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Austrijos Socialistai Tęsia Kovą Provincijoje
Mūšiai Viennoje 

Apsistojo
Pats Heimwehr vadas esąs apsuptas Steyr. 
Dolifuss siūlo amnestiją, jei socialistai 

sudėtų ginklus. Heimwehr sukurstė 
skerdynę, bet pats neina kariauti

stumtas į užpakalį kraujago 
džių heimwehro vadų. Spėjama, 
kad Austriją greitai užvaldys 
naciai, kuriuos žmonės rems, 
kad tik nusikratyti nekenčiamo 
heimvvehro.
Demonstraciją prieš Austriją 

New Yorke

V1ENNA, vas. 15. — Kanc-? 
leris Dolifuss, kuris leido fa
šistiniam heimwehrui pradėti 
socialistų skerdynę, vakar va
kare per radio atsišaukė j visus 
socialistus, kviesdamas juos su
dėti ginklus ir paliauti kovą 
iki 12 vai. dieną. .Jei jie tai 
padarys, tai bifsianti suteikta 
jiems amnestija. Tečiaus jei 
iki paskirto laiko nepasiduos, 
tai jokio pasigailėjimo jiems 
nebus teikiama.

Paliauti kovą maldavo per ra
dio ir kardinolas Innitzer. Bet 
tą kruviną kovą pradėjo ne so
cialistai, bet fašistinis heim- 
wehr, kuris pirmas pradėjo pul
ti socialistus, o socialistai visą 
laiką tiktai gynėsi, kuomet j jų 
namus kariuomenės ŠatMė iš 
kanuolių.

Nežiūrint Dolfusso siūlomos 
amnestijos, iki paskirto laiko 
labai mažai kovotojų tepasida- 
vė Laarberg distrikte, pietryti- 
nj Vienoj, bet ne kitur.

Vėliau valdžia paskelbė, kad 
buk 10,000 socialistų pasidavė, 
bet tai veikiausia ne tiesa, ka
dangi kovotojai veikiausia ir 
nežino apie jiems šildomą am
nestiją.

Pačioje Viennoje mūšiai pra
deda aptilti, kadangi kanuolės 
išvijo socialistus iš visų puikių
jų darbininkų namų. Skerdi
kai—kariuomenė ir policija ne
sigailėjo nė moterų ar vaikų, 
bet visus juos lygiai žudė ir 
leido granatas j darbininkų ap
gyventus namus. Ir tukstančiu's 
darbininkų —vyrų, moterų ir 
vaikų—užmušė ir sužeidė.

Bet vienas dalykas pastebė
tinas. ši skerdvnė buvo su
rengta heimvvehro naudai ir 
jam reikalaujant, bet ligonine 
se sužeistų heimwc<hriečių nėra: 
jie pasiimto kariauti kariuome
nę ir policiją, o patys pasiten
kino tiktai patruliavimu* gatvių 
kur nėra jokių mūšių ir kur nė
ra jiems jokio pavojaus. Taipgi 
užsiėmė krėtimu kavinių ir kon
fiskavimu užsienio laikraščių.

Militarė situacija dabar yra 
tokia:

Viennoje, kur buvo sukon
centruoti didžiausi kariuomenės 
pulkai, socialistai liko nugalėti 
ir turėjo paliauti kovą, pasi
traukdami j kitas apielinkes, 
kur dar eina mūšiai.

Maži mūšiai dar eina Vienuos 
priemiesčiirtjse.

TeČiausi didžiausi mūšiai eina

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

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 6:46, leidžiasi 5: 

23.

dabar privincijoje, kur socialis
tai atkakliai gina kiekvieną po
ziciją. Sakoma, kad Steyr mies
te socialistai apsupo heimvveh- 
rą su jo vyriausiu vadu, ant
ruoju vice-kancleriu1 princu Er- 
nest von Starhemberg. Iš Vien
uos skubiai siunčiama kariuo
menė į Steyr, kad tą fašistų va
dą išgelbėti.

Socialistai valdo Weiner, 
Neustadt, taipgi ima viršų 
Linz mieste.

Kaip kareiviai su policija, 
taip ir besigynantys socialistai 
yra labai pavargę nuo nepasi- 
liaujančios keturių dienų kruvi
nos kovos. Tečiaus visoje šioje 
kovoje socialistai parodė nepa
prastą drąsą ir pasiryžimą, ku1 
ris bus viso pasaulio darbinin
kams pavyzdžiu ir įkvėpimu dar 
per daugelį metų. Jie miršta, 
bet miršta kovoje, su ginklu 
rankose, nepaliaudami šaudyti 
iki paskutinė kulka iššauta.

Kovojantys socialistai men
kai ginkluoti, mažai turi kul
kosvaidžių ir šautuvų ir turi 
labai mažai amunicijos, kuomet 
kariuomenė ir policija yra gerai 
ginkluota kulkosvaidžiais, tan
kais, šarvuotais automobiliais 
ir net šarvuotais traukiniais. 
Prieš taip ginkluotas jėgas so
cialistams nėra galimybės atsi
laikyti.

Kaltinama buvo, kad sočia 
listai gauną ginklus iš Čecho- 
slovakijos, bet tai ne tiesa. Kur 
tik iš užmuštųjų paimta ginklus, 
visur pasirodė, kad ginklai ir 
kulkos yra senoviniai, desėtko 
metų senumo, ar dar senesni— 
gaminti prieš karą.

Šaudymasis Viennoj apsistojo 
apie 3 vai. po piet ir tuoj pa
sklido gandai, kad buk einančios' 
derybos apie socialistų pasidavi
mą. Bet ta žinia yra nepatvir
tinta.

Susigiedojo
Italijos ir Vengrijos valdžios 

laikraščiai paskelbė, kad Aust
rijos socialistams kovoti pade
danti čechoslovakija, kuri buk 
parūpinanti jiems ginklus.

Vengrai be to tvirtina, kad 
Čechoslovakija tik tuo tikslu 
nupigino savo pinigus, kad pa
kenkti Austrijos industrijai ir 
tuo iššaukti suįrutę.

Italija gi nepaliauja koncent
ravusi kariuomenės palei Aust
rijos sieną, kad eiti pagelbon 
Austrijos valdžiai, jei socialis
tai pradėtų imti viršų.

Jei tas atsitiktų, tai veikiau
sia įsimaišytų ir Jugoslavija. 
Tada išnaujo galėtų užsilieps
noti Europos karas.

Nors išrodo, kad Dolifuss ir 
laimėjo kruviną kovą su'.socia
listais, kurią jis pats išprovo
kavo, tečiaus visi mano, kad 
Dolifuss neįstengs ilgiau išsi
laikyti valdžioje kaip iki pava
sario. Jau ir dabar jis yra nu-

NEW YORK, vas. 15.—šian
die prie Austrijos konsulato bu
vo surengta demonstracija pro
testui prieš Austrijos valdžios 
suruoštas socialistų skerdynes 
Demonstraciją išvaikė raitoji 
ir pėščioji policija. Yra daug 
suimtų.

Streikas če'choslovakijoj
PRAGA, vas.

hlovakijos darbininkai šįryt pa
skelbė 5 minučių streiką išreiš
kimui užuojautos Austrijos ko
vojantiems socialistams.

čecho-

Geležinkeliai siekia 
si nukapoti darbi

ninkų algas
Pasiūlė, kad darbininkai prisi

imtų algų nukapojimą 15 
nuoš. vieniems metams

ge-CHICAGO.—Visos šalies 
ležinkeliai pasiūlė geležinkelių 
darbininkų unijoms ir broli
joms, kad jos prisiimtų 15 nuoš. 
algų nukapojimą, kuris pradėtų 
veikti nuo liepos 1 d., 1934 ii 
tęstųsi vienus 
dabartinio 10 
pojimo, kuris 
ną.

Pasiūlymas 
tinę dieną tokiam pasiūlymui. 
Geležinkeliai kviečia darbinin
kų atstovus susirinkti kovo 1 
d., Union stoty, Chicagoj, kad 
pradėti derybas dėl reikalauja
mo algų sumažinimo.

Prezidentas priešinasi 
kapojimui

WASHINGTON, vas. 
Prezidentas Rooseveltas 
te laišką geležinkeliams, kuria
me jis reikalauja, kad dabarti
nes algos geležinkelių darbinin
kams butų pratęstos dar šeš's 
mėnesius,

metus, vieton 
nitoš. algų nuka- 
išsibaigia tą die-

paduotas pask įt

aigų

15. — 
pasiun-

Pasimirė bankie 
rius Melvin 

Traylor
naktį

prezidentas 
Susirgo 

laiko atgal; 
atrodė nepa- 
nuolatos at

ėjo silpnyn.

CHICAGO.—Užpereitą 
po viso mėnesio ligos, nito plau
čių uždegimo pasimirė Melvin 
A. Traylor, 55 m.,
First National Bank, 
jis virš menesio 
išpradžių jo liga 
vojingla, tečiaus 
krisdavo ir vis
Paskutiniu laiku jo gyvybė bu
vo palaikoma tik dirbtinėmis 
priemonėmis. Velionis buvo 
kilęs iš neturtingų Kentucky 
farmerių, bet prasimušė tiek, 
kad patapo vienu iš žymiausių 
Amerikos bankierių.

Norėjo pasišildyti 
liko užmuštas

Buvęs Chinijos “vaikas-imperatorius jo 
žmona, kuris kovo 1 d. bus apvainikuotas Japonijos sukurtos 
šiaurinėj Chinijoj ir Mandžurijoj Manchukuo valstybes kara
lium. z

Lietuvos Naujienos
Milžiniškas sviesto šmu- “Kultūros” liaudies na 

gelis per Nemuną

Rezignavo nupiginęs 
pinigus Čechoslova- 

ki jos kabinetas

Japonija priėmė di 
delį apsiginklavi

mo biudžetą
vas.
ne-
nu

PRAGiA, čechoslovakijoj, 
15.—Tautiniai demokratai, 
patenkinti pravestu' pinigų 
piginimu, privertė rezignuoti vi
sa kabinėta.
, Partija atšaukė iš kabineto 
savo narį, prekybos ministerį 
Matousek ir paskelbė, kad ji 
priešinsis premjero Malypetr 
valdžiai. Po to sekė kabineto 
rezignacija.

Valstybes banko vedėjai ir di
rektoriai taipjau rezignavo pro
testui prieš valdžios devaliuaci- 
jos programą.

Premieras Malypetr tuoj aus 
sudarė mažai pakeistą naują 
kabinetą. Valdžia ir dabar tu
rės parlamente didžiumą balsų.

TOKIO, vas. 15. — Japoni
jos seimas priėmė didžiausį Ja
ponijos istorijoje taikos laiko 
apsiginklavimo biudžetą. Iš nu
matytų .$612,480,000 išlaidų, 44 
nuoš., arba $272,020,000 eis ar
mijos ir laivyno reikalams.

Vice-admirolas Suetsugu, ku
ris pasižymėjo žvanginimu kar
do Amerikai, taipgi pripažinęs, 
kad Japonija ruošiasi karui su 
Rusija, taps pakeltas j pilnus 
admirolus.

KLAIPĖDA.— Vos vokiečių 
vyriausybė suvaržė mažąjį pa
sienio susisiekimą su Lietuva, 
prasidėjo nepaprasta šmugelis 
iš Lietuvos Vokietijon, šmu- 
geliuojama daugiausia sviestas 
ir mėsa. Sviestas šmugeliuoja 
ma labiausia todėl, kad šmugel- 
ninkas pernešęs centnerį svies
to uždirba tiek pat, kiek kai
nuoja visas sviesto centneris 
Lietuvoje.

štai pereitos savaitės gale 
vokiečių policija ir žandarme
rija ties Skirvyte susekė la
bai didelį sviesto šmugelį. Vo
kiečių muitininkai aptiko, kad 
kaž koks vokiečių prekybinin
kas Jurgeneitis iš Lietuvos bu
vęs atsigabenęs slaptą į Kau
kėnus 40 centnerių sviesto ii 
iš ten detalinėmis partijomis 
išsiuntinėjo į tolimesnes Vo
kietijos vietas. Už šį stambų 
šmugelį Jurgeneitis busiąs nu 
baustas net 26,000 markių bau
dos. Tuo pat metu, kitoje Ne
muno vietoje, netoli Skirvytės 
vokiečių muitininkai vėl nutvė
rė ūkininką Litviną iŠ Skirvytės, 
kuris iš Lietuvos rogėmis ga
benosi centnerį ruginių miltų ii 
25 kilogr. sviesto.

žandarai iš jo atėmė vežamą 
kontrabandą, roges, du arklius 
ir dar paskyrė didelę bausmę.

Vis dėlto nežiūrint šių visų 
drakoniškų priemonių prieš 
šmugelninkus, sviesto ir kitų 
produktų šmugelis nepaprastai 
plinta ir kai kas iš jo puikiai 
uždirba.

mų atidarymas 
Radiškėj

Insullas dar pasi 
liks Graikijoj

ATHjĘNAI, vas. 15. — Pre
mjeras Tsaldaris paskelbė, kad 
Samuel Insultui bus leista pasi
likti Graikijoj iki jo sveikata 
pagerės. Premieras sakosi esąs 
tiek užimtas kitais reikalais, kad 
neturys laiko rūpintis Insullc 
dalykais. Vėliau, kai turėsiąs 
laiko, pasiusiąs. daktarus dar 
kartą jį apžiūrėti.

(Kita Athenų žinia betgi sa
ko, kad dabinėtas nutarė pa
siųsti Amerikos legacijai dak
tarų raportą, kuris sako, kad 
Insullas gali keliauti be pavo
jaus jo gyvasčiai, o premieras 
Tsaladaris paskelbęs Jog In
sullui nebus leista ilgiau pasi
likti Graikijoje).

Japonijos “patriotai” surin
ko aukų ir nupirko armijai ir 
laivynui 140 lėktuvų. Jie dar 
nori aukomis pastatyti 21 aero
dromą.

Iš Harbino gauta žinia, kad 
Japonijos kariuomenė užėmė 
Siriyuan, Manžurijoj, 35 mylios 
nuo Rusijos miesto Chabarovsk. 
Dar niekad japonai nebuvo pri
ėję taip arti Rusijos sienos.

50 darbininkų žuvo 
dirbtuvėj Įlužus 

stogui
50 darbi-TOKIO, vas., 15.

ninku liko užmušta Niigata pre- 
fekturoj, kada nuo sniego įlū
žo dirbtuvės stogas. Tarp žuvu
sių yra 13 mergaičių,, kurios 
miegojo dirbtuvėje.

PASKENDO RUSŲ LED
LAUŽIS

Premieras Doumer 
gue laimėjo pasi

tikėjimą
PARYŽIUS, vas. 15. — At

stovų butas didele balsų didžiu
ma išreiškė pasitikėjimą pre- 
mi.erui Domergue ir jo kabine
tui.

Doumergue taipjau pareika
lavo, kad biudžetas butų pri
imtas be jokio svarstymo. Jis 
ir šiame klausime laimėjo,.taip 
kad biudžetas bus priimtas už 
kelių dienų, vieton kelių mėne
sių.

TVEREČIUS (Okupuotoj Lie
tuvoj).—Sausio 6 dieną Rūdiš
kės sodžiuje (Tverčiaus vaisė.) 
susikūrė naujas lietuvybės ir 
švietimo židinys—Lietuvių “Kul
tūros” švietimo draugijos liau
dies namai.

Sumanymą statyti Radiškėje 
liaudies namus iškėlė judrus il
su pasišventimu dirbąs to so
džiaus “Kultūros” skyrius dar 
1931 metų pabaigoje. Energin
gos Lazinkų “Kultūros” mo
kyklos mokytojas p. V. čepuly- 
tės padedama, skyriaus valdy
ba ėmė sparčiai rūpintis savo 
sumanymą vykdyti. Paklabenta 
į centrą, o per jį į visuome
nės dosnumą, čia tenka tarti 
gražus padėkos žodis Vilniečių 
Sąjungai Kaune, ypač jos pirm., 
kilusiam iš Tverečiaus p., prof. 
Z. žemaičiui, kurių surinktos 
aukos iš Amerikos ir kitų lie 
tuvių davė galimybės pastatyti 
namus, taip pat skyriaus pirm. 
Juozui Kazurai, paaukojusiam 
Žemės sklypą namams statyti 
Nariai, kiek galėdami, parėmė 
darbu ir per metų išdygo 
Radiškėj dideliu medinis na
mas su didele sale vaidinimams 
ir pramogoms, kita salė mo
kyklai skirta ir dar vienu kam
bariu skaityklai.

Atidarymo iškilmėsna atvyko 
pakviesti iš Vilniaus “Kultū
ros” d-jos centro valdybos pi r 
mininkas d-ras Alseika ir sek
retorius A. Birinčikas. Be to. 
buvo Tverečiaus ir Audutiškio 
valsčių “Kultūros” skyrių na
riai, kitų draugijų skyrių atsto
vai ir nariai ir šiaip svečiai. Iš 
viso su viršum 300 žmonių.

Trumpu įžangos žodžiu iškil
mės užmezgė Radiškčs “Kultu 
ros” sk. pirmininkas J. Ražu 
ra. Patį atidarymo aktą atli
ko d-ras Alseika.

Nušovė savo vyrą

CHICAGO.-r-Frjincis Hema- 
dez, džianitorius namuose 1066 
W. Roosevelt Rd„ prisipažino 
užmušęs bedarbį Charles Cald- 
well, 47 m., kuris užėjo į namo 
rūsį pasišildyti. , ;

MASKVA, vas. 15. — Rusų 
ledlaužis čeliuskin, kuriuo va
žiavo apie 100 mokslininkų ieš
koti naujo šiaurinio kelio, liko 
sutrintas ledų. Laivas; pasken
do ir vienas narys įgulos žuvo. 
Bet visi kiti išsigelbėjo persi
keldami ant ledo ir ten pasi-
statydami savo šėtrai

NEW YORK, vas. 15. — Ang
lijos politikas Balfour kalbėda
mas čia pareiškė, kad svarbiau
sias šiuo laiku internacionali
nis klausimas yra perdidelis gy
ventojų prieauglis, delei ko nie- 
kurios šalys yra taip tirštai ap
gyventos, kad jos tiVri ieškoti 
naujų žemių tolimesniam išsi
plėtimui. Tarp jų yra ir Vo
kietija, taip greitai bt/sią Ang
lijoj.
c. (Tečiaus maisto pasaulyje 
yra tbkis didelis perviršis, kad 
prisieina jį naikinti ir jo kiekį 
mažinti net tarptautiniais susi
tarimais).

CHICAGO.-—Mrs. Dolly El- 
well, 6231 South . Park Avė., 
motina dviejų mažų vaikų, pus
ryčiaujant nušovė savo vyrą 
James, 35 m., spaustuvės savi
ninką vidurmiesty. Ji prisipa
žino nušovusi vyrą po barnio, 
kuris tęsėsi beveik visą naktį 
ir atsinaujino pusryčiaujant.

KYBARTAI.— Pernai rudenį 
buvo pašalintas iš pareigų Ky
bartų valsčiaus viršaitis Gavo 
nas, pas kurį buvo rasta apie 
12,000 litų trukumų. Gavėnas 
pasiskundė vidaus reikalų mi- 
nisteriui, kad trukumų jam pri- 
skaityta esą daugiau nekaip jų 
ištikrųjų yra šiomis dieno
mis, kriminalinės policijos at
stovui dalyvaujant, buvo pada
ryta antra revizija ir rasta 
trukumų daugiau, nekaip pirma 
kartą, būtent net apie 15,000 
litų. Tai tokios žmogaus skun 
do pasėkos.

NEW YORK, vas. 15. -Am* 
Rusijoje 
išplaukė 
apie

rikos ambasadorius 
Wm. C. Bullitt šiandie 
į Rusiją, išsiveždamas 
pagelbininkų štabą.

40

CARLYiLE, III., vas. 15. 
Dvi seserys Gross, 13 ir 15 
m., žu*vo gaisre, kuris sunai
kino jų namą. Kitos dvi sese
rys ir tėvai irgi apdegė.

m.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

1739 So. Halsted St
Chicago, II..



McKees Rocks, Pa

jei
senas
Janu-

Per Europą perėjusioj nepaprastoj šalčių bangoj, kuri 
Jeruzolimas liko padengtas sniegu.

P. P. Dalgis
Koncertas ir Prakalbos

Mirė S. L. A. narys Andrius 
Janulis .

NAUJIENOS, Chicago, Ui Penktadienis, vas. 16, 1934

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Redaktorius: P. DARGIS,

43 Slrauss Street, N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 0498 , 2404 Chąrles St., N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 3710
Administratorius: STASYS BAKANAS,
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IŠ LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

Tik trys savaitės iki įvyk
stančio “Naujienų” 20-ties me
tų ji.toiliejinio koncerto, kuris 
įvyksta Kovo-March 4 diena. 
8 vai. vak., Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėje, 142 Orr 
st., Soho.

Prie šio parengimo visi pitts
burghiečiai rengiasi, nes yri 
žinoma, jog minėtam koncer-. 
te programų išpildys geriau
sios Pittsburgho meninės jė
gos. Na, o kas nenorėtų išgir
sti “Naujienų” redaktorių P. 
Grigaitį kalbant?

Atsakymas aiškus — visi, 
nes visiems yra žinomas P. 
Grigaičio iškalbingumas* ir lo
gika. Reikia pažymėli, jog p. 
Grigaitis ne tik redaguoja 
“N.”, bet taip pat yra vienas 
iš organizuotojų A. L. Tr. A. 
skrid. Sąjungos, kirti yra pa
siryžusi pasiųsti lakūnų Janu
šauskų į Lietuvą. Taigi visiems 
bus malonu pamatyti, pasikal
bėti ir išgirsti prakalbų sakant 
“N.” red. P Grigaitį. Dauge
lis jau tikietus įsigijo iš kal-

Norintieji įsigyti kreipki- 
į “PittvbhTgbo Naujienų”, 

administraciją.
Tiesa, teko girdėti, jog į šį 

parengimą rengiasi atvykti, net 
ir iš tolimesniųjų kolonijų. At
silankę turės progos ne^ tik 
linksmai laiką praleisti, bei 
taip pat susitiks savo senus 
draugus ir pažįstamus.

Taigi visi, kaip vienas, bu
kite “Naujienų" jubiliejiniam^ 
koncerte.

t

ne-
jte

būti porų savaičių.
Kunigas Valadka yra jau

nas, energingas, plačių pažiū
rų asmuo. Pittsburghiečiai 
(tautinės parapijos nariai) jam 
yra dėkingi u*ž sutvarkymų vie
tinės parapijos. Mat, buvusis 
dvasiškis buvo visai jų nugy
venęs ir jei ne kunigo Valad 
kos organizaciniai gabumai, 
jos Pittsburghe jau nebūtų ir 
buvę. Asmeniniai mes neesame 
susirišę su* jokia religine sek
ta,’ tačiau musų vietiniame vi
suomeniniame darbe tadtine 
parapija, su kunigu Žukausku 
priešaky, prisideda, todėl jie 
pilnai užsitarnauja atatinkamo 
kredito.

S. L. A. 353 kuopos 
rinkimas

Kuopos susirinkimas 
šio mėnesio 18 dienų,
— ateinantį sekmadienį, 2 vaL 
po pietų, L. A. P. A. 2-ro.s* kuo
pos svetainėje, 24 Locus st., 
McKees Rocks, Pa.

Visi nariai į šį susirinkimų 
privalo atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos 
šiame susirinkime reikės ap
kalbėti.

apskritys, bet ir visuomene yra 
patenkinta. Butų gerai, kad 
senesnieji apskrities veikėjai 
pasistengtų plačiau apie ap
skrities. įsikūrimų ir darbuotę 
parašyti. Kitame numery pasi
stengsiu kitų dr-jų veikimų ap
rašyti.

1 B

susi-

no. 
tos

Sparnuotas paukštis—Lietuvon
Lietuvių tauta pasiliuosavu- 

si iš svetimųjų vergovės ne tik 
sukūrė nepriklausomų valsty
bę, bet yra pasiryžusi neatsi
likti nuo kitų tai/tų kultūri
niame ir ekonominiame gyve
nime.

Lietuvių tauta savo daugu
moje yra nepasiturintieji dar
bo žmonės, tačiau savo darb
štumu ir pasiryžimu savo tar
pe išauklėjo i^žsigrudinusius 
idealistus, kurie nesigaili dėi 
savo tautos garbės, dėl žmo
nijos progreso paaukauti savo 
gyvybės. Geriausias pavyzdys 
pasiaukavimo kilniems tiks
lams — tai Dariaus-Girėno žy
gis. Nors jie žuvo, bet garbė, 
atmintis, randasi tvirtoje ir iš 
tikimoje liaudyje. Ne veltid jus 
kovojote! Ne veltui jus žuvo- 
te. Jau išdygo jūsų rankomis 
mesta sėkla, tai naujo karžy
gio Janušausko pasiryžimas 
užbaigti jusų žygį. Tie aug
menys pasirodė plikesni, ne
gu kad jus tikėjotės. Jusų pra
lietas kraujas sujungė visu- 
tautos sūnus, šiandieną jums 
yra statomas (Janušausko as
meny) paminklą

Pasiektas jo tikslas minės vi
sada

Padėjusį galvą karžygį.
Minėkim ne pragaištį, 

mirtį, kapus,
Bet kovą, vien kovų be galo- 
Geresnio paminklo didvyriams 

nebus,
Kaip vykdymas jų idealo.”

Taip, tikrai geresnio pamin
klo ir negalėtume žuvųsiei ’s 
lakūnams pastatyti, kaip vyk
dymą jų idealo. Tas* jų idealas 
yra aiškiai išreikštas paskuti- 
nioje jų valioje (testamente), 
kur jie aiškiai pasakė
jiems airtlriligas Atlantikas pa
stos kelių, kad likusieji pasių
stų kitų sparnuota paukštį 
vynėn.

Ištikimieji tautos sūnus 
apvylė žuvusiųjų lakūnų,
didžiausiu pasiryžimu rengiasi 
pas.iųsti lakūną Janušauskų, lyg 
tą sparnuotą paukštį, tėvynėn.

šiandien yra laikas ir prie
vole kiekvienam iš musų pri
sidėti prie lakūno pasiuntimo, 
o prisidėjimui būdų yra daug, 
būtent: — rengiant įvairius pa
rengimus, ku*rių pelnas eitų la 
kūno finansavimui; įstoti na
riais į A.L.T.A.S.S.; platinant 
aviacijos ženklelius, bei ski
riant aukas iš draugijų iždo. 
Nėra abejonės, jog mes leng
vai iki pavasario surinksime 
atatinkamų sumų pinigų orlai
vio nupirkimui ir jo įrengimui, 
jei tik mes, pamiršę politiniu^ 
ir religinius savitarpio ginčus, 
bendrai dirbsime, nors 
vieningame darbe.

1 ; “Vadai” ’

.. Dabartiniu laiku nekurie •mu-
I ■*

sų organizacijų darbuotojai yra 
labai pamėgę (dabar Lietuvo
je išpopuliarėjusi) vado titu
lą, — na, juto ir dangstosi kur 
tik pasisukdami. Nieko tame 
blogo, jog žmonės nori būti 
“vadais”, juk tai šioks toks “ti
tulas”. Tačiau panašus vadai 
visuomet pasirodė esą saumy- 
liai ir nesiskaitą su kitų pa
žiūromis
ka noro vadovauti organizaci
jai, bet reikia parodyti sirgo 
bėjimo ir darbo organizaciją 
atstovaujant. Mes turime čia 
asmenų, kurie tik ir kuria nau
jas organizacijas, kad prez. 
(vadu) būti.

Na, apsaugok Viešpatie, jei 
“činos” organizatoriui nesutei
kiama, tai tas pats organiza
toriui? savo pagimdytą kūdikį 
ima marinti.

Nežinau kodėl, bet tai yra 
faktas, kad musų išeivijos gy
venime pasitaiko net ir vienos 
organizacijos nariai paprastų 
pašalpinių draugijų, vietoje su 
tartinai dirbus naudingų dar
bų, vieni' kitiems kaišioja kojų. 
Kodėl? Kokie tie išrokavimai?

Nekurie gal su tuo yra ap
sipratę, bet kitiems tas daro
si nesuprantama taip, kad pa
našus reiškiniai 
traukia nuo 
Svarba turėtų

šiame

faktais. Neužten-

daigelį' ati- 
aktyvaus darbo.

. . . .. ■ vu*vuų būti dedamatvirtesnis uzr . ...7. ., -1-4. • v,. ..žmogaus įsitikinimuose ir joakmeni, kietesnis uz plienu, ji • * ... ... t
...i.,..a. S gabumuose bet kuri darbų dir-neįstengs niekas sunaikinti, jis 
per šimtmečius atsispindės mu
sų ištikimosios liaudies širdy
se.

Teisingai yra ' pasakęs liau
dies (darbo žmonių) poetas J. 
Janonis:

♦

“Neverkit pas kapų narsiųjų 
draugų;

Kas krito kovoje — tie didvy-
> -• riai. *\
Kiekviena kova reikalinga au-

> kų —
Laimingi už laisvę nu'mirę.

Nelaistyki t kapo gailią
ja rauda

liet tęskit pradėtų

įvyksta 
tai yra

S. L. A. viršininkų rinkimų 
atbalsiai

Paskelbiąs nominacijas į & 
L. A. viršininkus*, kuopos, ži
noma, atliko savo pareigas. 
Tačiau narių tarpe nominaci
jos jokio entuziazmo nesukė
lė. Daugelis narių išsireiškė, 
jog nesu prasmės balsuoti, nes 
paskutinysis Seimas visai ne- 
siskaitęs su nhpąif) Įęivįę bu 
vo išreiškę savo valių1* viršinin
kus renkant fėferenfluma ke
liu. Iš to matyti, kad atėjus 
balandžio mėnesio rinkimams, 
narių nusistatymas vargiai pa
sikeis. Reikia pažymėti, jog pa
žangieji S. L. A. nariai laike 
nominacijų nevedė jokios agi
tacijos ir nariai balsavo už lo
kius asmenis, kurie jiems* at
rodė tinkamais, — na, o 
nieji ar varė agitacija?

Geriau tegul jie patys 
atsako.

dėsi

i » tai

Iš ORGANIZACIJŲ VEIKIMO

nušviesti.
apskritys
visos* apy-

kitokie u'kiški padargai. Jei į 
laiką nebūtų pribuvę ugniage 
šiai, tai butų užsidegusi ir stu- 
ba, kuri priklauso vienuolynui. 
Bet Ugniagesiai gaisrų užgest 
no. Tačiaus yra apakaitliuoja- 
ma, kad ugnis padarius $2,000 
nuostolių.

Buvo pasklidę gandai, kad 
buk sudegęs vienuolyno ūkio 
prižiūrėtojas. Bet vienuolyno 
viršininkai užginčijo paleistus 
paskalus.

XXX

Pittsburgho apylinkėje siau
tė dideli šalčiai. Todėl buvo 
smarkiai kūrenami pečiai, kad 
apšildžius šaltus namus. O be- 
Šildant namus, tai dažnai įvyk
sta gaisrai. Dėl gaisrų daug ir 
lietuvių nukentėjo.

— Reporteris.

bant. Sutartinas darbas, neieš
kant asmeninės garbės, bus 
naudingas ne tik organizaci
jai, .bet norintiems “vadais” 
būti, nes kiekvienas nuoširdus 
veikėjas ir be “vado” titulo su
lig savo nuveiktais darbais būt 
visuomenės organizacijos tin
kamai įvertintas. Tai kam be
reikalingų papuošalų ieškoti ?

■V/‘ • ■ ;;.'-

* Kun. Vahdka Pittsburgho
• i

Teko girdėti, jog Tautinės 
Parapijos kunigas Valadka iš 
Lawrence, Mass., ateinančio 
•menesio pradžioje atvyksta 
PittsburgjĮian ir mano čia pa-

Vasario 1 d. pasimirė 
Susivienijimo narys A. 
lis, 55 metų amžiaus. A. Janu
lis išgyveno Amerikoje 81 me
tus. Per visų šioje šalyje bu
vimo laikų dirbo anglių kasy
klose.

A. Janulis pavyzdingas tė
vas* ir veiklus 'S. L. A. 286 kuo
pos narys. Laidotuvės įvyko 
vasario 6 d. su vietinės Ryme, 
Katalikų parapijos apeigomis.

Dideliame nuliūdime paliko 
savo moterį, vaikus ir skait
lingų būrį giminių. Jo žmona, 
Teklė Januliej|ė, reiškia širdin
ga padėkų visiems, kurie bet 
kūrinto 
lionies 
mo. *

budu prisidėjo prie ve- 
paskutinio patam avi

Domininkas Sanda.

Bridgeville, Pa
Iš SLA. 90 kpt. ^usirinkimo. 

— Parėmė JaiAisausko ren
giamą antrą tranzatlaritinį 
skridimą. i! t

salėje

pa
siekė ir Palestinų, Jeruzolimas liko padengtas sniegu. Nors 
miestas yra ir pusiau tropiškame krašte, kur žiemų niekad ne
būna, bet kad jis yra 2,700 pėdų augščiau jurų paviršiaus, tai 
jį tankiai aplanko šaltos žiemos.

Pittsburghe ir apylinkėje y*’.y 
ištisa eilė įvairių didelių ir ma
žų organizacijų su įvairiais tik
slais.

Mėginsiu bent didesniųjų or
ganizacijų veikimą

S. L. A. IlI-čias
Jį sudaro beveik

linkės S. L. A. kuopos. Savo 
gyvenimo laikotarpy apskritys 
yra daug nuveikęs ne tik Su
sivienijimo, bet ir apylinkės 
kuopų gerovei. Visuomeninia
me kultūriniame dai’be visuo
met užimama pirmoji eile. Jau* 
du sykiu apskritys surengė 
Susivienijimo seimus, įvyku
sius Pittsburghe.

Nebūta nei vieno svarbesnio 
apvaikščiojimo, paminėjimo, 
kuriame apskritys nebi/tų da
lyvavęs, o Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimams imda
vosi iniciatyvos draugijų su
šaukimui, juos surengti. Ap
skritys savo aukomis visada 
parėmė ir remia kiekvieną nau
dingą ir kuituringų darbų. Pa
skutiniuoju laiku iš apskr,. iždo 
buvo paskirta po 25 dolerius 
Lietuvių Kambario įrengimu1’ 
Pittsburgho universitete ir jau
nimo choru*! “Dainai”. Sunku 
butųvir suminėti visus darbus 
ir aukas, kuriomis apskritys 
yra prisidėję.1.

Reikia pasakyti, jog apskri
tį visada atstovauja iš rimtų 
ir veiklių asmenų, išrinkta val
dyba. Todėl jos darbais ne tik

Vasario 
įvyko SLA. 90? kliop6s mėne
sinis susirinkimas. Narių daly
vavo nepęrdaiigi^ų^ai. Nau*jn 
tarimų kaip ir nebuvo. Išduota 
buvo valdybos raportai ir ap
tariami kuopos reikalai.

Daug laiko buvo pašvęsta 
svarstymui valdybos algų klau 
simo ir ekstra mokešČių, kas 
metiniame susirinkime bu'vo 
nutarta. Būtent, kad kožnas 
nary.** turi sumokėti po vieną 
dolerį kuopos reikalams. Tais 
doleriais bus apmokama rašti 
ninkės alga, susirinkimams sve
tainės renda ir kitos kuopos 
išlaidos. O šiais bedarbės lai
kais ekstrą mokeščiai, nors tik 
ir vieną dolerį per metus, ži
noma, daug reiškia nariams. 
Tačiairs kitos išeities nėra. Jau 
per eilę metų kuopa nėra nie 
ko parengus iš priežasties be
darbės, o kuopos reikalams iš
laidų susidaro. Noiįs tiems rei
kalams nariai ir moka kas rhė- 
nesį po 5 centus, bet tų mokes
čių neužtenka.

Dėl tų ekstra mokesčių bu
vo pareikšta visokių nuomonių 
ir buvo duota visokių pasiūly
mų, kaip tai,: numušti sekre
torės algą (nors jos alga ir 
taip nėra didelė —, tik $25 per 
metus); ieškoti kitos vietos Su
sirinkimams, kur butų mažes
nė renda, nes šioje., vietoje rei
kia sumokėti $30 per metus už. 
svetainę. Bet visiems išsikal
bėjus ir visaip apsVarsčius da
lykus, pasirodė, kad niekur k;- 
tiA* negalima rasti tinkames
nės svetaines, o. kai dėl sekre
tores algos irgi nieko negalimą 
sakyti, ba sekretorė negauna 
perdaug tos algos. Kai reikia 
rinkti sekretorių, lai kandida
tų nesiranda, todėl mes turim 
būti patenkinŲ, kad sekretorė 
dirba už-įtą al£ų,' kokęų: ji gau
na. O jei ne, tai su sekreto
riaus urėdu butų simkumo. .

Tai pb visų diskusijų palik
ta taip, kaip metiniame susi
rinkime buvo nutarta. Vadina

galime, o jei kurie negalime 
dabar, tai užsimokėsim tada, 
kada galėsim.

Iš ligonių lankytojų rapor
tų paaiškėjo, kad dar randasi 
2 ligoniai, būtent, Pranas Mie- 
liauskas ir Adolfas Juška.

S. Bakanas pasiprašė susi
rinkimo, kad leistų jam tarti 
keletą žodžių antrojo tranzat- 
lantinio skridimo reikalais. Su
sirinkimas sutiko su mielu no
ru leisti Bakanui kalbėti. Ba
kanas kalbėjo apie 10 minutų, 
aiškindamas reikšmę antrojo 
tranzallanfinio skridimo, kurį 
yra pasiryžęs atlikti lakinas 
Juozas Janušauskas ateinančią 
vasarą, ir kad musų pareiga 
yra paremti šių prakilnių Ja
nušausko misijų, kaip kas ga
lim, nors duodant po keletą 
centų ir nusiperkant aviacijos 
ženkliukus. Pasak Bakano, lie
tuviai netari milionietių, ir jei 
kokį didesnį ’d^irbą jieniš pri
sieina atlikti, tai dažniausiai 
yra atliekamas biednų žmonių 
centais be milionierių pagelbos. 
Bakano paraginti, sekantas 
nariai nusipirko aviacijos žen
kliukus*: Jonas Labanauskas, 
Martynas Mickunas, Jonas Ge- 
ležauskas, Jonas Aukškalnis, 
Juozas švelnys, Franas Meš
kauskas, Frančiška Sadubenė, 
Julija Pranckevičiutė ir Anta
nas Bakanas.

Reiškia, už parduotus avia
cijos ženkliukus susidarė. $2.23. 
Nors tai nedidelė suma, ber 
tai buvo nutoširdus prisidėji
mas prie antrojo skridimo. Virš 
minėti musų draugai ir drau
gės yra suvarginti bedarbės ir 
jiems, tur būt, 25 centai yra 
brangesni, negu kdkiems biz
nieriams 25 doleriai.

Butų gerai,
•SLA. kuopos prisidėtų prie pa
rėmimo lakūno Janušausko kil
niosios misijos? užbaigti Da- 
riaus-Gjreno nebaigtą kelionę 
į Lietuvą.

— Korespondentas.

Export, Pa
Sudegė lietuvių namai ir 2 vai

kai ; mergaitė Genovaitė Ber
notaitė 8 metų ir jos bro
liukas Richardas 18 mėnesių. 
— Kiti Bernotų šeimynos 
nartai irgi drūčiai Apdegė, 
vos paspėdiami iš ugnies pa
sprukti.

kad ir kitos

——>■■■ ... ...

Clevelandiečiai da 
lyvaus “Naujienų” 
20-ties metų jubilie
jiniame parengime 

Pittsburghe
Koncerte dalyvaus mūšų žymi 
dainininkė p-lė Bronė Rasi liūtė

Vasario 9 d., kada visi bu
vo saldžiai sumigę, užsidegė 
Vincento Bernoto; angliakasio, 
namai. Ugnis tik tada buvo pa
justa, kada jau virtuvė ir vi
sas žemutinis floras buvo liep
snose.

šeši šeimynos nariai buvo 
priversti šokti lauk per langų 
nuo antrų lubų iš miegamojo 
kambario, kad išgelbėjus gy
vybę. Jie draskė mito savęs de
gančius naktinius drabužius. 
Genovaitė ir Richardas pasili
ko viduje ir žuvo.

Kada ugniagesiai ątvyko iš 
visų artimesnių apylinkių, tai 
jau ugnis buvo viską sunai
kinus, ir tik iš po sudegusių 
griuvėsių buvo išimti lavonai.

Kiti 3 Bernotų šeimynos na
riai buvo nuvežti į ligoninę 
kritiškoje padėtyje nuo apde
ginto, būtent: Mary Bernotie
nė, 47 metų, ir jos 2 dukterįs 
Elena, 22 metų, ir Kristina, 
15 metų. Ligoninės daktaras 
sako, kad Kristinos gyvybė yra 
pavojuje. Kiti šeimynos nariai 
irgi drūčiai apdegė.

— Reporteris.

Castle Shannon, Pa
Ugnis sunaikino lietuvių šven

to Frhnčiškaus vienuolyno 
padargų pastogę ir padarė 
nuostolių už $2,000.

Vasario 9 d. švento Frąn- 
čiškaus vienuolyno darbininkai, 
norėdami užstarduoti trokų, 
uždegė visų pastogę, kur buvo 
sudėtos visos ūkio mašinos ir

J I

Clevelandiečiai smarkiai ruo
šiasi ir organizuojasi važiuoti 
į Pittsburghų, ku*r kovo 4 d. 
įvyks “Naujienų” 20-ties me
tų gyvavimo paminėjimas, - 
kitaip sakant, jubiliejinis kon
certas. Bengiasi važiuoti ne 
vien tik paprasti piliečiai, bet 
ir musų artistai bei solistai. 
Jie važiuos tuo tikslu, kad pri
sidėti prie iškilmingo koncer
to išpildymo.

Pittsburghiečiai, nemanyki
te, kad šį kartų reprezentuos 
Clevelandą šiaip sau asmenys. 
Nieko panašaus! Jus turėsite 
progos susipažinti su musų žy
miausia soliste ir tuo pačiu 
laiku gabiausia artiste.

Beveik perą to sekmadienic, 
kad p-lė Brpuė z Rasiliutė ne * 
pasirodytų pas mus* ącęnoj?..* 
Nedaro skirtumo, kokių <oto 
jai tenka išpildyti (dramoje, 
komedijoje ar operetėje), ji vi
suomet nusineša laurus. Drą
siai galima sakyti, jog meno 
srityje p-lė Rasiliutė Clevelan- 
de užima pirmų 7 vietų. Ji jau 
per dešimtį metų dirba mena 
srityje, ir dirba tikrai sėkmin
gai. Daugiausiai jos pastango
mis “Lyros” choras gyvuoja. 
Ačiū jos pasidarbavimui, cleve
landiečiai jau ne vienų operetę 
matė. O dabar, ryšyje s*u “Nau
jienų”
ghiečiai turės progos pasigėrė 
ti p-lės Bronės dainomis.

Turiu dar pranešti, kad be 
p-lės Bronės Rasiliutės, važiuos 
ir daugiau solistų, bet apie tai 
pranešiu kitų kartų.

— J. A, Armonas.

iškilmSmis, ir pittsbuT-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Ar esi Altass nariu?

Pittsburgh’e
\

NAUJIENŲ” 2O-TIES METU

Jubiliejaus Vakaras

f

jų žygį.

»

Kovo-March 4 d., 1934
LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJOS SVETAINĖJ, Pittsburgh, Pa.
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Penktadienis, vas. 16, 1934

Kodėl Skysti
Liuosuotojai 

Vėl Yra Mėgiami

būt
as-

nu-

Žmones vėl griežta prie vartojimo skys
tų liuosuotojų. Žmonės suprato, jog 
tinkamai prirengti skystus liuosuotojai 
išvalys vidurius be jokių nesmagumų 
laike išėjimo arba vėliaus.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
pamainomas žiūrint pagal atskyro 
mens reikalo. Jo veikimas tuo budu 
būt reguliuojamas. Kūdikiui lengva
statyti tinkam? dožų. Ir švelnus, skysti 
liuosuotojai ne įrituoja inkstus.

Gydytojai abelnai pripažino, jog sen- 
na yra geriausias liuosuotojas dėl kiek
vieno. Senna yra naturališkas liuosuoto
jas. Jisai ne džiovina systemos. kaip, 
kad kiti liuosuotojai, ir padaro jus iš
troškusiais. Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
sin yra skystas liuosuotojas. kuris atsi- 
deda ant senna kaipo veikiančio liuo
suotojo. Jisai sureguliuoja žarnas vienos 
savaitės laiku'ir jos veikia taip regulia
riai kaip laikrodis.

Jus visuomet galite gauti Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin byle kurioj vaisty- 
nyčioj prirengi? vartojimui. Narys N. 
R. A.

Garsinkitės “N-uosp”
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Simmons kompanijos darbi
ni n k u streikas.

Naujienoms tapo prisiųsta 
iškarpa iš Kcnosba Evening 
News vasario 12 dienos laidos, 
kurioj apibudinama priežas
tys streiko • kilusio Simmons 
kompanijos dirbtuvėse. Esmėj 
žinia vra tokia:

Sekmadienio popiet;, vasa
rio 11 d., Moose Temple salėj 
didelė Simmons kompanijos 
darbininkų balsų didžiuma ta
po nutarta' išeiti į streikų.

Darbininkai reikalauja pa
kelti algas 25 nuošimčius. Ka-

pildyti reikalavimų, tai dar
bas šapose sustojęs. Tik ofiso 
samdiniai, palaikymo darbi
ninkai ir bosai buvo leidžiami 
įeiti į darbavietę pirmadienį, 
šimtai gi darbininkų, unijos 
narių piketavo visus dirbtuvės 
vartus.

ŠIOS ŽEMOS KAINOS
Pagelbės jums daugiau sutaupyti jeigu jus

PIRKSITE
“Midwest Stores” Sankrovose

Pirmadienio pranešimai 
liudijo, kad streikai! išėjo 1,- 
800 žmonių, vyrų ir moterų.
Padaryta žinksniai, kad gau

ti Federųles Darbo Tarybos 
apskrities atstovo tarpininka
vimų pastangoms ginčų tarp 
darbininkų ir kompanijos su
taikyti.

1tauswald, darbininkų uni
jos atstovas, išleido pareiški
mų, kuris nušviečia kodėl 
streikas kilo.

Pasirodo, kad apie 6 savai-

reikalavimų kompanijai pa
kelti algas gan aukštu nuošim
čiu. Kompanija atsake, kad to
kio darbininkų reikalavimo 
ji negalinti išpildyti. Ji pasiūlė 
pavesti arbitracijos tarybai

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj Vasario-Feb. 16 ir 17

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI TUZIN„ 19’
“Midwest” Extra puikus rinktiniai kartonuose 25c

■ ■■I T 1 | “GOLD MED AL” 
M II | A | Kitchen Testedm LIAI 5 ™s24c mais." ■w

21i^ sv.
mais. |

“RED CROSS” arMakaronai
2 pak. 13c

“OVALTINE” g/r,sJLsGAS 50c didžio 07/* 
kenai V 1 b

SALMONAS ■lz2 did. kenas 1 0C
RŪKYTA ŽUVIS Puiki Chubs ....... sv. 25c
PAJAI (PIEŠ) svl,^%^i'įty. Maid” gg
FIG BARS cook'ies“' Schu1“’ Svaras 1 0C
“COLLEGE ĮNN” Kenas 33 C
CALI HAMS “Drevei Fanus” .............. .............. s v. 121/>c

SPICED HAM “Midwest” .... .......... sv. 29c
Puikus Creamcry FARMER CHEESE . ................... sv. 20c

ŠVIEŽIAS SPAUSTAS COTTAGE CHEESE .................. 2 sv. 15c

NAUJI KOPŪSTAI TEXAS 3 sv. 10c
MORKOS Californijos ............................. ... 2 pundeliai 9c

ORANŽIAI “Sunkist” .................... Labai dideli Tuz. 19c
DELICIOUS OBUOLIAI Extra Puikus ............ 3 sv. 25c

Dideli 38 unc. dž. 15c 
7” No. 21/2 kenas 15c

APPLE BUTTER “Browns” 
GRUŠIOS Micbigan Kiefer

KAVA

Unija atsakė, kad ji vis te
besilaiko savo reikalavimų, 
bet pasiduos arbitracijos tary
bos nuosprendžiui. Tačiau ar
bitracijos taryba, turėtų būti 
sudaryta šitaip: 
darbininkų unijos išrinkti, du 
kompanijos, — penktasis turi 
būti išrinktas Federalės Darbo 
Tarybos apskrities. Kompani
ja nesutiko šiam darbininkų 
pasiūlymui.

Apie savaitę pirmiau, negu 
šis streikas kilo, kompanijai 
vėl buvo patiekta reikalavi
mas — pakelti algas 25 nuo
šimčiais. Ir kadangi ji atsisa
kė reikalavimų išpildyti, tai 
kilo streikas.

Unijos surinktomis - ir su
kompiliuotomis skaitlinėmis, 
Simmons kompanija, 1929 me
tais vra išmokėjusi algų $5,- 
116,643. Gi 1933 metais ji iš
mokėjusi algų tik $1,447,254. 
Algos kai kurių darbininkų-ių 
buvo taip žemos, kad siekė tik 
18 centų valandai; kitų, žino
ma, jos buvo aukštesnės. Dar
bininkai už savaitės darbų per 
sinešdavo $7.00 čekį. Didžiau
sias žinomas darbininko už
darbis 1933 metais buvo $1,340 
už pilnų laikų.

| Kompanija visų laikų guo
dėsi, kad jos biznis taip pras
tas, jogei ji negalinti mokėti 
geresnių algų. Unijai betgi, re
miantis jos surinktomis skait
linėmis, atrodo kitaip.

Pasėkoj—Simmons kompa
nijos darbininkai ir darbinin
kės — apie 1,800 asmenų-strei 
kuoja. Jų piketai užsilaiko 

| ramiai, ūpas rimtas, bet maty
tis griežtas pasiryžimas iško
voti geresnes darbo sąlygas.

2 asmenys

BEECH-NUT sbvaro 30 e kenas vUv
VIRTI SPAGETAI “Beech-Nut 3 sv. kenas 25c

(Įueensville SpeciaI 
10 procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vandūo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionų i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra' vartoja
mas F0X HEAD BRAVORO 
išdirbiinui Queensville SpeciaI 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionų, mažomis bačku
tėmis.
FRANK

MAPLE SYRUP “Midwest” ................ 22 unc. džiogas 15c
“LARSEN’S” Iškošti VEGETABLES ...........  2 kenai 19c 4352 S.

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7340PICCALILLI ar SWEET RELISH “MidNvest” 16 unc. džiaras 15c

“Evr Redy” Šunų Maistas...... 3 kenai 25c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma "Midtvest Statei" turi ir metai tkgrtui, kur iut 
galite pirkti aera mėta paukštiena ir tt. ui vemianti a* kaina*'

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

uilLlAŪ 4-JI

' ■' ‘ _ _________ ____JAU NETOLI
t :

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 t

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 darbiiunkų grupių, nuo profesijų, nuo sporto ir biznio at- 
stovą ir nuo įvairiu musų draugijų atstovų. Pagalios lietuvių visuomenė širdin-

• 1 1 f • V į, I I u t ■

gaiš žodžiais pasveikins Naujienas jų sukaktuvių dienoje ir tada visi užgiedos me- W " f
lodinga ir jausmus sukeliantį Naujienų Himną.

i i i u. , ** .

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

v

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 We«t 14th St,
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chitopodistai. .— Atdara diena ir naktj. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

MIDWESTCDSTŪRES
NUIGHHUIIHOOD ŠTOKU300 •NDKPBNbBNT

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louts Avr. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskoe ♦anos- 
swimming pool.

Ratiliu ir turkiika pirtie moterims 
•eredomis iki 7 T. v.

7V7 r

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

Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno 

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

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

Milda Auto Sales
806-8 West 31 Street

Tel. Victory 1696

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

fa.

- f-

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- •’ ■ . i ■ .
matyti

Didelei musų šventei yra pagamintas ir didelis perstatymas, toks perstaty 

mas, kokio tik vieną sykį į dvidešimt metų galima susilaukti 
<7 <’ ‘ t. ■ ‘ ! 'V • . 1 '■ i .

I,

Ir todėl tūkstančiai lietuvių nekantriai laukia Naujienų Jubiliejaus vakaro 
dienos. 0 ta diena jau netoli. • • ... '
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The Lithuanian Newe Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy______________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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March 8rd 1879

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

. Metams
' Pusei metu

Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________
Savaitei —....... .....
Minėsiu! ....... w......... ......m.i

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
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Metama
Pusei metu ______
Trims mėnesiams - 
Dviem mėnesiams .. 
Vienam mėnesiui
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Pusei metu      _ 4.00 
Trims mėnesiams — 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

... $8.00
__ 4.00
.... 2.00
_ 1.50
im. >75

$7.00
8.60 
1.76 
1.26 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
UI Telefonas CANal 8600.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

Prieš 16 metų, kaip šiandie, Lietuvos visuomenės 
atstovai priėmė ir pasirašė Vilniuje Lietuvos nepriklau
somybės deklaracijų. Minėtini yra to istorinio dokumen
to žodžiai, kad deklaracijos autoriai, remdamiesi “pri
pažintąja tautų apsisprendimo teise”, skelbia atstatą 
“nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje”.

Tokios Lietuvos, kokią veikusi tais laikais Lietuvos 
Taryba paskelbė atstatanti, vasario 16 dieną 1918 me
tais dar nebuvo. Jos, iš tiesų, nėra da ir šiandie. Lietu
vos valstybė su sostine Vilniuje dar tėra tiktai siekimas, 
o ne realybė. *

Dar tėra tiktai siekimas ir demokratiniais pama
tais sutvarkyta Lietuvos valstybė. Dabartinė Lietuva 
yra valdoma pusiau-fašistiškais pamatais. Ji neturi 
žmonių išrinkto seimo, neturi žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvės.

Lietuvos nepriklausomybės akte tapo išdėstyta ne 
faktina padėtis, bet eilė pagrindinių lietuvių tautos 
tikslų. Nepriklausomybės deklaracija yra politinis lietu
vių tautos programas.

Dėl jo įvykinimo tenka kovoti Jau šešiolika metų 
ta kova tęsėsi, ir dar vis nematyti jos galo. Kai kas da
ro iš to išvadą, kad deklaracijoje išreikštieji tikslai esą 
nepasiekiami arba net visai bereikalingi. Vieni taip ma
no apie demokratinę santvarką Lietuvos valstybėje, ki
ti — apie reikalavimą, kad Lietuvos sostinė butų Vil
niuje.

Tačiau taip nemano' Lietuvos žmonių dauguma. Nė
ra jokio ženklo, kad Lietuvos liaudis butų atsižadėjusi 
minties apie Vilnių. Galimas daiktas, kad praeis daug 
laiko, iki tas Lietuvos troškimas bus įvykintas, bet tai 
anaiptol nereiškia, kad jisai privalo būti išmestas iš 
programo. Dėl savo siekimų tautos kartais kovoja per 
šimtmečius.

Nėra taip pat jokio pamato tikėti, kad Lietuvos 
žmonių masės atsisakė nuo demokratijos. Laikina fa- 
šistuojančio elemento pergalė visai nereiškia, kad žmo
nės jau nebenori laisvės ir sprendžiamo balso valsty
bės reikaluose. Praktika kasdien rodo, kad ginkluota 
mažuma lengvai paima viršų ant beginklės arba blogai 
apginkluotos daugumos. Kad Lietuvos žmonių dauguma 
tebėra priešinga “tautos vadų” diktatūrai, yra aišku 
jau iš to fakto, kad ta diktatūra valdo kraštą, visą lai
ką atstačiusi ginklą prieš žmones. Kai jai ginklas bus 
išmuštas iš nagų, tuomet Lietuvoje, be abejonės, bus 
steigiama ta tvarka, apie kurią kalbama nepriklauso
mybės deklaracijoje.

Kitokio programo, kuris butų priimtinas lietuvių 
tautai, iki šiol dar niekas nėra sugalvojęs. Lietuvos ne
priklausomybės deklaracijoje lietuvių tautos atstovybė 
pasisakė už žmonių valdžią Lietuvoje.

Šita idėja turi būti ypač gerai suprantama lietu
viams, gyvenantiems Amerikoje, kur net pradinių mo
kyklų vaikai žino garsius Abraomo Lincolno žodžius: 
“Government of the people, by the people and for the 
people”. Amerikos lietuviai todėl šiandie, minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktuves, karštai linki Lie
tuvos žmonėms, kad jie tą savo didįjį siekimą įvykintų 
kaip galint greičiau.

' T 1 ... i r- - t

Apžvalga
>-■ -- - -------------

KATORGA IKI GYVOS 
GALVOS

Kodėl 4ą žmogų teisė kariuo
menės teismas? Juk jisai nėra 
kareivis. Ir kodėl tokia sunki 
bausmė — katorga iki gyvos 
galvos! — tik už priešingų 
džiai politinį veikimų?

Kaip mažai dar Lietuva 
pažengusi politikoje nuo
sistemos, kurioje ji gyveno pritf 
Rusijos caro!

val-

yra 
tos

vienas milijonas 
nej uokai.
turės užsičiaup-

“Laisvėje“ rašo,

vienu akimirksniu suparali- 
žiavo viso krašto gyvenimų. 
Dvidešimts keturių valandų 
generalinis streikas, kuriame 
dalyvauja 
darbininkų,

“Fašistai
ti.”
Bet Mizara

kad jisai šėrininkų susirinkime 
raportavo, jogei “Vienybė” da
bar fašistų laikraštis.

Mizarai, beje, visi fašistai — 
ir liberalai, ir kairieji liberalai, 
ir net socialistai. Tačiau, visus 
f asistuodamas, jisai ir jo vien
minčiai paprastai laiko “bend
rų frontų” su fašistais. Iš fa
šistiškų laikraščių jie nuolatos 
semia 
koms 
menės

“argumentus“ savo ata- 
prieš pažangiųjų visuo- 
dalį.

SUOMI.TOS FAŠISTŲ VADAS 
DINGO SU PINIGAIS

Prieš keletą metų Suomijoje 
kėlė daug triukšmo vadinamieji 
lapujiečiai (fašistų organizaci
ja, kurios centras buvo Lapua 
apygardoje). Apie jų vadą Ko- 
solą tuomet rašydavo viso pa
saulio spauda. Bet dabar apie 
jį jau nieko negirdėt. Kur jisai 
dingo ?

“Musų Kelias“ praneša ve 
ką:

“Pasirodo, kad Kosola pra
smego skolose. Kai jis buvo 
pasiekęs garbūs viršūnę, jo 
draugai rinko pinigus sko
loms apmokėti. Atsirado ka
pitalistų, kurie paaukavo ga
na stambias sumas pinigų. 
Bet Kosola surinktas aukas 
prašvilpė. Kai aukotojai apie 
tai sužinojo, įvyko didelis 
skandalas, radęs atgarsio net 
spaudoje. Kosolos karjerai 
buvo galas.”
Kosolos karjera susmuko, ži

noma, ne tik dėl jo finansinių 
nepasisekimų,, bet labiaus dėl 
to, kad dauguma Suomijos val
stiečių atsisakė dėtis prie fa
šistų ir privertė valdžią pasi
priešinti lapu j iečių užmačioms. 

Keikia atsiminti, kad Italijos 
fašistų vadas pradžioje savo 
karjeros buvo irgi susikompro
mitavęs panašiai, kaip Kosola, 
jei ne daugiau. Mussolini rin- 

aukas Fiume “išvadavimui“ 
tuos pinigus paskui suvarto
davo laikraščio leidimui ar- 
tiesiog įsidėjo į kišenių. Bu- 
kilęs skandalas, bet poetas

ko 
ir 
jo 
ba 
vo
Gabriele D’Anunzio (kuris oku
pavo Fiume) jį užglostė.

Kada paskui Mussolini ėmė 
organizuoti bandas ir užpuldi
nėti darbininkų organizacijas, 
naikinti socialistų laikraščių 
spaustuves ir deginti profesinių 
sąjungų namus, tai bankieriai 
ir fabrikantai pradėjo gausiai 
jį šelpti, ir jo nešvari afera 
Fiume “vadavimo” istorijoje 
buvo užmiršta.

Vėliaus Mussolini, jau būda
mas valdžioje, pridirbo sukty
bių Italijos emisijos banke. 
Socialistų atstovas Matteoti 
tuomet surinko dokumentus 
apie šitą dalyką ir rengėsi iš
kelti jį aikštėn parlamente. Bet 
Mussolinio banditai tą atstovą 
nugalabijo, ir žinios apie ban
ko skandalą buvo užgniaužtos.

Tuo budu italų “tautos va
das“ paliko herojus iki šios die
nos.
- Kam pavyksta įgyti galią, 
tas sugeba savo šunybes pa
slėpti. '

KORESPONDENCIJOS

vienas milionas 
vienas milionas 
mes amerikiečiai 
maža žuvukė. Ir 
krukučio metame
laisvai auga, pakol pasieks mi- 
lionų. ' 

Neretai 
pasitaiko, 
milionine

(supraskite, 
dolerių) tai 
sakome: per- 
a t kabinę nuo 
atgal, tegul

Dėdės Šamo prūde 
kad užsikabina ir 
žuvukė,’ tuomet iš 

prievartos daroma investigacija 
tyrinėjimas, bet juk milioną 
nenubausi, taip sako išmintingi 
žmonės.

New Yorkas yra daug dides
nis, negu franeuzų Paryžius, 
čia skandalų daug daugiau ir 
čia žmonės už tai nesimuša. 
Jeigu koks Harrimanas papuo
la į bėdą už taksų Dėdei Šamui 
nesumokėjimą, tai koks Dr. M. 
D. valandėlei susirgdina, kad 
nereikėtų stoti į teismą bei at
sakyti klausimus, kaip jis pra
leido svetimų žmonių pinigus. 
Na, jeigu susirgdinimas nieko 
negelbsti, tai galima tokį pini
gų maišą padaryti ir bepročiu, 
kol investigacijos karštis pra
eis. Gi vėliau tokį dolerių pa
triotą galima apšaukti genijum 
ir viskas vėl tvarkoje.

Mes, amerikonai, tokiuose 
atsitikimuose turime gana jaus
lią širdį ir dolerių patriotų be 
laiko iš pasaulio nevarome. Ma
tomai, franeuzai su skandalais 
nėra apsipratę. Pas Dėdę Ša
mą, jeigu skandalas, ’tai tikrai 
bus dolerinis skandalas, o pas 
Napoleono vaikus gal randasi 
ir grynai politinių skandalų.

Na, ir kur aš čia nuklegė
jau? Iš karto norėjau parašyti 
apie musų didįjį New Yorką ir 
streikus, bet netyčia peršokau 
Atlantiką ir štai peckelioju apie 
Paryžiaus muštynes. Na, dabar 
tai tikrai apie New Yorką.

Viešbučių patarnautojų strei
kas vis dar tęsiasi. Tarpe pikie- 
'tininkų ir New \orko policijos 
atsitinka susirėmimų. Streikie- 
riai ir piketininkai plytgaliais 
išgrūdo tūlų viešbučių langus, 
bet tas gero niekam nedaro ir 
streiko neužbaigę..

Suprantama, Nąw Yorko po
licija yra kuone visa švento 
Petriko vaikai airišmonai ir ge
rai išmokyti kaip’^buožę varto
ti. Kaltas ar riekiąs, jeigu tik 
pasisukai į streikierių teritori
ją, tai guzas ant galvos grei
tai užaugs. Mat, airišis kuomet 
įsidrąsina, tai jau su juo reika
lo negali turėti. Tūli galvočiai 
sako, kad su airišiu susitaikyti 
negali kaip lygus su lygiu. Ai
rišis tegali įtik kaip vergas ar
ba kitą pavergęs turėti.

Šiame viešbučių patarnauto
jų streike ne vienas New Yor
ko driskis nekaltai gavo nuo 
policijanto su lazda per galvą. 
Mat, čia yra nemažai tokių pi
liečių, kurie negali surasti sa
vo namų tik dėlto, kad jie na
mų neturi. Maistą sau renka iš 
išmaltų. Suprantama, apie vieš
bučius tokių išmatų kartais ga
lima surasti. Taigi labai dažnai 
tokie piliečiai, 
po tas vietas 
per galvą.

nominės suirutes laikotarpiu 
davimas žymiai sumažėjo. Nors 
Amerikos doleris pasidarė gana 
pigus, vienok ir tie, iš kurių 
galima tikėtis trupinių-tipų, su
gavę kad ir pigų dolerį, kiša jį 
sau j kišenę ir jo liuosai nemė
to.

Taksikabų draiverių streikas 
atbodo jau baigtas ir jie turėjo 
laimėti, bet ar jų padėtis page
rės, tai kitas klausimas. New 
Yorke yra perdaug taksikabų 
ir todėl draiveriai turi varžytis 
už pasažierius, Stačiai reikia 
stebėtis kiek čia tų New Yor
ke taksikabų yra.

žiema New Yorke šį metų 
gana nemaloni. Gatvės visos už
klotos ledu. Mat, čia kartų sni
go šlapiu sniegu, kurį kartu 
trafikas sumynė, ir pradėjus 
šalti pasidarė tikras ledas, šiuo 
laikotarpiu čia labai šalta; šal
tas vėjas pučia nuo Atlantiko. 
Tokia žiema daug prisideda prie 
bedarbių skurdo. —A. J. Viznis

Dabartiniu laiku čia dirba apie 
2000 žmonių. Dabar dirbtuvė 
visai uždaryta, išėmus ofisų. 
Ofiso samdiniai dirba, bet ku
rie dirbp dirbtuvėj, tai visi 
streikuoja. Darbininkų ūpas at
rodo geras. Viltis yra, kad 
streikų laimės pakėlime algos.

» » W
Antroj dirbtuvėj,

McCall Co., taipjau streikas te
bėra ir darbininkai .piketuoja 
dirbtuvę. Ūpas visų geras ir 
yra vilties, kad laimės pakėli
mų algos.

Vincent

Kenosha, Wis
Operetė, streikas ir kas kita

Aplankiau ir savo gerus pa
žįstamus, būtent pp. J. Shima- 
nauskus, kurie užlaiko Tavern 
biznį adresu 1361 — 52nd S t. 
ir yra geri Naujienų draugai. 
Matyti iš pasikalbėjimo, kad 
viskas jiems sekas, nes visai 
neseniai nusipirko naują auto
mobilį net 8 cilinderių, kas ro
do, jog pasekmės geros jų biz
ny. Pp. Shimanauskai abudu 
yra linksmaus budo žmonės, 
turbut todėl ir j y biznis sekas. 
Jie turi plačią pažintį su lietu
viais.

Vasario 10 d. patiko nelaimė 
musų miesto gerus tėvynainius 
ir plačiai žinomą šeimyną, bū
tent pp. F. Povilanskius, kurie 
gyvena adresu 1702 — 74th St. 
Jų garaže kilo gaisras iš neži
nomos priežasties. Garažas su
degė visai. Taipjau apdegė jų 
automobilis, kuris tuomet ra
dos garaže. Nuostoli# padary
ta apie $250.00. Manoma, kad 
apdraudos kompanija padengs 
garažo nuostolius, bet automo
bilį tures patys pasitaisyti, nes 
apdraudos neturėjo.

B
aplankyti ir 
Banį, kuris 

^daiktų ,krau- 
■— 21st Avė.

Turėjau progų 
senų biznieriy^p. 
užlaiko valgomų** 
tuvę adresu 4318 
Krautuvė labai gražiai įrengta
ir, kaip matyt, viskas sekas. 
Tik p. Banis biskutį nusiminęs, 
kad jo dukrelė serga. Dabarti
niu laiku.ir sveikatos departa
mentas atskyrė jų nuo šeimy
nos per keletu dienų. s

Veliju, kad dukrelė tuojąu 
pasveiktų, ir viskas bus veJ ge^ 
rai, kaip kad ir pirmiau.

Vietinis.

belandžiodami 
ir gauna lazda

slreikieriai susi
laukt savo šei-

viena

Atsimindami, kad šiandie su
kanka 16 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo, 
Lietuvos darbininkų laikrašty
je “Musų Kelias“ skaitome:

“Kariuomenės Teismas sau
sio mėn. 24 d. Kaune, pri
taikęs Ypat. Valst. Apsaug. 
įstatymą už priešvalstybinį 
veikimą ir priklausymą už
sieny sudarytoms organiza
cijoms nubaudė Slavinską 
kalėti sunkiųjų darbų kalėji
me iki gyvos galvos.”

ĮSPĖJIMAS FRANCUOS 
ATŽAGAREIVIAMS

New York, N. Y.
' ------------------- į

Streikai. Vienas neužsibaigė, 
kitas prasidėjo*

J. Tysliava “Vienybėje” daro 
tokių pastabų apie paskutinių 
dienų įvykius Franci joj e:

“Jeigu iki šiol Francijos 
royalistai ir fašistai rėkavo, 
rodydami, kų jie gali, tai da
bar jie pamatys, kų gali pa
daryti tos partijos, kurios

Skaitome colinėmįs raidėmis 
žinias apie IParyžiaus mušty- 

Ten pasireiškia politinėnes.
kova ir tai už tokį mažą daik
tą, kaip Stra visky Skandalą.

Franeuzai turėtų imli pavyz- 
dį iš musų Dėdės 
Pas mus, jeigu

Šamo žemes, 
neužsikabina

vedė į streikų 
mynas moteris ir vaikus ir 
štai\ prasidėjo kova už būvį. 
Kova buvo labai panaši j SLA 
Chicagos seimą, kur
smart leidė įkando tam dide
liam policiantui į ranką, čia 
irgi atsirado viena drąsuolė, 
kuri nusprendė griežtai pavar
toti savo dantis, ■— įsikando 
airišmono pirštą ir vos nenu- 
kando jo. Bėt mes, vyrai, buki
me atsargus, nes atrodo, kad 
moterys surado naują būdą vy
rams atkeršyti.

Viešbučių streikas dar neuž- 
sibąigė ir atrodo, kad streikie- 
riai praloš, nes perdaug tarpe 
jų randasi skebų.

štai prasideda taksikabų 
draiverių: streikas, šitas stfcei- 
kąsį daįigįaų I panašus j į. į streiką 
ir atrodei gemų organizuotas, 
nes apie 95 nuošimčiai <lraivė
rių išėjo į streiką. Taksikabų 
draiverių padėtis nekokia, jų 
uždarbis irgi daug remiasi ant 
tipų-kyšių, bet tipų šiuo cko-

Robert Louis Stevėnson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Ir jis dar sykį užsigėrė ko
njako, papurtęs savo didelę 
neprastą galvą, lyg žmogus 
nujaučiantis daug nesmagu
mų.

bū
vi e-

puikiai savo 
negalima nė

kaminkrėčio 
p-ia

Vasario 11 d. 1934 m. turė
jau progą atsilankyti ir užgirs
ti, taipjau pamatyti gražią ope
retę “Kaminkretis ir Malūni
ninkas“, kurią statė scenoje 
SLA 338 kp. Dailės Rateljs 
GeTman American Home. Reži- 
serius ir dirigentas buvo gerai 
žinomas ir. publikos mylimas 
muzikas p. K. Steponavičius; 
jo brolis p. G. Steponavičius ir 
p-ia Steponavičienė jam gelbė
jo. Dailės Ratelis daug jau vei
kalų yra pastatęs ir veikęs dai
lės ir muzikos srityje, bet tur 
būt šį kartą pasirodė visoj pil
numoj ir tikrai puikiai pastatė 
šį veikalą.

Tarpe lošėjų ir dainininkų-ių 
dalyvavo ir chicagiečių, būtent 
p. F. Jakavičius ir Stasys Les- 
čauskas puikiai griežė smuiką. 
Iš Kenosha lošėjų ir daininin- 
kų-ių buvo visi gerai išsilavi
nę ir atliko gana 
roles. Iš nekuriu 
reikalauti geriau.

Chas. Drutcnis,
bernas, tikras aktorius; 
M. IPurienė, jojo mylima tar
naitė; p-ia T. Pabarškienė, Bar
boros rolėj; pp. F. Rasčius, ka- 
minkretis, ir A. Lauraitis, ma
lūnininkas, p-lė G. Klivickaitė, 
Teklyte. Tiesiog visi jie buvo 
išlavinti vaidinti ir rolės pri
taikintos, kad geriau negalima 
nė norėti. Jauteis žmogus kaip 
tikram teatre, kur aktoriai iš 
to duoną valgo,.

Vėliau, pabaigoj ir visas Dai
lės Ratelis pasirodė su savo 
choru, čia pasižymėjo p-ia M. 
Balšaitis iš Racine, Wis., ir p-lė 
G. Klevickąitė, kurios atliko 
solo dalis pritariant chorui, 
kas sudarė labai gražią harmo
niją ir publiką žavėte žavėjo, 
o publika palydėjo ilgu delnų 
plojimu.

Po perstatymo tęsėsi šokiai 
iki vėlumos nakties prie St.e- 
phens Revelers orkestro arba 
p. G. Steponavičiaus orkestro. 
Publikos prisirinko gana daug 
ir ji buvo gana įvairi,. Daugelis 
buvo atvykusių net iš 'Chica
gos, Racine, Milwaukęe ir kitų 
kolonijų, žodžiu, pp. Stepona
vičiai su Dailės. Ratelio choru 
patenkino susirinkusią publiką 
ir, Įdek teko nugirsti, jau yra 
kalbama, kad Dailės Ratelis 
rengiasi (ir manau, kad kalbos 

pastatyti operetę 
“Naštųtč”. Jeigu tai yra tiesa, 
tat tikrai gražus > veikalas it 
reikia tikėtis, kad publikos tu
rės dar daugiau.

B B »
Vasario 12 d. čia išėjo į 

streiką Simons Company dar
bininkai, kuomet kompanija at
sisakė pakelti algas darbinin
kams nors 10%. Kompanija 
atsisakė darbininkų reikalavi
mus išpildyti, tuomet darbinin
kams nebuvo kitos išeities, kaip 
tik paskelbti streiką.

Simons Co. išdirba lovas ir 
matracus, taipjau rakandus.

XXIX.
Vėl juodasis ženklas.

Bukanierių pasitarimai 
vo užtrukę gan ilgai, kai 
nas jų grįžo vidun ir atidavęs
tokį pat pagarbos ženklą, ku
ris mano akyse pasirodė turė
jęs pašaipos pobūdžio, prašė 
paskolinti žibintuvą trumpam 
laikui. Silveri’s tuojau sutiko; 
tada tas pasiuntinys greitai 
vėl išėjo, palikdamas mus 
abudu tamsumoje.

, “Zigmonte, vėjas jau prade
da pusti,” tarė Silver’is, kuris 
jau gan draugiškai kalbėjo.

Aš priėjau prie artimiausio 
langelio ir pažvelgiau į lauką 
Didžiulės ugnies nuodėguliai 
jau buvo taip nudegę ir žėrė*

į W m i III m.. U MII

|į.o taip neaiškiai* jog aš tuojau 
supratau, kam tie konspirato- 
rtai norėjo žibintuvo. Beveik 
ties viduriu pakalnės į užtvarą 
jie visi buvo krūvoj susikuo- 
pę; vienas laikė šviesą, kitas 
aut kelių klūpojo viduryje jų 
visų ir jo rankoje aš mačiau 
nuogo peilio geležį, visokio
mis spalvomis spindinčią prie 
mėnulio ir žibintuvo šviesos. 
Likusieji buvo truputį pasi
lenkę, lyg prisižiūrėdami ma- 
nievrų klūpojančio.

(Bus daugiau)

“Naujienų” jubilie 
jinis numeris

Vasario 24 d. bus išleis
tas “Naujienų” jubiliejinis 
numeris, kuris susidės iš 24 
puslapių. Jame tilps daug 
įdomių straipsnių, apysakų, 
atsiminimų ir' t. t. r

Rinkimas
“Miss Naujienos”

įvyks

Seredoj, Vasario 21 d.

Pasilinksminimas ir šokiai 

Muzika Jurgio Steponavičiaus

Lietuvių Auditorijoj
į ■ *

3133 S. Halsted Street.

to
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Penktadienis, vas. 16, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS IR 
REDAKTORIAI

Iš repeticijos veikalo, kuris ruo
šiama atvaizduoti Naujienų 
20-ties metų jubiliejaus pa
rengime.

——————............. ........................ . ..... .

įkaitės, Vespemlraitčs ir ki
tų, kuriuos ir kurias teks dar 
ne kartų paminėti.—V. P-ka.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

J. J. Bagdonas auko
ja automobilių važi
nėjimui Naujienų 
baliaus karalaitės

k.okį Birutė turėjo. Taigi, tn 
garbė tenka Birutei ir jos ve
dėjui p. J. Byanskui, ki.'iis de
da visas pastangas* idant opę 
ra butų pastatytą, prideran
čiai.

Kviečia talkon

.TW

išeina.
•Scena:

ir nau-

butas. Būrys 
keletas jaunučių 

ar šešios

Jurgelioniu 
žmonių — 
mergaičių, penkios 
merginos, būrys jaunų vyrų.
Seniai; Sarpalius, Jurgelionis, 
Bijanskąs.

7 valanda vakaro. Prie pia
no aplink Sarpalį susispietu*- 
sios jaunosios mergaitės. Dai
nuoja. Balsai nesusistiprėję, 
nesubrendę. Lygiai kaip pačios 
mergaitės-, galima sakyti, vos 
pradedančios gyventi.

Bet ir jos yra lietuvių duk
terys, ir jos. yra dalis musų 
lietuviškos visuomenės. Ir Jur
gelionies — Sarpaliaus veikale 
jos taipgi vaizduoja tam tik
rų musų gyvenimo 
Mergaitės dainuoja, 
sustabdo dainų, vėl 
nuoti. Nugirdo, kad
ta pergreit nutilo ar perauk- 
štai pakelė savo balsą, vėl su
laiko dainų. Ir vėl, ir vėl kar
tojama.

Juo tolyn, tu*o aiškiau gir
dėti sutarimas. Tuo rečiau da
roma pertraukos. Jau Sarpa
lius tartum sau vienam pra
taria “good”. Pagalios atsisu
ka į mergaites ir 
pareiškia: “Good!” 
dar trirputį geriau, 
tį daugiau “pep”.

Jurgelionis čia pat, ir jis 
pritaria “good”, o mergaites,

re-

ko-
ar

vaidmenį.
Sarpalius 

liepia dai- 
ta ar ki-

jau balsi v. 
Tik, gird’, 
dar trup;.-

ELZBIETA ŠKUDIENe
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 diena. 6 vai. ryto 
1934 m., sulaukus senatvės am
žiaus, Kimus Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio vaisė., Strulionių 
kaime. — Amerikoj išgyveno 24 
metus. — Paliko dideliame nu
liūdime sūniji Izidorių, marčią 
Aleną ir posūni Juozą Skutą, 4 
dukteris Kotriną Keturakienę, 
Juze Stankienę, Jadvigą Ja- 
siuniene ir Veroniką Šmitienę 
ir 4 žentus. Taip pat broli Po
vilą Runelj ir jo šeimyną 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 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Škudic- 
nės giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinj patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Hunai, Dukterys, žentai, 
Marčios ir Giminės.

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

lyg įgijusios dėką pagyrimų 
naujos jėgos, staiga kaip t-J. 
liuesai, nesivaržydamos paleid
žia iš gerkles geriausius gar
sus kokius turi. Mergaites ir 
pačios jau* žino, kad šj kartų 
sudainavo kaip reikia.

Jų repeticija pasibaigė. 
Joms, kaip jauniausioms, jau 
metas namo eiti. Bet kaip čia 
eiti namo, kad dar kitos ir ki
ti dainuos? Norėtųsi palaukti, 
dar pabūti... Povai, tartum gai
lėdamos, apsiredo ir 

Repeticija tęsiasi.
Naujienų redaktoriai 
jienos (arba žinios).

Redaktoriai: pirmasis — p. 
Ažukas, antrasis. Ascilla, tre
tysis p. Tarutis, ketvirtas Pr i- 
nas Jakavičius. Plunksnomis 
rankose jie laukia naujienų. 
Pasirodo “naujienos” — pir
moji Bronė Tverijonaite, an
troji Onytė Navickaitė, trečio
ji Albina Trylikaitū, ketvirto 
ji Elena Vespendraitė, penk*- 
toji Jadvyga Goštautailū. Gal 
dar jos persimainys, gal pasi
keis — nežinau. Kalbu* apie 
peticijų, kurių mačiau.

Redaktoriai nori žinoti 
kios naujienos yra geros
blogos, teisingos ar kreivos.

Kiekvienas redaktorius jau
čiasi ekspertas ir “bosas” nau
jienų parinkimui. Bet naujie
nos turi savo filosofija, jeigu 
taip galima išsireikšti: matote, 
jos yra naujienos, ir ne svar
bu, ar redaktoriams jos patin
ka ar nepatinka, jos pasilieka 
naujienos.

Vienos tų naujienų yra lin
kusios greičiau muzikai, kitos 
šokiams, trečios pagirimams ar 
kam kitam. Jos, naujienos, 
įvairios. Bėda greičiau redakto
riams, kuriems tenka išrišti 
klausimas, kokias naujienos dė
ti, o kurių nedėti laikraštin.

Ir ot redaktoriai, visi kartu, 
dainuoja liūdną giesmę apie 
“gurbą”. Tai tikras laidotuvių 
maršas. Gražus dalykėlis. Daru 
it—gražus!

Kas pastebėtina—tai ve: kiek
viena naujiena tu‘ri savo asme
nybę. Onyte skiriasi nuo Bro
nės, o Albina yra kitokia, nei 
Jadvyga ar-Elena. Paimkit re
daktorius—ir jie ne vienodi. Iš 
karto, repeticijoj, viskas atro
do mišiniu. Tik repeticijai pro
gresuojant veikalo turinys ima 
aiškėti ir jo idėjos vis riškiau 
ir riškiau pasireikšt. Maitai, žiū
rėdamas, kaip gimsta teatras 
vaidinimas.

Visi pavargę. Visi reikalingi 
pasilsio. Ir ne stebėtina: nuo 
7 iki 11 valandos praktikavo^

Užbaigai galima pasakyti štai 
kas: ku*riama naujas operetinis 
veikalas—ne vertimas, bet pa
čių Amerikos lietuvių vaiden
tuvės produktas. Ir tai ne tik 
Jurgelionies ir Sarpaliaus, bet 
ir Bijansko ir p. George Vic- 
tor, ir p-ios Gugienes, ir p. p. 
Azuko, Taručio, Ancillos, Ja- 
kavičiaus ir p-lių Navickaitės, 
Goštautaitės1, Tverijonaitūs, Try-

“Miss Naujienos” jau turi 
parūpintų jai automobilių. Vi
siems gerai žinomas veikėjas 
J. J. Bagdonas pirmas gavo gar
bes suteikti “Miss Naujienos” 
kontesto laimėtojos patarnavi
mui puikų limoziną.

Mu*ins malonu, kad jis tų 
padarė, bet jis sakosi turįs di
džiausių malonumų. Daugelis 
jam užvydes, kad jo automo- 
biliuje bus važinėjama laimin
ga Naujienų baliaus karalaitė.

J. J. Bagdono aidomobilius 
bus karalaites ir jos eskortų 
dispozicijoj visų laiką nuo va
landos jos išrinkimo vakario 21 
d. Iš rinkimų eskortai jų par
veš namo. Ant rytojaus jie. 
atvažiuos pas jų ir nuveš ją pas 
fotografą ir į kitas vietas, kur 
jai reiks būti. Iki Naujienų va 
karo bile valanda Miss Naujie
nos galės naudotis J. J. Bagdo
no

Birulė, statydama viršminė- 
tų operų, kviečia visas lietuvių 
muzikališkas jėgas 
prie to darbo. Bus 
delį darbų nuveikti, 
sutartinai veiksime.

Visos repeticijos 
mos
814 W. 33rd st., kaip 8 
vak., ketvirtadieniais. Į 
nančių pamokų dar bus 
ma prisidėti.
Birutę.

prisidėti 
lengva di- 
jeigu visi

yra laiko- 
Sandaros” svetainėj,

Taigi visi
— To

prie 
vai. 

atei- 
gaU 

pas
B.

RADIO
. • c • •

EXTRA

Pirmu kartu radio klausy
tojai šiandie turės progų iš
girst “radio klubo” kvartetų iš 
stoties W.W,A.E., kaip 7:45

Dr. Week3, Succęssor to
automobiliu.

Iš “Birutes”
Stato Operų “Eglę

Au-Balandžio 8 d., Lietuvių 
ditorijoje Birute i didelį 
vo gėlių vainikų įpins dar 
na gėlę ir tai istorinę, nes tą 
diena 
tuvių 
Miko

vie-

pirmu kart Chicagos lie- 
gyvenime bus pastatyta 
Petrausko Opera “Eglė. 
Karaliene”. Kūrinys di

delis ir graži*s, bei muzikališ- 
kai turtingas. Tai yra bran- 
duolis visų p. Petrausko ku
rinių.

Birute, statydama šią oper 
kartu
kompozitoriau^ % 
nimo sukaktuves, 
lietuviai mini su 
m u šio kultūros 
mimo diena.

Birutei tenka

i C 

altatinkančįai minės 
6() metų gyvo- 

Visi ir visur 
pasididžiavi- 

skleidėjo gi-

ta garbė
Nors Birutė davė chicagie 

čiams daug gražių naujenybių 
muzikos žvilgsniu, tačiaus šis 
bene ir bus didžiausias darbas

Siunčiame GSlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

Kvictkininkas 
Gėles Dėl Vestuvių, -Bankietains ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

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

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS
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KAZIMIERAS YOZANAIT1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 dieną. 4:30 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 15 me
tų amžiaus, gimęs Chicago, III., 
o mirė Lincoln. III.

Paliko dideliame nubudime 
motina Ona. tėvą Stanislovą it 
4 brolius, dėdę W. Yozanaitj it 
cioce. KiŠunąs Wisconsine, dau
gelis draugų ir giminių.

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

laidotuvės įvyks subaloj. 
vasario 17 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namu i bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Y'oza- 
naitis gimines, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ; ir j 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina. Tėvas, Broliai, 
Dėdė ir C’ioce .

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

ROBERT GEDART
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 dieną, 6 valandą va
kare 1934 m., sulaukęs 21 mė
nesio amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Stella po tėvais Balsai- 
tė, tėvą Joną, broli Joną, Jr., 
bobutę jGedartienę, senuolius 
Vincentą ir Julią Balsiai, du 
dėdes Bruno ir Wm. Balsius^ 
dede Spitlis ir Bessie Spitlis 
ir ,iu stinu Alfonsą, Marcelle, 
Jonas ir Johanna Strubiai, cio- 
ces Mazgeriai ir Raudžiai ir 
daug kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
4532 So. Rockvvell St.

Del informacijų pašaukite 
tel. Lafayette 4189.

Laidotuvės • įvyks šeštadienį 
vasario 17 dieną. 8:30 vai. ryto 
iŠ uarpu .1 Nekalto Prasidėjimo 
Paneles ^venčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlįonio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ilobert Gedąrto gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą, Nuliude liekame, 

Tėvai, Brolis ir Giminės.**
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100,

vai,' vųkare, iš Hammond, In
dianos1. Kvartetų sudarys ke
turi solistai, kurių nei vienasI 
žmogus pasaulyje dar nėra gir- 
dėjęs dainuojant.

O p-les Valerijos čiapukai- 
tes smuikos atgarsiai taipgi 
nemažiau linksmins klausyto
jus. Ir dainininkč-solislė p-lė 
pečiukaitč parodys savo dainų 
ir muzikos gabumus.

Po to visko, “Naujienų” ben
dradarbis Frank Bulaw pasa
kys ilgų “spyčių” j dvi minu
tes. O Antanas žymontas, 
“radio klubo” programų vedė 
jas suteiks jdomių pranešimų. 
Ir tas su daugeliu muzikos at
garsių padarys programų labai 
įvairų. Klajoklis.

cijoj bus galutinai nustaty
ta visas veikimas. Pradžia 
lygiai 7:30 vai. vakare. Pra
šome nesivėlinti, kad gali
ma butų daugiau darbo at
likti.

Kl. Jurgelionis, vedėjas.

Pilna Naujienų re
peticija

Pėtnyčioj, vasario 16 die
nų, įvyks pilna Naujienų 
redagavimo muzikalus ko
medijos repeticija, Wood- 
man salėje, 3253 Lime st. 
Visi dainininkai, liktoriai ir 
šokėjai, moterys ir vyrai, 
būtinai privalo dalyvauti ši
toj repeticijoj, šitoj repeti-

Laiškai Pašte
šie laiškai </ra acojk iė Buroko* 

jie nriklaueo, tegul nueina 
vyriausijj paštą f Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti orto 
langelio, kur padėta Iškaba “Adver 
tised W<ndow” lobžj nuo Adams gat 
▼ės. raškant laiško NUMERI, kah 
Kad Šiame .surašė rm«v»n<žtp

Lietuvės Aktu erės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therap*
SJ Midwif* 

6109 South Albanu 
Aveniu 
Pbone 

Hemlodi 925? 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar li
goninėse duodu ma 
ssage eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blanket* ir t. t. 
Moterim* ir mergi
noms patarimai 4o 
vanai

Graboriai

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisai- 4645 S ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai. t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Gr»i* U fiurop^i , it oil mhtiktuįje 
eenojoj vietoj.

VALANDOS *0-12 A M. 2-6 9 M 
1 -9 P M. Sekmadieniais it ketvirta 

dieniai* pagal *usiurimą.
.<335 So. Halsted Si

ru BOULEVARD 8194

504
508
515
523
524
526
533
537
538

Balciunene Jerom O. 
Bitunjac Jure 
Filipavicius Chalis 
Macijauskis Stasys 
Markun Adam 
Namicauskniai Mikakusia 
Šimkiene Ana 
Tautkaitei Alzbeta 
Tazimer Andrija

Ofiso Tel. Boulevasd 5913 
Rez Tel. Vieton 2343 

DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor ot I5tb B Halsted Su. j 
Of*M< eaiandos nuo 1 - l ono 6t30-8t30 

Nirdėldirniau pagal lutart*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių S pečiai iitaa
Palengvins akių-- įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervųotumo. skaudamą 
akių karštj, atitaiso trumparegystę ir to- 
hregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro* 
mas su chktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam j mo
kyklos vąikus. Kreivos akys atitaiso* 
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėto
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buv.ų pirmiaus.
Daugely atsitikįmų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards į i 48 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama 

3319 Littiahica Avenue 
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augSčiau 

Moderniška koplyčia dykai. 
t»68 W [8th St. Tek Cinai 6174 

CHICAGO. ILL

Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Utauo.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTQJAS 

Patarnavimas geras i< nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

DR. RUSSELL
Lictuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th-St.

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

Pbone Hemlock 2061

Nuo Sustingusių Sąnarių Į
Niekas taii> nepadarys lanksčiais ju- H

■ sy sustingusius, skaudamus sąnarius, | 
1 kaip geras, vikrus išsitrynimas su 1
■ ANCHOR Paiti-Expelleriu. įtrinkite 1 
B užtenkamai Pain-Ext»e)lerio ir apnikite 1 
B flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais B
1 atsitikimais ištrinkite Pain-Expclleriu M 
B vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun- M 
B kiančiu per odą ir jus galite patirti su | 
B kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 1 

1 Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— B 
B skirtingo didumo bonkutės.
B Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli. Į

|PAIN-EXPELLER|
IJetunai Daktarai 

A menko. Lietuvių Daktaru Draugi ioi 
Nariai

DR C R KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marquette Rd.
Phoo. HEMLOCK 782h

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOSi

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

apari iventadiento it ketvietadiemo.

A. MONTVID. M. D 
Weit Town Stati Bank Bldg 

2400 W Uaditon St.
Vai • iki 3 po pietų. 6 iki • <ak 

Tel. Seeley 7330 
Mamų relefouai Brunivick 050'

Pbon< Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’IS 
Dentistas

1645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

Valando* nuo 9 iki 8 vakar* 
Setedoj pagal nutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUF 
Telefoną* Virgiuia 0036

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

kampa* 67th ir Artesian Avė. 
Telefonai Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Reą. 6000 South Ąeteeidn Ąvenųe 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS 
» GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~ 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343* South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Reiidenciji 6631 So. Californio Avė 

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. Nedelioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd Stn Chicago

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenuę
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

Liietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS.

Persikėliau į erdvesnę is patogesnę
3325 So. Halsted St.

Valandosi nuo 10 ryto iki Z po pieta 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

•vcntadieniait nuo 10 iki O 
Phone Boalrvard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

l)R NA1KEL1S
756 W. 35tb St

(Coi ot I5tb B Halsted St*.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė

Tel. Victory 5904 
iftso valandos: nuo 2-4 nuo 7. 

Nsdėldiemau ragai sutarti

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

DENT1STAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

A. K. Rutkauskas, MD ♦442 South Wtit»rn Aveniu 
Tel Lafavettr 4146 

VALANDOS
-rs.it’h QDO $ iki ii ralanda) ryte 

nuo 6 iki 9 valandai rakate

Įvairus Gydytojai

DR HERZMAN
IŠ RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinomai pei >5 «ni 
tui kaipo patvrs* gydvtojai chirurgai 
akušeris

Gydo įtaigia* u chroniškai ilgai wrų 
moterų ir vaikų pagal naujausiai me 
codui X-Ray ir kitokiu* elektra* prie 
taiau*

Ofisą* ir Laboratorija 
1034 W. 18th SU netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Path 6755 ar Central 746*A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI

p

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

it apylinkėje.

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
»

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nąktj
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 1

4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKI
- IR -

TĖVAS
Jeigu Norite Dailumo ir Nebtaugumo 

Laidotuvėse..,......Pašaukite.-.u.

REPublic 8340
5340 Sq. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu pu firma tuo pačiu vardu)_____

ARCHER AV.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St, 
Tel. Boulevard $203 ir 8413 

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

I'l'll 1111 I y ■■■|lFBWllp..lMfl      I I ■ I,

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patąrąąpją laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reik.ą|e meldžiame įsišaukti, o musų 

dąrbu busite užganėdinti.
Tel. Cąpal 2515 arba 2516

2314 W 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL. g

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1Q iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phojne MIDWAY 288fl

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aehland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišky, Vaikų ir visu 
chronišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

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

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Avė.
Tel. Boulevard 2800

6515 So. Rocktvell Ct 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
UETUVI5 ADVOKATAS

105 W, Monroe St., prie Clark 
Telefonai State VflBO: valindo* 0—B

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
Paąęd^Uo. Beredoi ir PStnyčioi vak. S iki • 

telefonai Danai «1M
Namai: 6459 S. Rodnrell Streei 

ūtarnlnko. Ketrergo Ir Bubėtos rak. I W I
VnMtanai *epwbU« MM
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Penktadienis, vas. 16, 1934

Miss Naujienos Kontestas 
eina smarkiai

NAUDA

P-lė V. Stradomskaitė vėl priešakyje su 
5,470 balsų

štai paskutiniai “Miss Nau
jienos kontesto rezultatai, su
daryti vakar 3-ią vai, po pietų. 

5470 
4440 
4100 
2870 
2200 
2120 
1880 
1880 
1790 
1700 
1670 
1560 
1520 
1420 
1400 
1350 
1350 
1280 
1170 
1150 

. 740 

. 630
-P-lė Valentinailė 610

No. 16—A. Rakauskaite
No. 5—S. Kampikaite ....
No. 1—Jcan Šoris ...........
No. 3—A. Trilikaite.......
No. 51—M. Butkiutė .......
No. 14—A. Sabaliauskaitė

No. 42—F. Barisas ...........
No. 29—B. Laucbiskaitė....
No. 35—Rūta Kiclaj.......
No. 11—Helen Vcspendcr
No. 19—M. Ascilla ...........

Balčiūnaitė .... 590
Tregyte ........... 560
Chcrnauskaitė 550

No. 37—U. Klebonaitė ......  540
No. 40—S. Mikulskaitė .... 500
No. 6—Stclla Adomaite .... 470
No. 15—J. Gurevičiūtė .... 460
No. 32—A. Petrauskaitė .... 450
No. 24—E. Palsis ...... ......
No. 20—B. Gurevičiūte ..
No. 30—E. Pacevičiute ...
No. 31—E. Milcriutč .....

No. 26—E.

No. 27—A. Zewall ...........
No. 4—M. Gavenis .......
No. 25—J. Saduliute .......

Kartanaitė .... 
Malela ...........

Samoliutė .....
Lileikis .........

No. 33— E. Petkus ..
No. 48—S. Lauksit ..
No. 46—C. Mačiulis ..
No. 41—A. Jcrunas ..
No. 14—F. \Viczus ..
No. 9.
No. 2-
No. 28—R. Kareivaitė .......
No. 50—C. Butėnas ...........
No. 21—B. Jogminaitė......
No. 13—M. Kazakevičaitė

Yates ...........

■N. Mitkus ...........
■>. Chcrnauskaitė

o. 43—R.

o. 18—E No. 4
No. 2.3—Sylvia Baitis

MissNaujienos
Kontestas
Eugenia Petkus

“Miss Naujienos“ kontesto 
skyrius ką tik aplaikė laiškų nuo 
kontestanlės, kuriame rašomą 
sekančiai:

Aš lietuvaitė Eugenia Petkus 
esu gimus Town of Lake, po 
adresu4 4500 So. Honore St. ir 
dar gyvenu tam pačiam name.

Būdama 16 metų pabaigiau 
Lucy Flower High School. Da
bar mokinuosi “Red Cross First 
Aid“, ir manau mokytis toliau.

P-lė Petkus gerai vartoja lie
tuvių kalbą ir rašybą. Ji yra 
populeriška kandidatė laimėt 
“Miss Naujienas-“ titirią.

—Frank Bulaw.

P-lės Stephania Kampikaite

Viena iš Bridgeporto koloni
jos gražuolių, kuri pasiekė au
kštą laipsnį balsų skaitlių, štai 
ką sako:

Tm 20 years of age. I at- 
tended Lindblom High, took up 
the Commercial Course. I took 
up dancing lessons, Drama and 
athletics. After I graduated, I 
went to Englewood 
College. I took the
Course which inclutied 
retarial Course 
speaking. I also 
tės” chorus.

“Ir tai dar ne

and 
joined

Business
Master
a Sec-
Public
“Biru-

viskas. Aš

Paskutiniuoju laiku', artinantis “Naujie
nų” dvidešimties metų apvaikščiojimui, šiame 
skyriuje jau daug buvo pasakyta — daug 
skirtingų žmonių nuomonių pareikšta apie 
“Naujienų” ku'lturinius, moralius nuopelnus. 
Manau, negalima praleisti nepaminėjus ir apie 
medžiaginius, materialius rezultatus, visuome
nės įgytus “Naujienų” patarnavimu bėgyje 
to laiko.

Paklauskime savęs: Ką “Naujienos” mums 
davė materialiai?

Nors ne vienokiame laipsnyje, .vienok ti
kiu, kad nesiras skaitytojo, kuris galėtų šaky 
ti, jog “Naujienos” jam yra neapsimokėję ke- 
lioliką kartų. Jau nekalbant apie įgytas žinias 
iš aprašymų, korespondencijų iš įvairių pa
saulio dalių, aprašančių apie darbus, uždar
bius, darbų sąlygas ir galimybes; nekalbant 
apie paduotas žinias iš darbininkų organiza
cijų, unijų, apie streikus ir laimėjimus darbi
ninkų ekonominės kovos lauke, kur kiekvie- 
nam buvo naudinga sekti ir sužinoti visa tai 

310* savo materialiai naudai; taip jau neskaitant 
250
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PRANEŠIMAI

420
340
340
350

aprašymų, pranešimų apie įvairius organiza-
200 parengimus, rengiamus su tikslu pelno
210
140
130 8ybė žmonių sekė “Naujienų” skelbimus, kad
120 • susirasti sau darbą, ir susirado. Kuone kiek-

70 ’ ’ ................................................................
60
50
40
40
30

organizacijai, kuriuos “Naujienos” pagelbėjo 
padaryti pasekmingais, — bet tiesioginiai, dau-

vienas sekė ir seka skelbimui, kad susirasti 
sau reikalingę gyvenimui reikmenį už prieina-

tuo 
per 
ki- 
Tai

Hilausių kainą ir susirandą. Kuomet žmogus 
iš skelbimo susiradęs įtfigija sau dalyką ir ži
no, kad sutaupė tai darydamas, čia jau- yra 
jojo materialė nauda, ir jis jaučiasi laikraš
čiui dėkingas. Toliaus, . pasitaiko kuone kiek
vienam, kad turime vertingą dalyką, kuris 
kartu mu-ms nereikalingas ir, pagarsinę 
“Naujienas”, tai apverčiame j pinigą — 
taip sakant, parduodame, čia irgi nauda,
kalbant apie visus, neskiriant ar butų darbi
ninką.’, ar profesionalas, ar. biznierius.

Dabar pakalbėkime tik apie biznierius.
Rasis‘šimtai įvairių biznierių, kurie per 

metų eiles, skelbdamiesi “Naujienose”, ne tik 
turėjo iš to sair abelną naudų, bet ir gerus 
pelnus. Matome, kAd kurie tik pradeda nuo
lat skelbtis, tai laikui bėgant nepaliauna, bet 
vis daugiau ir daugiau skelbiasi. Biznio žmo
gus su-pranta, kad garsintis apsimoka. Nekly
sti sakydamas, kad rasis daugybė tokių biz
nierių, kurie su “Naujienų” pagalba yra įsi
kūrę sau laimingų ateitį ir gerų reputaciją 
tarpe lietuvių, kurių kitaip nebotų galėję 
įgyti.

Butų galima apie tai špaltas prirašyti; bet 
lai pakanka ir to, kiek čia pasakiau. Tikiu, 
kad tie, kurie jaučiasi “Naujienų” pagalba įgi
ję sau naudos vienokiu ar kitokiu* budu, — 
jie ne tik jas sveikins su 20 metų jubiliejum 
spaudoje, bet ir vasario 25 d. Ashland Blvd. 
Auditorijon atsilankys į “Naujienų” rengia
mas iškilmes ir ten sykių s-u visais pagerbs 
“Naujienas” už jų pasidarbavimą.

— Nesiūs.

Visi Naujienų vaikų cho
ro vaikai ir mergaitės turės 
savo repeticijų pėtnyčioj, 
vasario 16 dienų, Lietuvių 
Auditorijoj, Pradžia lygiai 
7:30 vai vakare. Būtinai 
visi ateikite. Tai bus prieš
paskutinė repeticija.

KUR PRALEISIM 
LAIKA

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

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

Cicero Šiandien Liuosybės svetai
nėje pusė po septynių vakare įvyks 
diskusijos temoje: “Unijų Klausi
mas”. įžanga veltui. Visi darbi
ninkai raginami atsilankyti.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yard» 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir 1 tolesnias vietas 
SupSkavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 Sę. Halsted St. Chicago. I1L

Ofisas 3406 S. Halsted St.

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

Mažiau negu 1c. už mylia J
DIDELII PATOGUS! MODERNIŠKI!

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

mokinaus lietuvių kalbos ir ra
šybos ir galiu vartot pusėtinai 
gerai. Tad iš šio trumpo ra
šinio galite spręsti, kad aš čia 
gimus lietuvaitė, kuri per visą 
laiką dalyvavau kiekvienam žy 
mesniam parengime. O dabar 
artinantis 20 metų “N-nų” ju
biliejuj turėjau drąsos būti vie
na iš kontestančių tikėdama^ 
laimėt tų taip aukštą garbę, bū
ti “Miss Naujienos’’, jeigu lie- 
tuvių visuomenė parems man > 
pastangas”.

Taip Stephania, jus daugelio 
čikagiečių esate skaitoma viena 
iš gražiausių Bridgeporto at
stovių.

Domui balsuotoji! 
už Miss Nau-

Musų Draugijų
Domei

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusij na
muose arba studijoj 

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

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

Turite progų laimėt.
—Frank Bulaw.

P-lė Nancy Mitkus

Ką p-lė Mitkus sako:
“I canie to Chicago fifteen 

years ago. The ręst of my 
days were spent in Chicago 
Heights. I have done a lot of 
traveling in my life. At one 
tiine I visited Europe, Canada 
and many other places. Some 
day I plan to visit thesc places 
again. I graduated from Mc- 
Clellen School. I have not de- 
cided what I plan to do in the 

Ifuture. I may turn to be a 
“some -body”, which I hope 
•to be or maybe just a wife to 
some unfortunate fellow. I 
would likę very much to win 
this contest”.

Gerų pasekmių, tau p-lė 
Nancy laimėt. O tuomet grei
čiau surasite “unfortunate 
fellow”. Frank Bulatu.

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

Miss Naujienos 
balsavimo kuponas
Balsuoju už .................................................................................

(Kandidatės pilnas vardas)

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurių balsuojama.

Kuponus siųskite

Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
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jienos kur 
pas 
kiti 
Ma-

kurios

pilti-

Visus tėvus ir brolius, kurie 
balsuoja už savo dukteris ir se
seris, “Miss Naujienos” kontes
to komisija labai prašo nesi
karščiuoti ir nesigriebti pirki
mo Naujienų šimtais ir tūks
tančiais. Tas visai nėra reika
linga. Pasilaikykit savo
gus. Visi ir taip žino, kad kiek
vienam savo dukitė ar sesuo yra 
mieliausia ir gražiausia.

Nėra reikalo, kilti mergaitė 
gautų užvis daugiausia balsų 
ypač tokiu budu. Tegul jūsų 
pažystami ir draugai balsuoja 
už jūsų dukteris ir seseris. Tas 
parodys jos tikrą pcpulerumą. ' 
Nesiųskite orderių, kad butų 
atspausdinta daugiau Naujienų, . 
ypač tūkstančiais. Kiekvieną j 
dieną Naujienų bus spauzdina- 
m.a tik tiek, kiek paprastai yra 
spauzdinama. Galite išpirkti .vi
sas kas likdavo pas agentus, 
bet daugiau negausite.

Atsiminkite, kad mergaitė, 
kuri gaus daugiausia balsų, 
nors gaus didžiausią kreditą už 
populerumą, giali būti neišrink
ta, jeigu kuri nors iš sekančių 
po jos mergaičių gaus didžiau
sią kreditą nuo teisėjų asme
niškame apžiūrėjime ir rinki
me, kurs įvyks vasiario 21 die
ną Lietuvių Auditorijoj. Gali
ma sakyti kadi kokia 15 mer
gaičių gavusių daugiausia bal
sų turės beveik lygią progą pa
tapti Miss Naujienos. Todėl ne- 
sivarykite būti pirmutinėj vie
toj populerumo balsavime. Už
teks, jeigu jūsų mergaitė bus 
viena iš penkiolikes ar gal net 
ir iš dvidešimties pirmųjų bal
suose. Perskaitykite dar sykį 
kontesto taisykles.

Teisėjai spręs, kaip mergaitė 
išrodo gyvenime, o ne fotogra- 
iftjoj. Jie priims domėn ne tik 
jos veido dailumą, beit taip pat 
jos (figūros dailumą, jos gražų 
pasielgimą ir išauklėjimą. Tei
sėjų sprendimas bus absoliučiai 
bešališkas.

Visi kurie žingeidauja Miss 
Naujienos išrinkimu yra kvie
čiami atsilankyti į rinkimus 
vasario 21 d. Lietuvių Audito
rijoj. Atsilankiusi publika čia 
galės pamatyti Visas kentestan- 
tes, o taipgi pasilinksminti ir 
pasišokti prie smagios muzikos, 
kurią patieks Jurgio Stepona
vičiaus orkestrą.

Raio F. BULAW
Mes ir vėl Waukegane, 

chicagiečių buvo susirinkę 
pp. Malelas, viso apie 20, 
iš Evanstono. Reiškia, visi
lelas draugai susibūrėm paba- 
liavot, arba kitaip sakant, pa
silinksminti. Ir klaidos nepa
darėme.

Ir štai, mums pietaujant, J. 
Milleris iš Evanstono pastato 
klausimą Maletai?1 kokiam tik
slui tas bankinis yra sureng
tas ? Tačiau pasirodo, kad tik 
taip sau pasilinksminti. Vie
nok, Milleris &tft to nesutiko 
ir jis pastatė ultimatumų duo
damas pasirinkimo Malelai, 
kad bankietas tAptų “Altass” 
naudai arba bent' katros “Nati- ! 
jienų” kontesto^gražuolės var
du.

Tų itin svarbų klausimą jis 
pavedė bankieto dalyviams 
spręst. Ir vienbalsiai išnešta 
sprėndimas, kad bankietas bal
tų skirtas vienai iš kandida
čių j “Mis® Naujienas”.

...Bet kuriai iš jų? žinoma, 
kad p-lei Bernice Malelai. Nes 
čia jos visi draugai susirinkę. 
Ir jie pasižada remti Bernice 
kandidatūrų į “Miss Naujie
nas”, tuo supratimu, kad ji 
savo gražumu ir poptflerišku - 
mu gali atstovaut titulų “Miss 
Naujienas”.

P-lė Bernice jau 4-ti metai 
kaip lanko Lake Forest uni
versitetą, kur ji siekiasi aukš
tosios mokyklos mokytojos 
laipsnio.

Be to, ji yra gabi daininin- 
kė-solistė ir ji dainuodama per 
radio susilaukė didelio anglų 
spaudos kritikų užgyrimo. Bet 
įdomiausia tas, kad ji yra lie
tuvių meno mėgėja ir nei vie
no žymesnio parengimo nebu
vo, kuriame ji nebūtų dalyva
vus, kaipo dainininkė, arba už
ėmus bent kokią rolę.. Tas ži
noma, jų ir paakštino susipa
žint su4 lietuvių kalba ir rašy
ba, kurią gana gerai vartoja.

Tas parodo, kad ji turėda
ma daug draugų nę tik Wau- 
kegane, bet ir Chicagoj, gali 
būti “neįkandamas riešutas” 

1 kitoms grožio kontestantėms.
Tiek to apie gražuoles. O 

tas proletariškas pokilis nusi
tęsė iki vėlumos. Svečiai skir
stėsi. Q aš ant rytęjaus ntfya- 
žiavau į Kenoshą, kad pama
tyti operetę “Kaminkrčtis 
Malūnininkas”.

(Bus daugiau)

Visos draugijos, 
yra išrinkusios ar paskyru- 
sos savo atstovus dalyvauti 
Naujienų Jubiliejaus Vaka
ro parodoj, yra prašomos 
tuoj aus 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 draugijoj at
stovas privalo atsilankyti į 
Naujienų Vaizduotės gene- 
ralę repeticiją, kuri įvyks 
pėtnyčioj, vasario 23 dieną 
Ashland Auditorijoj, kam
pas Ashland bulevaro ir 
Van Buren, lygiai 7 vai. va
kare. Draugijų atstovai ten 
patirs, ką jie turės veikti ir 
kurią vietų, užimti scenoje.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

Užlai-
jume

ANGLIS

NATHAN KANTE
4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 0808

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

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

KANTER

lėtą ateinančių savaičių namų Šeimi
ninkės gamins kitokius valgius. Su
prantama, maistas turi būt grynas, 
geros rūšies ir skanus.

Kad nusipirkti toki maistą, tūks
tančiai ir tūkstančiai namų šeiminin
kių eis i savo apielinkes “Midwest 
Stores” sankrovas. Ten jos ras di
delį ir pilną pasirinkimą visokio 
maisto, kuris tinka valgyti gavėniai 
atėjus.

Šavininkai “Midwest Stores” san
krovų yra prisirengę Gavenips sezo
nui. Per paskutinias keletą savai
čių ju warehouse padarė užsakymus 
pas išdirbėjus ir manufaktoriug kaip 
tik tokio maisto, kuris tam laikui 
yra tinkamiausias. Visas tas mais
tas tapo po visas sankrovas išskirs
tytas, taip, kad jisai yra šviežias ir 
naujas.

Skaičius to maisto yra labai di
delis, nes neužmirškite, jo turi iš
tekti dėl 300 “Midwest Stores” san
krovų, ir todėl reikėjo nupirkti dau
gelį vagoilų. Perkant tiek daug iš- 
sykio galima daug sutaupyti, ir to
dėl šeimininkes kurios perka “Mid- 
west Stores” sankrovose gali nusi
pirkti už žemesnę kainą.

šiame specialiame Gavėnios Išpar
davime ju laukia extra sutaupos. 
Skelbimas telpa šios dienos laikraš
čio laidoje. Tiktai reikia palyginti 
produktus ir kainas ir jus aiškiai pa
matysite, kad jums apsimoka pirki
nėti “Midwes Stores” sankrovose.

• Apsk.

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotai teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priiiraiykttt į mąaą apnik*

TEL. LAFAYETTE 1083 
i

2608 West 47th St,.

ir

GARSINKITE 
NAUJIENOSE 

.. .. .... k.........  ' ' • •

GaveniiĮ Kparda 
vunas

Gavėnios jau prasidėjo ir per ke

Radio
Bus labai įdomus lietuvių 

programas iš
W. C. F. L. Stoties 

970 kilocycles 
Nedėlioj, 

Vasario 18 d., 1934 
nuo 8:45 iki 9 vai. ryto

Bus pakartota teisėjo Rutherforto 
kalba, temoje: 

“IŠSIGELBĖJIMO KELIAS 1$ 
DIDŽIOSIOS VISO PASAULIO 
KARAS, KURI YRA VISAI 

NETOLI”.
Panagus programas atsibus kiek

viena sekmadieni nuo 8:45 iš ryto.
Prašome nepamiršti pasiklau

syti.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
Kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
/enti bile kuriame State—valsti 
toj—pašalpa ir pomirtinė išme
tama. Nariams nėra bausmių už 
.telankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
as daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, pinjgims tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
do priežiūra Illinois valstijos.

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

$ 'į:

■u.■

(iškili
s®

J.. L.
HlMiH'ltiliitta/

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

OaiŽIM

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.,

Tel. CANal 5668

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
UMUS PRISTATYMAS

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

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

: Musical Instruments
PARSIDUODA ARMONIKA. Par

siduoda Gramatična armonika už, 
$25.00, nedidelio saizo, 54 basi! 
1432 So. 50 Ct., Cicero. Telefonai 
Cicero 263.

Partners Wanted
IEŠKAU Partnerkos. Reikalin

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas far- 
mos darbui — mokantis milžti kar
ves —2 plačiau patirsite ant vietos. 
Pribukite subatoje apie 2-rą valan
da. Joseph Valaitis, 3658 S. Union 
Avenue.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINA virš 20 metų prie abel- 
no namų darbo Nuosavas kamba
rys. Geri namai, vienas 6 m. kūdi
kis. $4—5. Tel. Nevada 1855.

PARDAVĖJA ir iždininkė virš 
25 m. amžiaus. Turi kalbęti lietu
viškai, lenkiškai ir tt. i gydytojaus 
ofisą. 1869 N. Damen Avė.

Business Chances

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

6236 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.

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

7145 So. Western Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu ar be namo. Pigi renda. 
Parduosiu pigiai ir greitu laiku, šau
kite savininke Tel. Boulevard 6502.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo 40 akerią dėl 

rezorto, Žemė Wisconsino valstijoj, 
prie ežero, imsiu namą su bizniu 
arba Tavem išdirbta biznį tik ne 
naujai. uždėtą.

Tel. Brunswick 9131

Real Estate For Sale 
Namai-Žcme Pardavimui

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

Tel. Grovehill 1965
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