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Socialistai už skerdynes 
kaltina heimwehrą

Socialistai dėjo pastangas kaip nors susi 
taikinti, bet fašistai išprovokavo skerdy

nes. Dollfuss slepia skaičių 
žuvusiųjų tose skerdynėse

socialia- 
miestus, 
Viennos 
elektros

Mato karo pavojų
Dr. Bauer mano, kad socia

listų skerdynes labai padidino 
Europos karo pavojų. Jei Vo
kietija dabar piritų Austriją, 
tada Italija ir Jugoslavija irgi 
susiremtų. Jeigu gi heimwehr 
bandytų atsteigti Austrijos 
Hapsburgų monarchiją, tai če- 
choslovakija turės stvertis už 
ginklo.

Socialistai gelbesią naciams 
kovoti Dollfussą

Dr. Bauer taipjau pareiškė, 
kad socialistai toliau, nors ir 
pasilikdami ištikimi socialdemo
kratijos idealams, kooperuos su 
naciais, kad nuversti Dollfusso 
valdžią.

(Tai veikiausia koresponden 
tų prasimanymas, ar jie nesu-

■zigS*':

I ‘

Milžiniški ir puikus Viennos darbininkų Karolio Markso namai, kuriuose gyveno apie 2,000 šei
mynų ir kuriuos Austrijos kariuomene ir policija pirmiausia puolė, veik visai juos sugriaudama 
kanuolių šūviais, čia socialistams ginanties puolikų ir įvyko smarkiausi mūšiai, kuriuose daug 
darbininkų, moterų ir vaikų liko užmušta.

Chicagoje sustreika 
vo 7,000 anglių 

išvežiotojų

Suemč i užmušėjus

Lietuvos Naujienos
Gausus susirinkimai

Klaipėdos krašte
KLAIPĖDA. Elta.—šiuo me

tu visame krašte įvairiose vie
tose vyksta metiniai visuome
nes sąjungos susirinkimai, ku 
rie lankomi nepaprastai gau
singai. Susirinkimuose dažnai 
reikalanujama, kad krašto di
rektorija ir seimelis daugiau 
rūpintųsi krašto reikalais.

Belgų kapitalistai domi
si Lietuva

Lietuvių vokietinimas 
Kybartuose

BRATISLAVA, čechoslovaki- 
joj, vas. 19.—Austrijos social
demokratų partijos sekretorius 
ir socialistų schutzbundo vadas 
Dr. Julius Deutsch, kuris yra 
pasislėpęs šiame čechoslovakijos 
pasienio mieste, pasikalbėjime 
su* laikraštininkais, pareiškė, 
kad socialistų vadai darė vis
ką kas tik buvo galima, kad iš
vengti kraujo praliejimo Aust
rijoje.

Kada heimvvkehro vadai jai* 
atvirai pradėjo pulti 
tus, grobtis atskirus 
jau pradėjo piriti ir 
socialistus, prasidėjo ir
darbininkų streikas, dagi tada 
socialistai pasiuntė finansų mi- 
nisterį Dannenberg ir žemo 
sios Austrijos vice-gubernato- 
rių Dr. Helmer pas Dollfussą 
ar prezidentą Miklas, bandyti
kaip nors susitaikinti ir nepri- prato Dr. Bauer pareiškimo, nes 
leisti neišvengtinos kovos.

Bet Dannenberg ir Dr. Hel
mer tapo areštuoti pirmiau ne 
gvt jie galėjo pradėti ką nors 
veikti. Pasak Deutsch, valdžia 
buvo pasiryžusi iššaukti sker
dynes ir butų ^atmetusi kokius 
nors pasiūlymus susitaikymu*. 
Heimwehr vertė Dollfussą iš
naikinti socialistus, o Dollfuss 
neturėjo nė jėgų, nė noro tam 
pasipriešinti.

Dr. Deutsch yra sunkiai su 
žeistas ir negali pats vienas pa
vaikščioti. Jis, kaip ir kiti so
cialistų vadai, nežiūrint vai 
džios tvirtinimų, nepabėgo prie 
pirmos kovos ženklo, bet sto
jo atviron kovon kaip pasidarė 
aišku, kad susitaikimas yra ne
galimas. Jis kovojo ant bari
kadų iki antradienio, kada ta
po sužeistas. Po to jis trečia
dieny pėsčias po penkių valan
dų vargingo ėjimo perėjo į čec- 
hoslovakiją.
Skerdynes surengė heimwehro 

vadai
Dr. Otto Bauer, socialistų 

teoretikas, kuris taipjau pas
kutinėmis kovos dienomis pa
sišalino į čia, sako, kad Doll
fuss yra tik įnagis rankose vi- 
.ce-kanclerių Emil Fey ir prin
co Starhemberg, kurie kartu yra 
heimwehro vadai ir kurie yra 
už visus kalčiausi dėl surengi 
mo socialistų

Dr. Bauer 
fuss negales
kanclerio vietoj, |ies heim- 
wehr daro vis didesnių pastan
gų jį nusikratyti. Bauer ma
no, kad Dollfuss nuoširdžiai 
kovoją nacius, bet padarė fa
tališką klaidą atsisakydamas 
kooperuot su socialdemokratais, 
kurie tame dalyke turėjo tuos 
pačius tikslus.

nėra abejonės, kad socialistai 
nekooperuos su* naciais, kurie 
niekuo nėra geresni už fašis
tus).

Pabėgę j Rratislavą jaunieji 
socialistai sako, kad daugelis 
darbininkų dabar dedasi prie 
nacių, nes bijosi gręsiančio te
roro Viennoje. Jie mano, kad 
socialistai bus sistematiškai ša
linami iš jų gyvenamų namų.

Tūkstančiai socialistų tapo 
areštuota. Partijos pinigai li
ko konfiskutoi. Išlikę laisvi 
pavieni socialistai negali išsi
imti iš bankų savo pinigų. Be 
to socialistai kaltina, kad heim- 
wehr, neva ieškodamas ginklų, 
tyčiomis ardė puikiuosius dar
bininkų namus, kuriuos jiems 
Viennoje pastatė socialistų ad
ministracija. Socialistų įkurti 
bankai uždaryti.

Su kaliniais irgi labai blo
gai elgimąsi. Garsiajam Dr. 
Breitner, finansiniam Viennos 
socialistų genijui, neduota net 
užklodžio ir neleista atnešti į 
kalėjimą maisto, nors jis sun
kiai serga ir yra senas žmogus.

Slepia žinias apie žuvusius
VIENNA, vas. 19.

žmonių žuvo socialistų skerdy
nėse, nėra tikrai žinoma.

Dollfuss, matyt, nori skai
čių žuvusių sumažinti ir per 
radio paskelbė, kad žuvusių yra 
241 žmogus. Prie to dar rei
kia pridėti 5 žmonės, kuriuos 
vakar heimvvehr subadė 
tuvais ir tuos 6, kuriuos 
džia pripažysta pakartais. 
253 žmonės. Tai valdžios 
tinimąs.

Pabėgę j Bratislavą socialistai 
sako, kad mažiausia’ 2,500 žmo • 
nių užmušta. Tą patį sako ir 
čechoslovakijos' laikraščiai. Hit
leris gi sako, kad užmuštų yra 
1,600. Patys valdininkai ap
skaito, kad užmuštų yra tarp 
1,000 ir 1,500. Ir nėra jokios 
priežasties tą skaitlinę mažin
ti.
Bando nuraminti darbininkus

Surengęs socialistų skerdy- 
nę, kancleris Dollfus bando ra
minti darbininkus, tvirtinda
mas, kad jis paliksiąs tą pačią 
tvarką, kokia buvo prie socialis
tų. Dagi nebusią pakeisti ir

Kiek

skerdynės.

mano, kad Doll- 
ilgai išsilaikyti

Chicagai ir apielinkei federa- 
lia oro biuras Šiai dienai prana* 
Sauja:

Apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Saulė teka 6:40, leidžiasi 5:-

Anglių pristatymas liko visai 
sustabdytas. Darbininkai rei
kalauja trumpesnių darbo va
landą ii- pakėlimo algų

Vakar Chicago
staigiai pa-

CHICAGO.- 
Teamslers unija 
skelbė 7,000 anglių išvežioto
jų, pagelbininku ir krovėjų 
streiką, kuris visiškai sūstal> 
dė anglių pristatymą tuo lai
ku, kai anglių užsakymai pa
didėjo iš priežasties užklupu
sių naujų šalčių. Išimtis daro
ma tik ligoninėms, našlaičių 
prieglaudoms ir vandens pum- 
pavimo stotims.

Unija sako, kad streikas liko 
paskelbtas todėl, kad anglių 
kompanijos atsisakė tartis su 
unija ir išlyginti visus išliku
sius nesusipratimui, nors unija 
siekėsi susižinoti su samdyto
jais per kelis mėnesius.

Streikieriai reikalauja su
trumpinti darbo valandas —nuo 
10 iki 8 vai. ir pakelti algą nuo 
$7.50 iki $8 į dieną. Pagelbi- 
ninkai ir krovėjai irgi reika
lauja sutrumpinti darbo valan
das ir įvesti dienines algas, nes 
jie dabar uždirba nuo $1.75 
iki $2.£0 į dieną, sulig to, kiek 
buna darbo.

Streikieriai 
tinėti anglis 
auglininkams,
lis sandėliuose ir paskui patys 
juos pristato užsakytojams.

Prokuroras Courtney paskel 
be, kad jis visomis priemonė 
mis kovosiąs streiką, net pa
reikalausiąs milicijos, jei bus 

| reikalo.

CHICAGO.—Užmuštieji, ku
rie nužudė prie jo namų taksi 
šoferį Harry Moskowitz, kuris 
visiems rodė, kad jis gavęs 
$250 tipsą iš tariamo bankų 
plėšiko, liko suimti. Tai kiti 
trys taksi šoferiai, kurie ma
tė pinigus.

Policija taipjau suėmė ir tą 
banko plėšiką, kuris buvo tokis 
duosnus ir davė šoferiui $250 
tipsą. Jis prisipažino, kad jis 
tikrai su dviem kitais jaunuo
liais, kurių vienas yra kunigo 
sunūs apiplėšė Wisconsino ban
ką. Visi trys jaunuoliai suim
ti. Jis yra iš Wheaton, III.

Norman Thomas 
prašo sustabdyti pre

kybą su Austrija
MILWAUKEE, Wis., vas. 19. 

—Norman Thomas, buvęs so 
cialistų kandidatas j preziden
tus pereitais rinkimais, taipgi 
Socialistų partijos pirmininkas 
Leo Krzycki pasiuntė telegra
mą prezidentui Rooseveltui, ra
gindami Jungt. Valstijas atsi
sakyti prailginti prekybos ry
šius su Austrija.

neleidžia prista 
ir smulkiesiems 

kurie perka ang-

Paleis 5,000 CWA 
darbininkų Cook 

paviete

Naciai padavę uiti 
matumą Dollfusso 

valdžiai
Reikalauja, kad jis kooperuotų 
su jais, arba jie pradėsią kovą

MUNCHENAS, Vokietijoj, v. 
19.—Austrijos naciai šįvakar 
paskelbė ultimatumą kancleriu! 
Dollfussui, pareikšdami, kad' je; 
jis bėgyje vienos savaitės ne
sutiks su jais kooperuoti, jie, 
naciai, pradės karą .prieš val
džią.

Ultimatumą paskelbė pabėgu
sių nacių vadas Habicht per 
Miuncheno radio stotį, įsakyda 
mas naciams nieko nedaryti 
iki vas. 28 d., ir tik tada pra
dėti kovą.

Oklahoma medžioja 
kriminalistus;
17 suimta

MUSKOGEE, Okla., vas.
—Keli šimtai policistų’ir kelios 
kuopos valstijos milicijos liko 
pasiųsti į Cookson kalnus, kur 
slepiasi visokie bankų plėšikai 
ir kitokie kriminalistai.

Medžioklėje 17 žmonių liko 
suimta. !ų tarpe 3 moterys. 
Bet tai tik mažieji nusikaltę 
liai, nes saikų vadai įstengė 
pasprukti.

19.

CHICAGO.—Ateinančia savai
tę iš darbo bus paleista Cook 
paviete 5,000 bedarbių, kurie 
buvo gavę laikinius darbus prie 
CWA.

Vėliau4 bus paleista dar 
giau CWA darbininkų.

Traukiniai užmušė

dau

dur- 
val- 

Viso 
tvir-

Prasideda nauja Dr 
Wynekoop byla

Sudegė Springfieldo 
arsenalas

sų važine j o

KAUNAS.—Stambi belgų fi
nansininkų grupė yra susidomė
jusi didesnių kapitalų investa
vimo galimybėmis Lietuvos 
uostų, elektros įrengimų, ke
lių, geležinkelių ir kt. staty
bose. šiems darbams atlikti 
belgų kapitalistai sutiktų duoti 
ilgatermtninius kreditus. Pažy 
metina, kad užsienių ilgalaikių 
kreditų pasiūlymai Lietuvai 
ypačiai padažnėjo pastaruoju 
metu, nes Lietuvos ūkio tvirta 
būklė susilaukia užsieniuose kas
kart didesnio pasitikėjimo.

Gangsteris liudija 
prieš Touhy 
gangsterius

laiko

CHICAGO.—Vakar prieš tei
sėją Miller prasidėjo antras 
nagrinėjimas bylos Dr. Alico 
Wynekoop, 62 m., kuri yra kal
tinama nužudžiusi savo marčią 
Rheta. Be jokių paprastų su- 
sitrukdymų ttfojaus prasidėjo 
rinkimas jury.

Pirma byla buvo nutraukta 
daktarei sunkiai susirgus Šir
dies liga ir jos gyvačiai atsi
dūrus pavojuje, jei bylos nag
rinėjimas butų buvęs tęsia
mas.

darbininkų išrinktieji dirbtuvių 
komitetai. Tai kam tada rei
kėjo ruošti skerdynes?

SPRINGFIELD, III., vas. 19. 
—Vakar sudegė milžiniškas 
valstijos arsenalas. Kada gais
rą užtikta, jis buvo jau tiek 
išsiplėtęs, kad jo nebebuvo ga
lima užgesinti. Išdegė visas 
vidus ir liko tik plikos sienos. 
Nuostoliai siekia $900,000. Spė
jama, kad gaisras kilo nuo nu
mesto cigareto. Nors arsenale 
bu4vo daug ginklų ir nors kul
kos visur sproginėjo, tačiaus 
jos nieko nesužeidė,

Arsenąlas buvo netik į ginklų 
sandelis, bet ir didelė salė, ku
rioj įvykdavo svarbus politiniai 
susirinkimai, pramogos ir Lt 
Jame yra kalbėję keli preziden
tai.

CHICAGO.— Phoenix prie
miesty prie 154 ir Halstecl gat
vių, rastas Grand TrUnk trau
kinio suvažinėtas žmogus, ku
ris tebera neindentifikuotas.

Westchester priemiesty elek- 
trikinis traukinys
du bėgių darbininkus. Pisano, 
45 m. iš Bellwood, liko vietoj 
užmuštas, o jo draugas Motino 
liko sUnkiai sužeistas. Jie dė
lei šalčio dirba gerai įsisiup.ę 
galvą ir galbūt neužgirdo ir ne
užmato ateinančio traukinio.
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KYBARTAI.— 1933 metais 
spaudoj buvo paminėti įvykiai 
Kybartų vokiečių kulturbundo 
privatinėj vidurinėj mokykloj. 
Ketvirtos klasės mokinys smar
kiu tonu atrėžė lietuvių kalbos 
mokytojui, kad “Lietuva ne 
musų valstybė”. Paskui, peda
gogų tarybos posėdy dėl to į- 
vykio direktoriaus Ciglerio ir 
kitų buvo kaltinamas ne mo
kinys, bet mokytojas, kam to
kius dalykus keliąs viešumon. 
Arba, tie patys mokiniai tvirti
na, kad Lietuvai nepriklauso
mybę davė vokiečiai; girdi, taip 
mokytojai aiškiną ir t.t.

Kyla klausimas, 
šią mokyklą?

Pats pavadinimas 
tai grynai vokiška
Tikrumoj šioj vokiškoj mokyk
loj vokiečių tautybes mokinių 
yra 
—8 
yra 
lyg
vien lietuvių germanizavimui 
nes kitaip 
sibrėžiama 
sudarytų 
skaičių, o
čia, vokiečių mokinių joje vos 
ketvirtadalis. Be to, iš tų mo
kinių daugiau 20% yra įstaigų 
tarimu to jų—lietuvių vaikai.

^fokytojų tarpe, šioj mokyk
loj* *yra ne Lietuvos pilietybės 
žmonių.

kas lanko

sako, kad
mokykla.

vos 23 mokiniai, žydų tau t. 
mok, o likuseiji 70 mok. 
lietuvių tautybės. Atrodo, 
ta mokykla yra įsteigta

visgi joje butų p- 
vokiečiais, vokiečiai 
joje dominuojantį 
dabar yra atvirkš-

CHICAGO.—-Prieš kiek 
Baltimore, Mik, liko suimti su 
Touhy gangsteriai, Isaac Cost- 
nėr ir Basil Banghart. Jphn 
Factor nuskrido į Baltimore ir 
juos pažino kaipo dalyvavusius 
jo išvogime.

Isaac Costner po to prisipa 
žino tikrai dalyvavęs FactOr 
išvogime ir abu gengsteriai li
ko atgabenti į Chicago, kur ei
na nagrinėjimas bylos trijų 
Touhy gangtserių—Roger Tov.- 
hy, Girs Schaefer ir Albert Ka- 
tor, kaltinamų išvogus Factor 
ir išreikalavus iš jo $70,00 iš
pirkimo. Nemaža tų pinigų su
ma buvo surasta pas Costner.

Vakar Costner liudijo Touhy 
byloje. Jis prisipažino, kad 
Touhy šaikos nariai lankėsi pas 
jį Knoxville, Tenn., kur jis gy
veno kartu su Banghart. Pas
kui visi kartu nuvažiavo j Chi
cago, kur neužilgo buvo 'pa
kviesti dalyvauti Factor išvo
gime, kai jis 
“roadhouse”.
vavo visi penki 
mieji, 
Factorį nurodė ir visas žinias 
suteikė vienas užeigos savinin
kų, Silver.

Costner liudijimas yra dide
lis smūgis teisiamiesiems, nes 
prieš juos liudijo šaikos narys, 
pats dalyvavęs išvogime.

Prie viešųjų darbų Kau
ne dirba 1,700 žmonių

gryžo iš Delis
Išvogime daly- 

trys teisia- 
Banghart ir Gpstner.

Korimai Austrijoje 
nė kiek neapsistojo 

' —?
VIENNA, vas? 19. Nori 

Dollfuss prižadėjo Anglijai,lead 
nebus daugiau korimų Austri
jos socialistų, tėčiaus Corinthi- 
joj vadovavęs socialistų jėgoms 
Koloman Wallisch karo teismo 
liko pasmerktas mirčiai.

Viennoje mirčiai pasmerkiąs 
dalyvavęs kęvose socialistas Bu- 
dolph Krebec.

ELGIN, III., v. 19. —Du vie- 
tos gyventojai liko užmušti ii 
trys sužeisti, jų automobiliui į- 
važiavus | tavorinį traukinį. 
Taip smarkiai traukinys buvo 
užgautas, kad penki vagonai nu
šoko nuo bėgių. .

MORRISVILLE, Pa., vas. 19. 
—Trys vaikai prigėrė vietos ka
nale, kai du jų įlūžo per ledą ir 
trečias veltui bandė juos išgel
bėti, Visi jie 6—7 m. m. am
žiaus.

KAUNAS.—Sausio 22 d. Kau
no miesto savivaldybė davė dar
bo dar 250 žmonių, kurie savi 
valdybėje buvo įsiregistravę, 
kaipo bedarbiai. Tuo budu, da
bar iš viso Kauno miesto savi
valdybės viešuosius darbus 
dirbs, kartu su esamais akmens 
tašyklose ir plento darbų, 1.700 
žmonių.

Daugiausia darbininkų dirba 
Nemuno ir Neries santakoje, 
kur jie polius kala. Iki šiol 
ten veikia 16 poliakalių maši
nų, bet nuo sausio 25 d. jų 
skaičius bus padaugintas dar 
5. Tuo budu santakoje veiks 
21 poliakalė mašina. Prie kiek
vienos dirba 20 žmonių. Dar
bas akordinis ir dirbamas dviem 
pakaitom. Vadinasi, šios savai
tės gale santakoje polius kals 
ąrti 900 žmonių.

Latvių atstovas Lietu
vai — Treimanis

RYGA. I. 24.— Laikraščiai 
praneša, kad nauju Latvijos 
pasiuntiniu Kaune bus paskir
tas ligšiolinis latvių užsienių 
reikalų ministerijos rytų dalies 
viršininkas Freimanis.

NEW YORK, vas. 18. -20,- 
,000 mažų j ų kriaučių-valy toj ų 
rengiasi uždaryti savo sankro 
vas neaprybotam laikui protes
tui prieš didžijų valymo ir 
žymo fabrikų nepildymą 
pramonės NBA kodekso.

da
tos

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 kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatide- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, 11..

. > ' 1 ' 'J - r ■ j’ , ••
iJ>' »vV» S•įii'SfL' ' ; .' i



M
‘v. A'Si-S.

' >
C vii $. --y'.'

2
■Ttarrr tai ■a-ą.-.-.r.,;,-, ....... ri.. .f.1 ■ ‘j fili i.i. ii.

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, yaš. 20, 1934

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS
K. B. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

KONTESTO GARBES KOM.:
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IŠ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

buvo pagaminta 
dėl tūlų priežas- 

galima taip greit 
Metiniame susi-

Vasario 13 <1. Masonic Tem
ple svetainėje įvyko Chicagos 
Lietuvių Draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo gana skaitlingas, galėjo da
lyvauti virš trijų šimtų narių.

Gal būt, susirinkimas buvo 
todėl skaitlingas, kad “Vilnis” 
šita) susirinkimą plačiai rekla
mavo, kad visi jos žmonės at
eitų ir padarytų “tvarką”. Per- 
tat ėjo jos svietas, taipgi at
silankė didelis skaičius narių, 
kurie ateina nuoširdžiai orga
nizacijos reikalus svarstyt , už- 
iįmokėti mėnesines duokles ir 
tt.

“Vilnies” svietas norėjo šia- 
me susirinkime padaryti jomar- 
ką konstitucijos klausime. Nors 
konsti t uici j a 
senokai, bet 
čių nebuvo 
atspausdinti.
rinkime buvo išrinkta komisi
ja iš 5 narių pataisytos kon
stitucijos peržiūrėjimui. Mat. 
sulig Mutual Benefit Assoda- 
tions patvarkymais Illinois val
stijoje, valdyba bei direkcija 
daro organizacijos įstato. Per- 
lat, pirma negu Chicagos Lie- 
tuvių Draugija buvo inkopT- 
ruota, valdyba turėjo pagamin
ti įstatus ir priduoti Director 
of Trade and Commerce 
Springfield, III. Kada įstatai 
buvo pripažinti, tada tiktai bu
vo išduotas leidimas legaliai gy
venti. Kai kuTie nariai, kurie 
mažiau permatė reikalo padėtį 
ir “Vilnies” šalininkai buvo 

kad val- 
neatsiklausiusi narių, pa
istalus. Bet tikrenybėje 
taip, kad Liepos-July 11, 

Draugijos susirinkime,

Vilnies” 
pradėję triukšmauti, 
dyba 
darė 
buvo 
1933 
\aldvba buvo pilnai įgaliota tą 
viską atlikti, kas buvo 
bos ir padaryta.

Rimtesni organizacijos 
tai greitaį suprato, kad 
nei negalėjo būt, kaip kad pa
darė valdyba, bet “Vilnies” 
svietas nors gal ir suprato, kad 
valdybos yra pasielgta sulig 
reikalaujama tvarka per Direc- 
tor Trade and Commerce, bet 
norėjo pasireklamuoti, kad jai 
rupi organizacijos labas ir taip 
šukavo laike trijų mėnesių 
prieš valdybos sauvališkumą, 
diktatūrą, kėlė nariuose neprie 
lankų ūpą, ypačiai prieš Drau 
gijos pirmininką Mickevičių, 
leisdami “Vilnies” špaltuose ki
birus pamazgų ir net - per spe
cialius lapelius, gąsdindami na
rius jo social-fašizmu ir tt. At 
ėjus valdybos rinkimams, tą 
visą jų agitaciją devyni vėjai 
išgaudė

valdy

nariai

senoji valdyba di
džiuma penkiais šimtais balsų 
buvo išrinkta. Tada “Vilnies” 
svietas bandė atsigriebti meti
niame Draugijos slisirinkime, 
kad išrinkus komisiją konsti 
tucijos taisymui. Tiesa, komi 
sija buvo išrinkta, bet ne kor. 
stitucijos taisymui, bet vien 
pataisytos konstitucijos peržiū
rėjimui. I konstiti.vijos peržiū
rėjimo komisiją buvo išrinkti 
penki nariai: Čepu kas, Vaiskia. 
Cįupulevičius, Kaulinas ir Vic- 

’fiys |iŠ .^“Vilnies“ svieto puses. 
I^Kflhstitucijos peržiūrėjimo 
komisija ėmęs studijuDti naują 
konstituciją laike keliolikos su
sirinkimų ir, pagalios, iš kon
stitucijos 111 paragrafų sura-

do 24 taisytinus. Sausio 24 d. 
konstitucijos peržiūrėjimo ko
misija laiko bendrą posėdį su 
Pildomosios Tarybos nariais — 
rekomenduoja, kad valdyba be! 
Pildomoji Taryba minėto pa
ragrafus pakeistų. Išdiskusavus 
plačiau, kas yra galima ir kas 
negalima taisyti, prieita prie 
supratimo, kad reikia perreda
guoti tiktai 11 paragrafų. Reiš
kia, 100 paragrafų palikta taip, 
kaip yra, o 11 paragrafų per
redaguoti — valdybos nariai 
sutiko tai padaryti. Sausio 29 
d. Pildomoji Taryba laiko š.- 
tuo klausimu* susirinkimą ir iš 
sutartų 11 paragrafų pataiso 
9-nis, vienas paragrafas pasi
rodė nevertas taisyti, tai yra 
kad ne pirmininkas rinktų bal
sų skaitytojus susirinkime, o 
susirinkimas ir kitą paragra
fą, kur kalbama apie mėnesi 
nių mokesčių paskirstymą -— 
Director of Trade and Com
merce visai paliepė išmesti. To 
kiu budu valdyba, perredaga
vusi čia paminėto devynis y»a- 
ragrafus, konstituciją atspaus 
dino.

“Vilnies” svietas, matyda
mas, kad jų kazyros velnio 
vertos buvo pradėjus daryti 
spaudimą į konstitucijos per
žiūrėjimo komisijos narius, 
siūlyti net pinigus, kad išty
rus “provas” 'Illinois valstijos, 
bet komisijos narių butų di
džiumos rimtų žmonių — vi
sokias propozicijas griežtai at
metė, nes čia buvo aiškiai ma
toma, kas slepiasi tų žmonių 
planuose. Paskutinių savo spė
kų išbandymui dar rengėsi jų 
svietas į praeitą susirinkimą, 
kad viską apvertus aukštyn 
kojomis. “Vilnis” per kelioli
ką numerių prieš susirinkimą 
ragino saviškas visus būtinai 
vykti į susirinkimą — pada
ryti galą sauvaliavimui valdy
bos, atmesti konstitucijos ir 
tt.

Bet, dėja, čia išėjo nei die
vui košė nei velniui kačerga. 
Pati komisija prisipažino ir 
pasirašė savo raportu, kad ji 
buvo tiktai konstitucijos per
žiūrėjimo komisija ir kad ji 
virš mano paminėtais para
grafais su valdyba pilnai su
sitaikė. Po tos komisijos ra
portu padėjo savo parašą ir 
pąts “Vilnies” svieto atstovas 
Viešys. Dzievaž, prisibijau, 
kad Bimba jį už tokią stam
bią klaidą, padarytą kovoj su 
social-fašizmu, neišmestų iš 
savo “grynosios” partijos. Tie
sa, dar Viešys bandė ieškoti 
spragų savo nusikaltimams 
apginti, bet tai išsisukinėjimas 
iš “griekų”.

Taip tai didelis rėksmas ir 
dantų griežimas iš “Vilnies” 
svieto pusės pasibaigė visišku 
jiems pralaimėjimu. Atsilankę 
nariai į šilą susirinkimą ga
vo naują konstituciją. Bet už 
vieną dalykėlį, tai galima 
“Vilniai” tarti nuoširdų ačiū, 
kad ji čia sukvietė savų svie
tą — atsilankę gavo po kon
stituciją, nereikės jiems paštu 
siųsti, bus ant kiekvieno “Vil
nies” šalininko sutaupyta kra- 
saženklis vertės 3 centų.

Apkalbėję reikallą konsti
tucijos ir musų “Vilnies” svie
to nepasekmės eisime prie ki
tų reikalų, kurie buvo palies
ti šiame susirinkime.

Prezidento .1. Mickevičiaus 
raportas

Prezidento raportas, trumpai

suglaudus, buvo sekamas: Su
lig nauja tvarka konstitucijo
je, valdyba darys susirinkime, 
sekamus pranešimus — pre
zidentas raportuoja abelnais 
organizacijos reikalais, proto
kolų sekretorius, apart skaity
mo protokolų, skaito valdybos 
pasiulijimus susirinkimui prL 
imti, iždininkas raportuoja 
praeito menesio išmokėjimus 
ir abelną Draugijos piniginį 
stovį, finansų sekretorius ra
portuoja sergapčių narių padė
tį ir jiems pašalpos išmokėji
mą.

Draugijos viršininkai yra po 
sekamomis kaucijomis: prezi
dentas — $500, finansų sekre
torius — $1500, iždininkas — 
$10,000, agenlas-kolektorius 
$1000. Draugijos nuosavas na
mas, kuris randasi prie 31 
Place, yra pavestas prižiūrėti 
ir rendas kolektuoti iždinin
kui J. Degučiui. Sutikta mo
kėti už patarnavimą dešimtį 
dolerių per mėnesį. Valdyba 
sutiko leisti p. Karpiui imti 
iš Home Loan paskolą $4500,’ 
kad apmokėjus morgičių 
Draugijai. Valdyba atsisakė 
laikinai grąžinti morgičio cer- 
tifikatą Universal namo, re- 
ceiveriui pratęsimui paskolos. 
Taipgi atsisakė pailginti pa
skolos laiką ant namo Bright-

.J

Sekretoriaus P. .Miltel io f 
raportas •

Sergančių narių susirinkimo 
dienoje esą 15-ka, pašalpų pra
eitą mėnesį buvę išmokėta 

$800.
ne- 

[ na-
u‘ž- 
ne-

sergantiems nariams : 
Trys sergantys, pašalpos 
galės gauti. Pataria, kad 
rių mokesčiai butų laiku 
mokėti. Po trijų mėnesių 
užsimokėjimo — nariai lieka 
suspenduoti.
Iždininko J. Degučio raporftts

Įplaukos praeitą menesį bu
vo $1,300, o išlaidų tą patį me
nesį $1,700. Skirtumą Draugi
jos nenaudai sudarė $400 vien 
todėl, kad pašalpos nariams 
buvo išmokėta kartu už pra
eitus du mėnesius, valdybai 
algos, apie $300 už narių gar
bės žiedus ir deimantines 
špilkas, kurios garbūs nariams 
buvo įteikta Draugijos meti
niame vakare.

sekamai: komisija turėjo tris pe švarių žmonių atsiranda 
rtisirinjcimus tarpusavyje ir 
vipną bendrai su Pildomąją 
Taryba. Surasta taikytinais 24 
paragrafai, bet 
pasikalbėjimo su 
Taryba abi pusi sutikusios, 
kad butų pataisyta 11 para
grafų. Skaityta, kurie paragra
fai buvo taisyti ir kurie ne-

išsiaiškinus
PUdomaja

vienas kitas murzinesnls, tas 
paįvairina susirinkimą.

Dauguma narių, lankančių 
Draugijos susirinkimus, pasi
genda programų. VVell, man 
teko nugirsti, kad sekamą su
sirinkimą turėsime ir muzikos 
ir dainų ir kalbų — reiškia, 
bus programas. Sapienti sėt.

— Petras Labutis,
Komisija iš ALTASS vakaro 

rengimo. — Raportuoja P.
Milaševičius.

Naudai ALTASS — į Lietu 
vą skridimui Janušausko, va
karas busiąs balandžio 15 d., 
Northwest Hali, kampas North 
Avė. ir Western Avė. Vakaras 
bus rengiamas kartu su kai 
kuriomis kitomis lietuvių or
ganizacijomis.

Raportas auditoriaus J. P.
Vackalos

Kadangi metiniame Draugi
jos susirinkime dėl stokos lai
ko auditorius J. P. Varkala, 
neturėjo jjrogos metinio Drau
gijos raportą perskaityti, lai 
buvo padaryta šiame Draugi
jos susirinkime. Raporto turi
nys, sutrauktas trumpoj for
moj, yra sekamas:
“Cash” pinigų ant rankų 

ir bankuose ........
Pirmi morgičiai ant

namų ........... ......
Gold bondsai .....
Šerai ... ......... ........... 
Draugijos namas, kurį

turi paėmusi už sko
lą ... ................  6,640.00

Smulkios paskolos na
riams ................ 998,75

Ofiso rakandai .i.;.... 173.54

1934

Protokolų sekretoriaus 
M anka u s ra portas

Vi rši n i n k ai 1 )ra ugi j os 
metams, sausio 16, Pildomo
sios Tarybos Posėdyje buvo 
išrinkti sekami: J. Mickevičius 
— prezidentu, K. Kairis — 
vice prezidentu, V. Maukus — 
protokolų sekretorius, P. Mil
iui’ — finansų sekretorius, J. 
Degutis — iždininkas . ir P. 
Galskis ir P. Milašavičius — 
trustisai.

Pildomoji Taryba vienbal
siai išsirinko Draugijai 1934 
metams daktarą-kvotėją Dr. 
A. Montvidą, legaliu patarėju 
adv. K. P. Gugj, audįtoriu J. 
P. Varkallą.
Raportas Gerbūvio Komisijos. 

Raportuoja P. Prusis.
Draugijos vakaras įvyko 

sausio į 4 d. VVicker Purk sve
tainėje, publikos buvę apie 
trylika šimtų — gryno pelno 
Draugijos naudai likę $690.00. 
Konstitucijos pediurfjpno ko* 
misijos raportas. — Raportuos 

ja K. Repukas. i
Raportas skamba maždaug

V. GB-18
Mrs. V. Orenčienė, 
3312 So. Halsted St.

VI. GB-18
J. A. Jankus,
1834 Wabansia Avė.

VII. GB-6
A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

VIII. GB-6
P. Galskis,
2930

ras pradėjo rimtai darbuotis. 
Kiti kontes»tantai praeitą sa
vaitę neparodė didelio aktyvu
mo, bet tai tyla prieš audrą. 
Darbas pradeda pilnai įsisiū
buoti — ateina tikroji šiena- 
piutė, kontestantai privalo pu
styti dalgius, o kontestantės 
ieškot šienui grėbti grėblių. 
Darbo lanka visa Chicago — 
visos Chicagos lietuviai.

$11,237.83

9,875.00
2,200.00

360.00

St.? Taip, mes visi pa- 
p. Stankūną, bet dar 

Draugijos nariai žino, 
Stankūnas vienas žy-

Kas iš Chicagos lietuvių ne
pažįsta fotografo Stankūno, ku
rio studija randasi 3315 South 
Halsted 
žįstame 
nevisi 
kad p.
miausių lietuvių fotografų Chi- 
cagoje, yra musų organizacijos 
narys. VVell, jeigu norite, kad 
jūsų paveikslas butų gražiai at
vaizduotas, tai, manau, dabar 
žinosite kur šitame reikale rei
kia atsikreipti.

isas Chicagos Lietuvių 
Draugijos turtas $30,486.48

jos turtas per 1933 metus pri
augo $5,762.25.

. !‘V; ’Pusantro šimto maujų narių
Prieš baigiant .susirinkimą 

biRo ' Į)*rUneŠta:-a|jie 'kontesto 
eigą. Trumpai kontesto eigą 
apibudino Draugijos pirmi
ninkas Mickevičius. Pradžioje 
vajaus nebuvo dedama pastan
gų, kad gavu^v naujų narių, 
bet vien kad tiksliai atmušus 
atakas, kurios buvo sistema- 
čiai varomos tam tikros kryp
ties žmonių, pačių Draugijos 
narių, kiirie bandė pasidaryti 
politinio kapitalo, išnauduo- 
dami tą laiką įvairioms intri
goms, bandydami sustiprinti 
savo minčių krypties poziciją 
Draugijoje, kada Draugijoje 
ėjo reorgahizavimos darbas. 
Pertai reikėjo stropiai darbuo
tis, kad išlaikius Draugijos 
prestižą Chicagop lietuvių vi
suomenes akyse.r Nūnai gali
ma drąsiai pasakyti, kad vi
sos atakos, kurios buvo veda
mos Draugijos nenaudai, yra 
pilnai atmuštos. Draugijos 
reikalai, sulig nauja sistema, 
pilnai susitvarkė, mes dabar 
pradedam eiti ;su kontesto 
darbu pįrmyn. Į trumpą lai
ką musų darbo pasekmės bu
vo kuo geriausios. Apie pus
antro šimto gauta naujų ap- 
likantų — vieni iš jų jau 
Draugijoje, kili dar nesumo
kėjo visų įstojiipo pinigų, o 
treti dar daktaro nespėti iš
egzaminuoti. Atrodo, kad ši
tas vajus bus s^kmingiausiaš, 
koks kada yra' buvęs Drau
gijos istorijoje.

.r ■
Atleis man Draugijos nariai, 

šįto straipsnio skaitytojai, kac 
aš čia liuosai atpasakojau vi
ją Draugijos susirinkimo ei
gą, bet su faktais, rodosi, nei

sakoKai kurie juokdariai 
kad karui vesti ir organizaci
joms budavoti tinka vien vy
rai. Karo klausimą paliksiu 
nuošaliai, aš ne ką apie tai nu
simanau, bet organizacijų būda
vo j ime moteris tinka ne blo
giau, o kai kur gal ir geriau, 
negu vyrai. (Paimkime drg. Ke- 
mešienę, — ji praeitame vaju
je nemažai pasidarbavo, o ši
tame kontesto aktyviai prigelb- 
sti savo vyrui, kad gavus kuo 
daugiausia naujų narių į Chi
cagos Lietuvių Draugiją. Be 

mes dar turime kelioliką 
darbščių moterų, kurios 
darbuojasi šiame Drau- 

vaj uje.

jos, 
labai 
gyvai 
gijos

*

Draugijos Aktyviųjų 
Kontestantų Stovis 
Darbo Rezultatais

I. GB-59 
Gerb. Ponas X, 
3653

Paul
1515

So. Halsted St
IV. GB-32

Miller,
N. Irving Avė.
II. GB-29

J. Kemėšis,
812 Wesl 33rd St.

III. GB-27
Mrs, M. Ratkevičienė, 
2431 West 47th Place.

viename sąvo pastebėjimų ne- Nniiiipnn<SP
apsilenkiau. Tieka, gal vieną u roiiiKue UUJ1U 
kitą dalykėlį kiek platėliau 
apgobiau, o kai ką kiek su
trumpinau

Bet dar norisi pridurti, kad 
susirinkimas buvo ga-na nuo
taikus — •? “-*
genį įspūdį.

4 mane;padarė labai 
Visi klausimai 

buvo didele didžiuma balus 
prilipti. Tiesa, vienas kitas 
buvo atėjęs j gražių žmonių 
susirinkimą su neprausta bur
na; Bet tas ir gerui, kad tar-

¥011R Erti
Night and Momlng to kccp 
themClcątųClearar ““ * ”

Wrlte
k 5 r ■ _

>c Care"
V

Murino Co., Pept. H, S.,9 E. OhioSt.,Chka*o

Mrs.
4080

Mrs.
6436

N. Harlem Avė.
XII. GB-6
O. Simonnitienė, 
Brighton Place.
IX. GB-4'/2 
Sophie Bendžius, 
So. California Avė.
X. GĘ-4/2

J. L. Ascilla,
3800 Armitage Avė.

XI. GB-4
JP. Lapenis, 
724 West l»th St.

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

XIV. GB-3 
P. Martinkaitis,

(Senas Petras) 
1739 So. Halsted St.

XV. GB-0‘/2 
J. Sholteman, 
7029 So. Artesian Avė.

’ XVI. GB-0'/2
J. P. Girčius, 
1835 Wabansia Avė.

Taip sakant, P. Milleris
pirmyn. J. Kemėšis irgi nemie
ga. Drauge Simonaitienė myli 
progresą. (Ponas X bajoriškai 
žingsniuoja prekyn. Senas Pet-

Kodėl Ligoninės 
Vartoja Skystą 

Liuosuotoją?

eina

Ligoninės ir gydytojai visuomet vaito
jo skystus liuosuotoįus. Ir žmonės greit 
gr|žta p/ie skystų liuosuotojų. Ar jus 
žinote kodėl?

Skystą liuosuotoją labai lengva yra 
numieruoti. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo ne priprasite: 
Jums nereikia imti “dvigubą kiekį" die
na ar dvi vėliau. Ir ivelnųt tkyitat liuo- 
tuotojai nt iriluot jutų inkttut.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
išvalys jūsų vidurius be jokių nesma
gumų laikę išėjimo arba vėliaus.

Netinkami liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos var
tosite! Ir priprastas būdas vartoti įri
tuojančias druskas, arba kitus tvirtus ir 
stiprius vaistus formoje piliulės arba 
tabletkos gali padaryti daug žalos.

Tiktai savaitė su tinkamai prireng
to skystaus liuosuotojo panašaus į Dr. 
CaldwelTs Syrup Pepsin pasakys jums 
labai daug. Keletą savaičių laiko ir jūsų 
viduriai gali būt “taip reguliariški kaip 
laikrodys"’ Dr. Caldwell's Syrup Pep
sin yra užgirtas skystas liuosuotojas ku
rį užlaiko kiekviena vajstinyčia priren
gtą vartojimui. Jis padaro ideališką 
liuosuotoją dėl visos šeimos: veikia ant 
visokio amžiaus žmonių ir galima duo
ti jauniausiam kūdikiui. Narys N.R.A.

Bus Geriau ir Sutaupysite Pinigų Pirkdami 
Gėrimus Pas •

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

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

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

AMERICAN MEDICINAI. SPIRITS CO.
This a<lvcrtlHt*inv»t intenqe<l to offer whinkey fur or delivcry tn 

* auy Otptu or eomniuuity wheMn ■ thf. • bdrer.ūkint; salo or ubo
4 ■ ‘ thereof ia unlawlul.

Miss Naujienos

Seredoj, Vasario 21 d

Pasilinksminimas ir šokiai
Muzika Jurgio Steponavičiaus

Lietuvių Auditorijoj
3133 S. Halstęcį stręęl.'

Įžanga 25c

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louii Ava. Tai. Kedzit 8902 J

Vapoj, lietaus it draskos vanos. i
svhnming pool. * 1

Rusiška ir turkiška pirtis moterims \
seredomis iki 7 ▼. v. ■
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

žentuos tėvynės meilę;
Ann Vičas ir Helen Vičas — 

reprezentuos darbininkų vieny

menę

Kas Bus KAS Nau 
jienų Jubiliejaus 

Parengime

Harriet Gastaut 
Aldonų. Miller—dainų; 
Francęs Barisas—dramų 
Aldona Gura—muziką 
Helen Komenduley

Dėja, jis nėra ša- 
todėl neteko išgirsti 

Ir turiu pasa- 
vie-

kome

Adelė Petraitis—tapybą;
Eleanore Lileikis—poeziją;
Marion Ascilla— architektu

žinios iš Lietuvos dainuoja ne 
taip, kaip reikėtų. Jis mėgi
no parodyti 
liapinas 
j j dainuojant,
kyti, kad tai buvo pirma 
ta, kur džiabas pasirodė dides
nis už patį bosą.

Suprantate, kaip pliotka, yra 
konfidencialė.—V. P-ka. U NETOLI

Jau kelis kartus teko minė
ti Naujienų jubiliejinio progra
mo Makalai—Jurgelionis, Sar- 
palius, Victor, p-nia Gugienė, 
p.p. Bieliajus, Bijanskas ir ki
ti. Užteks apie juos.

žinoma, mielu noru parašy
čiau apie save, vienok bijau, 
kad niekas neskaitys. Todėl, 
būdamas pilnas visokių dory
bių, nuo šios pagundos susilai
kysiu.

Bet, sei!..
Kalbamą programą juk rei

kės išpildyti —ar ne?
Kas jį pildys?
Pats tėvas makalas patarė 

programo dalyvių vardus pa
skelbti paskutinėmis pora ar 
trimis dienomis prieš jubilie
jaus dieną— kad skaitytojams 
padaryti siurprizą, 
biau suįdominti 
tj įvykį.

Kųks gudrus.
Ale man rodosi

dar gudresnis. Taigi nužiūrė
jau, kad gal makalai nori, taip 
sakant, visą steidžių sau vie
niems pasilaikyti 
kutinių dienų.

O to negalima 
budu negalima,
visi žino. “Naujienų 
niame programe dalyvaus, kaip 
p-lės Tumiutės sąrašas rodo, 
šios merginos—

Adelė Rakauskaitė ir 
Trilikaitė
gą ir apšvietę;

Jean Šoris, Leoną
i: Josephine Markus—jos repre

Mildred Butkus—skulptūrą;
Helen Vespenderaite — kul

tūrą ;
Olga R imkis—techniką;
Bernice Grybauskas, Florence 

Petrei, Johanna Noreika irVe- 
nus Tumosa—nurses;

Antoinete Kairis, Helen Strel- 
kowski, Aldona Gubin— teni-

Senis dūmoja apie 
jaunimą

kad juosia
prieš pa

iki pat pas

leisti, jokiu 
Tai ve tegul 

jubilieji-

jos vaizduos
Albina 
pažan-

Ascilla

P-nia Dolan ir Elizabeth Gri
ge 1—šeimininkes;

Bertha Kremien, Mary Na
vas, Anna Urban, Mary Kudu- 
lis, Agnės Bernotas, Genevieve 
Mažeika—patarnautojos.

Na, ir išpasakojau sekretą 
pirm laiko. O kad taip atsiti
ko, tai rytoj paskelbsiu ir vy
rų programo dalyvių vardus, 
jei “cenzūra” nesulaikys.

Truputis iš už kulisų
žinote, dabar laikoma repe

ticijos Naujienų jubiliejinio 
programo paruošimui scenai. 
Ponas Kleofas Jurgelionis yra 
jose didelis bosas. Jis rodo 
kaip eiti, kaip bėgti, kaip su
siriesti, kaip išsitiesti; pagalios 
kur čia viską išpasakosi ką jis 
rodo. Ir visi klauso.

Well, praėjusį penktadienį, 
Woodman salėj (33-čios ir Lime 
galvių šiaurryčių kampas); Į- 
vyko repeticija. Tarp kitko 
programo eigoj atsilankė žinios 
iš Lietuvos—pp. Gugienė, Za- 
bukiene, Bijanskienė, Kačeraus- 
kienė ir Gapšienė—visos šau
nios dainininkes.

Jurgelioniui pasirodė, kad ir

Nesenai man teko atsilanky
ti vienos organizacijos paren
gime. Išklausius trumpo,' bet 
“storo” programo, prasidėjo šo 
kiai. Kadangi mano dantys 
neperdaug tvirti, Ui šokti pa
bijojau. Vietoj to, užlipau ant 
balkono prisižuirėti kaip jauni
mas linksminasi.

Ir kaip gražu... Maišosi, šo
kinėja, taip sutartinai, taip gra
žiai, ypač kuomet tirštai susi- 
kimšę šoka lietuvišką šokį. Kaip 
tik ant “sprendžinų”!

kai ištautėja? O kas čia? Taip 
tirštai susigrūdę trepineja, lin
ksminasi, lietuviškuose šokiuose 
mato pasitenkinimą. Tai vis 
lietuvių tėvų vaikai. Ir jų taip 
daug.

O kur tėvai? Kur seniai, sa
kau, seniai mano 
Kiek čia senai 
veikėme sykiu, 
ra... nematyt...

Išrodo, kad

amžiauš 
buvome jautai 
Kur jie? Ne-

jaunoji karta 
stumia senius j šalį. Visur mir
ga jaunimas. Senių išrodo tik 
apie trečdalis. Greitai ir jų 
nebebus. Manau sau1, kad taip 
tos rakietos butų ištobulintos, 
mažu nebūtų reikalo galvoti 
apie mirtį, o svarbiausiai, kuo
met pajutai, kad tavo vieta už
imta ant tos ašarų pakalnės, tai 
tik “firpt”, rakieta ku‘r nors

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

senatvės, nei jaunatves ir vis
ko pilna^ k

Taip sau besvijodamas nepa
jutau kaip 1-ta valanda atėjo 
Laikas važiuoti namo.

—Gvaizdikas.

Pamesti dantys! Pa 
metęs juos atsi

šaukite

VASARIO 25 DIENA
Artinasi jau diena, kada visos Chicagos lietuviai švęs savo didelę šventę, link

sminsis savo linksmybe ir džiaugsis lietuvių vienybės ir meilės atsiektais vaisiais 
. ■ -. . t ■ ■ ' • ■ . i • ’ « f ‘ • ■ • • ■ » « ’ i'

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

500.00 
IKI 

*3000.00
Universal Mortgage and Investment Co

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

Skolinam dėl Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy-

Elektrikinės Ledams
Refrigerators

Modemiškame gyvenime* yra 
reikalingos kiekvienoje šeimyno- —
je. Maistas nesugenda, ne rei- ' -U
kia ledo pirkti. Sučedysite tiek H H 
kiek išmoketumet už ledą. Re-■■ hH***22
frigeratoris pats per save apsi-HH Į 
moka. Hfl

Budriko krautuve yra autorizuo-HBj 
ta parduoti geriausius Refrigera- NN 
torius Amerikoje, katrie yra ga-|||H '
rantuoti daugeli metų ir elektros mz
tesuvartoja visai mažai — WEST-MHL|jl ~ ~ . — 
INGHOUSE. Ne tik Westing- IM 
house bet ir kitų žymių išdirbys- g 
čių Refrigeratorius jus galite pa- Į
matyti BUDRIKO KRAUTUVĖJE
— NORGE — ROLATOR, LEO- M it |
NARD, APEX, SPARTON ir ki-g \ 
tokius. s

Parsiduoda ant lengvų išąiokėjimu — 25c. i dieną.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

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

WKDOOURPAttT

Nusistatykite savo radio Nedėlioję 1 vai. po pietų ant WCFL.
970 k. Išgirsite gražu Budriko radio programą.

Kelias dienas atgal Senas 
Petras, užvažiavo pėkščias su 
savo keliaujančia krautuve į 
vieno tautiečio alinę. Savinin
ką jam papasakoja tokią isto
riją.

Savaitės pradžioje atsilankė 
pas jį pilietis nuo 18-tos apie- 
linkės. Kiek laiko pas jį pa
viešėjo, nusikosėjo kelius kar
tus ir apleido užeigą.

Netrukus po to, savininkas 
rado dirbtinų dantų setą bar- 
ruimyje. Suprato, kad tie 
dantys priklauso ne kam ki
tam, kaip tik 18-tos apielinkės 
piliečiui.

Nežinau dėl kurios priežasties 
Senam Petrui patarė užeigos 
antrašo nedėti 
daug tokių 
dantų

Gal butų per
kūne atsišauktų 

Senas Petras.

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

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

Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno 

Lietuvio Dealerio, kuris pardavi
nėtų Buick automobilius. Domi
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 visuomenę.

Norėdami pirkti naują ar mai
nyti sena karų ant naujo, kreip
kitės pas D. Kuraiti — v

Milda Auto Sales
v 806-8 West 31 Street 

Tęl. Victory 1696 '

Garsinkite Naujienose

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

Naujienų vakaras tečiaus prasidės linksma ir juokinga muzikale peržval-
■ • z ... . ■ ,

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.

Didelei musų šventei yra pagamintas ir didelis perstatymas, toks perstaty

mas, kokio tik vienų sykį į dvidešimt metų galima susilaukti

Ir todėl tūkstančiai lietuvių nekantriai laukia Naujienų Jubiliejaus vakaro
i • > . ■’ 1 ' ' h,' ' ' ■'

dienos. 0 ta diena jau netoli.
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KOMUNISTAI RUOŠIA DIRVĄ FAŠIZMUI

Jeigu Jungtinės Valstijos susilauks fašizmo, tai ji
sai bus atėjęs tuo keliu, kurį jam ruošia komunistų par
tija. Kad komunistai ruošia kelią fašizmui, aiškiausiai 
rodo tai, kas atsitiko pereitą penktadienį New Yorke.

Didžiausioje New Yorko salėje, Madison Sąuare 
Garden, socialistai kartu su įvairiomis pažangiomis dar
bininkų unijomis surengė milžinišką protesto mitingą 
prieš darbininkų galabijimą Austrijoje. Laikraščiai pra
neša, kad tame mitinge dalyvavo ne mažiau, kaip 20,000 
žmonių. Tvarką vesti buvo paskirtas žinomas socialistų 
darbuotojas, Rand School direktorius, Algernon Lee. 
Bet štai kas tenai atsitiko.

J susirinkimo vietą įsilaužė didelė minia komunis
tų, vadovaujama geltonlapio “Daily Worker” redakto
riaus Hathaway. Vos tik pirmininkas Algernon Lee 
perstatė pirmą vakaro kalbėtoją, kaip komunistų gau
ja pradėjo baubti, rėkti ir kelti triukšmą. Tos gaujos 
lyderis Hathaway, lydimas savo pasekėjų, šoko “užka
riauti” estradą. Kilo triukšmas ir muštynės salėje. Ir 
nežiūrint to, kad atėjo į svetainę policija tvarką daryti, 
komunistiški baubliai darė tokį skandalą, kad prakal
bas tęsti nebuvo galima, ir mitingas turėjo būti užda
rytas.

Ar šitokiais chuliganizmo žygiais komunistai ne 
pagelbsti fašizmui? Sutrukdydami protesto mitingą, 
komunistai suteikė moralę pagelbą tiems Austrijos gal
važudžiams, prieš kuriuos tas mitingas buvo rengiamas. 
To negana. Užpuldami socialistų ir darbininkų unijų 

, viešą susirinkimą, Maskvos pastumdėliai davė praktiš- 
$ ką pavyzdį to, kaip smurto pagelba gali būti ardomas 

masinis darbininkų judėjimas. Lygiai tokiais pat žy
giais pradėjo savo kontr-revoliucinę karjerą Mussolini. 
Italijoje ir Hitleris Vokietijoje.

• Bet gal kas nors sakys, kad anglų spauda, kuri pa
davė žinias apie komunistų suardymą darbininkų mi
tingo New Yorke, iškreipė faktus ir neteisingai komu
nistus apjuodino? Jeigu taip, tai pažiūrėkime, ką pa
sakoja apie tą skandalą pat^ komunistai. Štai Brook- 
lyno bimbininkų organas rašo, kad ton pačion vieton, 
kur socialistai ir įvairios unijos buvo sušaukę masinį 
mitingą, ir tuo pačiu laiku “komunistų partija ir revo
liucinės unijos taip pat šaukė savo narius eiti į tą susi
rinkimą.” Vadinasi, komunistai aiškiai prisipažįsta, kad 
jie savo narius (ir, žinoma, savo gengsterius) sušaukė 
į svetimą mitingą!

Toliaus to organo reporteris pasakoja, kad jie pra
dėjo kelti triukšmą, kai tik pirmininkas perstatė rub- 
siuvių unijos sekretorių Schlossbergą.

“Paskui (pirmininkas) perstato kalbėti Schloss
bergą, Amalgamated Clothing Workers unijos par- 
daviką”, tęsia tas reporteris. “Iš darbininkų pusės 
kaip griausmas trenkė: ‘šalin pardavikas!’ Tas po
nas pamiksėjo ir už kokių dviejų minučių nudū
lino nuo pagrindų... Po kiek laiko jis (pirmininkas) 
ir vėl prie garsiakalbio ir perstato D. Dubinskį, 
International Ladies Garment Workers unijos dar
bininkų išdaviką, ‘šalin Dubinsky!’ ‘šalin išdaviką! 
Bu-u-u! Baubia, ūžia minia...”

Reiškia, darbininkų unijos dalyvavo mitingo surengi
me, o betgi, komunistiški chuliganai baubė, neduodami 
tų unijų vadams pasakyti kalbą! Ar galima sau įsivaiz
duoti ką nors begėdiškesnio?

Bjauriausi juodašimčiai dar niekuomet nedrįso to
kį milžinišką darbininkų mitingą užpulti ir suardyti. 
Bet komunistai tos begėdiškos drąsos turi. Jie pramina 
taką fašizmui.

pasiuntė prieš darbininkus ka
riuomenę ir policiją.

Bet kodėl tas kruvinasis 
Austrijos kancleris tokį pasi
baisėtiną dalyką padarė? Euro
poje vyrauja nuomone, kad kle
rikalą Dollfussą ir jo talkinin
kus iš “heimwehro” sukurkė 
tą skerdynę pradėti Italijos fa
šistų vadas Mussolini. Labai 
Įdomių dalykų apie tai praneša 
Chicagos “Daily News” kores
pondentas Paryžiuje, Edgar 
Ansel Mowrer, kuris rašo, kad 
Europos šalyse visuomenes opi
nija yra baisiai pasipiktinusi 
tuo klerikališku išgama Doll- 
fussu. Korespondentas šitaip jį 
charakterizuoja:

“Nėra jokios abejonės, kad 
Dollfuss manė atliekąs pa
girtiną darbą, naikindamas 
‘bedievius socialistus’. Var
giai galima abejoti, kad jisai 
iš tikros širdies neapkenčia 
renkamos valdžios ir tikiv į 
valdžią klerikališkos auto
kratijos, kurioje jisai yra 
vyriausias autokratas.” 
Tačiau tą klerikališką dikta- 

torpalaikį, anot p. Mowrer’io, 
paskatino užpulti socialistus 
italų juodmarškinių viršila, pa
matęs progą sugriauti Austri
jos darbininkų judėjimą, kuo
met Francijoje iškilo valdžios 
krizis.
Kruvinas Mussolinio sąmokslas

Kokiu budu Mussolini su
kurstė dievobaimingąjį Doll
fussą prie to judošiško žygio, 
papasakoja minė tasai korespon
dentas. Jisai sako:

“Eugenio Morale, kuris 
yra neva Mussolinio laikraš
čio ‘II Popolo d’Italia’, bet 
tikrumoje yra privatinis 
Mussolinio agentas, nuspren
dė, kad atėjo valanda išnai
kinti socialistus ir įsteigti 
mussolinišką, o ne hitlerišką 
diktatūrą. Dollfuss paklausė 
Morale patarimo ir užpuolė. 
Jo smūgis buvo taikomas 
taip pat ir Čekoslovakijai.

“Nėra abejonės; kad italai 
aprūpindavo ginklais ir pini
gais Dollfusso heimwehrą to
kiu pat budu, kaip Hitleris 
ginkluodavo Austrijos na
cius ; o socialistų sargybos 
sąjungą, arba privatinę ar
miją, remdavo čekoslovakai. 

' Pastarienisiems nereikėjo 
ginkluoti sargybos sąjungą 
(Schutzbund), kadangi daug 
metų prieš tai biivo ją ap
ginklavusi pati Austrijos val
džia. Pasėkoje pereitos sa
vaitės karo viena iš trijų 
Austrijos privatinių armijų 
tapo sunaikinta.”
Taigi Mussolini laikinai pa

siekė savo tikslą. Jo pinigais 
apginkluotas klerikališkas ‘heim- 
wehr” su Austrijos valdžios 
pagelba sutriuškino darbinin
kišką miliciją, Schutzbundą, ir 
kartu užbėgo už akių “nacių” 
perversmui Austrijoje, kurį se
niai planavo Vokietijos Hitle
ris. Bet klerikališkas Austrijos 
kancleris dabar pavirto aklu 
Mussolinio įrankiu, nes nė vie
na valdžia dabar, po to žvėriš
ko užpuolimo ant Austrijos dar
bininkų, nebegali Dollfusso 
remti. Antra vertus, pats Mus
solini pasiėmė ant savęs didelę 
atsakomybę. Jisai dabar turės 
saugoti Austriją nuo Vokieti
jos nacių, ir jeigu Hitleris pa
siųs savo gaujas į Austriją, tai 
Mussolini bus priverstas stoti 
prieš jį su ginklu rankoje.

AUSTRIJOS SCHUTZBUND

Apžvalga
MUSSOLINI SUKURSTĖ 

SKERDYNĘ AUSTRI
JOJE

Visi bešališki laikraščių ko
respondentai pripažįsta, ka’ tą 
kruviną konfliktą, kuris perei
tą savaitę įvyko Austrijoje, iš
provokavo Austrijos valdžia,
kurios priešakyje stovi kanele- gintis.

ris Dollfuss, ir klerikališkai-fa- 
šistiška milicija “heimwehr” 
su kunigaikščiu Starhemberg’u. 
Austrijos valdžios ięspiruptuo- 
se pranešimuose pradžioje bu
vo sakoma, kad valdžia paskel
bė karo s»tovj ir liepė armijai 
šaudyti* j darbininkus, kuomet 
socialdemokratai sukilę prieš 
valdžią. Bet dabar jau yra vi
siems žinoma, kad pirmieji, pra
dėjo šaudyti J darbininkus 
“heimwehro” juodaš’.mčiai Lin
ze, ir darbininkai buvo privers- 

Tuomet Dollfcss’as

'X -y

Vienas sargas ir aštuoni kaliniai liko užmušti Walla Walla Washingtono valstijos kalėjimo 
kieme, kai bandė pabėgti būrys kalinių ir sargai juos apšaudė iš kulkosvaidžių. Paveiksle ma

tyt užmuštųjų ir sužeistųjų kalinių kūnai kalėjimo kieme.

pabėgęs iš mūšių lauko.
Apie schutzbundą Amerikos 

korespondentas John Gunther 
savo telegramoje iš Vienos pra
neša tokių žinių:

“Pasipiktinę socialistai nu
rodė tą mažai žinomą, bet 
neužginčijamą faktą, kad 
schutzbundui pradžioje buvo 
duoti ginklai teisėtu budu pa
čios valdžios. Schutzbundą, 
iš tiesų, suorganizavo 1919 
metais respublikos šalinin
kai, kaipo krašto apsaugos 
jėgą, apginti Austriją nuo 
užpuolimo iš Jugoslavijos pu
sės. Ilgą laiką socialistai ir 
valdžia bendrai laikė raktus 
nuo ginklų sandėlių.”
Dabar tą teisėtą organizaciją 

užpuolė “patriotiška” ir “kata
likiška” Austrijos valdžia, par
sidavusi I lali j os. fašistams.

Robert Louis Stevenson. Vertė A, Kartūnas

Turtų Sala

“Tai gė

(Tęsinys)
“Ar iš tikro ji nebebus ge

ra?” šaukė Ričardas, lyg kaž
kaip džiaugdamasis.
rai, aš manau, kad ir tokią 
bus verta pasilaikyti taipgi.”

“Štai Zigmonte — štai tau 
įdomus daiktas,” tarė Silvėr’- 
is; ir jis numetė man popierą:

Tai buvo apskritas kronos

“STAUGTA”

pats Bimba 
matome tos 
puslapiuose.

“Laisvėje” Bimba rašo:
“Dar nepaląidoti Vienos 

mūšiuose kritę darbininkų, 
moterų ir vaikų lavonai, o 
jau staugia darbininkų prie
šai.” 5
Kaip “staugįa”1 

ir jo vienminčiai, 
pačios “Laisvės” 
štai jo žodžiai:

“...Austrijos barikados pa
rodė, kaip pardavinga yra so
cialdemokratija, kuri, turėda
ma savo vadovybėje Austri
jos darbininkų klasę, užnuo
dijo jos protą prieš revoliu
ciją...”
Vadinasi, tie darbininkai, ku

riuos fašistai ir klerikalai per
eitą savaitę žudė Austrijoje, 
turėjo “užnuodytą protą”!

Tos. pačios gazietos 
straipsnyje rašoma:

“Dabar paaiški, 
riausias socialistų
Bauer jau randasi čechoslo- 
vakijoj.”
O bimbininkų organo veda

mam straipsnyje skaitome:
“Social-demokratų vadai, 

vadovaujami Otto Bauerio, 
pabėgo į Šveicariją, o ttuli 
slapstosi.”
Aišku: komunistai yra nepa

tenkinti, kad fašistai nesuspėjo 
iššaudyti ir iškarti visus social
demokratus. Ir staugia!

kitame

kad vy- 
vadas

Ta Austrijos socialdemokratų 
sargybos sąjunga (Schutzbund), 
kurią pereitą savaitę užpuolė 
fašistiška milicija “heimwehr” 
ir Dollfusso armija, buvo or
ganizacija, (steigta respublikos 
gynimui. Jos priešakyje stovė
jo senas socialdemokratų vei
kėjas Dęutch, kurį pef mušius 
Vienoje pereitų savaitę fašistai 
sunkiai sužeidė, ir jisai dabar 
yra pasijaijuęs į Čekoslovakiją. 
Komunistiški juodašimčiai-ban
do tą sužeistą žmogą apšmeiž
ti, 'tyčiodamiesi iš jo, kad jisai

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome 1142 
numerį. Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c, Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galimą gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St. 
Boston, Mass.

GARSINKITKS 
NAUJIENOSE

pažvelgti

atsikėlęs 
dar nebu-

Merry, kuriam Silver’is atker
šijo, paskirdamas -jį daboklei 
ir pagrasino mirties bausme,, 
jeigu jis pasirodytų neištiki
mas.

Aš ilgą laiką negalėjau už
merkti akių ir Dievas žino, aš

bantis balsas iš miško pakraš
čio :

“Valio, kas namie!’” šaukė 
balsas. “Gydytojas jau čia.”

Ir niekas kitas, kaip pats 
gydytojas tebuvo. Nors aš 
džiaugiaus išgirdęs • garsą, ta
čiau mano džiaugsmas nebu
vo be abejonių. Aš atsiminiau 
gan sumišęs dėbsavo nepaklu
snumo ^įu^slaptingo pasielgi
mo; o kai aš p'amaČiau prie 
ko tas mane privedė — tarp 
kokių bendrų ir kokie pavo
jai laukė manęs, iš visų pusių 
—aš gedinaus net 
jam į veidą.

Jis, tur būt, buvo 
dar tamsumoje, nes
vo visai šviesa; ir kai aš nubė
gau prie langelio ir dirstelė
jau, aš mačiau jį stovint iki 
kelių slenkančiame gare, kaip 
anksčiau buvo stovėjęs Silve- 
ris.

“Štai jums ir gydytojas! La
bą rytą, Tamsta!” šaukė Sil- 
veris, jau visai išsibudinęs ir 
momentaliai puikiausioj nuo
taikoj. “Anksti pabudai, iš ti
kro; o juk anksti kėlęs, kaip 
sakoma, dantis krapšto. Jur
gi, sunau, pagelbėk gydytojui 
įeiti vidun. Viskas tvarkoje,, 
tavo ligoniai buvo visi sveiki 
ir linksmi.”

Taip jis ir nepaliovė tarškė
jęs, stovėdamas ant kalvos, 
pasispraudęs kriukį po pažas
tim, jo antra ranka atsirėmęs 

kaip senasis 
iš budo ir iš

turime jums 
taipgi”,

didumo šmotas. Viena puse 
buvo tuščia, nes tai buvo pas
kutinis lapas; ant kitos pusės 
buvo viena ar dvi eilutės apsi
reiškimų — tarp kitų žodžių, 
šie žodžiai labiausiai puolėsi 
man į galvą: “Lauke yra šu
nys ir žmogžudžiai.” Spaus
dinta pusė buvo susuodinta 
pelenais, kurie jau buvo pra-[ 
dėję nusitrinti ii' susubdino 
mano, pirštus. Ant tuščios pu
sės ta pačia medžiaga vienas 
žodis, “Prašalintas”. Aš iki šio 
laiko tebeturiu tą keistenybę; 
bet rašto jau nei mažiausio 
ženklo nebeliko, apart įbrėži
mo, kokį padaroma nykččio 
nagu.

Tokia lai buvo pabaiga los 
nakties reikalų. Neužilgo po 
tam, išsigerę po gurkšnį, visi 
nuėjome gulti, išskiriant Jurgį

apie tą žmogų, kurį aš nužud
žiau tą popietį, apie savo pa
ties pavojingą 
biausia, apie tą nuostabų Sil- 
ver’io žaidimą, kurį aš ką tik 
buvau matęs viena ranka lai
kant sukilėlius krūvoj, o kita 

ibesigricbiantį visokių priemo
nių, galimų ir negalimų, pa
galiau susitaikinant su jais, 
kad išgelbėjus savo apgailėti
ną gyvybę. Jis pats ramiai 

i miegojo ir gausiai knarkė; 
vis dėlto, aš jo gailėjaus, atsi
minęs kokie tamsus pavojai 
turėjo apsupę jį ir kokios be
gėdiškos kartuves‘laukė jo.

Ant parolės.
Mane pabudino, tikrenybėje, 

mus visus pabudino, nes aš 
mačiau net ir budėtoją staiga 
pašokant, stovėjusį atsirėmus 
prie adverijos — aiškus, skani

į napną — visai 
Jonas, iš kalbos, 
išraiškos.

“Tamsta, mes 
ką tokio nepaprasto,
jis tęsė. “Mes čia turime gan 
svarbų svečią — ki! ki! Nau- 

stovį, o svar- jas įnamis, ant viso užlaiky- 
jno, Tamsta, ir. jis atrodo svei
kas ir kaip smuikas įtemptas; 
kaip akmuo miegojo šalia Jo
no — visą naktį abu greta iš
gulėjome.”

Gydytojas Livesey jau buvo 
perlipęs tvorą ir jau buvo vi
sai arti virėjo ir aš jau galė
jau nugirsti atsimainymą jo 
balse, kai jis tarė:

“Ar tai Zigmontas?”
“Toks pat Zigmontas, koks 

jis visados būdavo” atsakė 
Silver’is.

Nusistebėjęs, gydytojas ant 
syk staptelėjo ir, nors jis nie
ko 
jęs

nesakė, bet atrodė negalė- 
keletą sekundų nei iš vie

tos pasijudinti.
(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose
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Grandioziška Vaizduotė Nau
jienii Jubiliejaus Vakare

response

Renka depozitorių parašus

The Engiish Coiumn appre
AOULFVARr

was
uieiu * fui Dūk tarai

Lietuves Akušerės

Calumet

Graboriai

Vietinis

1645

AVENUt

Visi Telefonai

Yards 1741-1742Olga Runkis

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI Leavitt St.

ebrangumo

(Neturime sąryšių su firma tuo pačią vardu)

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Lith. Liberty Day 
marked with art 
exhibit, muskate

Istorija — 
Drama — 
Komedija

Arkitektura
Skulptūra -
Kultūra—HdldnaVespenderaitč 
Technika

Musų dailininkas M .Šileikis

Dainininkų ir muzi 
kantų kontestas

Calumet Canale ra 
do skenduolį' - 50 

metų amžiaus

Po to ateis angliakasių, kal
vių, siuvėjų vyrų ir moterų ir 
kitų darbininkų būriai sveikinti 

dienraštį sukaktuvių die- 
. Ateis daktarai, advoka- 
aptiekoriai ir slaugės pa-

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

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

Dirba, kad perorga 
nizuoti West Side 

Trustbanka

obon* Bonlevaro 7042

Trečiadieni, vasario 21 dienų 
8 vai. vakare vėl bus didelis 
musų dainininkų ir muzikantų 
kontestas Mark White Sųu'are 
svetainėje, Halsted ir 30 gat
vė. Kaip pirmesniuose taip ir 
šiame konteste dalyvauja daug 
lietuviško jaunimo, daug gabių

• N DOS 
in* 
ODO

nation, as 
in emerging to

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Aihland Aut 
Tel. Boulevard 2800 

<•» 6515 So. Rocktvell <1
Tel. Republic 9723

ir visiems įžanga yra 
Atsilankykite dalyvau- 
tik pasiklausyti.

—Dalyvis.

geri
ne, . .. .... , ~ ,
tėvą ir motina, keturis brolius, tris seseris ir gimines

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

,“T,r

iš ten bus nulydėtas j šv,

Stanislovo Wallent Walintanavičiaus giminės, draugai

kito nerasta, apari 
išduota sau-

Miss Aldona Briedis dis- 
played her technical skili in 
her rendition of three com- 
positions for the pianoforte. 
She is a promising performer.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 

tampa* 67tb ir Ai
Telefonai GrovebiD 1595

Ateis simbolai sunertomis 
rankomis reiškiantis Darbinin
kų vienybę, kadangi Naujie
nos ja palaikė lietuviuose. Or-

Po to seks simboliai Dainos, 
Dramos, Komedijos, Muzikos, 
Literatūros, Poezijos, Istorijos, 
Tapybos, Arkitekturos, Skulp
tūros, Kultūros, Technikos ir 
Aviacijos ir visi spiesis apie

Pastaruoju laiku, nežiūrint 
visų klinčių, pradėta daryti žin- 
ksniai, kad perorganizuoti West 
Side Trust and Savings Bankų, 
Roosevelt Road ir Halsted 
Street, kuris yra Uždarytas rruo 
bankų moratoriumo, kovo mėn.

Planas, kuris manoma įvykin
ti yra sekamas: atmokėti de 
zitoriams 40% įdėlių, o 60% 
palikti ant toliau, iki nebus 
išparduotos visos vertybės, ku
rias bankas turi.

Tam tikslui depozitorių ko
mitetas renka parašus ir • 
gu pasiseks surinkti atatiųka- 
mų sumų parašų, tai neužilgo 
naujas bankas pradės veikti.

laidoiuvli* kuopigiaaiiai. 
o «neų

Naujienų reiškimas musų gyvenime bus 
parodytas daugeliu simbolių 
ir gražių abelnu vaizdavimu

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgą* 

H42 ARCHER
Telefonai Virgiui* 0036

* n DOS
40© 
1OC 

i-tnridirnu

visiems simboiams yra pagaliu-* 
nęs atatinkamus simboliškus 
paveikslus, maskas, žibintuvus, 
širdis, lyras ir tt.

definlte atmosphere through 
an oil medium was espeeially 
evident in his painting of an 
outlyihg street in Vilnius.

Mrs. Kleitsch - Grigaičiui, 
herself a Lithuanian and well 
known as a patron of ant, did 
an honor to Lithuanians by 
providing her late husband’s 
work as an elegant setting for 
the celebration of Lithuania’s 
liberty.

An oppressed 
Lithuania was 
a glorious, unencumbered free- 
dom does so with the brilliance 
of sudden dawn. And such was 
the tonai charm of Miss Bar
bara Darlys-Drangelis who edi- 
fied with her crystaline so
prano every ideal of Lithuania. 
Her ascension to the heights 
of prima donna in the Chicago 
Civic Opera paralleled the re- 
public’s struggle toward unre- 
strained self-expression.

In her interpretation of Pace 
Pace mio Dio from La Fortą 
Sorza Destino by Verdi, Miss 
Darlys swayed her intently re- 
ceptive audience from mood in- 
to mood, from dizzying ex- 
hileration to soothing passive- 
ness. Even the uninitiated

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangu*

718 W. I8th St
Tel. Monro* 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

talentų pasireiškė. Todėl, šio 
kontesto rengėjai Jos. F. Sud
riko korporacija yra paskyrus 
daug brangių dovanų, kurias 
visi gabesni dainininkai ir mu
zikantai turi lygias teises iš
laimėt!. Į kontestų įstoti dar 
nėra per vėlu. Jie atsibuna kiek
vienų trečiadienį viršminėtoje 
vietoje 
dykai, 
ti arba

• aiandai '▼*« 
alanda »>liar<

Tel. Lafayett* 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauji Chicago j* 

ir apielinkėje.
Dideli ir graži 
koplyčia dykai. * 

4092 ARCHER AV

plačiu užsiuto j i- 
pat bus atliktas 
širdingam prita

ni ūsų

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.l. RBPUBLIC 3100

4 sūnūs Petrą, Povilą, 
Joną ir dukterį So- 

Lietuvoi seserį Petro
nėle ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3855 W. 65 St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
vasario 21 dieną, 9 vai. ryto 
iŠ namu i 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, Sunai, Duktė. •

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

Lachavicli ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja
Reikale meldžiame etsiSankti, o 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 251C

2314 W 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

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

listener was moved by the 
brilliance of her voiec so deep- 
ly did it send her every feel- 
ing into his heart.

Miss Darlys possesses a voice 
that is both rich and ethereal, 
both powerful and delicate in 
its flexibilty. With her drama- 
tic ability she actually lives 
the song she sings calling forth 
every sympathetic 
from the listener.

Her second song, Klajonės by 
Salome Cherry, was espeeially 
infeotious with its moodiness. 
It brought unceasing 
ciative applause which she re- 
taliated with an encore giving 
the airy little song, Agonėlės 
by Gruodis.

Maestro Sacerdo<te, inter- 
nationally famous creator of 
opera atars who had worked 
with Melba for fifteen years, 
accompanied Miss Darlys.

Mr. Kalvaitis, Consul from 
Litjiuania, revealed his accom- 
plishment as a musician with 
a piano imterpretation of 
Lithuanian Symphony. 
every touch of the keys 
rich with the feeling of an 
ist, an ability seldom seen even 
amidst the upper sutrata of 
pianists.

Ofiio telefonas Prospect 1028 
Rez ir ofisas 2359 

Tel. Canal _

DR. J. K0WARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W. 63rd SU Ckieage

MONTVID M 
'Vest Town State Bank Blds 

2400 W Mcdiaon St 
<ki 3 po pietų 6 ik’ » 

Tel Seelev ?B0 
>»tD8 telefoną* Bron«wick 04©

Barbara Danys sings at 
Kleitsch Exhibįt at Drake

In commemoration of the six- 
teenth anniversary of Lith
uania’s liberty, a resplendent 
group of Chicago Lithuanians 
headed by Consul and Mrs. A. 
Kalvaitis attended an art ex- 
hibit and musicale lašt Friday 
evening in the Tower salon of 
the Drake holel.

The versatile brush of the 
late Mr. J. Kleitsch, bringing as 
it did landscapes and portraits 
from every corner of the globė, 
revealed a subtle power of in
terpretation on canvas. His 
ability to catch and transmiit a

laikraštis. Ateis ti, nes ir
Apšvietos simbo-i Naujienų 

kadangi) Paskui sueis musų draugijų
lietuviai matė' atstovai su savo vėliavomis ir

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel Drexel 9191_____

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

OfitM 8102 So. Halsted SL 
arti Slst Street »

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

dieną.

11 valanda, cvte
3 valanda* vakar*
iii karoirradiamo

Darbo simbolis ir s todamas į kakluvių dienoje. Ateis spor- 
šale Naujienų paliudys, kad tininkai golfininkai, tennis lo- 
Naujicnos buvo darbo žmonių šėjai, base bąli, foot-ball ir ki- 
ištikimas laikraštis. Ateis ti, nes ir jie nebuvo užmiršti 
Pažangos 
liai su žibintuvais 
per Naujienas 
tuos žibintuvus

Ateis Dailės simbolis su pa 
lėtu paliudijimui 
lietuviuose buvo daugiausia 
įvertinta per Naujienas.

Ateis trvs simboliai reiš
kiantis Tautos Meilę su dide
lius širdimis paliudijimui, kad 
per Naujienas lietuviai pažino, 
kas tai yra tikra tautos ir tė
vynės meilė — tyra, be jokių 
politikų. Orkestrą tuo sykiu 
gros “Lietuva tėvynė musų’’.

JOHN B BORDEN 
uIBTUVIi ADVOKATAS 

105 W. Monro® St., prie Clark 
Telefoną. 9tate 7660: Valuulo* 9—4 

W. Side: 2281 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PaaedUio Seredo* Ir P«t»yčlo» vajr I W I 

Telefoną* Omai 81M 
Namai: 6459 S. Rodnrell Streęi

Uteralako. Ketverro Ir luiste* v»k, V Iki • 
*•*>«!*« »M«

Rm 6600 South Arttūtm Avtnu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halttfd SttM 
CHICAGO. ILL.L J. ZOLP 

GRABORIUS 
1646 West 46th St. 

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
1327 So. 49th Ct.

Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai

SIMONAS PHILLIP
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Kazimierą po tėvais Mi- 
caitė 
Simoną

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Phv*ical Tberao-

Midwif» 
5out^

'į, ' Ąvenu,
Phon*

Hemloct 02*
V/V Patarnaut? pri* »im 

dvmo namooM »» !’ 
(toninė.* duodn n?

electrh rreat 
meni ir magnerir

Moterim* ir rnergi 
ĮyflBfeBE norai patarimai 1o 

▼anai

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So, Herųiitage Avenue

priklauso nuo Naujienų ir nuo 
jų svarbos lietuvių visuomenė
je. Ateis groserninkai, buče- 
riai, real-estatnikai ir kiti biz-

Nugabentas j lavoninę; kas jis 
— nežinoma

BLUE ISLAND 
kanale prie Western Avė. va
sario 17-tų, Blue Island poli
cija rado skendinį vyra, ap’e 
50-55 metų senumo — juodais 
pražilusiais trumpai apkirptais 
ičsais — plika galva 
10 colių, svorio apie 160 sva 
rų. Tamsiai rudas paltas, šven
tadieniniai žali marškiniai — 
vilnoniai rudi apatiniai, juodo: 
kojinės — juodi čeverykai — 
su kailiu viduj.

Nieko 
unijos ženklo 
šio 1933 metais iš A. M. C 
B. N. of A

Jo lavonas tapo nuvežtas į 
Cook County 
(morgue).

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialiu ai 
Palengvins akių įtempimą kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo nervuotumo skaudama 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę Prirengia teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuos* egzaminavimas daro 
mas su e’tktra. parodančią mažiausias 
klaidas Speciali ątyda atkreipiam į mo 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus., 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos oi 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Yards 1’^3

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reik* 
lamii Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO ILL

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesni n patogesni riet. 

3325 So. Halsted St.
Valandos ooo 10 rytu iki 2 po picr* 

«i ano 6 ik' * vakar* 
««ntadi*man aoo 10 iki • • 

*hon« Boal*»ard 8481

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2515 W. 69th St 
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hemlock 6141

A. L Davidoms, M.D.
VI ir h ig ar Avenue 
Kenwood <10*’

Gydytojas ir Chirurgas 
nfj.a* *64« S ASHLAND AVF 

Ofiso vai*1 Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.i Boulevard 7820 

Namų Tel* Prospect 1930

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Uarqu»tt9 Rd. 
rtesian Av»

1 ■

Valandos nuo 9 iki H ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, teredomis po pietų it 

nedėliotais pagal lusitarimą.

Siunčiame Gėlės Telegramų į viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St.. Chicago. UI. 

Phone Boulevard 7814

9 Hsisted Su 
• * noo A 10 k 
oaea> <etartl

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
<631 South Aihland Avinui 

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

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

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos’ 1—3 it 7—8 

Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rttidincijt 6631 So. Californii Avi 

Telefonas Republic 7868

J. F. RADZIUS
Incorporated - 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
*68 W I8th St. TeL Cunui 4174 

CHICAGO ILL

pasveikinimais Naujienoms.
Po lo ateis musų jaunuome- 

kad Dailė nė, musų viltis ir pasigerėji- 
apsups gražų ir įspu- 
pa veikslų išreiškiantį 
šeimynos puikumų ir 
pažangų.

ateis Lietuvių Vi- 
asmenyje daininin- 

padainuos Naujienoms

mas ir 
dmgų 
lietuviu 
lietuvių

Pagalios 
suomenė 
kės 
pasveikinimo dainų.

Tada visi Naujienų sveikin
tojai užgiedos gražų Naujienų 
Himnų, ir tuo pasibaigs vaiz
duotė.

Musų gražiosios mergaitės 
vaizduos sekamus simbolius: 
Pažanga — Adelė Rakauskaitė 
Apšvieta — Albina Trilikaitė 
Dailė — Jadvyga Goštautaitė 
Tautos Meilė — Jean Šoris

Leoną Asciliulė 
Jozefiml Markus 

Darbininkų vienybė — 
Onytė Vičas 
Helena Vičas 

Daina — Aldona Miller 
Muzika — Aldona Gura 
Literatūra — Vera

S t radom skaitė 
Helena Valentinaitė 
Francis Barisas 
— Helena

Comenduley
Adelė Petraitis 
Eleonore Lileikis

Markina Asciliutė 
Milrcd Butkus

Tel. Yardj 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinių* 

Kreivai Aki* 
Ištaiao.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th St 

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

Nedėliomii 10 iki 12 vai. ryto

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS 

< ** huropot u oil
tmojoj outgį.

v ALANbOS 10 U A M 
‘ P M SekmadieoMu 

Jie ai ai* oagal «a*itanoią

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tek Latąyette JOSI .

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer av^ kamp. Franciacoav.

Phone Hemlock 2061

Ui** J H 
DENTISTAS 

6558 So. Westem Avenue
Valandos t Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis inlig sutartie*. 
CHICAGO, ILL.

Dentistas
So. Ashland 4ve 

*m 47tb Street 
lando* ano 4 iki 8 «aka.

\*r*do pagal intartj

Uf-»o Fel. Boulnard 5914

DR NA1KEL1S
w 35tb St
>5tb t» Halsted Sta.;

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowp Avė 
Tel. Victory 5904 

•♦•so . a landos, au© 2-4 ano ’
M.dčldienian ragą* *>tartt

«.*ttt*i»> Onklarai
.•oru, 

Manai

f K KLIAUGA
DENTISTAS

W Margu et t e Rd
’bon. HEMLOCK *82*

’ TĖVAS
Jeigu Norite Dailumo fe Nebrangumo 

Laidotuvėse.........Pašaukite........

REPublic 8340

tel 4oo1*»sr<i 501'’ 
Rey r»l Vieton 234) 

DR BERTfASII
* Sfi M

oi Ji *5th 
«a ando* no*
* .4*1*1..

R Rutkauskas. VI D 
**42 South tVesfern Avinu* 

Tel ' jfaver*. *'**

DR HER ZM A
IS RUSUOS 

.jerai lietuviam, ttnoma* pei • * •• 
tu* kaipe oarvre* ąvdy«ojai -bimrųa. 
akušeri*

Gvdc įtaigia* u ebromika* liga* 
moterų t* *aikų pagal naujausia* 
todu* X-Rav »» kitokio* *lektro> ori* 
• *iaa,

>f«ta» h Laborarorn*
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

. «ian<lo* nuo 10- 12 pietų t* 
>nr 6 ik’ 7130 *>1 vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijo* telefonai 

Hydi Pttk 6755 ar Centro! 746*

Tai bus nepaprastas reginys. 
Didelis reginys. įspūdingas 
reginys.

Sutaisytas 
inu. Taip 
ačiū meilei, 
rimui ir entuziazmui 
jaunuomenės, kuri taip gražiai 
ir giliai įvertina Naujienas, Naujienas taip kaip jie spie 
kaipo svarbiausių laikraštį su- čiasi tikrajame gyvenime, 
kuriantį musų visų lietuviškų F 
gyvenimų Chicagoje.

Tai bus drama be žodžių
Naujienos bus apsuptos sim-'savo 

Boliais. Jie ateis ir pareikš noje 
Naujienoms, kad ačiū Naujie- tai, 
noms jie galėjo tarpti ir išsi-, rodymui, kad jų gerbūvis daug 
plėsti lietuviuose. Mokslo sim 
bolis ateis ir stos šalę Naujie 
nu paliudijimui, kad Naujie 
noms jis yra dėkingas už j(

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

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

Pasiliko dideliame nuliūdima moterį Oną, po pirmu vyru Eže- 
rinskienę, po tėvais Katuliutė, brolį Juozapą Grand Rapids, Mich., 
švogerį ir švogerką Kazimierą Miliauskius, švogerį Kazimierą Ku
tulį, dėde ir dėdieną Rokus, dėdę ir dėdiene Eringiuą Springville, 
UI., dėde Joną Valantinavičių, pussesere Veroniką Erengikę, pus
brolį Steponą Roką, pusbrolį Antaną Grigaliūną, pusseserę ir švo-

Uksus, pusseserę Zaurienę, pusseserę Kucenę, pussesere Ule- 
ir švogerį UH, ir gimines, draugus ir pažįstamus, o Lietuvoj

Kūnas pašarvotas, randasi 2455 f- - - “ -
i Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. par, bažnyčią, kurioje atsibus gė^ 
dulingos pamaldos už velionio sielą, o u ... \
Kazimiero kapines.

Visi a. a . ......_______  .. .. . . , .
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su« 
teikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, Tel. Monroe 8377,

•

■ i a '



Rytoj Rinkimu Vakaras 
ir šokiai

PRANEŠIMAS
Antradieni!?, vas. 20, 1924

Draugijoms, kurios formaliai 
dalyvaus Naujienų Jubilic* 
jaus vakare.

Teisėjai jau parinkti, ir vasario 21 d. jie 
turės išrinkti “Miss Naujienos”

Svarbus ir nepaprasti rinki
mai įvyksta rytoj, vasario 21 
d.. Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

Susirinkusi publika ir pa
rinktoji Kontesto teisėjų ko
misija turės progos čia pama
tyti visą penkiasdešimtį gra
žių. malonių ir mandagių lie
tuvaičių, iš kurių viena pataps 
“Miss Naujienos” — Naujienų 
Jubiliejaus vakaro karalaitė ir 
Naujienų vaizduotoja — sim
boliu grandioziškoj Naujienų 
Reiškimo Vaizduotėje vasario 
25 dieną Ashland Auditorijoj. 
Ton tūkstančiai lietuvių gro
žėsis ja, gerbs ir sveikins.

Nestebėtina todėl, kad šian- 
den mes visi esame susidomė
ję — kas bus ta laiminga lie
tuvaitė, kuri taps “Miss Nau
jienos”.

Tą klausimą mums išspręs 
teisėjai. “Miss Naujienos” kon
testo teisėjų komisija susidės 
iš sukamų asmenų:

NORA GUGIENE, mums vi
siems gerai žinoma artiste, 
kritikė ir dailės mylėtoja.

DR. AL. DAVIDONIS, kurs 
yra ne tik geru daktaru, bet 
taipgi dideliu filosofu ir este
tu.

DR. M. T. STRIKOLIS, dak
taras ir dailės mylėtojas, bu
vęs teisėju renkant karalaitę 
Lietuvių Dienai pasaulės paro
doje.

M. ŠILEIKIS, žymiausias 
musų dailininkas, kurio pa
veikslais grožisi visi Chicagos 
gyventojai be tautų skirtumo.

K. AUGUST, Naujienų re
dakcijos štabo, narys, dailės 
kritikas, atsižymėjęs savo be
šališkumu.

VYTAUTAS TARUTIS, rim
tas musų jaunimo atstovas, 
dailės mylėtojas ir artistas.

KL. JURGELIONIS, dailinin
kas iš daugelio pusių. Naujie
nų Jubiliejaus 
jas.

Iš šitų teisėjų mes be abe
jo galime laukti didžiausio be
šališkumo. Jų nuosprendis 
bus galutinas.

Rinkimų vakaro tvarka bus 
tokia. Pirmiausia pasirodys 
publikai ir teisėjams viena po 
kitai visos kontestantės atvy
kusios į šį vakarą. Kuri iš jų

vakaro vedė-

pns-rinkta. Jos vardas bus 
kclbtas ir ji pati išeis sutikti 
širdingus publikos sveikini
mus, prie griausmingos muzi
kos. Ant jos galvos bus uždė
tas rožių vainikas, ir ji pereis 
į globą savo garbės palydovų 
— eskortų. Jos eskortais bus 
keturi Šaunus Chicagos jauni
kaičiai, būtent:

Vladas Jurgelionis, 
Petras’ Beinarauskas, 
Al. Nekrash.
Michael Kaziunas.
to prasidės vėl šokiai,

Draugijų atstovai, kurie yra 
paskirti formaliai dalyvauti 
Naujienų Jubiliejaus vakare, 
yra prašomi būtinai atvykti į 
generalę repeticijų pelnyčio], 
vasario 23 d., Ashland Audito
rijoj, 7 vai. vak. Ashland Au
ditorium randasi kampas Ash
land ir Van Bureh, įėjimas iš 
Van Buron. čia bus nustatyta 
tvarka, kaip reiks sueiti sce
nom Pėtnyčioj nėra būtina at
sinešti vėliavas, bet nedėlioj 
vėliavos reiktų turėti kiekvie
nai draugijai.

— ..........- . ........................ —
IS 18-&!

štai mergina, kuri turi daug 
ambicijų. Nori iškilti aukštai 
šAvo darbais, ypatingai tarp 
lietuvių — Mildred Butkus. Gi
mė Chicagoje. 18. metų turėda
ma įstojo j Harrison High 
School, kurių baigė, kuomet 
buvo 17 metų. Nori mokintis 
teisių. Priklauso prie “Birutės” 
choro ir visuomet norėjo daly
vauti “Naujienų” koncertų pro- 
gramuose. Sako, šįmet ji turin
ti tų progų. — BB.

RADI O
i.i. i ... .o', iii.i Hrmmi *

DR. A. JUOZAITIS 
PER RADIO

CIVIC OPERA — Franz Le- 
har'o operetė “Čigonų Meile” 
— “Zigcunorliebe” — kovo 4 
dieną.

AUDITORIUM-7Montc Car- 
lo Bailei Russo — kiekvienų 
vakarų iki vas. 23-čios d. 
Premjeroje, vas. 16 d., susilau
kė didelio pasisekimo. Verta 
aplankyti. '

CHICAGO — Jnnet Gaynor, 
Lionei Barrymore — “Caroli- 
na”. Scenoje Doris Kenyon. 
Programas -geras ir įdomus.

irPo 
visi galės šokti ir linksmintis 
kiek tik norės.

Kas tik žingeidauja “Miss 
Naujienos” rinkimais — visi 
yra kviečiami rytoj atsilankyti 
ir būti linksmais liudytojais 
šio malonaus įvykio, po kurio 
lauksime nedėldienio ir Jubi
liejaus celebracijų.

Balsavimo Eiga

42—F

11—N.
51—M.

Lauchinskaite ... 
Barisas .............
Rakauskaitė .....
Vespcndraitė ... 
Butkus .............

Mikna ...
Malela
Kiela ....

MissNaujlenos 
Kontestas

Elena Vespenderaitė 
Konteste

Miss Naujienos konteste da
lyvauja jauna dainininke ir ak
torė, Elena Vespenderaitė. Jos 
balsai kasdien auga, ir girdė
ta nuo jos mėgėjų, kad dauge
lis savo balsu‘s laiko, žadėda
mi pasiųsti paskutinėmis die
nomis.

Elena visiems žinoma. Dau
gelis girdėjo jų koncertuose ir 
parengimuose ir Pirmyn cho
ro operetėse. Dalyvaudama 
operetėje “H.M.S. Pinafore”, 
statytoje Harrison mokykloje, 
ji užsipelnijo daug pagyrimų 
nuo dalyvavusių svečių, 
pertų, iš Civic Opera.

Mėlynakė, šviesiaplaukė, 
na turi gerų ateitį dainos 
tyje. Ji jau* gavo daugelį
kvietimų dalyvauti svetimtau
čių choruose, bet ikišiol paau
kavo visus savo gabumus dau
giausiai lietuviams/ Tai viena 
jauna žvaigždė, kičri ateityje 
nušvies lietuvių tautų Ameri
koje. Murza.

eks-

Ele- 
sri- 
pa-

šiandien 7-tų valandų vaka 
re iš stoties W.G.E.S. duoda
me Peoples Rakandų Gamybos 
Co. krautuvių, radio programa 
girdėsis gražios dainos, muzika 
ir įdomios kalbąs. Kaip patir- 

programo išpildyme daly 
radio

ta
vaus garsusis “Peoples 
kvartetas, solistės, p. H. Bar- 
tush, O. Skeveriutė, A. čiapas 
ir kiti.

Kalbės Dr. Juozaitis, DDS. 
Bus ir čalis Kepurė ir gera bei 
nauja muzika, o prie to daug 
visokių pranešimų ir įdomy- 
bių. (Sp.)

Ciceros Lie t u v i ų 
Liuosybės N. B-vės, 

dalininkams

vi- 
su-

University Club at the Lith
uanian Consulate.

The subject of his talk. will 
be “The Lithuanian versus the 
American student”.

It is the Consul’s object to 
portray, in his leeture, the 
place that the student of today 
holds in the sočiai, political 
and economic pieture of this 
country and of Lithuania. He 
will point out the analytical 
comparison in each of the three 
phases with an eye to the re- 
lative measure of development 
and <the possibilities of it.

Young Lithuanians will espe- 
cially find this and subseųuent 
leetures interesting because 
they will discover exactly where 
and how thcy fit into the ac- 
tivities of America. They will 
see their relation <to the activ- 
ities of their fellow-men as 
others see it. And they will 
find what may be expected of 
them.

The leeture, which is the first 
of a series to be presented by 
the Lithuanian University 
Club, will be open free to the 
general public. It will begin at 
9 o’clock in the evening and 
will be held at the Lithuanian 
Consulate, 100 E. Bellevue PL

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Į CLASSIFIE D APS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yard* 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuveža m e ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 3400 S. Halsted St.

O SVARBIAUSIAI
ASHLAND BOULEVARD 

AUDITORIUM — Vasario 25 
“Naujienų” 20 metų jubilie
jaus iškilmės.

Four men picked 
as eseorts to

“Miss Naujienos”
Four young Lithuanian 

gcntlemen have been seleeted 
to act as honorary eseorts to 
“Miss Naujienos”.

As soon as “Miss Naujienos” 
is chosen by the board of 
judges at the “Miss Naujienos” 
bąli tomorrow night, Mr. Peter 
Reinarauskas, Mr. Michael Ka- 
ziunas, Mr. Al. Nekrash, and 
Mr. Vladas Jurgelonis will step 
fonvard and take her under 
thejr official wing.

From then on, whcreever 
“Miss Naujienos” will go, therc 
will go her four eseorts. She 
will be attended in every movė 
she makes whether it be to the 
dance, to the pho<tographer, to 
her home or finally, to thė 
grand celebration of Naujienos’ 
tvventieth anniversary next 
Sunday night.

It is the plight of the for- 
tunate yoųng Jady įto have a 
wide variety of pursuits in her 
four young tOrtipanions. For 
instance, Mr. Nekrash ia a 
businessman of no mean abil- 
ity bcing associated with his 
father in furniture retailing 
On the other hand, Mr. Kaziu- 
nas is a rapidly elimbing attor- 
ney at law. Mr. Beinarauskas 
is a promising medical student, 
while Mr. Jurgelonis turns his 
efforts to the journalistic pro- 
fession.

NEW YORK .................... .... $ 7.00
LOS ANGELES ..................... $25.00
I visas kitas vietas žemiausios ratos.

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

Financial
Finansai-Paskolos

PRANEŠIMAI

Savininkai 
DEFAULTED FIRST MORTGAGES 

TAIPGI NAMŲ SAVININKAI
Pamatykite mus — jums bus nau

dinga ištirti musu konstruktyvų mor- 
gičiu sugrąžinimo planą.

39 S. LaSalle St. 
Kambarys 1314

North 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.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

Musical Instruments
PARSIDUODA ARMONIKA. Par

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

Gerbiami Dalininkai-ės:
Ciceros L. L. N. B-vės 

suotinas metinis dalininkų 
sirinkimas įvyks trečiadienį,
rytoj 21 d. vasario, savoj sve- 
tainėj, kaip 7:30 vakare.

Gerbiamieji! širdingai esate 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimų, nes tilsit progų iš
girsti finansinį t raportų 1933 
m. iš Bendroves* stovio. Be to, 
bus renkami Revizijos komi
teto nariai, 1934 m. Dar kar
tų primenant, btikit visi dali
ninkai, ir bukit laiku.

^'B-vėų Sekr.

Partners Wanted
PASAULINES Parodos proga. 

Reikia partnerių pagelbėti finan
suoti. Pastebėtina propozicija. 
Sanitread Products, 444 W. Grand 
Avė..MOHTOAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznii pamalu* ta* reitingam*

NSURANCE, NOTARY PUBLIC 
JERKAM LIETUVIŠKUS BONU? 
IUNČIAM PINIGUS į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Vakar iki 3 vai. kontestan
tės turėjo balsų, kaip seka: 
8—V. Stradoniskaitė .... 13,120 

1—Jean Šoris .......  11,270
5—S. Kampikaitč ....... 10,860

8,820 
8,340 
5,350 
4,530 
4,200 
3,650 
3,590 
3,390 
3,100 
3,030

14—A. Sabaliauskaitė .... 2,910
10—A. Grigonis . .......  2,900
25--S. Sadaliutė .......... 2,870

Ascilla .............. 2,370
2,230 
1,750 
1,490 
1,360 
1,350 
1,240 
1,030 
. 950 
. 860 
. 780 
. 720 
. 700 
. 680 
.. 660 
. 640 

590 
. 590 
. 570 
. 560 
. 520 
. 440 
.. 430 
.. 360 
. 360 
. 320 
.. 250 
.. 130 
. 130 
.. 120 
.... 90 
.... 70 
... 50

7—H.
45—H.

26—H.

19-M. 
38—A. Navickaite ....
43—R. Kartanas .....
27—A. Zewall ........
32—A. Petrauskiule . 

Valentinaitė . 
Treigytė .......

Samuliutė ....
Balčiūnaite ... 

Adomaitė .....
Mikulskaitė ... 
Chernauskaitė 
Lileikis ........
Gurevičiūtė ... 

48—S. Lauksch ........
neatvyktų ar nestotų prieš pu- 37—U. 
bliką ir teisėjus, skaitysis pa- 24—M. 
sitraukusia iš kontesto. Publi
ka galės išreikšti savo simpa
tijas rankų plojimui, bet pub
likos sprendimas ar simpatijų 
rodymas su tuo ir pasibaigs. 
Tas neturės jokios įtakos į tei
sėjus. 

Kada visos kontestantės bus 
pasirodžiusios publikai, uždan
ga nusileis, ir prasidės šokiai. 
Už nuleistos uždangos teisėjai 
toliaus tęs savo darbą, kol ne
išrinks karalaitės prisilaikant 
kontesto taisyklių. 

Kada uždanga vėl pasikels, 
“Miss Naujienos” jau bus iš

30—E

Klebonas .. 
Palsis ....

Gurevičiūte 
Petkus ....
Pacevičiutė 

Rimkus ....
Mileriutė ..31—A.

41—A. Jurėnas ....
46—C. Mačiulis...

Wiczus ....
Mitkus ....
Butėnas ....
Baitis .......
Jogminaite 
Kociutė ....

39—F.

21—B.
36—0.
47—J. Gruodis...........
44—J. Yates ...............
13—M. Kazakevičiūtė

j/ ------------

“Miss Nau j ienos” 
balsavimo kuponas
Balsuoju už ........................... ...................................•—..........

(Kandidates pilnas vardas)

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurių balsuojama.

Kuponus siųskite 

“Miss Naujienos” kontestas 
1739 So. Halsted Street

CHICAGO. ILLU(OIS 

tžėaaateag',iijiifl; mm.1 '/r ,n t. o

Iš Roselando rašo:
“Nežinau kodėl taip yra su 

musų Rožių žeme. Rodosi, tu
rime gražių ir populerių mer
gaičių Miss Naujienos kontes
te, bet kaip matyti, jos labai 
toli pasilikusios nuo kitų.

“Dėl ko mes taip aptingome? 
Subruskime, roselahdiečiai, jei
gu norime, kad musų “rožės” 
šjmet žydėtų. Visi balsuokime 
už vienų musų vietinių mergai
čių. —A. P. P.”

A. P. P. žada savo balsus 
atiduoti p-lei Julei Saduliutei.

Iš Garfield Parko:
Subruzdo garfieldparkiečiaų 

bet ne vien jie, ir visa Chica
gos apielinkė i talkų p-lei B. 
Lauchiškaitei, siųsdamos jai 
balsus, ši p-lė liepos mėnesį 
baigs Marshall High School 
mano lankyti universitetų, 
buvo parvažiavusi į Lietuvą 
savo dėde.

“Mes garfieldparkiečiai gali^ 
me ištikro pasididžiuoti turėda
mi savo apielinkė j e tokių gra
žių ir išmintingų lietuvaitę. 
Todėl, nebus nuostabu, jei ji 
laimės <sMiss Naujienos” titu
lą, —Viktorija Laitvėnienė.

ir
Ji 
su

P-lė Helen Valentinaitė

“Lietuva Benas” Pnsiraiykitc | motų apnik*

Musų prašo pranešt, kad “Lie
tuva” benas, nežiūrint, kad kai 
kurie jo nariai gyvena Cicero j e, 
veikia Chicagoje ir yra Chica- 
gos organizacija.

Teatras ir Ekranas
Mr. Kalvaitis to 

leeture before
University Club

FEL LAFAYETTB 1083

2608 West 47th St

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jumt 
mandagiai

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

10419 S. State St.
Klauskite

STANLEY 
2ras floras 

tarpe 5 ir 6 vai. vak.

Vas.

GOODMAN THEATRE—Ko- 
vo 6, 7, 8, 9, 10 statoma Andre
jevo “ANATHEMA”. Vadovau
jamoje rolėje Davydas Itkin, 
Maskvos Dailės Teatro artis
tas.

ORCHESTRA HALI
25 d., 3:30 P. M. antras Civic 
Orchestra of Chicago koncer
tas. Eric DeLamarter, diri
gentas. i Bilietai 
centų. Orkestre groja ir ke
letas jaunų lietuvių. Orkest
ro tikslas lavinti jaunus muzi
kus groti simfoniniuose orkes
truose. 

“ —................................................. .

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas: 
Black Gold. Lumu arba Eger. $6.00 
Mine run, $5.75; ScreeningB, $4.75 
Grandy Mining Co.. Cedaircrest 2011

50-25-15 KUR PRALEISIU 
LAIKĄ

His topic is “Lithuanian versus 
American student”

Mr. A. Kalvaitis, Lithuanian 
Consul, has accepted the invi- 
tation to leeture on Thursday 
of this weck to the Lithuanian

Help Wanted—Malė
__ Darbininkų Reikia
REIKALINGAS antrarankis duon

kepys, pastovus darbas.
2424 W. 69 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA abelnam namų darbui 
be skalbimo, be virimo, turi gyventi 
ant vietos. Tel. Keystone 9894.

KANTER 
Halsted St. 
UIDS 0808

For Rent

Vąsarto 25 d.—-“NAUJIENŲ” 
204ų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE- 
VARD AUDITORIUM.

štai kų ji sako:
I am 17 years old. I was 

bom in Chicago. I belong to 
the Jaunosios Birutės Club.

My parenits have a buteher- 
grocery store at 3658 S. Union 
avė.

My ambition is to be a che- 
mist. I go to Kelly Senior High 
School.

Ir iš to galima suprasti, kad 
p-lė Valentinaitė pasitiki savo 
pastangomis studijose, bet ir 
pasitiki, kad ji galės savo gro
žiu ir populeriimu laimėti “Miss 
Naujienos” titulą.
.... * - -*----------- Franlc 'Bulavv: ’
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THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS. BREVVERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
-Distributora

4352 So, Mozart St.
Lafayette 7846

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

AKIŲ EGZAMINACIJA DYKAI! 
Ifierzaminuoklte pavo akis dykai pas 
Ekspertus Optometrlslus. 'Akiniai užra
šomi tiktai būtiname reikale. Pasinau
dokite musu dykai pasiulijimu I RSmai, 
sroYrti pritaikinti stiklai ir QQ
Itesas $10. vertes ■ UI — ..... .....
šis pasiulljimas tiktai trumpam laikui. 
AstlgniatiSki Stiklai truputi brangiau.

DBS. A. A. LIEBERMAN & 
STERNBERG

kambariai 1010-1011. 4Tel. Central 0505 
i u m f' iin—s1

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 reorgaųizącija reiškia tuojaus 
cash išmokėjimą 40% visiems de- 
positoriams. Del tolimesnių infor
macijų šaukite Randolph 0301 arba 
nueikite-i-bile-vieną.-...virš- minėtų 
vietų. s '

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
culturos Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtine $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti- 
loj—pašalpa ir pomirtinė išmo
dama. Nariams nėra bausmių už 
.lelankymų susirinkimų, vakaru ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi- 
ios daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $80,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

RENDON 4r5-6 kambarių flatai, 
$10.50-$15.50, arti leikos, 1 blokas iki 
gatvekarių, J. C. gelžkelio ir busų. 
Atsišaukite 752 E. 37 St. arba tele- 
fonuokite Oakland 1670.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Alaus Tavern, biz
nis įsteigtas per 80 metų, su namu 
arba atskirai. 615 W. 16 St. Tel. 
Canal 0394.

SALIUNAS ant pardavimo lietu
viu apielinkėj. 4547 So. Ashland Avė. 
Tel. Yards 8635.

PARDAVIMUI arba rendon įsteig
ta vaistinyčia ant gero kampo — 
Western Avė. Pastebėtina proga 
įsteigti gera bizni lietuviškai kal
bančiam vaistininkui. Del tolimes
nių smulkmeiųj atsišaukite

CALEK - VLCEK CO.
5100 So. Marshfield Avė.

Tel. Hemlock 0680

Real Estate For Sale 
Natnai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA — Augštos rūšies 
bizniavus lotas ant 63 prie Rockwell. 
pietų pusėje gatvės. Kaina labai pri
einama, arba mainysiu ant bizniavo 
ar apartmentinio gero namo.

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

, Tel. Victęry 0765




