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Belgijos Karalius 
Užsimušė

- ■ '.‘S

Karalius Albert I užsimušė laipiodamas 
Belgijos kalnuose, nukritęs į 100 pėdų gi
lumo griovį. Sostą užėmė sūnūs Leopoldas

my- 
vie-

na-
pa-

BRIUSELIS, Belgijoj, vas. 
18.—Belgijoj karalius Albertas
1 vakar užsimušė belaipioda 
mas kalnuose už kokių 40 my
lių nuo Briuselio. Karalius buvo 
58 m. amžiaus ir didelis mėgė
jas laipioti kalnais.

Vakar po piet jis išvažiavo 
automobiliu į Rocher de Mar- 
ches dės Dames kalnus, 10 
lių nuo Namur. Jis buvo 
nas.

Kai jis negryžo vakare 
mo, kilo susirūpinimas ir
siųsta būrys žmonių jį ieškoti.
2 vai. naktį rastas jo automo- 
bihris palei Maas upę. Už dvie
jų mylių giliame griovyje liko 
surastas ir jo lavonas.

Toje vietoje yra tik neaugštos 
uolos ir labai gilus ir status 
grioviai. Spėjama, kad kara
lius lipdamas uolos šlaitu pa
slydo ir nukrito į 100 pėdų gi- 
umo griovį, užsimušdamas vie
toje, nes jo galva buvo sitekai- 
dyta.

Mirusio karaliaus vietą užims 
jo sūnūs kronprincas Leopol- 

kuris 1926 m. ve- 
princesą Astrid. 
metų dukterį ir 3

anksti šįryt sir-

das, 32 m., 
de Švedijos 
Jiedu turi 7 
metų sūnų.

Premjeras
šaukė ministerių kabinetą ap
tarti karaliaus Alberto laido
tuves. Kartu tapo pašaukti

Anglija, Francija ir 
Italija už Austrijos 

nepriklausomybe
Bendrai įspėja pasaulį ir ypač 

Vokietiją, kad Austrijos ne- 
prikteuscmybė yra reikalin
ga Europos taikai

tre- 
ka-

pa-

senato ir atstovų buto pirmi
ninkai. Po to kronprincas Leo
poldas bus paskelbtas sosto į- 
pėdiniu.

Pirmadieny susirinks atsto
vų butas ir senatas.

Karaliaus laidotuvės bus 
čiadieny. Naujo karaliaus 
runacija bus pektadieny.

Užsimušęs karalius buvo 
garsėjęs kalnų laipiotojas,
laipiojęs sunkiausius ir augš- 
čiausius Alpų kalnus, visuomet 
laipiojęs sunkiausiomis vieto
mis. Bet pasitaikė taip, kad 
žuvo pačios Belgijos kalvose.

Prieš karą jis buvo didelis 
Vokietijos kaizerio draugus. Ir 
kaizeris nemanė, kad jis prie
šintųsi Vokietijos armijos per
ėjimui per Belgiją. Bet Alber
tas pareikalavo, kad Vokietija 
pagerbtų Belgijos neutraliteto 
sutartį, kurią pati Vokietija 
pasirašė. Vokietija vistiek pa
niekino sutartį ir įsiveržė į Bel
giją. Belgai padarė smarki.; 
pasipriešinimą ir tiek vokiečius 
sulaikė, kad tas davė progos 
franeuzams tinkamai prisireng
ti karui, ir paskui vokiečius at
mušti kai jie užėmė visą Bel
giją ir įsibriovė į pačią Fran- 
ciją. 1919 m. buvo atvykęs į 
Ameriką, kad sukelti pinigų at
statymui vokiečių kan uolių su
griauto Louvain universiteto.

Šiandie armijos lėk 
tuvai pradės ne
šioti oro paštą

Teismas pripažino pašto 
ninkui teisę panaikinti 
kontraktus

virži- 
visus

WASHINGTON, vas. 18. — 
Prieš kiek laiko pašto viršinin
kas Farley panaikino visus oro 
pašto kontraktui su privatinė
mis aviacijos kompanijomis, ka 
dangi tapo susektos suktybės

LONDONAS, vas. 18.—An
glija, Francija ir Italija suta
rė išleisti bendrą pareiškimą, 
dar kartą pasauliui ir ypač na
cių valdomai Vokietijai pasi
sakant už Austrijos nepriklau’- tuos kontraktus išduodant. Kar- 
somybės išlaikymą, nes Austri
jos nepriklausomybė yra labai 
svarbus dalykas Europos tai
kai išlaikyti.

Pirmiausia bendrą pareiški
mą pasiūlė Mussolini, bet Ang
lija jį atmetė delei jo turinio, 
nežiūrint Rymo ir Francijos 

Vėliau* tapo pri- 
Francijos

armija.
nešioti oro 

19 d. Armi- 
yra paruošti

maldavimų.
imtas sušvelnintas 
tekstas, bet ir tai tik tada, kad 
Anglija gavo Austrijos kancle
rio Dollfuss užtikrinimą, kad 
socialistų korimai bus sustab
dyti.

SAN SEBASTIAN, Ispanijoj, 
vas. 18.—12 žvejų prigėrė ir 
5 liko išgelbėti siteidurus dviem 
žvejų valtim.

lis oro biuras šiai dienai prana- 
iauja:

Giedra ir šalta.

Chicago, III. Pirmadienis, Vasario-February 19 d., 1934

Viennoj, Austrijoj, po susirėmimo prie teisingumo ministerijos rūmų.

Dollfuss verkdamas 
teisina socialistų 

skerdynes

Demonstracija Briu 
sėly

vas.

Esą skerdynės buvusios 
vengtinos, “Maskvos 
tams” sukursčius 
sukilimą

neiš-
agen-

socialistų

BRIUSELIS, Belgijoj, 
18.—Vakar socialistai surengė 
didelę demonstraciją prieš Aus
triją ir Francija, kuri užsibai
gė masiniu* susirinkimu, po ku
rio būriai puolė buržuazinius 
laikraščius, neteisingai apra
šiusius Austrijos skerdynes ir 
išdaužė jų langus.

Čechoslovakijos so 
cialistai protestuo

ja Dollfussui
Reiškia užuojautą Austrijos 

žmonėms. Du žymus Austri
jos socialistų vadai pasislėpė 
Chechoslovakijoj

Viennoje 
socialistu

skerdyne
bę.t jo-

Dollfuss uždarė ir 
krikščionių socia

lų partiją

PBAGA, čechoslovakijoj, vas. 
18.—Čekoslovakijos socialdemo
kratų partija, antra didžiausia 
partija visoje šalye ,atstovau 
ama kabinete trijų ministerių. 
pasiuntė protesto telegramą 
tiesioginiai Ąustrios kancleriui 
Dollfussui.

Šiandie Naujienoms 
Sukanka 20 metų

Šiandie sukanka lygiai 20 metų kaip išėjo 
pirmas “Naujienų” numeris

šiandie sukanka lygiai 20 
metų kaip eina dienraštis “Nau
jienos”. Dar jokis lietuvių 
dienraštis nėra ėjęs tokį ilgą 
laiką be pertraukos.

Pirmas “Naujienų” numeris 
išėjo vasario 19 d., 1914 me
tais. Tada “Naujienos” buvo 
dar savaitraštis, bet po kelių 
mėnesių, rUgpiučio mčn., tų pa 
čių metų, jos virto dienraščiu 
ir nuo to laiko jų leidimas nie
kad nebuvo sutrukdytas. Per 
tą laiką “Naujienos” pergyve
no, kartu su visu pasauliu, la
bai svarbiite laikus—pasaulinį 
karą, Amerikos prisidėjimą

prie to karo, Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą, rašy
mą Versallės “taikos” sutarties 
ir visus po karinius įvykius, 
kasdien skaitytojams apie tai 
teikdamos naujausių žinių, kar
tu tas žinias papildydamos rim
tais Redakcijos paaiškinimais- 
komentarais.

Paminėti tas dar pirmas to
kias lietuvių dienraščiui sukak
tuves, kitą sekmadienį, vasario 
25 d. didžiulėj Ashland Audito
rijoj įvyks jubiliejinis vakaras, 
kuriame nepaprastame alegori
niame vaidinime bus atvaizduo
tas visas “Naujienų” veikimas 
per šiuos 20 metų.

Rockfordietis Bač
kas prisipažino už
mušęs savo sūnų

Francija atsisako 
mažinti ginkla

vimąsi

savo

PARYŽIUS, vas. 18. —Fran
cija atsisakė svarstyti apie gink
lavimosi sumažinimą, kuomet 
Vokietijoj eina atsiginklavi- 
mas. Tai sunaikina Anglijos 
pastangas atgaivinti nusigink
lavimo derybas.

VIENNA, vas. 18. — Kancle
ris Dollfuss pasišaukė užsienin 
korespondentus ir net verkšno
damas teisinosi jo ir jo sėb
rų fašistų surengtą 
ir visoje Austrijoje 
skerdyrię. -

Pasak Dollfųsso, ta 
buvusi neišvengtina,
je žuvę daug mažiau žmonių, 
negu* skelbia žinios. Esą žuvę 
viso 241 žmogus ir 6 socialis
tai likę pakarti. Esą sukilimą 
sukurstę Maskvos agentai. Jis 
dėkojo skerdynių vadui Fey už 
jo “švelnų” elgimąsi su sukilu
siais socialistais.

Nors visiems žinoma visą 
laiką, kad skerdynes pradėjo 
heimwahras, puldamas socialis
tų namus, ir socialistai tik gy
nėsi, bet Dollfuss vistiek tvir
tina, kad puolimą pradėję so
cialistai, kurie prie puolimo, gir
di, ruošėsi kelis metus. Esą ir 
darbininkų namai buvę pasta
tyti ne gyvenimui, bet kaip 
tvirtovės. Korespondentai tik
tai nusijuokė iš tokio tvirtini
mo, kadangi jie ne kartą yra 
tuos namus lankę ir matė kaip 
jie bu’vo įrengti.

Nežiūrint valdžios prižado 
susilaikyti nuo tolimesnių kori
mų, suimtų socialistų korimai 
tebesitęsia. Vakar Graz mies
te liko pakartas dar vienas so
cialistas. Tokio pat likimo susi
laukė ir ‘Steyr socialistas.

paskui, kai viskas 
susitvarkys, jis bus 
ir ant antraeilių H-

oro pašto lakūnams

tu buvo paskelbta, kad laikinai 
oro paštą nešios

Armija pradės 
paštą rytoj, vas. 
jos lėktuvai jau
tam darbui, lakinai paskirti ir 
jie jau peržiurėjo savo kelius.

Oro paštas išpradžių bus ne 
šiojamas tiktai svarbiausiomis 
linijomis; 
tinkamiau 
praplėstas 
nijų.

Armijos
liko uždrausta skraidyti naktį 
mis iki jie geriau įpras prie 
savo naujo darbo. Kaltinama, 
kad pradeda pasireikšti ir sa 
botažas, bet patvirtinimų toms 
žinioms stokuoja.

Viena aviacijos kompanija, iš 
kurios Lindbergh gauna $10,- 
000 metinės algos ir gavo $250,- 
000 vertės Šerų dovanų, buvo 
net ir teismą atsikreipusi, kad 
sustabdyti panaikinimą visų 
oro pašto kontraktų. Bet teis
inos jos reikalavimą atmetė,

Saulė teka 6:42, leidžiasi 5:- pripažindamas valdžiai teisę
atmesti kontraktus.

H

Nauji mūšiai Viennoje, 5 žmo
nės užmušti

VIENNA, vas. 18. — šian
die netoli amerikiečių kolonijos 
iškilo nauji mūšiai tarp fašistų 
ir socialistų, kuriuose penki 
žmonės liko užmušti.

Kancleris galutinai nusilenkė 
fašistiniam heimwehrui, užda
rydamas net ir savo paties par
tiją—krikščionių socialų, kurie 
valdė Austriją visą pokarinį

Išgelbėjo austrus 
nuo demonstra

cijos
Va-

Masinės laidotuvės 
Paryžiuje

PARYŽIUS, vas. 18. — Va
kar komunistai surengė bend
ras laidotuves žuvusiems Pa
ryžiaus riaušėse šešiems komu
nistams, prie kurių prisidėjo 
ir socialistai. Laidotuvėse da
lyvavo apie 30,000 darbininkų. 
Tokių didelių" laidotuvių nebu
vo nuo 1924 m., kad nužudy
tojo socialistų vado Jean Jaures 
pelenai liko perkelti į Panteo
ną.

NEW YOBK, vas. 18.
kar laivu prezidentu Harding 
atplaukė keturi Austrijos pre
kybos komisionieriai ieškoti 
artimesnių prekybos santikių 
su* Amerika. Jų pasitikimui an • 
ti-fašisiai ruošėsi surengti prie 
laivo demonstraciją. Kad išgel
bėti juos nuo demonstracijos, 
valdžia nuėmė juos nuo laivo to
li juroje, atvežė į Newark ir 
paskui slapta išgabeno į Wa- 
shingtoną.

Tečiaus vistiek Corliss La 
mont, sunite turtingo finasinjn- 
ko, apsilankė Austrijos konsu
late ir įteikė protestą prieš 
Austrijos socialistų skerdynę. 
Vėliau konsulatą aplankė New- 
wark,* Paterson, Passaic ir kitų 
N. J. unijų delegacija ir irgi į- 
teike protestą.

Telegramoje išreiškiama už
uojauta Austrijos žmonėms, 
pasmerkiama surengta socialis
tų skerdyne ir pareiškiama, kad 
tokis Austrijos valdžios elgima
sis stato pavojun čechoslovaki- 
jos ir visos Europos taiką. Vi
sa čechoslovakija yra pasipik
tinusi surengtomis skerdynėmis 
ir masiniais korimais sužeistų 
žmonių. “Tai nėra teisingumas, 
nėra ir politika, bet tik kerš
tas”, sako telegrama.

Deuts'ch ir Bauer čecjioslo- 
vlkijoj

BRATISLAVA, vas. 18. — 
Gavus žinių, kad ruošiamąsi nu
žudyti du Austrijos socialistų 
vadus, kurie pasislėpė čia, vi
same pasienyje sustiprinta sar
gyba ir visete atvykstančius 
stropiai kamantinejama.

Pabėgę čhechoslovakijon yra 
Dr. Otto Bauer ir Austrijos 
socialistų partijos generalinis 
seketorius Dr. Julius Deutsch, 
kuris yra sunkiai sužeistas mu
šimose su fašistais. Abu juos, 
dėl saugumo norima perkelti 
toliau nuo Austrijos sienos.

ROCKFORD, III., vas. 19.— 
Charles Backus, 48 m., netur
tingas vaisių ir daržovių par
davėjas, kuris kelias dienas at 
kakliai gynėsi, kad jis
8 metų sunaus nemušė, paga
lios, prisipažino, kad jis tikrai 
smarkiai užgavo sunui į veidą .^Francija pasisakė, kad ji at- 
už tai, kad jis nepersirėdė par
ojęs iš mokyklos. Nuo smū
gio vaikas sukrito ir jį atgai
vinti nebepasisekč. Tada jis pa
siėmęs sunaus lavoną, troku iš
vežęs ir lavoną pakišęs po le
du Rock upėj. Tečiaus upėj 
lavono nesurasta. Jis nurodė 
dar kelias vielas, bet ir ten nie
ko nesurasta. Dabar tečiaus 
užtiktas naujas kapas žvyro 
duobėj, kurį bus bandoma at
kasti.

s.isąko m»£ii$ j ginklavimąsi, 
delei esančio “nacių pavojaus”.

8 žmonės žuvo gaiš 
re New Yorko 

tenemente

WEBB CITY, Mo., v. 18. — 
Burnacę Robinson užsimušė nu
kritus demonstruojant lėktuvą, 
kurį jis pats pasidirbo 
ir norėjęs tą lėktuvą pirkti 
Richarde.

žuvo

CENTRALIA, III., vas. 18.— 
Devyni piliečiai, kurių pavei
kslai liko iškabinti policijos sto
ty kaipo kriminalistų, patraukė 
teisman miestelio poličistys,bū
vite} policistą ir buvusį taikos 
teisėją, reikalaudami iš jų $50,- 
000 atlyginimo. Jie _ kaltina, 
kad jų vardai ir paveikslai liko 
įtraukti į kriminalistų tarpą to
dėl, kad jie pasirašė peticiją 
pašalinimui policijos viršininko.
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NEW OBLEANS, La., va?. 
18.—Laku*nas Kernly iš Ma
rteno, O. ir parašiutų šokėjas 
Grew iš Chicagos, žuvo, jų lėk
tuvui nukritus į ežerą. Grew 
turėjo šokti parašiutu. Iššokus 
iš lėktuvo ir parašiutui atsida
rau t.parašiutas užkliuvo už lėk
tuvo uodegos ir lėktuvas nukri
to į ežerą.

Užmušęs savo sūnų ir jo la
voną paslėpęs jis primokino sa
vo šeimyną sakyti, kad vaikas 
liko išvogtas. Tečiaus jaunos 
podukros kamantinėjimo neat
laikė ir prisipažino, kad vaiką 
užmušė patėvis. Po to prisi
pažino ir mergaičių motina, 
Backaus žmona. Nežiūrint jų 
prisipažinimo, Backus ilgai gy
nėsi ir vis tvirtino apie vaiko 
išvogimą.

Iki vaiko lavonas bus suręs
tas, Backus laikomas kalėjime 
už nepadorų sugyvenimą su sa
vo podukromis.

Laivų ir prekių judėji
mas Klaipėdos uoste 

1933 m.

NEW YORK, vas. 18.—Pen
ki vaikai ir trys suaugę žmo
nės žuvo gaisre, kuris kilo rū
syje vieno didelių tenementi- 
nių namų. New Yorko East Si- 
dėj. Kitus visus namo gyven
tojus išgelbėjo šunies Singy 
lojimas. Bet išgelbėjęs kitus, 
pats šuo irgi žuvo gaisre.

ST. JOHNSBURY, Vt. —Ka
dangi ši žiema čia buvo labai 
šalta, kokios nebuvo per 40 me
tų, tai prisibijoma ledo truku
mo ateinančią vasarą, nes le 
das yra tokis storas, kad jį ne
gali pjaustyti mašinos.

Klaipėdos krašto ko 
mendantas nubaudė 

nacį
Krašto

BERLYNAS, vas. 15. — Na
ciai panaikino valstybės tary
bą—reichsrath, kuri susidėjo iš 
Vbkietijos valstijų ir provinci- 
j ųatstovų. Taigi valstijos ne
beturės jokios atstovybės cent- 
ralinęj valdžioj.

1 J

PORTI^AND, Ore., vas. 18— 
Reed kolegijos studentai pervil
ko per universiteto rumus Hit
lerio ir Dolfussę manekinus 
paskui juos pakorė ir sudegino.

KLAIPĖDA, 
daviniais 
Klaipėdos uostą įplaukė 1069 
laivai (1932 m. 1113); bendras 
tonažas siekė 600,846 netto reg. 
to. prieš 519,728 reg. netto to. 
1932 m.,—taigi, faktiškai ju
dėjimas laivų buvo apie 80,000 
netto reg. to. didesnis. Prekių 
judėjimas, kaip įvežime, taip ir 
išvežime, žymiai padidėjo. Įvež- 
a 696,740 to. prekių, apie 85,- 
000 to. daugiau*, kaip priešpas
kutiniais metais. Išvežta — 
258,000 tonų, prieš 222,092 to. 
1932 metais. Bendra uosto apy
varta sieke 955,000 tonų ,vadi 
naši beveik 1 milijoną tonų 
(1982 m.—833,424 t.). Mato
me, kad ji padidėjo apie 122,- 
000 to. 
centų.

Neoficialiniais 
pereitais metais į

arba maždaug 14 pro-

j;.*' {J& „".'/-'a'j
1 ./'JI*

KLAIPĖDA. Elta, 
komendantas nubaudė darbi
ninką Gabenį (iš Klaipėdos ap.) 
500 litų arba vienu mėnesiu ka 
Įėjimo u*ž tai, kad jis Lauku 
piuose viešai dainavo kiršinan
čias ,dainas ir nešiojo uždraus
tos uniformos dalį,

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..
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[korespondencijos
Detroit, Mieli
Apie viską po truputį

ge-

Miltono ir J.
Rytų fronte 

P. Uvick, Jo- 
Steponauckas,

pinakliu” i) 
lošimais. Netruko 

gardžių valgių ir gė-

Jonikaitis, kaip ir pa 
buvo parengimo cen-

ir ketvirtam bankietui, kuris 
bute surengtas trumpoje atei
tyje. Apie tai pranešime vė
liau.

Bet ligi šiol iš rytų fronto 
nieko nesigirdi. Nežinia, ar jie 
rengia ką, ar ne. Gal jie su
syk visus mus nustebins. Na, 
pamatysime. ,

Jeigu abi miesto dalys ge
rai dirbs, tai Detroitas surinks 
savo kvotą su kaupu.

Tai tiek šį kartų. Kai tik 
įvyks kas nors naujo, tai titoj 
pranešiu.

—J. P. Milton,
Komisijos raštininkas

su >802 W. Chicago Avė. Įsto
jimas tik 25c ir mėnesinis mo
kestis 10c. Organizacijai labai 
daug darbuojasi iš lietuvių p J 
Joe Matukas. Jis yra organi
zacijos kasieriu‘s.

Susirinkimas (
L. B. R. P. Kliubas 

susirinkimų
laikė 

vasario

nuo prad- 
bus jad 10 
daug dar- 
pasišventi-

Indiana Harbor, Ind
Biškis iš politikos lauko. 

Prakalbos.

Organizations of East 
Ind., surengė labai di

SU-

tuoj
Pir-

teatrą. Štai sąrašas vi- 
kurie aukavo skridimo 
ir liko ALTASS. na-

F.

$25.00 
5.00 
5.09 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

2.09
2.00
2.00
2.00

■ i

Darbai šiek tiek pradeda 
rėtj. Jai? daugelis darbininkų 

pradėjo dirbti visokiose 
dirbtuvėse, kurios randasi mu
sų didmiestyje. Tai tuoj pasi
darė žymu. Gyvenimas darosi 
linksmesnis ir patys žmonės 
atrodo gyvesni ir draugiškes
ni. Tai ypač pastabu draugijų 
susirinkimuose ir draugiškuo
se parengimuose. 

» » »
Kitas dalykas — tai Antro 

Tranzatlantinio Komisijos dar
buotė. Tenka pasakyti, jog vi
si komisijos nariai dirba visu 
smarkumu. Komisija yra pa
sidalinusi į dvi dalis, — vieni 
jos nariai dirba vakarinėje 
miesto dalyje, o kiti, taip su
kant, rytu fronte.

Vakarų Komisijos nariai su
sideda iš Dr. J. Jonikaičio, A. 
Strazdo, J. P. 
Ambrazevičiaus, 
veikia Mrs. J. 
seph Uvick, K.
C. J. Norkūnas ir \V. Vasiuko- 
nis.

Vakarų komisija jau suren
gė porą šaunių bankietų, ku
rie davė skridimo fondui gra
žaus pelno. Antrasis parengi 
mas įvyko sausio 27 d. pas po
nią Mikulienę adresu 2263 — 
24 st. Bankietas birvo pamar
gintas “bunco”, 
kitokiais 
taip pat 
rimų.

Dr. J. 
prastai,
tras. Jam teko užimti “tostmei- 
sterio” vietą bei pasakyti kal
bų. Pirmiausiai jis paaiškino 
parengimo tikslų. Jis nurodė, 
jog lakūnui J. R. Janušauskui 
būtinai yvra Reikalingas geras 
lėktuvai, kuriuo jis galėtų fš 
Amerikos į Kauną nuskristi 
O kad tokį lėktuvų bi.’tų gali
ma įsigyti, lai reikalinga 

“^felti pinigų.
Po Dr. Jonikaičio kalbos 

prasidėjo aukų rinkimas,
miltinis ir stambiausią auką 
paklojo p*. Joseph Miškinis, ku
ris yra sėkmingas biznierius. 
Būtent, turi savo kriftamų pa
veikslų 
sų tų, 
fondui 
riais:

/ Joseph Miškinis .......
♦ J. Ambrozevičius .... 

J. Laukonis ....... .
Piliauskienė .....
Račkauskas ........ 

Kidulis ..............
A. Shatulaitis ....... .
L. Sinki/s ..................
S. Girštautas i.........
J. Zigmontas ...... ....
Marijona Aukščiunas 
W. Keblaitis ............ .
J. Tamošiūnas ..........

į Be to, apie porų dolerių bu
vo surinkta smulkiomis auko
mis. Tokiu būdu viso si.‘sidare 
$60.

Dabar komisijos nariai no
ri tarti širdingų ačiū dalyviams 
už gausias aukas, o biznieriams 
už skanius kumpius, kariuos 
paaukavo šiam bankietui. Pir
miausiai ačiū p. J. Storoniui, 
kuris laiko valgomų daiktų 
krautuvę adresu Vinevvood ir 
Michigan; p. M. Naruševičiui, 
laikančiam Meat Market adre
su 3644 Michigan Avė. Tie 
biznieriai davė po didelį kum
pį. Lietuviai privalėtų jų ne
pamiršti.

Girdėjau, jog kovo 3 d. LSS. 
16 kuopa rengia vakarienę 
skridimo naudai. Tai busianti 
grybų vakarienė Bohemian Hali 
svetainėje, Tiilman ir Butter- 
Inį4<!%treets. Vakarienės surėn- 
gmiu T daugiausiai rūpinasi po
nios Keblaitienč Darmaitienč

United 
Chicago, 
dėlės politiškas prakalbas pra
ėjusį septintadienį, vasario 11 
d.. Washington Auditorijoj.

Visų kalbėtojų neminėsiu, 
nes jų buvo labai daug. Bet 
vyriausias kalbėtojas buvo tai 
visų minėtos organizacijos tvė
rėjas ir dabartinis pirmininkas 
Thomas Kochis.

Keli žodžiai apie organizaci
ja ir p. T. Kochis. Pora metų 
atgal, kada depresija buvo įsi
smarkavusi į pačias viršūnes i 
darbai sustojo, žmonės atsietu*' 
rė gatvėse. Reikėjo kas nors ■ 
daryti, kur nors glaustis, 
netektų dėl alkio ir šalčio 
ti mieste.

Valdininkai į bedarbius 
pirštus žiurėjo. Bedarbis, 
davo, nueis prie miesto salės 
(City Hali) prašyti maisto ar 
kitokių reikmenių.

Miesto valdininkai jį išbar
davo, ir nuvarydavo namo. O 

’/eigu susirinkdavo kelios de
šimtys kaityi ir dar norėdavo 
ką pasakyti,' tai juos -apšauk
davo bolševikais (Reds) ir ki
tokiais negirdėtais vardais. O 
jeigu dar jie nenorėdavo ra
miai skirstytis, tai policija pa
vartodavo buožes, o tfgnėgesini 
palaistydavo šaltu vandeniu.

Taigi p. T. Kochis negalėjo 
ilgai pakęsti tokio žiauraus el
gimosi prieš bedarbius ir be- 
spekius darbininkus. Jis stvė
rėsi darbo, pradėjo organizu 
ti visus, be skirtumo tatftos ii 
rasės, į daiktą.

Kada jau buvo užtektinai 
suorganizuotas skaičius bedar
bių — apie 16,000 (kiti ir tu
rėjo darbo, bet stojo į organi
zacija), tada buvo pasiųsta re
zoliucija miesto ir kauntės val
dininkams su griežtu reikala
vimu. Pamatė politikieriai, kad 
čia ne juokai; pradėjo geruo
ju kalbėtis.

Prižadėjo viso ko ir dau- 
•giaps bedarbių nebepersekiojo. 
Pavietas nusamdė didelį vieš
butį, kuris buvo nenaudoja
mas, ir suleido bedarbius į jį. 
Ir iki -šios dienos dar tie, ku
rie neturi kur gulėti, tebėra 
tame pačiame, gauna valgio r 
nakvynę. Nors tai ir ne iš pa
čių pavieto ar miesto valdi
ninkų kišenių apmokama, ta
čiau vistiek jie buvo priversti 
rūpintis bedarbiais.

Praėjusį septintadienį orga
nizacija surengė p. T. Kochis 
prakalbas, nes p. T. Kochis su- 
gryžo iš Washington, D. C., 
kur matėsi su senatoriais, kon- 
gresmanais, net ir su pačiu 
prezidentu, kas link šio ‘mie
sto beturčių darbininkų. Vis
ką aš šiuo kartu negaliu* su
minėti. Bet organizacija , labai 
daug yra nuveikusi. Prie or
ganizacijos galima priklausyti 
nuo 18 m. ir senesniems mo
terims ir vyrams.

Iš lietuvių priklauso ne per 
daugiausia. Butų labai gerai 
kad daugiau lietuvių stulų i

mėnesinį 
14 d.

Pirm. p. Vincas Ciparis yra 
kliubo pirmininkas jau kelin
tas metas. Kasierius yra p 
Steponas Bartkus 
žios susitvėrimo — 
melų. Abudu labai 
buojasi su dideliu 
mu.

Perbėgus visus kliubo reika
lus, pirmininkas p. V. ’Oipa- 
ris užleido savo vietą vįce-ipirm. 
V. Griniui. Mat, p. V. Cipa
ris turėjo išduoti raportą iš 
surengto baliaus, kurio pelnas 
skirta velionių. Dariaus ir Gi
rėno paminklo pastatymui. Tas 
balius buvo surengtas L. B. 
R. P. Kliubo pastangomis. Bu
vo užprašytos visos draugijos 
ir kliubai, kaip tai, L. P. D. 
Kliubas, šv. Jono Draugija, 
Liet. Mot. Rož. Draugija, šv. 
Onos Dr-gija, SLA. 185 kp. i

Balius > įvyko Lietuvių para
pijos svetainėj, žmonių daly
vavo labai daug. Taip kad da’ 
niekuomet toj svetainėj nėra 
buvę tiek daug žmonių. Pelno 
liko fondui $58.45.

-Susirinkime p. St. Bartkus, 
pranešė, kad palauks dar kiek, 

įneš turįs viltį gauti geroką 
i pluoštų pinigų fondui. Tada pa- 
j siųs visus kartu.

Tutį žnybtėlėjo ir nutilo, — ma
tomai, faktų truko. Ir po f o 
Xurėjo pripažinti, kad komiVnį-- 
stai yiRft ūtbiaUftiai ‘kalti 4^iAi 
to, kad Hitleris įsigalėjo. Esą, 
bent . dabar komunistai turėtų 
suprasti, kad jų didžiausi prie
šai yra fašistai, . ‘

Prakalbose dar pagarsino ii 
aviacijos prakalbas bei kon
certą, kuris įvyks /kovo 3 d.' 
Lietuvių Svetainėje. Pranešė, 
kad kalbės P. Grigaitis, “Nau
jienų 
Vitkus ir kiti.

■ .. f ■ ■ ■ . '■ ' .■ Ii

Teko iš tikrų šaltinių patir
ti, kad aviacijos parengime da
lyvaus ir skldkininkai. Butept,! 
LDD. 23 kuopos artistai po va
dovyste p. J. Krasnicko. Jie 
pakartos kai kurias dalis iš 
operetės “Natalija Poltavka”.

— Buvę,s prakalbose.

jus atsilankyti į musų kuopos 
susirinkimų viršminėtu laiku ir 
vietoj.
V. /Gumbris, (LSS. 116 kp. sekr.

Laiškas iš Lietuvos

kerta, tai dienai uždirba nuo 
1 lito 50 centų iki 2 litų. Tu • 
tarpu tokiam žmogui pragy 
venti reikia vien valgiui 1 li
tas arba ir daugiau. Kitaip sa
kant, dirbk tik už valgį.

jusų. Naujienų ir Keleivio pra
šau daugiau parsiųsti. Dabar 
viso labo.—Parašas.

J. Peikus. Well, trauksiir p, 
me visi grybų rauti.

Komisija jau numato vietą

kad
mir-

per 
bu‘-

organrzaciją.
Jos susirinkimai yra laiko 

mi kas ketverge vakarą adre

(Kuprių kaimo, Lukšių valš- 
į^iaus, šalcįų apsk.)

Rengiasi važiuoti
Vietos lietuviai iš musų mie

sto visu smarkumu rengiasi va
žiuoti į “Naujienų” 20 metų 
jubiliejų. Kurio tik nepaklau
si, sako: “busiu kur busiu, bet 
“Naujienų” atlaidose 25 vasa
rio tai* busiu Ashland Audi
torijoj laiku, o/vėliau gal ne
bus kur sustoti; yni aųjjų^,.

Matysimės visi 25 d. • Ash
land Auditorijoj. v

žilas Senelis.

Cieveland, Ohio
Iš sklokininkų prakalbų, įvy

kusių vasario 12 d. Lietuvių 
Svetainėje

Rašo P. K. savo draugui J. 
^Maksvyčiui į -Hajnmond, Ind. 

redaktorius, Dr. J. T. Laiškas skamba:
Malonus Draugę, ačiū, už au

kas, kurias surinkai <($40.00) 
ir pasiuntei liepos 5 <d. 1933 
m. statymui mokyklos Akėčių 
kaime. Taigi jau .žemė įiiupirk 
ta įr naštai sutvarkyti, žemės 
nupliko iš IPrąno Kuosaičio 
vieną akerį. Dar ir valdžia duos 
pašaipos, o darbas bus pradė
tas trumpu laiku. Tie gi, ku
ode leido visokias kalbas, jogei 
mokykla nebusianti statoma, 
<dabar nuleido nosį, kai pama
te, tlkad .jau y<ra padaryta pra
džią.

Per Kalėdas sudegė J. Mu- 
reikos, Akėčių kaimo, tvartai 
ir klojimas; antrą naktį šluba 
o kietį užgesino. Viskas buve 
apdrausta. Dabar bus (teismas 
ba policija ir ikiti spėja, kar 
tai buvęs jų pačių darbas. C 
jie sako, kad kas nors pade
gė. Ateitis gal parodys, kas iš 

. tikrųjų kaltas.
-žiema šiemet šalta. Pradėji 

šalti prieš adventus ir dabai 
šala. žmonės neteko vandens 
o sniego mažai.

Mirė J. Bilekis. Namas Įik< 
neperrašytas, vaikai draskosi.

Rado kely negyvą Jurgį Ua 
pinskų, Patašių kaimo. Mir< 
senis Jucaitis, Sutkų kaimo.

Daug ūkių parduoda iš vai 
žytinių už skolas. Ba ir Lietu 
voj yra didelė bedarbė.

Javai labai pabrangę. Kvie 
čių centneriui (120 svarų) mc 

i ka 18 litų, trugių — 14 lt., c 
darbininko uždarbis — nito 5 
tentų iki 1 Jt. 50 centų diena 
3et galima ftakytj, kad to p$

Detroit, Midi
LSS. 06 kuopa

nuli
pinę'

d
suši^ 
kuo-

LSS. 116 kp. auga ir daro
si gyvesnė. Per du pastaruo
ju susirinkimu prisirašė 6 
ji nariai. Kuopa rengiasi 
didesnio veikimo.

Sausio 28 d. šių metų 
rinkime nutarta surengti
pos naudai pasilinksminimo va
karų. šiam tikslui išrinkta ko
misija iš rimtų ir darbščių na ( 
rių.

Parengimo diena, laikas ir 
vieta, bus pranešta vėliau. 
Taipgi LSS. 116 kp. žada įkvie
sti į savo rengiamą balių drau
gus LSS. kuopos narius iš 
Grand RąpicĮs, ;Micb.

Sekantis LSS. 116 kp. susi 
rinkimas įvyks vasario 25 d., 
sekmadienį, 
adresu 3822 
troite. LSS. 
riai būtinai 
me, nes yra 
kalų, jų tarpe LSS. Pildomojo 
Komiteto rinkimas.

Draugai, daiįbiipnkhi lietu
viai, kurie norite įprisirašyti, 
prie LSS. 1,16 — prašome ties darbo nėra. Nekurie

Tą dienų pasitaikė labai 
biaurus oras, — buvo dideli 
šalčiai, snigo, siautė didelė au-, 
dra. Tiesiog buvo sunku* ir įsi 
vaizduoti, kad galės prakalbos 
įvykti. Vienok sklokininkų pa
siryžimų nei gamta nenugalė
jo: jie susirinko. Atvyko ir 
smalsuoliai pamatyti, kaip Ma
žeikų baublių choras per pa
skutinius du metu ntfprogresa- 
vo.

Bet smalsuoliai nusivylė, nes 
jiems neteko išgirsti baublių 
chorų. Matotnai, šaltis ir biau
rus oras įveikė bimbinius. O 
gal jie pabūgo, kad jų “revo
liucija” nesustingtų ? Kaip ten 
buvo, kaip nebuvo, bet jie pa
siliko namie.

L. Pruseika kalbėjo dvierh 
atvejais. Pirmoje savo kalboje 
plačiai palietė Vokietijos šių 
dienų padėtį. Už valdžios atty 
davimą naciams jis smarkiai 
kaltino komunistus. Komunis
tai, sake jis, buvo įsivaizda
vę sau, jog socialdemokratai 
yra baisesni, negu Hitlerio 
gaujos. Todėl jie daugiausiai 
ir kovojo prieš socialistus, o 
<apie nacių pavojų 
pamiršo.

Prieš Hitlerio 
sakė kalbėtojas,
kartas nuo karto buvo perse
kiojami, —- kai kurie pateko 
ir į kalėjimų. Bet šiaip ar taip 
komunistams buvo leidžiama 
viešai veikti, jie turėjo savo 
organizacijas, savo laikraščius 
ir žurnalus. Dabar jie ne tik 
viso to neteko, bet naciai jiems 
ir galvas kapoja.

Bandė Pruseika dr socialis

visiškai ir

įsigalėjimą, 
komunistai

tams .primesti kaltę už tai, kad 
^Hitleris 
valdžios

3 vai. po pietų 
East slreet, De- 
116:; kp. visi na- 
bu'kite susirinki- 
labai svarbių re i-

Rinkimas
wMiss Naujienos”

įvyks

Sėredoj, Vasario 21 d.

Bus taipgi

Pasilinksminimas ir šokiai
Muzika Jurgio Steponavičiaus

Pradžia 7:30 vai. vąk

Lietuviu Auditorijoj
3133 S. Hąlsted Street.

■ ■

t3^4-16 w. RO
arti St. Loub Avt

Kapot. 1ĮWH i t
iwimming .poo

Rtuiika k'uukilka

3

i

Įžanga 25c.

OSEVELT ROAD 
. Td. iKedzie$9Q2 
r dru»kę« 

ji. 
ink moterim*

Už Amerikos dolerį duoda 7 
litus ir mažiau.

šakių ūkio bankas labai 
spaudžia žmones už paskolas 
ir nekreipia dėmesio į žmones, 
ar tu turi ką ar neturi, lupa 
ponevalia.

Vailokaitis parsitraukė iš 
Kauno naujų knygvedį, tai tas 
tikrai žvėriškai elgiasi su žmo
nėmis.

šakiuose padarė maisto fa
brikų pavidalu kauniškio. Tai 
žmonės suvežą kiaules net iš 
vakaro, kad įgalėtų parduoti. 
Ir, be to, kitas verkdamas pra
šo, kad priimtų. Toks tai y a 
šiandie lietuvio gyvenimas.

Dėkoju* už laikraščius. “Ke
leivis” labai patinka man. Ir 
gavau keturius gabalėlius iš

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domi- 
hinkas 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 verte. Domininkas Ku
raitis jau varo bizni per 10 metų, 
didžiumoj turėjo reikalų su lietu
viais ir tikisi, kad su Buick ir 
Pontiac ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomene.

Norėdami pirkti nauja ar mai
nyti sena kata ant naūjo, kreip
iatės pas D. Kuraiti —

Milda Auto Sales
806-8 West 31 Street

Tel. Victory 1696

EKSKURSIJOS LIETUVON
Greičiau, 

tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 
Lietuvon.

Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

STADENDAM
Klaipėdon per Holterdamą

UNITED STATES.................. Gegužės 12 d.
Klaipėdon per Copenhageną

GRIPSHOLM .................... Gegužės 28 d.
Tiesiog Klaipėdon

BERENGARIA ...................... Birželio 16 d.
Klaipėdon per Southamptoną

GRIPSHOLM..............................Liepos 3 d.
Klaipėdon per Gothemburg

STUTTGARD ................. .......
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGTON ................... Ragpiučio 1 d
; ; . ; , Klaipėdon per Hamburgu

Laivai Gripsholm ir Stutt^ąvd
;siog Klaipėdon be jokio persėdimo.

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės .patogią kelio-* 
nę, nes nereikės niekur apleisti laivo nei savo bagažą 

’kilnoti.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę 'Kelionėje 
Palydovai.

Dėl Informaciją Kreipkitės J

NAUJIENAS
1739 So. Hąlsted St. Chicago, III.
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Vienybe |
SENIAUSIAS LIETUVIU LAIKRAŠTIS. 

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIU SPAUDOS KORPORACIJA. .

VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos = 
reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos prie- == 
šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBE ~ 
talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir visame pašauly gy- ra 
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias iš viso LJ 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė- == 
je yra juokų skyrius TARKA, -kuri tarkuoja visus lietuviškus nu- 
sidejčlius, VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy- = 
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY- = 
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir ..jaunas, nes ji visų g] 
reikalais rūpinasi^ =

VIENY BĖS KAINA: =
Amerikoje Užsieny

$3.00 .......  metui .......  $4.00
“ $2.00______ .„.Hmm.

$1.75 ... pusmečiui
Broolpyne ...........

Nuo sausio 15 iki gegužes 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas S 
gaus geru knygų $1.00 vertes veltui.

Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštį. «=—; 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie- {♦] 
są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis = 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą s 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve- ss 
nime. _ =

Užsirašydami Vienybe adresuokite: FFi
LITHUANIAN PRESS CORPORATION b 

193 Grand St., Brooklyn, N, y. ==
VIENYBES VAJUS

Su gausio 15 diena VIENYBĖ skelbia nauju skaitytoju gavimo 
valu. Valininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po yiena doleri pini
gais už kožna skaitytojų. Gera proga kdžnam lietuviui užsidirbti 
keletu ar keliolika doleriu ir jslgyti dvasinio maisto — gerų 
Įmygu. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė
ti dovanr.3, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite:
Vajaus Komisija ,

193 Grand Street, ĮBrooklyn, .N. Y.
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Iš Draugijų Veikimo TAT! ATIMTAI T JAU NETOLI
VASARIO 25 DIENA

Nemalonus faktas

4635 So

Laikraštine etika

Elektrikines Ledaunes

JOS. F. SUDRIK, mas, kokio tik vieną sykį į dvidešimt metų galima susilaukti
INCORPORATED

<WK 00 OUR PAAT

dienos. O ta diena jau netoli

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubas

meili ir prisiminus 
Amerikos lietuviu

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ypatišku

PRETENDENTAS PRIE 
FRANCI JOS SOSTO

Nusistatykite savo radio Nedėlioję 1 vai. po pietų ant WCFL.
970 k. Išgirsite gražu nudriko radio programų.

Kunigaikštis de Guise, išgui
tas iš Franci jos ir dabar gyve
nantis Belgijoj,- kuriam buvo 
gimusi viltis užimsi Francijos 
sostą, kaipo tiesioginiam Fran
cijos karalių įpėdiniui. Bet ta 
viltis greitai išnyko, apsistojus 
Paryžiuje rojalistų riaušėms.

Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų — 25c. i dieną

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

Nenoromis turiu pastebėti 
nemalonų reiškinį, kuris man 
atrodo gana keistai. Patyriau, 
kad 70% nuošimtis Keistučio 
Kliubo spaudos darbų tenka ne 
dienraščiams.Visi nariai-ės užsižymėkite, 

kad Kliubo ligonių ir mirusių 
reikalus tvarko finansų rašti
ninkas VValter
Washtenaw Av’e. Mirus nariai- 
ei, urnai praneškite viršminetu 
antrašu. Norintieji gauti pašal
pą priduokite daktariškus pa
liudymus | finansų raštininkui 
pirm susirinkimo dienos. Ku
rie priduosite susirinkimo die-

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

Atsižvelgiant Į Kliirbo kryp 
snį, atsižvelgiant į tuos fak
tus, kad Kliubą išauginome su 
pagelba reklamos per musų 
pirmeiviškus dienraščius; atsi
žvelgiant, kad musų korespon
dencijos, valdybos antrašai ir 
pranešimai telpa dienraščiuose 
dykai, mu‘sų pereiga yra juos 
remti, atiduodant jiems musų 
spaudos darbus.
— St. Narkis, korespondentas.

dvidešimt 
tuometinę 

laikraštinę 
etiką bei palyginant ją su da
bartine, matpme ypatingą skir
tumą. Tuomet tarpe laikraš
čių ir laikraštininkų buvo vie-

Toksai “Naujienų” nusistaty
mas noromis nenoromis turėjo 
būti priimtas ir kitų, ir šian
dien jau laikraščiuose įvarų 
pavyzdžių, išėmus bolševikus, 
nebesimato panašių 
mų bei kolionių.

Šiuomi norėjau 
kad “Naujienos” ne

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

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

pasakyti, 
lik pačios 

prisilaikė laikraštinės etikos ir 
išmokino savo skaitytojus rim
tai protauti, bet taip jau išmo
kino ir kitus laikraščius civili
zuoto mandagumo.

Vasario 25 d. “Naujienos” 
apvaikščioją savo 20 melų ju
biliejų 
žų ir įspūdingą programą, ko
kio niekas kitas negalėtų pa
teikti, jos pačios būdamos to
bulos, tobulino ir auklėjo mu
myse skonį prie kibesnių da
lykų. Šį kartą taip pat turė
sime sau už smagumą ir 
džiaugsmą atsilankyti į Ash
land Boulevard Auditoriją, 
Vau Buren ir Ashland Avė., ir 
ten su skaitlinga “Naujienų” 
skaitytojų ir rėmėjų armija 
sykiu apvaikščiosime tą taip 
žymų jubiliejų. — Nosins.

Nuo Peršalimų Kratinėje
Viešu attiko* badą* ralaužymto per- 

faktine krtrttedįe, tai gera* itatryaimaa 
ra ANCHOR Pain-Eapelleria rito* 
kiūtinėk ir po to apdengiant krūtine 
M flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kia gydymasis paHuocooja rasikimiimą 
krutinėję risoknj gtitnmg ir skrėpih}.

Neapleiskite peršalimus krūtinėj*, nes 
dainai jie priveda prie pavojingų Ii <14. 
kaip nUmėhj uždegimas, inflnenza, gri
pas tr kt. Tuojaus {mitrinkite Pato- 
EjrpcDeriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
Ir 70c.—skirtingo didumo bonkutė*. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženktj

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Modemiškame gyvenime yra 
reikalingos kiekvienoje šeimyno
je. Maistas nesugenda, ne rei
kia ledo pirkti. SuČedysite tiek 
kiek išmokėtumet už ledą. Re- 
frigeratoris pats per save apsi
moka.

Budriko krautuve yra autorizuo
ta parduoti geriausius Refrigera- 
torius Amerikoje, katrie yra ga
rantuoti daugeli metų ir elektros 
tesuvartoja visai mažai — WEST- 
1NGHOUSE. Ne tik Westing- 
house bet ir kitų žymių išdirbys- 
čių Refrigeratorius jus galite pa
matyti BUDRIKO KRAUTUVĖJE 
— NORGE — ROLATOR, LEO- 
NARD, APEX, SPARTON ir ki
tokius.

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

Vasario 4 d. į Keistučio Kliu
bą įstojo 8 jaunuoliai-ės ir 7 
suaugę. Viso 15 naujų narių. 
Žinoma, jaunuoliai stoja į kliu
bą todėl, kad nuo 16-kos ik’ 
25 m. amžiaus bus priimami 
veltui, šita proga yra aprube- 
ž i uotą iki rugpiučio 30 d. 1934 
metų. Vėliau įstojimas bus vi
siems pagal amžių. Todėl visi 
keistutiečiai ir pašaliniai nau
dokitės proga, prirašydami sa
vo sunus ir dirkteris prie gar
bingo Keistučio Kliubo.

Išrinko Biznio ir Apšvietos 
komisijas

Tapo išrinktos 2 naujos ko
misijos iš gana veiklių drau
gų. Biznio komisija rengs įvai
rias pramogas padidinimui 
Kliubo iždo, o Apšvietos komi
sija bus surišta su rengimu 
paskaitų, prakalbų ir abęlnai 
apšvietos darbų. Reiškia, Kei
stučio Kliubas padarė dar vie
ną šuolį pirmyn. Bravo!

Visi nariai-ės būtinai užsi
žymėkite

mis iš mėgiamiausių dalykų 
rašyti apie vieni kilus; redak
toriai koliojos, niekino ir ty
čiojosi. vieni iš antrų, o san- 
darbiuinkai tani hiravojo. gi 
skaitančioji publika gaudyda
vo panašins “perlus” ir disku- 
suodavo tarpe savęs. Taip sa
kant. visiems buvo savos rn- 
sies sjjfortas pletkauti.

Panašaus pobūdžio laikraš
čiai dabar yra naujasėdžių lie
tuvių pietinėj Amerikoj ir tar
pe kanadiečių. Tur Imli vi
siems prisieina panašus vysty
mosi periodas pergyventi. Kuo
met Laikraštis turėtų būti pa
vyzdžiu ir mokytoju liaudžiai, 
tai jie kaip tik priešingai — 
griauna visuomenėje tobulumą 
ir pagarbą tarp žmonių.

1914 metais, pasirodžius 
“Naujienoms”, buvo bandyta 
ir jas į tą plctkavimo sportą 
įvelti, bet į labai trumpą lai
ką visi atkando savo dantis ir 
žymiai patys pradėjo tobulin
tis. “Naujienos” pirmuose, sa
vo numeriuose, griežtai pasakė, 
kad ypatiški pasikoliojimai 
laikraštyje vietos neras ir lai 
niekas nei nebando pri to ve
sti. Laikraščio pirmutinė pa
reiga yra visuomenę informuo
ti, šviesti ir tobulinti, o ne ko
lionių mokinti. Reikalui 
esant, prisieina laikas nuo lai
ko daryli laikraštines peržval
gas, pareikšti savus nusistaty
mus, kritikuoti kitų nuomones 
bei sanprotavimus, bet tą visą 
galima atlikti civilizuotu bil
du, be vartojimo pagiežos, ne
sikišant į ypatų privačius rei
kalus ir neskaitant redaktorių 
bei sandarbininkų visų “grie-

noj, turėsite laukti sekančio su
sirinkimo.

Korespondentiniais ir bilų 
išmokėjimo reikalais kreipkitės 
pas protokolų sekretorių St. 
Narkį. 1900 W. 35th St. Taip
jau turiu pažymėti, kad nau
jas pirmininkas reikalauja gra- 
boriaiiS bilų prie išmokėjimo 
pomirtinių.

Milžiniška keistutiečių 
šeimyna

Išaugus kliubui iki 1,300 su 
viršum narių, keistutiečių šei
myna baigia apsiausti ne tik 
Cbicagą, bet ir jos priemies
čius. Kai kada keistutiečius pa
sitaiko surasti visai netikėtoj 
vietoj. Kelios dienos atgal man 
teko užeiti adresu 644 Nortb 
State St.

Ir kaip nustebau radęs dide
lį būrį keistutiečių besilinksmi 
nančių gražiai išpuoštame “Ta- 
vern”. Patyriau, kad tą vietą 
užlaiko Emma Pocius su sa
vo gražia kaip lelija dukrele 
Amelija.

PAIN-EXPELLER



NAUJIENOS 
fhe Lithuanian Daily Newi

Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanian News Pub. Co.» Ine. 

1739 South Halated 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
3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III under the act of 
March Rrd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halated St., Chicago, 
III Telefonas CANal 8600.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams •■•MMMMMMMIMNHNMIM****. $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ___________ 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiai _.75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —8c
Savaitei........... ...................  — 18c
Mėnesiui ____________________ 76c

Suvienytose Valstijose, m Chicagoj,
paštu:

Metams  $7.00
Pusei metų _____________  8.60
Trims mėnesiams____________ 1.75
Dviem mėnesiams __________  1.25
Vienam mėnesiui  ________ .75

Lietuvon ir kitur aisieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ...:---- ------------  4.00
Trims mėnesiams __ —.......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KONTR-REVOLIUCIJOS LAIMeJIMAI

Po revoliucijos paprastai ateina kontr-revoliucija. 
Ji ne visur būna vienoda — taip pat, kaip ne vienodos 
būna ir revoliucijos.

Pasaulio karo pabaigoje įvyko revoliucijos keliose 
monarchijose. Pirmiausia, dar karui nepasibaigus, kilo 
revoliucija Rusijoje. Ji buvo giliausia, nes sąlygosimai 
tenai buvo pribrendusios labiau, negu kur kitur. Caro 
valdžia buvo seniai supuvusi, ir tik dėl to, kad Rusijos 
liaudis buvo labai neapšviesta, ekonomiškai suvargusi 
ir neorganizuota, ta valdžia išsilaikė iki 1917 metų. Bet 
ūži tai, kada ji griuvo, tai suiro ne tik valdžios sistema, 
bet ir visas ekonominis ir socialinis gyvenimas.

Iš tų griuvėsių iškilo sovietų valdžia, kuri į savo 
programą įdėjo daug didesnius siekimus, negu kad Ru
sijos žmonės buvo pasiruošę realizuoti. Todėl sovietų 
valdžiai teko griebtis tokių priemonių, kokias vartoja 
visi despotai, kurie valdo kraštą prieš žmonių valią. So
vietuose tapo sukurtas žiaurus militarizmas, įsteigta 
politinė policija, kuri terorizuoja piliečius ir smurtu 
verčia juęs pildyti diktatorių užgaidas. Bolševikai ne 
tik panaikino laisvai renkamą žmonių atstovybę, bet 
milžiniškai daugumai gyventojų atėmė visas politines 
ir pilietines teises, įvesdami savo “socialistinėje” res
publikoje principą, kad tik valdančiosios partijos nariai 
turi balsą valstybės reikaluose.

Kas ne komunistų partijos narys, tas Rusijoje yra 
ne pilietis. O partija vėl yra kontroliuojama iš viršaus. 
Ne nariai renka vadus, bet vadai pasirenka narius — 
juos priima, sijoja, skirsto į ištikimus ir neištikimus, 
meta lauk arba skiria jiems laiką “pasitaisyti”.

Bolševizmas tuo budu pasuko Rusijos revoliuciją 
(politikos srityje) atgal, į senąsias despotizmo vėžes. 
Kaip nauja šluota geriau šluoja, negu sena, taip ir šis 
naujas despotizmas pasirodė griežtesnis ir sėkminges
nis, negu senoji caro valdžia. Iš politikos bolševikai 
laipsniškai perkėlė savo žiaurius priespaudos metodus 
į švietimą, mokslą, meną, literatūrą ir į visas gyvenimo 
sritis.

Vertė A. KartūnasRobert Louis Stevenson

Turtų Sala

tu ir kiti, kurie

nes

(Bus daugiau)

kurio tik keletą numerių

KUOMET MES SNAUDŽIAME PRIE KROSNIES

Ma

link pirmo 
apkaltintas, 

prakaitą 
jis kalbėjo

mų ir šiaip pasiskaitutųo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S.

Ne konspiratorių suplanuoti sąmokslai užtikrins 
žmonijai geresnę ateitį, bet sąmoninga organizuotų dar
bo žmonių kova dėl laisvės ir ekonominės gerovės.

. “KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moksžinoti apie

nas. Dabar gavome >>12 
numerį. Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straįps- 

šiaip pasiskaitimo.

Per tą visą laiko tarpą, kuris mus skiria nuo pa
saulio karo, siautė daugumoje šalių finansinė suirutė, 
criziai pramonėje ir žemės ūkyje ir masinis skurdas. 
Todėl net ir tenai, kur karas buvo sugriovęs senąsias 
valdžias, revoliucija negalėjo daug žmonėms suteikti. 
Ji davė laisvę, bet neturėjo duonos, ir alkanos žmonių 
masės greitai ėmė laisve nusivilti.

Bet kągi mes veiksime su tais 
turtais, neturėdami laivo?”

Staiga pašoko Silver’is ir 
ranka atsirėmęs į sieną, surė
kė: “Aš įspėju tave, Jurgi, iš
girsiu iš tavo burnos dar bent 
vieną žodį, tai jau nebedova
nosiu neišaukęs tave į mušty
nes. Ką mes veiksime su tur
tais? Na, o iš kurgi aš galiu 
žinoti? Tu pats turėtum man 
tą pasakyti 
pražudė mano laivą savo įsi
maišymu, kad jus sudegumėt! 
Bet jus to man nepaaiškinsit, 
jus negalite; jus neturite nei 
prūsoko sąmoningumo. Šiaip, 
tai tu moki kalbėti ir kalbėsi, 
aš užtikrinu tave, Jurgi Mer-

į atvirą mūšį organizuotuosius darbininkus ir surengė 
jiems kruviną pirtį, šioje valandoje tenai eina tąsynės 
tarpe dviejų kontr-revoliucinių partijų: klerikalinio 
“heimwehro”, kurį kontroliuoja* Mussolini, ir vokiškų 
“nacių”, kurie dirba Hitlerio labui.

Todėl tenka griežtai atmesti tą bolševikišką “teore
tikų” uoliai skleidžiamą mintį, kad ekonominis krizis 
rengiąs dirvą revoliucijai. Ne, jisai rengia dirvą reak
cijai ir kontr-revolįucijai!

Naujas nepaprastai greitas pasažierims traukihys, kuris 
buvo išbandytas šiomis dienomis. Jį pastatė Pullman kompani
ja dėl Union Pacific geležinkelio. Traukinys yra padarytas iš 

duralumin ir gali eiti 110 mylių į valandą

Kaip ilgai šis t reakcijos laikotarpis tęsis, šioje va
landoje niekas negali tikrai pasakyti. Mums atrodo, 
kad jisai tęsis tol, kol nepasibaigs pasaulyje ekonomi
nis krizis. Reikia turėti galvoje tai, kad skaudžiausius 
smūgius demokratijos ir socializmo jėgoms reakcija su
davė depresijos metais.

tiek kas 
punkto,” šaukė 
nusišluostydanias 
nuo kaktos 
taip karštai, kad net visas na
mas virpėjo. “Žinot, aš duodu 
savo garbės žodį, kad aš neap
kenčiu 'nei kalbėti jums. Jus 
neturit nei proto, nei atmin
ties ir aš palieku patiems įsi
vaizduoti, kur galėjo būti jū
sų motinos, kurios leido jumis 
ant jurų. Jūreiviai! Turtų ieš
kantys džentelmenai! Aš ma
nau, kad iš amato, jus esat 
•rūbų siuvėjai.”

“Kalbėk toliau, Jonai,” tarė 
Morgan. “Kalbėk apie kilus”.

Per šiuos pokarinius metus buvo palankios sąlygos 
ginkluotiems “pučams”, o ne revoliucijoms. Tuos gi 
“pučus” (slaptai suplanuotus ginkluotus perversmus), 
kaip patyrimas rodo, kontr-revoliucionieriai moka taip 
pat gerai, arba net dar geriau, įvykinti, kaip revoliu
cionieriai.

Gi-«i Htii.ln tifhtt tr.t

vįsįsį

Silver’is nutilo ir aš ma
čiau iš Jurgio ir jo buvusių 
bendrų veidų išraiškos, kad 
tie žodžiai neveltui buvo pa
sakyti

“A, apie kitus!” atsakė Jo
nas. “Jie yra labai puikus, 
ar ne? Tu sakai, kad ši jurų 
kelionė yra sugadinta.! Ak 
kad jus suprastumėte 
blogai ji yra sugadinta 
pamatytumėt! Mes esam taip 
arti kilpos, kad mano kaklas 
net sustingo bemąstant apie 
tai. Gal būt jums Leko matyli 
.pakariant retežiais .surakin
tus, paukščiams beskraidant 
aplink, o jūreiviai pirštais ro
danti, kai jie skenclo su sro
ve. ‘Kas jis?’ vienas paklausė. 
‘Jis!O, tai Jonas Silver. Aš jį 
gerai pažinau,’ atsakys kitas. 
Ir jus girdėsit retežius tarš
kant, kai plauksit nuo vieno 
plūduriuojančio daikto juro
se prie kito. Tai beveik tokia
me padėjime mes visi esam, 
dėka jam, Hands’ui, Anderso
nui ir kitiems pražūtingiems 
kvailiams iš jusų'tarpo. O jei
gu jus norėsite 
ketvirtą punktą ir dp 
bernelį, kas yra visai aišku, 
argi jis nebus mums kaipo 
užstatas? Ar mes sunaikinsim 
užstatą? Ne, mes to nepadary
si m; ir aš visai nesistebėčiau, 
kad jis butų paskutinė mums 
išsigelbėjimo proga. Nužudyti 
tą bernelį? Ne, aš to nedary
siu, bičiuliai! O apie numerį

“Tai gana geras atsakymas,” 
tarė senis Morganas.

“Geras! Žinoma, kad geras, 
tarė laivo virėjas. “Jus pražu
dėt laivą; aš suradau burtus. 
Tai kas gi yra geresnis? O da
bar, po perkūnais, aš rezig
nuoju! Dabar išsirinkite ką 
norite kapitonu; aš jau atsi
sakau.”

“Silveris!” jie £ayl|ė. “Virė
jas ant visados! Virėjas turi 
pasilikti kapitonu!”

A, ar tai tokią giesmę gie
date?” šaukė virėjas. “Jutgi, 
drauguti, aš manau, kad 4au 
priseis palaukti kitos progos; 
ir tavo laimė, kad aš nesu 
kerštingas žmogus. Bet niekad 
nebuvo toks mano būdas. O 
dabar, bičiuliai

lengvo metalo 
greitumu. Jo operavimas busiąs pigesnis už busą ir konkuriio 
sią$- su lėktuvais. ‘

su trimis raudonais kryžiu
kais, kurį aš buvau radęs ka
pitono užantyje. Kodėl gydy
tojas buvo atidavęs jam tą 
braižinį, tai buvo klausimas, 
kurio, aš negalėjau išrišti.

Bet, jeigu tas nebuvo aišku, 
man, likusieji sukilėliai nei 
savo akims negalėjo tikėti, 
pamatę žemėlapį. Jie visi puo
lėsi ant jo kaip katė ant pe
les. Ta popiara ėjo iš rankos 
į ranką, kiekvienas traukda
mas į save; ir iš jų keiksmų, 
šauksmų, vaikiškų juokų, ku
rie išsiveržė apžiūrinėj ant tą 
daiktą, jus būtumėte manę, 
kad jie jau ne tik turi tą auk
są savo rankose, bet jau turi 
sukrovę ant laivo ir jau sau
giai plaukia juromis.

“Taip,” tarė vienas, “tai jau 
tikrai Flint’o. Raidės J. F. ir 
nurodymai apačioj sugvaizdi- 
ko ženklu; nėra jokios abejo
nės, kad čia yra jo darbas.”

“Labai puiku”, tarė Jurgis. Halsted‘St

Dėl šitų priežasčių daugelis ir nemato, kad Rusijos 
politinė revoliucija jau seniai yra išsigimusi į kontr- 
revoliuciją. Bet ir kitose šalyse ne visur kontr-revoliu
cija atėjo tyroje reakcijos formoje. Fašistišką pervers
mą Italijoje pats Mussolini vadina “revoliucija”, nors 
nėra jokios abejonės, kad fašizmas yra kontr-revoliu- 
cinė jėga. Jo tikslas buvo sustabdyti besivystantį revo
liucinį Italijos darbininkų judėjimą. Hitlerio pergalę 
Vokietijoje dauguma laikraščių da ir .šiandie laiko “re
voliucija”, nors visi mato, kad rudosios “nacių” gaujos 
tempia Vokietiją atgal, į viduramžių gadynę.

Paskiausias reakcijos pergales matėme Francijoje 
ir Austrijoje. Francijoje reakcija dar nepasiekė kontr- 
revoliucijos laipsnio, bet ji parodė savo stiprumą, “tie
sioginiu veikimu” (riaušėmis gatvėse) nuversdama li
berališką valdžią, kuri turi daugumą parlamente. Aust
rijoje reakcija šeimininkauja jau apie metus laiko. Ga-

trečią? Na, gerai, ir apie nu
merį trečią daug ką galima 
pasakyti. Gal jus "skaitot už 
nieką turėti tikrą, universite
tą išėjusį gydytoją, kuris atei
na kasdien apžiūrėti jumis — 
tave, Jonai, su perskelta gal
va — arba tave, Jurgi Merry, 
kuris buvai drugio krečia
mas vos šešias valandas atgal 
ir iki šiol tavo lupos tebėra 
geltonos, kaip citrinos žievė? 
Ir gal mažum jus nežinojote, 
kad laivas palydovas atplauks 
taipgi? O tas tai tikrai bus; ir 
neilgai tereiks to laukti; o ta
da mes pamatysim, kas džiau
gsis, turėdami užstatą, kai 
prieis prie to. O kas link ant
rojo punkto, kodėl aš susita
riau —juk jus ant kelių rep- 
liojot prie manęs, kad aš susi
tarčiau — net ant kelių jus 
šliaužėt, taip jus buvote nusi
minę — ir jus būtumėte bada
vę taipgi, kad ne aš — bet 
tas tai niekniekis! Jus dris- 
telėkit, štai, tenai — tai dėlto 
aš susitariau!”

Ir jis numetė ant žemės po- 
pierą, kurią aš tuojaus, paži
nau—niekas daugiau, kaip že-

Apie tai, kad atžagareiviai ir kontr-revoliucionie
riai kelia galvas Ispanijoje, kad fašizmo pavojus grasi
na taip pat Estonijai ir dalinai Latvijai, čia nėra rei
kalo plačiau kalbėti.

Taigi, pažvelgę į tai, kas dėjosi pasaulyje per pa
skutinius pusantros dešimties metų su viršum, mes ma
tome, kad po revoliucijų ir revoliucinių sąjundžių, ku
riuos buvo iššaukusi didžiojo karo katastrofa, įvairio
se šalyse įvairiu laiku kilo priešingi jiems judėjimai. 
Revoliucijos jėgos išsisėmė ir pradėjo tai vienur, tai ki
tur imti viršų reakcija ir kontr-revoliucija. Ekonomi
niai atsilikusiose šalyse tai prasidėjo pirmiausia. Rusi
jos žmonės pražudė savo vos iškovotą laisvę, nespėję 
nė suorganizuoti pastovią respublikos valdžią. Vengri
joje revoliucija tęsėsi tik kelias savaites, ir tuoj sugrįžo 
valdžion dvarininkija. Lenkijoje ir Lietuvoje kontr-re- 
voliuciniai perversmai įvyko už septynių-aštuonių metų 
po įsteigimo tų dviejų neprįklausomų valstybių. Bulga
rijoje ir Jugoslavijoje reakcininkai laimėjo keliais me
tais anksčiau, negu prie Baltijos juros. Italijoje taip 
pat. Vokietijos demokratija gynė savo pozicijas per 13 
metų; Austrijos

ką sakysite 
mėlapis ant geltonos popieros (apie juodąjį ženklą? Ar jis 

dar yra kam geras? ITik Ri
čardas užkerėjo savo laimę ir 
sugadino gerą bibliją, tai’be
veik ir viskas.”; (

‘‘Juk ji‘ dar bus gera pabu
čiavimui, ar ne#,” urzgė/Ri
čardas, kuris, matyt, buvo 
peramus, užsitraukoęs prakei
kimą ant savęs.

“Nepilnas šventas Raštas!” 
Juokais atsakė Silver’is. “Ne. 
Ji nei tiek nebus •;gera jprisie-

Kontr-revoliucija atėjo į Rusiją, apsisiautusi, bolše
vizmo skraiste. Tą faktą, kad bolševikai atnešė Rusijai 
kontr-revoliuciją, užtemdina keletas aplinkybių. Pir
miausia, ta aplinkybė, kad sovietų valdžios priešakyje 
tebestovi ta pati partija, kuri seniaus kovojo prieš ca
rizmą. Jos atstovai, be to, vartoja revoliucinę frazeolo
giją ir nuolatos šaukia visų šalių darbininkus prie “pa
saulio revoliucijos”.

Antra, bolševikams iš tiesų rupi, kad įvykttj revo
liucijos kitose šalyse, nes jie tikisi, kad tokiu budu jie 
galės išgelbėti nuo neišvengiamo žlugimo savo diktatū
rą. Despotiška valdžia, patekusi į keblumą, visuomet 
bando sustiprinti savo padėtį pergalėmis svetimose ša
lyse. Stoti į karą su kuria nors didele valstybe Rusijos 
diktatoriai neturi pajėgų, todėl jie stengiasi kitose-ša
lyse iššaukti pilietinį karą. Tik taip galima suprasti tą 
kriminališką politiką, kurią Stalino klika vedė per sa
vo agentus Vokietijoje, iki tenai įsigalėjo Hitleris. 
Maskvos diriguojama kominterno sekcija Vokietijoje 
keldavo kartu su “naciais” kruvinas riaušes prieš res
publikos valdžią, remdavo savo balsais “nacių” pasiū
lymus Vokietijos seimuose, agituodavo miniose už “na
cių” sumanymus referendumui ir kitokiais budais veik
davo kartu su Hitlerio bandomis. Kodėl buvo vartoja
ma tokia beprotiška taktika, už kurios pasėkas Vokie
tijos komunistai šiandie užmoka savo galvomis? Todėl, 
kad bolševikai norėjo kad ir čia dar taip išsaukti vidu
jinį karą Vokietijoje!

Trečia, kontr-revoliucinį bolševizmo pobūdį slepia 
tai, kad ekonominėje srityje sovietų valdžia dar tebeina 
revoliuciniu keliu. Ji stato milžiniškas industrijos'įmo
nes, Steigia didelius žemės ukius ir aprūpina juos įvai
riomis mašinomis. Kaipo “socializmo budayojimas”, ši
tie bolševikų eksperimentai yra gryna utopija, bet pa
stangos padidinti krašto industriją ir pakelti į aukštes
nį laipsnį žemės ūkį, išmokinant Rusijos valstiečius var
toti mechanišką jėgą žemdirbystėje, žinoma, nenueis 
perniek. Po visų “piatilietkų”, “elektrifikacijų ir “kol- 
chozacijų” Rusija, be abejonės, bus ne ta, kas ji buvo 
pirmiaus.
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Pirmadienis, vas. 19, 1934 NAUJIENOS, Chicago, m

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“MissNaujienos 
Kontestas

H

P-LĖ BIRUTĖ LAUCHIS- 
KAITfi

jauna lietuvaite p-lė Birute 
Lauchiskaitė gimė Chicago j 
1917 m. Pradėjo lankyti pra
dinę mokyklą būdama 6 metų 
amžiaus, ku*rių užbaigė į 7 me
tus su aukštais atsižymejimais. 
Po t<^ įstojo į Marshall aukš- 
taia mokykla ir jau 4-ti me-

High School gavo laipsnį “life 
guard”.

P-lė Birutė taipgi yra gabi 
pianistė. Ji per 3 metus mo
kinosi pas Fulton instituto in 
struktorę, p-nią Lynsch.

Ji yra meno mėgėja ir nei 
vieno žymesnio parengimo Ohi- 
cagoj nebuvo, kuriame ji ne 
butų dalyvavus.

P-lė Lauchiskiutė yra malo
naus budo ir ji įsigijo dauge
lį draugų Chicagoj. Tad, tiki
masi, kad jie savo balsais su
teiks jai progų laimėt titulų 
“Miss Naujienos”.

O mes tai patirsime atsi 
lankę į “Naujienų” jubiliejaus 
vakarą, kuris įvyks vasario 25 
d. Ashland "Boulevard Audito
rijoj.

kini nukentėjo J. F. Šorio ali
nė, 1543 S. 52nd avė. Išbyrė
jo netik stiklai, bet gerokai ap
griovė ir namų.

Lengvai buvo sužeistas p. 
Šoris, kuris buvo apibertas su
daužytais stiklais. Automobi
listai buvo svetimtaučiai. Ne
laimės priežastis, greitas va
žiavimas ir neatsargumas.
Seni biznieriai naujoje vietoje

Biznieriai Vincas Kakanaus-’ 
kas ir J. Kazaragis šiomis die-> 
nomis persikėlė į naujų vietų, 
1503 So. 49th avė., kur jie už
laikys alinę.

P-s Vincas Kakanauskas turi 
išauklėjęs du dideliu sūnų, 
Frank ir Charles. Vienas mo
kosi farmaeeutikos, antras .ad
vokatūros.

sirinkime buvo išmokėta pa
šalpa — be jokių kliūčių, ne
žiūrint kaip dideles sumos. 
Naudinga prie SLA. priklau
syti.

Kuopos pirmininkas J. Ta- 
rulis perskaitė laiškų nuo “Tė
vynės” redaktoriaus S. Vitai- 
čio, kuriame kalba apie rezo
liucijų finansų komisijos išlai
dų ir SLA. 60 kp. reikalus.

ALTASS skyriaus darbuote

..Eran'k Bulaw.

Chicagos -Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams
DR. STRIKOUE

tųjų mokyklų ir jau 4-ti 
tai, kaip studijuoja.

Kurį laikų priklausė 
“Pirmyn” choro. 1981 m. 
vo parvažiavifs į Lietuvą 
dijuoti lietuvių kalbą. Prieš 
kiek laiko grįžo atgal į Ame
riką tęsti mokslų toliau.

Sporte yra atsižymėjus kai
po gabi plaukikė ir Marshall

Du užmušti šiurpioj 
auto nelaimėj, Cicero

prie 
bu- 

stu-
Lengvai sužeistos p. Šoris ir 

apgriautas jo namas

CICERO — šeštadienio rytų, 
apie 8 vai., prie 52tros ir 16tos 
galvių baisiai susikūlė du au
tomobiliai. Berods du sužeis
tųjų jau mirė. Prie to, smar-

Progresuoja
Graborius C. Sir.ewi.cze, Jr., 

nepaprastai progresuoja, šiais 
metais jau turėjo 5-ias laido
tuves. Sumušė visus rekor
dus, nors ei a 
kurentų.
Iš SLA. 301

Vas. 12 d.,
metų svetainėje įvyko SLA. 301 
kp. susirinkimas, kuriame 
lyvavo nedidelis skaičius 
riti. Įstojo viena narė.

turi stiprių kon-

kp. susirinkimo ' 
šio menesio še-

da
lia-- 
.Su-

ALTASS skyriaus nariai tu
rėjo susirinkimų savaitę laiko 
atgal, kuriame buvo. apkalbė
tas tolimesnis veikimas dėl 
ęukėlimo daugiau kapitalo. 
Nutarta atsikreipti į visas vie
tines draugijas ir turėti pasto
vų laikų susirinkimams, tai 
yra, antrų sekmadienį 2 vai. 
po pietų .-Šernetų svetainėje^

Skyriaus pirmininkas p. De
veikis perdavė $24.00 iždinin
kei p. Ketvirtienei. M. Joni
kai tis pareiškė, kad pardavė, 
pusę narių knygutės, ir kai 
parduosiu visų knygų, tai tada 
gražins stambių sumų pinigų į 
iždų. J. Rainis, atstovas nuo 
Lietuvių Improveinent Klubo 
pridavė $5.00. Kiti veikėjai, 
pasižadėjo smarkiai veikti.

“N.” Rašejas.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VELIA-! 
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1984 metu: .pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dahulski, 8044 N. Galifor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina ,&t.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė,; kontr. pftg. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6939 S. Washtehaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. Čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

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

LIETUVIŲ VYRŲ . ir MOTERŲ 
PAš. KLUBO valdyba: Jonas Ja- 
sinskas. 4300 W. Kad Avė.; Chas. 
Katėta, 4676 W. End Avė.; Geo. 
Medalinskas, 283 S. Central Avė.

šalka, 8130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą trečiadienį 7:30 vai. vakare, Chi- _ ... • .
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3198 So. Gydytojas ir Chirurgas 
Halsted St. 
----------- 2-----------------------------------------Ofitat* 4645 S. ASHLAND AVĖ
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS. Ofiio ulį Nuo 2 iki 4 ir nao 6 iki 8

Marųuette Road, Stasys Mažeika, Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
pirm, pagelb., Adolph Kaulaldz, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., TeL’ ?«»«><«
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. _______________________________
Richmond St., Frarik Bakutis, ižd.
2608 W. 69th St., J. Adomaitis ir ijD p k ATPILTI NJ. Janušauškčas, iždo globėjai, D. 1
A.ntanaitis mafČalltH I C^ENnriSI AS
Susirinkimai atsibuna kožną mėne-l * fiaropo* « oii utahtikuoja 

sį pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au- ~ 
jditorijoj, 3133 S. Halsted St, 7:80 ‘'ALANDOS 
vai. vakare. c P M

tenojoj oietoj. 
----3 10-12 A M. 2-6 P M 

o P M. Sekm*di*ouu ir kerota*

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1084 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rast., 3144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar-

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rūta: vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union A ve.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8534 S. Lowe Avė.; kas. rast. 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius. 3817 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis. 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mą penktadieni, 7:80 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So 
Halsted St.

35 So. Halsted St
r.i BOULFVAKD

)fno Tel Soalroard 5913

i

Dr. Weeks. Successor to

□ r r i L» t

te

756 W 35th St
Coi ot '5tb V Halsted St*., 

**.»ndot nuo I 1 flw»6»30-K‘4« 
o*f*t «atartl

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69tb St 

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

uielupiai Daktarai

x

Lietuves Akušeres

JUOZAPAS NASVlTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 16 diena, 10:30 valan
dą vakare 1934 m., sulaukęs
40 metų amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr., Kaltinėnų parap., 
Kanapinčiškiu kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Heleną po tėvais Bre- 
delike, 2 sūnūs Jurgis 16 m., 
Juozapas 13 m. ir giminės, o 
Lietuvoj 2 brolius Petrą ir Sta
nislovą.

Kūnas pašai'votas randasi 
3131 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke 
vasario 20 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Nasvitis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai ir Gimines.

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

SIMONAS PHILLIP
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 18 dieną, ryte 1934 m., 
sulaukęs 44 metu amžiaus, gi
męs Telšių apskr., Varnių 
parap., Kujienų kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Kazimierą po tėvais Mi- 
caitė, 4 sūnūs Petrą, Povilą, 
Simoną, Joną ir dukterį So
fiją, o Lietuvoj seserį Petro
nėlę ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3855 W. 65 St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
vasario 21 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų į St. Nicholas para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a Simono Phillip gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

• Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai, Duktė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, Tel. • 
Republic 3100.

STELLA GALINAUSKlENfc 
po tėvais Gramulytė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 15 dieną, 12:50 valan
da ryte 1934 m., sulaukus 25 
metu amžiaus, gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

vyra Antaną Galinauską, moti
na Ona ir patėvi Augustiną Gu- 
malauskus, brolį Alfonsą ir bro
liene Bronisę Grumulas, pus
broli Walj Grumulas, švogerj 
Mikolą ir švogerką Rože Gali- 
nauskus, dėdę ir delienę Gra- 
mulus, dėde ir dėdienę Guma; 
liauskus ir giminės, o Lietuvoj 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1030 Chicago St, Michigan Ci
ty. Ind.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
vasario 19 dieną, 8:45 vai. ryto 
iš namu i-širdies Pono Jėzaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at- 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kalvarijos kapines.

Visi a. a. Stellos Galinauskie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 
Vyras, Tėvai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja g ra- j 
borius Ott and Son, Michigan 
City, Ind.

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

skelbiasi

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Pbysical Therap’ 

& Midwif« 
6109 South Albanu 

Avenut 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse duodu ma- 
ssage eleetrie mat
menį ir magcietic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai 
vanai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Speciali/tat
Palengvins akių įtempimu, kuris eiti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystf ir to- 
hregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’tktra, 1 parodančių mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam į mo 
kyklos vaikus, Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį.- Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati-j 
taisomos be akinių. Kainos pi.

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

p

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STAT E ST.
Opposltc* Dn- • Store, 2d Floor

Lietuviai Daktarai 
A menko. Lietuvių Daktaro Or»ug»»o» 

Nariai.

DU C R. KLIAUGA
DBNTISTAS

2420 W. Marąuettf Rd.
Obon» HEMLOCK 782>Graboriai

Graborius ir I4910 80 M,ch,«an Avenue 

Balzamuoto jas 
{Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tariu, automobiliui visokiem! teik* 
lams Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valanda: ryte: 
ano 6 iki 8 valandai vakaro 

«p*r> tventadiento it ketvirtadienio

Siunčiame Gėlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.'

J. F. RADZIUS
Jncorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščia*

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

CHICAGO ILL

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

2400 W Uaditon St.
Vai *> Iki 3 po pietų, 6 iki I »*b 

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonai Bruniwick O5Q'

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Peuikfliao j ^rdvesnt it patogeanf riet*

3325 So. Halsted St
Valandoai ano 10 ryto iki 2 po pieta 

ir nuo 6 iki 8 rakate 
trentadiemai* ano 10 iki U 

Phom Boaleracd 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35tb St

iCot ot J5tb 8 Halsted Sta.>
Gyvenimo vieta 8139 S. Lovre Avė 

Tel. Victory 5904 
Mito valandos: ano 2-4 auo 7-‘ 

Medėldienuis ragai sutarti

A K. Rutkauskas. M.D . *442 South Wtu»tn Avtnut 
Lafaverr* ♦ 146Tel 

v ą» ANDOS’ 
ano 
nuo

9 iki II valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

įvairus Gydytojai
Ofiso. Tel. Lafayette 7031Dr. V. Ė. Siedlinskis

DENTISTAS 
4143 Archer av„ kamp. Franciacoav.

Stanislovas Wallent Walintanaviče
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17 d., 2:10 vai. ryto, 1934 

m., sulaukęs 41 metų amžiaus, gimęs Panevėžio apskričio, Upitės 
parapijos, Vaišvilčių kaimo. Amerikoje išgyveno 24 metus.

1 Pasiliko dideliame nubudime moterį Oną, po pirmu vyru Eže- 
rinsktėnę, po tėvais Katuliutė, brolį Juozapą Grand Rapids, Mich., 
švogerj ir švogerką Kazimierą Miliauskius, švogerį Kazimierą Ku
tulį, dėdę ir dėdieną Rokus, dėdę ir dėdienę Eringius Springville, 
III., dėdę Joną Valanti n avičių, pusseserę Veroniką Erengikę, pus
brolį Steponą Roką, pusbrolį Antaną Grigaliūną, pusseserę ir švo
gerį Uksus, pusseserę Zaurienę, pusseserę Kucenę, pusseserę Ule- 
nę, ir švogerj Ulį, ir gimines, draugus ir pažįstamus, o Lietuvoj 
tėvą ir motiną, keturis brolius, tris seseris ir gimines

Kūnas pašarvotas, randasi 2455 W. 43rd St.
Laidotuvės įvyks ketverge, vasario 22 d., 8 vai. ryto iš namų ’ 

i Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. par. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

kVisi a. a Stanislovo Wallent Walintanavičiaus giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Tėvai, Seserys, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, Tel. Monroe 3377. -i

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivai Akb 
litaiio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis ,10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangu*.
718 W. 18th St

TeL Monroe 3377

Pbon< Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Vaiandoi nao 9 iki 8 vakar* 
iSeredoj pagal uitartį.

DR. HERZMAN
ts RUSUOS •

Gerai lietuviatnr žinomai pei *5 •• 
tai kaipo patyrei gydytojai «biruc**« ’• 
akaieris

Gydo staigiai ir cbroniika* ligai *vn> 
moterų ir raiką pagal naujausiai me 
todui X-Ray ir kitokiai elektroi prie 
taiso*

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

Valandos, nao 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai vakaro-

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyd» Ptrh 6755 ar Central ?46<
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
♦ 142 ARCHER AVENUF 

Telefonai Virgiui* 0036
.    ;>■ y 111  ....................... .. ^*1    iii I,„w—

2422 W. Marquttte Rd.
kampai 67tb įr Artėliau Avi 

Telefonai -Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nao 2r4 
ir 7.9 po pietų. įeredomii po pietų ir 

nediliomu pagal luiitarimų.

A.MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

i' ¥ V ’ ’

LMDOJAM PIGIAU NEGU KITI

9

ATMINIMAS VIENU METU
Pbone Canal 6122

Advokatai
Ofiso telefonas Prospect 1028 

Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St.
F Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W. 63rd St„ Chicage

6600 South ArttMti Av«n«» 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Haltttd Stmi 
CHICAGO. at

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AthUnd Atsmut 

Ofiio valandot:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200DR. V. A. ŠIMKUS

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

.4631 South Athland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

«« 6515 So. RocktvtU <t
Tel. Republic 9723

I. J.ZOLP 
GRABORIUS 

4646 West 46th St, 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man..

2506 West 63rd St
Tel. RBPUBUC 1100

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomit pagal lutarįį 
Rtstidancijt 6631 So. Californii Ava- 

Telefonai Repablic 7868

Tel. Lafayette 3572 
J. Lftilevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

40p2 ARGHBR AV.

1933 
my-

Antano Mikalocio
Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 20, 

n>. Liūdnai praslinko vieni metai be Tavęs musų 
Ūmiausias vyras ir tėvelis, nes visos musų svajones
yra sudėtos ant tavo kapo. Ir gailios ašaros nuolat vil
go musų blakstienas. Ir mes su didele širdgėla Tavo 
kapelį šv. Kazimiero kapinėse gėlėmis apsodiname. 
Mes nepamiršim Tavęs, musų brangus vyras ir tėvelis 
iki tos dienos kol mes gyvensime.

20 dienų vasario bus atlaikytos šv. Mišios už Tavo , 
Sielų šv. Jono parapj i jos bažnyčioj 8:30 vai. ryloj 

C Benton Harbor, Mich. Nubudę esame,
Moteris Rože Mikaločienė, Sūnūs ir Dukterys^

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
_ ___________ ■ » ‘___________ '______________ .■ L >1 \ : I .

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
, * . j. -į- < ; ■ ,

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

I JUDZAPASb mm
v

Jeigu Norite Dailumo ir sNebrangumo 
Laidotuvėse...... . Pašaukite ......

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai po ©ietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.Užpili __ ,

Phone MIDWAY 2880

Tel. Cicero 3724. į Koplyčia dykai 
———■—  --- --- •■—■■■............. .

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

'Patarnauja laidotuvčrt kuopigiauiiai. 
Reikale /pieldžiįune atsišaukti, o «euq 

darbu busite užganėdinti.
■TAi Canal 2515 arba 251c 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS!

1439 ;S. 49 Ct, Cicero, HL
Tel. Cicero 5927

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTO
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaikį 4r visu 
chroniškų ligų 

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

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

dieną.

/Graborius

CICERO, ILL

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA
DBNTISTAS

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

Nedaliomis sulig sutarties.
CHICAGO. ILL*

JOHN B BORDEN 
uIBTUVIS ADVOKATAS

A0B .W. Monroe St., prie Clark 
Telefono State ?S60: vaumdoi 0—a

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PmiNlo. KSeredos Ir P«tay«M rak. • IK I 

Telefoao Oaaal USS
Namui: 8459 S. Roclnrell Streei 

JUetaiako. JKatrorco ir Bubato* rak. < I -H



Miss Na jienos Kontestas
eina smarkiai

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

• Balsų
No. 8. V Stradomskaitė 10200 
No. 1 Jean Šoris ...........
No. 29 B. Lauchiškaitė ....
No. 42 F. Barisas ...........
No. 5 S. Kampikaite ....
No. 16 A. Rakauskaite ....
No. 11
No. 51
No. 28
No. 49
No. 3 A. Trilikaitė........
No. 14 A. Sabaliauskaitė
No. 22 B. Malela ...........
No. 4 M. Gavenis ...........
No. 25
No. 10
No. 38
No. 35
No. 43
No. 19
No. 27
No. 7
No. 12

H. Vespendraitė
Butkus .........

R. Kareivaitė ...
N. Mikna ..........

S. Saduliutė .......
A. Grigonis .......
A. Navickaite .... 

R. Kiela ...............
R. Kartanas .......
M. Ascilla ...........
A. Zcwall ...........

P-lė Valentinaitė
T. Samulaitė .......

9980 
8040 
7570
6120 
5100 
3830
3700
3690
2640
2600
2570
2500
2260
2130 
2100 
1880
1840
1720
1700
1370 
1350 
1010

32
No. 40
No. 18

15
37

No.

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

No. 26 H. Balčiūnaite .... 
No. 46 H. Treigyte...........
No. 2 S. Cherniauskaite

A. iPctrauskaitč .... 
S. Mikulskaitė .... 
E. Lileikis ..........
J. Gurevičiūtė .... 

U. Klebonas .......
6 S. Adomaitė ...........

M. Palšis ...............
S. Rimkus ...........
E. Petkus ............
A. Milleriutė .......
A. Jerunas ...........
S. G. Lauksch ....
E. PaceviČiut^ ....
B. Gurevičiūtė ....

C. Mačiulis ...........
F. VViczus .... ......
E. Butėnas ...........

9 N. Mitkus ...............
21 
47 
36 
13 
44

24 
34 
33
31 
41 
48
30
20 
46 
39
50

B. Jogminaitė .......
J. Gruodis ..............
O. Kočiutė ...........
M. Kazakevičiūte ...
J. Yates ..................

23. S. Baitis ...............

950
710
690
680
660
630
580
540
490
460
450
450
440
430
430
430
360
280
200
140
130
110
80
60
50
50
50

tikras vietas gyvosiomis prekė
mis.

Jie pagelbėdavo Genevc. 
School for Girls, pataisos na
mų, įnamėms pabėgti ir tuomet 
priversdavo jas užsiimti seniau
sia pasaulyje profesija. Numa
noma, kad 
lietuvaitės 
kos.

Jos yra, 
19 m
liepos mėnesį; Heleri Tilinis, 20 
m., 4541 South Hermitage avė. 
ir Itelen Miller, 22 m., 2443 
West 43rd Street.

ir trys suimtosios 
yra to likimo au

Estelle Gardenskas. 
kuri pabėgo iš Geneva

> Jos buvo suimtos lietuvio 
“Tony” Gusto alinėje, 1740 W. 
47th Street, kur dirbo kaipo 
“šeimininkės” — “priėmėjos” 
svečių.

Be Tony Gusto ir mergaičių, 
buvo suimti sekami asmenys 
Antanas Bustas, Zigmantas 
Kumža, W. Bacovraj, Juozas 
Beninas, Andrew Kaekled. Gus
tas buvo paleistas po .$1,000 
kaucija, po apkaltinimo už už
laikymą betvarkių namų. Kiti 
paleisti už $100 kiekvienam.

priėmėjos

T rumpai

Pirmadienis, vas. 19, 1914

Naujienų Bendrovės 
dalininkų susirin

kimas

kams sulig taisyklėmis, kurias 
nustatė nacionalinio gaivinimo 
administracija.

Renkant Direkciją šiems me
tams, balsavimuose dalyvavo 
3,490 balsų. Dauguma kandi
datų gavo visus balsus. Bet ir 
žemiausias skaičius balsų, pa
duotų už atskirus kandidatus, 
siekė daugiau kaip 3,200, taip 
kad vidutiniškas nuošimtis bal
sų, kuriais buvo išrinkta visa 
Direkcija, sudarė apie 96 nuo
šimčius. Tai liudija apie da-

Pereito šeštadienio vakare į- 
vyko Woodmano svetainėje, 
kertė 33 ir Lime gg., metinis 
Naujienų Bendrovės šėrininkų 
mitingas, dalyvaujant —asme
niškai arba per įgaliavimus 
(proxies)—daugiau kaip trijų 
ketvirtadalių visų šorų savinin-pininkų pasitikėjimą tais asme- 
kams.

Susirinkimas išklausė Bend
rovės Prezidento raportą ir iš
rinko naują Direkciją. Iš ra
porto, kuriame buvo smulkiai 
išdėstyta “Naujienų Bendrovės 
biznio eiga per 1933 metus, pa
aiškėjo, kad pernykščiai metai, 
nežiūrint sunkios depresijos, 
davė Bendrovei $1,916.91 gry
no pelno. Be to, buvo atidė
tos žymios sumos į atsargos 
fondą, abejotinoms sąskaitoms 
padengti, mokesniams ir t.t.

Bendrovės finansinis stovis 
yra tvirtas, gal būt tvirtesnis, 
negu birvo kada nors per visus 
Naujienų gyvavimo metus. Na
mo morgičiai atmokėti seniai, 
skolos ant notų taip pat atmo
kėtos iki cento; Kooperacijos 
banke, Kaune, per kurį Naujie
nos siunčia pinigus Lietuvon, 
Bendrovė turi perviršį; darbi
ninkų algos ir kitos einamosios 
sąskaitos užmokamos regulia
riai. Pereitą rudenį visuose 
Bendrovės biznio skyriuose buvo 
pakeltos darbininkų algos apie 
17%; be to, jau nuo pereitos 
vasaros įvesta NRA, sutrum
pinant darbo valandas ir užtik
rinant atlyginimą darbiniu-

T0WN OF LAKE — šįva
kar Wm. J. Kareivos svetainė
je svarbus ALTASS skyriaus 
narių susirinkimas, j kurį bū
tinai prašomi atvykti skyriaus 
nariai ir visų vietinių organi
zacijų atstovai. Pradžia 8 vai. 
vakare. Wm. J. Kareivos sve
tainėje — 47tli ir Phulina Sts.

nimis, kuriems jie pavedė tvar
kymo Bendrovės reikalus.

Direkcijos sąstatas yra toks: 
P. Grigaitis, Nora Gugis, T. 
Rypkevičius, K. August, J. Ja- 
sulevičius, J. 
šinskas, M. 
Mockui, adv. 
montas, adv. 
P. Miller.

BRIDGEPORT — Vas. 11 d. 
Universal svetainėje buvo su
rengta “surprise” parė p-lei 
Teofilei Klimiutei, dalininkei 
35th Street Restauranto. Parė 
surengė jos draugės, kurios

Senas Petras.

šmotelis, V. Ru 
Jurgelionienė, J. 
K. Gugis, A. žy- 

Kl. Jurgelionis,

P. Grigaitis už-Prezidentas
darė susirinkimą 10 vai. Po to 
šėrininkams buvo patiekta už
kandžiai.

BRIDGEPOĮIT — šeštadienį, 
vasario 24 d., L* A. 36-ta 
kuopa rengia šeimynišką va
karėlį “Sandaros” svetainėje, 
814 West 33rd Street. Visi na
riai prašomi atsilankyti, kad 
linksmai ir kartu praleisti 
laiką.

Kviečia renginio komisija.

Town of Lake suiro 
tos trys baltos ver 

gės-lietuvaitės
Areštuotos Antano Gusto ali

nėje, 1740 West 47th stret

TOWN OF LAKE — Ame
rikos Legiono Lietuvių kuopa, 
Dariaus ir Girėno Postas” pas
kelbė narių vajų ir ragina vi
sus lietuvius eks-kareivius į 
organizaciją prisirašyti. Pla
čiau apie tai kitu kartu. Infor
macijų dėlei kreiptis reikia j 
Wm. J. Kareivą, 4644 S. Pau
lina st., telefonas Boulcvard 
1389.

T0WN OF LAKE. — Trys 
lietuvaitės šeštadienį buvo ati
duotos į valstijos prokuroro 
rankas tyrinėjimui veikimo 
“baltų vergių” pirklių, kurie 
operavo tarp Chicagos ir Ge- 
neva, III., aprūpindami tam

ROSELAND — Trumpų lai
ką atgal kilo gaisras prie Ed- 
brookle ir, 110 g., gerokai ap
deginęs lietuvės p. Mickienės 
namus. Nuostoliai dideli. Tas 
namas degė jau antru kartu.

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

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

(Kandidates pilnas vardas)

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurią balsuojama.

Kuponus siųskite

Miss Naujienos” kontestas
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

■9BSBS

JSOTTIEITOB, cmengt!, m.

P-lė Estelle Pacevičiutė
“Miss Naujienos” kontesto 

skyriui p-lė Pacevičiutė, prida
vė tokias informacijas apie sa
ve.

yra jauna lietuvaite, links* 
ir pavyzdinga mergaitė, 
baigus Nativity mokyklų

’ ■ •

Mrs. Saunders iš Indianapolis, Ind., kuri pasamdė už $10 
Thoedorc Matherš (dešinėj), 19 m. jaunuolį, nužudyti jos vyrą 
kunigą Gaylord V. Saunders. Iš tų pinigų jaunuolis nusipirko už 
$8 revolverį ir kunigą nušovė jo paties automobily. Dabar už
mušėjas ir kunigo našle sėdi kalėjime.

Naujos Konteslantčs varosi į prie
kį Miss Naujienos Konleste

Nors p-lė V. Stradomskaitė neužleidžia 
pirmos vietos, kitos kandidatės 

jai jau lipa “ant kulnų”
Balsavimas už , Miss Naujie

nos šeštadienį ir sekmadienį 
buvo labai gausus, suteikęs kai 
kurioms kanditatėms po tūks
tantį, du, ar daugiau balsų.

Bet pirmą vietą kitoms vis 
neužleidžia p-lė V. Stradomskai
tė, kuri vienai dienai atsilikusi, 
sekančią tuojau atsigriebia, pa- 
ikdama kitas užpakalyje.

Bet “antplūdis’/ kitų kandi
dačių į tą vietą jau prasideda. 
Ar ji galės atsilaikyti? štai, 
Jean Šoris ją vejasi su 9980 
valsais. B. Lauchiškaitė — su 
8040. Kiek užpakalyje paliko 
p-lė F. Barisas,. kuri šeštadienį 
mvo priešakyje, ,Š. Kampikaite 
ir A. Rakauskai^.

Bet ai* kartais joms pavojų 
nelemia ’p^lės: rf.į yęspendraįtė 
ir R. Kareivaite, kurios irgi 
smarkiai pašoko, 
šios dienos skąjŲinės?

Iš visų kandidačių, bene dau
giausiai padidėjo p-lčs V. Lau- 
chiškaitės balsai. Matyt, Gar- 
field Parkas sukruto jai į talką, 
šeštadienį ir sekmadienį sutei
kę jai suvirs 4500 balsų. Apie 
ją rasite daugiau kitoje vietoje.

P-lė R. Kareivaitė gi, kuri

joms pavojų

kurios irgi 
kaip parodo

Mirė eks-kareivis 
Stanislovas Wa- 

lentinavičius

ma 
Esu
ir pradėjau lankyti šv. Kazi
miero akademiją. Bet tos ne
baigus pradėjau lankyti Win- 
chell Continental school. Aš 
priklausau prie Marųuette pa
rapijos choro, prie Lietuvos Vy
čių ir B. V. M. sodality.

Kaip tik ir pageidaujama, 
kad linksma, pavyzdinga ir gra
ži mergaitė laimėtų “Miss Nau
jienos” titulą. —Frank Bulaw.

P-lė S. Mikulskaitė
Ką ji sako:
“Užbaigiau mokyklą. Dirbu 

ir užsiimu Valley Bali lošimu. 
Moku gerai plaukti, šokti ir ki
tokių sportų.”

Tik taip mažai p-lė Mikuls
kaitė galėjai apie save pasaky
ti? —Frank Bulaw.

PRANEŠIMAI

biečiai malonėkite atsilankyti pas
kirtu laiku 7:30 vai. vak. ba žinot 
kad yra daug svarbiu dalykų ap
svarstyti. taipgi atsiveskite savo kai
myną prirašyti. Raštininkas.
14 St. Cicero, III. Gerbiamiejie kliu-

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą antradieny va
sario 20 dieną šių metų, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted St.

Susirinkimas yra svarbus todėl 
kiekvienas narys privalo pribūti ir 
apsvarstyti draugijos reikalus, jeigu 
kurie esate pasilikę su mokestimis iš 
pereitų metų, tai būtinai privalote 
apsimokėti. p. K. rašt.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
TeL Englewood 5840

CLASSIFIEDADS
Business Service 
BiznioPatarnavimas

TeL Yard* 8408 
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKR AUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St. Chicaro. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

BRIGHTON PARK
jauni vagiliai vas. 14 d., api
plėšė Hollywood Inn. 2419 W. 
43rd Street. ’ Paėmė $8.00 pini
gais, 8 kvortas degtinės, revol
verį ir net tokius menkus da
lykus kaip paišelį ir “šiumga- 
mo”. Matyt, pigus vagiliai.

Kiek laiko atgal plėšikai už
klupo Paul Smith Gardens, 
4177 Archer avė. Paėmė nuo 
savininko ir susirinkusių $58 
pinigais, 5ias kvortas degtinės.

Vas. 10 d., pas pp. W. Jage- 
lienę, 2559 West 47th st, įvy
ko “shower party”, kurią su
rengė jos draugės p. Sviners- 
kienė ir Krozel.

Vas. 14 d. plirė Robertas Ge- 
dart, Stella ir Jono Gerart, 
4.532 So. Rockwell st, sūnūs. 
Buvo 20 m. amžiaus.

Senas Petras.

Atsiprašome
■. .Jv' . • ” • ■ . ' '

Per klaidą spaudoje netilpo 
Demokratų Lietuvių 15-to 
Wąrdo klubo, 2640 West 63rd 
Street, pranešimas

VijA j*. u J:- AAI J?,..&

pašoko net 3000 balsų, yra 17 
metų mergaitė, lankanti Kelly 
High School, kur ima gamtos 
mokslų kursą, prisirengdama 
medicinos fakultetui, universi
tete. Ji gyvena Bridgeporte, 
3600 S. Emęrald avė. 'Priklau
so prie “Jaunosios Birutes”. 
Mėgsta šokti ir savo laiku la
vinosi šiek tiek. Laiks nuo laiko 
miklina pirštus prie piano. Gy
veno visą laiką Chicagojc ir 
čia išvydo dienos šviesą.

Baigusi aukštąją mokyklą ža
da lankyti Illinois universitetą.

Tik trys dienos beliko balsa
vimams, tad gailina tikėtis, kad 
balsų skaitytojai turės nema
žai darbo, kuomet paskutinieji 
balsai pradės plaukti pluoštais 
į “Naujienas” antradienį ir tre
čiadienį. Kontestas pasibaigia 
trečiadienį, dvyliktą i valandą 
dieną ir tuojau po to visi bal
sai bus perskaityti ir paskelbti 
Auditorijoje, kur įvyks “Miss 
Naujienos” rinkimų finalas. Be 
to, ties balsai bus paskelbti ket
virtadienio “Naujienose”, kar
tu su laimėjusios kandidatės 
paveikslu.

$300 ATLYGINIMO
$100 bus užmokėta nuo Jewelers 

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

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

Tel. Victory 0765
Nprth West Lietuvių Moterų kliu- 

bo susirinkimas bus antrad. vasario 
1934 m. P. Grigaičių bute, 3800 
Armitage Avė., 7:30 vai. vakare. Na
rės malonėkite i laiką atsilankyti.

Kviečia Kraučunienė, sekr.
Cicero Lietuvių Improvement kliu- 

30 susirinkimas bus Šiandien vasario 
20 d. Liuosybės svetainėj, 49 Ct. ir

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

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

Musical Instruments
PARSIDUODA ARMONIKA. Par

siduoda Gramatična armonika už 
$25.00, nedidelio saizo, 54 basų. 
1432 So. 50 CL, Cicero. J. Balakas.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Bizni* pamatuota* teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
IUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PASAULINES Parodos proga. 
Reikia partnerių pagelbėti finan
suoti. Pastebėtina propozicija. 
Sanitread Products. 444 W. Grand 
Avė.

Prinraiykitr i matų *po!k«

TEL LAPAYETTE i 08’

'608 West 47th St

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

JIEŠKAU PARTNERIO į sa- 
siuno biznį arba parduosiu vi
są. Labai gera vieta. Nauji 
barai ir visi rakandai.

10419 S. State St.
Klauskite

STANLEY 
2ras floras 

tarpe 5 ir 6 vai. vak.

BRIGHTON PARK. Vasa
rio 17 d., apie 2:10 ryto mirė 
Stanislovas Wąlentinavičius, bu
vęs J. V. armijos kareivis, 2455 
West 43rd st. Jis buvo sunkiai 
sužeistas ir dujų užnuodytas, 
kuomet tamavdį fronte, Fran
cų oje. Nuo to laiko velionis ne
sijautė gerai ir paskutiniu lai
ku taip sunkiai susirgo, kad jo 
gyvybė užgeso. Suląukė 41 me
tų amžiaus.

Walentinavičius užlaikė ali
nę Brighton Parke ir buvo na
riu sekamų organizacijų: Bal
tos žvaigždės klubo* Lietuvių 
Piliečių Klubo ir Disabled Ve- 
terans of the World War. Pa
liko dideliame nubudime žmo
ną p. Oną Walentinavičienę ir 
daugiau giminių.

Kareivių skvadronui dalyvau- 
jant, velionis bus palaidotas 
ketvirtadienį, vas. 22 d. šv. Ka
zimiero kapinėse. Visi turį liuo- 
so laiko prašomi dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti paskutinį 
patarnavimą velioniui. Laidotu
vėms vadovaus graborius S. 
Skudas. —Senas Petras.

f DAUG 1SILUMU& mažai pelenų 
puikus pavaduotoja® dėl Pocahontas: 
Black Gold. Lump arba Egg, $6.00 
Mine run. $5.7^; Sereenings, $4 75

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

Įgaliojimai
reorganizavimui West Side Trust 
& Savings Banko gali būt gaunami 
ir pasirašomi Schiffs Bank Buildin- 
ge, 728 W. Roosevelt Road, 916 S. 
Halsted St., kambarys 673 — First 
National Bank Buildinge ir 1342 So. 
Halsted St,

Jeigu norite, kad jūsų depositai 
ir sutaupos galėtų byt išgelbėtos, 
veikite tuojaus. Yra labai svarbu, 
kad visi Įgaliojimai (waivers) butų 
pasirašyti iki vasario 24 dienos 1934. 
ši reorganizacija reiškia tuojaus 
cash išmokėjimą 40% visiems de- 
positoriams.
macijų Šaukite Randolph 0301 arba 
nueikite i bile vieną virš minėtų 
vietų.

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

Del tolimesnių infor-

Aritmetikos 
Knygvedvstės 
Stenografijos 
Pilietystės 
Gramatikos 
Etimologijos ,

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

7 iki 9 vai, vakaro.

! į, Amerikos Lietuvių
Grundy Mining ęę..^Cedarcres12011 Blokykla

ChicagOf XB
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NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YAEDS 0808

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 istoje Draugijon gali gv- 
irenti bile kuriame State—valsti
joj—-pašalpa ir pomirtinė išme
tama. Nariams nėra bausmių už 
nelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teise svar
besniais Draugijos reikalais \ re
ferendumo buęįjį. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Či
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų | namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Į- ......... ............... ........

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia____ /

REIKIA Moterų patyrusių prie sor- 
tavimo skudurų. Continental Paper 
Grading Co. 1451 So. Peoria St.

For Rent
RENDON 4-5-6 kambarių flatai, 

$10.50-$15.50, arti leikos, 1 blokas iki 
gatvekarių, J. C. gelžkelio ir busų. 
Atsišaukite 752 E. 37 S t arba tele- 
fonuokite Oakland 1670.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Alaus Tavern, biz
nis įsteigtas per 30 metų, su namu 
arba atskirai. 615 W. 16 St. Tel. 
Canal 0894.

SALIUNAS ant pardavimo lietu
viu apielinkėj. 4547 So. Ashland Avė. 
Tel. Yards 3685.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
su ar be namo arba mainysiu ant 
2 flatų. Gera vieta visokių tautų 
apgyventa. 4238 So. California Avė.

Farmg For Sale 
vikiai Pardavimui

PARSIPUODa 60 akerių ūkis, ne
toli Chicagos ant 185 Cook County 
rubežiaus, geri namai, atakas, maši
nos. Užinteresuoti atsišaukite. M. 
Ponkauskis, R. 2, Orland, III.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PASTEBĖTINI BARGENAI. Ma
išas bizniavęs namas Marųuette Par
ke, taipgi 2 flaty mūrinis namas po 
5 kambarius. 
Bridgeporte.

Tol;

Bučemė ir grosernč 
Atsišaukite 
Grovehill 1965




