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Ginasi Fašistu
Austrijoje mūšiai 

dar tebesitęsia
Nors Viennoje socialistai yra nugalėti, bet 
mūšiai tęsiasi kituose industriniuose mies- 
uose. Visi piktinasi Dollfusso sureng
tomis nuožmiomis socialistų skerdynėmis

VIENNA, vas. 14. — 10,000 ginkluotų socialistu, kurie ko
voja fašistų diktatūrų, išsikasė apkasus ir užėmė aprtmentinius 
namus Stadtlau, Meidling ir Semmering paskutinei kovai su val
džia, kuri apšaudė iš kanuolių ir darbininkų ligoninę.

Kovotojams padeda ir moterys.
VIENNA, vas. 14. —Didžiosios kanuolės kariuomenės ir 

fašistinio heimvvehro galutinai išvijo kovojančius socialistus iš 
Viennos. Bet socialistai ir darbininkai nors ir išvyti iš kanuo- 
lėmis sugriautų didžiųjų darbininkų apartmentų, yra pasiryžę 
tęsti kovų ir toliau.

Keli tūkstančiai narių ginkluoto socialistų schutzbund 
pasitraukė iš Viennos j kalnus arti miesto. Besiartinant vaka
rui jie darėsi apkasus, statėsi kulkosvaidžius ir yra pasiruošę 
verčiau mirti kovoje, negu fašistų kartuvėse.

VIENNA, vas. 14. — Vien
noje socialistai liko nugalėti, 
pirikųs darbininkų apartamen- 
tiniai namai sugriauti kanuo
lių šūviais, gatvės nuklotos la
vonais, bet kruvina kova tarp 
socialistų ir karftiomenės, pa
dedamos fašistinio heimwehro, 
vis dar tebesięsia. Menkai gink
luoti socialistai atkakliai gina 
kiekvienų pozicijų prieš gerai 
išlavinta ir ginkluotų kariuo
menę. '

Nors valdžiai ir pasisekė pa 
imti milžiniškų Karolio Mark
so namų ir veik visai ji su
griauti, bet vos spėjo kariuo
menė iš jo pasitraukti, kaip 
vėl namo griuvėsius užėmė dar
bininkai ir pradeda naujų už jį 
kovų.

Kariuomenei po labai smar
kaus mūšio pasisekė paimti Flo- 
ridsdorf distriktų, kur ištiko 
smarkiausi šiame pilietiniame 
kare mūšiai. Jų pažiūrėti bu
vo atvykęs pats Dollfuss ir ka
ro mini.' teris gen. Vaugoin.

Policija šiandie oficialiai pa
skelbė, kad 131 policistas ir 
kareivis liko užmuštas, 200 su 
žeista. 200 policistų prapuolė 
ir apie 4,000 žmonių suimta. 
Apskaitoma, kad iš socialistų ir 
darbininkų pusės žuvo apie 
1,000 žmonių.

Kariuomenė ir heimwehrtaip 
nuožmiai žudė darbininkus, kad 
nebuvo teikiama pasigailėjimo 
nė moterims nė vaikams, — 
vis.i lygiai buvo skerdžiami; ne
aplenkta ir beginklių žmonių.

Iš Viennos mūšiai dabar per
simeta i kitus industrinius 
Austrijos miestus. Darbininkai 
ir socialistai dar tebelaiko 
Bruck ir Del Mur, Steyr ir 
VoitsbuTg, nežiūrint ten siau
čiančių smarkių mūšių. Darbi 
ninkai laimi VViener Neustadt, 
svarbiausiame industriniame 
mieste arti Viennos.

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

Dalinai apsiniaukę, biskį šal
čiau.

Saulė teka 6:47, leidžiasi 5:«

Dollfuss vis dar nepaliauja 
gabenęs kariuomenę i Viennų ir 
mobilizavęs visas ginkluotas jė
gas kovai su socialistais.

Jau pradėjo veikti karo teis
mai ir pirmųjų jų auka buvo 
darbininkas Kari Muenichreiter, 
43 m., kuris nors ir sunkiai 
sužeistas, vistiek buvo atgaben
tas į teismų ir tuojaus pakar
tas.

Italija koncentruoja kariuome
nę Austrijos pasieny

Buvo paėję gandų, kad Če- 
choslovakija ruošiasi daryti in
tervencijų ir koncentruoja ka
riuomenę Austrijos pasieny. 
Bet atvykstantys keleiviai sa
ko, kad tai ne tiesa, nes jie 
niekur nematę kareivių Čecho- 
slovakijos pasieny.

Italija tečiaus tikrai koncent 
moja kariuomenę Austrijos pa
sieny ir turi ten apie 40,000 
kareivių.

Visas pasaulis piktinasi Dollfus
so surengtomis skerdynėmis
Dabartinis pilietinis karas 

Austrijoje yra svarbus ne tik 
pačiai Austrijai, bet ir visam 
pasauliui, nes jis lengvai gali 
privesti prie naujo Europos ka
ro.

Austrija buvo susidomėjusios 
trys grupės. Vokietija rėmė 
nacius, Italija—fašistinį heim- 
wehrų, o Francija ir mažoji en- 
tent—buvo labiau palankios so
cialistams. Italija, kuri jau 
senai žiurėjo j Austriją, kaipo i 
savo pavaldinę, sakoma, ir su 
kurstė heimwehrų pradėti nuož
mų skerdimų socialistų. Tai 
buvo žaidimas su ugnim.

Tomis bereikalingomis sker
dynėmis, kuriose socialistai tik 
gynėsi, o puolikai buvo fašis
tams pataikaujanti valdžia, pik
tinasi visas pasaulis, —ne tik 
kitų šalių socialistai, bet irabel- 
nai liberalai. Dagi patys Vo
kietijos naciai yra nepatenkin
ti Austrijos įvykiais1, bijoda
mies, kad tai neiššauktų kovos 
ir pačioje Vokietijoje. Be to 
dar' nežinoma ką pasakys 
Francija ir čechosovakija. Fran~ 
cija yra nusitarusi laikytis 
griežtesnės politikos linkui 
Austrijos ir galbūt susikirs su 
Italija.

Dollfuss vistiek nukentės
Pačioje Austrijoje pasipikti

nimas valdžios nifožmumu yra 
labai didelis dagi tarp socialis
tų priešininkų. Nors Dollfuss 
dabar jaučiasi sustiprinęs sa
vo pozicijų, tečiaus tai laikinis 
dalykas, nes ilgainiui pasirodys, 
kad jis yra pralaimėjęs.

Austrai yra taikus žmonės ir 
nenori kraujo praliejimo, fe- 
čiaus ilgai neužmiršta skerdikų. 
Ir dabar visi, kurie tik nepri
taria toms Skerdynėms, turės 
eiti pas nacius, kaipo vienatinę 
likusia opozicijos partijų. Dau
gelis darbininkų dabar Dollfua 
są ir heimvvehra labiau neai 
kęs už patj Hitlerį.

Dollfussas dagi ir heimweh- 
ru nelabai gali pasitikėti, nes 
tai labai nepastovi organizaci
ja. Heimwehr yra perdėm per
sisunkęs nacizmu. Dagi patys 
jo vadai, kurie vadovavo šioms 
skerdynėms, yra flirtavę . su 
nacių vadais. Ir jie nesidrovės 
atsigryšti prieš patj Dollfuss, 
jei matys iš to sau naudos.

Viennų išgelbėjo socialistai
Austrijos socialistų pralaimė

jimas yra didelis smūgis viso 
pasaulio socialistams ir lebara- 
lams..

Kada socialistai paėmė val
dyti Vienną, visas miestas ba
davo, o vaikai, kad išgelbėti juos 
nuo bado mirties, buvo siun
čiami dagi į kitas valstybes. 
Socialistai betgi miestų ne tik 
ištraukė iš bado nasrų, bet pa
darė jį vienu turtingiausių 
miestų. Ir kartu jis buvo pa 
vyzdingiausiai tvarkomas mies
tas visame pasaulyje. Tų pri
pažino ir aršiausi socialistų 
priešininkai.

Socialistai ištraukė apie 60,- 
000 darbininkų iš lūšnų ir pa
statė jiems milžiniškus apart- 
mentinius namus, ku’riuose jie 
už mažų nuomų gaudavo pato
gius kambarius. Tie namai da
bar tapo sugriauti kanuolių, 
darbininkų turtas siVnaikintas ir 
jų gyventojai pasiliko be pa
stogės.

Socialistai paėmė gatvekarius, 
gasų, elektrų ir didžiuosius bra
vorus ir teikė gyventojams ap
tarnavimų už prieinamų kainų.

Vaikų auklėjimas buvo pa
statytas pavyzdingai. Savo vai
kų darželiais, mokyklomis, gim
nastikos salėmis ir poilsio na
mais Vienna visur buvo paskil- 
busi. Motinų priežiūra irgi bu 
vo pavyzdinga.

Ir nežiūrint viso to Viennoje 
taksai darbininkams buvo labai 
žemi: ta naštų turėjo nešti tie, 
kurie išgali—turčiai.

Tie, kurie taip pavyzdingai 
sutvarkė miestų, kad juo gė
rėjosi visas pasaulis, dabar jie 
randasi kalėjimuose. Tie gi, ku‘- 
rie naudojosi miesto teikiamo
mis gerybėmis liko išžudyti, už 
tai, kad jie gynė savo namus.

15 metų darbas, kuriuo visi 
gėrėjosi, ir laikė pavyzdžiu vi
sam pasauliui, liko sunaikin
tas šiose Skerdynėse. Jos už
baigia vienų periodų Europos 
istorijoje. Bet j j ilgai minės 
visos Austrijos darbininkai, da
gi ir socialistų priešininkai.

Anglija neberems Austrijos
LONDONAS, vas. 14.—Aus

trijos kancleris Dollfuss pa-! 
smerkė save. Tai yra autori
tetinga anglų nuomonė. Aus
tėjoj heimwehro surengtomis

William j -P. MacCracken, Hooverio laikais buvęs aviacijos 
sekretorius su savo advokatu Hogan tariasi su senato maršal
ka Jurney (dešinėj) apie MacCracken pasidavimų senatui, ku
ris MacCrackcnų kaltina senatų paniekinus, kadangi jis sunai
kino tuos oro pašto kontraktus liečiančius dokumentus, ku
riuos senatas buvo pareikalavęs pristatyti senato tyrimams.

Paskyrė federalinės 
namų statybos 

viršininką
M . ................  ■ -

WASHINGTON, vas. 14. — 
Vidaus reikalų sekretorius lo
kes paskyrė Chicagos akeli i lek
torių Horatio B. IPackett ge
neraliniu manažeriu federalinės 
viešųjų darbų administracijos 
namų statybos korporacijos, ku
rios uždavinys yra griauti did
miesčiuose lūšnas ir statyti pa
vyzdingus gyvenamus- namus. 
Hackett turi toje srityje dide
lio patyrimo.

Senatas nuteisė Mac
Cracken kalėjiman
VVASHINGTON, vas. 14. — 

Senatas šiandie rado advokatų 
MacCracken, Hooverio laikais 
buvusį aviacijos sekretorių, kal
tų už senato paniekinimų.

Sprendžiama, kad MacCrac
ken liko neteistas 10 dienų ka
lėjiman.

Taipjau rastas kaltas ir vie
nas oro pašto kompanijos virši
ninkas, kuris irgi buvo kaltina
mas už senato paniekinimų.

Del dviejų kitų kaltinamųjų 
dar senatas tebebalsuoja.

WASHINGT()N, vas. 14, — 
Valstybės sekretorius liuli pa
skelbė, kad tapo pasirašyta 
drau'giškumo ir prekybos su
tartis su Suomija (Finlandija). 
Joje nėra sumažinimo Suomi
jos skolos Jungt. Valstijoms. 
Suomija yra skolinga $9,000,- 
000 ir yra vienatinė šalis, kuri 
ikišiol savo skolų mokėjo pil
numoje.

Oro pašto prigavys- 
tės siekia $47,000,000

WASHINGTON, vas. 14. — 
Pašto viršininkas- Farley laiške 
senatoriui Black, pirmininkui 
komiteto, kuris tyrinėja oro 
pašto kontraktus, aiškindamas 
kodėl jis panaikino visus oro 
pašto kontraktus, sako, kad 
ant tų kontraktų valdžia liko 
apgauta ant $46,800,000.

Visi tie kontraktai liko pa
daryti Hooverio laikais ir pas
kui veik visi tuos kontraktus 
liečiantys dokumentai ir susi
rašinėjimai liko sunaikinti.

Paruošta Anglijos- 
Rusijos preky

bos sutartis
LONDONAS, vas. 14. — Už

sienio prekybos sekretorius 
pulk. Colville paskelbė atstovų 
bute, kad nauja Anglijos ir 
Rusijos prekybas- sutartis jau 
yra paruošta ir bus pasirašyta 
gabut šį penktadienį.

Rezignuosiąs karo 
sekretorius

Pašto viršininkas 
Farley atsakė

Lindberghui
WASHINGTON, vas. 14. — 

Generalinis pašto viršininkas 
Farley pasiuntė Lindberghui aš
trių telegramų, atsakančia į 
Lindbergho protestų prieš pa
naikinimų visų oro pašto kon
traktų. Turinys telegramos 
neskelbiamas, tai paliekama pa
daryti pačiam Lindberghui.

Lindbergho aviacijos kompa
nija, iš kurios Lindberghas gau
na $10,000 metinės- algos ir dai 
gavo dovanų—$250,000 vertės 
serų, kreipėsi net į teismų, kad 
atgauti oro pašto kontraktus.

Mergaitė miega jau 
du metus

CHICAGO.—šiandie užsibai
gia du metai, kai be jokios per
traukos miega p-lė Patricia 
Maguire, 29 m. Ji užmigo vas. 
15 d. 1933 m. ir dabar dar 
neatsibunda, nežiūrint visų 
daktarų pastangų. Pradėjo snu- 
duriuoti ji sausio 19, 1932, po 
to jos blakstienos liko kaip 
suparaližuotos. Užmigo ji be
sirengdama baliui. Vasario 21 
d. ji ištarė paskutinį žodį ir 
pasinėrė gilian miegan, iš ku
rio niekas nežino kada,jo pa
bus. šiaip ji yra sveika, kai 
kada kiek prabunda, biskį pasi
sėdi, pavalgo, bet niekad neat
gauna pilnos sąmonės.

VVASHINGTON, vas. 14. — 
Valdžios rateliuose eina gandai, 
kad neužilgo karo sekretorius 
Harry H. Woodring rezignuos.

Dabar eina tyrimai jo išduo
tų armijai kontraktų ir tuo 
reikalu jis buvo kvočiamas net 
grand jury. Be to jis nesenai 
parašė straipsnį, kuriame pa
reiškė, kad miškų darbo armija 
—CCC, yra svarbus papildymas 
armijos. Delei to jis turėjo 
aiškintis Baltajam Namui. J;s 
turėsiąs rezignuoti nežiūrint 
tyrimo davinių, nes jis susi
kirto ir su armijos- štabu, per
mainydamas kontraktuose šta
bo specefikacijas.

11 ŽMONIŲ ŽUVO ŽEMĖS
- PŪSLINKIME ITALIJOJ

PESARO, Italijoj, v. 14. — 
11 žmonių žuvo ir 3 sužeisti 
žemei Apeninų kalnuose nuslin
kus ant San Lorenzo kalno.

Tai bent užuomarša!
BERKELY, Cal., v. 14. - 

Kalbama, kad profesoriai yra 
didelis- užoi/maršos. Bet Op- 
penheimer, 30 m., fizikos pro
fesorius Californijos universi
tete, turbūt visus viršija. Jis 
išsivežė savo pagelbininkę pa
sivažinėti. > Sustojęs palei ke
lių, jų paliko automobily, o pats 
nuėjo pasivaikščioti. Už kelių 
valandų jų užtiko policija, ku
ri nuvyko į profesoriaus na
mus ir rado jį ramiai miegan
ti: esu jis bevaikščiodamas- par
ėjęs į namus, o apie automo
bilių ir merginų tai visai už
miršęs!

Ašarinės dujos išgel
bėjo banką

CHICAGO.—Ašarines dujos, 
<urias paleido banko kasie- 
rius, išgelbėjo nuo apiplėšimo 
Oak Lawn (prie 95 gatvės) 
priemeisčio banką, kurį kėsinosi 
apiplėšti šeši plėšikai.

Tie plėšikai pirmiausia puolė 
priemiesčio bankų, kurį kėsinosi 
pasiėmę rastą policistų, atsive
dė jį į bankų, kad juo prisi
dengti. Vos spėjo plėšikai į 
eiti ir įsakyti iškelti rankas, 
kaip kasierius parpuolė ant že
mės ir paleido ašarines dujas, 
nuo kurių plėšikai turėjo bėg
ti, paleisdami porų šūvių iš 
šautuvo.

Kam vokiečiai atiduos 
sviesto kontingentą 

atimtą iš Lietuvos
KAUNAS.—Vokiečių ekono- 

minis žurnalas “Butter und 
Fettwarenhandel” rašo, kad iš 
Lietuvos atimtas sviesto konti- 
gentas dar nė vienai valstybei 
nesąs atiduotas. Laikraštis ra
šo, kad su tuo kontingentu 
bendrai esą neaišku', ar jis at
gal Lietuvai teksiąs ar kam 
kitam busiąs atiduotas.

Nuožmus tėvas

Šuo nusimarino badu

nuožmiomis skerdynėmis pasi
piktino ne tik liberalai, bet ir 
visi žmonės.

Lenkija irgi nerems Dollfus 
sų, nenorėdama bereikalingai 
pyktis- su* Vokietija. Nėra abe* 
jones,i kad neatsiras nė vienos 
socialistų ar liberalų valdžios, 
kuri sutiktų repiti Doilfussą. 
Dollfuss su$įdėdamas sji- heim- 
wehru neteko visų paramos, iš
ėmus italus. Bet kokia nauda 
iš to Dollfufsiri ar italams?

EVANSVILLE, Ind., vas. 14 
—Mažytis Pekingese šuo Toy- 
Toy nusimarino badu kadangi 
išvažiavo jo šeimininkė Mrs 
Ray Rothel. Jau pirmiau šuo 
išbadėjo 5 dienas kai ji buVo 
išvažiavusi Chicagon. Dabar j) 
išvažiavo Floridon 6 savaitėm ir 
šuo neatlaikė tokio ilgo badavi
mo.

WASHINGTON, v, ,14.—Pre
zidentas Rooseveltąs ir NRA 
administratorius- Johnson įsa
kė visiems samdytojams iška
binti aiškioj vietoj NRA ko
deksą, sulig kuriuo jų įstaiga 
yra operuojama.

ROCKFORD, III., vas. 14.— 
Charles Backus-, iržpykęs ant 
savo 8 metų sunaus, ištraukė 
jį iš.lovos ir tiek smarkiai už
gavo į vedių, kad sūnūs par
krito Ir pasimirė. Tada jis į- 
sidėjo sunaus lavonų į troką ir 
išvežė jį paslėpti, vėliau* praneš
damas, kad vaikų pastvėrė 
žmogvagiai.

Suorganizuota feškotojus, iš
ieškota visą naktį, bet vaiko 
pėdsakų niekur neužtikta. Ta
da Backus- vyresnės podukrės 
prisipažino kas ištikrųjų atsiti
ko. Motina irgi patvirtino, tik 
tėvas vis dar atkakliai ginasi.

BOSTON, 'Mass., vas. 14. — 
šiandie iš kalėjimo liko paliuo- 
suotas pirmas Amerikoje “spe- 
šelninkas”—?Charles Ponzi, iš
buvęs kalėjime 11 metų. Bet 
vos spėjo išeiti iš kalėjimo, 
kaip vėl tapo areštuotas, — 
kad deportuoti į Italiją.

Latviai areštavo su kon
trabanda Kauno pre

kybininką
šiomis dienomis Latvių poli

cija areštavo pereinant Sovie
tų Latvių sienų žinomą Kauno 
prekybininkų Frauką, rusų liau
dies meno parduotuvės savinin
ką (L. ai. 41 nr.). Jis gabenęs 
didelę partiją kilimų kontra
bandos keliu. Kontrabandų no
rėjęs atgabenti Lietuvon.

Kilimus latviai konfiskavo ir 
uždėjo 150,000 lt. baudos. Ka
dangi neturi kuo baudos sumo
kėti, tai pasodintas kalėjimą/*.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, II..



KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Apie “Naujienas” ir jų rengia
mą gražuolių kontestą

Malonu matyti “Naujienų” 
dienraščio pasisekimą. Nuo sa
vęs veliju* jam sėkmingai gy
vuoti. Visi gerbia ir skaito 
“Naujienas”. Mes irgi įkaito
me jas daug metų, ir dabar 
dar atsinaujinome 15-kai mė
nesių per D. Povilanskį.

Kitą metą tai ir aš, manau, 
būtinai stosiu į “Naujienų” 
kontestą ir jau tikrai laimėsiu 
daug skaitytojų “Naujienoms”, 
ha su kuriuo tik šneku, matau, 
visi megia jas skaityti. Aš sa 
vo perskaitytas “Naujienas” 
visuomet atiduodu kitam pasi
skaityti. Ir labai daug žmonių 
mėgių jas skaityti, tik dėliai 
tokių prastų laikų ne visi pa
jėgia užsiprenumeruoti.

Labai smagu, kad ir musų 
biznierių kaimynų atsiranda, 
kurie interesuojasi “Naujieno
mis”.

“Naujienų” gražuolių kontes- 
te dalyvauja p-lė Bronisė Ma- 
lela, iš VVaukegano, III. Nerašy
siu čia plačiai nė apie drg. Ma
iklą, nė apie dukrelę Bronisę. 
Chicagietis (drg. Bidaw) vis
ką teisingai aprašė “Naujieno 
se”. Aš nuo savęs tik patar
siu neatiduoti savo balsų chi- 
cagietėms, kurių mes nepažį
stame. Musų pareiga yra bal
suoti už musų kaimynką, lai 
yra už Bronisę Malelą. Ji yra 
graži mergaitė, puikiai nuau
gusi, populeri. Bronisę yra gy
va, malonaus budo apsiėjime su 
žmonėmis; taipgi maloniu savo 
balsu ne kartą mus palinksmi
na, ir net nuvažiuoja p. Bifdri- 
ko radio valandoj padainuoti.

Taigi dar kartą norėčiau pa 
raginti visus balsuoti uz’p-b* 
Bronisę, ba ji tikrai tinka bū
ti “Miss Naujienos” 20-ties 
metų “Naujienų” sukaktuvė
se.

Taipgi p. Malela, p-lės Bro- 
nisės tėvelis, yra draugiškas ir 
malonus žmogus.

Beje, dar yra viena popu
liari gražuolė musų kaimynka, 
tai p-lė Jennie Iralis, iš Ra- 
cine, VVis. Pernai ji buvo iš
rinkta iš Racine lietuvių tarpo 
kaip gražuolė Pasairiinei Paro 
dai.

Baigdama ir vėl priminsiu: 
Mes kenoshiečiai ir kenoshie- 
tės, vvaukeganiečiai, raciniečiai

ir kiti atiduokime balsus už sa
vo kaimynką, p-lę Malelą, o ne 
už chicagietes.

—- Radawičienė.

Detroit, Mich.
Advokatai ir jų agentai notari- 

jušai tardomi

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 Dealcrio, karia pardavi
nėtu Buick automobilius. Domi
ninkas Kuraitis buvo pirmas lietu
vis pardavinėti Pontiac’s, General 
Motors išdirbystės ir pirmas lie
tuvis Buick Dealeris. šios abi 
kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsa
ko už savo verte. Domininkas Ku
raitis jau varo bizni per 10 metu, 
didžiumoj turėjo reikalą su lietu
viais ir tikisi, kad su Buick ir 
Pontiąc ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomenę.

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

Milda Auto Sales
806-8 West 31 Street

Tel. Victory 1696

Jau keli advokatai ir jų agen
tai buvo tardomi Wayne Coun- 
ty Circuit teisme už turėjimą 
ryšių su agentais ir mokėjimą 
komisų. Agentai advokatų bau
džiami už “tarpininkavimą” ir 
išnaudojimą žmonių.

Taipgi notarijušai ir real 
estate agentai (Notary Public) 
keli jau užsimokėjo pabaudą, o 
kiti dar tardomi dėl davimo pa
tarimų liečiančių įstatymus; už 
pagaminimą dokumentų parda
vime bile turto arba paskolos 
reikaluose, kaip tai “deeds, 
bills of sale arba “mortgages”. 
Teismo nuospdendžiu, panašus 
patarnavimai lieka neteisėtu 
advokatystės praktikavimu. Tei
smas nurodo, kad labai daug 
žmonių tampa apviltais ir kad 
minimi agentai dėliai gavimo 
progos patarnauti, turi įtikinti 
kitus, kad jie, kaipo real estate 
agentai ir Notary Public, turi 
mokslą ir reikalingą Išsilavini
mą suteikti tinkamų patarna
vimą ir gaminti dokumentus 
minėtus su pilnu pasitikėjimu, 
bet tikrenybėj tankiai būna vi
sai kitaip.

Gruodžio 26, 1933, Charles 
A. Abbey buvo tardomas Wayne 
County Circuit Teisme, kuris 
turi aukščiausią jurisdikciją 
šiam apskrity. Teismas rado jį 
kaltu esant remiantis sekamais 
faktais:

Kaltinamasis, kaipo real es- 
tdfe agentas ir notarįįušas, tu
rėjo savininkų įgaliojimą par
duoti nejudinamą turtą. Gavęs, 
pirkėją, jis patsai pagamino 
raštišką sutartį, “preliminary 
agreement”, paskui ir pardavi
mo dokumentą (Deed). Jis 
taipgi garsindavusi, kad jis pa
liudija ir gamina visokius do
kumentus. Jo advokatas mėgi
no pateisint jį nurodymu, kad 
jo i.žsiėmime agentūros neiš
vengiama gaminimas sutarčių 
ir kitų dokumentų.

Teisėjas, Devvitt H. Merriam, 
rado jį kaltą dėliai to, kad ga
minimas raštiškų sutarčių, pa
skolos dokumentų, “deeds”, 
“bill of sale” tampa neteisėtas 
praktikavimas. Pabaudos nu
statė mokėti $100.00 arba 30 
dienų kalėti. Kaltinimasis užsi
mokėjo pabaudą. Lapkričio 7-tą, 
1933, teisėjas Ira W. Jayne ra
do kaltą American Life In
surance Company. Teismas už
draudė n ūkai tintiems gaminti 
testamentus ir visokias sutar
tis ir kitus legalius dokumen
tus išdavimu “injunetion” prieš 
minimą apdraudos įstaigą, ku
ri Užsimokėjo teismo išlaidas.

Joseph Temrowski rado kal
tu teisėjas DeWitt H. Merriam 
už prisidėjimą prie “foreclos-; 
u re” bylos. Jis išpildė tam pri
rengtas ir paties teismo išdru- 
kuotas formas.. Pabaudos už
simokėjo $100.00, kad išveng
ti 80 dienų kalėjimą.

John J. Garstecki, kuris bu
vo Notary Public ir užlaikė 
agentūrą J. J. Garstecki Com-

pany, tapo apkaltintas dėliai 
to, kad jis pagamino *Abill of 
sale”, reiškia, krautuvas par
davimo sutarj. Vasario 6-tą tei
sėjas Adolph F. Marschner, 
Wayne Couhty Circhit Teisme, 
priteisė $100.00 dolerių pabau
dos arba 30 dienų knlSjirtio. 
Apkaltintas apmokėjo krautu
ves pirkėjo nuostolius $65.00, 
tai pabauda jam sumažinta iki 
$35.00.

Dar tardoma daugelis kitų 
Už panašius apsigarsinimus ir 
patarnavimus. Bylos jau pri
duotos, bet dar neužbaigtos 
prieš: .John C. Turner, Eli J. 
Pickens, State Adjustment L>u- 
reau, Daisy C. Fioeckler, Mi- 
chigan Credit and Adjustment 
Company.

Iki šiol nebuvo atkreipiama 
domC* j minimą praktikų, bet 
pastaraisiais laikais teismai ir 
advokatų organizacijos pradė
jo domėtis ir jau dabar, kaip 
matoma, bus galima vien tik 
advokatams teikti patarimus, 
gaminti sutartis arba doku* 
mentus liečiančius bile turtą.

Iš musų lietuvių agentų ir 
notarijušų dar ne vienas ne
tardomas, nes, kaip aš, taip ir 
kiti advokatai, nebuvo priešin
gi ir kartais dar aš ir patsai 
esu suteikęs pagelbą. Kad iš 
musų tautiečių netektų ne vie
nam kalėti arba pabaudų Užsi
mokėti, tai šiuo pranešama, 
kas negalima gaminti nesant 
advokatu.

Taipgi numatoma, kad bus 
tardomi ir graboriai, kurie tei
kia, nors ir nuošaliai, patar
navimus Probate Teisme, lie
čiant mirusio ir kitų turtą. 
Dažnai jų patarnavimas arba 
patarimas yra naudingas ir tin
kamas, bet kartais paneša ir 
nuostolių kiti dėliai to, ir se
novės patarlė “skupus du syk 
moka” lieka faktu. Todėl teis
mai pradėjo kreipti domę ir 
patys advokatai jau gal. taip
gi negalės būti taip pasyviški, 
kaip lig šiol kad •įbtivo^ (j/*

Dabar ir teismai dar nepri- 
teisia didelių pabaudų. todėl, 
kad neteisėtumas minėto prak
tikavimo nebuvo viešai žino
mas. Abejonės nėra, kad lai 
kui bėgant bus priteisiama ka
lėti daugiau.

Visuomene, žinoma, nenu
kentės, nes advokatų yra už 
tektinai. Lietuvių advokatų tu 
rim Detroite gal net šešetų 
Agentams ir notarijušams taip
gi bus geriau, nes atsakomy
bės gaminti legalius dokumen
tus bus prašalinta.

Joseph P. Uvick.

Philadelphia, Pa.
Philadelphijos lietuviai iškil

mingai minės Lietuvos Ne- 
prigulmybės šešioliką Metų, 
Nedėlioj, Vasario 18 d., Lie
tuvių Muzikalėj Svetainėj. 
Allegheny Avė. ir Tilton gtat- 
vė. Pradžia 2-trą valandą po 
pietų.

AM
NAUJIENOS, Chicago, III
gtilmybės Šventę. Juk KlEPĖI- 
GULMYBĖ tautai yta btah- 
ginusias rėiškinys.

šias Iškilmes rengia Llėtavių 
Muzikaliu Namo Bendrove ir 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Skyrius, kuriam priguli diueS- 

Philadėlphijos lietuvių, 
visus rengimo komite- 

JVG.

hė pusė 
Kviečia 
tas.

Cleveland, Ohio
Didelės aviacijas prakalbos 

koncertas; jos jvyks kovo 
d. Lietuvių Svetainėje

ir

Kovo 3 d. Lietuvių Svetai
nėje rengiama didelės aviacijos 
prakalbos ir koncertas. Daly 
vaus gabiausias kalbėtojas, bū
tent, P. Grigaitis', “Naujiėnų” 
redaktorius. Be to. kalbės Dr. 
J. T. Vitkus ir kiti.

koncertinę dftlj išpildys ga
biausi vietos solistai. Atvyks 
dainininkų ir iš Pitlsburgho. 
įžanga visiems dykai. Tokiu 
budu kiekvienas lietuvis galės 
dalyvauti ir pasigerėti koncer
tu. Tuo pačiu laiku bus pro
gos daugiau patirti apie užpirk
tą lėktuvų bei skridimo pla
nus.

Todėl prašome visų clevelan- 
diečių pasižymėti tų datų ir bū
tinai atvykti į prakalbės. Pra
kalbos ir koncertas prasidės 
7:80 vai. vakaro.
Tmnzatlantinio Skridimo Są

jungos Clėvfelando Skyrius.

Toronto, Kanada
Viešas pareiškimas

Re- 
neatsisakyti įdėti į 

šj mano pareiški-

Ketvirtadienis, vas. 15, 1934

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH S1REET BATU HOUSE ‘ 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
——B———     >1 Iin»i!i.n«*n imi  .......................... .........

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS /j^aB

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louii Are. Tel. Ktdzie 8902 1

Vanoi. lietam it druekoe vaooe,
ewimming pooL

Rojiška ir turkiška pirtie moterimi
jeredotnie iki 7 v. v. ____ 23

ši šventė bus labai įspūdin
gai minima. Vietos žymus kal
bėtojai pasakys atatinkamas 
kalbas tam momentui. “Dainos” 
ir “Liaudies” chorai, o taipgi 
J. Kurnėtos orkestras išpildys 
dailės ir muzikalią dalį progra
mų. Kelios įžymios solistės ir 
solistai sudainuos rinktinas dai
nas, na ir daugiau bus gražių 
pamarginimų.

Prie progos, bus paminėta 
priežastis žuvimo musų didvy
rių Dariaus ir Girėno, o taip
gi bus aiškiai painformuota pu
blika dėliai antro skridimo per 
Atlanto vandenyną ateinančią 
vasarą, su ANTRA J A LITUA- 
NICA, Juozo R. Janušausko. 
Todėl Philadelphijos ir apielin 
kės lietuviai prašomi be išim
ties šioje šventėje dalyvauti, 
nes tokios iškilmės musų mie
ste yra retenybė.

Įžanga visiems veltui, o pa
siklausyti gražios muzikos, gra 
žiu dainų ir taipgi turiningų 
ir pasimokinančių kalbų, kiek
vieno lietuvio yra. privalumas, 
o ypač švęsti Lietuvos NepC

savuosius, kurie turi didelę 
šienapiutę, jums bestreikuo- 
jAtit, pirm nėgu apie mane 
galvas sukat

kaip keista, prieš du metus, 
kuomet buvo tdks pat strei
kas, tai jus, sudarę streiklau
žių barikadas, ėiurinsko “tvir
tovėje” dirbot išsijuosę. Be- 
streiklaužiaudami Išmokot dirbt. 
Manė iškoliojbt Už rašymą ko
respondencijų apie streiklau
žius (nors aš visiškai nena
šiau4) ir dabar, po dviejų me
tų, jus jaučiatės dideliais did
vyriais ir apšatikiat mane ske- 
bu per spaudą.

Kų. padarysi, tokia jau jūsų 
taktika. Jūsų tikslas pateisina 
visas priemones. Jeigu visi ko 
munistai toki melagiai, kaip 
torontiečiai, tai “Laisvėje” nė 
už pinigus tiesos nerastum.

— Marija F. Jokubynienė.

pasiunčiu. —Jonas Martinonis.
o o o

Iš p. Jono Martinonio (Kana
dos) gauta auka — $5.80. Sau
sio 31 d. “Naujienose” buvo 
paskelbta $10 aukų. Viso to
kiu budu susidarė $15.80. Visi 
tie pinigai tapo pasiųsti Laisv. 
Etinės Kultūros Draugijos Ku
piškio Skyriui.

Dr. A. L. Graičunas.

SUGRAŽINKITE JAU
NYSTĖS DIENAS

NUGA-TONE yra pastebi tinas vaistas dvi 
liponių Ir silpnų žmonių. Po to kaip jus 
Ji vartosite vienų savaite, jus pastebėsite 
abelnų pagerSjimą ir jeigu ir toliaus varto
site. jus atgausite savo normalių sveikatų 
ir spfikų.

Jokie kiti vaistai ne turi tokių pastebėti
nų istorijų kaip NUGA-TONE. Per 45 metus 
jo gyvavimo milijonai moterų ir vyrų atga
vo savo sveikatų ir spėkas. NUGA-TONE 
parduodamas visose vaistinyčiose. Žiūrėkite 
kad gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neimkite 
pavaduotojų, nes jie yra bevertės.

Garsinkitės Naujienose

“Miss Nau j ienos”
balsavimo kuponas
Balsuoju už ......................................... -...... -.... .......... ...............

(Kandidatės pilnas vardas)

Kenora, Ont
Aukos Laisv. Etinės Kultūros 

Draugijos Kupiškio Skyriui

Prašau gerbiamą; “N.” 
dakciją 
“Naujienas 
mų.

šiuomi pareiškiu Gerbiama - 
jai Visuomenei, jog ąš liestreik-į 
laužiauju, kaip kad “Laisvės”' 
korespondentas jjraueša. Savo 
gyvenime nlid niello d nonos ką-1 
snio neatėmiau ięjiemąnau at
imti. Dirbtuvė, kujrid-je aš ’dir-Į 
bu, jau ketvirti metai yra an-! 
glų-kanadiečių valdoma. O an
tra vertus, mums* ir atlygini-' 
mas ir darbo sąlygos yra ne
palyginamai geresnės, tad irį 
aišku, dčlko musų darbininkai 
streikų nekelia. Unijai dar ne 
kartų reiks streikuot, kol ji iš- 
gaus tokias darbo sąlygas, ko-j 
kiaš musų darbininkai turi be 
jokių streikų. . ;

Kaslink “L.” korespondento? 
tai jis, tuT būt, norėjo, kad aš 
viena išsiskirčiau iš šimto dar
bininkų ir eičiau streikuot. To 
tai jau perdaug gerbiami “drau
gai”. Verčiau jus apžiurėkit

Jonas Mai’tinonis rašo Dr. A. 
L. Graičunui sekamai:

Turiu garbės pranešti, kad 
aš iš Tamstos gavau, atsišau
kimą, kuriuo raginate aukoti 
Laisv. Etiiiės Kultūros Draugi
jos Kupiškio Skyriui. Nors aš 
ir mano draugai dirbame už 
mažą atlyginimų, bet visvien 
pasiryžome tą gerą darbą pa
remti. Sulig savo išgale, aš pri
sidėjau su vienu doleriu ir, be 
to, parinkau aukų. iš kitų lie
tuvių darbininkų, kurie dirba 
musų ir aplinkinėse kempėse.

Tikiuosi, jdg pasiseks ir dau
giau surinkti, jeigu tik man 
aplinkybės leis, šiuo tarpu no
riu priminti vieną dalyką: 
Tamstos atsišaukime pasakyta, 
jog visų aukavusiųjų vardai 
bus laikraštyje paskelbti, žino
ma, visi tie mano draugai, ku
rie prisidėjo su savo centais, 
norėtų, kad jų yąrdai butų vie
šai paskelbti., Ir man. bus ge
rai, nes tuo budu* bus išvengta 
nesusipratimu. •

štai aukotojų sąrašas:
Jonas Martinonis    $1.00
J. Mickunas ........................ 50
W. Musteikis ........
Jonas Novogrodskas 
P. Sindikas ............
Jonas Dudienas ....
A. Samulionis ......
A. Williamas ........
J. Beniušis ............
A. Adams ..... ....... .
L. Skundikas ........
K. Daunis ..............
J. česaitis ..............
Tokiu budu viso susidaro 

$5.80. Tuo pinigus Tamstai ir

.50

.25

.50
1.00
.50
.20
.50
.10
.25
.25
.25

98 iš 100 Moterų Sako-

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurią balsuojama.

Kuponus siųskite

“Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Sa F"*“!| Vienybė i
= SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. ?=į
£ EINA DU SYK PER SAVAITĘ. įgĮJ
s LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.
£ VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos ss 
iįd reikalais. VIENYBĖ kovojo, ir 'kovoja su liet, ir Lietuvos prie- ss: 
= šais. VIENYBĖ yra geriausia drauge visų lietuvių. VIENYBĖ = 

talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir visame pasauly gy- ra 
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias iš viso įs=į 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybe- = 

SS je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu- ; 
♦I sidėjčlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy- s 

tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY- := 
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų Į<] 

= reikalais rūpinasi. £=
s VIENYBĖS KAINA: ==
SI Amerikoje Užsieny =
= $3.00 ....... metui ....... $4.00 S
— $1.75 ... pusmečiui ..... $2.00 l^J
= Brooklyne .............. $3.50
§ Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas nąujas skaitytojas 
XJ gaus geru knygų $1.00 vertės veltui.
S Brangus lietuviai! Užsirašykite šį seniausią lietuvių laikraštį. S 
Z Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus į švie- !♦!
— są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis = 
SS pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą ss

S pasaulio gyvejiimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve- ss: 
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite: ra
I LITHUANIAN PRESS CORPORATION = 
| 193 Grand Si, Brooklyn, N. Y. g
i VIENYBES VAJUS g

Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo — 
EE vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero- S 

mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- s 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną dolerį pini- ra 

Si gaiš už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti SI 
keletą ar keliolika dolerių ir įsigyli dvasinio maisto — gerų S 
knygų. Kviečiame visus lietuvius į Šį vajų stoti. Norintieji laimė- == 
ti dovanas, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- = 

S formacijas Suteiksime laišku. =
S Adresuokite: !♦]
i Vajaus Komisija 1
š 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. || 
llllllllll!iraili!!lillll®lllll!llllll®llllllllllll®llllllllllll®llllllllllll®ll®

ŠIE VAISTAI MAN PAGELBSTI!”
Jos priima juos prieš ir po gimdymui, pusės amžiaus susilaukusios, 

kuomet nęrvai pąįra, susilpnėjus ir tvirtumą pametus. Jos duoda jas savo 
dukterim ir jos jds rėkomėnduoja savo kaiminkoms. Kuomet moteris žino 
iš patyrinĮp, kaip gerui šie vaistai veikia, ji visuomet nori apie jas papa
sakoti kitai savo pažįstamai nioterei.

Sulig tikrų rekordų, daugiaus' kaip 800,000 moterų 
rcporttiojd apie gei’as pasekmes. Tegul jos ir jums pa- 
gelbsti. Nusipirkite butelį 
dien. 1

nuo j ūsą vaistininko šian-

“Per penktus metus aš balsiai kan
kinaus nuo galvos ir strėnų skaudėji
mo ir buvau taip nerviška, kad man 
Veikėdavo atsigulti į lovą. Aš varto
jau visokius vaistus, bet be gerų pa
sekmių, iki man Viena draugė pasakė 
apie Lydia E. Pinkham’s Compound. 
Po to kaip išvarto jau keturius bute
lius, aš esu kaip naujai užgimus mo
teris. Aš tik apgailestauju, kad ne
pradėjau juos vartoti tuomet, kaip 
prasidėjo mano nesveikavimas.”— 
Mrs. JL B. Lusby, 202 N. 34h St., 
Lonisville,

w»ooe««m»»

Ky.
“Aš esu jauna motina. Prieš tai kaip gimė mano kū

dikis, aš buvau taip nusilpnėjus ir nerviška, kad pati ne
galėjau apžiūrėti savo namus. Mano motina patarė man 
išmėginti Lydia E. Pinkham’s Compound, idant suramin
ti mano nervus ir prirengti mane prie gimdimo. Tiktai po 
keletą butelių, aš atsikėliau ir dariau savo naminį dar
bą su šypsą. Gimdyti man buvo lengva ačiū jūsų Mais
tams.” —*Mrs. John Ellis, 6308 So. Campbell Avcnue, 
Chicago, III,

“NEBETURIU STĖĖNŲ 
SKAUDĖJIMO DABAR”

“AŠ turiu penktus kūdikius 
ir didelius namus apžiūrėti, 
be to darbo, kurį dirbu dėl 
bažnyčios. Praėjusią vasarą 
aš buvau silnna ir netvirta, 
ir man taip labai skaudėjo 
sirenai. Šeši buteliai Vege- 
table Compound pagelbėjo 
man stebuklingai. Aš pati 
darau visą savo darbą, siu
vu dėl kitų, ir man strėnai 
nebeskauda. Jeigu kiekvieną 
moteris tik priimtų šiuos vai
stus 4 sykiuh į dieną regulia
riai. be abejo butų mažiaus 
veidu hu skaudina Išraiška.” 
—Mrs. G.M.Ketel, 8558 N. 
Alleghany Av., Portland.Ore.

Lydia E. Pinkham’s Megetable Compound
... • r.t ••-ktic.fr a. L > tU.C.L i .» f ‘ .... . ;<j f! . . tL l • r. . . . ....... i
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ROUND ABOUT
TOWN

with
Polly and Apollo

way, did you notice at flbe K 
R dance who 
hostess?

wns-the chief

noticed, but 1 
heard that the 
Frances H. Sa- 
little busybody

A hectic two vveeks.
Ncver before in our hectic 

career were we so exhausted, 
our note-books so full of jots 
and memos.

Whew!
“Say, Polly, how can we 

ever assort and do justice to 
the maze of Information that 
we have here?”

“We’ll see about that alright, 
but first, Apollo, did you really 
have such a’hectic’ and cx- 
hausting weed-ends? I rush 
around all day long, make your 
breakfast, keep our nešt in 
order, argue with the grocer 
and then see to it that we are 
well prepared for our weekly 
escapades in print, and I see 
to it that your suit comes back 
in time from the cleaner and 
I rush around all round about 
town for my new gown, and 
you... you complain of exhaus- 
tion. I run myself breathless 
and work my fingers to the 
bone, while you.... you do not 
one iota of work. 1’11 tell you 
what you do.

“At the K R Wlnter Carni- 
val at the Allerton Hotel, you 
spent hours flirting and telling 
sweet things to Ann Kairis, 
Birutė Briedis, Helen Pilkis, 
Aldona Yuška and you kno\v 
hov.’-many others. Huh, as if 
they vVere better than I. You 
never tell me that l’m pretty 
or any of the other things you 
said to them.

“Likewise, at the SLA Wo- 
men’s dance at <the Congress 
Hotel, you were ‘most charm- 
ing’ when you were romanc- 
ing with Sylvia Kiras, Helen 
Shambaris, Vai Chepukas, et 
ai. And when one of them 
doesn’t fall for your wiles, you 
brood and get moody. Apollo, 
l’m disgusted with you!”

“Hold on, hold on! I have a 
word to say; too. You work 
yourself to the bone, say you? 
Polly, oh Polly, was it such 
hard work being entertaincd 
by the jolly Anthony A. Dobbs, 
the loąuacious Simon Elias of 
Kenosha, Wis., and a goodly 
score of others at. the K R 
dance ?

“And were you very tired of 
the aitentions of Rudy VaSalle 
at the Congress Hotel, 
and the smiling Anthony Va- 
lentis, whom you so desired to 
meet some weeks ago? Me- 
thinks not! Tired and ...why, 
say, I have enough grounds 
for a....

“But, Polly, we haven’t 
written very mitfch in this 
column yet. Whom do you want 
to mention? C.ome on, we mušt 
hurry and get it done, if we 
want it to appear this week. 
We can’t possibly disappoint 
our readers again.

“And say, the correspond- 
ence that we’ve been getting! 
Who would ever think that Ed. 
Baltrušaitis of Pittsburgh, Pa.j 
or Miss S. Batkus of Toronto. 
Ontario, Canada, would be 
reading our column! Yet, they 
are. Wouldn’t it be fun to meet 
this Canada miss?”

“Apollo! Let’s get to work. 
Here are some narnės we mušt 
mention* the pretty Mrs. Kum- 
skis, — isn’t that how you dę- 
scribed her? And, of course, 
we can’t forget the best host
ess of all present at that dance: 
Miss Leoną G*aiza. And by the

“I not only 
heard. Yes’m, I 
K R President, 
dauskas, was a
before the dance, inifch more 
of a busybody at the dance, 
and she was the lašt one to 
leave the dance and the lašt 
one to get home from the 
dance ...... from the dance???

“Būt say. did you spy the 
‘Iii sis’ or ‘Lulu’ or Lūty Sa
dauskas and whom she came 
with and what she wore? Apo
llo, buy me a gown likę that, 
yes? ...pretty please.”

“I thought we were writing 
a column for the ne\vspaper 
and not shopping. Būt, do tell. 
Polly, what’s Felice Kantrim’š 
little sis'ter’s name? Oh, oh, I 
got it, I got it: Charlotte. 
‘Ain’t’ she nice, Polly?

“And, and, that petite Mrs. 
Kalvaitis, didn’t she have some 
gown?! Būt, heck, vve’re get- 
ting our news all mixed up. 
First we talk about somebody 
at the K R dance, then the next 
minute we’re at the SLA af- 
fair.

“Well, Apollo, don’t be sur- 
prised where we jump to next. 
Būt, really, I would likę to ask 
Mr. J. J. Bagdonas and “Dėde’ 
Vaitekūnas what in the world 
they could have been whisper- 
ing about so muth at lašt Sun- 
day’s ‘Joniškiečių Vakaras’, at 
the Hollywood Inn.

“Also, what does Arėjas Vit
kauskas talk about, when he 
is sitting next to a group o^ 
young ladies, — all of whom, 
by the way, were supposed to 
be ‘listening’ to the program 
lašt Sunday evening at the 
Auditorium.”

“Here’s something štili bet- 
ter, Polly, only I don’t know 
if we ought to write about it.”

“What is it? YoU can tell 
me, can’t you?”

“It’s this. Polly.... 
whisper)....”

“Tee-hee, vvhat do 
pose Doc vvould say
if we wrote about it? 
the Shilimas’ Tavern’s 
was Five Dollars the 
a couple of weeks ago,
Dr. Kasputis obligingly paid 
for the drinks of a party of 
persons, whose desire and taste 
for drinks poor Doc had h*?d 
no idea of, beforehand.

“You know, Apollo, maybe 
that is too ra re a bit of newc 
to print. Let’s* print only the 
next day’s occurrence.”

“Yes, let’s write this:
“Why, oh, why was Dr. Kas

putis so ąuick at informing 
a party of friends a certain 
night afler the night before 
that h’e had only ONE Dollar, 
when the party 
sat down at a 
tavern ?”

“Ye^, Apollo,
ask Mr. Jurgelonis, Mr. 

Mrs. August, Mrs. Gugis, 
žilvitis and Dr. Kasputis 

they liked the Greek

(vvhisper,

you sup
to whom,

So, so, 
income 
greater 
because

of friends all 
certain Greek

and we can

ūse in
that the best cut to
connection wilh our
Lithuanian Golf Club?
do you suppose does

could

memo 
want-

famous
\Vhom 
this particular golfer repre- 
sent: Mr. Pivorunas, Mr. Ma‘čk, 
or Dr. Biezis? Hem, hem, I 
wonder what they’11 say when 
they see it?”

Būt, do we care much vvhat 
they say? What anyone says? 
We just go our way with eyei 
open, and ears alert and our 
pens .ever filled with good in- 
dellibile ink so that we 
jot down our memos.

“By the way, here’s a 
that we overlooked. We
ed to say something about the 
“REX” crowd, būt maybe we’ll 
save them for a later issue.

“That reminds me, Apollo, 
Anthony Royce is one of the 
‘Rex’s’, isn’t he? Well, I heard 
that he and bis are no longer 
his and hers. Apollo, can’t you 
arrange an accidental meeting 
with Mr. Royce so that I could 
see the lad, don’t you know?”

“Polly 1! Why not meet the 
whole bunch of them?!”

“Aw! Now, now, Apollo, I 
was only teasing. Būt, good- 
ness, we have written enough 
for the 
haven’t 
ręst of 
time.”

“O. K. What shall 
where shall we go now, Polly?’

“Oh, just round about 
town.”

— Polly and Apollo.

column for 
we ? Let’s 
the narnės

this time, 
keep the 
for next

we do, or

Lietuvių Baletas 
Bridgeporte

Prieš kiek laiko p. Vytau
tas Beliajus su savo šokėjų 
grupe davė du parengimus Hull 
House teatre. Visiems, kurie 
tik dalyvavo tuose parengimuo
se, programas labai patiko. 
Daugelis pareiškė pageidavimų, 
kad toks parengimas įvyktų 
Bridgeporte, Lietuvių Audito
rijoje.

Dabar tikrai teko patirti, jog 
gegužės 6 d. Lietuvių Audito
rijoje p. Beliajus su savo Lie
tuvių Baletu turės parengimų, 
šį kartų programas bus dar 
įvairesnis ir geresnis. Prieg- 
tam po programo įvyks šokiai 
publikai.

Beliajaus mokykla randasi 
Woodmano svetainėje. Atves
kite savo vaikučius * šokių mo
kyklon. Jie galės dalyvauti ge
gužės 6 d. parengime. Tai bus 
metinės šios mokyklos; sukak
tuvės. X.

Piktadariai skaud 
žiai sumušė Pranų 

Liaudanską

also 
and 
Dr. 
how
chorus girls. What a lot of 
dancing to view in one eve
ning! (You see, folks, this 
was aftei* the lerpsichorean 
performance of V. Beliajus and 
his troupe that šame eve
ning.)”

“Another person whom we 
could ask a lot of ąitfestions, 
Polly, is M. Vaidyla. Where 
does he spend the evenings 
that he does not spend at his 
editorial Office and that įle 
spends where nobody seems to 
know where he spends? ’Ston beguli toje ligoninėje. Butų ge- 
bad that he is an editor, TOO 
(get that: too?); so, we bet- 
ter not špili all the news.”

“But, Apollo, look here, look 
here:

Pranas Liaudanskas, kuris 
neseniai grįžo iš valdiško dar
bo, Užgavėnių vakare tapo pik
tadarių užpultas ir labai skau
džiai sužalotas. Dr, Zmuidzi- 
nas skubiai jį nuvežė į St. Paul 
ligoninę, kur suteikė pirmą pa
galbų.

Liaudanskas dar ir dabar te-

rai, jei draugai ir pažįstami jį 
ten aplankytų.

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

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

IAII UDTAf IJAU llLluLl
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
lodinga ir jausmus sukeliantį Naujienų Himną. 

: ’ l
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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 spauzdina 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.

M '• * » . . r -

Didelei musų šventei yra pagamintas ir didelis perstatymas, toks perstaty-
■■ ■.

mas, kokio tik vieną sykį į dvidešimt metų galima susilaukti
; ' SV ‘ , •, ... • V . f 4 v M* *' ' \ ■?, ' • J r • t V ■ • f'1 i I' '"•'L. ’ ■ 'i \ U ! y •• * i .. »>’'**'- » • • .

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

■«& ■;«
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Darbininkų kairumas išnaudotojams nėra baisus. 
Išnaudotojai neretai ir patys išprovokuoja darbininkus 

revoliucinius, “kairius” žinksnius. Bet dar nebuvo at
sitikimo, kad išnaudotojai darbininkus) vienytų. Darbi
ninkų vienybė lemia galą išnaudotojų viešpatavimui.

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

dytojo federalės taksos ant iš
mokamų algų bus sumažintos 
tokia suma, kokią jis atideda 
apdrąudai savo darbininkų nuo 
nedarbo toj valstijoj.

Dar ekstra dalis federalių 
taksų samdytojui bus sumaži 
narna, jogei jis sumažins savo 
darbininkams apdrausti sumą 
suteikdamas jiems pastovesnį 
darbą.

Wagnerio bilius nusako tam 
tikrų normą (ribas), žemiau

kuriį* apdraudos reikalavimai gelbėsi Ilgųjį Jonų nuo pako- 
neprivalo būti. O ta norma yra rimo.” 
ve kokia: ne mažiau $7.00 sa
vaitėj darbininkui per 10 sa
vaičių metuose.

Tenka pasakyti, kad $70.00 
apdraudos nuo nedarbo metams 
yra nedaug, bet geriau, negu 
nieko.

Beje, sulig Wagnerio bilium 
darbininkas galės
nuo skebų darbo ir jo apdrau- 
da dėliai to nenukentės.

TARPTAUTINĖS REAKCIJOS AUKA

Vienas liberališkas rašytojas, Emil Ludwig, kurio 
simpatijos anaiptol nėra socialistų pusėje, analizuoda
mas telegramų pranešimus apie pilietinio karo eigą 
Austrijoje, nurodo, kad Austrijos įvykiai rišasi su tuo, 
kas neseniai dėjosi Franci joje. Jisai sako:

“Už trijų dienų po to, kai mūšiai Paryžiaus 
gatvėse atvedė prie dešiniosios valdžios įsteigimo 
(Francijoje), Austrijos kancleris paskelbė karo 
stovį Vienoje ir suareštavo socialistų vadus.” 
Prie to galima pridurti da ir kitus reikšmingus šia

me sąryšyje faktus. Pirmą provokatorišką ataką prieš 
Vienos socialdemokratus Austrijos krikščionių valdžia 
padarė tuo metu, kada kancleris Dollfussas buvo dviem 
dienom iškeliavęs į Budapeštą pasikalbėti su Vengrijos 
valdžia. Spaudoje buvo skelbiama, kad Austrijos nykš
tukas diktatorius tariasi su vengrais, kaip atsiginti nuo 
Vokietijos Hitlerio, bet dabar vargiai gali būti abejo
nė, kad jisai buvo suplanavęs pradėti darbininkų sker- 
dynę Vienoje ir norėjo gauti Vengrijos militaristų pri
tarimą.

Kitas įdomus faktas. Kada Dollfusso artilerija bom
bardavo darbininkų apartamentus Vienos priemiesčiuo
se, o juodašimtiškoji “heimwehr” (klerikalinė milicija) 
šaudė darbininkus gatvėse, tai Dollfussas laikė konfe
renciją su papos nuncijum Vienoje.

Be to, yra žinoma, kad Dollfuss jau seniai pasisky
rė už savo dvasinį vadą ir globėją Italijos juodmarški- 
nių viršilą Mussolini. Italų “dučės” patarimu, Austrijos 
valdžia uždarė krašto seimą ir leido savo juodašimtiš
kai milicijai užpulti, ir .neteisėtai nuversti atskirų pro
vincijų administracijas.

Tuo tarpu Vokietijos hitlerininkai sustabdė visą 
savo kampaniją prieš. Dollfussą, kai tik šis ėmė šaudyti 
socialistus.

Visos Europos reakcija susijungė vienam žvėriš
kam žygiui: sutremti gražiausiąjį kultūros židinį Euro
poje — puikiai organizuotą Austrijos darbininkų judė
jimą ir jo ilgų metų vaisius.

Ekonominių krizių nuvargintoje, nacionalizmo aist
rų draskomoje ir militarizmo našta prislėgtoje pokari
nėje Europoje Austrijos miestai, su sostine Viena prie
šakyje, buvo* lyg oazės tyrumoje. Tuos miestus valdė 
apšviesti organizuotųjų darbininkų atstovai. Tenai ne
buvo grafto, iždo eikvojimų ir kitų šlykštybių, nuo ku
rių iš tolo dvokia daugelis miestų administracijų kitose 
šalyse. Socialistinės miestų valdžios Austrijoje nugrio
vė purvinas biednuomenės lindynes ir jų vietoje pasta
tė dailias rezidencijas darbo žmonėms. Jos apšvarino 
miestus, gražiai sutvarkė mokyklas, įsteigė liaudžiai 
prieinamas bibliotekas ir sporto centrus.

Negalėjo skųstis ir mokslininkai, rašytojai, artis
tai ir muzikantai. Ir buržuazinė spauda pripažįsta, kac 
didmiestis Viena per šiuos pokarinius metus buvo vie
nas žymiausiųjų meno, mokslo, muzikos ir literatūros 
centrų pasaulyje.

Visa tai dabar baigiama hauvitzerių šoviniais su
daužyti, su žeme sulyginti, su purvu i,r krauju sumai
šyti. Tai daro katalikiškoji “krikščionių socialų” val
džia, susijungusi su patriotiškąja “namų apsaugos” mi
licija. Vardan krikščioniškos doros ir tėvynės!

Už tai, ką sąmoningieji darbininkai per penkioliką 
metų sunkiomis pastangomis sukurė, jie
lyg baisiausieji piktadariai. Galabijami ne tik suaugę 
vyrai, bet moters ir vaikai.

Šitos kruvinos dėmės Austrijos ir 
reakcija niekuomet nenusiplaus!

dabar žudomi,

visos Europos

KO IŠNAUDOTOJAI BIJO

Nepaprastai įdomiame musų skaitytojo, J. Adomay- 
čio, straipsnyje, kurio paskutinė dalis tilpo vakar “Nau
jienose”, pasakyta šie žodžiai:

“Išnaudotojai nebijo darbininkų kairumo, bet 
jie baisiausiai bijo darbininkų vienybės.”
Tai žodžiai, kuriuos kiekvienas darbo žmogus — 

ne tik rankpelnis, bet ir protinio darbo darbininkas —1 
turėtų giliai įsidėti į galvų. Jeigu darbininkai juos nuo
latos atsimintų, jie išvengtų didžiausios dalies savo klai
dų ir nepafeisekimų.

Rašo Dr. A. W. Jacobs, 
Dentistas, 

Chicago, III.
DANTŲ VALYMAS 

PUVIMAS
IR

Dantų gydytojai atkartoti- 
nai gau’na klausimą, ką dary
ti, kad mano dantys taip spar
čiai pūna, arba, ką daryti, kad 
mano vaikučių dantys pūna. 
Toks dalykas gydytojui kuone 
kasdien atsikartoja. Na ir gy
dytojas aiškina, kad reikia bū
ti atsargiam su maistu, kokį 
vartoti, kad maistas turi būti 
švaru‘3, grynas, neužsisenėjęs 
ir gerai padarytas. Ypatingai 
su vaikais arba jaunuoliais rei
kia būti atsargiam, būtent, vai
kai šešių, septynių, astuonių ir 
tl. metų dažnai prieš valgį sal
dainių pasigauna ir 
kiu budu sugadina 
neima užtektinai 
maisto, čia motinos
tr atsargios Įv saugoti vaiku
čius nuo tokių dalykų. Pirmu 
reikia duoti vaikui tinkamo 
maisto, o Vėliau, jei ir duoda
ma saldainių, tai jau nėra 
smerktinas dalykas. Tokiu bu 
du dalinai galima sustiprinti ir 
pailginti dantų amžių.

Dantų valymas yra būtinai 
reikalingas, nes nevalyti dan
tys apsivelia ir apskrenta, kas 
sugadina išvaizdą ir sutrum
pina jų amžių. Nevalyti dan
tys greičiau genda, fo tai bū
na dėl to: nešvari burna ir už 
silikęs maistas gamina gaižią 
rūgštį ir auklėja bakterijas, 
kurios paskui atakuoja, arba

valgo. To- 
apetitą ir 
reikalingo 
turėtų bu-

ūda, dantis ir gadina smege
nis. Kuomet dantys apleisti ii 
sntegenys nusmukę, dantys pra
sidaro ilgi ir blogą turi išžiū
rą. čia niekas kitas, kaip tik 
apsileidimo rezultatai, nes kiek
vienas gali dantis valyti.

Dažnai iš pacijentų gauna
me klausimų, kad kuomet at- 
kartotinai valo dantis, tai jie 
suminkštėja ir pradeda kiurti, 
ypatingai apie smegenis. Tas 
netiesa. Dantų valymas nie
kuomet sveikatai nekenkia, bet 
visuomet gelbsti. Supraskime 
tai, kad bakterijos nemyli šva
ros ir nuo švaros jos nyksta. 
O valydamas dantis su šepe
tuku* niekuomet jų nepagadin
si, arba nepratrinsi.

Taigi, gerbiamas skaityto 
jau, valyk savo dantis taip daž
nai, kaip dažnai valgai, be jo
kio pavojaus; pamatysi, kad: 
savo dantis sustiprinsi penkias 
dešimtis nuošimčių.

Neblogas butų dalykas, 
kiekvienas žmogus kasmet 
eitų pas dantų gydytojų,
peržiūrėtų juos, šeimos gydy
tojas už tai nieko neskaitys, 
o skaitytų savo priederme dan
tų egzaminavimų.

Augantiems vaikams beveik 
kas šeši mėnesiai reikėtų nu
eiti pas gydytojų, kad jis per
žiūrėtų jo dantis, nes mažų 
vaikų dantys greičiau pūna. 
Kažkurie skaitytojai mano, kad 
tas pertikrinįmas, arba egza
minavimas, nereikalingas. Kas 
taip galvoja,Jgąbai, labai save 
apsigaudinėjo Įir skriaudžia.

Užsilaikyk Įvariai, busi svei
kesnis. A

jei 
nu- 
kad

IŠ DARBO

Pažangioji Vadovybė A. D. F. 
Unijose.

Kai kurie žmonės, kaip ko
munistai, kategoriškai pareiš
kia, jogei Amerikos Darbo Fe
deracija esanti atžagareivių or
ganizacija, ir gana.

Faktas tačiau yra, kad ir 
praeity ir dabar Federacijoj ga
lima pastebėti du sparnai •— 
konservatyvis ii? pažangusis, 
šiandie konservatyviam spar
nui vadovauja Tobin, Wharton. 
ir eilė kitų Federacijos vadų, 
o pažangiajame užtinkame 
Berry, Howardą, Hillmaną. 
Martelių.

Kas šiek tiek yra susipaži
nęs su unijiniu Amerikos dar
bininkų judėjimu,, tas, žiūrėda
mas politikieriaus akimis, pa
klaus : tai koks gi skirtumas 
tarp jų ?

Well, politikos klapsimais, 
bent prez, Roosevelto politikos 
klausimais, gal būt, jie per
daug ir nesiskiria. Pavyzdžiui, 
visi jie remia NRA. Galima sa
kyti, visi itin nepatenkinti gen. 
Johnsonu, mato ir kritikuoja 
spragas NRA kodeksų vykini* 
me, abejodami ir nepasitikėda
mi žiuri į ateitį.

Teisybė, vienas jų tur būt 
yra demokratas, kitas republi- 
konas, o tretysis socialistas ar 
farmeris-darbietis. Bet visi yra 
patyrę, seni Pnijistai atstovau
ją stambias organizacijas, o 
kas svarbiausia —- visi sutin
ka, kad dabar, kaip tik dabar 
yra laikas organizuoti Amerj* 
kos darbininkus.

Tačiau kaip organizuoti juos, 
kad «organizavimo darbas butų

Aš buvau visai sumišęs; at
rodė, kad jo prašymas buvo 
be vilties- —jam, senam buka- 
nieriui, jų vadui perdėm.

“Ką galėsiu, tų aš darysiu,” 
aš pasakiau.
/‘Tai jau sutarta!”, surėkė 

Ilgasis Jonas. Jeigu tu drųsiai 
kalbėsi, po perkūnų, tai man 
yra vilties.”

Jis nuŠLubavo prie žibintu
vo, kuris buvo įspraustas tarp 
malkų ir vėl užsidegė pypkę.

“Gerai suprask mane,, Zig- 
nionte,” grįždamas jis tarė. 
|“Aš turiu galvų ant pečių, tik
rai. Dabar aš jau esu proku
roro pusėje. Aš žinau, kad tu 
turi laivą saugiai kur nors pa
likęs. Aš nežinau, kaip tu tą 
galėjai padaryti, bet aš žinau, 

į Į kad laivas yra saugioje vieto
je. Aš spėju, kad 
O’Briėn pasidavė, 
tepasitikėjau bile
Dabar tu gerai įsitėmyk, ką aš 
sakau. Aš neklausiu jokių 
klausimų ir aš neleisiu kitiems 
to daryti. Aš žinau, kada žai- 

kaip pusė lentos nuo mirties, Įdimas yra užsibaigęs tikrai

kad jis yra tvirtas. E, tu esi 
jaunas — tu ir aš galėjome 
daug gero, nuveikti kartu!”

Jis prisipylė kiek koniako į 
skardinę iš statiuelės.

“Ar nori paragauti, bičiuli?” 
jis paklausė; o kai aš atsisa
kiau, jis tarė: “Tai gerai, aš 
pats išgersiu gurkšnelį, Zig
monte. Man reikia pasidrąsi- 
nimui, nes pavojus jau čia 
pat. Ir prisiminus pavojų, ar 
tu žinai, Zigmonte, dėlko tas 
gydytojas atidavė tų salos že
mėlapį?”

Mano veidas išreiškė tokį 
nusistebėjimų, kad jis tuojaus 
pamatė bereikalingunių klau
sinėti mane.

“Na, gerai, bet jis atidavė,” 
jis tarė. Ir tas kų nors reiškia, 
be abejones 
reiškia,, Zigmonte 
ar blogo.”

• p ; (Bus daugiau)

atsisakyti

Robert Louis Stevenson. Verti A. Kartonai

Turtų Sala

juo sėkmingesnis: amatine, ar 
vadinama vertikale arba indu
strine forma?, štai šis tuT būt 
ir yra pamatinis klausimas, ku 
ris šiandie skyria A. D. F. va
dovybę j konservatyvj ir pa
žangųjį sparnus.

Neginčijama esamų amatipių 
unijų nuopelnai, nenorima jas 
panaikinti. Bet dabartiniu lai
ku klausimas eina ypač apie 
organizavimų pusiau kvalifi
kuotų amatninkų (semi-skilled) 
arba ir paprastų darbininkų 
(laborers). Ir šiuose darbinin 
kuose, nurodoma, amato jaus
mas vaidinus menką vaidmenį 
šiuos darbininkus tvirčiau glau
džiąs vieną prie kito jausmas, 
kad jie vienoj vietoj dirba, o 
ne kad tą ar kitą amatą prak
tikuoja. Todėl, sako pažangiojo 
sparno šalininkai, sekminges- 
niam organizaciniam vajui iv 
pilnesniam išlaikymui unijose 
suorganizuotų ^darbininkų eina
muoju momentu reikia pripa
žinti kreditas industrinei orga
nizacijos formai.
Apdraudos nuo nedarbo bilius 

kongrese.
Vasario 5 d. senatorius Wag- 

per įnešė bilių (įstatymo su
manymų) apdraudai nuo ne
darbo j Suv. Valstijų senatų; 
kongresmanas gi Lewis- (iš 
Marylando) tuo pačiu tikslu 
įnešė bilių į atstovų butą.

Faktinai tie biliai taikoma ne 
federal’iam įstatymui apdraudos 
nito nedarbo išleisti, bet pri
versti atskiras valstijas tokius 
įstatymus, priimti.

Esmėj šen. Wagnerio bilius 
taikosi atsiekti ve.kąc’f H

ant kiekvieno* < saMytoję! pįiįi- 
gų išmokamų algomis darbinin
kams.

Bet jeįgu toj ar kitoj val
stijoj taps išleistas apdraudos 
nuo darbo įstatymas, tai sam-

at-

—»■■■—O1!*" irs uis

kiu patėmijimu, tepatikdami 
Silver’į ir mane su žibintuvu.

Jurų virėjas tuoj aus padėjo 
savo pypkę.

“O dabar, žiūrėk, Zigmonte 
Hawkins,” jis pašnibždomis 
kalbėjo, ką vos tik galima bu
vo išgirsti, “tu esi nedaugiau

Hands ir 
Aš mažai 
vienu jų.

o kas šimtą kartų blogiau, tai|žmau; ir aš pažįstu bernelį, 
nuo kankinimų. Jie išmes ma
ne. Bet tu neužmiršk, aš stosiu 
už tave, nežiūrint, kas atsitik
tų. Aš nemaniau užstoti tave;

(Tęsinys)
žibintuvo šviesa momentaliai 
apšvietė jų nerviškus veidus; 
bet jie ne į mane žvalgėsi, bet 
jie kreipė savo veidus į Jonų 
Silver’į.

“Atrodo, kad jus daug kų 
norite pasakyti,” patėmijo 
Silver’is, spiąudamas aukštai 
į orą. “Kalbėkit, aš noriu iš
girsti, arba nurimkite.”

“Dovanok man, tamsta,”
sakė vienas vyrų, “tu mažai 
teprisilaikai kai kurių taisyk- neK nemaniau, kol tu nepra- 
lių; ar nemalonetum, tamsta, kalbėjai. Aš jau buvau des- 
prisilaikyti kitų. Šie vyrai ne-,peracijoj jau tiek pražudęs, o 
ra patenkinti;; šie vyrai neno-!dar būti pakartu. Bet aš pa- 
ri, kad su jais taip žiauriai mačiau, kad tu esi geras vai- 
elglųsi; šie vyrai turi nuosa-jkas. Aš tariau sau: Tu užstok 
vas teises^ kaip ir kitų laivų Hawkins’ų Jonai, o Hawkins 
patarnautojai, aš net ir tą$iš- užstos tave. Tu esi jo paskuti- 
drįstu pareikšti; ir tavo palies 
taisyklėmis, aš manau, mes 
galime išeit pasitarti. Dova
nok man, tamsta, kol kas aš 
pripažįstu tave kapitonu, bet 
reikalauju savo teisių ir einu 
laukan pasitarti.”

Ir iškilmingai, atiduodamas 
jūreiviškų pagarbos ženklą, 
šis aukštas, biaurios išvaiz
dos, geltonų akių vyras, apie 
trisdešimt ponkių metų am
žiaus, ramiai žengė prie durų 
ir išėjo iš namo. Visi iš eilės 
pasekė jo pavyzdį, kiekvienas 
atiduodamas pagarbos ženklų, 
išeidamas pro duris; kiekvie
nas pridėdamas savotiškų pa
siteisinimų. “Prisilaikom tai
syklių,” sakė vienas. “Tai tik \ 
laivo priešakinio balkono dar-1kvailiai. Aš išgelbėsiu tavo gy 
bininkų pasitarimas”, tarė vybę - f 
Morgan’as. Ir taip visi išėju, —i 
ar tai su vienokiu, ar su kito- monte — akis už akį — tu iš-1 atsiminimų ir t. t.

nis tūzas, ir po perkūnų, jis) 
yra tavo, Jonai! Vienas už ki-) 
tą, aš sakau. Tu išgelbės! sau 
liudininkų, o jis išgelbės tave 
nuo pakorimo!”

Aš pradėjau neaiškiai su
prasti.

“Tu manai, kad jau viskas 
paklausiau.
aš taip ma- 
“Laivas jau 

galva jau 
taip

“Žinoma, kad 
uau!” jis atsake, 
pražuvęs, mano 
pražuvus — tai beveik 
yra. Kai aš pažvelgiau į tų
užlajų, Zigmonte Hawkins, ir 
nepamačiau laivo — na, aš 
esu žiaurus, bet aš susmukau. 
O kas link tos gaujos ir jų pa
sitarimų, tėmyk, kų aš sakau, 
jie yra visai kvaili ir didžiausi

tikrai kų nors 
ar gero,

“Naujienų” jubilie 
jinis numeris

Vasario 24 d. bus išleis
tas “Naujienų” jubiliejinis 
numeris, kuris susidės iš 24 

taip, kaip aš galėsiu Į puslapių. Jame tilps daug 
nuo jų. Bet, klausyk, Zig- įdomių straipsnių, apysakų,
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Nuotaika Reikšmingam
Posėdžiui Užsibaigus

(Kaip ir feljetonas)
... Ir uždarydamas pirmąjį 

jau padidintos ALTASS’o val
dybos posėdj, p. P. Grigaitis 
vėl atydžiai permetė akimis vi
sus mus dalyvaujančius jame. 
Jo taip simpatiškame man vei
de aš patėmijau perbėgant še
šėlį patenkinimo. Tas užgrū
dintas daugybėje kovų nenuils
tantis veteranas matė geresnį 
rytojų.

Jis vedė daug kovų savo aud
ringame gyvenime, besigrumda- 
mas prie naujos socialės ir eko
nominės santvarkos, prie gra
žesnio, teisingesnio ir išmintin
gesnio žmonijos grupių bendra- 
vimosi. Toje tveriamoje idea
le j e tvarkoje Jis tikėjo, žmo
guje įgimtos dorybes ir kūry
binė galė turės daugiau progos 
labiau* ir pilniau apsireikšti. Už
degtas skaistybe to siekiamo 
kilnaus tikslo, jis ir pajėgė pa
švęsti savo visas* jėgas jam, ir 
atsižadėjęs daugelio asmeninių 
malonių, pasisavino asketiškų, 
kantrų kovotojo gyvenimų.

žiūrėdamas į mus, aš paste
bėjau, jis lengvai nustebo. “Kas- 
gi čia? Juk socializmas dar ne
įvyko, o jau tiek daug gražių 
žmonių matau?” Bet, būdamas 
tikru* idealistu, jis tuč-tuojau 
susigriebė ir paguodė save, kad 
tie patys žmonės socialistinėje 
tvarkoje dar aukščiau savo do
rybėje ir išmintyje butų paki
lę.

Nuolaidus savo asmeniškam 
gyvenime, o griežtas ir kietas 
principiniuose susirėmimuose, 
jis, tėmydamas mus su įprastu 
sau pasitikėjimu į žmones, ma
tė, kad ALTASS’o žinksniai pa
greitės ir, kad siekiamas jo ti
kslas paartojo. Jis buvo už
ganėdintas. Juk pasekmingas 
“LITUANICOS II”, pasiekimas 
Lietuvos sužadins- įkvėpimą, o 
nuo įkvėpimo yra tik vienas 
žinksnis prie idealizmo...

X X X
Miteų gi visa senoji, nežinau 

kodėl kai kurių sąmoningai ar 
nesužiniai vadinamos “partinės” 
valdybos nariai, taipgi maste 
kiekvienas savo savy tas jam 
durnas.

Pradėkime nuo pirmininko p. 
A. G,. Kartano. Jis, kaipo dide
lis garbintojas grožės ir galin
gų įspūdžių ieškotojas, jau re
gėjo savo vaidentuvėje didžiai 
įspūdingų “LITUANICOS 11” 
išlydėjimų iš Amerikos ir trium 
fališkų užbaiga jos kelione-. 
Kaune. “Bite gražu ir įspūdin
ga“, be perstojaus kartojo jis 
sau1.*

Musų-gi iš t ikro nepavaduoja
mas sekretorius mielas A. Vai
vada įbedęs savo žvilgsnį į to
lį, užsisvajojo. Tos malonios 
jam svajonės jau nunešė jį į 
tolimų jo ateitį, kur ir jam pa
siseks- didžius ir galingus dar
bus atlikti; o už tai, jis regė
jo dėkingas jam pasaulis aukso 
turtus prie jo kojų paklos. 
Bet ne, jis jų nepriims, o paau
kaus tas visas gerybes visai 
kenčiančiai žmonijai...

Tvirtai patraukęs iš savo sto
ro cigaro ir paleidęs melsvų de
besį tirštų durnų, musų iždi
ninkas, įtakingas p. J. Macke
vičius, vis dar pripratęs viską 
auksu matuoti, mastė. “Your 
talk is cheap. Dabar-gi bus 
geriau*. Daugiau pinigų bus 
ir greičiau mes juos gaubime. 
‘You know, money talka’ ”.

Jisai nesykį jau įrodė savo 
prisirišimų prie pirmykščio AL 
TASS’o veikimo; nesykį ir pa
brėžė savo pagarbų vairuojan
tiems tų darbų. TeČiaus, jis ir 
seniaus keliais atvejais išreiš
kė .pageidavimų paskleidimo 
musų idėjų tarp platesnių sluo
ksnių ir todėl šį posėdi jis su 
i/Žsiganėdinimu teigiamai įver
tino.

Nepripratęs prie mu^ų visuo
meniniame darbe kerštingų 
rietenų, prie tų biauxių iųtri*

gų, musų tas darbštų# Bitinė
lis p. Wm. J. Kareiva, bijojo ir 
vengė visų negražių ir neteik 
singų priešų užmetimų. Dabai> 
gi, pajutęs sumažėjimų opozici
jos, lengviau atsikvėpė. “Ma
žiau kaltins mite, mažiau ir 
niekins”, guodė jis save.

Sumanus, stovintis sargyboje 
musų legalių teisių, jaunas ad- 
vokatas p. A. A. Dobbs irgi 
džiaugėsi, “We are going to put 
this thing over”, ryškiai pa
brėžė jis,—o nusišypsojęs dar 
dadėjo: “And how’.

Tas miteų geras bičiulis, ener
gingas p. Narvidas džiūgavo ir
gi. Mat, jis kų tik pergalėjo 
savo ligų ir dabar jautė artė
jant ALTASS’o pergalę.

Ta drąsi kovotoja už savo, 
o ne kitų įsitikinimus, geroji 
p. B. Bytautienė, ant nelai
mės, susirgus negalėjo dalyvau
ti su mumis, bet aš neabejojau*, 
kad ji, išgirdus apie naujus tal
kininkus, pratarė sau, “Bus 
jaukiau,” nes pirmiaite ji tur
būt dažnai musų tarpe jautėsi 
kaip avelė tarp vilkų.

Paskendęs tik vienoje idėjo
je, būtent svarbume jo užbrėž
to žygio musų jautrus žemai
tis Jonušas (taip ir man pa
tinka jį vadinti) užsimąstęs gal 
negirdėjo visų musų ginčų ir 
kalbų. Jam rodėsi, kad Lietu
vos vardas nublanktų, (jei ne 
blogiau) jo transatlantiniam 
skridimui neįsikuSnijus. Jis at
sidavė savo lėkimo planams ir 
kamantinėjo visų komplikuo
tų aparatų suderinimų toj jo 
galingoje “LITUANICOJE II”.

Nemėgstąs užkulisinės diplo
matijos, aš lemiau nepasiseki
mų visiems tiems slaptiems pa
sitarimams musų susiartinimui 
su* opozicija. Skatinau aš, kad 
mes jau atlikę tokį milžinišką 
darbų, turime su nepritarian
čiais, tik viešai ir atvirai tar- 
tis% Dabar-gi, susigėdęs, kad 
ir šis mano pranašavimas, kaip 
ir daugelis kitų, buvo irgi klai
dingas, aš t.iešinau save, kad 
mes visi bendrai dirbdami gra
žiam tikslui, patobulėsime, o il
gainiui gal pasitaisysiu ir aš.

XXX
ši talka atvyko mums į pa

galbų daugiausiai ačiū papras
tų logiškų samprotavimų. Te- 
čiau#, daugelis geros valios 
žmonių paskatino ją daugiau ir 
greičiau* apsireikšti.

Neįvardinsiu aš čia vieno as
mens, kuris irgi lošė gana svar
bių rolę šiame susiartinime. 
Mat, pas mus yra grupė žmo
nių, kuri nori užurpuoti mono
poliją lietuviškojo patriotizmo; 
ku*ri bando pasisavinti vien sau 
teisę liaudį šviesti, patiekdama 
jai savotiškų savo kaimišką me
nų. Tas būrys žmonių gal tu* 
ir ir kitus ne taip jau aukštus 
ir labiau prozaiškus siekinius, 
ir to delei yra jam pavojingas.

Nei vardo, nei stono tos ypa- 
tos neminėsiu. Mat, bijau,, kad 
jo susirūpinimų ALTASS’o. ger
būviu tas būrys vėl nepanau
dotų jo asmens apjuodinimui 
prieš jo perdėtinius.

Nemažas nuopelną# parinki
me tų itin tinkamų gražią 
žmonių priklauso ir musų my
linčiam gyvenimą ir žmones^ p, 
L. šimučiui. Tiesa, jo keliai 
skiriasi nuo kai kurių iš musų 
pasiryžime pasiekt tobulybę; juk 
mes idealistai turime tik vie
nų visiems bendrą tikslą, bū
tent, tobulybę. Tą idealą jis 
jau surado naująjame testa
mente Išganytojaus, todėl da
bar jis* vien tik ir rūpinasi tas 
Jėzaus idėjas prikepinti žmo
nijai ir išauginti jas. Nors jis, 
kaipo pasekėjas katalikybės ir 
netiki, kad mes galėtumėm vi
sas malones išsemti šioje aša
rų pakalnėje, ir laukia tos lai
mės dasigriebti pomirtiniame 
gyvenime; tačiaus ir čia, gyven
damas tarpe musą,; kompanijoje 
visuomet esti gyvas ir drau!-

gingas (nuo abiejų Žodžių 
draugas, rašomųjų su mažąja 
ir su didžiąja “d”). Jis taipgi 
mums yra gerai žinomas kai
po nepamainomas eksponentas 
—išpildyto jas “žemaičių him
no”.

XXX
Taip, mes gavome gražų bū

rį gabių spėkų. Tas simpatiš
kas, nuoširdus entuziastas p.
J. Hertmanavičius, turįs gabią 
plunksną savo turiningomis 
mintimsi išdėstyti, jau yra su 
mumis. Jis savo pribrendusia 
išmintim bu.'? mums labai nau
dingas.

Pas didžiai kulturingus In- 
sodus turėjau jau progų už- 
girsti mano kolegos žmonų, in
teligentišką p. A. Račkienę. Su. 
įkvėpimu ji kalbėjo apie a. a. 
kunigą Tumą-Vaišgantą, kurio 
ištikima garbintoja, kaip pa
sirodė, ji yrą. Ji mėgsta dai
lę, o ypač literatūrų, tik neži
nau kodėl jų, tokių idealistę, 
prie finansų prikergė.

Dirbs sU mumis ir tvarkin
gas p. G. Stungis. Galime tik
rai apsidžiaugti laimėję tąpri- 
tyrusį knygvedį. Juk tvarka 
kiekviename veikime yra svar
bi—jos mes perdaug niekados 
negalime turėti.

Savo juristinio lavinimosi dė
ka, sakoma, kad teisininkai 
ypač tinka visuomeniniame dar
be. Todėl ir jauno advokato p.
K. Savicko talka mums bus 
itin reikšminga.

Girdžiu, kad p. P. šaltimie- 
fas yra geras oratorius. Tai
gi, mes ir džiaugsimės, kad jis 
savo iškalbingumu prabils į lie-

tuvius ALTASS’o naudai.
Man pasakojo geri žmonės, 

kad p. A. Bacevičiaus darbingu*- 
mas prilygsta tik darbščiai 
skruzdei, o darbo pas mus dar 
taip daug. Darysime pastangas 
užkrėsti jį savo entuziazmu, 
kad jo veikimas butų ir mums 
kuodauftiausiai našu#.

žurnalistai, pp. M. Biekša ir 
J. Poška, neabejoju, išgarsins 
musų siekį minioms ir dar la
biau užinteresuos juos musų 
svarbiu projektu.

Kų nauji musų pagelbinin- 
kai mųstė apie mus, aš į tą gi
lintis nedrįstu, bet noriu tikė
ti, kad įspūdį ant jų mes* irgi 
padarėme neperblogiausių.

Tų dienų, kada įvyko šis į- 
domus posėdis, mane ištiko ma
ža nelaimė. Aš šukuliau savo 
akinius ir todėl buvau priver
stas užsidėti kitus man nela
bai atatinkamus stiklus. Taigi, 
jei kas iš jūsų patėmytų mano 
šiame aprašyme kai kuriuo# ne
tikslumus ir iškrypimus, pra
šau, meldžiamieji, nesmerkti 
manęs, o kaltinti tuos mano 
netikusius akinius.—A. L. D.

DIDI TTC1 Ui

What’s new in news?
Well, “Birute” ha# 

slarted to Work on “Egle 
čių Karaliene”, in full forse.
Parts are being given out and 
the chorus is fast learning the 
songs.

Had you attended the re-

now 
žal-

aiiiiii&to

Lucky Strike perstoto
Metropolitan Opera Conipany

Šeštadienį, 1:45 vai. po piet, Eastcrn 
Standard Laiku, per NBC Raudoną ir 
Mėlyną radio tinklus, LUCKY 
STRIKE transliuos New Yorko Metro* 
politan Opera Company pilnoje operoje, 

“RAUST”. ,

>.i....Iį.hi ii..., Hm inin-p-r

hearsal lašt week, (although it 
was colder than cold outside), 
you would have heard and seen 
what it means to start new 
works in the right spirit.

The tenors and the basses 
are sūrely going to drown out 
the girl’s voices if they keep 
going at the present pace. Yes, 
even “Daddy” Miller is attend- 
ing rehearsals again.

Did you hear what our pre- 
sident, John Sharelis, said con- 
cerning the raffle books which 
have been distributed among 
the members? There are two 
of oUr members, girls at that, 
who have sold the whole book 
of tickets. Undoubtedly the 
boys will try and catch up 
with the girls’ record.

So many new members are 
coming and old one# relurn-

Jeigu Turite Rupturą 
Išmėginkite šį Dykai 
Naudokite bylo Kupiūrai, JulHcnėjuslal arba

NcHcnlai l’rnsIdCJiiHiul. Didelę arba 
Mažesnę ir Juh bunite ant kelio, 

kiniu pertikrino Tūkstančius.

Siųskite dykai įrodymui
Kiekvienas su ruptura vyras arba mote

ris turėtų tuojaus pųrafiyti W. S. Rice, 271- 
N. Main St., Adams. N. Y. dėl dykai ifimfi- 
giniino Šio Pastebfiuno Metodo. Tiktai už
dekite ant rupturos ir pratrukimas užsida
rys naturalifiku budu. taip kad nebus rei
kalingumo vartoti diržo arba kokio kitokio 
dalyko palaildmul. Ne apleiskite progos ir 
prislųskito savo pareikalavimą dčl dykai 
lAmėginimo Šios pastebėtinos Stimuliuojan
čios Aplikacijos. Kokiu prasmė dėvėti visu 
savo gyvenimų kokius tai palaikytojus, jei
gu galima apseiti be jų? Kodėl pastatyti sa
ve pavojuje gangrenos ir kitokių pavojingų 
pasekmių nuo tokios nekaltos ir nesvarbios 
rupturos, kuri tūkstančius privedė prie 
operacijos stalo? Daugelis vyrų ir moterų 
kasdien stato save t tų pavojų, nes jų rnp- 
tura nėra skaudi ir jie gali vaikštinėti. Ra
šykite tuojaus dėl dykai išmėginimo, nes 
tai ištikru yra- pastebėtinas dalykas, jis 
pagelbėjo užgydyti rupturas, kurios buvo 
taip didelės kaip dvi kumščios. Tuojaus pa
rašykite W, S. Rice,, Ine. 271-N. Main St.. 
Adams, N. Y.

T**?**

ing that our secretary hasn’t 
been able to line up the credits 
as yet. Būt we will let you 
know very soon in the near 
future who has the lead in 
bringing in the most new mein- 
bers, Watch for results in our 
colu’mns.

By the way, what, happened 
to Stove lašt Thursday? Uis 
good record is broken, būt with 
a good reason I think. And, 
our Tony has a role in the new 
opera. Rehearsals are sweet- 
ened by Martha’s fudge. It dis- 
appears too fast to suit me.

See you at rehearsal.
Helen. -

PATENTS
Laiku, daug reikta 
prie patentų. Nertal- 
kuoklt vilkindami au 
apaangojloin ■ a ▼ o 
■u manymo. Prialųe- 
kitę braižini ar mo
delį dėl iaatrukeljų. 
arba rodykite dėl 
NEMOKAMOJ kar- 
gntėa “Bow to Ob- 
taln • PaUoV’ - 
vrntlon” formoa. —t.-,------
už informacijaa kų daryti. ■••!- 
rallnlįlmal laikomi paslapty ja.
OreitM. atkartos, rapeatingas pa
tarnavimas.

DYKAI 
KNYGKLft 

ir" lr""Bee<w« •« »*-

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reųlstared Patent Attorney 

«9-A SMority Savinas A C»rib>wcW 
Bank Eaildlng

(Directly aeroaa Street from Patent Offlcal 
VTASHINOTON. D. C.

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

•500.00
IKI

3000.00
Universal Mortgage and Investment Co

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

Bus Geriau ir Sutaupysite Pinigų Pirkdami 
Gėrimus Pas

The Bridgeport Liąuor 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 viena ar du butelius vartotojams; jie gali pirkti nuo 
musu kostumerių.

Mes esame tiesioginiai distributoriai dėl sekamu spiritinyčių;
PENN—MARYLAND CO., Ine., HIRAM WALKER & SONS, 

AMERICAN MEDICINAL SPIRITS CO.
Tiiis advertiHcmeift is not inlcndod to offcr whiskey for sale or delivery in 

nny statė or community whercin the advertising. sale or ūse 
t herco f is unlawful.

1VE r F -
nių lapų • • • kadangi viršutiniai lapai yra

• e

nedasivystę • • . jie yra nenunokę • • • Jie 
išduotų šiurkščius durnus.

TAIPJHL JL.JHLJBLJHL Luckies nau
doja puikiausio tabako tiktai vidurinius lapus 
• . . kadangi viduriniai lapai yra lengviausi, 
gležniausi, švelniausi.

\r_jL. JBLJ Luckies nenaudoja apatinių 
lapų, kadangi apatiniai lapai yra žemesnės 
kokybės. Jie auga arti prie žemės ir yra 
kieti, stambus ir visuomet smėlėti.

Išdirbime Lucty Strike, mes istikrųjų atmetame 
didesnę tąbako augalo dalį—kadangi mes išren
kamo tiktai vidurinius lapus—ir už tuos viduri
nius lapus ūkininkams užmokama aukštesne 
kaina. Mes nenaudojame viršutinių lapų — 
kadangi anie yra nedasivystę. Nei apatinių lapų 
—kadangi tie yra žemesnes kokybės—kieti, stam
būs ir visuomet smėlėti. Bet sic viduriniai lapai

, \ v
yra lengviausi lapai, Švelnūs, gležni, kaip šilkas. 
Ir todėl tik šie viduriniai lapai naudojamą išdir
bime Luckies, pilnai prikimštų cigaretų—taip 
apvalių, taip kietų, laisvų nuo liuosų galų. 
Tabakas nebyra ląuk. Štai kodėl Luckies trąu* 
kiasi lengvai, dega lygiai—ir visuomet yra lengvi 
ir švelnūs ... Ir taipgi—“It’s toasted”—dėl 
gerklės apsaugos—dėl puikesnio skonio.

Nfe vidutiniai lapai—-jie yra nedativyitf—jft 

yra iiurltftihl

risuomet Puikiausiae Tabakas tiktni Viduriniai Lapai
iru, l.l t. - - ' ■ ' . '

■^>1 Coj)vrlgį)t, 1934. Tbe American Tobacco Company.,

Derliaus Grietinė
“Gležniausias, lengviausias, 

švelniausias tabakas”

NB apatinlai lapai—jie yra iemetnėt kokybei 

—-tlambūs ir viiuomei sinilėli!

& j •«».! 1' i'-A, t. ' - ..Mr <•„ -ji .

______
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, vas. 15t 19346

KONTESTO EIGA

COMMUNITY MOTORS, Ine

darbš

LAIPSNIS PIRMAS

tas pigiau negu tele

j. SINKUS

Turi 1465 balsu

NON GRADUS

UŽDRAVAITIS
DOM. ŽUKAS

Turi 543 balsų Turi 470 balsų

Turi 965 balsu

Garšinkitės “N- nose
BARNIšKIS

BALČIŪNAS
Turi 180 balsų

Turi 357 balsų
Turi 280 balsų

ADAMS KAVALIŪNAS

26 Palmerston AvėANT. RUZAS
Turi 80 balsų

Turi 80 balsųTuri 110 balsų

P. ATKOČIŪNAS
1634 S. 48 Ct.

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

nas . 
gos.

Šie

3409 Williams Avė, 

Detroit, Mich.

Turi 125 balsu

ANT. KAZAITIS
3450 S. Halsted St 

Turi 1195 balsų

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė, 

Rockford, UI. 
Turi 390 balsu

Jau 
kaip 
lestas,

KAZAKEVIČIA 
Pittston, Pa.

)224 Bumside Avė, 
Chicago, III.

M. KOVAITIENfi 
700 S. 9th Street 

Herrin, III.
Turi 40 balsų

Canada.

Turi 100 balsų

J. METELIONIS
1015 Quarry Avė. 
Grid Rapids, Mich

Turi 160 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St 
Waukegan, UI. 
Turi 1010 balsy

A. NARBUTAS 
1033 W. 103 St.

6941 S. Talman A v 
Chicago, III.

Toronto, Ontario

G. A. ARMONAS
1782 E. 47th St. 

Cleveland, Ohio.

ONA VILIENfi 
(ŲždrovaitS) 

1646 N. lįvlng Av, 
Turi 180 balsų

E.. NORGAILIENĖ 
4459 So. Richinond 
Tel. Lafayette 5647 

Turi 1490 balsų

V. TUMOSAITĖ
3252 N. Nagle Avė.

Chicago, III.
Turi 503 balsų

Atsi-
15 men.; A. Stuk- 

ave.<

J. VILIS

2135 N. Spaulding 
Avenue

P. DEVEIKIS
1518 So., 48th Ct 

Cicero, III.
Turi 1100 balsu

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago, III.
Turi 887 balsų

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av. 

Chicago 
Turi 310 balsų

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

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1077 balsu

ALBERT DIKSAS 
8341 S. Auburn Av 

Chicago 
Turi 179 balsų

K. G. URNEŽIS 
4607 S. Talman Av, 

Chicago.
Turi 940 balsu

4031 S. Talman Av 
Chicago

Turi 540 balsų

Wentworth avė 
“ruiminghauzę” 
atsinaujino “I 
6236 So 
užlaiko valgyklų 
amerikoniškus ’ 
valgius, davė garsinimų; M. Vangelis

F. Nainis, 1248 W. 
kuris užlaiko alinę ir 
įstaigų, atsinaujino 

A. Guzauskiene, 5119 So. 
'kuri užlaiko 
ir valgyklų, 

J. Baskis, 
Western avė., kuris 

r gamina 
lietuviškus

J. Raudonis, 4540 S. Rock- 
well st.

J. Rakauskas, 4133 S. Sac- 
ramento avė.

Gerbiamieji Chicagos ir apie- 
linkės lietuviai, aš pirmu kartu 
darbuojuosi “Naujienų” kon- 
teste ir neturiu tiek pažinties, 
kiek kiti kontestantai. Tad, 
prašau tų skaitytojų, kurie no
rite padidinti mano balsų skai
čių, parašyti man laiškutį ar 
pašaukti per telefonų, Lafayette 
5647, o aš busiu už tai labai 
dėkinga.

Ačiū širdingai tiems, kurie pa- 
šaukėte mane, o dabar lauksiu, 
kas padės man toliau.

E. Norgailienė.

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

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 180 balsų

ELS1E MARTIN 
4508—8th St. 
Kenosha, Wis. 
Turi 820 balsų

šia lietuvių mergaite. Dabar 
matome jų Naujienų Kontes
te, užrašinėjant Naujienų pre
numeratas. Mes visi žinome, 
kad suaugę moka darbuotis, 
bet kada tokia 18 metų jau
nuole bando konkuruoti su se
nais, patyrusiais kontestantais, 
tai jai privalome pagelbėti, kad 
palaikyti jos energijų

Todėl
si ra syti Naujienas 
apgarsinimų 
jų ii 
šiutė su mieli 
atsilankys 
sade

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Upudziu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

dantį* nauju budu. Musu che- 
—X—] pagalios surado sustata 
kurą iitilcro Ivaičia nedrasky
dama* dantų emalis «— tas sun
ku* uždarini* pagalios tapo ii- 
rižtas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Latnbart Pharmacal Co., Saiat 
Lovb, U. S. A.

Mes dažnai matome 
čių vyrų ir moterų, kurie dir
ba visuomeniškus darbus. Esa
me pripratę prie to ir nesi- 
stebim. Bet kada patėmijame 
jaunuolį ar jaunuolę darbuo
jantis su4 tokiu noru, kaip jau
na panele Vernis Tumošiute, 
tai ištikrųjų labai malonus ap
sireiškimas. Ir mums netik rei
kia džiaugtis, 'bet ir padėti

Nors šių savaitę beveik vi
si kontestantai savo balsų skait
lių padidino, bet visgi neužtek- 
tinai, kad persikelti į augštes- 
nj laipsnį. Senas Petras ir F. 
Bulawas jau siekiasi 4 laips
nio, o antras laipsnis dar pa
silieka tuščias.

P-nia Norgailienė, J. Sinkus, 
J. Ražaiti,s- ir P. Deveikis se
kančia savaitę turėtų būtina: 
pasiekti laipsnį antrų. Apie 
laipsnį pirmų višai neabejoju, 
kad J. Sipialis, J. Mačiulis, P. 
Atkočiūnas, K. G. Urnežis, p. 
Martin ir dar gal kuris atei
nančių savaitę pasieks, nes jiem 
tik po kelis balsus jau truk-

AČiu segamiems rėmėjams: B. 
Stupelis, 4545 S. Paulina st., 
kuris užlaiko garažų ir groser- 
nę; Z. Sireikis, 4549 S. Paulina 
st., užlaiko bučernę ir groser- 
nę; J. Pusčius, 4518 S. Mozart 
st.; K. Kesko 2414 West 34th 
St., atsinaujino “N” 15 mėne
sių. širdingai ačiū. Supratote 
šio darbo vertę ir nepasigailė
jote mXn balsų.

E. Budvitis, 1809 West 46th 
st.; Antanas Gurin, 4253 S. 
Campbell avė. Skaito “N.” nuo 
pat jų užgimimo ir sako, kad 
nori jas skaityti dar šimtų me

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

raikai

dama* dantų emalėa

Aš manau,' kad nei vienas 
lietuvis, kuris prisilaiko lietu
viškumo, negali apsieiti be 
“Naujienų”. Gerbiami, lai ne
siranda nei vieno namo be 
“Naujienų”. Naujienos visuo
met su mumis. Jos mus moki
no per 20 metų. Remkime jas 
ir padėkime joms daug tokių 
laimingų jubiliejų sulaukti ir, 
1 ad teiktų rimtus rašius, taip 
kaip praeityje.

Parodykime “Naujienoms” 
savo dėkingumų už tarnavimų 
musų naudai jas užrašydami 
sau ar giminėms Lietuvoje. Pa
siųskite man atvirutę už vieną 
centų 
fonas, o aš patarnausiu jums 
su šypsą ir neturėsite jokių ne
smagumų.

štai musų rėmėjai: Peter 
4523 So.- Francisco

Petruševičius, 6462 So. Central 
avė., kuris užlaiko aludę Ciea- 
ringe ir parduoda geros rūšies 
alų ir cigarų, užsirašė “N.” 
15 mėnesiu, c

Visiems, kurie darė biznį 
per Senų Petrų, tariu širdingų 
ačių. Reikalui atėjus, šauki
te CANal 8500 ar pasiųskite 
laiškų. Senas Petras.

visi, kurie norite už 
duoti 

)dėl nepašaukti 
žinau, kad panele Tumo- 

noru pas jumis 
Jos telefonas Pali- 

4633. '
Vytautas Beliajus.

Mrs. E. Norgailienė 
rašo:

sukako du menesiij 
eina “Naujienų” kon- 

Yra malonu pasaky
ti, kad kiekvienų savaitę, 
žinksnis po žinksnio darbas 
eina pirmyn. Žinoma, reikia 
dirbti, kad gavus naujų skai
tytojų ar garsinimų į “Naujie- 

Pasekmės būna neblo-

ave., G. Druktainis, 3833 West 
66th st. Abu atsinaujino “N.” 
15 menesių. Jie yra nuolatiniai 
skaitytojai.

Tariu visiems širdingą ačiū 
ir lauksiu daugiau pakvietimų. 
Tad iki pasimatymo vasario 25 
d. Ashland Boulevard Audito
rium. Tik nepamirškite atsineš
ti su savim “ekstra” pinigų, nes 
aš ten busiu.

K. G. Urnežis,
^607 So. Talman avė.

Juk, kada: jaunomis dieno
mis taip darbucįjaSi, lai gali
me tikėtis, kad kai užaugs, bu‘s 
gera darbuotoja draugijose ir 
abelnai, visuomeniškame judė
jime. t|» jL)

Panele Tųmošiųtė pirmą kar
tų pasirodė prieš tūkstantinę 
minią pasaulinėje parodoje Lie
tuvių dienoje, kaipo sveikiau^-

Paremkite kontes 
tantę Venus Tu- 

mošaitę

žmones darė biznį per 
Petrų:

S. A. Alekna, 2525 West 63rd 
Street, siuvėjas, kuris užlaiko 
didelę šapų ir yra gerai paty
ręs siuvėjo darbe. Užsirašė 
“N.” 15 mėnesių; J. Markus, 
2408 West 71st strect, užlaiko 
alinę ir yra senas “Naujienų” 
rėmėjas ir skaitytojas 
naujino 
nis, 10851 So. Michigan 
kuris dirba pas p. Benienę, 
alinėje, už baiitenderį, užsira
šė “Naujienas”; A. Balchunas, 
158 E. 107th st., kuris užlaiko 
gražiai išpuoštų svetainę pa
rengimams ir alinę, ir yra ge
ras “N.” rėmėjas, davė garsi
nimų į jubiliejinį numerį; J. 
Talacka, 147 E. 107th st., ku
ris užlaiko alinę ir cigarų 
krautuvę, .atsinaujino “N.” 15 
mėnesių 
59th st., 
cigarų

ONA 
KAčERAUSKIENĖ
2605 W. 48rd Street
Tel. Lafayette 8157

Turi 215 balsų

Seno Petro biznis 
konteste

lasų tikras, kad jie “Non 
GraduL” skyriuje nepasiliks, o 
iki Naujienų Jubiliejinio vaka
ro ir antrų laipsnį pasieks.

T. Rypkevičia.

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius
LAIPSNIS TREČIAS

1

Iii#®

P. MARTINKAITTS 
(Senas Petras)

1739 So. Halsted St.
Turi 7032 balsų

2

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 6876 balsu
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A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. . 

Toronto, O. Canada, 
Turi 80 balsų
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Ketvirtadienis, vas. 15, 1934 NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

ALTASS ŽINIOS
Centralines Valdy

bos Susirinkimas
Antradienio vakarą įvyko 

Universal Club kambariuose 
pirmas padidintos ALTASS 
Valdybas- susirinkimas, į kurį 
atsilankė visi Valdybos nariai, 
išimant p-ią Bytautienę, kuri 
jau antra savaitė serga ir to
dėl negalėjo dalyvauti; buvo 
taip pat ir spaudos komisijos 
nariai. Valdyba užsibrėžė atlik
ti keletą stambių darbų, ku
riems buvo sudarytos įvairios 
komisijos..

Pirmas darbas bus baigti or
ganizuoti vietinius* kolonijų ko
mitetus (Bridgeporte, West Si- 
dėje, ir k.). Komisija šitam 
darbui susidės iš pp. Kareivos, 
Hertmanavičiaičs ir šaltimie- 
ro.

Toliaus nutarta be atidėlio
jimo padaryti planą aukų rin
kimui tarpe biznierių ir profe
sionalų, kurie dar neturėjo pro
gos transatlantinio skridime 
reikalą finansiškai paremti. Į 
komisiją, kuriai pavesta šį da
lyką tvarkyti, įeina prez. Kar- 
tanas, Mrs. Bačkus, Bacevičius. 
Hertmanavičius, Savickas- ir 
Stungis. Jie pasikvies į talke 
ir spaudos komisiją.

Tuoj po Velykų numatoma 
surengti šokius Trianon sve
tainėje, susitariant su moterų 
draugijomis ir jaunuomenės 
organizacijomis, šiuo darbu u-

pinsis p. Dobbs, p-iA Hačkienė 
ir p. šaltimieras.

Viso reikės sukelti $15,000.

Išklausiusi lakūno James-Ja
nušausko paaiškinimą apie lėk
tuvą, -kuVį ALTASS jau yra 
nupirkusi ir davusi Lockheed 
korporacijai $1,000 rankpini
gių, ir apie numatomas išlai
das specialiems gazolino tan
kams, instrumentams ir kitoms 
įtaisoms. Valdyba nustatė su
mą, kurią ALTASS turės su
kelti, kad skridimas per okea
ną galėtų būti įvykintas.

Ta suma — $15,000.
Pasiremiant centro iždo ir 

kolonijų komitetų raportais, ap
skaičiuojama, kad ALTASS da
bar turi apie $7,000. Bet dides
nioji dalis tų pinigų dar nėra 
priduota iždininkui, kadangi 
kolonijos tęsia vajų ir stengia
si pasiekti tam tikras “kvo
tas”, pirma negu jos pasiųs 
pinigus į centrą. Daugumoje 
stambesniųjų kolonijų pirmoji 
to vajaus- dalis bus užbaigta 
apie 20 dieną šio mėnesio. Ta
čiau Valdyba nutarė paragin*. 
ti, kad ir visi kiti komitetai, 
aukojusios draugijos ir kolek
toriai priduotų pinigus ne vė
liau, kaip kovo mėn. 15 dieną, 
kadangi pagal sutarti su aero 
plano savininkais už jį turės 
būti užmokėta visa kaina iki 
kovo 31 d.

Atėjus pavasariui, manoma 
surengti eilę didelių aviacijos 
dienų Chicagoje ir kituose 
stambiuose Amerikos lietuvių 
centruose.

Trumpus pranešimus. apie 
ALTASS darbo eigą ir finan
sus Valdybai davė sekretorius, 
iždininkas, finansų komisijos 
pirmininkas ir knygvedys. Dis
kusijos bu*vo labai gyvos ir 
susirinkime visą laiką viešpa
tavo maloni draugiška nuotai
ka. Tvarką vedė prezidento 
pakviestas- užimti pirmininko

vietą P. Grigaitis.
Reguliariai Valdybos mitin

gai nutarta laikyti kiekvieno 
mėnesio antrą antradienį. Jei
gu pasitaikytų svarbesnių rei
kalų, tai prezidentas su sekre
torium galės sušaukti nepa
prastą susirinkimą.

Mitingui pasibaigus, apsižiū
rėta, kad beliko tik 5 minu- 
tos iki pabaigos Užgavėnių. 
Užsigavi" t jau buvo pervėhi, 
reikėjo skirstytis namo.

Dalyvis.

Republikonas, vaka 
ro vedėjas Demo

kratams

— republikonui, nes primary
— ne balsavai už jį, bet vien 
tik už savo partijos žmogų. 
Kad primary butų slaptas bal
savimas tai kas kita — galė
tum apgauti — bet kadangi esi 
čekiuojamas — tai jau negali 
prigauti. Ir dabar, tame su
sirinkime republikonai skun
dėsi kad Govicr “no good” — 
ir net vakaro vedėjas p. Lutz 
išpasakojo — dėl ko ir kam 
jie pyksta ant Govier, dabar
tinio Ward Committeemano. 
Didžiausia priežastis tai “džia- 
bas”.

Tuom susirinkimas baigės, 
vietoj pagerbimo Abraham 
Lineolno, vien girdėjosi var
das Sheldon W. Govier.

Šeštadienį laidoja
mas studentas Kaz 

Juozenaitis
šeštadienį bus laidojamas 

studentas Kazimieras Juozenai
tis, kuris mirė užvakar Lincoln, 
III., kur lankė technikos insti
tutą. Buvo 15 metų amžiaus. 
Chicagoje tėvai gyvena adtesu 
3743 W. 62nd pi., iš kur įvyks 
laidotuves, patarnaujant grabo- 
riui X. J. Bagdonui. Mirė plau
čių uždegimo liga.

Ta pačia liga sunkiai serga 
velionio brolis Antanas Juoze
naitis, 19 m. amžiaus. J j gydo 
Dr. Naryauskas.

cą revolverį, vertė ji atidaryti 
saugiąją kasą. Vienas iš jų lai
ko negaišindamas pradėjo 
graibstyti įvairius daiktus.

Jiems bešeimininkaujant į 
krautuvę įėjo Bruno Zaleski, 
2642 W. 63rd st. Kaip tik pa
matė kas darosi, tuoj spruko 
per duris ir pašaukė policiją. 
O vagiliai nusigandę patraukė 
laukan per užpakalines duris, 
per kurias ilgai jiems teko eiti, 
nes buvo užrakintos. Kuomet 
atvyko policija jie nebuvo toli 
nubėgę ir lengvai pateko į “tei
singumo angelų” rankas.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisai- 4645 S. ASHLAND AVĖ 

Ofiio vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal iutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namą Tel. i Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Griiu tf Eutopot ir uil įtrakrikuoja 
ttnoįoį virtoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
5335 So. Halsted St 

T.L BOULBVĄRD ,1,»

Atdara 24 valandas

ELZBIETA ŠKUDIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 diena, 0 vai. ryte 
J 934 m., sulaukus senatvės am
žiaus, gimus Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio vaisė., Strulionių 
kaime. — Amerikoj išgyveno 24 
metus. — Paliko dideliame nu
liūdime sūnų Izidorių, marčia 
Alena ir posūnį Juozą Skutų, 4 
dukteris Kotrina Keturakienę, 
Juzę Stonkienę, Jadviga Ja* 
siuniene ir Veronikų Šmitienę 
ir 4 žentus. Taip pat brolį Po
vilų Runelį ir jo šeimynų ir de
šimtis anūkų, taipgi artimus gi
minės ir draugus, o Lietuvoj 
brolį, seserį ir daugiau giminių,

Kūnas pašarvotas randasi 
5923 So. Racine Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 17 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos škudie- 
nės giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Sunai, Dukterys, žentai, 
Marčios ir Giminės.

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

14 d. 8 vai. vakaro 
sulaukęs 21 mėnesio 

gimęs Chicago, III. 
dideliame nuliūdime

ROBERT GEDART
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 
1934 m. 
amžiaus; 
Paliko
motina Stelių. Ieva Joną, bro
li John, Jr., dėdę John Spitlis 
ir jo moterį ir giminaiti Al
fonsą, bobutę Elzbieta Gedar- 
tiene, Marcelin ir Joną Sriubus 
ir dukterį Rūta ir labai daug 
kilu giminių.

Kūnas 
4532 So. 
dotutviu 
pranešta
c i. į u šaukite tel. Lafayette 4189

Nuliūdę liekame
Tėvai, Brolis ir 

Giminės.

pašarvotas randasi 
Rockwell St. Apie lai- 

diena ir laika bus 
vėliau. Dėl informa-

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, tel. 
Republic 3100.

METINĖS MIRTIES 
SUK AKTU VŠS

K AZIMI ERAS YOZĄ N AITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 dienų, 4:30 valandų 
ryte 193*1 m., sulaukęs 15 me
tų amžiaus, gimęs Chicago, III., 
o mirė Lincoln, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Ona, tėvų Stanislovų ii 
4 brolius, dėdę W. Yozanaitį ii 
cioce Kišimas Wisconsine, dau
gelis draugu ir giminių.

Kūnas parvežtas iš Lincoln, 
III. ir pašarvotas randasi 3743 
W. 62nd PI.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
vasario 17 dienų, 8:30 vai. ryto 
iš namu į bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Yoza- 
naitis gimines, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame. 
Motina, Tėvas Broliai, 
Dėdė ir Ciocė . e* 

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100.

MORTA BULAUSKIENĖ 
persiskyrė su šiuo pasauliu 18 
diena vasario mėn. 1933 m., 
sulaukus senatvės, gimus ir mi
rus Lietuvoj, Telšių mieste.

Paliko dideliame nuliūdimų 
Amerikoj dukterį Petronėlę 
Dobrovolskienę, žentų ir 4 anū
kus ir sūnų Vincų, marčių Ge
novaitę. o Lietuvoj dukterį ir 
žentų Vizgaudus, sūnų Petrų, 
anukus, vyrų Adomą, augintinę 
Eugenijų ir giminės.

Liūdnai atminčiai musų bran
giausios motinėlės bus laiko
mos šv Mišios Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje 17 d. va
sario mėn. 1934 m., 7:30 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus at
silankyti i pamaldas, o paskui 
ir j namus po nur. 2317 So. 
Hoyne Avė.

Mes Tave Mus brangiausioji 
motinėle niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grjši, bet mes anksčiaus ar vė
liaus pas Tave.ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nubudę lieka.
Duktė, žentas, Anūkai 
ir Giminės.

WEST PULLMAN — Vasa
rio 12 1934. West Pullmano 
Park mažojoj svetainėj buvo 
sušauktas masinis susirinki
mas pagerbti Abraham Lin
colno dieną, bet iš tiesų tai tik 
buvo demokratų politikierių 
mitingas, bei pradžia kampa
nijos Stephen J. Michudos j 
Ward Committeemano. Pir
mas kalbėtojas buvo perstaty
tas Julius P. AVaitches. Savo 
kalboj — vien tik minėjo 
Sheldon AA7. Govier — dabar
tinį demokratų partijos AVard 
Commi t locmaną. Papasakojo 
kaip jis tapo suviltas per jį, 
nes tiek daug metų dirbęs dėl 
jo labo — ir nors buvo jam 
prižadėtas džiabas bet ligšiol 
Sheldon AAr. Grovier neišpildė 
savo prižadų, ir per tą AVait- 
ches pamėto rėmimą Govicr 
dabartinėj kampanijoj už 
AVard Committeemaną. Ra
gino visus čia susirinkusius 
paremti Michudą.

Po AVaitches sekė moteris, 
kuri ir kerštą turinti prieš 
Govier’ą, nes ir ji negavusi 
džiabo — nors turėjusi džiabą 
kaipo Election clerk, laike rin
kimų, — bet dabar jos vietoj 
pastatęs kokią tai lenkę — nu, 
ir kaip anglai sako, — I have

Kad demokratas piktas ant 
demokrato, tai nieko tokio, 
bet kad republikonas pyksta 
ant demokratų Ward Commit
teemano, tai man keistai pasi
rodo. Jeigu esi republikonas, 
reikalą turint eik prie savo 
Ward Committeemano, nes jis 
tavo partijos žmogus. — Ir

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

Kvietkiiunkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7814

Vasario 10, 1934 Juozas Gai- 
dilis, kuris užlaiko karčiamą, 
12304 So. Halsted St. — po 
vardu “Royal Tavern”, buvo 
surengęs prieš gavėnios balių. 
Atsilankė nemažai svečių tą 
vakarą, linksminosi iki vėlu
mai, nes pas Juozą uždarymo 
laiko nėra — jo vieta yra Ca- 
lumct parke. Iš biznio atžvil
gio viskas eina geryn, nes da
bar liko vienas, o pirma turė
jo pusininką. Kaip Chicagoj 
saliunai užsidaro — tai pas 
Juozą biznis eina visu smar
kumu. Todėl, jeigu kurie ma
note, kad 1 vai. iš ryto yra 
pervčlai pamatyti Juozą, tai 
apsirinkate, nes Juozo Gaide
lio vieta atidara 24 valandas.

Vietinis.

Suėmė du vagiu už 
puolusius lietuvio

MARQUETTE IPARK. — Už
vakar po pietų buvo suimti ke
turi vagiliai, du kurių bandė 
apiplėšti lietuvio Ralph Andre- 
liuno brangenybių krautuvę, 
2650 W. 63rd street. Jie atėjo 
į krautuvę ir atkišę i savinin-

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Tberam 
® Midvife 

610° South Alha^i

Phone 
9252 

prie gim 
namuose ar Ii 

duodu ma- 
treat- 

ment ir magnetic 
blanketi ir t. t. 
Moterimi it tnergi- 
nomi patarimai do 
vanai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Kc
BAKING 

POWDER 
Double Tested/ 
Doub/eAction.'

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez Tel. Victory 2343

DR. BEHTASH
756 W. 35th St 

. Cot of 35tb (f Halsted Su./ 
OFinr valandos nuo I-3. nno 6t30-8t5S

Ncdčldieniait pagal (atarti

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th SL

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

lietuviai Daktarai

ŠAME PRICE
-tadcuĮ

AC Al VFADC 254
MILLIONS OF POUNDS OSiD 

BV OUR GOVERNMENT

DfL MARGER10
PRANE&IMAb

Penikiltau i erdvesni n patogesni

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
*«entadieniai> nuo 10 iki < 

F’hon* Bonlrvard 648«

Lietuviai Daktarai
Amrnko’ Lietuvių Daktarą Dr

N anai.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialittai
Palengvins akių, įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiemi reika 
lams Kaina prieinama

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO. ILL.

DR C K KLIAUGA
DENTISTAS

242(1 W. Marųuette Rd.
Pbon. HEMLOCK 782b

Ofito Tel. Boulevard 5914

l»R NAIKEUS
>56 W. 35tb SI

(Cot ot 15tb B Halsted Su./ 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
itiso <alandos; nuo 2-4. auo 7 

Mcdėldientat* ragai sutarti

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

Kenvrood 5107

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS 
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

Tel 
VALANDOSi 

ano

«par

9 iki 11 valandai ryte: 
6 iki 8 valandai vakarenuo 6 iki 8 valandai vakare Kmnc

ivtntadunto it ' krtvtrtadirnio

A K Rutkauskas. VĮ D
♦♦4g South W»tttrr 

Tel Lafaveto *«4#

A. M0NTVID. M. D 
Weit Town State Bank Bldg 

2400 W Uaditon St
1 n iki 4 po pietų. 6 ik» * ••

Tel Seeley 7 330
Mamą telefoną* Brunevick 040

nuo 9 <k> 
nuo * <k» 9

•aianda> w 
*alanda< »akarr

Tel. Yatd, 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
įkaito.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
- kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monro. 3377

Pbon» Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Galando* nuo 9 iki 8 vakar. 
Scredoj pagal lutartj

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
- . .. ■ ’.l"

JUOZAPAS EUDEIKle]
— IR — gĮ

TĖVAS w
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrąngumo J 

Laidotuvėse.... . Pašaukite..!:..;.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių eu firma tuo pačių vardu)

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

DU T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUF 
Telefonai Visginis 0036

TeL

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkeje. 
Didelė ir graž< 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV 
—n im ■.,. .;----- -----

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct
Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus
Lietuvis graborius

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų' busite užganėdinti. 
TeL Canal 2515 arba 25lt 

2314 W 23rd PL Chicago 
SKYRIUS ♦

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T«l. REPUBLIC 3100

T<1. Cicero 1109 Ir 859 J
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO. ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Uarquett« Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimu
ir

6600 South Artetian Avrntu 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halttrd Strrrt 
CHICAGO. ILL.

R"

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai iietuviamr žinoma* pei *5 ai 
tui kaipo patyrei gydvtoja* chirurgą* 
akušeris

Gydo «tatgia* u chromikai liga* vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me 
todui X-Rav ir kitokiu* elektros prie 
taiso*

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

siandos nuo 10—12 pietų ir 
-mo 6 iki 7t3O vai vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hlldt Ptth 6755 tt Centrui 74ųa

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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9
vai..

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis tr nedėliomis pagal sutartį 
Rttidtncija 6631 So. California Aut 

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd St„ Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
. DENTISTAS

6558 Sb. Western Avenue 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vale. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURO KAflN
♦ 63) South Athland Avtntu 

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

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki U
Rez Telepbon* Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visf 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St. 
arti 81 st Street 

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

dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

Ra*. 6515 So. Rocktvtll 9t- 
Tel. Republic 9723

JOHN B BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7000: valando* 0—*

W. Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PuaedUlo. Berodo* ir PStnyčloi rak. * IM • 

Teletoua* Canal 01»«
Namai: 6459 S. Rockvrell Stredl

Olanduko. Ketverto Ir Subato* rak. y Urt g 
■al»to»a* BINNI
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> “NAUJIENŲ” 20™ JUBILIEJUS i .Mūšy Draugijų
<
i 
(

Dūmei
ŪKININKO NUOMONĖ

“NAUJIENAS”
APIE

jubiliejus 
vra didelė šventė darbo žmonėms. Jos per 20 
metų tarnavo lietuvių darbo žmonių reikalams. 
Jos nenuilstamai sėjo apšvietą ir rėmė kultu- 
rinius darbus, tarp musų lietuvių išeivijos šio
je salyje ir kitur.

Per tą laiką musų gerbiamas laikraštis 
yra nuveikęs daug naudingo darbo pažangos 
srityje. “Naujienos” ne vienam lietuviui pa
rodė kelią į geresnę ateitį ir išblaškė prieta
rus, kurių mum"? netruko. Kelias, kuriuo dien 
rastis “Naujienos” ėjo neiškrypdamos, buvo 
gana sunkus. Priešai iš kairės ir iš dešinės 
visą laiką tykojo kokiu nors bildu pakišti joms

Naujienų” dvidešimties metų
per tuos dvidešimtį me- 

pasiliko

atsiradi-
Jos yra

koją. Ypatingai tai buvo daroma iš kairiųjų 
pusės, taip vadinamų komunistų. Tiek praei
tyje, tiek dabar jie nešvariausiais budais šmei
žia “Naujienas” ir skleidžia visokius melus. 
Visa tai daroma tuo tikslu, kad pakenkti laik
raščiui.

Bet “Naujienos
lų atsilaikė prieš savo priešus. Jos 
tvirtos savo principuose ir idėjose.

“Naujienas” skaitau nuo pat jų 
mo. Sif jomis aš pasiliksiu ir ateityje,
žibintuvas, kuris rodo kelią į progresą.

Su šiuo 20-ties metų jubiliejum aš svei
kinu “Naujienas” ir linkiu joms gyvuoti dar 
ilgus metuts. Taipgi linkiu ilgo amžiaus P. Gri
gaičiui kaipo senam revoliucionieriui, redak
toriui ir žymiam darbuotojui.

Freesoil, Mich. — Ūkininkas.

“Miss Naujienos” Kontestas 
progresuoja šuoliais

Vakar gavusi virš 2,000 balsų p-lė A 
Rakauskaitė užima pirmą vietą

balsai paaugo 
J padanges” iš-

turėjo

yra iš 
Ji ian- 

nors 
cent-

Chicagoje, Bridgeporto, ji

“Miss Naujienos” kontesto 
balsavimai pradeda įsismaginti.

Kon tęsiančių 
tūkstančiais. “
kilo p-lių Rakauskaitės, Stra- 
domskaitės, Kampikaitės ir, 
ypatingai, p-lės J. Soriutės bal
sai. Bet pirma vieta teko p-lei 
A. Bakauskaitei. Ar ji atsilai-

I kys prieš kilu kontestančių 
“atakas” ir pasiliks pirmoje 
vietoje, kad laimėti ti'tulą “Miss 
Naujienos” ir dalyvauti Nau
jienų Jubiliejiniam Vakare, 
Ashland Blvd. Auditorijoje?

Balsai už ją vakar atėjo 
pluoštais, iš įvairių miesto da
lių, net ir iš tolimųjų kolonijų, 
kaip New Yorkas, Yonkers, 
Clevelandas, Kanada, etc. Pa
gal vakar dienos “Naujienose” 
paskelbtas skaitlines ji 
2,020, o šiandien 4340!

P-lė A. Rakauskaitė 
Hyde Park apielinkės.
ko aukštąją mokyklą ir, 
gyvena toli nuo lietuvių ' 
ro 
priklauso prie “Pirmyn” cho
ro, dalyvauja jaunųjų jėgų vei
kime ir yra labai populeri. Per
nai metais ji buvo viena iš lai
mėtojų Lietuvių Dienos Kara
laitės konteste, gaudama vietą 
“Karalaitės” svitoje.

Beveik tūkstančiu balsų už
pakalyje p-lės Rakauskaitės pa
liko V. Stradomskaitė, Bridge- 
portietė, kuri per kiek laiko 
buvo “okupavusį” pirmą vietą. 
Ant jos kulnų, atrodo, lipa p-lč 
S. Kampikaitė, kita Bridgepor- 
tietė, o šią vejasi cicerietė p-lė 
Jean Šoris, kuri vakar pakilo 
nuo 600 balsų kategorijos be
veik prie viršūnių. Matyt, cicc- 
riečiai sujudo į talką savo tau
tietei ir jeigu jie toliau eis to
kiu smarkumu, tai p-lė Jean 
gali paveržti laurus nuo kitų 
konkurenčių.

Kaip parodo šiandienos skait
linės, žymiai pakilo p-lių Sa
baliauskaitės, B. Lauchiškaitės, 
R. Kielos ir R. Kartanaitės 
balsai. Nemažų permainų ma
tytis (tarp kitų, pav. p-lė M. 
Palšis, kuri pirmiau buvo atsi
likusi, šiandien jau daugelį pa
liko užpakalyje.

Balsavimai įsismagino ir iki 
jie pasibaigs, bus galima laukti 
labai įdomių rezultatų. O tuo 
tarpu visi raginami siųsti bal
sus už kandidates, nes laiko 
nėra perdaug. Balsavimai ter
minuojami vasario 21 d., 12 
vai. po piet.

žemiau telpa vardai ir balsų 
skaičius, suvestas vakar 3 vai. 
po pietų.
No. 16 A. Rakauskaitė .... 4340 
No. 8 V. Stradomskaitė 3350

No.
No.
No.
No.

t

Mala ir mala, ir nėra galo. 
Ar yra jums kada tekę Lietu
voj grucę malti girnomis? Be
galinis grndimas.

Sušilęs Sarpalius, balsas už
kimęs. Pagalios pakilo nuo p i a- 
no — ir, kaip geležėlę radęs, 
džiaugiasi: “Gerai! Išeis fine!”

Matote, Jurgelionis parašė 
daugybę eilių Naujienų 20-ties 
metų sukaktuvėms paminėti. 
Sarpalius, palikęs savo butą, 
persikėlė pas Jurgelionį gyven
ti. Ir čia juodu rašo muziką 
Jurgelionies eilėmis, faituojasj 
kaip katinai morciaus mėnesį, 
dėl tonų, dėl garsų, 
traukų, 
gerklės 
mentai

kad 
p-ią 
būrį

P. CONRAD
PHOTOGRA PISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

ir Bijanską, ir 
jaunuomenę iš visos 

į savo vaidentuvėsVisos draugijos, kurios 
yra išrinkusios ar paskyru- 
sos savo atstovus dalyvauti 
Naujienų Jubiliejaus Vaka
ro parodoj, yra prašomos 
tuojaus pranešti savo atsto
vų vardus, o taipgi pažy
mėti ar draugija turi savo 
vėliavą. Geistina, kad savo 
vėliavą turėtų kiekviena 
draugija, ir jei neturi, kad 
pasidarytų.

Draugijos, kurios dar nė
ra išrinkusios savo atstovų, 
yra prašomos tą greitai pa
daryti.

Kiekvienas draugijos at
stovas privalo atsilankyti į 
Naujienų Vaizduotės gene- 
ralę repeticiją, kuri įvyks 
pėtnyčioj, vasario 23 dieną 
Ashland Auditorijoj, kam
pas Ashland bulevaro ir 
Van Burcn, lygiai 7 vai. va
kare. Draugijų atstovai ten 
patirs, ką jie turės veikti ir 
kurią vietą užimti scenoje.

aršiausia, tai ve: — 
senas stuobris, užsi-

O po to, 
užkima ir 
išsisemia,

dėl per- 
kada jhu 

visi argu- 
džiaugiasi,

kad veikalas bus geras, kad 
muzika įvairi — kad, faktinai, 
visas dalykas pasidaręs ne tik 
“programelis”, bet tikra ope
retė!

Kad pora didelių gremėzdų 
— tokių kaip Jurgelionis 
Sarpalius pasiduoda

ir 
savo

vaidontuvoi iki užuomaršos, ne
tenka stebėtis tiems, kurie juos 
pažįsta šiek tiek arčiau.

Reikia tačiau pažymėti, 
jie jau spėjo įtraukti ir 
Gugienę, 
kitų, ir 
Chicagos 
makaulę.

O kas 
Aš pats,
įniršęs slogą ir kitus galus, esu 
gatavas sekti paskui kitus, ir 
ot rašau... net rašau]

Bet ar žinote, kad Pyterio 
ir Jurgio fantazija (toli gražu 
neišsisėmus.

Faktas!
Taigi ve kodėl sakau, kad 

jiem dviem reikia brėkių, ba 
kitaip dievai žino, kas su visu 
vežimu ątsitiks. —V. P-ka.

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.

f.

Klaidų atitaisymai
NATHAN KANTER 

4707 So. Halsted St. 
Tel. YARDS 0808

Vakar ALTASS žiniose, ži
nioje iš Garfield Parko įsibro
vė klaida. Turėjo būti pasaky
ta, kad $1 aukavo pp. Karob
liai.

pas siuvėją, kuri siųs 
jai brangią dresę, j ba
tų ir kojinių krautuves 
ir tt.

Nuo tos dienos kaip 
Miss Naujienos bus iš
rinkta, ji bus labai 
“busy”, o taip pat bus 
busy jos šaunus palydo
vai, jai patarnaudami.

Naujienų , Jubiliejaus 
vakare, po to kaip atsi
liks Naujienų Reiškimo 
vaizduote, Miss Naujie
nos bus pilnoj apsaugoj 
ir globoj garbingų pa
lydovų.

Vardai tų laimingų 
vaikinų, kurie taps Miss 
Naujienos palydovais, 
bus neužilgo paskelbti, 
idant Miss Naujienos iš- 
anksto žinotų kas jie 
yra.

Pilna Naujienų re
peticija

PRANEŠIMAI
Humbold Park Lietuvių Politikos 

Kliubo susirinkimas įvyks vasario 
15 d., 1934 m. Almiro Simans svet., 
1640 N. Hancock St., 8 vai. vakare. 
Gerbiami nariai, nepamirškite atsi
lankyti ir atsiveskite naujų narni.

Valdyba.

CLASSIFIED ADS
KUR PRALEISIM Business Service 

Blziiio PątąrnayiĮaąajg
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. III 
Ofisas 3406 S. Halsted St.

AKIŲ EGZAMINACIJA DYKAI! 
Ifcgzaminuoklte savo akis dykai pas 
Ekspertus Optdnietristus. Akiniai užra- 
Aoini tiktai būtiname reikale. Pasinau
dokite, musų dykai pasiulljinui! Rf-nial, 
rerai pritaikinti stiklai ir QQ
kfsas $10, vertas už........ .........
Sis pasiulijiinas tiktai trumpam laikui. 
AstiirniatiAki stiklai truputi branginu.

DRS. A. A. LIBERMAN & 
STERNBERG 

8 South Mlchlgan Avė., 
Kambariai 1010-1011. Tel. Central 5505

Pėtnyčioj, vasario 16 die
ną, įvyks pilna Naujienų 
redagavimo muzikalės ko
medijos repeticija, Wood- 
man salėje, 3253 Lime st. 
Visi dainininkai, aktoriai ir 
šokėjai, moterys ir vyrai, 
būtinai privalo dalyvauti ši
toj repeticijoj, šitoj repeti
cijoj bus galutinai nustaty
ta visas veikimas. Pradžia 
lygtai 7:30 vai.’ yakare. Pra
šome nesivelinti, kad gali
ma butų daugiau darbo at
likti.

Kl. Jurgelionis, vedėjas.

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

3110
2740
1750
1700
1490
1350
1270

5 S. Kampikaitė . ..
1 Jean Šoris .........
14 A. Sabaliauskaitė
29 B. Lauchiskaitė

No. 35’ Rūta Kiela ...........
Helen Vespender
M. Butkiutė ........
R. Kartanaitė ... 1110 
A. Zewall ..
A. Grigonis 
J. Saduliutė

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No. 49

NEW YORK   ............. ..... $ 7.50
LOS ANGELES ..................... $22.50
Į visas kitas vietas žemiausios ratos.

Mažiau negu 1c. už mylią
DIDELI! PATOGUS! MODERNIŠKI!

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU

INDIAN COACH LINES
328 So. State St. Tel. Harrison 6072

MADOS
DAUG ŠILU MUS, mažai pelenų 

puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Grandy Mining Co« Cedarcrest 2013

Garsinkitės “N-nose”

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

m.

nUKIuAut BATIIttKS

2724

REAL ESTATE
Bizni* pamatuotai teiiingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
GUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priiiraiykitc j musų ipolk*

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St

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

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

7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St.. Chicago.

MOKINAME
Aritmetikos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos

• 1020 
1010 
1020 
1940 
1000 
920 
820 
720 
680 
650 
650 
590 
560 
540 
490 
470 
440 
320 
340 
310 
600 
45.0 
270 
270 
260 
250 
230 
170 
140 
120 
120 
120 

. 90
70

C. Butėnas ........... 60
M. Kazakevičaitė .... 30 
.Tune Yates.... ............ 30
Sylvia Baitis ........... 30
B. Jogminaite ....... 10

42
19
22

A. Navickaitė ....
S. Samoliutė .....

E. Balčiūnaitė .... .
H. Tregytė ........ .
U. Klebonaitė .....

51
43
27
10
25
3 A. Trilikaitė 

F. Barisas .
M. Ascilla ..
B. Malela ..
N. Mikna ...

No. 4 M. Gavenis
No. 38
No. 12
No. 26 
No. 45 
No. 37
No. 2 S. Chernauskaitė .... 
No. 6 Stella Adomaitė ....
No. 18 E. Lileikis ...... ......
No. 15 J. Gurevičiūtė .......
No. 20 B. Gurevičiūtė .......
No. 33 E. Petkus ...........
No. 7 P-lė Vclentinaitė ....

A. Petrauskaitė ....
E. Pacevičiutė .... 

E. Palšis ..... . .......
E. Mileriutė .......

32
30
24
31

40
34
14
46

S. Mikulskaitė ....
S. Rimkus ...........
F. Wiczus ...........

C. Mačiulis ...........

No.
No.
No.
No.
No. 48 S. Lauksh
No.
No.
No.
No.
No. 9 N. Mitkus ...............
No. 2 S. Cherniauskaitė .... 
No. 41 A. Jerunas .............
No. 28 R. Kareivaitė ......
No. 50 
No. 13 
No.
No. 23 
No. 21

44

Garbes sargyba 
Karalaitei

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

RADIO
Progress Furniture Company 

programas

Labai turtingą programą gir
dėjau iš stoties WGES praei
tos nedėlios rytą 11 vai. duotą 
per pastangas Progress Fur
niture krautuvės. Tokiais pro- 
gramais mes galime 
kad ir svetimtaučiai 
dėtų.

Progress kvartetas
niai padainavo keletą dainelių. 
Taipgi Progress maišytas ir 
vyrų duetas sutartinai skam
bėjo. Programo pranešėjas Jo
nas Romanas pateikė daugelį 
įdomių žinių apie veikimą Chi- 
cagoj. —Svečias.

didžiuotis 
juos gir-

labai šau-

Musų žymus jaunuoliai 
bus Miss Naujienos pa

lydovais — eskortais.
Būrys žymių ir dailių 

jaunuolių bus Miss Nau
jienos eskortais — pa
lydovais. Jie paims ją j 
savo globų nuo tos va
landos, kaip ji tik taps 
išrinkta, saugos jų, ve
žios jų į visas vietas, 
kurias jai reiks atlan
kyti prieš Naujienų va
karų, pas fotografų, 
kurs ims jo& paveikslus,

“Garbės Žodis”
Kiek aš pamenu, “Naujienų” 

sumanytojai — tvėrėjai, ir va
dai, kurie ir dabar dar Nau
jienoms vadovauja, 1914 m. 
išleisdami Naujienas į lietu
višką pasaulį pasižadėjo (da
vė garbės žodį) pirmoje vie
toje ginti darbo žmonių rei
kalus, ginti demokratijos prin
cipus, ir taipogi pareiškė, kad 
Naujienų špaltos bus atviros 
įvairių pažiūrų pa vieniems ir 
organizacijoms.

Taip, Naujienų vadų duotas 
garbės žodis dar ir lig šiai die
nai pasilieka to garbes žodžiu. 
Mes ir šiandien matome Nau
jienų špaltose priešingų min
čių ir toleranciją ir tokius pat 
uolius darbo žmonių gynėjus, 
kaip kad buvo dvidešimts me
tų atgal.

Sveiki, išlaikę garbes žodį 
per dvidešimt metų

• Ratilas.

*

Vaikų C,horo repe 
ticija

CASH arba ant išmokėjimo Sto- 
rage išpardavimas. 3 kab. {rengimas 
$79. Įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas. American Storage 
423-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

Visi Naujieną vaikų cho
ro vaikai ir margaitės turės 
savo repetič|ją pėtnyčioj, 
vasario 16 dieną, Lietuvių 
Auditorijoj. Pradžia lygiai 
7:30 vai. vakare. Būtinai 
visi ateikite. Tai bus priės- 
paskutinė repeticija.

repetičjjįą pėtnyčioj,

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

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Reikia Brčkių Petrui 
Sarpaliui ir Kl.

Jurgelioniui
Apie pusantro mėnesio atgal 

teko būti mažame naujieniečių 
būrely. Svarstyta planai Nau
jienų 20-ties metų sukaktuvėms 
paminėti.

Jurgelionis sutiko truputį pa
dirbėti, kad surengti tinkamą 
programą tai iškilmei.

Rodosi, kas čia blogo?
Bet ve pirmadienį, vasario 

12-tą, užsukau į Lietuvių Au
ditoriją.

Sarpalius prie piano, Jurge
lionis prie durų. Sarpalius stra- 
mužija mergaites ir vaikinus, 
kurių kiekvienas galėtų jį su
ploti į blyną. Jurgelionis kiek
vieną pasitinka, komplimentų 
nesigaili. Tik eikite ten į sve
tainės galą, kur Pyiteris paims 
jus nagan.

Ir eina jaunuomenė. Koks 
šimtas susirinko. Paprastą va
karą, po darbo dienos susirin
ko.

Daužo Sarpalius pianą viena 
ranka, grūmoja ar diriguoja — 
kas čia beatskirs -
nuoja vaikinai,/dainuoja mer^ 
ginos. Tai vienas ar viena at
skirai, tai du kartu, tai trys, 
tai visas šimtas.
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21 dieną Vasario Lietuvių Auditorijoj 
bus išrinkta “MISS NAUJIENOS” Todėl 
balsavimas užsibaigs Vasario 21 d., 12 vai. 
dieną.

2724 — Augesnei moterei žieminė 
suknelė. Tinka iš bile sunkesnes 
materijos. Apikaklę ir apie ranko
ves galima apsiūti baltu šilku arba 
kitokia pritaikinta prie materijos šil
ku. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 
44 ir 46 colių 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 ženklęliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

........ ................................. .............. . ....

kita. Dai NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago,

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

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

Mieros per krutinę

nį.
at-

. Tel. CANal 5668

Partners Wanted
IEŠKAU Partnerkos. Reikalin

ga senyva moteris prie Paukščių 
auginimo. Del informacijų rašykite 
John Ganantis, R. No. 1, Hart, Mich.

Help Wanted—Femaie 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo, kūdikių nėra. L. Reuben, 
4817 N. Sawyer Avė. Atsišaukite 
šeštadienio ryte.

REIKALINGA patyrusi augusi 
lietuvė moteris už pardavėją i žo
lių (herb) krautuve.

1869 N. Damen Avė.

REIKALINGA moteris prie abelno 
namų darbo. Patogios valandos. 
Wolf, 1323 So. Sawyer Avė.

Furnished RoomsChicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos/ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugiją.

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

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

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.

6286 So. Western Avė.

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

—O—

PARSIDUODA kriaučių CIcaners 
Šapa, biznis išdirbtas gerai, randa 
pigi, pardavimo priežastis šeimyni
nės kliūtis.

7145 So. Western Avė.

(Vardas ir pavard?)

(Adresas)

Real Estate For Sale 
NamaLŽemė Pardavimui

(Miestas ir vabt.)

PASTEBĖTINI BARGENAI. Ma
žas bizniavas namas Marųuette Par
ke, taipgi 2 flatų mūrinis namas po 
5 kambarius. Bučernė ir groserne 
Bridgeporte. Atsišaukite 

Tel. Grovehill 1965




