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Lietuvos Pasiuntiniai Veda Derybas su Lenkija
Iešką lenkų paramos Klai 

pėdos kivirčuose
Lenkijos užsienio reikalų ministeris Berk 
išvyko Maskvon tartis dėl garantavimo 

Baltijos šalių nepriklausomybės
VARŠAVA, vas. 13. — Len-(tyli. Jis liečia sausio 26 d. Len

kijos užsienio reikalų ministe-ikijos ir Vokietijos pasirašytą 
ris Juozas Beck si.‘ savo žmo-,10 metų nepuolimo sutartį. Tuo 
na, lydimi kelių diktatoriaus pačiu laiku Lenkijos užsienio 
Pilsudskio neoficialiu pulkinin reikalų ministerija sutiko leisti 
kų kabineto narių ir Rusijos Litvinovu‘i pasiūlyti Suomijai ir 
ambasadoriaus Varšavoje Anto- 
nov-Ovsejenko, vakar skubiai 
išvažiavo į Maskvą. Tai bus 
prmas Europos valstybės užsie 
nio reikalų ministerio apsilan
kymas Maskvoje.

Lenkijos valdininkai tvirtina, 
kad vizitas yra draugiškas, bet 
derybose sif užsienio reikalų 
komisaru Litvinovu bus palies
ti klausimai, kurie rimtai palie
čia Rusijos-Lenkijos santikius.

Lenkijos laikraščiai kreipia 
didelę domę į Becko kelionę. 
Jie tikisi, kad Beck gausiąs at
sakymus į tris Lenkiją rūpi
nančius klapsimus: paliuosavi- 
mą lenkų kunigų Rusijos ka
lėjimų ir nustatymų katalikų 
bažnyčių teisių Ukrainoj ir 
Baltgudijoj, sustabdymą komu
nistų propagandos Lenkijoj ir 
užmezgimą artimesnių ekonomi
nių ir prekybinių ryšių tarp 
Rusijos ir Lenkijos.

Bet svarbiausi klausimą de
rybose Lenkijos laikraščiai už-

kitoms Pabalti jos valstybėms, 
kad Maskva ir Varšava bendrai 
garantuotų tų valstybių nepri
klausomybę, tuo tas naująsias 
valstybes atiduodant Maskvos 
globai ir sudarant naują vals
tybių bloką prieš Vokietiją.

Beck tut> labai sustiprino 
Lenkijos poziciją ir Litvinov la 
bai įsižeidęs, kad jį lenkai ap 
lenkė. Becko kelionės tikslas 
ir esąs numalšinti Litvinovą, 
kuris nužiūri, kad Lenkijos ir 
Vokietijos susiartinimas 
nukreiptas prieš Maskvą.

Lietuvos pasiuntiniai vedą 
rybas su Pilsudskiu.

Maršalas Pilsudskis šeštadie
ny sugryžo į Varšavą, kad pa
sitarti su Becku, prieš pasta- 
rąjam išvažiuojant Maskvon.

Pilsudskis taipgi konferuoja 
su Lietuvos pasiuntiniais, ku
rie, sakoma, ieško Lenkijos pa
ramos dabartiniuose Lietuvos 
kivirčiuose su Vokietija dėl na
cių veikimo Klaipėdos krašte.

LUPĘ VELEZ JOHNNY WEISSMULLER AS TARZAN BOBBE ARNST

Johnny Weismuller, tada plaukimo čempionas, atvyko į Hoolywood vaidinti krunamuosiuose 
laukinio žmogaus, rolę, tai jį apspito visos mėgstančios gero jus gar-

Kai 
paveiksluose “Tarzano”, 
binti aktorės, nes tai buvo gražiai nuaugęs vyras, geras atletas ir geras aktorius. Bet greitai 
atkando savo dantis. Pirmiausia už jo ištekėjo aktorė Bobbe Arnst, kuri metai atgal persiskyrė 
su juo. Prieš kiek laiko už jo ištekėjo kita aktorė — temperamentalė meksikietė Lupę Vclez, 
bet pagyvenusi kelis mėnesius jį pametė, nes jie, girdi, nuolatos burdavosi ir negalėjo sugy
venti. Abi aktorės sakosi jį mylinčios, bet jis esąs nckugyvenamas, nes Hollywood susukęs jo 
galvą — jį sugadinęs.

N a u j a s skandalas 
Franci jo j; Paryžiaus 
'bankierius suimtas

Prasideda nauja 
Touhy gangsterių

• byla

Duktė mirė, visa šei 
myna nusitroškino 

gasu

Anglija Įspėja Vo 
kietiją neliesti 

Austrijos

500 žmonių žuvo mu 
šiuose Austrijoj

Mūšiai Austrijoje dar tebesitęsia. Kariuo
menė iš kanuolių šaudo darbininkų namus. 
Karo teismai kars suimtuosius kovotojus

FORT WAYN, Ind., vas. 13. 
—Kenneth Larwill, jo žmona ir 
trys jų dukterys nusitroškino 
gasu. Paliktame raštelyje sa
ko. kad visa šeimyna sutarė 
nusižudyti, jaunesniąjai dukte- 
rei mirus nuo škarletinos.

LONDONAS, vas. 13. —Ang
lija įspėjo Vokietiją, kad ji ne- 
simaišytų j Austrijos reikalus. 
Įspėjimas buvo padarytas už
sienio reikalų ministerio Simon 
jo kalboje atstovų bute.

PARYŽIUS, vas. 13.— Tei
singumo ministerijos įsakymu, 
Beirute, Syrijoj, tapo areštuo
tas Paryžiaus bankierius Elie 
Sacazan, kuris iš investorių iš
viliojo šimtuos milionų frankų.

Čia yra medžiaga naujam < 
deliam skandalui, kokį sukėlė 
Staviskio afera.

Sascazan sukurė Paryžiuje 
banką, paskui sudarė valdan
čiąją kompaniją, kuri. paleido 
biržon 12 industrinių kompani
jų serus, kurie buvo labai 
skiesti “vandeniu”. Visos 
mos žlugo, kartu žlugo ir 
vestorių pinigai.

Panašumas Staviskio aferai 
yra tame, kad ir Sacazan įsteng
davo išsigelbėti nuo teismo. Jis 
per 6 metus liko apkaltintas 23 
kartuts, bet niekad jam netek) 
stoti teisman. Alžire jis buvo 
nuteistas 2 metams kalėjiman, 
bet ir ten kalėti jam neteko.

Nusižudė turtingas 
bravorininkas

ST. LOUIS, Mo., vas. 13. — 
Puošniuose savo dvaro Grant 
Farm, namuose šįryt nusišovė 
Augusį A. Busch, Sr.» 68 m., 
galva Anheirtser-Busch Brewing 
Co., vienas turtingiausių žmo
nių valstijoje. Jo dvaras se
niau yra priklausęs prezidentui 
Grant. Pats nusižudėlis yra 
sūnūs Adolphus Busch, k atris 
įkūrė Anheuser-Busch bravorą. 
Spėjama, kad jis nusižudė dėl 
menkos sveikatos.

BERLYNAS, vas. 13. Vokie
tijos oro pašto lėktuvas sugry- 
žo iš Brazilijos su pašto siun
tiniu j 3 dienas ir 8 valandas.

Chicagai ir apielinkei federa- 
oro biuras šiai dienai prana-

Apsniaukę ir biskj šilčiau.
Saulė teka 6:48, leidžiasi 5: 

20.

Apiplėšė lietuvio 
sankovą

CHICAGO—Du jau-ni plėši- 
kai užpuolė ir apiplėšė Ralph 
Andreliuno brangmenų sankro
vą 2650 W. 69 St. Policija te 
čiaus plėšikus pasivijo ir su
ėmė.

Sužeistas Bruno 
Janulis

Atsisakė pakelti an 
gliakasių algą

UKMERGĖ.—-Virš M. Senke 
vičius ankščiau nebuvęs įtartas, 
tik sausio 11 d. neateinant jam 
tarnybon buvo pranešta polici
jai, ir konstatuota apie 10,000 
litų dingimas ir iš Saldutiškio 
jo pasiųsto laiško žmonai (ant 
voko Saldutiškio pašto štampo) 
kvotos bu*du nustatyta, kad 
sausio 13 d. jis iš Utenos gelž
kelio stoties traukinėliu nuva
žiavo Saldutiškiu, iš kur pasi
samdęs arklį nuvažiavęs iki 
Kiauneliškio stoties (mat iki 
los vietos traukinėlis vaikšto 
tik ketvirtadieniais), kur pas 
traukos tarnybos seniūno žmo 
ną Vasvidienę išgėręs arbatos, ir 
pasiklausinėjęs apie adm. lini
ją, kelius, miškus, išėję adm. 
linijos miško link. Vėliau pa 
šieno policija . surado iš sausio 
13—14 perėjimo administracijos 
liniją pėdsakus.

CHICAGO. — Prieš 
Feinberg prasideda naujas nag
rinėjimas trijų Touhy gangste
rių bylos. Jie yra kaltinami 
išvogę John Factor ir išrei
kalavę $70,000 išpirkimo. Va
kar jau prasidėjo rinkimas jury.

Pirmoj byloj ‘dėl to paties 
kaltinimd jury nesusitaikė ir 
liko paleistas.

Didelis gaisras dirb 
tuvėje

CHICAGO.—Vakar 
lęs didelis gaisras 
dirbtuvių name prie 
Van Buren St. 
viršutiniuose ; 
randasi kelios dirbtuvės, kurios 
daugiausia .dirbo moterys ir 
merginos, bet jos visos išsigel
bėjo. Nuostoliai siekia $200.- 
000.

Harvey priemiesty sudegė se
nas apartmentinis namas. Gais
re sužeistos 2 moterys.

VIENNA, vas. 13. — Kariuo
menė, policija ir ginkluotas fa
šistinis heimwehr visu įžulumu 
tęsia kruviną kovą prieš socia
listus, kurie stvėrėsi ginklo, i 
kad apginti savo pilietines tei-1 
sės.

Pereitą naktį puolikai ėmė 
pulti didžiausius darbininkų na
mus Viennoje, kuriuos darbi
ninkams pastatė socialistų ad
ministracija. Tuos namus ir 
juose pasislėpusius darbininkus 
ėmė bombarduoti ir ardyti ka- 
nuolemis.

Prie kiekvieno namo ištiko 
smarkiauis mūšiai, kuriuose žu
vo daugiau 500 žmonių, neskai
tant nesuskaitytų šimtų sukeis
tųjų.

Labai smarkus mušis ištiko 
prie Karolio Markso namo — 
didžiausio gyvenamo namo pa
saulyje, kuriame gyveno 2,000 
darbinink^.šeimynų. Kariuome
ne kahuolių šūviais namą veik 
visai sugriovė.

Prie Ottokring darbininkų na
mo mušis tebesitęsia. Darbi
ninkai kovoja iki paskutiniosios 
ir fašistų barbarams nepasiduo
da. Tęsiasi mūšiai ir prie ki
tų darbininkų namų.

DoIIfuss giriasi nugalėjimu 
socialistų

Diktatorius DoIIfuss giriasi, 
kad jis pagelba kariuomenės 
ir heimwehro nugalėjęs socia
listus ir sulaužęs darbininkų 
generalinį streiką, nes vėl vei
kią geležinkeliai, elektros sto
tys, gatvekariai ir telefonai. '

Valdžia paskyrė karo teis
mus teisti ir karti ir visus tuos, 
kurie kovojo prieš valdžią. ‘ Ofi- 
cialis valdžios pranešimas sa
ko: “Teismas dabar teisia pir
muosius aštuonius nusikaltė
lius, kurie šaudė policiją po pa
skelbimo karo stovio. Jei 
bus rasti kalti, jie tutojaus 
pakarti.”

Vienna yra pilna gandų,
žinių negalima patikrinti. Nie- 
kurios žinios skaičių žuvusių 
kovose su fašistais nustato iki 
2,000 žmonių.

Kita žinia sako, kad buvęs 
Viennos meras socialistas Kari 
Seitz, kurį fašistai pašalino ir 
uždarė kalėj iman, pasimirė 
Įėjime nuo apopleksijos.

Ginant vieną darbininkų 
mą išsibaigė amunicija ir
simas kovos pasidarė neebgah 
mas. Kovotojų vadas, žinoda
mas kokis likimas jo laukia, 
pasikorė lauke, už lango, 
reiviai jo lavoną su varstė 
komis.

listams pasisekė užimti buvusią 
karo metu didelę amunicijos 
dirbtuvę, kurią valdžia visomis 
pajėgomis stengiasi atsiimti ir 
prie jos dabar verda labai 
smarki kova .

Mūšiai tęsiasi ir kituose Aus
trijos miestuose—Seyr, Gražu*

Naciai briaujasi Austrijon?
Eina nepatvirtinti gandai, 

kurie veikiausia yra neteisingi, 
kad 15,000 nacių perėjo Vokie- 
tijos-Austrijos sieną ties Lans 
miestu.
Kariuomenė dedasi prie socia

listų?
BERLYNAS, vas. 13. —Ber- 

liner Tageblatt Viennos ko
respondentas praneša, kad jis 
nugirdęs nepatvirtintus gan- 
du§r jog dalis 5-to Austrijos 
pėstininkų pulko perėjo socia
listų' jfiisfcn/

Vėl siūlo įvesti vals
tijos pajamų taksus

CHICAGO.—žinomas darbuo
tojas Bruno Janulis, turys bu 
černę ir grosemę 8112 Vincen 
nes Avė., liko sunkiai sukeistas 
Palos miestely, kai į jį įvažiavo 
motorsiklete Elmer Schackow iš 
Orland Park. Abu liko nuga
benti į Little Company of Mary 
ligoninę, kur Schuckow pasimi
rė, o Januliui teko nuplauti de 
šiniąją koją.

WALLA WALLA, Wash., v. 
13.—Trys sužeisti kaliniai pa 
simirė. Tuo budu laike riau
šių valstijos kalėjime liko už
mušti vienas sargas ir 8 kali
niai, taipgi 8 žmonės sužeisti. 
Kaliniai buvo apšaudomi kulko
svaidžiais.

CHICAGO.— Minkštųjų ang
lių kasyklų darbo taryba atme
tė La Šalie ir Peru, III., ang- 
iakasių reikaavimą pakelti mo
kestį už iškasamą anglį, nes 
dabar kasėjai uždirba mažiau*, 
negu padieniai kasyklos darbi
ninkai. Reikalavimas atmestas 
pasiremiant tuo, kad taryba ne
turi teises pakeisti Longwall 
kasyklų kontraktą su United 
Miners of Am. unija. 
, ___________  o

Bedarbių skaičius Klai
pėdoj

KLAIPĖDA. Elta.— Praeitą 
savaitę Klaipėdoje buvo 1,781 
bedarbis, iš kurių 840 amatnių- 
kų. Palyginus šu užpereita sa-

Į SU-vaite, (įarbininkų skaičius 
mažėjo 130.

Chaimavičius ir Rudžiui 
esąs pardavęs dėžę 

“brangenybių”
KAUNAS.—Pernai metų ru 

denį Kaimo gyventojas Rudis 
buvo pirkęs iš nepažįstamo pi
liečio dėžę, neva su brangeny
bėmis, kurioje, pasak pardavė
jo, esą sudėta auksas ir kiti 
brangieji akmenys. Rudis sa
ko, kad už dėžę nepažįstamajam 
sumokėjęs 60,000 litų. Vėliau 
paaiškėjo, kad dėžėj buvo smė
lio ir plytgalių pripilta. Apga
vikas su 60,000 litų buvo din
gęs.

Dabar suėmus Vokietijos “po
litini” ęmgirantą Hiršą\ Chai- 
mavičių paaiškėjo, kad jis Ru
džiui pardavė dėžę “brangeny
bių”. Rudis apgaviką pripaži- 
nęs

MADRIDAS, vas. 13. —Ke
liose Ispanijos 
streikai, 
neralinis streikas, laike kurio 
ištiko susirėmimų su policija, 
kuriuose 1 darbininkas liko 
sunkiai sužeistas. (Streiku*s skel
bia komunistai ir sindikalistai. 
Gijonė tapo paskelbtas genera
linis streikas išreiškimui užuo- 
jautos bedarbiams.

MEXIC0 CITY, ‘v. '13. —Ja- 
lisco gubernatorius Allende lie- 
pė sudeginti 8,000 kopijų Mek
sikos istorijos, parašytos Ga- 
miz, nes ta knyga yra reakcio
nieriškas kūrinys, pilnas melų 
ir klaidų ir yra nesutaikomas 
su* Meksikos revoliucijos idė
jomis. Esą išgelbėjimas vaikų 
nuo skaitymo tokios knygos yra 
daug Vertesnis dalykas, negu

vietose kilj
Bilbao paskelbtas ge-

daug Vertesnis dalykas, 
kaina sudegintų knygų.

a J ■/./ .

ka

na- 
tę

SPRINGFIELD, III., vas. 13. 
—Atstovas Lewis iš Robinson, 
demokratas ir laikraščio savi
ninkas pietiniame Illinois, vals
tijos legislaturoje įnešė bilių, 
siūlantį, įvesti valstijos paja
mų taksus, kurie eitų palaiky
mui Illinois viešųjų mokyklų. 
Šildoma uždėti 2 nuoš. taksų 
ant $1,200 ar didesnių metinių 
algų.

Tai naujos pastangos įvesti 
pajamų taksus. Kartą jie bu
vo įvesti, bet teismas pripažino 
juos nekonstituciniais ir jie li
ko panaikinti.

Kitas, atstovų Bra-nson ir 
Huschle įneštas bilius siūlo pa
naikinti pabaudas ant dar ne
sumokėtų taksų, kad tuo pa- 
akstinti taksų mokėjimą.

Chicagos 
yra įnešti 
gislatura 
bilius apie 
Chicagoje prailginimą.

mokyklų gelbėjimui 
šeši biliai. 
pirmiausia
pasaulinės

Bet le- 
svarsto 
parodos

Ka- 
kuL

Kovia dar tebesitęsia
Nors sunku socialistams ir 

darbininkams kovoti stiprias 
ginkluotas jėgas— kariuomenę, 
policiją ir heimwehrą, kurie nau
doja kanuoles ir kulkosvaidžius, 
bet kruvina kova vis dar ne* 
pasiliauja, nors, socialistus .ko 
voti padeda valdžiai ir klerika
lų smogiamieji būriai.

Viena žinia sako, kad socia-

Ar važiuosite pava 
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelione 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, II..



NAUJIENOS, Chicago, Ui

SPECIAL NOTICENews ItemOut of Towners yra šimtai tukstan

draugai nesekaRašo J. Adomaytis

Our Aim
GREETING

Everyone Vote

savo revo-

No. 43

© 1934. Ly>GETT & MYtRS TOBACCO CO,
P-lė R. Kartūnas 
Marųuette Park

KODĖL AŠ NEPRITA 
RIU KOMUNISTAMS

\Vorkers' — 
kuone yiąai

” straįps 
jis puseti

jHiople and assurin 
voting 
gret it

\Ve would likę to hear o 
Lithuanian youth organization' 
or individuals who reside oirt 
side of our city or stale 
exchange news of their 
ities.

antra — ka- 
valdžios pasimojimą

P-le Wiczus 
Chicago, III.

Lithuanian artists 
attention!

Tas pats su jgeru cigaretu 
kaip su gera malkų-ugnimi.

Tik reikia degtuko.
Ir Tamsta tik nori ciga

retę, kuris visuomet geras ar 
rūkysi vienę arba jų tuzinę.

Tę .žmonės, mėgsta apie 
Chesterfiejds. Visuomet jais 
galima pasitikėti. J ie Jengves-

liucionįškuj^u!

president, Miss’Hutą Kartanas, 
and our secretary, Miss Birute 
Kremianas, męhįbęrs? who, are 
graduating High’*'School. Wish- 
ing thęm all poęsĮblę su’ccėss 
in thė fūture. |

Lithuanian Youth Society.

meetings at 
Lime

Tuesday 
Every Lith- 
and \voman 
to join and 
making our 
most note-

The Lithuanian Youth So
ciety is beginu ing its activities 
in greater and more imporlant 
vvork than older and largcr 
organizations have undertaken. 
For the first time in the his- 
tory of America’s Lithuanians. 
an art exhibit containing all 
types of Lithuanian art will be 
held. Prizes will be given to 
people whose work the judges 
of the Chjęugo Ari Institute 
and other well known artists, 
seleet. Besides paintings, ,etch- 
ings, charcoal drawings, and 
sciilpturing and an exhibit of 
Lithuanian home spun hand 
work and amber jewelry will 
also be exhibiled. In out next 
issue we will annouųce all the 
rulcs and rvgulation.

tovvns. We have en- 
to fullfil this by pre- 
radio concerts over 
radio stations WADC 

concerts, short

ką ^politiką. yięna, užgina kle 
sų kolaboraciją 
pitalistų
per NRA sustiprinti kapitaliz 
mg didesniu išnaudojimu 
pančio j imu
ADF. bosų valdžių pravedimui 
kodų, atvirai kooperuoja su 
Amerikos Federacijos viršinin
kais”, ir t. t.

Feb. 1, 1934 
Akron, Ohio.

daug
rašinio necitįipą
perdaug vietos. Paimsiu tiktai
svarbesnes jo dalis.

štai sakoma: “Vilnies” nume-

lavo vaikai eina 
takais dorybės.
dirba naudai tavi

Naujienos is reaching her 
tvventieth anniversąry, vvbich 
will be celebrated on the lyvenly- 
fifth of Febru'ary at the Ash
land Auditorium. “Naujienos” 
esistence Ras played a very 
important part in Ihe lives of 
the Lithuanians i n America, 
and have also shown us great 
favor in giving us a page to 
express our thought, so we take 
this opporlumty expressing our 
sincęrest wishes to our bene- 
factęr ithat the appearance 6 f 
the Naujienos shall even in the 
future and forever play import
ant roles in the lives of our 
people, as it did i n the past.

Lithuanian Youth Society.

We have the pleasure to pub- 
lish belovv a letter received of 
an Akron Ohio Lithuanian or
ganization. Many more such 
letters will be vvelcome. Let’s 
hear Irom you other young 
Lithuanians.

extend our sincerest 
our vice

ny 258 tilpo tokia žinia, kun 
ne tik užsitarnauja, kritikos, 
aštrios bolševistinės kritikos, 
jet reikalauja pakviesti drau
gus prie tvarkos, prie discipli
nos. Maniau, kad Chicagos Liet. 
Kom. Frakcijos subbiuras grei
tai padarys pastabą ir atitai
sys minėtą klaidą, bet skau
džiai apsirikau. Tas rodo, kad 
vadovaujanti 
atydžiai savo spaudos, nežiūri 
j klaidas. Ųž klaidas atsako- 
mingas ir C. Biuras. Minėta ži
nia turėjo sukelti didžiausį 
skandalą visuose musų revoliu
cinių darbininkų kadruose, o ir 
organizacijose ir plačiai disku- 
suojamos tokios klaidos. Vie
nok nebuvo per visą savaitę da
roma jokių žygių. Tas rodo po
litinį silpnumą revoliucinių 
kadrų. Paduodu pačią žinią. 
‘V.’ nr. 253, puslapy 3-čiam, su 
antgalviu “Ką reiškia mėlynas 
erelis lange? New York, N. Y. 
— Savininkas valgyklos, kur 
languose iškabinta NRA. emb
lema (mėlynas erelis), pamokė
jo darbininkui tiek, kiek kode 
nusakyta. Prieš valgyklos savi
ninką užyesta byla. Priteisė da- 
mokėti $59, kiek buvo nusu
kęs?” Toliaus sakoma: “Argi 
leistina komunistinei spaudai 
tokias žinias spausdinti? Ne! 
šioj vietoj tenka labai aštriai 
pabrėžti: ‘Vilnies’ vadovaujami 
draugai yra po NRA. įtaka. O 
tai skaudus politinis kaltinimas. 
Tas kaltinimas nėra tuščias. 
Jei dg. nebūtų NRA. įtakoj, tai 
tokia žinia netilptų, o, antra — 
jei jau tilpo per neapsižiūrėji
mą, tai turėjo būt greitai ati
taisyta.” ir t. t.

Matote? Talpinimas “darbi
ninkiškame” laikrašty tokios 
žinios, kur nurodoma, kad dar
bininkas pasiremdamas NRA. 
teise jlaįipėjo $59, esąs didžiau
sias skandalas, skaudus politi
nis kaltinimas! Kodėl? Tur būt 
dėlto, kad ir kiti darbininkai, 
pamalę, tuo pepasįliąudotų. Tai 
ve kaip k°hmnistams rupi ęlar-

slender ; 
a dancer 
seen her do some e.\cellent num- 
bers at M r. Beliajus concert. 
She is also the daughler of tRe 
president for the second iHtW- 
atlantic flight that in it^plf is 
yvorthy of‘ her eleetion. The 
other one is Miss F. Wiczus 
or No. 39. Vivacious, lively and 
gay, having everything that 
goes vvith it. So pu’blic readers 
Vole for either of these tvvo 
“paneles” and you won’t regret

Cpngratiilatipn
‘ We
congratulations

nation that 
our respect

ing-out process” 
Lndesirables were 
others left before 
chance to suspend . them. .,Our 
club is made up of fortyrfivc 
active members.

Secondly, our club is pro- 
moting edi.'cational opportuni- 
■Uės for its members, such as 
learning of Lithuanian Cus- 
lo.ms^-, Uramatics ąnd \Choyus 
Training. '' ‘■

Then too, we didn’t over- 
look our own members in the 
way of recreation of a whole- 
some natine. The fellovvs and 
girls have formed baseball 
teams, basket-ball teams, held 
beach or swimming parties and 
out ings.

Lašt of all our club was 
formed for the purpose of ex- 
tending G.ood-will among the 
families of the Lithuanian 
colony here in Akron and sui
ro u nd ing 
deavored

ir su-
darbininkų per

both our 
and WJW 
plays, dances and charity balls 
for our unfortunate Lith
uanians here. Our chorus has 
appeared innumerable times 
before the major clubs of our 
city and surrounding cities.

Now I would likę to hear 
from you and hear about your 
organization.

Respectfully Yours,
Stanley Alekna, 

Pres. Lith. Sočiai Club.

On Tuesday Eve., August 31, 
1933, at the home of Miss He- 
len Dambras, Rūta Kartanas, 
Biruta Kremianis and Vytautas 
Beliajus, decided to organize a 
sočiai group with the purpose 
of fuTlhering Lithuanian drama, i 
art, literature, thought and lore į 
among the American boru Lith- 
uanian youth.

\Ve hold our 
VVoodman’s hall, 3253 S 
and 33rd Sts., each 
eve. at 7:30 P. M. 
uanian young man 
is cordially inviled 
lend us a hand in 
club one of the 
worthy of ils kind 
The Lithuanic.n Youth Society

M r. Beliajus:
The present 

of our organization \Wm. Cherry 
gavę me several clippings from 
a Lithuanian nesvspaper vvith 
yoi.’r reųuest to correspond 
vvith you and exchange nevvs 
and activities of our individual 
clubs. 1’11 begiu though vvith a 
brief resume of our forming 
this club, nevvs and activities 
vvill come later.

Our club vvas formed in 
April 1932, the name of it is 
the “Lithuanian Sočiai Clu*b”. 
The mąin purpose of forming 
this club vvas to eslablish so
čiai contact betvvęen our young 
Lithuanians. Prior to 1932 
there existed several young 
Lithuanian clubs būt through 
dissension and misu’nderstand 
ing betvveen these members 
they soon disbanded. .Our “Lith
uanian Sočiai Club” is nearing 
its second anniversary and is 
štili strong as ever, if any- 
thing, stronger vvhen first form
ed, for at that time the “vveed- 

took place. 
suspended. 
we had a

Here you see tvvo real, ge
nui ne and not drug-store beau- 
ties, that our organization 
takes the pleasure of introdue- 
ing, vvishing to acip/aint the 

that those 
or them vvill not re- 
One is Rūta Kartane.s 
43 charming, gentie, 
and beautiful. She is 
r and vou mušt have

Dabar pats skaitytojau pa
galvok, ar sveiko proto ir są
žiningas kritikas galėjo taip iš
plūsti (kaip išplūdo “Vilnies” 
rašytojas) šio Naujienų straip
snio autorių! O betgi tai yra 
faktas, kurio niekas negalės už
ginčyti. Tai taip šviečiami tie 
(anot mano oponento) pirm te
kūnai komunistui), kurių tiks
las yra vykinti gyvenimai! tą 
taip prakilnų obalsj socializmą 
Tokiais tai raštais .kasdien už
pildoma “Vilnies” špaltęs! t*

Kas negalima komunistų 
spaudoj dėti

Beje, gal skaitytojui bus įdo
mu .patirti, kokie raštai netu
rėtų būti talpinami darbininkiš
koj spaudoj (“Vilny”) ? M.

“Vilnies” No. 267 rašo
straipsnį .antrašte “Per-
Neapsįžiurima”. Viso to 

nes pžiiptų

Toliau .to “Viin i 
nio necituosiu, nes 
nai ilgas. Tik pažymėsiu ne- 
kurias ištraukas, kur sakoma: 
ar Grigaitis pats iš principo 
ątėjo bosų valdžiai j pagalbą, 
ar jį papirko; dar itęįiau — 
kad i^rigaitis, P.rusciRa ir visi 
kįti’ esą dąrbinipkų reikalų iš
davikai. S^įpsnis baigiama 

(tąip: °|Dąrbinįnkams ,ręij<ia ne- 
.paipiršti ;šips judošiškos “Nau
jienų” .rųlės”.

Mąųau ą1’#’ Pž .pagyri
mą gero .sumanymo (nežiūrint 
kęno jis butų) galima taip 
plūstis? Tai jau perdaug: tur 
būt kas buvo rodančio Naujie
nų išdavikiškumą. Nusitariau 
gauti tą Naujienų numerį ir 
persitikrinti. Bet kaip nuste
bau pamatęs, kad ten nėra ne 
lik jokio išdavikiškumo, ale ir 
minėtas pagyrimas visai ne
reiškė pagyrimo.

Paduosiu jpatį minėtąjį Nau
jienų straipsnį. Pradėsiu nuo 
žodžių “pagirtinas pasiryžimas” 
(nes pradžia jau tilpo aukščiau, 
todėl nebekartosiu):

“Tai yra pagirtinas pasiryži
mas. Tik gaila, kad Federacijos 
lyderiai neturėjo to pasiryžimo 
seniau. Jie nesirūpindavo neor
ganizuotųjų darbininkų organi
zavimu. Savo konservatyviška, 
dažnai net atžagareiviška, po
litika jie nesugebėdavo palai
kyti unijose net ir suorganizuo
tus darbininkus. Galingos uni
jos — kaip pay. United Minę 

daugęlyje vietiį 
pakriko, bekovo- 

pąriąms su .viršininkaįs,

We are able to get our meet 
ing place agniu for our original 
day e. i, Tuesdays, so we are 
chąnging back our meetings to 
Tuesday. Kindly take notice 
and be present next Tuesday 
at AVoodman’s Mali, 3253 So. 
Lime St. L. Y. S.

Tegul
Vien
Tegul
Ir žmonių .gerybes.

Let us turu our eyesl tovvard 
the east and rejoice vvith the 
freedom of a 
su'ffered and pay 
to the heroes who shed theii 
blood for Lithuanians Indepen 
dence, on February 16. La 
gyvuoja Lietuva!

(Tęsias)

Kaip Vilnis’’ kritikuoja
y . , ' V i ■ M

Uia, žinoma, nėra galimybės 
visas tas šlykštybes nurodyt, 
kurios beveik kasdien “Vilny” 
Mpa. Čia nurodysiu tik ataką 
prieš vieną asmenį, kuris dau
giausiai “Vilnies” rasėjų yra 
nekenčiamas, bulęnt “Naujie
nų” redaktorius. “Vilnies’’ No. 
221, 1933 m. štąi J$as rąšoma: 

“Grigaitis sveįkina Gt’eęną.
“Rugsėjo 49 d- ‘Naųjięnų’ 

laidoj ponas Grigaitis parašė 
charakteringą .editorialą, ku
riame užgirįa Amerikos Darbo 
Federacijos skubinę politiką, 
štai paties Grigaičio žodžiai: 
‘Amerikos Dar.bo; Federacijps 
prezidentas Wm. Įireen žada 
surašyti į unijas Misus iki vie
nam Amerikos darbininkus. Jo 
vadovaujamas unijų sąryšys 
ketina šitą kampaniją’ pradėti, 
pasiremdamas krašto gaivinimo 
aktu (NRA), kuris pripažįsta 
darbininkams kolektyvių sutar
čių teisę. Tai yra . pagirtinas 
pasiryžimas’. Kitoj vietoj Gri
gaitis džiaugiasi, kad buk ir 
rubsiuviai Amalgameitai keti
na stoti j Amerikos Darbo Fe
deraciją. Ir .čia sušunka: ‘Tai 
butų, be abejonės, žinksnis pir- 
inin.’ šiuomi Grigaitis varde 
Socialistų partijos (Naujienos 
yra lietuvių socialistų organu) 
demonstruoja abe'lną išdavikiš-

KĄ ŽMONES MANOKeDoing'sof C.Y.S
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

ir- nriamJi' ] nw«rri |Z U '
kurie pasirodė neištikimi dar- 
biniiikų reikalams. Kitos unijos, 
nematydamos progreso Darbo 
Federacijoje, nenorėjo prie jos 
dėtis. Nepriklausomose unijose 
— geležinkeliečių brolijose, 
rubąiuvių Amalgameitų unijoje 
ir t. t 
čių narių, kurie laikosi nuoša
liai nuo Wm. Green’o organiza
cijos.

Kelios savaitės atgal buvo 
pranešta, kad rubsiuviai Amal
gameitai ketina stoti į Ameri
kos Dąrbo Federaciją. Tai bu
tų, be ąbiįjonės, žinksnis prie- 
kyn. Bet jeigu Federacijos ly
deriai nori iš tiesų surašyti vi
sus Amerikos darbininkus į 
unijas, tai jie turi dar daug 
pasidarbuoti, kad susivienytų 
esančios unijos, šitam tikslui 
nepakanka vien tik pareikšti, 
kad Jungtinėse Valstijose nėra 
vietos kitam darbininkų judė
jimui. Idant Amerikos Darbo 
Federacija galėtų apimti visą 
Amerikos darbininkų judėjimą, 
ji turi pakeisti savo nusistaty
mą ir savo politiką. Ji turi pa
virsti darbininkų kovos įran-
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Buvo sunkiai sužeistas automo
bilio nelaimėje kiek laiko atgal

nė 
buvo

Four more new members 
were added to Pirmyn’s fold 
Friday: Bemice Zemeckas, Es- 
telle Bartkus, Edwin Tanis, and 
Marie Bardy. A hearty vvelcome.
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Yesterday, we are lold, before 
this cohimn had gone to press, 
the standings were published 
in the cohftnns of this paper. 
If one of our Pirmyn girls hap- 
pened to be on top, or neaSk 
the top, let’s all get together to 
keep her there. In the mean- 
time, our sincere apologies to 
the Misses Aldona Grigonis and 
Aldona Miller.

In his intermission talk Fri
day Herr Stephens touched a 
bit on the matter of many of 
our youthful singers having 
made their debiuts—or at least 
their Lithuaniiin debuts, vvith 
Pirmyn. When one considers, 
the number is rather large. 
Among these we have Frank 
Jakavičius a popular favorite 
with the young and old Lith
uanians—especially the old — 
with the exception, perhaps, of 
a few scpre of our girls... 
Onuks, a favorite who continues 
gaining greater favor... Whit- 
ney, a true “find”, who has 
ųuickly found a warm corner 
in the hearts of our audiences... 
Little Helen Vespender, who, 
from the beginning, won a 
large follovving among our 
Lithuanians, and then enlarged 
it by making a hit at Harrison 
with its audiences of thou- 
sands... Their debuts were in- 
evitable, we admit, būt ir was 
Pirmyn that first put them in 
the light...

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
Šiuo ir baigsiu šį savo raši

nėlį iš pasikalbėjimo, per laiš
kus, su M. Butvilu ir iš skai
tymo “Vilnies”. Tik pasakysiu 
dar, kad visas dabartinis komu
nistiškas judėjimas yra niekas 
daugiau, kaip valdančiosios kla
sės išnaudotojų įrankis demo
ralizavimui darbo masių. Išnau
dotojai nebijo darbininkų kai
rumo, bet jie baisiausiai bijo 
darbininkų vienybės. O tą su
irutę darbininkuose daugiausia 
ir palaiko komunistai.

Tai taip aš apsišviečiau iš to 
. “vienintelio” darbininkų “švie

tėjo”. Bet ne aš vienas taip 
jaučiu. Taip jaučia ir “Vilnies” 
redaktoriai. Nes kuomet pasi
baigė mano prenumerata, tai 
“Vilnis” ne tik neprisiuntė ko
lektorių, bet neprisiuntė 
pranešimo, nors tada 
pats jos vajaus laikas.

(Galas)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

M. Narvidas pasvei 
ko; grįžo iš Hot 

Springs, Ark.

MARQUETTE P ARK. — Mi- 
chael Narvid, 2424 West 69th 
Street, stambus lietuvis biznie
rius ir veikėjas, jau pasveiko 
po šitokios automobilio nelai
mės ir šiomis dienomis grįžo 
iš Hot Springs, Ark., kur ku
ri laikę gydėsi.

Apie du mėnesiu atgal M. 
Narvid buvo sunkiai sužeistas 
sunkaus automobilio, kuris ne
atsargiai manevruodamas kliu
dė p. Narvidą. Jis buvo priver
stas atsigulti lovon.

P-as Narvid dabartiniu laiku 
yra vice-pirmininkas Amerikos 
Lietuvių Trans-Atlantinio Skri
dimo Sąjungos, kuri organi
zuoja antrą lietuvių skridimą 
per Atlantiką iš Amerikos į 
Kauną. Jo kolegos organizaci
joje sveikina p. M. Narvidą, 
grįžtantį į darbą. Prieš nelai
mę p. Narvidas daugiausiai pri
sidėjo prie Aviacijos Baliaus 
surengimo.

Kenosha
Lašt Sunday a grou’p of Pir- 

mynites vvitnessed the perfor- 
mance of “Kaminkrėtys”, ai 
Kenosha, which was a tremen- 
dous success. The guest artist 
was our Frank Jakavičius, the 
lad without whom no affair 
seems to be complete, even in 
Kenosha. His rich baritone Was 
the thrill of the evening.

Among the chicagoans were 
Onuks Skever, Cleo Stones, Bru
no Skever, Al Stupar, the Rim
kus sislers, the Pookies, and 
the Revelers. Mr. Stephens is 
director of this chorus also, and 
of course, Mrs. Stephen was 
present to witness the efforts 
of these words, also.. The Pir- 
mynites were treated* with ut- 
most hospitality, and Keno- 
sha’s generosity and friendli- 
ness shall be remembered al- 
ways.—Noseall.

i
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PIRMYN
SHARPS and FLATS;I

Weary in body, wearier in 
mind, his hands trembling, his 
eye-lids flattering, your scribe 
seats himself this evening to 
struggle with another edition 
of the S. & F. If it irks you, 
be kind in your thoughts of 
its creator; he ages ąirickly.

Primarily, we mušt correct 
an oversight that took place 
lašt week. Thru some queer 
twist of absent mindedness, 
with no iii intention what- 
ever, we failed to mention the 
narnės of Aldona Grigonis & 
Aldona Miller in connection 
with those of Little Helen Ves- 
pender, Stella Rimkus, Adele 
Rakauskas, Frances Baresas, 
and Albina Trilek, who are all 
Pirmyn girls participating in 
the current Miss Naujienos 
contest. Every person is en- 
titled to vote once a day. Do 
not let an opportunity pass.

We also mušt take this op- 
portunity to wish, for the whole 
chorus, a happy birthday to 
Mr. Stephens, who is celebrating 
the anniversary of his birth 
today, Valentine Day. And 
may he have many more of 
them!

Mr. Bulaw the indefatigable 
Naujienos subsription contest- 
ant štili leads the field. And 
he deserves it. His,best hou’rs 
of the day are devoted to the 
interest of irs Lithuanians. His 
sacrifices are many. It is a 
mere nothing for us to return 
these favors to Lithuanians in 
general by entering our sub- 
scriptions, renewing them, ex- 
tending them, or by submitting 
an ad thru Mr. Bulaw •

Because of popular reųuest 
(14), we will again reinstate 
the Quote Dept. in this column 
next week. Until then, don’t 
let the parties get you.

Jacųues GrandmesniL

Nuo Muskulų Skaudėjimo 
imi, pailM ir persidirbu bb>

II, 
it Jaay muskulai yra akauda-
Mt juaų Tiaaa kunaa pUaaa

dtrynkita pa Pain>£xp«llerfa Ir it«W- 
kita. GaUniaa daiktas, kad viena tona

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

Tiktai Hkraah turi Inkaro valabaianklį.

PAIN-EXPELLER

JAU NETOLI
VASARIO 25 DIENA

Artinasi jau diena, kada visos Chicagos lietuviai švęs savo didelę šventę, link 
sminsis savo linksmybe ir džiaugsis lietuvių vienybės ir meilės atsiektais vaisiais 
Tai

Naujienų Jubiliejaus Vakaras
Tai bus nepaprastas reginys, dar niekad nematytas, įspūdingas, triumfališ • /

kas ir gražus, kada Naujienos pavidale dailios Miss Naujienos susilauks pasvei 
kinimų ir širdingo pripažinimo iš visų musų veikimo sričių, iš mokslo, iš darbo 
dailės, muzikos, dainos, literatūros, poezijos, dramos, komedijos, tapybos, arki
tekturos, aviacijos, tautos meilės, darbininkų vienybės, taipgi pasveikinimų ir 
pripažinimo nuo įvairių darbininkų grupių, nuo profesijų, nuo sporto ir biznio at
stovų ir nuo įvairių musų draugijų atstovų. Pagalios lietuvių visuomenė širdin- 
gaiš žodžiais pasveikins Naujienas jų sukaktuvių dienoje ir tada visi užgiedos me
lodingą ir jausmus sukeliantį Naujienų Himną.

Tokia bus Naujienų Reiškimo vaizduotė (pageant) Naujienų Jubiliejaus va 
kare vasario 25 d.

Naujienų vakaras tečiaus prasidės linksma ir juokinga muzikale peržval
ga. Ši peržvalga yra specialiai pagaminta šitam Naujienų vakarui musų didžiau
sių dramos ir muzikos kūrėjų KL Jurgelionio ir Petro Sarpaliaus. Išpildys ją musų 
jaunuolių geriausios artistinės spėkos. Čia pamatysite kaip redaktoriai patys iš 
savęs juokus daro, kaip ateina pas juos visokios žinios merginų pavidale, kaip jie 
jas trumpina arba meta į gurbą ir kaip jie pripildo laikraščio špaltas. Šitoj ko
miškoj peržvalgoj pamatysite kaip Naujienų presas spąuzdina Naujienas - tai 
bus nesvietiškas šokis, smarkus, triukšmingas ir vaizdingas, kurį atliks visi per 
žvalgos vaidintojai. Aprašyti šitą keistą šokį visai nėra galima. Jį reikia pa 
matyti

Didelei musų šventei yra pagamintas ir ,didelis perstatymas, toks perstaty
ff?!

t
Z- ' / ' ■ ■

mas, kokio tik vieną sykį į dvidešimt metų galima susilaukti..
■

J,!?'
'■..r . > ' ' , l ' . i ■ v ■ • - * ■ " ■ •• • * 4 . .

■■ Ir todėl tūkstančiai lietuvių nekantriai laukia Naujienų Jubiliejaus vakaro 
dienos. 0 ta diena jau netoli
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Baitui

Metams ------------------------ $7.00
Pusei metų ..........   8.50
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui ,...........—.. 5

Lietuvon ir kitur eMeniuose 
(Atpiginta)

Metams _______
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

keletą kartą reikėjo kapinės 
taisyti. Kaip matytis iš visų 
šitų faktų, klerikalų puoli
mas eina ne dėl idėjinių skir
tumų, bet dėl materialinių 
sumetimų.”

Robert Louis Stevenson, Vertė A. Kartūnas

Snbscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per eopy___________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L onder the act of 
March 8rd 1879

8c 
18c 
75c

*T x. C 1 1 tirtų bala
jo akys nepaliovė klajoję ir jis 
nenuleido nors šalinių žvilgs
nių nuo savo netvarkingų vy
rų, O jie, iš savo pusės, visi 
susikuopė į galą namo ir jų

-  ---------------- —- -..... -į ir-^

šnibždėjimas girdėjos mano 
ausyse, lyg kokia monotoniška 
jsrovė. Vienas paskui kitą jie 
žvalgėsi aukštyn, o raudona 

(Bus daugiau)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
OI Telefonas CANal 8500.

LENKIJOS SOCIALIŠTŲ 
KONFERENCIJA

$8.00
4.00
2.50

FAŠISTIŠKI ŽMOGŽUDŽIAI

Telegramos iš Vienos praneša, kad Dollfusso poli
cija, kariuomenė ir “heimwehr” gaujos sujungtomis jė
gomis sutriuškino Austrijos darbininkų sukilimą. To 
J>uvo galima laukti Prieš tiek ginkluotų priešų darbi
ninkai negalėjo atsilaikyti.

Austrijos socialistai griebėsi už ginklo ne su tikslu 
nuversti valdžią, bet tiktai gindami savo pilietines tei
ses ir savo namus. Jie buvo užpulti, ir jie ryžosi geriau 
mirti kovoje, negu pasiduoti be pasipriešinimo.

Pranešama, kad jau yra 500 užmuštų, o kova dar 
tebesitęsia.

Valdžia laimėjo pergalę, anuotomis sudaužydama 
milžiniškus darbininkų apartamentų namus, kuriuose 
gyveno tūkstančiai darbininkų šeimų. Kiek moterų ir 
vaikų žuvo tų namų griuvėsiuose, žinių dar nėra.

Šitas bombardavimas anuotomis Vienos darbinin
kų apartamentų gerai charakterizuoja tuos barbarus, 
kurie laimėjo pergalę Austrijoje!

Vasario 2-4 dd. buvo sušauk
ta Lenkijos Socialistų Partijos' 
konferencija. Tarpe jos dieno
tvarkės punktų svarbiausieji 
buvo šie: dabartine padėtis ir 
veikimo metodai; žemės klau
simas; švietimo ir spaudos 
klausimai. Centraliniam parti
jos organe “Robotnik” lenkų 
socialistų vadas Niedzialkowski 
pareiškė, kad partijos suvažia
vimas turės apsvarstyti, kaip 
pradėti ofensyvą (puolimą).

Anot Niedzialkowskio, pil- 
sudskinė “sanacijos” grupė už
ėmė visas centralines pozicijas 
Lenkijos respublikoje, bet vie
šoji opinija yra priešinga “sa
nacijai”. Valdžios užsimojimas 
sunaikinti darbininkų unijas, 
pakeitus jas ištikimomis Pil
sudskiui sąjungomis, 
nepasisekė. Taip pat 
nepavyko sugriauti 
ūkininkų sąjungas.

visiškai 
valdžiai 1' .<airiųjų

FAŠISTŲ ĮTAKA ESTIJOJE 
SMUNKA

(Tęsinys)
“Ar jus, džentelmonai, bent 

vienas norėtumėte persitikrin
ti su manim?'*, kriokė Silver, 
toli nusilenkdamas nuo stati
nės, dešinėje rankoje laikyda
mas degančią pypkę. “Pasisa
kyki t savo vardą, kur jus 
esate; jus, tur būt, nesate ne
byliai. Katras iš jūsų norite, 
galite gauti. Ar aš gyvenau 
tiek melų nieko nepatardamas 
ir bent koks girtuoklis už
dengs mano veidą savo skry
bėle šiame mano amžiaus ga
le? Jus žinot, kaip reikia elg
tis; jus visi save vadinate tur
tų ieškančiais džentelmonais. 
Gerai, aš esu pasirengęs. Pa
siimkite peilį, kuris drįstate ir 
aš pažiūrėsiu kokios spalvos 
jis yra iš vidaus, nors aš ir 
kriukį nešioju, bet aš apsi
dirbsiu greičiau, negu mano 
pypkė užges.

Nei vienas vyras nepasijudi
no; nei vienas vyras neatsa
kė.

“Ar tai tokie jus esat, a?”
jis paklausė, įsikąsdamas py- pusėje burnos, 
pkę į dantis. “Na, jus esate kai]) būdamas bažnyčioje; bet

smagi kompanija pažiūrėti 
vistick. Jus nelabai kam verti 
muštynėse, aš manau. Gal būt 
jus geriau suprasit Anglijos 
karaliaus Jurgio kalbą. Aš 
esu kapitonas viešai išrinktas. 
Aš esu kapitonas, nes aš esu 
kapitonas, nes* aš esu visa il
ga jūsų inaile geresnis vyras. 
Jus nenorite muštis, kaip nuo
tykių ieškotojams pridera; tad 
po perkūnų, jus klausysit, aš 
užtikrinu jumis! Aš mėgstu tą 
vaiką, ir gana; aš nesu geres
nio vaiko malęs. Jis yra vy
riškesnis, negu bile pora jūsų 
žiurkes, šiame name ir štai ką 
aš pasakysiu: aš noriu pama
tyti bent vieną, kuris nors pir
štą uždėtų ant šio vaiko — tą 
aš sakau ir aš nejuokauju.”

Po tani užviešpatavo ilga 
pauza. Aš išsitempęs stovėjau 
prie sienos, o mano širdis vis 
dar tėbeplakė, kaip koks kū
jis, bet mano krutinėję jau 
švietė vilties spindulėlis. Sil- 
veris rymojo prie sienos, susi
nėręs rankas, pypkė vienoje 

taip ramus,

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

(Kandidates pilnas vardas)

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurią balsuojama.

Kuponus siųskite

“Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

>

m

LIETUVA DERASI SU LENKAIS?

Chicagos “Tribūne” korespondentas telegrafuoja iš 
Varšuvos, kad tenai Pilsudskis tariasi su Lietuvos pa
siuntiniais, kurie norį gauti Lenkijos paramą Lietuvos 
konflikte su vokiečių “naciais” Klaipėdoje.

Prieš keletą dienų Klaipėdos karo* komendantas su
ėmė apie 20 hitlerininkų vadų, kurie buvo sugauti pa
laikant slaptus santykius su Vokietijos valdžia ir “sis- 
temačiai organizuojant valstybės išdavimą”. Lietuvos 
valdžia dabar, matyt, bijo, kad Vokietija jai už tai ker
šys.

Taigi aplinkybės susidėjo tokios, kad Lietuvai šian
die tenka kreiptis pagelbos į savo aršiausiąjį priešą —- 
Pilsudskį, kuris išplėšė Lietuvai Vilnių!

MEKSIKOS TEISMAS Už SPAUDOS LAISVĘ

Estijos miestų ir valsčių rin
kimuose fašistai pasirodė daug 
silpnesni, negu buvo galima 
spręsti pagal jų pirmesnių^ pa
sisekimus. “Renovatoriai” (at
naujintojai) surinko viso apie 
trečdalį balsų, įtuo tarpu kai 
referendume dėl konstitucijos 
pakeitimo jie buvo gavę didelę 
daugumą visų paduotų balsų.

Išimant Revelį ir Dorpatą, 
kur už fašistus buvo paduota 
50 nuošimčių balsų, kituose 
miestuose jie gavo tiktai tarpe 
20 ir 30 nuošimčių.

Pastebėtina, kad Estijos fa
šistams pradėjo nesisekti so
džiuje. Pirma juos • Temdavo 
daugiausia ūkininkai, bet dabar 
ūkininkai -ėmė nujausti, kad fa
šistiškieji “renovatoriai” gali 
paruošti dirvą “naciams”, ku
rie nori atgaivinti (Pabaltijo ša
lyse vokiečių baronų viešpata
vimą.

NAUJI PHILCŪ RADIOS
I

Greičiausia Kelione Į Lietuvą 
a BREMEN 

EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimų j KLAIPĖDA

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

PHILCO Nauja

•20.00
PHILCO Nauja Console

42.50
UNIVERSAL Aeroplane Dial

19.50
PHILCO Radio ir Victrola

krūvoje

99.00
STEWART Warner 10 tubij

49.00
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DĖUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ ■

ir daugiau

i

Byloje vieno Meksikos laikraščio, kuris kritikavo 
Vera Cruz valstijos valdžią, vyriausias Meksikos tribu
nolas pareiškė, kad piliečių “laisvė reikšti savo mintis 
yra neapsieinamas dalykas visuomenės progresui”.

Apkaltintojo laikraščio redaktorius tapo išteisin
tas.

Taigi Meksika, nežiūrint ką jos priešai apie ją sako, 
nėra atsilikusi nuo civilizacijos.

SUNAIKINTAS HITLERININ
KŲ LIZDAS LATVIJOJE

Apžvalga
LIETUVOS LAISVAMANIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 27 d. Šiaulių Liau
dies Namuose įvyko Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugijos 
skyrių atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo per 50 at
stovų. Susirinkimą atidarė Dr. 
Jonas šliupas, tvarką vedė Dr. 
J. Kairiūkštis, sekretoriavo A. 
Palčauskas. Dienotvarkėje bu
vo numatyta Dr. šliupo ir J. 
Ilgūno paskaitos, bet neįvyko, 
kadangi policijos atstovas pasa
kė, jogei leidimas duota tik su
važiavimui, o ne paskaitoms 
(juokingi formalumai!).

Apie laisvamanių veikimą 
Lietuvoje galima numanyti iš 
pranešimų, kurie buvo padaryti 
suvažiavime. “Laisvosios Min
ties” šių metų 1 numeris apie 
tai rašo:

“Centro Valdybos ir at
stovų pranešimai atvaizdavo 
laisvamanybės plėtotę Lietu
voje: L. E. K-ros Draugija 
turi apie 25 skyrius, keletas 
skyrių dar laukia įregistravi
mo. Skyrių veikimas dažnai 
trukdomas klerikalų ir vie
tos administracijos; buvo at
sitikimų, kada klerikalai

griebdavosi provokacijų ir 
nuo to teko keliems laisva- 
manybei prijaučiantiems as
menims nukentėti. Ypač sun
kios yra sąlygos žemaičiuo
se: čionai kunigai per vai*- 
(liniukų žmonas darą spaudi
mus prieš laisvamanius.

“Visi skyriai stengėsi kaip 
įmanydami plėsti savo vei
kimą. Didesnioji skyrių da
lis jau įsteigė kapines; tam 
tikslui paprastai tekdavo sa
vo lėšomis įsigyti žemės skly
pą ir išrūpinti leidimą jiems 
atidaryti. Keliems skyriams, 
kaip antai Kupiškio ir Kruo
pių, labai padėjo savo auko
mis D-ro Graičuno raginami 
amerikonai. Laisvamanių ka
pinių įsteigimas daro geros 
įtakos į vietos dvasiškių el
gesį: klebonai pradėjo ma
žiau imti nuo parapiečių už 
laidojimą katalikų kapinėse. 
Buvo vietų, kur šiuo atžvil- 
gi u tarp katalikų ir laisva
manių kapinių pasidarė net 
konkurencija. Dėl tos prie
žastie^ klerikalai neapkenčia 
laisvamanių ir stengiasi jų 
institucijoms kenkti: taip 
Kruopiuose, kur laisvamanių 
kapinėse buvo palaidotas ir 
žymus varpininkas D-ras 
Kuprevičia, pikti fanatikai 
nekartą lauže laisvamanių 
kapinių tvoras ir plėšė įmu- 
rintus dokumentus, taip kad

Rigos “Socialdemokrats” ra
šo, kad policija užtiko slapią 
fašis<tų lizdą Rigoje. Ji suėmė 
15 jaunų vokiečių ir rado pas 
juos kompromituojančių doku
mentų. To fašistų būrio tiks
las buvo rekrutuoti į savo or
ganizaciją jaunus vokietukus 
ir siųsti juos į Karaliaučių, kur 
yra įsteigta specialė “nacių” 
propagandos mokykla. Jos prie
šakyje stovi tūlas Schubert.

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge
rai žinomais kabinimais laivais. 
—Patogus geležinkeliais susisieki
mas iš Bremeno ar Hamburgo 

•į
Informacijų klauskite pas vietini 

agentų arba

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

177 N. Michigan Avė.—130 W. Randolph St.
CHICAGO, ILL.

.n———

Sale ®

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

i Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

_______ Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

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

Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno 

Lietuvio Dealerio, kuris pardavi
nėtų Buick automobilius. Domi- 
nihkas Kuraitis buvo pirmas lietu
vis pardavinėti Pdntiac’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 reikalų 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
i_____i JUM

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 

j iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
Į nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 

S ,lr,-įii.i.i;. m i t n 11 i. , m i............. į 

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
v FOURTEENTH STREET BATH HOUSE

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

Masažai —' Chiropodistai.— Atdara dieną ir nakti. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING pool PHONE CANAL 9560

; Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

1 3 M 4-16 W, RČČSEVBLT ROAD 
art j $t. Lenu Avė. Tel; Kedžie 8902 

Vanot, lietaug it druskoa vanoa, 
' «wimming pool.

Rojiška ir turkiška pirtie moterims 
reredomii iki 7 v. v.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

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

MB——W——A—M ............... II ■■

EKSKURSIJOS LIETUVON
Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie

tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų
> Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo

Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

Gegužes 28 d.

STADENDAM ................,..... Balandžio 11 d.
Klaipėdon per Rollerdamą

UNITED STATES........... ...... Gegužės 12 <k
Klaipėdon per Copenhageną

GRIPSHOLM ............. ..... ..
Tiesiog Klaipėdon

BERENGARIA ...........  Birželio 16 d.
Klaipėdon per Soulhamploną

GRIPSHOLM .. ..:.................. 7 ‘ .
Klaipėdon per Gothemburg

STUTTGARD .....................  Liepos 12 d;
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGTON ..................  Rugpiučio 1 d.
Klaipėdon per Hamburgu

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

Liepos 3 d.

■3
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Plaukdami šiais laivais keleiviai tūrės patogią kelio* 
i nę, nes nereikės niekur apleisti laivo nei savo bagažą 
kilnoti.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai. ■

t

Dėl liiformacijiį Kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 S». Halsted Sf. Chicago, III.

te

A
i

* 1

f



I

»

«

*

Trečiadienis, vas. 14, 1934 NAUJIENOS, Chicago, fll

Tarp Chicagos

tJi,.4yri.ir
Lietu v iu Į
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“Miss Naujienos” 
balsavimai pasibaigs 

Vasario 21 dieną 
r

“Miss Naujienos” balsavimai 
per kuponus pasibaigs trečia- 
įieųj, vasario 21 d. 12 vai. die
ną. Vakare tą dieną Chica
gos L^tuvių Auditorijoje įvyks 
vakaras, kuriame dalyvaus vi
sos kontestantes ir teisėjai.

Pirmiau buvo skelbiama,
bąlsavimai pasibaigs ir tas va- 
kąras įvyks vasario 14 d 
laikas buvo prailgintas.

jie suprastų pątys ką tas yisJ 
kas reiškia. Žinoma, pas komu
nistus viskas galima. Užtai iš 
dramos išeina nė šiolda, ne tokia 
komedija. Publikoje vietoję ųų- 
liudimo ir pasigąiįėjimo visą 
laiką ėjo juokas.

Jaunuoliai, kaipo studentai, 
turėtų publikoje save nestatyti 
ant pajuokos ir turętų vaidin
ti tokius .veikalus, kurie vaidi
nimui įtinka ir nevaidinti “Bim
bos” deklamacijas, kurios .sce
noje jokios .vertes nęturi.

Svetainės bendrovės .direkci
ja turėtų pasirūpinti, kad butų 
tinkamas programas suruoštas 
jųjų vakare ir .nedaryti iš įstai
gos juokus. —- Buvęs.

Dėl kivirčų tarpe 
janitorių

biznia

kad

bet

Automobilių nelai
mėje sužeisti Dr. A. 
Bertash ir adv. Kai - - - - » * - A

Lietuvių Liuosybes 
Namo bendrovės va
kare buvo vadinta 

drama
O išėjo komedija

CICERO. — Praeita nedėlios 
vakarą Lietuvių Liuosybes 
mo bendrove turėjo metinį 
karą savo svetainėje.

Buvo suvaidinta scenoje 
tūrių veiksmų drama “Karo 
Aukos”. Vaidintojai buvo nu
samdyti iš “Lietuvių Proletarų 
Meno Sąjungos”. Kieno veika
las “Karo Aukos” parašytas — 
nepasako. Išrodo, kad minėta 
drama yra paimta iš komunis
tų komisaro Bimbos “spy- 
čiaus”, nes visas veikalas susi
deda iš karštų deklamacijų 
prieš buržujus ir kapitalistus.

Vaidintojai beveik visi jau- 
nuoliai-lės. Ir kaip sunku buvo 
žiūrėti į sceną, tiesiog nepaken
čiama, kada vaidintojas vaidi
na suvargusį dvaro darbininką 
ir išėjęs į sceną skundžiasi mo
tinai, kad gavo mušti nuo pono 
už tai, kad negalėjo šiaudų pa
kelti su šake, o pats artistas iš
rodo kaip inteligentas raštinin
kas. Motina atrodo jaunesnė 
už dukterį. Visi scenoje stebisi 
ir guodžia našlaitę, kokia ji su
vargusi, sumenkusi, o našlaitė 
išrodo panaši į atletę. Darbinin
kas sumuštas žandarų guli lo
voje ir numiršta. Prieš mirtį 
taip gyvai ir garsiai kalba, kad 
klausytojams išrodo, kad šiaip 
žmogus atsigulęs į lovą pasil
sėti. Miršta sūnūs, miršta mo
tina ir nekokio susijaudinimo 
nematyti. Jei kuriam iš, vaidin
tojų reikia verkti, tai užsideda 
plaštaką ant akių, žiūrint išro
do, kad lietuvių kunigužis mel
džiasi.

Tai tikras darkymas scenos. 
Tie jauni vaidintojai butų geri 
tokius veikalus vaidinti, jeigu

Na
va-

Pereitos savaitės pabaigoje 
Dr. Bertash ir adv. C. P. Kai, 
kurie turi savo ofisus prie 35- 
tos ir Halsted gatvių, buvo 
sunkiai sužeisti automobilių ne
laimėje.

Nuotykis įvyko prie 55-tos ir 
Union avenute. Į juos ten įva
žiavo automobilis, kurį valde 
įsigėręs šoferis.

Sužeistieji buvo nugabenti į 
German Deaconess ligoninę, i.š 
kurios vėliau buvo perkelti į 
namus.

Jąnįtprių unijoje jau keletas 
.pičnesių veikia tam tikros gru- 
(pūj, kurios su pagelba teismų 
ir kįtokiąis budais stengiasi ne
va apginti janitorių reikalus 
nuo dabartinių unijos viršinin 
kų. Šituo tikslu yra šaukiami 
janitorių mitingai ir kolektuo- 
jamos iš jų aukos.

Tų opozicinių grtfpių komi-| 
tetai nuolatos prašo, kad “Nau
jienos” dėtų jų straipsnius, at
sišaukimus ir pranešimus savo 
špaltose, idant lietuviai j a nito- 
riai paremtų jų veikimą. Vie
nas tokių pranešimų dar vakat 
tilpo “Naujienose”. Tenai bu
vo pranešta apie du susirinki
mu4, į kuriuos esą šaukiami ja- 
nitoriai, nusistačiusieji prieš 
“viršininkus-gengsterius”.

Tačiau, pasiteiravusios tarpe 
janitorių ir jų unijoje, “Nau
jienos“ patyrė, kad tos .gru
pės, kurios kursto janitoriiVs 
prieš unijos viršininkus, var
giai beturi kokį rimtą pagrin-. 
dą savo veikimui. Lietuviams 
janitoriams todėl yra patarti
na laikytis nuo tų unijos “gel
bėtojų” iš tolo.

riai liautųsi tai ęląrę - 
voję; priešingai,

Lietuvių Aiųdžių Navininkų 
Susivienijimas bus priverstas 
ieškoti kitokių priemonių su
stabdyti toĮcį “slaptą , biznį”.

Nutarta, kad šis tarimas bu
tų paskelbtas visuose Chicagos 
lietuvių laikraščiuose.

Liet. Aludžių Sav. Sus-mo 
valdyba:

Gco. M. Chernauckps, pir., 
JuOz. Kuzmickas, nut. ras.i 
Siieye Mttczer, iždininkas.

Budriko Kontestas

SRB

P. Pranokus Nauja 
me Aludes Biznyje

“Miss Naujienos” 
kontestas

Viešas Pareiškimas 
“Slaptiems Biznie- 
riams”.-Perserge- 

jimas

^Pranešama, kad šį trečiadie
nį, vasario 14 d., Budriko kor
poracijos rengiamas kontestas 
neįvyks, nes laike šios savaitės 
Mark White Square Park sve
tainė bus remontuojama-deko- 
ruojama.

Sekantis kontestas bus tre
čiadienį, vasario 21 dieną, todėl 
dainininkai, muzikantai ir pub
lika esate kviečiami į šį kon- 
testą atsilankyti. Kęntestųi pa
sibaigus visi pasižymėję kon- 
testanlai aplaikys geras dova
nas, kurias 
kas.

Prie šios 
stebėti, kad
Jos. F. Budriko radio ir rakan
dų krautuve, 3417 -S.- Halsted 
st., davė radio programą iš 
stoties WCFL, 1 vai. po pietų.

Tarpe gražios muzikos pasi
rodė ir kontestančių trio, tai 
Rentauskų mergaitės. Jos ge-

paskyrė p. Budri-

progos reikia pa- 
pereitą sekmadienį

P-lė B. Gurevičiūtė

ši 
nice 
“Miss Naujienos” titulą. Ka
dangi ji gyvena didžiausioj lie
tuvių kolonijoj, Bridgeporte, 
tai nėra abejones, kad vietos 
lietuviai, žinodami, kad p-lė 
Bernice savo grožiu ir popule- 
rumu gali laimėt, jie savo bal
sų skaitliu parems ją.

P-lė Gurevičiūtė 
metai lanko 
ją mokyklą, 
žurnalizmą. 
prie didelio 
rinio darbo.
viai gali susilaukti iš jos nau
dingos darbuotojos.

Tad visi, kurie atsilankys va
sario 25 d. į Naujienų jubilie
jaus parengimą, patirs pasek
mes p-lės Bernice, kuri tikisi 
laimėti 
nos”.

Ber-jauna lietuvaitė p-lė 
Gurevičiūtė, tikisi laimėti

jau antri 
Englevvood aukšto

ku r ji studijuoja 
Reiškia, ji rengiasi 
ir sunkaus kultu- 
Ir Amerikos lietu-

Lietuvių Aludžių Savininkų 
Susivienijimas Cook Apskrity 
savo reguleriame susirinkime 
vasario 7 dieną Chernaucko 
svetainėje, nutarė viešai pa
skelbti šitokį pareiškimą-perser- 
gčjimą:

Kadangi aludžių savininkai 
moka brangiai už leidimus-lais- 
nius miestui, valstijai ir fede- 
ralei valdžiai,

Kadangi prisitaikymas 
miesto ChicagOs ir Illinois 
stijos patvarkymų sudaro 
galo daug keblumų, ir

Kadangi akcyzė-taksai 
aukšti,

I tai atsižvelgdami mes
me priversti paskelbti šį viešą 
pareiškimą visiems “slaptiems 
biznieriams”, kurie šiame laike 
užlaiko ir parduoda degtinę, 
alų, spiritą-alkoholį ar bile ko
kį svaiginantį gėrimą be mies
to Chicagos leidimo-laisnio.

Lietuvių Aludžių Savininkų 
Susivienijimas Cook apskrity 
nenqri skųsti tokius pardave- 
jus-biznierius valdžiai, bet vie
šai persergsti, kad tokie biznio-

titulą “Miss

Frank
tilps trumposByloj

jėlės kitų kandidačių 
Naujienos” konteste).

Naujie-

Bulavv.
biografi-

“Miss

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

18 AIPIELINKĖ. — P. Prano 
kus, kuris yra senas Aštuonio
liktos apielinkūs gyventojas ir 
senas 'biznierius, pirmiaus už
laikęs cigarų, cigaretų ir sal
dainių krautuvę, adresu 1707 
So. Halsted Street, ir vėliau 
atidaręs aludę, pardavė savo 
namą ir biznį. Dabar atidarė 
naują alinę adresu 2001 Canal- 
port avenue.

Visi p. P. Pranskaus draugai 
TT x- 2 0 J trumpą laiką pastebėsite gar-. 4tr’walu‘ tinimą “Naujienose” apie nau-

rius (kairėj) ,s Seattle, Wash, L vi(jt Malon6kite jsitCmyti 
kuris prisipažino pasmaugęs du lJjr _Senag petras\ 
savo sūnūs, 9 ir 6 m., nes taip 
“liepė Dievas“, kadangi jie bu
vę “velnio apsėsti“. Spėjama, 
kad užmušėjas ir jo žmona yra 
religiniai pakvaišėliai.

* ' ■ ■ ■________________ :_________2__

rai sudainavo “Kur Nemunas 
ir Dauguva’’. Makalai irgi buvo 
'domus.

Taipgi Budriko krautuve 
duoda puikius programus ket
verge vakarais iš stoties 
WHFC, 1420 k., 7:30 vai. vak.

Uza.

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. STATE ST.
Opposite D;’ Store, 2d Floor

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisai! 4045 S. ASHLAND AVĖ.

Ofi»o vai. t Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Te L: Boulevard 7820 

Namu Tel. i Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

<>***>• d Europos ir vai aratuikuoja 
sanojoj vu to j.

VALANDOS 10-12 A M. 2-6 P 14 
’-9 P M’

Jicoiau paj

4335 So.._______
r«l BOULEVARD ,I9»

aanojoį vutoj.

Sekmadieniai* ir kemrt* 
susitariau, 

isted St

Ofiso Tel. Boulrvard 5913 
Rez Tel. Victory 2343 

DR. BERf ASM
756 W. 35th St

Coi of I5tb B Halsted St*. > 
*a«ando* nuo l-l nuo 6130-81 io 
Nedildi*niai* pafal (■tarti

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

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

___ Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarusz

Phvsical Therap-
Midwife 

6109 South Alhar,.
Avenus 
Phone

Hemlock 9251 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar Ii 
goninėse duodu ma 
ssage eleetrir trear 
ment ir magnetu 

j blanket* ir t. t 
i Moterim* ir mergi 
1 norai patarimai 4o 

vanai

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuviai Daktarai 
A metiko* Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesni u patogesni vieta

3325 So. Halsted St.
Valandos; nuo 10 ryto iki 2 po ptet* 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
tventadtcniau nuo 10 iki i 3 

Phone Boulevard 8483

prie 
val- 
be-

irgi

esą-

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometricdlly Ahių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvosskaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervųotųmo. skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro 
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė jttfda atkreiptam į mo 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nito 10 iki 8 v. Nedčlio- 
mis pagal sutartį. ' Akinių kainos per pu 
sę pigiaus, kaip puvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7^89

Grahoriai_____
Telefonas Yard* 1148

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tariu automobiliu* visokiem* reika 
lams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phont HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35tb SL

(Cot ot 35th B Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
)ft*o »alando»i nuo 2-4. nuo 7-* 

Nedėldienui* pagal t atarti

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 Wesf 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, ųuo ,6 iki 8 

Nędeliomis 10 iki 12 y?!, ryto

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV 18tZ> St. Tell Canal 6174 

CHICAGO ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUO TOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monro* 3377

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.

apars ivantadianio it katvirtadianso.

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

DENTISTAS
4143 Archer av„ karap. Francisco av.

A. M0NTVID. M. D.
Weit Towo Stat* Bank Bldg 

2400 W Uadison St.
Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki I rak

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Brnnivick 0597

A. K. Rutkauskas, M-D 
4442 South Wsstern Avansu 

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryta 
6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai

DR HERZMAN
- 1S RUSUOS - 

Gerai lietuviam* žinomai pei 15 me 
tu* kaipo patyrė* gydvtoja* cbirnrga* b 

. - akušerisDentistas Gydo staigia* ir chroniška* liga* vyrų
n a j a moterų ir vaikų pagal naujausiu* me1645 bo. Asnland A ve. |todu» X-Ray ir kitokiu* elektra* pri* 

arti 47tb Street tanu*
Vjlando* nuo 9 įki 8 vakar- Ofi*a* ir Laboratorija

Seredoj pagal sutartį r 11034 W. 18th St., netoli Morgan SL 
aiandoa nuo 10—12 pietų tr 
ioc 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyds Park 6755 ar Cantral 746*

Phone Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’IS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUF 
Telefoną* Virginia 0036

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marųutttt Rd. 

kampa* 67th ir Artesian Av« 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, le rėdo mis po pietų ir 

nedėliomii pagal susitarimą.Yards 1741-1742

r.ir. ra

4 ’ Wrrti

.44 . ........ •

Vjsi Telefonai
Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graž< 
koplyčia dykai. flh 4092 ARCHER AV

Ras 6600 South Artagian Avansv 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 <$o. Halfted Straat 
CHICAGO. ILL.

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avantu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piete

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
, < ■. ■'... . ■ 

. i

Ambulance Patarnavimas Dięną jr Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per JO Metų

4605-07 So. Hermįtąge Avenąe

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 i« 8413 

1327 So. 49th Ct.

PETRAS MARTIKON1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 diena. 7:40 valanda 
ryte 1934 m., sulaukęs 45 me
tu amžiaus, gimęs Ukmergės 
apskr.. Pagiriu parap., Nauja- 
sėdžio kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Julia po tėvais Strau
kaitė, 2 sūnūs Petrą ir Juoza
pa, 2 dukteris Julia ir Oną. 
2 brolius Ignacą ir Stanislovą, 
brolienė Juzefą, pusbroli Anta
ną Martikonj, pusseserę Oną 
Martikonis, švogerj Justiną 
Strauką, švogerką Anelę ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
7149 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės j vyk s subatoj va
sario 17 diena, 8 vai. ryte iš 
naniu i Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio 
ten bus nulydėtas 
zimicro kapines.

Visi a. a. Petro 
giminės, draugai 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą * 
ir atsisveikinimą. I

Nyliude liekame,
Moteris. Vaikai, Brolis, Brolienė 
Pusbrolis. Pusseserė, Švogcris, 
švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- f 
borins S. P. Mažeika, Telefonas 
Yard 1188. ’

bažnyčią

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

JUZEFĄ VOLT^RIENĖ 
po tęvais T^tpinskąitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 10 dieną, 8 vplanęlą va
kare 1934 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Kaltinėnų parap., Numintnkų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudinie 

vyra Vincentą, dukterį Oną, 
žentą Charles Linhart, 2 anū
kus Charlotte ir Charles, brolj 
Aleksandrą Lapinski ir brolie
nę Oną ir giminės, o Lietuvoj 
seserį Marijoną ir b^pli Petrą.

Kūnas pašarvota# randasi 
4067 So. Richmond St.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ny vasario 15 dieną, 8 vai. ryte 
iŠ namu i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Volterienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patpr|iavimą ir. at
sisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Vyras, Duktė, Žentas^ 
Anūkai, Broįis, Brolienė 
ir Giminės.

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

Prašome nesiųsti ASglįl!.

TtL Cicero 3724. Koplyčia dykai
9

Lacliavich ir Sūnūs
,LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikąle meldžiame atsišaukti, o ramų 
- < darbu busite užganėdinti

Tel. Canal 2515 arba 25 U
2814 -W. 23rd PU Chicago 

SKYRIUS.
1439 S. 49 Ct., Cicero. BL

T«l. Cic.ro 5927

Phone Canal 6122

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

Valandom 1—3 ir 7—8 
Seredomi* ir nedėliotai* pagal lurartj 
Ragidancija 6631 So. Californie Ava- 

Telefonai Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, VyriSkų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofbas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Ava.
Tel. Boulevard 2800

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

JUOZAPAS
M B — IR — ifcjh

. TĖVAS
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo > 

Laidotuvėse........ ....

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vardu)

o

r

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W. 63rd SU Chicago

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius ,man.

2506 West 63rd St
T«l. REPUBUC H 00 ,

sielą, o iš 
i šv. Ka-
Martikonio 

ir pažysta-

JOHN B. BORDEN 
^(BTUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7060: v*i»ndo» e—* 

W,Side:2201 W, 22 St. (Cermat Rd) 
Paaed4Uo. Beredd* tr P«t*y«ioi t*JL • 1M • 

Telefoaa* Canal tUS* 
Namai: 645S S. Rockrell Streel 

Utaralako. Ketverto Ir Bnbato* rak. T UU • 
«*pabn«

Tel. Cicero 2109 ir 859 J
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St, 
CICERO. ILL.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nno 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedaliomis sulis sutartie*. 
CHICAGO. ILL.
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“NAUJIENŲ” 20S JUBILIEJUS
SENAS PETRAS APIE 

“NAUJIENAS”
Pirmą kartą “Naujienų” dienraštis pateko 

man į rankas tuo laiku, kai gyvenau Dės 
Moines, Iowa. Tai buvo 1914 m. Iš pat pra
džių “Naujienos” man patiko, nes buvo gerai 
sutvarkytos ir vedamos.

Pirmą korespondenciją “Naujienoms” pa
rašiau iš Odelbat, Iowa, apie Adams milžiniš
ką dvarą, kuris susidėjo iš vienuolikos ketvir- 
tainiškų mylių (maždaug 7,000 akrų). Man te
ko tada Adams dvare dirbti.

Kuriatn laikui praėjus, man teko išvažiuo
ti toliau j vakarus. Kadangi pastovios vietos 
neturėjau*, tai negalėjau nuolat ir “Naujienų” 
skaityti. Mat, vis reikėjo iš vietos į vietą krau
stytis, — šiandien čia, o rytoj kitur.

Grįžęs į Pennsylvanijos anglių kasyklas, 
vėl pradėjau reguliariai “Naujienas” skaityti. 
Be to, skaičiau “Laisvę”, “Keleivį”, “Moterų 
Balsą” ir “Proletarą”. Prie “Naujienų” visgi 
turėjau didesnį patraukimą, kadangi jose til
po nemažai moksliškų straipsnių ir šiaip rim
tų raštų. Ir tai nežiūrint to, kad socializmo 
klausime buvau kairiojo sparno žmogus.

Retkarčiais parašydavau korespondencijas, buvo nuėjęs su kairiasparniais prie “Darbinin- 
Kai užėjo komunizmo liga, aš nuėjau su taip 
vadinamais baltrušaitiniais. Vienok su* “Nau
jienomis” ir tada nepersiskyriau. Parašyda
vau kai kada iš angliakasių gyvenimo, pasira
šydamas Pasaulio Vergu. Komunistams tatai 
baisiai nepatikdavo ir jie dėjo visas pastan
gas, kad atkalbinti nuo “Naujienų”. Juo tolyn, 
tuo aš labiau pradėjai? įsitikinti, jog kai ku
riais klausimais “Naujienos” laikosi teisingos 
opozicijos. Jų nusistatymas unijų ir pasauli-

......... .
nės revoliucijos klausimais man patiko. Su sa
vo tavorščiais man dažnai tekdavo susikirsti, 
nes jie visuomet stengėsi “Naujienas” kuo aš
trinusiai pasmerkti. O aš su tuo negalėdavau 
sutikti.

Tarp komunistų prasidėjo naujos riete
nos. Tąsyk aš galutinai įsitikinau, jog jiems 
rupi ne darbininkų vienybe, o tik savo biz
nis. Man buvo aišku*, kad darbininkai, tarpu
savyje besiskaldydami, niekuomet negalės tin
kamai kovoti už savo reikalus.

Su komunistais nutraukiau ryšius 1926 m. 
Ir turiu* pasakyti, jog “Naujienos” labai daug 
man pagelbėjo tinkamai suprasti ir įvertinti 
komunistų partiją bei jos komisarus. Kai 1927 
m. prasidėjo didysis angliakasių streikas, tai 
aš iš Portage, Pa., nemažai rašydavau “Nau
jienose” apie angliakasių kovas. Nors pasira
šydavau Pasaulio Vergu, bet, matomai, kai ku
rios kompanijos buvo informifotos ir aš iš jų 
susilaukiau “vilko bilieto”. Galop, dalykai taip 
susidėjo, jog dėl rašymo korespondencijų aš 
kasyklose nebegalėjau darbo gauti.

“Naujienoms” aš esu tikrai dėkingas, kad 
jos savo rimtais raštais pagelbėjo man tiksliau 
orientuotis. Jei ne jos, tai aš gal buliau pasi
likęs Bimbos parapijos amžinu avinu. Beje, 
noriu prisiminti tą faktą, kad 1921 m. Bimba

kų Tiesos”. Tąsyk ant “Laisvės” jis ugnimi 
spiaudydavo. Bet kuriam laikui praėjirs, jis 
vėl puolė laisviečiams į glėbį.

šiandien su geriausiais norais rengiuosi 
į “Naujienų” 20-ties metų jubiliejinį vakarą, 
kuris įvyks vasario 25 d. Ashland Boulevard 
Auditorijoje. Be to, linkiu laikraščiui kuo il
giausiai gyvuoti ir tarnauti tiek darbo žmo
nėms, tiek biznieriams.

— Senas Petras.

Miss “Naujienos Kontes
tas” eina vis smarkyn

Panelė S. Kampikaitė užėmė pirmą vietą 
balsų skaičium

Vakar įvyko nemažas pasi
keitimas balsavime už gražuo
les, kurių vienai turės tekti 
garbė būti Miss Naujienos, ka
da ateis Naujienų Jubiliejaus 
vakaras.

Didelis pandas balsų atėjo už 
kitą Bridgeporto gražuolę, bū
tent, už panelę Stefaniją Kam- 
pikaitę ir tais balsais ji užėmė 
pirmą vietą gražuolių sąraše. 
Tečiaus labai netoli nuo jos lai
kėsi panelė Vera Stradomskai- 
tė, kuri iš pradžių buvo užėmusi 
pirmą vietą, ir judviejų smarki 
konkurente panelė A. Rakaus
kaitė iŠ Hyde Park apielinkės.

Panelė S. Kampikaitė yra ge
rai žinoma bridgeportiečiams ir 
daugelio yra skaitoma viena iš 
gražiausių Bridgeporto atstovių. 
Ji yra baigusi Lindblom mo
kyklą, o taip pat biznio kolegi
ją. Jeigu kiekviena diena už 
ją taip balsai plauks, tai prieš 
ją kitoms bus sunku atsilaiky-

Kon testo tei- 
galėję kitirts

pasakyti —
Pavojus pirmuti-

ateina iš 18-tos

NAUJIENOS, CKTfflBgH, UI. Trečiadienis, vns. 11,

Suaukayo $9,00 antro įg*
skridimo naudai

vakarienčn ir susirin- 
viši

GABFIELD PARK — šešta
dienį, vas. 10, pp. Keliočiai, 
3509 West Adams Street, su
kvietė 
kiman 9-ias šeimynas
janiloriai ir visi kauniškiai 
Besilinksminant 
ha n t, prisiminiau 
lietuvišką darbą — npie lakū
no J. R. Jamcs-Janušausko ža
dama kelionę į Lietuvą, kad 
pagerbti Dariaus ir Girėno žy
gi-

Yra suorganizuoti komitetai, 
kad surinkti daugiausiai aukų. 
Aš daviau įnešimą, kad ir su
sirinkę, paaukotų. Lai visi 
paremia tą sumanymą. Pa
prašiau p. Mcdelinskienės, kad 
pasiimtų paišelį ir popieros ir 
surašytu vardus. Surinkom 
aukų $9.0p. Ačiū visiems au
kotojams, o labiausiai pp. Ke- 
liočianis už skanią vakarienę.

Aukavo sekanti lietuviai, vi
si po $1.00 — pp. J. Keliočiai, 
K. Norkai, V. Latveliai, J. Va
liuliai, P. Praimonai, G. Medc- 
linskai, A. Garobliai, J. Burči- 

ir J. Samuoliai. Viso $9.00.
Viktorija Lalviepienė.

ir besikal- 
apio naują

• Ir iš to galima suprasti, kad 
jos pastangos darbuotėj atsa
ko populeriškumo reikalavi
mams, kad ji butų išrinkta 
“Miss Naujienos’*, kurią lietu
viai atsilankę vasario 25 d., j 
Ashland Boulevard Audito
rium galės pamatyti.

Frank Bulatu.

ROUND ABOUT
T0WN 

with
Polly and Apollo

tins column 
folks

will appear 
tomorrow.

Polly and Apollo.

kai

Skris į Lietuvą

RADIO
Antano Žymanto programai iš 

radi o stoties TV. IV. A. E.

PRANEŠIMAI

Pirkti Gyduoles 
Užrištom Akim 
Blogas Paprotis

vai- 
As-

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

‘ Taipgi—kuomet jus nueisite j 
stinyčią nusipirkti Tikrą Bayer
pirin,—dabokite, kad jį ir gautumėte.

Atsiminkite, jog ^gydytojai užgiria 
Tikrą Bayer Aspirin, kuris atneš 
SAUGŲ palengvinimą ' nuo galvos 
skaudėjimo, peršalimo, skaudžios ger
klės, skausmų nuo rheumatizmo,

t i popirierumo kreditų rinkime. 
O juk sulig k ontesto taisyk
lių už didžiausią populerumą 
gražuolei bus duota automatiš
kai 50 kreditų, 
sėjai turės savo 
50 kreditų.

Vienok reikia 
look out. 
nėms rodos
gatvės apielinkės. štai panelė 
Mildred Butkus su savo dide
liu skaičium pasekėjų padarė 
didelį šuolį. Į vieną dieną jos 
balsai paaugo nito 140 iki 1270. 
Kas bus jeigu jie taip kasdien 
augs ?

Taip-jau iš 18-tos gatvės 
apielinkės panelė Helena Vens- 
pederaitė augštai laikosi gau
namų balsų skaičium. Ji, kai
po dainininkė ir aktorė, yra po- 
puleri ne tik savo apielinkėje, 
bet ir kitose kolonijose.

Bridgeporto gražuolė Ann 
Zewall vakar atsiliko gautų bal
sų skaičium.

Čia seka vardai ir balsų skai
čius, koks buvo paduotas už 
kiekvieną kontestantę iki 3-čios 
valandos po piet vasario 13 d. 
No. 5 S. Kampikaitė .... 2,290 
No. 8 V. Stradomskaitė 2,150 
No. 16 A. Rakauskaitė . 
No. 51 
No. 11 
No. 14. 
No. 49 
No. 19
No. 27. A. Zewall ..........
No. 22 B. Malela ..............
No. 1 Jean Šoris ..........
No. 43 R. Kartanaitė .......
No. 29 B. Lauchiskaitė ....

290
290
280
240
230

No. 15 J. Gurevičiūtė .......
No. 18 E. Lileikis ................
No. 6 Stella Adomaitė ....
No. 2 S. Chernauskaitė ....
No. 40. S. Mikulskaitė ....
No. 31 A. Mileriutė ..... 210
No. 33 E. Petkus ............ 210
No. 42 F. Barisas ......... . 180
No. 38 A. Navickaitė ...... 150
No. 20 B. Gurevičiūtė .... 140
No. 48 S, Lauksh .............. 130
No. 41 A. Jerunas .......... 90
No. 34 S. Rimkas . ......... .80
No. 9 N. Mitkus .......... .60
No. 50 E. Butėnas ........... 50
No. 7 j-lė Velentinaitč .... .. 40
No. 35 Rūta Kiela ....... ..... .. 40
No. 13 M. Kazakevičaitė ... . 30
No. 44 June Yates ............ .. 30
No. 30 E. Pacevičiutė ..... . 20
No. 23 Sylvia Baitis ..... 20
No. 46 C. Mačiulis ........... . 20
No. 21 B. Jogminaitė ..... . 10
No. 28 R. Kareivaitė ---- - 10

ALTASS ŽINIOS
Naujos Aukos Ant
ram lietuvių Trans

atlantiniam Skri
dimui

2,020
M. Butkus ....... 1,270
H. Vespender .... 1,000
A. Sabaliauskaitė

N. Mikna'.............
M. Ascilla ..........

neuritis ir t. t. *

Atsiminkite tiktai tą. Reikalauki 
te ir gaukite Tiktą
Bayer 
Aspirin.
Tikras Bayer
Aspirin nėra 
kenksmingas 

širdžiai
t,m nr.,.,^2 N‘ A’ .

Gavenis

No. 10 A
No. 32
No. 37
No. 26
NO. 25
No. 12
No. 3.

No. 4 M
No. 45 H. Treigytė ....

Grigonis ....
Petrauskaitė

U. Klebonaitė ... 
E. Balčiūnaitė ... 

J. Sadidiutė .....
S. Samoliutė ... 
A. Trilikaite ....

990
710
670
600
590
590
570
560

450

440
400

ALTASS centrui buvo pri
siųstos sekamos aukos antro 
lietuvių lietuvių transatlanti
nio skridimo naudai:
Harvey, III., per p. A, L.

Skirmuntą .............  $13.25
Cleveland, Dilio, per (p.

Helen Victor .............. 21.38
Chicago, III., per p. Lat-

vienienę ..........   9.00
Kultūros Ratelis, Chicago,

Illinois ......................... 15.00

Viso $58.63
Kaip vakar buvo pranešta, 

pinigų j ALTASS iždą įplaukė 
apie $500.00 — nuo sausio 20 
d., kuomet buvo paskelbta at
skaita. Dabartiniu laiku

LIAbb turi apie 
Fondas auga.

Skris j Lietuvą 
Juozelis mielasis, 
Kils į padanges 
mėlynes sskaisčiasias. 
Skris jis į rytus 
Kur randas Lietuva 
Aplankyt .Tų kapą 
Sudužus’ lėktuvą 
Per plačiasias juras, 
Per kalnus aukštuosius 
Vykdys jų norą, 
jų žodžius šventuosius 
Žuvę lakunėliai 
To nuo mus* prašė 
Ir baltom rankelėm 
Tuos žodžius užrašė? 
Jei mus kelionėj 
Nelaimė ištiktų, 
Lietuvi Sparnuotas! 
Kilk į padanges, 
Užbaigk mu$ žygį! 
Nes darbas pradėtas 
Ir jau okeanas 
Tapo nugalėtas!

Frank Krasauskis

“Miss Naujienos” 
Kontestas

P-lė Ann Zeivall
Jauna lietuvaite p-lė Zewall, 

kuri pasiryžus laimėti “Miss 
Naujienos” titulą sako:

“I took up dancing at Ernie 
Young’s studio for about 6 mo. 
Then at Ned Wayburns studio. 
Always had intentions of be- 
ing a dancer, būt Mother, 
could’t see it, so I finally gavę 
it up”.

Be to, p-lė Zevvall yra už
baigus aukštąją mokyklą. 
Studijavus lietuvių kalbą. Ir 
ji, gyvendama Chicagoje per 
15 metų ir dalyvaudama lie
tuvių parengimuose, pasižino 
su daugeliu čikagiečių, kuriuos 
ji matisNaujienų jubiliejaus 
vakare vasario 25 d., Ashland 
Boulevard Auditorium.

* Frank Bulatu.

P-lė Ros e Kareivaitė

John Egan indorsuo- 
tas į “War commit- 

teeman”
MARQUETTE PARK — Lic- 

tuvių draugas aldcrmonas 
John Egan, buvo indorsuotas 
į “Ward Committceman” 13to 
wardo .

Aldermonas John Egan pas
kelbė, kad dės visas pastan
gas, kad ištaisyt Marąucttc 
^ark, taippat rūpinasi kad Da
riaus ir Girėno paminklas bu
tų pastatytas Marąucttc Par- 
kėje. O vienas iš svarbiausių 
dalykų, kad Western Avcnue 
tarai, kas antras ar trečias ka
ras iš eilės, važiuotų 
miestan, t. y. įsisuktų 
chcr gatvės, taippat 
Ashlando gatvė.

Adu. Charles P. Kai.

Linksmos dainos, muzika, 
kalbos ir įdomus pranešimai 
linksmino kiekvieną, kuris 
klausės penktadienio vakare 
duodamų p. žymonto progra
mų.

Aukščiausios kritikos susi
laukė iš radio klausytojų p-lė 
Valerija čepukaitė — smuiki
ninke, kuri konservatorijose 
yra atsiekus aukštą laipsnį 
muzikoj ir jau 4-ti metai kaip 
studijuoja North Western 
Universitete. Taipgi ir p-lė Pe- 
čiukaitė, kuri netik plačiai pa
garsėjus, kaipo dainininke — 
solistė, bet ir, gabi pianistė.

Po to visko “N-nų” kores
pondentas Frank Bulaw pasa
kė trumpą kalbą, “kuo ‘Nau
jienos* pasitarnaviino Ameri
kos lietuviams’* . Ir tas su dau
geliu muzikos atgarsių padarė 
programą labai įvairiu. Ir to
kie jau programai bus tęsiami 
toliau. Tad, muzikos, dainų 
ir kalbų mėgėjai atsukit savo 
radius į stotį W. W. A. E., 
penktadienio vakare, kaip 
7:45 ir persitikrinsite, kad tie
sa, kas jums pasakojama apie 
p. Žynionto duodamus progra
mos. — Klajoklis.

$300 ATLYGINIMO
$100 bus užmokėta nuo Jewelers 

Security Alliance ir $200 nuo ma
nės paties už informacijas vedan
čias prie suareštavimo ir nuteisimo 
ypatų, kurios išvogė mano ailkso 
crautuvę, sausio 4 dieną, 1984.

’ F. A. ANDRIUS,
8146 So. Halsted St. 

Tel. Victory 0765

Bridgeport — Draugyste Palai
mintos Lietuvos susirinkimas ivyks 
vasario 14 d.. 8 vai. vak., Chicagos 
Jetuvil) Auditorijoj. Malonėkite j 
aiką pribūti ir atsiveskite naujų na
rių. Valdyba.

Humbold. Park Lietuvių Politikos 
Cliubo susirinkimas ivyks vasario 
5 d., 1934 m. Alrniro Simans svet., 
640 N. Hancock St., 8 vai. vakare, 
lerbiami nariai, nepamirškite atsi- 
ankyti ir atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų Žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

tiesiog 
ant Ar- 
kaip ir

DAUG ŠILU MUS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas. 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75į Scrednings. $4 75 
Grandy Mining Co.. Cedarerest 2011

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

irKad lietuvių visuomenė 
balsuotojai už “Miss Naujie
nas” aiškiau galėtų pažint p-lę 
Rose, ji sako: “I went to Mc- 
Clellan School, then later, at- 
tended St. Georgės. In the 
later years I returned to Mc- 
Clellah where I finished my 
first eight years, I am now 
attending Kelly Hight School. 
My secret ambition is to 
receive a degree of M. D.

I was a member of Woman*s 
Benefit Association for two
years

21 dieną Vasario Lietuvių Auditorijoj 
bus išrinkta “MISS NAUJIENOS”. Todėl 
balsavimas užsibaigs Vasario 21 d., 12 vai. 
dieną. .......... \ .

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

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

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

REAL ESTATE
Biznis pamatuotu teisingom* 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musą apnlką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

3018 — Praktiška rudeninė ir žie
minė sukenle su trumpom arba il
gom rankovėm. Sukirptos mieros 
16, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 co
lių per krutinę.

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, 111.

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

Čia įdedu 15 centą ir prašau 

siųsti man pavyzdi No.................

Mieros

III.
at-

........................ per krutinę

............ .......X..........................
(Vardas ir pavardJ)

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. Pomirtine $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti- 
loj—pašalpa ir pomirtine išmo
kama. Nariams nšra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo *budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, pinįgims tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
no priežiūra Illinois valstijos.

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

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

A 
4707

KANTER 
Halsted St.

YARDS 0808

CLASSIFIED ADS
- ~ ...............Į ......................................................- -.........................-•«

■ ■ , /

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. UI 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
prie sortavimo skudurų. Rushakoff, 
1214 No. Leavitt St.

Furnished Rooms
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

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

6236 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa su 
mašinom ir signem, priežastis liga.

6307 So. Richmond St.
—O---

e

ALAUS TAVERN parsiduoda pi
giai, gera apielinkė

1210 W. 63rd St.
—o--

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

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

PARSIDUODA kriaučių Cleaners 
šapa, biznis išdirbtas gerai, randa 
pigi, pardavimo priežastis šeimyni
nės kliūtis.

7145 So. Western Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI kampinis namas su 
saliunu. Randasi tarp 3 didelių 
gatvių, Halsted, 26 ir Jackson. 
Biznis išdirbtas per 17 metų. Cash 
arba mainysiu ant privatiško namo, 
Roselande ar Brighton Parke. Prie
žastis pardavimo savininkas išva
žiuoja Ši mėnesi ant farmų. Halsted 
Street pasibaigia prie musų namo, 
namas — 2600 Jackson Avė., So. 
Chicago Heights, III. Tel. Chicago 
Heights 4422.




