraukti jaunini). «Bet įtrauk
ti jaunimą į /organizaciją' yra 
vienas klausimas,! p jį palaiky
ti — kitas klausimas. Aš jau
nimą, amerikonišką lietuvių 
jaunimą, pUsėtin^į gerai pažį
stu, man yra i
daug darbuotis, viename kliu- 
be, pertat tegul bUna leista man 
tarti vienas kitas žodis drg. 
Mickevičiaus pakeltu klausi-l 
mu. > ,

Kai kurie musų jaunimą saiv 
vaizduojasi, kad jis yra koks 
tai kilnus ideališkas, kuris no
ri vien lošti, da-ihuoti, groti, 
darbuotis visuomeniškoj dirvo
je. Kurie taip mano, tai kly
sta. Tiesa, *kad iš jaunimo at
siranda tam tikras skaičius, 
kurie mėgsta vieną ar tai ki
tą čia suminėtą dalykėlį, bet 
lai lašas juroje — didžiuma jų 
yra pasyvi jėga, kurie nei Chi
cagos Lietuvių Draugijoje nei 
kUr kitur neims aktyvio daly- 
vumo. Musų pažangus ir akty
vus jaunimas, koks nūnai ran
dasi Chicagoje, yra susispėtęs 
musų choruose ir dar keli de- 
sėtkai kitosė meno ir sporto 
draugijėlėse. Ir taip, kad iš įra
šytų Chicagos Lietusių 'Drati- 
gijon trijų ar Keturių šimtų 
jaunimo rasis nedaugiau, kaip 
dešimtas nuošimtis, kuris no
rės aktyviai dalyvauti mene ar 
ba sporte. Reiškia, tš tų kelių 
desėtkų jaunų aktyvių reikėtų 
sudaryti ir. chorus ir' lošimui 
ratelius, ir basebolo, ir futbo
lo ‘/tymus”. Kurie interesuoja
si menu, tie ne tiek daug tesi- 
interesuoja sportu4 arba, kuHė 
yra .suinteresuoti sportu, 
kiek tepaiso chorų ir teatro 
lošimų.

Jeigu Draugija imtųsi steig
ti chorus, teatro lošimų rate
lius, basebolo ir futbolo /‘ty
raus”, ~- kąiiHi'olų Draugijai 
Įabai ./daiįg, ^o:‘ pasekmės ■/labai 
ir labai abejotinos. Viskas, kas 
yra laikinai reikalinga Dratigi

< joje 4rba dtfr hus reikalinga^ 
tijj-Draugijos jatifiiems narihrųs 
šuręhgti nors sykį metams pa-

ge-

riau pasakius, jų pačių susipa
žinimo vakarėlis. Juos čia ga
lima įtraukti į darbą minėtų 
vakarų .surengime; čia su jais 
bus galima sueiti į artimesnį 
kontaktą ir įtraukti laipsniškai 
į bendrą darbą. Vėliau, jeigu 
juose pačiuose gimtų noras ką 
nors tokio tverti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos, tada tiktai 
giliau į visą reikalą įsigilinus 
teikti reikalingą paramą meno 
ar sporto vystymui.

- ,,, /, < . > į < • ’ • >

Manau, kad mano’ nuomonė, 
gerbiami Draugijos nariai su
pras. Aš stoju už tai, kad nei 
ti į bereikalingas išlaidas, bet 
tenkintis viėn jų tiksliu susi 
pažindinimu tarpusavyje ir ka
da gims bent kokia iniciatyva 
iš jų pačių vidnu ar kitu klau
simu, — tiktai tada tegul bū
na svarstomi jų sumanymai, 
bet ne ankščiau4. Tokiais susi
lažinimo vakarėliais jaunimas 
Chicagos Lietuvių Draugijoje 
pilnai bus patenkintas. Stam
besni darbai bei sumanymai 
privalo dygti ne iš musų, bet 
iš jų, o mes pasvarstysime ko 
,yra verti jų sumanymai — 
gerus sumanymus paremsime, 
finansuosime, o netikslius, ne
tinkamus gyvenimui — atme
sim. ,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

kad 
kornuiiistai Artimesni fašistams, 
negu socialistai. Kadangi pava
dinimai arba pasivadinimai ma
žai ką reiškia, tai jais ir nesi- 
remsiu. Remsiuos jų principais 
ir taktika. Kaip komunistų, 
taip ir fhšistų principas yra val
dyti kraštą diktatūros būdu ir 
kovot prieš demokratiją, šie 
vra abiejų principai taip pana
šus, kaip du lašai vandens. O 
ir taktikoj taip vieni, taip ir 
kiti visus tuos, kurie nesutinka 
su jų diktatūra, vadina ir laiko 
išdavikais ir kovoje prieš juos 
vartoja žiauriausias priemones. 
Taip vieni, taip ir kiti neapken
čia žodžio, spaudos, susirinki
mų ir organizacijų laisvės. Tai 
šitokį panašumą aš matau tar
pe komunistų ir fašistui Taigi, 
gerbiamasis, jeigu nesutinkate 
su tuo, ką čia'išdėsčiau, paban
dykite atremti, bet tik faktais.

Draugiškai, —J. A.”
Šis laiškas mano oponentą 

galutinai įtikino, kad jo pozici
ja yra taip silpna, jogei ir 
prieš daug silpnesnį “pr^šą”, 
jos laikydamasis, jis neįstengs 
atsilaikyti. 0 mane jo laiškai 
tikino, kad nors jis ir labai 
jažijasi dirbąs darbininkų la
bui, bet tikrenybėj yra niekas 
daugiau, kaip darbininkų de- 
moralizatorius.

Nors po to dar ilgai laukiau 
jo atsakymo, bet veltui. Dau
giau nebesulaukiau. Tada aš 
pradėjau manyti: o gal ir iš- 
tikrųjų pataikiau ant kokio 
sužinaus darbininkų demorali- 
zatoj’iaus. Tai visgi yra asmuOi 
o ne organizacija. Gal, sakau, 
ta organizacija, kuriai jis pri
klauso, yra tikrai darbininkiš
ka. Bet kaip tą patirti? Pats 
mano oponentas ir kiti daug 
sykių man sakydavo, kad no
rint būti tikrai susipratusiu 
darbininku, reikia būtinai skai
tyti ir sekti darbihinkišką (tai 
yra, komunistišką) spaudą, nes 
tai esąs vienintelis darbininkų 
kelrodis.

Taigi užsiprenumeravau “Vil
nį” (nors ir pirmiau kai kada 
nusipirkdavau ją). Manau sau, 
dabar tai tikrai liksiu komu
nistu. Bet juo daugiau skai
čiau ją, juo daugiau studija
vau, tuo nuo jų toliau šalinaus. 
Nes taip mano oponento laiš
kuose, taip id “Vilny”, be gyri
mosi savo labai dideliu darbi- 
ninkiškumu, svaidymo revoliu
cinėmis frazėmis, kasdieninio

gąsdinimo darbininkų karu 
prieš Sovietų Sąjungą ir, žino
ma, rezoliucijų, protestų, mi
tingų, demonstracijų ir t. p. 
prieš tuos pačius išsvajotus ka
rus, rimto ir pamokinančio, 
kaip sėkmingiau darbininkams 
iškovoti geresnį gyvenimą, vi
sai hera.' Beje, labai ‘daug ra
šoma, buk jie vadovauja Strei
kams. Bet arčiau prisižiūrėjus, 
ir čia kažin kaip keistai atrodo. 
Nes daflbiiiinkai, katrie prisi
ima komunistus kaipo vadovus 
ekonominiuose reikaluose, turi 
priimti ir jų politiką. O kas su 
tuo nenori atitikti, <tas apšau
kiama išdaviku ir kaipo tokiam 
skelbiama mirtina kova. Na, o 
pradėjus kovotojams tarp sa
vęs kovoti, žfndma, visados iš- 
laimi' darbininkų priešai.

Kas tokiam komunistų politi
kavimui nepritaria, arba jeigu 
dar pakritikuoji juos, tai to
kiam tarpe darbininkų vietos 
neturi būti, nežiūrint kiek jis 
butų pasidarbavęs darbininkų 
klasei. O kad įtikinti savo skai
tytojus, jogei jis arba jie yra 
“priešai”, tai iškreipiama jų pa
sakyta kalba arba parašytas 
straipsnis. Iškreipiama taip, 
kad atrodytų, jog »tas veikėjas 
yra kapitalistų tarnas, judošius 
ir t. p. Reiškia, pirma apšau
kiama judošium, o paskui kaipo 
tokį smerkiama.

(Bus daugiau)

Kodėl Kūdikiams

tas Liuosuotojas
Laikiną- pagalbą j kiirią kūdikiai gauna 
nuo synutiškų ir i įprotį vedančią llūo- 
suotojų apsunkina vidurius ir tankiai 
įrituoja inkstus. Tinkamai prirengtas 
skystas liuosubtojas lengvai ir natiiraiiš- 
kai išvalo vidurius. NfU jokių ne
malonumų laike išėjimo arba silpnumo 
paskui. Jtims nčtėlitts dboti “dvigubą 
kiekį” dieHa arba dvi vHiąus.

Ar užkietėjimas vidUrių pas kūdi
kius gali būt pataisytas? “Taip”, sako 
daugelis motinų, kurios pasiekė išmin
tingo gydytojaus patarimą. 1. Pasirink 
gerą skystą liųosuotoją. 2. Duok 
jo tiek, kiek systema reikalauja. 3. Po 
truputį sumažink do$ą iki Viduriai ne
pradės veikti naturališkai be jokios pa
galbos.

Užginąs skystas lįtiotUotojsp (toks, 
kuris plačiai yra vartojamas dėl kūdi
kių) yra Dr Caldwell’$ Syrup Pepsin. 
Veikimas šio švtihaias liilosuotojo ne
ša geriausią pagelbą kūdikiams ir su
augusiems taipgi.

Jūsų vaistininkas užlaiko Dr. Cald- 
weU’s Syrup Peosin. Narys N. R. A.

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Plionc Victory 5371'

UNIVERSAL 
RESTAURANT

A. A. NORKUS 
Sav.

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

500.00
IKI’3000.00 t, .. ....

Universal Mortgage and Investment Co
“5215

Skolinant dėl Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dčl nuosavy- 
bių.

ANTONĮSEN.G. A. SUKYS
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Miss Naujienos 
balsavimo kuponas
Balsuoju už .................................................................................

(Kandidates pilnas vardas)

kuponas suteikia 10 balsų kandidatei Už 
kurių balsuojama.

1739 Si). Halsted Street
CHICAGO, ILClKroiS
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[korespondencijos
Ludington, Mich

Iš ūkininkų buklės

turiLudington miestelis 
apie 9000 gyventojų. Randasi 
ant gražaus smėliuoto kranto 
Michigan ežero, su didele lai
vų prieplaukų. Miestelis gana 
gražus ir švarus; lai yra Ma- 
son pavieto sostine. Šiame pa-r 
viete, man rodos, randasi dau
giau lietuvių ūkininkų, negu 
kur kitur.

Pačiame Ludingtone lietu
vių negyvena. Apielinkėje ran
dasi kelios lietuviu šeimos ir 
užsiima auginimu uogų; nes 
žemė prie smėlio, tai kitkas 
nelabai auga.

Ludingtonas ūkininkams lie
tuviams .gana gerai žinomas, 
nes čiabuviai gana tankiai su 
juomi susiduria. Vieni links
mi važiuoja į Ludingtonų išsi
imti vestuvėms laisnių; antri 
vyksta verkdami į teismo rū
mus, nes ten išparduoda var
žytinių eiga ūkį už skolas, tre
ti už kokį skistimėlį pradeda 
kryžiaus kelią į Jakson, Mich., 
arba į tolesnį miestų.

Bet kaip kada lietuviai ūki
ninkai Ludingtono miestui ir 
baimes įvaro. Užpcreitais 
metais, su pagelba svetimtau
čių, lietuviai užplūdo Luding
tono teismabutį net keletą kar
tų, norėdami sustabdyti išpar
davimą ūkių iš varžytinių už 
skolas. Padarė demonstra
ciją su iškabomis. Vienas- 
kitas pasakė aštrią komunis
tišką prakalbą ant teismabučio 
laiptų, kas suteikė nemažai 
džiaugsmo musų komunistė
liams, o Ludingtono gyvento
jams baimės, nes miesto isto
rijoj buvo pirmas toks įvykis. 
Manyta, kad tai pradžia revo
liucijos.

I rytus nuo Ludingtono yra 
gana daug lietuvių ūkininkų, 
ypatingai apie Scottville, Mich. 
Žemės gerumas gana įvairus. 
Pagal žemės derlingumą ir 
ūkininkų gyvenimas nevieno
das. Vieni pasiturinkiai laiko
si, kiti ir gana skursta. Sunki 
būklė tiems, kurie turi gero
kai skolos ant ukio ir su 
ninkystę neapsipažinę. 
presijos metu ir visiems 
ninkama nebuvo piragai,
šiuo laiku jų padėtis pagerėjo. 
Ūkininkas didelio turto nieka
dos nesukrovė, bet maisto ne
truko.

Mason paviete lietuviai ūki
ninkai yra pasidalinę į tris 
grupes: katalikus, socialistus 
ir komunistus. Čia jie turi 
atskiras draugijas ir skirtingai 
veikia, nors kartas nuo karto 
ir sueina į viena liogerį apsvar
styti ūkiškai ekonomiškus rei
kalus ir kartu atremti vieną 
svarbų priešą, kapitalizmo sli-

tai

nki- 
De- 
uki- 
bet

kad

NSIT.TTENOS, CTiicagS, 111.. .... '
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rybai. Ji perskaityta. Kaip tė- 
mijau, niekas nebuvo tam prie
šingas. Drg. Stasys Jocius įne
šė, kad 10-tO apskr. SLA val
dybų pagirti už taip geros re
zoliucijos paruošimą.

SLA 212 kp. turės greitu lai
ku parengimų, nes reikia pini
gų. Nutarta kožnam nariui pa
siųsti įžangos tikiuta. Tuo gal 
surinksime šiek tiek kapitalo.

Streikas
Vietos dirbtuvės V. M. Com- 

pany darbininkai išėjo j strei
ką vasario 5 d. Ryte apie 6 vai. 
vienas komunistas per užpaka
lines duris norėjo įeiti dirbtu
vėm Bet jį sučiupo italionai li
pant per tvorų. Kadangi itačiau 
jis yra šioks toks boselis, tai 
paleido. Iki pietų jis ten šapoj 
juvo. O po pietų pats darbda- 
vis pasakė, kad nebeateitų. Iš
einant iš dirbtuvės, visi strei
kieriai šaukė. Tas komunistas

jautėsi, kaip virins vėžys —i 
raudonas nuo sarmatos, čia pa
stebėsiu, kad skilus LSŠ 58 kp. 
tas vyrukas buvo iždininku. 
Taip ir nuėjo su virš $100, ir 
nežinia kur tie pinigai yra.

Ant rytojaus, tai yra vasario 
6 d., atsilankę komunistai, žino
ma, siūlėsi streikieriams į “pa- 
golbą”, bet streikieriai pakišo 
jiems jų sėbrų, kuris ėjo ske- 
bauti. Nieko nepešę, komunis
tai pasišalino, vien sakydami:

*
Mes nemanėm, kad jis yra toks 
veidmainis.

CWA paleido darbininkus
CWA paleidus darbininkus, 

miestas vėl kaip apmiręs. Ma
žiau liko darbo ir biznis sustin
go. Turime betg-i viltį, kad 
greit vėl pagerės.

šiaip naujo daug nėra. Tik 
keletas lietuvių mirė — nuta
rė, kad geriau nebevargti šioj 
ašarų pakalnėj. —C. K. Braze.

“Kaip tamstai patinka Flo
rencija?”

“Labai, — ypatingai 
Rūmai”.

“Bet tai Venecijoje”.
“Tikrai

Dožų

tai mes tur būt 
pervertėinc du knygeles vado
vo puslakščius”.

(“Dorfbarbicr”, Berlin).

IŠMĖGINIMAS VĖL 
TUI DĖL 

REUMATIZMO!

Bargenų Medžiotojų Atydai! 
čia rasite savo poket-bbok'iul tikrą apsaugą ant VISKO KA PIRKSITE! 
Nežiūrint kur jus negyventumėte, jum* apsimokės atsilankyti į ši DI
DELĮ IŠPARDAVIMĄ^ _ 

TIKRAS BARGENŲ

, ,, . - - . r į— — - — —»’ • ■ — „f - —

. ! ATSIVESKITE SAVO KŪDIKIUS! 
PRASIDĖS ŠIAUDIEN 8:30 VAL. RYTO 

PIKNIKAS DEL VISOS ŠEIMOS!

DRESES DEL MOTERŲ 
šilkinės, vilnonės, naujoviškos. Didžio 
nuo 14 iki 53. Tūkstančiai pasirinki
mui. Vertės iki $7.98. Tai yra didelis 
bargenų atsitikimas. Taigi, $4 
nepraleiskite šia proga ■

Kainos Nukirstos! Pasinaudokite šiais 
dideliais Bargenais! Atsiveskite savo drau
ges ir draugus. Parodykite Jiems!

TIKRAS SUTAUPĄS!
DIDELIS SPECIAL IŠPARDAVIMAS

500 KAUTŲ
DEL MOTERŲ, MERGINŲ ir KŪDIKIŲ 

PRATUŠTINIMO KAINA

Dovanos su kiekvienu A I pirkiniu už $1.00 ar dau- II I |\A| Kinu. — DYKAI — Va- 
lentines Idel kūdikių.

Mes turim puikų meto
dą dėl Reumatizmo, ku
rį mes mielai išsiųsim 
šio. laikraščio kiekvienam 
skaitytojui, kurs tik at
sikreips. Jei jus kenčiat 
skausmus jūsų sąnariuo
se, jeigu jie yra sustirę, 
jeigu jus turite aogni- 
maina, pasinaudokite ją 
su kiekviena oro atpro- 
ga ir išmėginkite' veltui 

kurs šimtams pagelbėjo.

‘2.99

trūksta; taipat toj dirvoj na
riai gana darbuojasi, o ypač 
narės.

Dauguma pastarųjų y ra kar
štos davatkos. Jos renka ku
nigėliui ant mišių, tai ant abi
to. Kunigėlis jaunas, gražus, 
jam viso dar trūksta prie gy
venimo. Važinėja, bėgioja, net 
skvernai plumsi. Išgirsta kur 
susirgo kokia senukė-kas, sku
binasi pasiūlyti kunigėlį su 
švenčiausiu. Už tokį darbų žu- 
pelni atpuskai. Kiti vėl susi
laukė aštunto kūdikio
trys šimtai dienų atpuskų il
su kvadragėnais. Dirba, skubi
na ir vis Dievo garbei.

L. U. P. Draugija, Fountain, 
Mich. gyvuoja gana gerai; na
rių turi apie 40. Susirinkimus 
laiko Sheridan svetainėj kas 
mėnuo. Užlaiko nuosavą plat
formą piknikams gražiame ber
žynėly prie pat Round Lake. 
Čia taip pat nėra to septinta- 
dienio, kad nebūtų kokio pik
niko arba šeimyniško pasilink
sminimo.

Viršminėtam paviete randasi 
geras būrys ir Bimb and Dru- 
lio pasekėjų, kurie, susispietę 
į LDLD., veikia politiškai, pla
tindami savo nuobodžių litera
tūrų. Laikas nuo laiko atsilan
ko su prakalbomis Bimba, An
driulis, Karosiene. Pereitą ru
denį buvo atvažiavęs Milleris į 
Fountain, Mich., kur laikė pra
kalbą nupasakodamas apie ko
munistiška rojų Rusijoj, buk 
ten esą taip gerai darbininkui 
gyventi, kad išrodo tikras ro
jus ant žemės. Bet pats Miller
is ir kiti lietuviški komisarai 
tame laimės krašte nenori gy
venti; jie grįžta į kapitalistų 
pragarų. Muteų komunistėliai 
tai tikri tos rųšies fanatikai, 
žinoma, ne visi. Kur eina ar 
važiuoja, tai vis sapnuoja apie 
komunizmą. žiūrėk, vienam 
kišeniuj kyšo “Laisvė”, iš kito 
kišeriiaus žiuri “Vilnis” ausis 
pastačius. Tas daroma propa
gandai.

Pradėk su jais kalbėtis, tai 
tirt) j išgirsi visokių nesąmonių 
apie socialdemokratus, “Kelei
vį”, “Naujienas”. Melų ir šmei
žtų apie pastaruosius beria kaip 
iš kibiro — mat, jų toki argu
mentai.

Pereitą metą tapo suorgani
zuotas Masoh Co. Piliečių Kliu- 
bas, bet katalikai, išgirdę dis
kusijas socialistų su komunis
tais, pabijojo grieko ir išlakstė. 
Klitfbas merdėja.

Taipgi šiame paviete randa
si Farmerių Lyga (unija). Bet 
kad ji yra tempiama ant ko
munistiško kurpalio, tai ūki
ninkai ja neįdomauja. Tarpe 
ūkininkų yra gyvesnis judėji
mas, negu kokiam mieste. O 
kai prasideda parės, tai galvo
sūkis iki surengia, sukolektuto- 
ja nupirkimui dovanų; po pa
rės — galvos skaudėjimas. To
kios parės tankiai pasikartoja.

Dabar 
lengviau 
produktai
ūkininkai gauna padirbėti prie 
viešų darbų.

Iki 
žiema 
dabar 
siekė 
zero.

►į Lietuviai Biznieriai ir jy Bizniai
> ... J

Šį metodą,
Mes mielai išsiųsime jums visą dė

žutę dėl 7 dienų VELTUI IŠMĖGIN
TI, o jeigu jus norite vartoti daugiau, 
jus galite tą turėti už mažas išlaidas. 
Mes patariam pasinaudoti 7 dienų iš
mėginimu veltui, už musų išlaidas. Sių- 

: skit savo vardą ir adresą greitai į 
I ROSE RHEUMA TAB CO.,
Dept. X-l, 3516 N. Irving Avė., 

Chicago, III.
LIPSKY’S MUSIC AND 

RADIO STORE

ši krautuvė — Lipsky’s Mu
sic and Radio Store — randa
si Ciceroj, adresu 4916 West 
14th Street, tel. Cicero 1329. 
Jos savininkas ir vedėjas yra 
p. Joseph R. Lipsky.

Krautuve tapo atidaryta rug
sėjo mėnesį 1928 metų, taigi 
gyvuoja jau septintus metus.

Svarbiausias biznio verslas 
yra radio, skalbiamos mašinos, 
refrigeratoriai, karpetų valyto
jai (vacuum cleaners), įvairus 
muzikaliai instrumentai, kaip 
smuikai, armonikos,
saksofonai ir kiti ir muzika- 
liams instrumentams 
nes. Be to, čia laikoma reik
menes elektrai.

banjos,

reikme-

Miestiečiams atrodo, 
ukio gyvenimas yra labai nuo
bodus, bet tas nėra tiesa, 
gyvenu ant ukio apie 13 metų 
ir jokio nuobodžio nepatėmi- 
jau. Ūkininkai turi savo tar
pe užtektinai pasilinksminimo 
vietų ir politiškai nėra atsili
kę nuo miestiečių savo vaiki
ni e.

• Paimkim pašalpines draugi
jas.

Pirma: L. U. Draugija, tu
rinti apie 70 narių, kuriai pri
klauso vyrai ir moterys viso
kių įsitikinimų. Gražiai tarp 
savęs sugyvena, turi svetainę 
nusisamdę, kur laiko kas mė
nuo susirinkimus, balius ir ki
tokius suėjimus. Turi nuosa
vą platformę gražiame gojuj 
piknikams, kur vasaros metu 
gali, kas myli, sęptintadienį 
ten rasti gegužinę ir iki norui 
pasišokti ar su pažįstamais pa
sikalbėti.

Švento Antano draugija gry
nai katalikiška; užlaiko nuo- 

’ savą svetainę Custer, Mich. Iš 
draugijos vardo galima, spręsti 
ir narių kulturiškumas, bet 
pasilinksminimo pas juos ne-1apskritis išnešė {Pildomajai Ta-

Aš
pradedaukininkai 

atsikvėpti. Nekhrie 
pabrango. Nekurie

sausio mėnesio pabaigos 
buvo gana lengva, bet 

užėjo šalčio banga ir pa- 
apie 4 laipsnius žemiau 

Ūkininkas.

Kenosha, Wis
SLA 212 kp. susirinkimas

Vasario 4 d. įvyko SLĄ 212 
kp. susirinkimas. Narių atsi
lankė pusėtinas būrelis. Yra 
malonu pastebėti, jog užsilaikė 
gan puikiai. Po įvairių kuopos 
tarimų prieita prie raportų de
legatų iš SLA 10-to apskričio. 
Nekurie delegatai išdavė rapor
tus žodžiu, o drg. J. Martin raš
tu.

. Pareikalauta, kad butų per
skaityta rezoliucija, kurią 10

Radios laikoma įvairių išdir- 
bysčių — pav. Philco, Sparton, 
Radiola, Crosley ir kt.

Plovimui mašinos — Maytag, 
Thor ir kitų firmų.

įgyti čia daiktai pristatoma 
į pirkėjų namus visur Chica- 
goj, o taipgi Chicagos apielin- 
kėj, t. y. artimiaushtose Chica- 
gai ar kiek tolesniuose nuo jos 
miestuose.

Kostumeriai gali įsigyti reik
menių iš Lipsky’s Music and 
Radio Store lengvais išmokėji
mais.

P-nas Lipsky yra Cicero gy
ventojas. šiame mieste gyvena 
jau nuo 1920 m., t. y. 14 me
tate. Amerikon atvyko pas te 
va iš Rygos 1906 m., būdamas 
jaunas 10 metų bernaitis.

Ciceroj priklauso lietuvių 
Raudonos Rožės Kliubui; be to. 
yra narys Knights of Colum- 
bute, Marines Post, American 
Legion, Veterans of Foreign 
Wars.

Kaip Cicero gyventojas, jis 
tėmija šio miesto reikalus ir, 
reikalui esant, neatsisako pri
sidėti prie kitų piliečių, kad ką 
negeistino pašalinti arba ką 
naudingo gyvenimai! įvykinti.

Bizny yra pats vienas — jo 
savininkas ir vedėjas. Jo kos
tumeriai yra lietuviai, lenkai, 
čekai, italai ir kiti.

Muzikalių instrumentų biz
nis tai ne grosernė ir ne duo
nos kepykla, kurios 
kasdienines būtinas 
ir kurias žmogus 
pirktis, nežiūrint to,
ko pirktis, ar nėra. Ir tas fak
tas, kad p. Lipskys užsidėjo 
biznį neilgai prieš depresiją ir 
atlaikė jį, dar duodamas radio 
programus per tris metus, ro
do, jogei kostumeriai Diegia jo 
patarnavimą ir yra patenkinti 
pirkiniais įgytais jo krautu
vėj.

Tatai ne stebėtina, švelnus, 
tjkus ir nuoširdus p. Lipskio 
būdas pas bile vieną iš musų 
paliks įspūdį, kad su juo be 
baimės gali turėti reikalą, kad 
duotu jo Žodžiu gali pilnai pa
sitikėti.

parūpina 
reikmenes 
priverstas 
ar yra iš

Lietuviams palinksminti p. 
Lipskys transliavo lietuviškus 
radio programus per trejete 
pietus. Dar neseniai jis ir vėl 
transliavo juos mėnesį laiko. 
Ir daug, daug lietuvių pralei
do ne vienų smagių valandą be
siklausydami tų programų. At
eity Lipsky’s Music and Radio 
Store gal ir vėl suteiks lietu
viams tų palinksminimų, jei 
abelna šalies, o kartu ir lietu
vių biznio padėtis pagerės.

G,i dabar p. Lipskys taria 
ačiū visiems kostumeriams, ku 
rie pas jį pirko radios, skal
biamas mašinas ir kitokias 
reikmenes, už draugišką parė
mimą.

Lipsky’s Music and Radio 
Store yra atdara kasdien ntfo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
o antradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais iki 9:30 vai. 
vakaro. V. P.

Garsinkitės “N- noser

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

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

Buick ir Pontiiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno 

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

Norėdami pirkti naujų ar mai
nyti senų karų ant naujo, kreip
kitės pas D. Kuraiti —

Milda Auto Sales
806-8 ,West 31 Street

Tel. Victory 1696

Skelbimai. Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai iŠremontuota iš išmalevota. — 

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

SVVIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Bus Geriau ir Sutaupysite Pinigų Pirkdami 
Gėrimus Pas

The Bridgeport Liquor Co., Ine.
3265-67 So. Halsted St.

Tel. Victory 5382-3
Atsiminkite, kad mes parduodame tiktai Dealeriams ir atsisakome 
parduoti byle kam, kuris nėra tame bizny. Kitais žodžiais, mes ne 
parduodame po vieną ar du butelius vartotojams; jie gali pirkti nuo 
musu kostumerių.

Mes esame tiesioginiai distributoriai dėl sekamų spiritinyčių: 
PENN—MARYLAND CO., Ine., KIRAM WALKER & SONS, 

AMERICAN MEDICINAL SPIRITS CO.
This advei-Usemeiit 1h not intended to offor whinkey for salo or dolivory xn 

any stato oi- conununily whor«ln tho advertising, salo or ūso 
thereof is unlawfnl.

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ...... —
118 pusi. «

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............
32 pusi. ■

Nuosavybės Išsivystymas ...................... ....................
170 pušį.

Kas yra Taip, O Kas pe taip? (vertimas) ................ .
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ............
IŽO pusi 

Pačiavimasis pas įvairias Tautas, 89 pusi. .... 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ..... .... ...
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

... \ 50c

75c

20c

50c

75c

Puikiais kailiais padabinti. 
x

šiltu Pamušalu Tarpeliuose.
x

Hollywood Slyliai. 
x

Moterų ir Kūdikių Vilnonės 
Pirštines

25c
Žiūrėkite! Ką Jus Galite 

Nusipirkti už 10c
Kūdikių ribbed % pančiakų 

porą.
Vai. Karb. Išbaigimas 12 

yardų ritulys.
Mėgsti vilnoniai šalikai.

Bias tapė — 24 yrd. — bolt. 
Moterų Juostos.

Toilcto reikm. kosmetikai ir 
jiaująnybės.

10c

ŽIŪRĖKITE! SKAITYKITE! ATEIKITE! 
KŪDIKIAMS ČEBATUKAI 
Visokio didžio 5 iki 12 %. 

Vertes iki $1.50. Didžiausis šio sezono 
Bargenas. Pratuštinimo CQ A
kaina ...............................................OvU
MERGAITĖM AVIES KAILIO ŠILTU 
PAMUŠALU LEATHERETTE $4 QQ 
KAUTAI ................................... ■
SVEDERIAI dėl moterų ir 
merginu ir kūdikių ..................... "t v V
BERNIUKAMS SIUTAI Tweed kelnai
tės ir kautas, balta QQa
bliuzą ......... .................................
SKI KELNĖS ARBA $4 QQ
ŽAKETAI ................................ ■

SPECIALIAI DIDELĖMIS 
SUTAUPOMIS! 

MOTERIMS ČEBATUKAI Suodės 
Naujoviškų kombinacijų. Vertės iki 
$3.00. Specialiai $4 AH
apkainuoti  ............................ ■
MOTERIMS PUIKIOS MAšNELĖS, 
didelis barge- X Q a
genas .......................................
ATKARPOS 1—5 yardų ilgio, šilkines, 
vilnonės ir rayon. 
Yardas ....................................
r.

Vyrams Mėlynos 
Kelnės.

Visų sai- $ 4 .99
zų. Sp. ■

Vyrams Sunkus 
Dirb. Čebatai.

$2.50 ver- $4.49 
tės ..........

Daugelis kitų bargenų pratuštinimo 
kainomis!

J

E3 ECONOMY OUTLET
511 So. Paulina St.

Tarpe Harrison ir Congress Streets 
MARSHFIELD “L” IR GATVEKARIS IKI PAT DURŲ.

Valandos nuo 8 iki 6 v. v. Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais iki 8:30

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

PHILCO Nauja

20.00
PHILCO Nauja Console

42.50
UNIVERSAL Aeroplane Dial

*19.50
PHILCO Radio ir Victrola 

krūvoje .

99.00
STEWART Warner 10 tūbų

49.00

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

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

$2.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

ęhfcago, m.

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSBVELT ROAR 
>ni St. Looii At«. Tel. Kedzie 8902 

V ano*, lietam it draiko* vanos, 
avrimming pool.

Rmiška it tntkilka pini* moterim* 
įeredomii iki 7 v. t.
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PILIETINIS KARAS AUSTRIJOJE

Vakar Austrijos socialdemokratai paskelbė gene- 
ralj streiką, o Dollfusso valdžia atsakė į tai karo sto
viu Vienoje ir Linze. Telegramos praneša, kad įvyku
siuose tarpe policijos ir kariuomenės susirėmimuose su 
streikininkais ir ginkluotais darbininkų būriais apie 40 
žmonių jau užmušta.

Tai reiškia atviro politinio karo pradžią. Jisai pa
sidarė neišvengiamas, kada Austrijos “krikščionių so
cialų’* valdžia, nusilenkdama fašistiškam “heimwehr’ui” 

/(namų sargybai), ėmė daryti vieną ataką po kitos prieš 
organizuotus darbininkus.

Tos valdžios galva Dollfussas aną dieną buvo išva
žiavęs į Vengriją, ir tuojaus jo vyriausias padėjėjas, 
vice-kancleris Fey, užpuolė Vienos socialdemokratų ir 
profesinių sąjungų butus, darydamas tenai kratas ir 
areštuodamas žmones. Sugrįžęs iš Vengrijos, Dollfus
sas ne tik nesudraudė savo kabineto nario, bet sudavė 
dar smūgį socialdemokratams, išleisdamas patvarkymą, 
kuriuo policija atimama iš Vienos burmistro kontrolės.

Aišku, kad kancleris Dollfuss buvo susitaręs su fa
šistiško “heimwehro” vadais sunaikinti socialistini dar
bininkų judėjimą Austrijoje. Keliose Austrijos provin
cijose, fašistai jau buvo sauvališkai pasigrobę galią į 
savo rankas ir smurtu pašalinę žmonių išrinktąsias val
džias. Bet centralinė vyriausybė nė piršto nepajudino 
tą fašistų sauvaliavimą sustabdyti. Taigi ankščiau ar 
vėliau fašistiška diktatūra butų buvusi įvesta ir visoje 
Austrijoje.

Nenorėdami pasiduoti be pasipriešinimo, Austrijos 
darbininkai stojo Į kovą, nors vilties ją laimėti yra la
bai nedaug.

Šitą pilietini karą iššaukė Dollfussas ir jo talkinin
kai fašistiško “heimwehro” lyderiai. Ant jų ir puola at
sakomybė už kraujo praliejimą ir kitas šio konflikto 
pasėkas.

Galimas daiktas, kad šitoje kovoje žus ne tik Aust
rijos darbininkų organizacijos, bet ir pati Austrija. Hit
lerio galvažudžiai tykoja tik progos įvykinti perversmą 
toje respublikoje ir prijungti ją prie Vokietijos, ir jie 
gali dabartine suirute pasinaudoti. Bet tą pavojų už
traukė ant Austrijos jos bukaprotiška, klerikališka-fa- 
šistiška valdžia, o ne socialistai.

Austrijos socialistai visuomet buvo konstruktyvė 
jėga. Daugiausia jų pastangomis buvo sukurta po pa
saulio karo Austrijoje demokratinė respublika^-kurioje 
kiekvienam žnlogui buvo užtikrinta laisvė. Savo kon
struktyvius gabumus socialdemokratai parodė ypatin
gai Vienoje, kurią jie valdo jau šešiolikti metai. Tą 
didmiestį socialistinė administracija sutvarkė taip, kad 
kiekvienas svetimšalis, atsilankęs į Vieną, pripažįsta, 
jogei tai yra pavyzdingiausias miestas pasaulyje. Dar
bininkams tenai pastatyta švarus ir pigus gyvenamieji 
namai; biednuomenės vaikai gauna mokyklose nemo
kamus pusryčius ir knygas už dyką; mieste yra visiems 
gyventojams prieinamos maudynės, sporto aikštės ir 
gražus daržai.

Visa tai miesto administracija įrengė, vien tik im
dama mokesnius nuo turtingųjų, kurie laiko po keletą 
tarnų savo privatinėse rezidencijose.

Rinkimuose į parlamentą Austrijos socialdemokra
tai gaudavo daugiau, kaip 40 nuošimčių visų balsų.

Šita galinga darbininkų organizacija butų geriau, 
negu Dollfussas, galėjusi apginti Austriją nuo Vokieti
jos “nacių”. Bet klerikalai su fašistais, užuot leidę dar
bininkams ginti kraštą nuo Hitlerio, ryžosi juos 
smaugti ir išprovokavo pilietinį karą. Atžagareivių 
lumas!

.Jeigu Austrijos darbininkija bus sutriuškinta, 
Hitleriui praryti Dollfusso valdžią bus tik niekis.

Apžvalga
ĮGRISUSIOS MELODIJOS

Likvidavę moterų progresis- 
čių Susivienijimą, t, y. sujungę 
jį su Literatūros Draugija, ko
munistai ėmė leisti žurnalą

Randąme straipsnį apie Le
nino 10 metų mirties sukaktį. 
Jame pakartojama visi tie 
smerkimai “socialdemokratų ly
derių, darbininkų pardavikų” 
adresu, kuriais savo špaltas 
kasdien užpildo “Laisve” ir ki
ti tikrųjų Stalino garbintojų 
organai. Be to, dar kartą 
atpasakojama įvairių komunis
tų opozicionierių “nukrypimai 
nuo leninizmo” — Cannono, 
Lovestono, Trockio ir kitų. 
Straipsnyje apie nacių perver
smą Vokietijoje randame vėl 
seną, nudėvėtą melų litaniją: 
kaip Vokietijos socialdemokra
tai ^pardavinėjo darbininkus” 
ir kaip komunistai juos; gelbėjo 
nuo Hitlerio (balsuodami karti! 
su hitlerininkais prieš socialde
mokratus!); bei, girdi, nežiū
rint viso vokiečių komunistų 
pasišventimo dėl proletariato 
labo, v Vokietijos darbininkai, 
vistiek netikėjo komunistais ir 
savo daugumoje ėjo paskui so
cialdemokratus, 
nistams 
kieti jos 
rio.

Toks
mas reiškiasi ir straipsnyje apie 
Roosevelto politiką ir NRA. 
Jo autorius, “pats” Bro.w,der, 
įrodinėja, kad -svarbiausias 
Amerikos darbininkų uždavinys 
šioje valandoje tai — “faktiš
kai (!) numaskuoti Amerikos 
Darbo t Federacijos ir Socialistų 
Partijos rėmimą NRA”. Nu
maskuoti rėmimą — ar tai ne 
geniališka tiktika?

Kam iš tokios “literatūros” 
gali būti naudos? , Negut tik 
spaustuvei, kuri ją spausdina, 
ir leidėjams, kurie už ją ima 
pinigus iš naivios publikos.

todėl komu- 
nepavyko išgelbėti Vo- 
darbininkus nuo Hitle-

pat protiškas .pususi-

NAUJAS LAIKRAŠTIS VIL
NIUJE : “ŽINIOS”

šaltinio. Savo programa ben-? 
drumoje vieni nuo kitų nesiski
ria. Vienų veikimas yra papil
domas kitų veikimu. Lietuvių 
visuomenei, .kurios repre^enta- 
torius yra Vilniaus Lietuvių 
Laikinasis Komitetas, liaudies 
siekiai ne. tik kad yra svetimi, 
bet .dargi visiškai priešingi.

Stoka gimta kalba laikraščio, 
stoka tokio laikraščio, kuriame 
liaudis matytų' galimose sąlygo
se tikrąjį atvaizdą savo gyve
nimo, kuriame išvystų savo sie
kimus ir kuris butų darbo ir 
kovos pavyzdžiu — neigiamai 
veikia kiekvieną judėjimą, o 
tautinį atgimimą ypač, šis tru
kumas yra tuo labiau šalinti- 
nas: Vilniaus lietuviški ' laikraš
čiai, spekuliuodami tautiniais 
valstiečių jausmais, slopina jų 
budrumą į kasdieninius gyveni
mo skaudulius, neleidžia jiems 
suprasti jų uždavinių ir istori
nės rolės, 

t
Leisdami laikraštį, stvėrėmės 

gan sunkaus darbo. Didžiausias 
sunkumas tai stoka materiali
nių šaltinių. Ir todėl, kad šis 
pradėtas musų darbas pasek
mingai tęstųsi, kreipiamės į vi
sus: tegu padeda mums kiek
vienas, kiek išgali. Esame tvir
tai įsitikinę, jog rasime atbal
sį plačiausiuose lietuvių liau
dies sluoksniuose, jog ,musų 
laikraštis pasieks tolimiausius 
užkampius, jog kiekvienas są
moningas valstietis jaus savo 
pareiga remti mus dvasiniai ir 
materialiai, nes nuo to priklau
sys ne tik , laikraščio leidimas, 
bet ir jo padidinimas ir dažnu
mas. Taipogi tikimės, jog siun
timas mums straipsnių, kores
pondencijų, aprašymų savo gy: 
veninio, ir, bendrai, kuoplačiau- 
sias jame bendradarbiavimas 
savaime padarys šį laikraštį pa
čios liaudies laikraščiu.

pa- 
ak-

tai

“šviesą” . Savo išvaizda jisai 
daro neblogą įspūdį: žali virše
liai su piešiniu, gera stora po- 
piera, aiški ir švari spauda, pa
veikslais papuošti puslapiai, ku
rių 1-ame numeryje yra 64. Bet 
žurnalo turinyje nieko naujo ir 
nieko originaląus, tik surinkta 
į vieną krūvą tas, ką diena iš 
dienos kartoja ir atrajuoja ko- 
muniątų laikraščiai.

Vilniuje pereitą mėnesį pra
dėjo eiti “visuomenes laikraš
tis” “žinios”. Jo redakcija pir- * 
mame numeryje pasisako, kad 
jisai gins paprastos;, liaudies rei
kalus, kuriuos ignoruoja ir kle
rikalų draugijos, ir liberalų 
“Kultūra”, “žinios” eisiančios 
kartą per mėnesį. Jų adresas: 
Wilno, Wilenska 15.

Musų skaitytojams susipažin
ti su tuo nauju leidiniu, per
spausdiname čionai jos Redak
cijos žodį, kuris skamba 'taip:

Visuomeninių įvykių eiga 
vyksta be išimties kiekviename 
krašte, nežiūrint, ar šis kraš
tas yra milžiniškas, ar ne, ar 
jis turi sayo savistovumą, ar 
ne.

Vilniaus krašto lietuvių liau
dis gyveno sunkiausiose gyve
nimo sąlygose. Tačiau nei caro 
priespaudos laikai, nei perse
kiojimai gimtosios kalbos, nei 
draudimas spaudos, nei dvari
ninkų sauvalė ir tyčiojimasis 
neįstengė užgniaužti liaudies. 
Liaudis, nors ir buvo perblokš
ta, sukaustyta, laikoma di
džiausioje 'tamsumoje, bet ne
mirė — liko gyva.

Visuomeninių įvykių ęigoje 
atbudusios liaudies jokia jėga 
ir jokios priemonės negalėjo 
jau užgniaužti. Nun lietuvių 
liaudis /drauge siu kitomis pri
klausomomis tautomis savo kas
dienybėje reiškia, jog ji pati 
savo krašto šeimininku nori 
tapti, jog ji nori šviestis ir 
tverti savo kultūrą tokioje kal
boje, tyurią vartoja jau nuo am
žių tėvai, jog ji pati, o ne kas 
kitas, nori spręsti apie savo gy
venimą ir likimą. Liaudis nėra 
vaikas. Jai auklės bereikalin
gos! Ji siekia būti laisva ir ly
gi kitoms, net ir didžiausioms 
tautoms, būti savistoviu viene
tu tautų sąjungoje.

Būdanti liaudis tautinio atgi
mimo srityje, sutinka pakelėmis 
ir pergali begalę kliūčių. Vadi
namoji lietuvių visuomene nėra 
vienlytė, ji yra susiskaldžiusi 
j du priešingus lagerius: vienoj 
pusėj “šv. Kazimiero”, “Ryto”, 
draugijos ir įvairus ?‘centroxko- 
jįitetai”, o kitoj
Račiau, kaip ir vieni, tąip įr 
kiti semia syvus iš to patieš

IŠ DARBO
asociacijos vice

Sumažino anglėkasių algas
Gen. Johnson, NRA admini

stratorius, išleido patvarkyme, 
kad butų nukapotos algos an
glėkasių dirbančių Vanderbtfrgh 
ir Warrick kauntėse, Indiana 
valstijoj. Algos < jsakyta nuka«i 
poti, kad davus galimybes ka
syklų savininkams konkuruoti 
su Kentucky valstijos kasyklo
mis, kurios randasi kitoj Ohio 
upes pusėj.

Minėtose dviejose kauto tese 
anglėkasių minimum algos bu
vo tokios: $4.57 dienai dirban 
tiems viduj ir $4.00 dienai dir
bantiems oro pusėj. Kentucky 
gi anglękasiai gauna $4.00 die- 
pai už darbų viduj ir $3.00 
įUž darbų oro pifeėj. Johnsono 
patvarkymu,
riai ateity gaus $4.20 dienai 
už darbų viduj ir $3.60 .die
nai už darbų oro pusėj.

Indiana mainie-

........ .

Kobert LouU Steuenwn. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
—r?—> m'vf" m ■
kaip negalėjau suprasti, ar jis 
juokėsi iš mano prašymo, . ar 
jis buvo įgavęs gerų nuomo
nių apie mano narsumą.

“Aš yieną pridėsiu prie to, 
rėkė .senas, raudono veido jū
reivis — vardii Morgan, •— 
kurį aš buvau matęs Ilgojo 
Jono užeigoje Bristolio prie
plaukoje. ‘{Tai jis pažino Juo- 
id^jį’ Šunį.”
‘ “Gerai klausykite”, pridūrė 
jurų virėjas. “Aš dar vieną 
.pridėsiu prie to, po perkūnų! 
jog tai tas pat vaikas perdir
bo Vinco Bones žemėlapį. NIcs 
visi .dabar nebesutinkahie. apie 
Zigmoptą Hayykins!”

“Tai aš jums darodysiul”, 
keikdamas tarė Morgan.

Ir jis. pašoko ant kojų,-lyg 
jis butų buvęs dvidešimt ,metų 
amžiaus ir išsitraukė peilį.
'“Tu tep susivaidyk!” surė

kė Silver’is. “Kas tu esi, Ta
rnai Morgan? Gal būt, tu ma
nai esąs kapitonas, ar ką? 
Bet, aš tave išmokinsiu! Ne
klausysi manęs, tai. nueisi ten, 
?kur nę vienas geras žmogus 
nuėjo prieš tave visur tuos 
trisdešimt metų — vieni pa
karti, kad juos velniai!, o ki
ti nuo Jaivo nustumti į jurą, 
bet visi nuėjo žuvims maistui. 
Dar.ne.buvo nei vieno žmo
gaus, kuris butų pasipriešinęs 
man ir butų potam matęs ge
rą dieną, Taniai Morgan, tu 
neužmiršk to.”

Morgan’as nutilo; bet užki- 
,mę , murmėjimai išsiveržė iš 
.kitų.

“Tanias gerai daro”, vienas 
pasakė.

“Aš jau gana .kentėjau nuo 
vieno žmogaus^” pridūrė kitas. 
Pakark’ mane, jeigu aš pasi 
duosiu tavo kankinimam*, Jo- 
.nąi Sflver.”

* • (Bus daugiau)

(Tęsinys)
“Ir kad tu neįsivaizduotum, 

jog ir tu buvai įdėtas į tą su
tartį”, jis tęsė savo kalbą, 
“štai paskutiniai žodžiai, ku
rie ,jbuvo ištarti: .‘Kiek jūsų 
yra, kurie apleisti?’ .aš .klau
siau. ‘Keturi, jis atsakė — ‘ke
turi’ ir vienas iš musų sužeis
tas. O kas. Jjnk to vaiko, aš ne
žinau, kur jis yra, kad jis pa
siusiu’, jis sąkė, ‘ir aš mažai 
tepaisau. Jis mums jau beveik 
atsibudo.* Tie tai buvo jo žod
žiai.”

“Ar tai jau viskas?,” ;aš. pa
daužiau.

“Na, mano sunau, tiek tu jr 
cdažinosi”, atsakė Silver’is.

“O dabar man reikia pasi
skirti?” j

“Tai jau dabar,.be abejones, 
tu turi pasiskirti,” atsakė Sil
ver’is.

“Gerai,” aš sakiau, “aš nesu 
toks jau kvailas, kad nežino
čiau, kas mane laukia. Lai ir 
blogiausiai atsitinka, aš mažai 
tepaisau. Aš jau esu matęs 
perdaug žuvusių nuo to laiko, 
;kada aš pradėjau būti jūsų 
draugijoje. Bet aš norėčiau 
koletą dalykų papasakoti tau.” 
,ąš kalbėjau, ir jau buvau gan 
užsidegęs, “o pirmas daiktas, 
laiptai'kas: štai jus esate blo- 
ganie(,pądėjime: laivas pražu
vęs, turtai pražuvę, vyrai pra
žuvę; jūsų visas reikalas išį- 
ręs; ir jeigu tu nori žinoti, kas 
tą padarė — tai aš! Aš buvau 
obuolių statinėje tą naktį ka
da mes pamatėme žemę ir aš 
girdėjau tave, Jonai, ir tave 
Ričarde Johnson, ir Hands’ą, 
■kuris jau yra ant jurų dugno 
ir papasakojau kiekvieną žodį 
kapitonui, nei valandai ne
praslinkus. - O ! kas link laivo, 
tai aš nupioviau inkaro lyną 
ir aš nužudžiau vyrus, kurie 
buvo pasilikę ant laivo ir aš 
iiiuplukdžiau laivą ten, kur 
jus niekad < jo . daugiau nebe
matysite, ..nei vienas iš jūsų. 
sTai aš galiu iš jūsų pasijuokti; 
aš buvau gudresnis už jus 
šiame reikale iš pat pradžių; 
aš lik tiek tesibijau jūsų, kiek 
aš i bijau. nnisės. Nužudykit 
mane, .jeigu jums patinka, ar
ba . palikit . gyvą. Bet. vieną 
daiktą.<aš pasakysiu, o dau
giau nieko; į.jbigii jus hopužur 
dysite mane, ;aš viską dovano
siu ijr kada jums, vyrai, pa
trauks atsakomybąn ..už jurų 
plėšimą, aš gelbėsiu jums vi
somis savo pajėgomis, j Tai jus 
turite' nuspręsti. Nužudyaite 
dąr vieną, tas Jums mekouge- 
ro(jnęatne.š/;io jęįgu mąne išgel
bėsite,; lurčsile.iliųdimuką, ku
ris gąlčs išgelbėti jumis nuo 
k ar tūrių.”

Aš suskjjąp, nęs, pasakysiu, 
aš jau buvau pritrukęs kvapo 
ir ,mahO( didesniam nusistebė
jimui nei vienas., jų nei nepa- 
sijudiuo, bet risi akis įspyrę 
sėdėjo, kaip nekaltiavinėliai. 
Ir i jiepis (tebelaikant l įst 
piltas ąkįsjaš vėl. pradėjau:.

“O idpbar, ,pQUe j^ilver,” aš 
Są^iftu, .‘‘aš |pa|iąp, kad tu esi 
geįiaų^is .vyras iš visų čia 

. esąpčių ir jeigli ..bjųgai alsi- 

jeigu tu pasakysi gydytojui, 
ligip ąš sutikau {pirtį.”

• “Aš(,tą atsimįpsiu,” tąęėtSil- 
lv.erts.;(ulqu'^al§u;, jog

Morgan,

vęniman... Orgauizutoti čĮąrbįnin- 
kai pilnai pažįsta kalbamas ydas 
ir silpnumus ir deda pastan 
gas juos pašalinti.

Protestai visgi gelbsti į " J
Vienas aršiausių kodeksų, 

algų ir darbo laiko žvilgsniu, 
kuris tapo neseniai paruoštas, 
buvo kodeksų valgyklų pramo
nei tvarkyti. Šios pramonės 
darbininkų unija — The Hotel 
and Restaurant Employees and 
3everage Dispensers’ Inter- 
lational Alliance — griežtai 
išėjo prieš kodeksą. Pasėkoj 
protesto dabar pranešama, kad 
codeksas busiąs perrašytas. 
Galima tikėtis, kad perrašytas 
jis pasirodys tinkamesnis dar
bininkams, negu originalis.
]>ar tebesvarsto skalbyklų dar

bininkėms kodeksą
šios šalies skalbyklų pramo

nei dabar ruošiama pastovus 
mdeksas. Kodekso rašytojai 
nužiūrėjo miramum algą $6.30 
savaitei už 45 valandų darbą. 
Tatai reiškia, kad minimum al
ga norima nustatyti 14 centų 
valandai. Tikimasi betgi, kad 
prez. Rooseyelta# tokios algų 
lormos nepriims.

Amerikos Darbo Federacijos 
atstovai reikalauja, kad mini
mum alga butų bent 40 centų 
valandai, o darbo laikas apri • 
botas 35 • vai. savaitėj. Tatai 
reikštų $14.00 už 135 valandas 
darbo.

Abejotina betgi, ar kodekso 
tėtušiai išpildys Federacijos 
reikalavimus.; Dalykas toks, kad 
skalbyklų darbininkai — ' did
žiumoj moterys — faklinai ne- 
;uri savo organizacijos vertos 
unijos vardo. O nesant stip
rios unijos nėra ,nė jėgos, ku
ri įstengtų efektyviai darbinin
kų reikalus ginti.

Žinoma, skalbyklų darbinin
kams kodeksas .numato ne vie
nodas algas, čia betgi kalbėta 
apie žemiausias algas.

Samdytojų argumentai
James L. Donnelly, Illinois 

Fabrikantų
prezidentas, neseniai išleido pa
reiškimą tos organizacijos na
riams. Pareiškime jis, be kit
ko, sako:

“Neseniai padarytas Illinois 
Fabrikantų Asociacijos ir kitų 
pramoninių asociacijų tyrinėji
mas įvairiose šalies dalyse , ro
do, kad nuo to laiko, kai ša
lies gaivinimo aktas padaryta 
įstatymu, įvyko daug-maž 1,- 
200 streikų palietusių apie 800,- 
000 darbininkų. Dėliai streikų 
šie darbininkai prarado 10,- 
000,000 darbo valandų, o tai 
reiškia daugiau, negu $35,000,- 
000 nuostolių jieips.” 
' Tačiau p. Donnelly nepasako, 
kodėl tie darbininkai streika
vo. Ęe abejones, jis žino, Jkad 
streikus iššaukė vadinami 
chiselers, sukčiai ir despotiški 
'bosai, kuriuos jis gina.
Neskani samdytojams piliutė

Lake Carriers* Associatifin 
mėgino sušaukti kompanijų 
unijų konvenciją, kad formu
luoti kodeksą laivų darbihin 
kams. Konvęncįja įuąirip^o 
Glevelande. Atstovauta joje ko
kių 50 laivų įgulos. Kompani
jos užmokėjo delegatams po $5 
dienai ir po $10 keliųpčs .lė
šų, ir... \ .

Konvencija formuląvo kai 
kuriais atvejais net tyirtesn 
kodeksą už reguliarus Įaiyų 
darbininkų unijos, formuluptajį. 
Be to, delegatai pareiškė,, kad 
jie įstos į laivų darbininkų uni
ją, jeigu samdytojai nesutiks 
jų reikalavifhąms.
Perėjo i Penna. atstovų butą 
biliųs prielankus. darbininkams

Pennsy 1 vąni j os t, legisl^turo 
atstovų butas priėmė bilių,' ku
ris, jei taps įstatymu,' papai- 
kins industripę t policiją. jĘiJim 
pritaria gųbernątprįp's .pinchot. 
Pastarasis tvirtina^ kad 
racij ų} praktika sąmdytis -lik 
$uOTuę policiją laike stresų 
būdavo,,prięžąstįmi suirutes ir 

me Akle, taip yyjdiiįme jo gy-|smurto 'žygių.’

Nori pastoti kelią kompa
nijų unijoms•ii n

Atstovai unijų priklausančių 
Amerikos Darbo Federacijai, 
konferencijoj įvykusioj sausio 
23 d. Washingtpne, priėmė 
programą kovai su i kompanijų 
unijomis. Tarp kitko šio pro
gramas niVžiuri reikalavimą pa
taisų prie NRA, būtent —

1. Kad korporacijoms butų 
uždrausta įstatymais organi
zuoti, ugdyti (foster) ir finan
suoti kompanijų unijas, ruošti 
toms unijoms konstitucijas^ 
diriguoti ir vadovauti jų 'dar
buotei.

2. Kad Nacionalei Darbo Ta
rybai butų suteikta galia pa
šaukti liudininkus, prisaikįnH 
juos ir egzaminuoti! knygas ir 
finansinius rekordus tų 
gų, kurių bylas Taryba 
sto.

3. Kad Darbo Tarybai
suteikta prievartos (mandato- 
ry) galia paskelbti darbininkų 
atstovų rinkimus <’ ten, kur to
kių rinkimų jie reikalauja, ar
ba kur pati Taryba mato rei
kalą jutos paskelbti, kad duoti 
darbininkams reprezentaciją ko- 
lektyvėse derybose su samdy
tojais. ,

4. Kad darbininkai turėtų 
atstovybę visose NRA tarybo
se ir kodeksų vyriausybėse (au- 
thorities).

Sakoma, šis programas ra
dęs pritarimo pas senatorių 
Wagnerį, Nacionalės Darbo. Ta
rybos 1 pirmininką.

NRA ydos
Chicagos Darbo Federacijos 

organas 
News ——

svar-

butų

t “KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo; ir literatūros žurnalas, 
kurio 'tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome 11-12 
numerį. ^Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Ga^iįia gauti 
Naujiępų, raštinėje, 1739 S.

“Kpllura”.

The Federatioh 
|sakoj J. ' ,■ 

/ Be abejones; {National Re- 
covery Act atnešė didžiausios 
ipaųdos Amerikos darbininkams. 
Tas betgi faktas neprivalo pa
slėpti kitų fąklų, kurie liudija 
yd.as ir silpnumus taip pačia*

iue

Reikalaukite “NAU
JIENAS” iąrtt>JĮ>iJe.Jcąr.i- 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums, patarnauji. Jisai 
fenai stovi ne savo sma- 
Oitnyj, ibęt Jūsų pato- 
^unvi.delci.
A ; .. '!■■ A ............................  J......  ......

Šiais laikais jokio biznio įmo
nė i,be reklamos negali gyvuo- 

. .^nk.ucentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti didėt- 
.,nį, Alijenfų, skrieju,

Ąmįrįkos įmonės gerai ju- 
pranta, Jtad. be geros reklamos 
nėapseist. \ Kuo daugiau rek- 
lamuojieei, tuo geriau sekasi.
Reklama, kuri atliekama duo-

, dant skelbimus į laikraščius, 
uį^uorąet apsimpka.

K^as garsinasi *,Npujįeno:e,,» 
tas visuomet, turi naudos.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos vaizdų pa
roda surengta Drake 

viešbutyje

Visi lietuviai yra raginami 
atsilankyti į šj kultūrinio po
būdžio parengimų, ypatingai 
vasario 16. fžanga visiems vel
tui.

v ’• ■ T

Vagiliai pavogė S. 
Mažeikos gėdulo

Išstatyti dailininko p.
Kleitsch kuriniai; vasario
— “Lietuvių Diena”

16

Dabartiniu laiku Drake vieš
bučio, Walton PlaČe ir North 
Michigan avenue (900 šiaur.) 
vyksta dailės paroda. Ji įreng
ta viešbučio* “To wer Room”.

Tarp įvairių kurinių yra iš
statyti pasaidiniai žinomo dai
lininko J. Kleitsch kuriniai. 
Dailininkas yra tuo artimas 
lietuviams, kad jis yra vedęs 
lietuvaitę-Grigaičiutę — ir lan
kėsi Lietuvoje, kur nupiešė ke
letą vaizdų. Paveikslai piešti 
aliejiniais dažais.

Išstatytais paveikslais rūpi
nasi dailininko (jau miręs) 
žmona p. Kleitsch.

Vasario 16 d., Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvėse, 
Parodoje bus paskirta kaipo 
Lietuvių Diena ir garbės sve
čiais yra pakviesti pp. Antanas 
Kalvaitis, konsulas Chicagoje ir 
p. A. Kalvaitienė. Muzikaliame 
programe, kuris rengiamas tą 
dieną, dalyvaus lietuvė operos 
dainininkė p. Barbara Darlys.

Parodų aplanko į dienų apie 
2,000 žmonių. Tarp jų daug 
žymių asmenų, dailininkų, etc.

flRIDGEPORT. — štai kokių 
vagių esama.

Bridgeporte, adresu 3333 So. 
Halsted Street, hiirė žmogus. 
Ten pht buvo surengtos ir šer- 
tnenys. Kaip paprotys reikalau
ja, prie durų grAboritte S. Ma
žeika, 3319 Lituanica avenue, 
kuris rūpinasi laidotuvėmis, pa
kabino gėdulo kaspinus ir pa
statė pintinę gelių.

Liūdesio simboliai ten kuri 
laikų pabuvo, bet netrukus — 
dingo. Vagiliai nusinešė ir gė
les su pintine ir kaspinus.

Graborius S. P. Mažeika šiuo- 
mi nori pranešti, kad jeigu pas 
kokį graborių vagiliai ateitų, 
mėgindami pavogtus daiktus 
parduoti, juos suimti. Nuosto
lio jam padaryta $52.00.

Šiandien ir ryt sau 
kiami janitorių 

susirinkimai

MADOS MADOS

įvyks

d.,--
Wesl

Tie janitorių Unijos nariai, 
kurie eina prieš dabartinius vir- 
šininkus-gengsterius, sekančia 
savaitę šaukia du masinius na 
rių susirinkimus šiandie ir tre
čiadienį. Susirinkimai 
sekančiose vietose:

Antradienį, vasario 1 
CultuTe Center, 3223
Boosevelt Road, 1 vai po piet.

Trečiadienį, vas. 14 d., Tur 
ner’s Hali, 1007 Diversey Park 
way.

Mitingai, kurie buvo šaukti 
pereitą savaitę buvo skaitlingi. 
Pasirodo, kad janitoriai yra 
gyvai suinteresuoti kova prieš 
negeistinus viršininkus. Visi 
janitoriai, kurie gyvena apie- 
linkčse, kifr rengiami susirin
kimai, raginami j juos atsilan
kyti.—B.

RADIO
PEOPLES PROGRAMAS

Šiandie lietuvių radio pro
gramas. Kaip laikrodis nu- 
skambins 7-tą valandų vakare, 
tuomet oro bangomis pasiskleis 
lietuvių dainos, muzika ir kal-

2991

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LOV EIK IS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

elegantiška2991 — Paprasta bet .. T.r_ 
suknele kuri tinka bile kokiai pro- 
srąi. Galima siūdinti iš vienos spal
vos arba margos materijos. Sukirp
tos mieros 11. 13, 15, 17.

Norint gaut) 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. llalsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III./ 

čia {dedu 15 centi) ir prašiu 

atsiųsti man pavyzdi No..................

Mieors .............................. per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija),

r. <

East Chicago, Ind., policis- 
las Patrick O’Malley, kurį gar
susis gangsteris John Dillinger 
nušovė iš kulkosvaidžio laike 
plėšimo East Chicago banko.

šiomis dienomis Dillinger ir 
trys jo Šaikos nariai liko su
gauti Tuscon, Ariz. Dillinger 
bus atgabentas į-Indianą ir tei
siamas už policisto nušovimą.

bos iš stoties W.G.E.Š., 1360 
kilocycles.

šį sykį girdėsite dainuojant 
dainų žvaigždę, Genovaitę Ši- 
diškiutę-Giedraitienę, Antaną 
čiapų, “Peoples dainų drtetų” ii 
kitus. Kalbės daktaras Z. Slin
kis, MD., dalyvaus “Čalis Ke
pures”, bus gražios muzikos, 
kalbų ir visokių kitų siurprizų, 
malonių kiekvienam pasiklau
syti. Todėl malonėkit nepamir
šti !

TheEnglisMolumn1

Just News
(imeWell, after all a good 

wa.s had by all at the Iggorotte 
Dance. The Lįthuanians who 
were there will tell you so. 
(believe it or not).) I hope that 
all thė affairs given Feb. 3, 
1934 have been as Su'ccessful 
as ours.'

The sweet blohde lady who 
seeined to be the big attraction 
for the evening spells her name 
Yucius. What a lucky break 
for A’. M. Jr., that night. Well, 
ladieš and gents you can’t say 
or tfell the you didh’t get plenty 
of e'xcitėment for ybUr moiiey.

—ToUcHdo^n.

JUZEFĄ VOLTERIENfi 
po tėvais Lapinskaitė k 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 dienų, 8 valandų va
kare 1934 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės dp., 
Kaltinėnų parap., Numfninkų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdimo 

vyrą Vincentą, dukterį Onąt 
žentą Charles Linhart, 2 anū
kus Charlotte ir Charles, brolį 
Aleksandrų Lapinskį ir brolie
ne Oną ir giminės, o Lietuvoj 
seserį Marijoną ir br.olį Petrą,

Kūnas pašarvotas randasi 
4067 So. Riėhmond St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie- . 
ny vasario 15 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gediv- 
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Volterienes 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečihmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti . 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nubudę liekame,

Vyras, Duktė, žentas, 
A'nukai, Brolis, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Prašome nesiųsti gėlių. ’

Celebrate Weddiių>- 
Anhiveirsarieš

JU i- .-I- 11-y T-Ąi ■ M« . 7

On the North West side, 
Feb. 3, 1934 at Grigaitis Hali 
at 3800 Ąrmitage Avė., a party 
in the honor of V & A. Kineus- 
kas, at 3068 Davlen Ct., was 
held, commemoratiiig their 30th 
wedding anniversary. About 
fOUT hmidred people attended. 
Mr. Kineuskas. Mrs. Kineuskas 
was not present dUe to illness, 
būt Mr. Kineuskas and his 
daughter Lorėtta came, tho’ 
very much surprised. Mr. Ki
neuskas has lived oii the north 
west side fbr a long time.

A. Paltinavičia and Mr. & 
Mrs. Valūnas were mainly res- 
ponsible for the event.

Venus Tumosa.

M r. & Mrs. Grici us, of 2034 
S. Uiiion Ave., celebrated thefr 
25th Wedding Anniversary on 
Fėb. 3. They did ilot desiro 
a party, because their son Al 
bert was in the hdspital. Noth- 
ing more wbuld have pleased 
them then to see their son Al 
bert come liome from the hos- 
pital. And, presto, be came, 
surprising his folks. Later ai1 
their friend came and helped 
celebrate.—Venus Tumosa.

NHūjiėnos 20th Anniversary 
Concert. You will see for your 
self who is Miss Naujienos 
Well, I wonder. Ali will be dn 
their toes to see her. And say. 
young fellows, if I were you, 
I’d get on the good side of her 
hfter she’s picked.

No one can comprehend what 
great number of news the 
“Naujienos” brought to us and 
what good it has done and is 
going to do. It has done good 
to countless people. When you 
advėrtise in “Naui jenos” you 
ahvay.s get paid back at least 
thrice the amount it cost you' 
to advertise. You will always 
get good satisfaction irom 
“Naujienos”. So, I’d say, if 
you’re in bad shape have no 
work or business is slow, I’d 
be willing to come and get your 
subscription or advertisement 
and your trouble will be over.

Venus Tumosa (13 yrs old).
3252 No. Nagle Avė.

Palisade 4633.
Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Lietuvės Akušerės

favorite!

I KRAFT J
■*n>wuM J

The tantalizing flavors of truc may- 
onnaiscand true old-fashionedboiled 
dressing newly combined! Smooth 
Spd/ebfety, made in tbc cxclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFTS MIRACLE WHIP 
SALAD DRESSING

L/elicious in crisp 
salads... with crack- 
ersand jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast! .“Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and always fresh.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

Offu>> S. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal lutarimą 

Ofiso Te!.: Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS '

Grižo d Europos ir vėl praktikuoja 
atnojoj virtoj.

VALANDOS* 10-12 A. M. 2-6 P. M 
7-9 P M. Sekmadieniai! ir ketvirta- 

dieniai! pagal laiiurimų.

4335 So. Halsted St
TeL BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

,Cor. of 35tb 8 Halited Su.) 
Ofian va<andoi nuo l-i ano 6:30-8:30 

Nedėldirn»ai» pa|a* ištart)

DR. RUSSELL
Lietu vys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th SL

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

lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricalltf Aklų Specialistas
Palengvins aklą įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
4kių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaisė trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia1"teisingai akinius. Vi
suose atsitikimupse egzaminavimas daro
mas' su. elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos riUo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsiimu akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pfabne Boulevard 7589

Word from an Entėr- 
prising Young Lady

The best and only best place 
to see your pals will be at the

Mrs. Anelia K. Jarusz
Pbysical Thetap* 

8 Midwife
6109 South Alba™., 

Aveniu 
Pbont

Hetnlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duoda ma- 
ssage. eleetrie treat- 
ment ir magmetic 
blankets ir t. t. 
Moterimi Ir mergi- 
nomi patarimai do
vanai.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzainuotojas 
ModerUiSka Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilini visokiemi reika- 
lamu >i Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiao 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W I8th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Genuine “Philadelphia” is 
sold only in this silvei-foil 

package

Lietuviai Daktarai 
A menko* Lietuvių Daktarų Draugi !<>• 

Nartai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phon. HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apari Ivantaditnio it katvirtadiamo.

A. MONTVTD. M. D
West Town State Bank Bldg 

2400 W Madison St.
Va). I iki 3 po pietų, 6 iki I vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Bruniwick 0597

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAI

Persikėliau | crdvtinf u patogesni virt.

3325 So. Halsted St.
Vaiandoit nuo 10 rytu iki 2 po pietį 

ir ano 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais auo 10 iki iJ 

Phons Boaievard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35tb SL 

^Coi oi 35th 8 Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904
Ofiso ralandos: nuo 2-4. nuo 

Nedėldieniau pagal ištart)

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Wttt«rn Avtnat 

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryte 
6 iki 9 valandai rakaro

Tel.
VALANDOS:
i.li

nuo

įvairus Gydytojai

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinių* 

Kreivai Akie 
įkaito.

Ofisas it Akinių’ Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampai Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. tyto

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS ir balsamuotojas

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

, Pbonr Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandoi nuo 9 iki 8 vakar* 
' Seredoj pagal eatartj.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAI# PIGIAU NEGU KITI

Ambulante Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue
•-'■■11: i'J, !fi,. ).~A , Jie a. f.: iii . . ■litt.r.-li ža .Iii d. >i!1» 1S1' ;

.. .

JUOZAPAS EUOElMe
• — iR —

T E VAS ”
Jeigu Norite Dailumo iį? ;Nebrimgunio 

Laidotuvėse.Pušaite.

REPublit B 340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su
MMM

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

DR. 1IERZMAN
IS RUSUOS - 

Gerai lietuviam* žinomai peš >5 ea« 
cui kaipo patyrei gydytojas chirurgas b 
aktiieria-

Gydo įtaigias ir chroniškas ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todui X-Ray ir kitokiai elektrai prie 
tanui

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

valandos, nuo 10—12 pietų ir 
ouo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

tiydt Path 6755 ar Ctntral 7464

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkčje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marguetta Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, įeredomis p? pietų it 

nedėliomii pagal insitarim?.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5103 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
T«L Ci«n> 3724. Koplyiia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

j’atihiaujž laldottivhe kuopigiauiiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu Busite užganėdinti. 
Tel^Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, I1L
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.l. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St.

CICERO. ILL. ,

Rts 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 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

9

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti 
Raidinei ja 6631 So. California Avt.

Telefonas Republic 7868

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

Tol. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 iki 4 Ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd SU Chicago

Pbone Hemlock 20i5f

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS 

6558 So. Wėsfėrrt Avenue 
Valattddst Ntfo 9 ryto iki 8 iiali vali;

Nedėliomis sulig sjitartUi. 
CHICAGO. ILL.

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avsnur 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 17 
Rez. Telepbone Plaža 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vist 
chroniškų ligų

Ofiias 3102 So. Halsted St.
' arti 31 st Street

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

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland At>«. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvtll lt. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
UBTŪVIS ADVOKATAS

Sietam W. 22 st.«<rmak Rd)
FaaodftUo, Beredoi ir P6tay<Mo» rak. • Od t

-Namai: 6459 S. RockyrelI Streei 
dtamiako. Ketverto Ir Bubatos f m ■

Matom •••«



‘NAUJIENŲ' 201'S JUBILIEJUS
MUSU ŠVENTE

Nuo pat savo, taip sakant, jaunystės ir 
pirmųjų dienų “Naujienos” suprato, ko mes 
daugiausiai trokštame. O tų troškimų pas mus 
buvo labai daug ir jie labai įvairus. Bet vis
ką į daiktą sudėjus, galime štai kas pasakyti: 
mes visi norėjome ir norime turėti smagumą, 
“good times”. Mes laikome radio savo namuo
se, kadangi jis mus palinksmina, suteikia mums 
progos pasiklausyti dainų ir muzikos. Mes ei
name ten, kur jaučiame, kad turėsime pasi
tenkinimą. Mes perkame tokius daiktus, kurie 
kartais nustumia mus i didelį vargą.

žo<lžiu sakant, mes trokštame ir norime 
naudotis visais gerumais ir malonumais, kurie 
yra artimi musų širdžiai.

“Naujienos” savo pirmosiomis gyvavimo 
dienomis pasigavo beveik visus mus bažnyčio
je bepoteriaUjančius. O mes “Naujienas”, pa
rėję iš bažnyčios, skaitėm todėl, kad musų ku- 
nigužiai jas net per pamokslus garsindavo, — 
pasakydavo, kas ir kuriame puslapyje parašy
ta. Nors mes tais laikais ir menkai tepaskai- 
tčme, bet visgi nebuvo sunku susirasti išgar
sintas vietas. Tokiu būdu mes pamažėl pripra
tome skaityti.

Apie politiką mes tada nei svajote nesva
jodavome,—raštai politikos klausimais mums

buvo nuobodus ir nesuprantami. Mes daugiau
siai gaudėme paprastas žineles,—jas buvo leng
va skaityti ir suprasti. Mėgome skaityti ko
respondencijas iš lietuvių kolonijų. Korespon
dentai dygo, kaip grybai po lietaus. Ir mėgo 
jie rašyti apie kunigus ir jų gaspadines, —oi, 
kAip mėgo! Rašė net parapijų komitetininkai. 
Vieną tokių ypač verta pažymėti, —tai žilas 
Senelis iš Town of Lake.

Praėjus keliems metams po “Naujienų” 
atsiradimo, Chicagoje pasidarė jaukiau. Taip 
bent mums, iš bažnyčios atvykusioms, atrodė. 
Judėjimas ėmė ^markiau vystytis, —jis pasida
rė gyvas, įdomus. Atsirado daug koresponden
tų, poetų ir t.t., Visi rašė, o “Naujienos” bu
vo ta mašina, kuri suskirstydavo musų raštus 
į įvairias dalis ir įdėdavo. Tas įvairumas mums 
labai patiko.

Gerai prisimenu* “Jaunuomenės Skyrių”, 
kuris kas savaitę pasirodydavo “Naujienose”. 
Kiek tada buvo pridygę visokių kritikų ir rašy
tojų, kurie nagrinėjo “tikrąją” ir “netikrąją” 
meilę! šiandien tų kritikų ir rašytojų meilės 
žiedai ir vaisiai užpildo musų svetaines. Be 
abejonės, jie užpildys vasario 25 d. Ashland 
Blvd. Auditoriją, kur įvyks “Naujienų” jubilie
jinis parengimas. Juo labiau, kad tas jubilie
jus arba šventė yra musų atsiminimų šventė.

—Gvaizdikas.

........  .......... .. i........ ....  . '■

įForth Wythe, Gatiada .... 2.00
Bellovuc, Canada..........1.00
Ashland Blvd. And... 100.00
Toronto, Canada ............... 7.55
E. Si. Louis, Iii..........   4.25
Monience, III.............
Ansonia, Conh. ......
Dr. A. L. Davidonis . 
Kenora, Canada ......
Mt. Huniphreys, Va. 
Narystės ...... .............
Sidabrinių spilkučių įp.

(Chicago) ........... ...... 25.00

Vijo ........ $497 42 
šis sąrašas nėra pilnas, nes 

trūksta vienos, kitos kolonijos 
vardo. Kili prisiųstos aukos 
pereis per iždininko rankas ir 
bus įtrauktos į ALTASS kny
gas, jos bus paskelbtos.

Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 

| Antanaitis, maršalka.
• Susirinkimai atsibuna kožną mėne- 

........... sį pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au- 
9 00 3133 S. Halsted St., 7:30

■ ‘ vakare.... 7.501----
• 25.00 n. ]

.... 15.001

.... 4.00

, L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6185 S. 
Rockvvell St.; P. Kiltis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskns turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, 111.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

Aiitra3iėnfa, vas. 13, 1934

Chicagos Draugijų, 
Kliūtų Valdybos 

1934 metams

Kaip eina balsavimas už altass žinios 
Miss Naujienos

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE, No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pąg. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 8044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų ųžlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 /N. 
California Avė;; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
į draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; M. Kasparaitis kontr. 
rast., 2655 W. 43 St.; St. Baranau
skas kasos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 8838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka, St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud- 
ris ir J. Kondroška kontrolės ko- 

i misija, T. Dundulis kliubo dakta
ras, 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
12-tą vai, dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

Dr. Sarah Ruth Dean iš 
Grecnwood, Misa., vaikų ligų 
specialistė, kuri yra teisiama 
už nunuodijimą savo draugo 
Dr. John P. Kennedy, su ku
riuo ji dirbo kartu laboratori
joj. Pasak Dr. Kennedy, vienų 
vidurnaktį jos bute juodu iš
gėrė tostų už jų mirusių meilę. 
Bet tas tostas buvo mirtinas, 
nes taurėj buvo nuodų ir Dr. 
Kennedy pasikankinęs keletu 
dienų pasimirė.

PRANEŠIMAI
Bridgeport — Draugyste Palai

mintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
vasario 14 d., 8 vai. vak., Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj. Malonėkite i 
laika pribūti ir atsiveskite nauju na
riu- Valdyba.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd
Tel. Englewood 5840

St.

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.

Panelė Vera Stradomskaitė iki vasario 
gavo daugiausia balsy

12 dienos

Pinigai nuolat nlau kia į ALTASS iždą
Naujienos kon- 
vasario 12 d.

Musų lietuvių gyvenime mer-, čia seka Miss 
gaitės populerumas matomai testo stovis iki 
priklauso ne tik nuo jos gražu-• Kiekvieną dieną 
mo, bet ir nuo jos darbštumo.1 d. Naujienose bus talpinama 
Todėl iki vasario 12 dienos, ka-! sutrauka kiek kuri kontestantė 
da komisija suskaitė atėjusius į yra 
į Naujienas balsus paduotus 
už musų gražuoles, pasirodė, 
kad panelė Vera Stradomskai
tė buvo gavusi iki tai dienai 
daugiau balsų negu kuri nors 
kita kontestantė.

Nuo sausio 20 d., iš kolonijų 
prisi lįst a $350.00

Sausio 20 d., ALTASS ccnt-
iki vasario 201 ras paskelbė atskaitą, iš ku

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 3144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5658 South 
Throop St.; L. *Liaųdanskis mar
šalka, 3130 S. HWed St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 3220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8817 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 3409 
y. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma penktadieni, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So 
Halsted St.

AKIU EGZAMINACIJA DYKAI 1 
Ifcgzaminuokitc savo akiu dykai pa* 
Ekspertus Optomctriatus. Akiniai užra
šomi tiktai būtiname reikale. Pasinau
dokite niuau dykai paaiulijiniu 1 Rėmai, 
gerai pritaikinti ntiklai ir gO QQ 
kėsaa $10. vertėH už ........ —
Sis paniuiijiinas tiktai trumpam laikui. 
Astigmatiški stiklai truputi brangiau.

DRS. A. A. LIBERMAN &
• STERNBERG

8 South Mlchigiiii Avė., 
Kambariai 1010-1011. Tel. Central 5595

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803

CLASSIF1EDADS
-............  . M--I----------------- ----------

kavusi balsų.

Panelė Stradomskaitė yra už
sipelniusi pagarbos ir populeru- 
mo tarp Chicagos lietuvių jau
nuomenes savo atsidavimu dai
lei, savo muzikalumu, gražiu 
balsu ir darbštumu. Ji yra mu
sų seniausio choro “Birutės” 
sekretore. Visi birutiečiai ma
tyt yra padavę balsą už savo 
meilią ir gražią sekretorę. Pa
nelė Stradomskaitė taip pat yra 
daug pasidarbavusi mokinime 
musų mažų vaikučių.

Sekamosios po paneles Stra- 
domskaitės pasirodė esančios 
panelės A. Rakauskaitė ir pa
nelė S. Kampikaitė.

Galimas dalykas, kad dauge
lis balsų dar nėra priduotų į 
Naujienas ir kad paskutinėje 
savaitėje populerumo konku
rencija paaštrės. Jauniausios 
gražuolės, tokios pavyzdžiui, 
kurios turi įtik po 16 ar 17 me
tų, suprantama dar negyveno 
šiame sviete užtektinai ilgai, 
kad įsigyti didžiausią populeri*- 
mą. Jų viltis yra laimėti savo 
gražumu.

Iš paduotų iki šiol balsų, ma
tyt, kad kiekviena šeimyna ar
ba žmonių būrys balsavo už sa
vo mergaitę, 
kontestančių 
priklausomų 
nepažystamų
Naujienų skaitytojai ir skaity
tojos yra kviečiami balsuoti už 
tokią mergaitę, kokią jie pasi
rinks iš paveikslų, nors jie jos 
ir nepažintų.

Asmeniškai visas gražuoles 
galima bus pamatyti vasario 21 
d. Lietuvių Auditorijoj, kur 
teisėjų komisija padarys galu
tiną sprendimą, kuri iš* gražuo
lių gaus garbės būti Miss Nau
jienos Naujienų jubiliejaus va
kare vasario 25 d. Ashland Au
ditorijoj.

Tur būt nedaug 
yra gavusios ne
baisų, nuo joms 
žmonių. Todėl

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

Business Service 
BiznioJPatarnaviinaB 

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 Sn Halsted St. Chicn^o, III

Ofisas 3406 S. Halsted St.

KUR PRALEISIMMADOS
Norint gauti vieną ar dau

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

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už janitoriaus pa- 
gelbininka — esu unijistas, patyręs.

39 So. St. Loilis Avė.

rios pasirodė, kad turto orga
nizacija turi $6,477.73, iš tos 
sumos virš $6,000 gHditiis pini
gais.

Nuo tos dienos į Chicago 
įvairios kolonijos prisiuntė se
kamas sumas pinigų, kurias 
surinko vietiniai darbuotojai, 
pasišventę antro lietuvių 
trans-Atlantinio skridimo dar
bui :

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, piitm., 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus; fin.’ rašt., 4067 j S^o.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas: 
Black Gold, Lurnp arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4 75 
Grundy Mining Co., Cedarcrest 2011

Balsų 
Stradomskaitė 1640 
Rakauskaitė 1410 

1330 
870 
710 
700 
600 
570 
490 
440 
430 
400 
330 
310 
300 
240 
240 
230 
210 
210 
200 
160 
150 
140 
140 
130

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

14
49

27
19 Canada,

Liltle Gras D’or ........... $42.47
Toronto, Canąda ............... 8.70
J. M. Jokubynas, Toronto,
Canada ............................  3.00

Benki, III.............................  4.35

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

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

Kambarys 742, 
105 W. Adams St. 

Klauskite p. Kaplan.

S. Mikulskaitė .... 
E. Lileikis ...........
Eugenia Petkus .... 
Birute Lauchi^kaitė
S. Samulaitė .......
A. Navickaitė .... 
Mildred Butkus .... 
Aldona Mileriutė 
Sylvia S. Lauksh

Cbapleau, Canada ........... 1.00
Michigan City, Ind.......... 20.55
Utica, N. Y...................  102.50
Sioux City, Iowa .....    88.50
Edmonton, Canada ....... 22.30
Robv. Ind......... ................... 1.50

LISTERINE
re/ieves

SORE THROAT

REIKIA 20 vyrų, kurie yra susi
pažinę su išdirbiniu bačkų pagelbėti 
man įsteigti alaus, degtinės ir vyno 
bačkų biznj. Mažas įvestmentas 
reikalingas. Tai gal reikšti pasto
vus darbas, gera alga ir uždarbis 
kuri padarys kompanija. Aš turiu 
beveik visas mašinas ir įrengimus, 
gatavai dėl darbo. Rašykite i Nau
jienas, Box 80, 1789 Soo. Halsted St., 
Chicago, UI. .

8 Vera 
16 A. 
5 Stef. Kampikaitė 

Aid. Sabaliauskaite 
Nellie Mikna*.

Helen Vespender 
Anna Zewall .......
Mae Ascilla ..........

4 Martha Gavcnes ....
1 Jean Šoris ........... .

No. 22 Bernice Malela .... 
No. 43 Rūta Kartanaitė 
No. 10 Aldona Grigonis .... 
No. 25 Julia Saduliutė .... 
No. 3 Albina Trili kaitė .... 
No. 26 Elena Balčiūnaitė 
No. 6 Stella Adomaitė .... 
No. 40 
No. 18 
No. 33 
No. 29 
No. 12 
No. 38 
No. 51 
No. 31 
No. 48
No. 2 Stella Cherniauskiutė 120 
No. 15 S. Gurevičiūtė .... 110 
No. 37 Ursula Klebonas .... 
No. 41 Anna Jerunas .......
No. 9 N. Mitkus ...............
No. 20 B. Gurevičiūtė ....... 
No. 7 Panelė Valentinaitė 
No. 13 M. Kazakevičiūte .... 
No. 45 Helen Treigytė .... 
No. 34 
No. 44 
No. 42 
No. 30 
No. 32 
No. 23 
No. 35 
No. 21

Stella Rimkus ......
June Yates ..........
F. Barisas ..............
Estella iPacevičiutė 

Ann Petrauskiutė .. 
Sylvia Baitis .........

Rūta Kiela.............
B. Jogminaitė ......

100
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30
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. 10
10

Listeiine beveiK m ome taliail 
užmuša turinčias bendtumol 
su paprastais šalčiais bakteri-| 
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerinę yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie - nesiplove. 
Lambcrt Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

Itching

3190

3190 —• Namie dėvėti rūbas 
mos metu toks rūbas labai reikalin
gas ir praktiškas kuri galima dėvėti 
iš ryto arba vakare. Pirkti jisai 
daug kainuoja, bet pasisiūdinti gali
ma už mažai pinigų. Sucirptos mie
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Žie

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotai reitingam!

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM ’ LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REIKALINGAS bučeris, tik pilnai 
patyręs teatsikreipia.

717 So. Maxwell St.

Priairaiykitc j mūzų apnik* 

TEL. LAFAYETTB 1083

2608 West 47th St

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namų darbo, patogios valandos. 
D. Wolf, 1828 So. Sawyer Avė.

Furnished Rooms

Klaidos atitaisymas
Vakar “Naujienose” tilpu- 

sioje žinioje apie pp. Kaspu
čių sidabrinių sukaktuvių mi
nėjimą, įvyko sekamos klai
dos: praleisti žodžiai: Ačiū... 
kalbėtojams A. Lapinskui, adv. 
J, J. Grish, etc., ir B. Pierzyns- 
kiui. Be to, “ačiū visiems gi- 
minėma ir svečiams, kurių bu
vo apie 170”.

Skin
r11 [r.....  1 1

William P. MacCracken, 
Hooverio laikais buvęs aviaci
jos sekretorius, kuris susikir
to su senato komitetu, kuris 
tiria oro pašto kontraktus. Se
natas jį įsakė areštuoti už se
nato paniekinimą, nes jis^su- 
naikino tuos dokumentus apie 
oro pašto kontraktus, kurių se-' 
natas reikalavo.

Grynas, prllmnas Žemo sustabdo nie« 
žCjimą odos i penkias sekundas —• 
ir pasrelblngas prie Eozemos, pučkų, 
dedervines, ir IfibSrimų. Žemo be- 
velk stebuklingai prašalina visokias 
odos iritaoijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes ' rotai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistlnyčlos užlaiko 
—*35e. 60o, 91. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago, III.

Čia įdedu 15 centą ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.......................

Mieros .............................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

-
teikite? 4

.Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje; Pomirtinė $250. 
Nariai Įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti- 
foj-—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakaru ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $36,000.00. Draugija yra 
oo priežiūra Illinois valstijos.

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

MOTERIS reikalauja kambario, 
moderniškame name su visais pa
rankamais Bridgeporto apielinkėj su 
valgiu ar be. Atsišaukite Box 81, 
1739 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai___
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PARDAVIMUI grosemė pigiai, 
nes turime du biznius. šaukite 
Tel. Boulevard 7825.

PARSIDUODA valgykla kur yra 
gaminami lietuviški ir amerikoniški 
valgiai. Biznis išdirbtas per daug 
metų, priežastis pardavimo turiu 
triš biznius, parsiduoda pigiai.

6236 So. Western Avė.

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

5413 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa su 
mašinom ir signem, priežastis liga.

6307 So. Richmond St.

ALAUS TAVERN parsiduoda pi
giai, gera apielinkė

1210 W. 68rd St.

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. 3347 W. 51 St.

garstnkttės
NAUJIENOSE

TAVERN greitam pardavimui, tu
riu apleisti Chicago. Smulkmena? 
paaiškinsiu pirkėjui.

1049 W. 79 St.




