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New York Užpustytas Sniego SUGRIAUTI KAROLIO MARKSO DARBININKŲ RŪMAI VIENNOJE Kenosha Simmons 
streikas užsibai
gė kompromisu

LIETUVOS ŽINIOS

Del šalčio ir sniego visas judėjimas yra ap 
sistojęs. 35,000 žmonių bando iškasti 

miestą iš po sniego pusnių
NEVY YORKAS, vas. 20. — 

New Yorkas šiandie yra užša 
lęs ir palaidotas sniego pusny
ne. Pirmą kartų nuo 1888. m 
garsios pūgos liko sustabdyta 
veik visa transportacija, kuri i 
aptarnauja 10,000,000 žmonių. 
Sniegas įsigavo net į požemi
nius kelius ir ten pakrikdė 
traukinių vaigščiojimą. Gatve- 
karių vaigščiojimas yra visai 
apsistojęs.

sų vaigščiojimas visai apsisto
jo. Net ir sniego plūgai ne 
galėjo atidaryti kelių, ant ku
rių buvo priklota iki 5 pėdų 
sniego.

Northport visos mokyklos li
ko uždarytos. Roselande ge 
ležinkelio stoty liko užpustyti 
20 policistų.

Bušų ir traukinių susisieki 
mas liko sutrukdytas, nes bu* 

■sai nuklimpo sniego pusnyse, o
Birža atsidarė šiandie viena > traukiniai negalėjo per sniego 

valanda vėliau paprasto laiko. ■ pusnis prasikasti.
Bet tik keli biržos mekleriaiĮ 
atėjo ir prekyba buvo labai ne
gyva.

35,000 darbininkų spąstais ii 
pikiais bando miestų iškasti iš 
sniego pusnių ir kaip nors ati
daryti kelius.

Vakar vakare užėjo audra ir 
pradėjo lyti. Lietus vėliau per 
simainė į sniegų ir ėmė stip
riai šalti. Taip kad gatvės pa
sidarė ledinės, labai slidžios 
Dagi namų durys užšalo ir dau
gelis namų reikėjo kirviais ati 
daryti užšalusias duris.

šįryt šaltis pasiekė 9 laipsr 
nius. Tai buvo šalčiausia va
sario 20 d. per 39 metus.

Long Island buvo visai ižo’ 
liuotas, nes traukinių ir bu>

tebesitęsia, 
labai didė

žuvo

Sniego audra praėjo dideliu 
plotu ir siekė net Utica, N. Y, 
o smarkus šaltis sieke Toledo, 
Ohio.

Sniegas ir dabar 
didindamas ir taip 
les pusnis.

Penki žmonės
Sniego audroj šiandie žuvo 5 

žmonės, kurie pasimirė kovoda
mi su sniegu ir šalčiu. Dauge
lis biznio įstaigų pasiliko uždą 
rytos neatėjus darbininkams.

44 miesteliuose Westchester 
paviete užsidarė visos mokyklos, 
vaikams negalint jų pasiekti.

Audra palietė visą Naujųjų 
Angliju ir daugely vietų ma 
žesni laivai yra pavojuje.

Kaip buvo palaidotas 
Vienuos socialis

tų didvyris
Galėjo dalyvauti tik jo šeimy

na. Dagi neleido jo vardą 
uždėti ant kaspino

Toli'VIENNA, vas. 20. 
mam kampe Viennos centrai!- 
nių kapinių liko palaidotas pir» 
mas pakartas Viennos socialiS 
tų didvyris Jurgis Weissel, už 
dalyvavimų mūšiuose Florish- 
dorf priemiesty.

Laidotuvėse dalyvavo tik jo 
žmona ir keli draugai, stropiai 
saugomi policistų. Ant kapo su
dėti du* vainikai— nuo tėvo, 
žmonos ir 4 m. vaiko. Dagi 
neleido užrašyti Weissel vardo 
ant kaspinų.

Visai kitaip buvo laidojami 
skerdikai—42 žuvę kovose su 
socialistais kareiviai, policistai 
ir heimwehr nariai. Jiems su
rengtos labai iškilmingos vals
tybinės laidotuvės kitoje dide
lio kapinyno vietoje.

* Po 19927 m. susirėmimų žu
vusieji buvo palaidoti kartu 
Bet dabar įtūžimas tebėra la 

"ha i didelis, o ir heimwehr at
sisakė nuo bendrų laidotuvių.

Weissel teisme ir laike ko
rimo laikėsi labai drąsiai. Prieš 
mirtį jis parašė du laiškus 
žmonai ir tėvui, žmonai jis ra
šė, kad jis miršta be apgailavi- 
mo savo darbų ir prašė auklė
ti jų sūnų taip, kad jis nege-

dėtų dėl tėvo nužudymo, bet 
pašvęstų savo gyvenimų kovai 
už žmonijos labų. Jis leido žmo
nai vadintis savo mergišku var
du, jei jo vardas darytų jai 
kokių nors nesmagumų. Vedant 
j kartuves paskutiniai jo žo’ 
džiai buvo: “Lai gyvuoja Inter
nacionalas !’’

Po laidotuvių prie našlės pri
ėjo vienas karo teismo teisėjų 
ir jai pasakė: “Aš tarnavau pei 
karų ir mačiau daugelį didvyrių 
ir mirčių, bet jūsų vyras buvo 
drąsiausias kokį esu matęs. Ju' 
sų vyrui nėra ko bijotis, 
vardui nėra jokios gėdos, 
mirė didvyriu“.

Jo
Jis

Masiniai automobi 
lįstų areštai Chica- 

goje už laisnius
Jau ryte buvo areštuota 800 

žmonių. Tikėtųsi visų dienų 
areštuoti 5.000 automobilis* 
tų

buvo

CHJCAGO.—Policijos virši
ninko įsakymu vakar prasidėjo 
masiniai areštai tų automobi
listų, kurie dar neturi įsigyję 
1934 m. valstijos ir miesto lais’ 
nius automobiliams.

Iki 10 vai. ryto jau
areštuota apie 800 automobilis
tų. Iki vakaro policija tikė
josi areštuoti viso apie 5,000 
automobilistų.

Iš priežasties areštų yra ap
gultos laisnjų raštines, 
siems skubinanties išsiimti 
nius.

vi
lais

ORHte

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

• Sauja:
Apsiniaukę, gal sniegas; ma

ža permaina\temperaturoje.
Saulė teka

29.

4 plėšikai apiplėšė
12 gatvės sankrovų

i. leidžiasi. 5

CHICAGO.—Keturi plėšikai 
vienas jų užsidėjęs netikru? 
usus, užpuolė 12th St. Store, 
Halsted ir Roosevelt Rd„ ka 
šienauto ofisų ir iš kasieriaus 
atėmė $1,000, jų tarpe 10,000 
centų ir 4,000 nikelių.

Vakar “Naujienbsen tilpo paveikslas gražių Karolio Markso darinhinkU*’fUtoų Viennoje. šiandie 
dedame paveikslą tų pačių rūmų, kai jie lapo sugriauti kairuomęnės kanuolėmis. Tuos rumus 
pastaityti kainavo $4,000,000 ir juose gyveno apie 2,000 šeimynų. Tai yra pirmas per radio 
gautas paveikslas iš heimwehro suruoštų Austrijoje socialistų skerdynių.

Kodėl nepasisekė 
Austrijos genera- . 

linis streikas

Tremtiniai sako, kad apie pa
skelbimą streiko darbininkai 
nieko nežinojo, suėmus dar
bininkų vadus

BRATISLAVA, čechoslovaki- 
joj, vas. 20.—Austrijos socia
listai, kuriems pasisekė pabėgti 
i čechoslovakijų sako, kad 
heimwehrui pradėjus pulti so
cialistus, profesinių sąjungų 
veikimo komitetas nutarė pa
skelbti generalinį streiką. Bet 
pitolimas buvo taip staigiai pa
darytas ir socialistų vadai liko 
taip greitai areštuoti, kad ne
buvo jokios galimybės pranešti 
apie paskelbimų streiko. Dar
bininkai vis laukė streiko pa
skelbimo, bet jo taip ir nesu
laukė, nes fašistai užgriebė te 

llegrafų ir socialistų susižinoji 
mas tarp savęs ir su visa ša
limo buvo nutrauktas. Pasiųsti 
kurjerai irgi liko išgaudyti. To
dėl sustreikavo tiktai nedidele 
Viennos darbininkų dalis, ku
riai apie streiko paskelbimų 
šiaip taip pasisekė sužinoti.

Visoje kovoje pasireiškė sto
ka vadovybės. Visi laukė va
dų įsakymo, kurių nebegaltcjo 
sulaukti. Buvo suslėpta dau*g 
ginklų, bet apie paslėpimo vie
tas žinojo tik vadai ir jie apie 
tai, būdami kalėjime, negalėjo 
pranešti, čia esą kalta buvusi 
ir perdaug griežta partijos dis
ciplina.

DeF tos priežasties iš apie 
50,000 schutzbundo .narių Vien 
noje kovon galėjo stoti tik apie 
5,000 žmonių; nes kitiems stn- 
kavo ginklų.

2 didžiosios pieninės 
dar kartą nupigins 

pieną
Nuo penktadienio • pardavinės 

pieną po 9c už kvortą

CHICAGO.— Dvi didžiosios 
pieninės, Borden ir Wieland. 
paskelbė, kad pradedant nuo 
penktadienio jos pristatomo j 
namus pieno kainą nupiginus 
iki 9c už kvortų, vieton dabai 
imamų 10 c.

Manoma, kad jas turės pa
sekti ir visos kitos pieninės.

Dabar už pienų yra mokama 
10c už kvortą su pristatymu į 
namus, 9c sankrovose, o nepri
klausomas pieninės pardavinėja 
pienų po 7 ar 8c.

Padegė nepriklauso 
mą pieninę; pade- 

jas suimtas
CHICAGO.—Užpereitą naklj 

vandalai išmušė langų nepri
klausomos pieno sankrovos 3300 
Southport Avė. ir įmetė į rusi 
10 galionų gasolino bakų.

Tečiaus kaimynas pastebėjo 
tų puolimą ir užsirašė vandalų 
automobilio numerį. Sekant tų 
niVmerį liko suimtas Edward 
E. Oenning, 4131 N. Oakley 
Avė., Bowman Dąiry Co. fore- 
mano pagelbininkas.

Kilęs gaisras išvijo 
tris šeimynas.

gatvėn

TW0 HĄRBORS, Minn4,vas. 
19.—Keturi žmonės liko užmuš
ti kai greitai važiavęs sedanas 
įvažiavo JuautomobTliams vilkti 
troką.

Anglių išvežiotojų 
streikas išsiplėtė 

visame paviete
Courtney grūmoja streiko va

dams. Nepriklausomieji ang
lių pardavėjai susitaikė su 
streikieriais

f CHICAGO.—A ūglių išvežio
tojų streikas prasiplėtė visame 
Cook paviete, iššaukus Į strei
ką dar 3,000 anglių jardų dar
bininkų.

Prokuroras Courtney nuo pat 
pradžios streiko grūmojęs strei 
ko vadams net pašaukimu mili
cijos streikų sulaužyti, nepa
liauja grūmojęs ir dabar, nes 
streikierių unija buk esanti ra 
ketierių unija, kuri priklauso 
prie TNT būrio, kurių vadai 
yra apkaltinti dėl raketierys 
tės ir įsakė areštuoti tūlų Loo- 
ney, kuris buk tarėsi su strei 
ko vadais ir yra vienas vadų 
TNT. Tečiatfs pradeda aiškėti, 
kad Courtney tai daro ne dėl 
darbininkų ar kontraktorių la
bo, bet dėl savo pusbrolio Mo- 
riarty, kuris pats yra kontrak- 
torius, bet susipyko su TNT, 
sudarė savo asociacijų ir dabai 
norėtų nugalėti ir TNT ii 
teamsterių unijas, kurios at
sisakė remti jo naujųjų asocia- 
cijų.

Nelaukdamos kol Courtnej’ 
išpildys savo prižadą sutriuš 
kinti darbininkų streikų, nepri
klausomieji anglių pardavėja’, 
jau susitaikė su streikieriais, 
išpildydami jų reikalavimus h 
apie 1,000 darbininkų sugryžc. 
į darbų. Tečiaus mažieji angli- 
įlinkai mažai tųri anglių ir ne
galės patenkinti visų anglių rei
kalavimų, kurie labai padidėjo 
itžėjps Šalčiams.

Dįdžioąios gi anglių kompa 
nijos laikosi tvirtai ir visai 
atsisako tartis su streikieriais.

KENOSHA, Wis.,’ vas. 19.— 
2,000 darbininkų streikas Sim
mons lovų ir geležinių rakau* 
dų dirbtuvėj streikas užsibai
gė ir šiandie darbininkai su 
gryžo i darbą.

Susitaikymas pasiektas šeš 
tadieny, abipusiu kompromisu. 
Kompanija sutiko pakelti algas 
visiems darbininkams 10 nuoš., 
taipgi pagerinti darbo sąlygas 
vairiuose departamentuose. 

Darbininkai reikalavo ir Fede- 
ral unijos pripažinimo, bet tų 
iškovoti nepasisekė, tik kom
panija prisižadėjo nedaryti dis 
kriminacijos tarp priklausančių 
ar • nepriklausančių unijai dar
bininkų. Susitarimų patvirtino 
ir kįtos toje dirbtuvėje esančios 
unijos—mašinistų ir metalo po- 
lišiifotojų.

Net ir streiklaužiai rengėsi 
streikuoti

Keli metai atgal streikavo 
Allen A kojinių darbininkai. 
Bet su pagelba streiklaužių ii 
policijos streikas liko sulaužy
tas ir unistai buvo priversti ki
tur darbo pasieškoti.

Tečiaus šiomis dienomis no.- 
rėjo sustreiku'oti ir patys streik
laužiai. Tečiaus kompanija pa
siskubino jų reikalavimus išpik 
dyti,—mat butų buvusi gėda, 
kad net ir streiklaužiai strei
kuoja.

Vincent McCall Co. darbinin
kai tebestreikuoja. Tarp strjei- 
kierių leidžiami gandai, kad 
savininkas esąs tiek neturtin
gas, jog negalys nusipirkti nau
jų čeverykų. Tečiaus jis užlai
ko šoferį ir tarnaitę, bet dar
bininkams atsisako nors kiek 
pakelti algų.—C. K. Braze.

10 moterų sudegė 
prieglaudoj

Kaunas be susisie 
kimo

KAUNAS.—Sausio mėn. 31 
d. sutsreikavo Liet. Amerikos 
Prekybos B-vės autobusų šofe
riai ir tarnau‘tojai. Iš pat ryto 
nė vienas autobusas nepasiro
dė mieste. Susirinkusius ga 
raže šoferius ir autobusų tar
nautojus p o 1 i c i ja išprašė 
pasiūlydama važiuoti arbd ap
leisti garažą.

šoferiai ir autobusų tarnau
tojai vieningai laikosi ir reika
lauja, kad butų priimti nese
niai pašalinti draugai atgal į 
darbą. Be to, reikalauja leisti 
kursuoti autobusus, kuriuos 
B-vė prieš kelias dienas sustab
dė. B-vė vietoj pirmiau eks
ploatuojamų 22 autobusų da
bar eksploatuoja 16. Tat dabar 
darbininkai ir reikalauja priim- 

Įti pašalintus draugus ir leisti 
kursuoti sustabdytus 6 autobu
sus.

Kaune iki 9 vai. nė vienas au
tobusas gatvėj nepasirodė. 
Daugumas tarnautojų dėl to 
pasivėlino į darbą. 9 vai. at
vykusi policija paleido kelias 
mašinas. Autobusuose už kon
duktorius važiavo patys poli- 
čistai. Nekurias ir mašinas val 
dė policininkai.

BROOKVILLE, Pa., vas. 10. 
—10 senų moterų sudegė gais
re, kuris sunaikino Pennsyl- 
vania -Meni oriai Home prie
glaudų. Viena moterų apdegė, 
4 gi liko išgelbėtos.

žuvusios yra našlės, dukterys 
ar giminaitės civilio karo vete
ranų. Kadangi gaisras kilo 
naktį, kada jos visos miegojo, 
tai joms nebuvo progos gelbė
tis. Net ir atvykę ugniagesiai, 
delei 18 laipsnių žemiau zero 
šalčio^ negalėjo daug veikti.

Per šiuos šal-

Penki žmonės nu 
troško garažuose
ŲHICAGO’.

čius garažuose nutroško nuo 
gasolino dujų penki žmonės. 
Jie arba bandė sušildyti mo
torus Uždarytuose garažuose, 
arba bandė taisyti motorus už
sidarę duris. ‘

ŽUVO TRAUKINIUI SUSI 
DAUŽIUS ISPANIJOJ

1" ................

CORDOBA, Ispanijoj, vas. 
10.-^-9 žmonės liko užmušti h 
22 šitokiai sužeisti, neskaitant 
daugybės lengvai sužeistų, spe
cialiam futbolo traukiniui iš 
Madrido' ties Reiną susidūrus 
su ekspresiniu traukiniu iš Se- 
ville.

9

Mano-TOKIO, vas. 20 
ma» kad 50 jurininkų žuvo pa
skendus Korėjos pakraščiuose 
japonų laivui Banyei.

Sviesto kontrabandos 
—x aukos

šmugelninkas pametė 70 svarų 
sviesto ant Nemuno ledo

Vakare vėlai vienas vyras 
ties Plienučiais per Nemuno le 
dų atbėgo iš Lietuvos pu’sės. 
ant nugaros turėjo didelį krep
šį su sviestu. Muitininkai, jį 
pamatę, pradėjo šaukti, kad 
sustotų; tačiau jis, maišą pa
metęs, skubinosi atgal į aną 
pusę. Muitininkas paleido 
šuvius, tačiau nei vienas šmu 
gelninkui nepataikė. Vidurys 
ant Nemuno 
muitininkai 
sviesto.

pamestame maišj 
atrado 70 svarų

paskendo sviesto 
šmugelninkas

Vieną vakarų apie pusę vie
nuoliktos nuo Skirvytės upės 
ledo pasigirdo aiškus pagalbos 
šauksmai. ' Vienas Rusnės pa
sienio policininkas, nusiskubinęs 
gelbėti, atrado žmogų į ledo 
kraštų įsikabinusį. Policininkas, 
norėdamas gelbėti, pats įkrito, 
Tuojaus atbėgo keli kiti vyrai 
ir abu iš vandens ištraukė. Pa
sirodė, kad du šmugelninkai, 
Kubert iš Gumbinės ir darbi 
ninkas Strangalys iš šio kraš
to rogėmis gabeno sviestą ir 
kitų prekių iš Lietuvos per upę. 
Viduryje jie įlūžo ir tik Stran 
galį teišgelbėjo. Kol pasienio 
policininkas atėjo, Kubertas jau 
buvo nuskendęs.

Skirvytėje

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.
Įlokite,
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

. Chicago, Ii..

Neatide-
bet tuojaus ateikite



NAUJIENOS, Chicago, III

SPONDENCIJOS
RinkimasBrooklyn, N. Y

Spaktyva.

Miss Naujienosmuskiek tikrai jų bu

peršalta

Pasilinksminimas ir šokiai
Muzika Jurgio Steponavičiaus

JUOKAI

3133 S. Halsted Street.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

PUIKAUS

TURKIŠKO TABAKO

EKSKURSIJOS LIETUVON

1739 So. Halsted St.

mm.

Merki 
“Atei

frontą 
r ep re

liktai tą. Reikalauki 
Tiktą

talikų • bažnytėlėj sušalo viso.3 
štymo paipos ir sutruko. Su
sirinko moterėles pasimelsti, o 
negali

lyno dėde neįdėjo grybų 
pamiršo.

švelnesnį skonį 
dėl gerkles apsaugos—dėl puik 

nio skonio.

Pirkti Gyduoles 
Užrištom Akim 

Pavojingas 
Dalykas

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės patogių kelio
nę, nes nereikės niekur apleisti laivo nei savo bagažų 
kilnoti.

Ar tiesa? Tuo- 
kiek

“O, profesoriau, prašau kų 
nors padaryti išsiblaškiusio!” 

(“Alabama Rammmcr- 
Jammer”).

Ūkininkas 
niet mums reikia bent 
pakelti kainų”.

(“Dprfbarbier”, Berlin)

ajoj per Atlai- 
idien ar kas au
kų kalbėti apie 

lyg ir 
Nežinai žmo- 
nė kur pir-

kad ne- 
nors ir senini 

Prezidento

Vasarotojas: “Tur būt tamsta 
nežinai, jog kiekviename litre 
pieno yra tūkstančiai bakteri-

Turkijoj taipgi, tiktai puikiausias 
t

tabakas yra išrenkamas dėl Lucky 

Strike — lengviausi, delikatniausi,j 

kvapsniausi lapai. Lucky Strike 

yra pasaulio didžiausias puikaus 

turkiško tabako naudotojas. Tada i 

tie gležni, delikatni turkiški lapai: 

yra tinkamai sumaišyti su rinktiniu.! 

tabaku iš mūsų pačių pietųTtrašto 

—padaryti jūsų Lucky Strike pilnai!
f 

prikimštų cigaretu—-taip apvaliu, 

taip kietu—laisvu* nuo1 liuosų galų. 
Štai kodėl LucUies turi geresnį, 

It's toasted” —

Prakalbas sake 
ir delegatai, 
iš “Laisves” 
perstatė kalbč- 

kaip agurkų, vyruką, 
tai atstovas buvęs pas 

bedarbių

gaitė, kokia ten atstovė iš 
Washingtono. Ji pareiškė, kad 
ot mes ten reprezentavom 500,- 
000 bedarbių ir reikaląvom New 
Deal ir apdraudos nuo nedar
bo. O kitus dalykus pasakys 
jums drg. Siurba.

Siurba kalba: Tai mes ten 
buvom 1,000 delegatų, atsto
vavom 36 valstijas, reprezen-

sako Siurba
inu-

kuris duoda žinias 
aiškina, jogei dc- 

sutraukusi 3,000

. . . viena priežastis 
kodėl Luckies
geresnį švelnesnį skonį

žintaitis 
per radio, 
monstracija 
žmonių.

Kas žino
vo. Bet ve faktas: žmonės gan 
do žinias apie įvykius Austei

NE vidutiniai lapai—Jie yra ncdaiivyitf'—JIe 
yra liurUtM

rę galėsit apsivemti... Ve, gir
di, ButkaUs-Pruseilcos kompani
ja ir socialistų Bordinas iš Chi- 
cagos, suardė bendrų frontų 
Chicagoj, o Roosevėltas davė 
jam šnipo darbų.

Na; ir plūdo Siurba kiek ga
lėjo ir kaip mokėjo.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Del Informacijų Kreipkitės f

NAUJIENAS
Chicago, III

/Vmo Metropolitan Opera Ilouvc 
Diamond Hors&Shoc

Ši šeStadienj, 1:35 vai. po pkt, Eaštcrn. 
Standard Laiku, per NBC Raudoną Ir 
Molyną radio tinklus, LUCKY STRIKE 
transliuos New Yorko Metropolitan 
Opera Conipany pilnoje operoje, 

"TANNHAUSER”.

Musų tautietis p. Ambrazie
jus pasiuntė prez. Rooseveltui 
blokinę medaus ir keletą dė
žių cukierkų prezidento gimi 
mo dienai. Dar parašo laiškų 
lietuviškai, sakydamas, 
moka angliškai 
gyvena Amerikoj 
asistentas atsiuntė telegramų 
dėkodamas už dovanų.

Mvteų “Vienybė” įdėjo tų ži
nių, sakydama, kad preziden
tas jau valgo lietuviškų medų 
ir cukierkas.

Bet gaila, kad gei’b. Brook-

Ir dar drįsta meluoti. Da
bar jau komunistai vietoj re
voliucijos reikalauja inšiureno. 
Atrodo, kad jie tuoj bėgs už 
kampo, kaip kad pernai Mi- 
žara bėgo nuo demonstracijos 
kada pamate policijų ir ugnia
gesius atsiskubinant bedarbių 
armijai laužyti, ir, kaip mata’, 
už trijų skverų atsidūrė.

Siurba, paėmęs “Naująją Ga
dynę”, sako: Jus, sklokos klam
pynė socialistai, ištraukėt 
iš bendro fronto jurginį kliu- 
bų, k riaučius. Jus rašote pro
senius Rooseveltui, kapitalistų 
bernui; Rašykit geriau kokiem 
bullegeriam, buzeriam; pasigū-

Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie
tuvą keliaudamas viena šią Ekskursijų 

Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo 

Kurie išplauks iš Ne\v Yorko, 1931 metais

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

Taipgi—kuomet jus nueisite j vai- 
stinyėią nusipirkti Tikrą Bayer As
pirin,—dabokite, kad jj ir gautumėte.

Atsiminkite, jog gydytojai užgiriu 
Tikrą Bayer Aspirin, kuris atneš 
SAUGŲ palengvinimą nuo galvos 
skaudėjimo, peršalimo, skaudžios ger
klės, skausmų nuo rheumatizmo, 
neuritis ir t.

Atsiminkite 
te ir gaukite 
Bayer 
Aspirin.

Tikras Bayer b* 
Aspirin nėra V 
kenksmingas 

širdžiai
NARYS N

Kas matė, tas sako, kad re 
storanų streikieriai 
000 asmenų, užkurė tokių pir
tį restoranam, hoteliam ir ske- 
bam, kurie ten dirba, jogei ne
liko kai kuriose vietose ne lan
gų. Ir policijai buvę labai ank
šta. Pirtis buvo užkurta vi
siems, kurie laužo darbininkų 
solidarumą.

Frank Lavinskas.

Neseniai čia atsitiko savo 
tiškas nesusipratimas, ženotam 
kriaučių*! patiko zecerio pačiu- 
kė. Kriaučius ir zecerienė tur 
būt to palikimo neslėpė. Na, 
o žmonės — žinote kokie žmo
nės yra — pradėjo kalbėti apie 
juos visokius dalykus. Kadan
gi juodu abu dirba vienoj kriau
čių šapoj, tai šapos bosas su
manė duoti jiems šliubą. šliu- 
bavojimo ceremoniją vos spė
jo išsivystyti, kaip štai pasiro
dė du stori policininkai. Ir iš
vežė šliubo davėjų, žmones pa
manė, kad jį išvežė už imita
vimų (pamėgdžiojimų) kunigo. 
Pasirodė tačiau*, kad bosas kal
tinta dėl kokių ten peštynių 
Reiškia, įvyko nesusipratimas.

NE nu't tni.il yfa ielnesnfs kokybit
—st ari b iii ir i’lituįm.el imlliti!

14 d. vasario “Laisvės” šta 
bas turėjo surengęs prakalba.5 
Piliečių Kliubo salėj visų dar 
bininkų draugijų sąryšio vai
du. Žmonių susirinko į svetai 
nę apie 200. 
trys kalbėtojai 

Pirmininkė, 
jauna mergina, 
ti storų 
Girdi 
merų La Guardių 
reikalais. Jų ten buvę keli. Esą, 
mero asistentas pažadėjęs iš
dėstyti merui jų reikalavimus 
ir patenkinti juos. Net ir plat- 
formė buvusi pastatyta ant 
miesto rotušės laiptų, bet jie 
nesutikę ant jos lipti. Jie rei
kalavę apdraudos bedarbiams 
ir pašalpos. Kalbėtojas nusi
skundė, jogei jam labai gaila, 
kad jis turėjęs pasisakyti re
prezentuojąs lik 1,000 lietuvių. 
Pirmiau, girdi, visuomet repre
zentuodavęs 5,000. O dabar tai 
Butkus, socialistai ir jus Jur
giniai išmetėt bendrų 
todėl mažai beliko kas 
zentuoti.

Dar perstatė kalbėti 
nes dzūkų, tai buvusį 
ties” zecerj Mizara.

Mizara sako: Vot štai koks 
svarbus dalykas. Maskvos in
ternacionalo konferencija nu
tarė, kad viskas priklauso ko
munistų judėjimui, o ne kam 
kitam. Esu, žiūrėkit į Austri
ją, kas ten darosi. Jau muša
si. Tokie gražus namai Vienoj 
pasiliko skylėti, sušaudyti. Dar
bininkai susivienijo su komu
nistais ir stato barikadas, ve
da kovą ir tik keli socialistai 
tekovoja.

Ir taip tavaruoja Mizara, buk 
jie komunistai esu vieninteliai 
kovotojai, o socialistai tai tik 
bailiai. Trumpai kalbant, Miza
ra kartoja vaikiškų pasakaitę: 
“ta avela bet avela, mes pra
dėsim vėl nuo galo”.

Kitas delegatas—jauna mer-

Pas mite prasidėjo tokie 
lykai, toks sųjundis, kad 
rodo lyg butume šidlavoj 
Vilniaus kalv 
dus. Beveik k; 
trų dieną — < 
subatų ir nedčldienį 
stebuklai rodosi, 
gus nė kur eiti 
miau sustoti.

štai tapo surengta paskubo
mis demonstracija vasario 14 
d. ties Austrijos konsulatu, 
žmonės dalyvavę toj demon
stracijoj sako, kad demonstra 
cijai vadovavusi Jaunų Socia
listų Lyga. Prisidėjo ir komu
nistai ir susidarė didelė žmo
nių minia.

Bet pašaukta policija. Ji su
kėlė riaušes, pradėjo stumdy 
ti ir mušti žmones. Kurie šį 
įvyki matė, sako, kad socia
listus skaudžiai apmušė.

Vasario 15 d. “Vorkeris” sa
ko, kad demonstracijoj dalyva
vę apie 10,000 žmonių. Kiti ap
skaičiuoja, jogei demonstraci
jos dalyvių buvę apie 6,000. 
‘Vienybės” redaktorius Kru-

1034. Tbe A«Mrlc*n Tob»cw CottptM-.

Visuomet Puikiausias Tabakas
.n iitiiliįiiH< .ulini......

.. j _

............■ ...

“Panelė Dens, leisk tamsta 
supažindinti su profesorių

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

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

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

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

GRIPSHOLM .......................  Liepos 3 d
Klaipėdon per GoLhenibiirg

STUTTGARD .........±1......./. Liepos 12 d
Tiesiog Klaipėdon ,

WASHINGT0N ..................  Rugpiučio 1 d
Klaipėdon per Hamburgą

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

23 d;. vasario jau bus namie 
“big, bad’woir*, t. y. Prųseika, 
ir sakys prakalbas Piliečių Kliu- 
bo salėj. Kalbėsiąs apie tai; kų 
patyrė kelionėj ir kiek Bim- 
bos-Andriulio avių parsigabeno 
į “Naująją Gadynę“.

» » B
■ " '■ p .........  ' . •

Nagi ir 'Socialistų Sąjungos 
19 kuopa neatsilieka. Ir ji ren
gia kovo 4 d. prakalbas, vaka
rienę, šokiite. Sako, kad kalbės 
net dų advokatai, būtent, Ba- 
gočlus ir Gugis.

Well, visi įi socialistų paren
gimų kovo 4 d. vakare!

i >i i miltini 11 iiii-

S- Derliaus Grietine 
r -^cngyiausia^, • .

švelniausias tabakas”

tavom 1,000,900 darbininkų ir(Oi, sako, Dievas pakorojo. Ka 
reikalavome inšiureno

Va, žiūrėkit
ir pakėlęs rodo popierą
sų komunistų spėka. Dabar jus 
žinot, kad kuomet mes treje
tas metų atgal pareikalavom 
per spaudų inšiureno nuo ne
darbo, tai kapitalistai ir socia
listai juokėsi iš musų. O da
bar jau ir kongresai) įneštas 
yra tas musų darbas.

šitaip tat Siurba melavo ir 
neraudo. Kad patikrinti, ar me
luoja, pasiimkite “Laisvę” tre
jų metų atgal ir pasiskaitykit, 
kas tikrai sumanė tą apdrau- 
dą!. Pasirodys, kad socialistai 
Komunistai anuomet šaukė “re
voliucija, revoliucija, viską pa
darys revoliucija!” šiandie bet
gi komunistai didžiuojasi so
cialistų sumanymu ir savinasi

•* • :• i-:-:*:*’.":*'. •: •

KW

Seredoj, Vasario

... ■■ i ' *" ■ - . ;
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KAS BUS?

r*10$ leriem *uunvs 
pranašavimai

lesiseka, tad 
dažnai baigia sakinius vokiškai.

(Bus daugiau)

Bg!

Prieš porą dienų j Chicago 
atvyko pagarsėjusi franeuzų 
regė arba ateities spėjikė, ku
ri kiekvienais metais daro pra
našavimus apie tai, kas turės 
įvykti vienoje ar kitoje šalyje. 
Pernai kovo mėnesi p-ia Laila 
aplankė Kauną ir ten išgyve
no du mėnesius su viršum. Lie- 
tirvos laikraščiai apie ją ir jos 
pranašavimus labai plačiai ra
šė.

Nors tai keista, bet faktas, 
kad net labai kultūringose ša
lyse visokie regiai, chiroman
tai, astrologai ir okultizmo eks
pertai turi didelį pasisekimą. 
Pavyzdžiui, apskaičiuojama, jog 
Amerikos žmonės per metus iš
leidžia apie $125,000,000, kad 
patirti savo ateitį. Jie eina 
pas visokias čigones, spiritua- 
listirs, indusus ir kitokius. Mer
ginos nori patirti apie “meilės 
reikalus”, vyrai apie tai, kokį 
jie pasisekimą turės biznyje, 
etc. Ir jie gauna visokių pa
tarimų su “kaupu”.

Dažnai tie ateities spėjimo 
ekspertai pasakoja žmogui ne 
tik jo praeitį, bet ir tai, kas 
su juo atsitiks ateityje, žino
ma, už visą tai yra imama tam 
tikras atlyginimas/ Ju*o žymes- 
: ;s “ekspertas 
atlyginimas.
Kaip į regius ir ateities spė li

kus žiuri mokslo vyrai?
Daugelis mokslininkų laikosi 

tos nuomonės, kad didelė dau
guma spėjimų neišsipildo. O 
tai, žinoma, yra faktas. Bet kar
tas nuo karto pasitaiko, kad 
pranašavimai išsipildo, kaip 
yra sakoma, ligi “zet”. Kaip tą 
reiškinį išaiškinti?

čia tai ir susiduriame su 
sunkenybe. Prof. Charles Ri- 
chet, plačiai žinomas pasauliui 
franeuzų fiziologas ir Nobelio 
dovanos laimėtojas, prieš kiek

laiko parašė knygą apie regius boti jai nelabai 
ir kitokias misterijas. Toje kny
goje paduodama apie 150 pra
našavimų, kurie pilnai išsipildė. 
Sakysime, pagarsėjusi f rančų 
zė regė Fra ja išpranašavo mo 
kslininkiri Vašidui, kad jis mir
siąs nuo plaučių uždegimo, su
laukęs 33 metų amžiaus. Pra
našavimas išsipildę: Dr. Vaši 
das mirė nuo plaučių uždegimo, 
būdamas 33 metų amžiaus. 
Įdomiausias šiame atvejyje da
lykas yra dar ir tas, kad lygi
nai tokį pat pranašavimą apie 
Dr. Vašido mirtį padariusi ir 
viena čigonė.

Kaip išaiškinti tą nepapras
tą supuolimą? Prof. Richet sa
ko, jog pasitaiko žmonių, ku
rie turi, taip sakant, “šeštą 
jausmą”. O tas šeštas jaus
mas jiems pagelbsti permaty
ti tokius dalyku*s, kurie papras
tiems piliečiams yra neprieina 
mi.

Mokslininkų pažiūras į pra
našavimus tiksliau apibudinsiu 
kitą kartą. Dabar grįšiu prie 
ponios Lailos ir jos pranašavi
mų. Kadangi ji pranašauja įvy 
kius, 
moję 
galės

r
ROUND ABOUT

T0WN 
with 

Polly and Apollo

kiekvienas 
įvertinti.

specialiam

tuo didesnis t<ą. New 
iji *♦ . - ziniia ™ >

kurie turės įvykti netoli- 
ateityje, tai 
jutos tinkamai

Pas Lailą
Gavau pakvietimą

interviu. Apie 5 vai. po pietų 
aš jau buvau Atlantic viešbu
tyje, kur yra sustojusi p-ia 
Laila. Pirmiausiai mane pri
ėmė gana simpatiškas vyras ii 
paprašė, kad peržiūrėčiau laik
raščius, kur rašoma apie Lai
los pranašavimus, štai vienas 
laikraštis rašo, kad p-ia Laila 
pranašauja, jog Hitleris paims 
Vokietijos valdžią į savo ran
kas. Pranašavimas padaryta 
1930 m. Tai aiškiai liudija 
laikraščio data. Kitame laik
raštyje (1928 m.) telpa prana
šavimas, kad Japonija užims kai 
kurias Kinijos teritorijas; kad 
Karolis užims Rumunijos sos- 

’ Yorko laikraštyje 
(1929 m.) įdėta Lailos paveiks
las, o virš jo klausimo ženklas: 
girdi, ar išsipildys Lailos pra
našavimas, kad Jungtinėse Vals
tijose bus atšaukta prohibicija. 
Kitoje vietoj pranašaujama, jog 
Amerikoje persimainysianti 
ministracija, bet prezidentu 
siąs išrinktas ne Smith.

Literatūros peržiūrėjimas 
sibaigė. Einu į kitą kambarį, 
kur mane pasitinka p-ia Laila. 
Dar jaunyva moteris apie ko
kių šešių pėdų ūgio. Indusiš- 
kas aprėdalas ant galvos, dra^- 
bužiai irgi savotiški. Įspūdį da
ro visai neblogą. Angliškai kal-

ad- 
bu-

uz-

Elektrikinės Ledaunes
Refrigerators

•fi *

on
<»■

him so completeb*. 
you* should know 
hard time we had 
and yours.
oh, it was eveh

you

oh,
FIND1NG Miss Anna

whom, customarily,

talking too 
party. 
more

word
(We

too 
this

time 
were 
soon. 
past

more and

Did we say the lašt 
that those two \veeks 
“beetie”? ’Twas said 
We hadn’t come to 
week.

There seem to be
more affairs to go to. How we 
manage to be everywhere at 
the šame time is beyond our 
own comprehension. j

Lašt Friday, for instance, 
there was Herr Kleitsch’s art 
exhibit at the Drake, where 
we saw a number of our emi- 
nent Lithuanians. Mrs. Drau
gelis, or Barbara Darlys, “our” 
opera songbird, pleased the 
visitors with her melodioirs 
voice. And the popular Consul 
Kalvaitis favored the artistic 
audience with a well-rendered 
number on the pianoforte.

Yes, art of all types.
And then, invited or not, 

we seurried over to the sump- 
tuous dinner at the Consulate. 
You see we simply had to know 
who was there and who was 
not there. Well, we saw some 
more artists. Helen Bartush, 
Aldona Briedis, ....and oh, oh, 
we DID enjoy the piano dtfets 
Miss Briedis and Mr. Kalvai
tis. May we* IjęaK somę more 
duets sometimes?

Then too, there was the 
ever entertainingly loquacious 
Dr. Davidonis.

And Mr. Rudy VaSalle, who 
journeyed homeward early Sat
urday morn via weary “pėdės”, 
pursuant to an unfavorable 
turu of events which he ex- 
perienced in a certain Frank- 
lin‘. A strange aftermath, in- 
deed, to a successfu'l evening 
at the Consulate’s.

We were extremeiy sorry we 
couldn’t stay to the end to see 
how every one got home and 
when and how, būt we also 
had to be present at the sur- 
prise party given in honor 
the neighboring birthdays 
the K. August’s.

And believe it or not, 
WAS a SURPRISE. Poor “K”

of 
of

uis

Uis

of a lead

Brooks.

entertained

A

about 
know 

would

three to one ai this 
Albina Trilik is very 
one gum-chewer no-
Stephens... an alto

Wo 
news

Uis
No

štili doing solo 
result

Quote Dept.
O the Poet of the Futtfre!

hands will hold no harp, 
in sooth;
lifted brow will bear 
coronet of laurel — nay, 
nor symbol anywhere, 

Save that his poems are bro-
thers to the toiler’s at the 
plow,
face to heaven, and the 
dew of duty on his brow.

• James Whitcomb Riley.
» 0 »

A Jubilee English page will 
appear in the Naujienos Sat
urday, on the eve of Naujienos’ 
20th Birthday. Watch for it!

Jacųues Grandmesnil.
P. S.: No chorus rehearsal 

Friday; everybody is request- 
ed to attend the Naujienos 
Pageant rehearsal at the Ash
land Auditorium. J. G.

Needless to say, the hoodlunis 
depatted.

Būt say, we’re 
much about this 
štili have a few 
items.

Let’s put in a 
Helen Vespender.
Jacques v Grandmesnil 
pat us on the back, if he knew 
Vvho we were.) Well, folks, 
Helen is one of the contestants 
for the title of MISS NAU
JIENOS, and she is the šame 
little giri who a little more 
than a year ago had Civic 
Opera officials congratulating 
her on her voice and perfomv 
ance in the operetta “H.M.S. 
Pinafore”, presented at the 
Harrison Tech. High School. 
Good little giri, good little giri, 
we wish you the best.

Another songster inspiring 
us to make comment is Tony 
Giedraitis, the “crooner” over 
the People’s Fumiture Com- 
pany radio hour on Tuesdays. 
Note his melting, liquid pro- 
nunciation, folks, if yotf please, 
if you PLEASE. Whether ’tis 
the voice or the pronunciation, 
nevertheless, we listen to you? 
bi£ boy, wben we are near a 
radio at that hour.

“A radio? Say, Apollo, do 
you realize that the radio has 
been going all this time, and 
we haven’t been listening to 
it?”

“Yes, 
written 
haven’t

the three Stephens’, Charles 
F., Alice, and George, three 
choruses, Pirmyn, Naujos Ga
dynes, and Kenosha will parti- 
cipate... The girls outnumbered 
the boys 
rehearsal. 
iii... only 
ticed by
whose injtials are F. M. ... 
George S. blu'shes when his 
piano playing is mentioned... 
Al S. is said to look so blue 
jecause his beloved cousin 
?rank P., received a letter 

from a Kenosha giri who is 
known as Florence... another 
Jean Harlow, Charles F. says... 
Stella R. is 
dances... the 
in Pickles...

just couldn’t get over the f net 
that it was possible lo put one 
over 
Well,
what n 
fooling

Būt, 
harder 
Schultz,
we find to be a choice persona 
ality for our eager eyes. Un- 
able to keep pace with Miss 
Ann throughout the evening, 
we at lašt found her putting 
finai touches to her enjoyment 
of the evening, in doing the 
disappearing act. A commOtion 
among the guests: “Whėre may 
she be?” Search parties diš- 
patehed in her trail, discover 
Miss Anna all by her lonesome 
in the now deserted impromptu 
dining ęhamber of the evening, 
partaking of heaps of “kopu- 
sty”. “Kopusty!” So prosaic’. 
Oh, Miss Ann!

You know, folks, we did 
learn what time all these merry- 
makers reached home, after 
wishing the August’s happy 
and happpy ano many more 
happy birthdays, būt we’d be 
telling what time we got home, 
too, ....and, on second thought, 
does it matter what time it 
was?

Anyway, we got home in 
time to get some sleep be- 
fore we started out again, first, 
to the NAUJIENOS’ stock- 
holders’ meeting at Woodman’s 
Hali, and next to the Pledge 
Party of the Lamda Mu Delta’s 
at the Universal.

At the stockholders’ meet
ing, all went on in very pro- 
per order, and as to who was 
eleeted, you* have already read 
in yesterday’s paper.

BŪT, we know that you have 
not read what happened at the 
Lambda Mu Delta party. Just 
listen, folks, just you listen:

Dr. Strikol. of course, was 
the life of tire party, or were 
\ve wrong? Ąt viny rate, each 

f ■'

time we looked at him he wąs 
dancing with another of the 
fair guests. Was there a single 
one that you missed, Doc? 
(“Oh, Doc, I wish I had been 
in your shoes, ...or shouldn’t 
I wish that?” — query from 
Apollo.)

In the nieantime, 3 who do 
you* suppose was entertaining 
the demure Mrs. Strikol?

“By Jovė!” swears Polly. 
“I’m going to become demure, 
too, if that’s what attracts Dr. 
F. C. Winskunas.

Yet, our notations oh t)oc 
Winskunas somehow don’t tal- 
ly. He spent a lot of time with 
the demure madame all eve
ning, and then when it came 
time to going home, Doc sub- 
mitted to the charms of a cer
tain blonde go-getter from 
Brighton Park. (“How did you 
do it, girlie, how DID you do 
it?” — inųuires Polly.)

Būt say, we failed to 
out why the Messrs. Eisin 
Zopelis arrived so Jate.
better lajte than never, ’eause 
they brought with them the 
very likeable Joan.

And talkinu about “likeable”, 
both Polly and Apollo agree 
(and that is something!) that 
that smiling six-footer, Jack 
Quinn, does have SOME smilė!

Furthermpre, we know that 
it’s always there and not only 
for that evening, though we 
do know that a lot of those 
Lambda Mu Delts were smil
ing away that evening most- 
ly because they were the onės 
who knew where the barrel of 
beer had disappeared, whėn 
the late-comers were lookihg 
for some beer. ’Twas all in theii* 
smiles, all in their smiles.

Būt please, dear public, don’t 
get the inacctfrate impression, 
After all, these medies are a 
virile lot, — ;

When a group of hoodlutns 
tried to “erash into” the party, 
Dr. A. J. Manikas and Jack Ja
kubauskas were the first fear- 
less ones to face the invasiom

let’s listen now. We’ve 
enough this time, 

we, Polly?”
Okay, boss, okay!”

— Polly and Apollo.

PIRMYN
SHARPS and F’LATS

Adele Rakauskas 
a group of friends, including 
many Pirmynites at her home 
Saturday... Everybody left feeL 
ing that the evening had been 
all too short... and some of 
them left at four-thirty... Our 
congratidations to the baking 
genius of Mrs. Rakauskas.... 
the memory of that short-cake 
hid by strawberries will long 
remain in our hearts... even if 
the reality cannot be always 
in our mouths.... and, as Little 
Helen Vespender telis us, the 
delicious imported cocoa can
not go unmentioned, either...

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečiu 

skaudčjitno, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai aitrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudama vieta — kur pats 
skausmas yra. Pain*Expelleris greitai 
persisunks i pačias nesmagumų saknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati* 
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmų- 

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro TaisbaženkH.

PAIhl-EXPELLER

Greičiausia Kelionė i Lietuvą

Tonight, Wednesday, Miss 
Naujienos is to be chosen at 
the Lithuanian Auditorium. 
Will she be one of those for 
whom Pirmyn is cheering? 
They are, namely, Little Helen 
Vespender, Adele Rakauskas, 
Fra neės Baresas, Aldona Gri
gonis, Albina Trilik, Aldona 
Miller, and Stella Rimkus. Of 
these, Frances Baresas, Adele 
Rakauskas, Helen Vespender 
and Albina Trilik are in the 
vicinity of the top at this writ- 
ing. Let’s all be there to give 
our favorites a rousing cheer... 
George Stephens and his Re- 
velėrs will provide the dance 
music.

BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ

. Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš $170 
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ ■ 

ir daugiau

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

Informacijų klauskite pas vietini 
agentų arba

HAMBURG - AMERICAN
NORTH GERMAN LLOYD

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

NORTH 
cfrman 

LLOYD

LINE
Valentine Day witnessed a 

happy occasion at the West 
Side Hali: a birthday party 
given by Pirmyn for its di- 
rector, Mr. Charles F. Stephens. 
“Laugh, Laugh, Laugh”, was 
thė motto for the evening.

Smiles, it 
about, had 
that day, it 
nesday, for 
time in his lite. When Charles 
F/noticed a bucket of ashes 
near Snjiles, it was a happy 
thought that struck him! !!!!! 
(the exclamations denote what 
rapidly happened; may it bo 
said however, that Smiles is 
as yet trying to get ashes out 
of his mouth, eyes, ears, nose, 
hair, suit and derby..., 

» » «
Cleo was almost broken- 

hearted when she witnessed 
her masterpiece in pastry go 
the way all good cakes šhoulu 
not go — namely into Brooks’ 
face... She had baked the cake, 
and we are certain it was as 
good, or even better, than it 
looked,.. and it looked super- 
rtielagorgeouė, if we might be 
permitted to voice our opinion 
to such an extent...

was whispered 
attended \chtfrch 
being Ash Wed- 
tabout the first

Moderniškame gyvenime yra 
reikalingos kiekvienoje šeimyno
je. Maistas j 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- 
INGHOUSE. 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.

Parsiduoda ant lengvų išmokčjimų — 25c. i dieną.

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

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

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

'Wl
, ■■ '*■

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 vertę. Domininkas Ku
raitis jau varo bizni per 10 metų, 
didžiumoj turėjo reikalą su lietu
viais ir tikisi, kad su Buick ir 
Pontiac ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomenę.

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

Milda Auto Sales
806-8 West 31 Street 

Tel. Victory 1696

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

y

find 
and 
Būt

FRIDAY.

Four more new members at 
Pirmyn Friday: Jack Sarsevi- 
Čius, Bemice Sadauskas, Mike 
Yans, and John Lapinskas.

The date of Stephens’ Con- 
cert is March 18th... Besides

‘Ii’.
i-lis

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

^14-16 W ROOSBVBLT ROAD
irti St. Louii Avė. Tel Kedzie 8902

Vanoa lietau* ir draiko* *ano* 
<wimming pool 

kusiAU u rurkiika girti* moterimi 
tetedomh iki 7
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GEROVĖS VAISIAI

Dar nepasibaigė oro pašto kontraktų tyrinėjimas 
Washingtone, kai iškilo naujas skandalas: dėl karo ir 
laivyno kontraktų. Tos nešvankiu kvapu atsiduodan
čios tranzakcijos tarpe valdižos įstaigų ir privatinių 
kompanijų buvo atliktos “geraisiais” Hooverio admi
nistracijos laikais. Kai kurios jų gal siekia ir toliau į 
praeitį.

Tai vis daugiausia “gerovės” laikų vaisiai — tos 
“gerovės”, kuri atvedė prie dabartinės pasibaisėtinos 
depresijos. Jeigu privatiniam biznyje tais laikais galėjo 
bujoti toki dalykai, kaip InsulFo “raketas”, tai butų 
nuostabu, jeigu korupcija nebūtų palietusi ir valdžios 
įstaigų.

DABAR RENKAMOS AUKOS NAŠLĖMS IR 
NAŠLAIČIAMS

Telegrama iš Vienos praneša, kad Dollfusso pati ir 
kardinolas Innitzer ėmė rinkti aukas nužudytųjų dar
bininkų našlėms ir našlaičiams. Tokiu budu dabar ban
doma užglostyti tą pasibaisėtiną piktadarybę, kurią 
sužvėrėjęs klerikališkas Austrijos diktatorius atliko 
pereitą savaitę.

Per penkias dienas Dollfussas kanuolėmis bombar
davo darbininkų apartamentus Austrijos sostinėje. O 
kai tūkstančiai nekaltų žmonių tapo nugalabinti, tai 
prasidėjo “krikščioniškos mielaširdystės” darbas. Už
muštų tėvų kūdikiai, badauja; reikia juos pavalgydinti, 
kad jie neišmirtų, nes mirusius reikėtų laidoti, o kas 
už laidotuves užmokės? f 

Tuos darbininkų vaikus ir žmonas, kuriuos jau su
draskė Dollfusso armotų šoviniai., valdžia “leido” palai
doti slaptai jų giminėms ir draugams. Jais kardinolui 
Innitzeriui ir Dollfussienei jau nebereikės rūpintis. Jie 
buvo nužudyti, kaipo “maištininkai” — mat, jie gyve
no tuose pačiuose namuose, kuriuose gyveno jų tėvai ir 
vyrai “bedieviai”, drįsusieji pasipriešinti Mussolinio 
nupirktai juodašimtiškai Dollfusso milicijai.

Bet tie išlikę nuo mirties žmonės, nežiūrint į “lab
daringas” kardinolo pastangas, atsimins, kaip su jų tė
vais ir broliais pasielgė ta valdžia, kuriai speciali palai
minimą yra davęs pats katalikų popiežius.

Vienam amerikonui rašytojui, kuriam seniau teko 
būti Austrijos sostinėje ir matyti, kaip socialistų admi
nistracijos pastatytuose darbininkų apartamentuose 
žaidė pulkai švariai aprengtų kūdikių, įsiveržė toki žo- 

_ džiai, kada jisai išgirdo apie šaudymą iš armotų į tuos 
darbininkų namus: t

“Šlyktus nusidėjimas tapo atliktas Vienoje — 
vienas šlykščiausių jų, mano nuomone, visoje istori
joje, žmonės buvo žudomi ir pirmiau, bet šį kartą 
tapo nužudyta mažų kūdikių viltis. Tie mažutėliai 
buvo auklėjami meilės ir pasitikėjimo atmosferoje. 
Net našlaičiai, paimti iš gatvės, tenai buvo gražiau 
auginami, kaip kunigaikščių vaikai. Iš tamsaus pra
eities nežmoniškumo ruko buvo pasirodžiusi nauja 
meilė ir pagarba kūdikystei tame tolimame vakarų 
civilizacijos židinyje. Vienos miestas, kuris seniaus 
turėjo aukščiausią pasaulyje mirtingumo nuošimtį 
nuo tuberkuliozo, dabar buvo pradėjęs sumušti vi
sus rekordus švietimo ir socialinės apsaugos srity
se. Bet staiga, kaip vilkas avių pulką, žmogus puo- 
lė puikiausiąjį savo darbo kurinį ir jį sunaikino. 
Vilties šviesa užgeso. Laimingiausi yra tie kūdikiai, 
kurie mirė, tik trumpam klyksmui išsiveržus iš jų 
sužalotų kūnelių.”

Per vėlai atsiminė kanclerio Dollfusso pati ir Vie
nos kardinolas, kad žmogus žmogui neprivalo būti žvė- 
ris. Jie buvo užmiršę tą rųstų įspėjimą, kurį turėtų ži
noti kiekvienas pretenduoji prie krikščionio vardo: 
“ir jeigu kas nuskriaus vieną šitų mažutėlių, tai’butų 
geriau, kad jam butų girnos pririštos prie kaklo ir ji- 

-sai butų įmestas į jurą!” . j

Ulaigakymo kaina t
Chicago je — paltu:

Metama 88.00
Pusei metu ......  4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui —.76

Chicagoj per išnešiotojui:
Viena kopija ......   8c
Savaitei_____ __________ ....... 18c
Mėnesiui ................ ................. 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ......     37.00
Pusei metu 8.60
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiams _____ —.. 1.26
Vienam mėnesiui 76

Lietuvon ir kitur aiaieniuoee 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metu ..............  4.00
Trims mėnesiams _____  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu

LIETUVOS DRAUGŲ LINKS- 
JIMAI “NAUJIENOMS”

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos centro komiteto lei
džiamas Kaune savaitraštis 
“Musų Kelias” įdėjo drg. K. B. 
straipsnį apie “Naujienų“ 20 
metų sukaktį. Jame skaitome:

“Š. m. vasario m. 19 d. 
sukanka 20 metų Amerikos 
‘Naujienoms’, žinomam ir iš
garsėjusiam dienraščiui ‘Nau
jienoms’, kuris savo veda
mais straipsniais iš visuome
ninio gyvenimo ir spaudos 
apžvalgomis gali drąsiai ly
gintis, o kartais ir praneša 
geriausius Vakarų Europos 
spaudos organus. Redakci
niai straipsniai ir spaudos 
apžvalgos priklauso ‘Naujiem 
nų’ vyr. redaktoriui drg. Pi
jui Grigaičiui, šituose savo 
rašiniuose drg. Pijus prie vi
sų gyvenimo reiškinių pri
eina tikru ir neginčijamai* 
marksistiniu gyvenimo įver
tinimo metodu. Socialistinės 
minties ‘Naujienos’ turi tūks
tančius skaitytojų ir drau
gų. Jos yra išmokinusios gal
voti ir teisingai įvertinti 
įvykius ištisą lietuvių išeivių 
kartą.

“ ‘Naujienų’ dienraštį lei
džia tam tikra bendrovė. Ton 
bendrovėn daugumoj yra su
sispietę Amerikos lietuviai 
socialistai, darbininkai, inte
ligentai ir radikalioji visuo
menės dalis. Kiek kartų šiai 
bendrovei grėsė suirutė, ski
limai ir kitokia nesantaika. 
Vieni asmeniškais, kiti neva 
idėjiniais tikslais bandė 
‘Naujienų’ b-vę ardyti arba 
ją paveržti, šlykštus puoli
mai, prasimanymai ir šmei
žimai nekartą pylėsi ant gal
vų ‘Naujienų’ redaktorių ir 
leidėjų. Per kerštingas bylas, 
iškeltas teismuose, bandyda
vo ‘Naujienas’ susilpninti fi
nansiniai ir jas parauti.

“Daug, labai daug teko iš
eikvoti jėgų laikraščio vado
vybei, kad jis sulauktų 20 
metų amžiaus.

“ ‘Naujienos’ ir laikraščio 
vadovybė daug yra įėmusios 
darbininkų judėjimą ir Lie
tuvoje. ‘N.’ visuomet atsi
liepdavo ir atsiliepia į musų 
vargingąją būklę ir moka ją 
suprasti.

“šių sukaktuvių proga, 
‘Naujienų’ redakcijai, leidė
jams ir bendradarbiams lin
kime nenuilstamo pasiryži
mo, energijos ir pasisekimo 
ištverti ir tolimesnėse kovo-
se.“

LIETUVOS BANKO TARNAU
TOJAI REMIA TRANZAT- 

LANTINĮ SKRIDIMĄ

Jau buvo rašyta, kad Lietu
voje atskiri asmens ir žmonių 
grupės deda aukas antram 
tranzatlantiniam skridimui pa
remti. Stambiausia auka buvo 
Pienocentro tarnautojų, kurie 
sudėjo 500 litų ir prisiuntė į 
centralinį ALTASS iždą. Da
bar “Lietuvos Žinios“ rašo apie 
Lietuvos Banko tarnautojų au
kas tam pačiam tikslui. Kauno 
dienraštis sako:

“Lietuvos Banko tarnau
tojų aukas čekiu 56,20 dole
rių, ‘Liet, žinių’ redakcija 
šiandie išsiuntė Amerikos lie
tuvių transatlantinio skridi
mo sąjungai, Čikagon.”

IR “GARSAS“ PATENKINTAS
■ ■

R. K. Susi v. Am. organas 
“Garsas“ rašo apie ALTASS 
“persiorganizavimą” ir sako:

“Ikišiol kone visą valdybą 
< sudarė socialistai ir sandarie

čiai. Iš tos priežasties pilnė
ta sąjunga negalėjo turėt 
platesnės Amerikos lietuvių 
visuomenės pritarime iv ia- 
silikėjimu.”

Bet dabar, girdi, jau pada
ryta “reforma“, ir visuomenė 
privalanti lakūną James-Janu- 
šauską remti, nuoširdžiai. *

“Garsas“ klysta, sakydamas, 
kad socialistai ir sandariečiai 
pirma sudarę “kone visą“ 
ALTASS valdybą. Yra faktas, 
kad nuo pat pradžios tos įstai
gos daugumą sudarė ne socia- 
listai ir ne sandariečiai, bet be- 
partyviški žmones. Antra ver
tus, partiniai klausimai ALTAS 
Sąjungoje nevaidino jokios ro
lės, tik josios priešai būtinai 
norėjo padaryti ją partinių ki- 
virčių objektu. Nes, mat, yra 
musų visuomenėje tokių vien
pusiškų žmonių, kurie žiuri į 
viską per partijų akinius. Jie 
mano, kad namas yra “bedie
viškas“, jeigu jame gyvena 
laisvamanys; kad kopūstai yra 
“bolševikiški“, jeigu restorano 
savininkas priklauso Bimbos 
parapijai; kad kelnes yra “tau
tiškos“, jeigu jas pasiuva “ge
ras tautietis“.

Tranzatlantinis skridimas ne
gali būti nei socialistiškas, nei 
katalikiškas, nei fašistiškas, 
nors organizacija, kuri jį finan
suoja ir susidėtų iš kurios nors 
vienos partijos žmonių. Plačio
ji musų visuomenė tai supran
ta ir todėl, nežiūrint ką “Gar
sas“ apie ALTASS pasakoja, 
šiĮos organizacijos darbas bu
vo nuo pat pradžios remiamas 
labai gausiai. Joks kitas suma
nymas dabartiniu laiku nėra 
gavęs tiek paramos iš publikos, 
kiek šis.

Tačiau, kada prisidėjo dau
giau jėgų, tai darbas, žinoma, 
turės palengvėti. Todėl gerai, 
kad ir “Garsas“, galų gale, sa
vo siaurai partinius skrupulus 
atideda j šalį ir žada kooperuo
ti. ' * .

VAKARŲ KATALIKŲ KON
FERENCIJA PRITARIA

* • • /.t •■•••

Chicagoje įvykusi Vakarų lie
tuvių katalikų konferencija pri
ėmė tokio turinio .^rezoliuciją:

“Raginama lietuvių visuo
menė dėtis prie antrojo trans
atlantinio skridimo, kad la
kūno Juozo Jopušo (Janu
šausko) didįjį ir pavojingą 
žygį padaryti sėkmingu.“ 
Taigi dabar paliko opozicijo

je tik Clevelando “Mickey 
Mouse” ir pustuzinis tokių pat 
didvyrių Chicagoje.

“MissNaujienos” 
Kontestas

P-LĖ A. SABALIAUSKAITĖ 

Trumpa biografija kandida
tes į “Misa Naujienos”. Ji sa
ko:

“As one of the contestants 
entered in “Miss Naujienos“ 
cohtest, f irsti of all I want to 
thank all of my friends who 
have been so kind as to send 
in their ballots for me.

“Secondly, as I was asked 
to do, in the following para- 
graph will be relateįį my bi- 
ography. Although* not as ex- 
citing as some biographies I 
have read iij books, yet it is a 
biography and nothing else.

“I was born in 1915, in South 
Omaha, Nebraska. When štili 
a youpgster, years old, 
Mothęr and Dad ( decided to 
visit their Fatherland. It was 
a pleasant trip. Of Lithuania 
I can only remember a few 
incidents. Our next stop, after 
our arrival in the United States 
ftom Europe was in Chicągo. 
We settled in Chicago •»— in 
the very center of Brighton 
Purk. Ilere, I attended Sliields 
Publie j Sichool and į Hąrrison 
Technical ?1digh School..' DuTing 
tpat time I attended' the* Im- 
PiacuĮate Gonąeption School for 
two years where I have learn- 
ed to read and write in Lith
uanian. Also du ring thal in- 
lervai, 1 * liąv.e , stįlidied piano

arfd daricing lefesoris. Whilc 
štili a senior at high school, 
I joined the “Birutės“ chorus, 
and have attended most of the 
Lithuanian doings.

“I have been compelled to 
stop belonging to the chorus, 
since I am štili going to school, 
which now reąuires more work, 
and very little play. So I am 
attendlng the Lewis Institute 
and am majoring in science.

Aldona Sabaliauskaitė.“
P. S.: O dabar noriu* tarti 

padėkos žodį “Naujienoms“ už 
surengimą “Miss Naujienos“ 
gražuolių kontiesto, kad davė 
mums jaunuoliams progą pa
sirodyti Amerikos lietuvių vi
suomenei. — A. S.

Frank Bulaw.

P-lė STANISLAVA RIMKUS
Ji gimė mažam Waukegano 

miestelyj. Prieš 11-ką metų ji 
su tėveliais atvažiavo ir apsi
gyveno Chicagoj, kur Stanisla
va pradėjo mokintis skambint 
piano pas pp. Sabonius. Po 
kiek laiko persikėlė į Ameri
can Conservatory of Music, ku
rią baigė už kelių metų. Bet 
tuo pačiu laiku Stanislava lan
kė ir aukštąją Hąrrison moky
klą ir 4-rių metų kursą baigė 
į 31/2 metų. Kaip tik ji pabai
gė aukštąja mokyklą, įstojo į 
Bryant kolegiją ir toliau tęsė 
mokslą Crane kolegijoj.

Dabar p-ie Stanislava dirba 
didelėje įstaigoje kaipo steno- 
grafe, o atliekamu laiku mo
kinasi dainuot — solo pas p-nę 
Steponavičienę. Be to p-lė Rim
kus priklauso prie “Pirmyn“ 
choro ir kuomet buvo statoma 
operete “Agurkai” ji turėjo va
dovaujamą rolę. *

P-lė MAE ASCILLA
Jauna lietuvaitė Moe aplei

džia savo gimtąjį kraštą ir 
1929 m. atvažiuoja Amerikon 
pas savo tėvelius ir apsigyve
na z artimiausiam Chicagos 
priemiestyj Ciceroj. Pajuto 
esant svetimose gyvenimo są
lygose, p-lė Mae pradeda lan
kyti mokyklą, kad susipažinti 
su anglų kalba ir rašyba. Tė
veliai rūpinasi jos likimu. Ji 
baigia pradinį mokslą ir tai 
greit, kadangi jau ji Lietuvoj 
buvo studijavusi anglų kalbą.

Kad turėti daugiau draugin
gumo su Amerikos jaunuoliais 
p-lė Ascilla tampa narė “Pir
myn” choro. Dalyvauja kiek
vienam žymesniam lietuvių pa
rengime. Įstoja į Chicagos Lie
tuvių Draugiją. Pradeda da
lyvauti prie Dundulienės arti
stų grupės. Ir ji savo veik
lumu meno bateliuose atsižymi 
kaipo populeriškiausi mergai
tė tarp Chicagos lietuvių. Ir, 
turėdama tiek daug draugų, 
p-lė Ascilla Stoja į “Miss Nau
jienos” gražuolių kontestą, pa: 
sitikčdama, kad lietuviai pa
rems jos pastangas ir užleis 
vietą atstovaut “Miss Naujie
nos” titulą.

P-lė ALBINA TRILIKAITĖ
Gimė Chicagoj. 6-šių metų 

pradėjo lankyti mokyklą. Už
baigus pradinį mokslą įstojo į 
Kelly aukštąją mokyklą. Bai
gusi 4-rių metų kursą atsdžymf, 
kaipo gabi stenografė ir laimi 
visų Chicagos mokyklų sureng
tame rašybos konteste pirmą 
laipsnį. P-lė Albina, būdama 
meno mėgėja, stoja ‘ “Pir
myn” chorą ir tuo pačiu kar
tu pradėjo imti privatiškas 
dainų pamokas pas muzikos 
instruktorę p-nę Steponavičie
nę. Ir praeitais metais, pirmu 
kartu Chicagos lietuviai išgir
sta p-lę Trilikaitę. Tarp de- 
setko gerų dainihinkių Albina 
laimi pirmą prizą — karolius 
$40.(10 vertės. Ir nuo to laiko 
karts nuo karto lietuviai išgirs
ta ją dainuojant per radio ir 
perstatymuose. ■

P-lė JEAN SORIS
Kas užginčys, kad pdė Šoris 

gali laimėj “Miss Naujienos“ 
titulą? Vakar balsavimų sąsta
tas parode, kad už ją jau pa
duota 11,270 balsų. O jau kiek 
šiandien ji turi, tik jsivaizduo-

kitę! Juk tas reiškia, kad ji pil
nai atsako populerumo reikala
vimams. Savo grožiu ji yra lai
mėjusi pirmą vietą vasariniam 
“N-nų“ parengime ir Lietuvių 
pasaulinės Parodos Dienoj bu
vo išrinkta “Karalaitės“ svitom 
Tas faktas rodo, kad ir Šiame 
gražuolių konteste kitoms kon- 
testantčms gali būti nelengva 
linktiniuoti su ja.

Frank Bulaw.

P-lė Tumiutė ir p. 
Dering Repeticijose

Naujienos šiandie užpildytos 
kuone vien žiniomis apie bu
siantį jų jubiliejinį balių. Ap
rašoma kontestantes populeru- 
inai. Kalbama apie Jurgelionį, 
Sarpalių ir kitus. Pasakojama 
apie Miss Naujienos dresę ir 
jos palydovus.

Bet iki šiol užmiršta da as
menys — tai p-lė Brone Tu
miutė ir p. Steve Dering.

Juodu yra Kl. Jurgelionio 
padėjėjai. Jiem dviem tenka 
būti kiekvienam susirinkime, 
kiekvienoj repeticijoj, visokius 
trobelius rišti, visus sąrašus 
vesti, visais reikalais rūpintis, 
visą tvarką prižiūrėti.

Tik jų darbas didžiumai yra 
nematomas ir kreditas už j j 
eina kitiems. Bet, jeigU man 
teko matyti rimtą ir ypač tak
tišką jauną vyrą veikiančios 
musų jaunuomenės tarpe, aš 
turiu pasakyti, kad tas asmuo 
yra p. Steve Dering.

Arba įeikite Woodmano sa- 
lėn ar Lietuvių Auditorijos sve
tainėn. Dešimties minučių ne-

ir vieną mergaitę prieinant, ir 
kitą, ir trečią, ir keletą kartų 
prie sėdinčios kur ramesniame 
kampe dailiai išaugusios bru
netės, melsva bluske ir kaspi
nu perrištu kaklu. šaunioji 
brunetė ką tai mergaitėms pa
tarė, kokią tai popierą padavė, 
ir reikalas išlygintas.

Praeina dar minute, kita, ir 
pamatysi, kad iš būrio mergi
nų kuri nors ieško ko tai aki
mis. šį ieškojimo žvilgsnį pa
gavo musų brunetė. Tyliai, veik 
nematoma, ji prisiartino prie 
ieškančiosios, išklausė šios rei
kalavimus ar klausimus, paaiš
kino ar patarė, ir vėl savo vie
toj ir ve!, taip sakyti, sargy
boj.

Tai p-lė Bronė Tumiutė. 
Kiekvienas pamatęs ją mes ir 
antrą ir trečią žvilgsnį, ir gal 
būt nežymiai, paslapčiomis, tė- 
mys ją, spėliodamas kas ji per 
viena. Ir jeigu ji butų šiandie 
kontestantė, tai neabejoju, kad 
jos vardas rastųsi pirmose kon- 
testančių eilėse. Deja, šiame 
konteste ji nedalyvauja ir to
dėl, prisipažinsiu, neturiu už 
ką balsuoti.

Tatai nereiškia, kad kitos 
merginos ~ ir kontestantes 
populerumui, ir choristės, ir so
listės, ir simbolių reiškėjos — 
nebūtų gražios, ar nebūtų inte
ligentiškos. Faktinai jos visos 
yra gražios, jos visos yra inte
ligentiškos ir patraukiančios. Ir 
“heli of a time“ turės teisėjai
kol susitars, kuri iš jų turi būti 
Miss Naujienos.

Bet jeigu Bulaw’ui leista per 
visą mėnesį kalbėti be paliovos 
apie visas, tai kodėl man neva
lia išreikšti savo nuomonę bent

išlauksite čia, kaip pastebėsite apie vieną? —V. P-ka.

Robert Louis Stevenson. Verti A, Kartūnas

Turtų Sala
V - .
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(Tęsinys)
“Taip, taip” pagaliau jis ta

rė, “pareigos pirma,, o po tam 
pramogos, kaip tu, Silver’i, 
pats butum pasakęs. Dabar 
leiskit man apžiūrėti jūsų li
gonius.”

Momentą vėliau, jis jau bu
vo įėjęs vidun ir rūsčiai link
telėjęs galvą į mane, pradėjo 
savo darbą tarp ligonių. Jis 
atrodė visai be baimės, nors 
jis, tur būt, žinojo, kad jo gy
vybė tarp tų prigavingų demo
nų kaip ant plauko kabojo; 
bet jis kalbėjo be baimės savo 
ligoniams, lyg tai butų buvęs 
paprastas vizitas ramiai ang
liškai šeimynai. Jo būdas, aš 
manau, paveikė ir tuos vyrus, 
nes ir jie elgėsi lyg nieko ne
būtų atsitikę — lyg jis vis dar 
tebebūtų buvęs laivo gydyto
jas, o jie vis dar tebebūtų bu
vę ištikimi laivo darbininkai.

“Tu labai gražiai gydaisi, 
mano drauguti”, jis sake vy
rui su apraišyta galva, “o jei
gu kam buvo taip arti mirtis^ 
tai tau; tavo galva, tur biit, 
yra geležies tvirtumo. Na, Jur
gi, kaip gi tau? Be abejonės, 
tu esi gražios spalvos; bet tavo 
kepenos,, žinogaih visai apsi- 
vertę. Ar tu gėrei tuos vaistus? 
Vyrai, ar jis gėrė tuos vais
tus?”

“Taip, taip, Tamsta, jis tik
rai gere,” atsakė Morgan’as.

“Nes, matote, kai jau aš esu 
sukilėlių gydytojas, arba kali
nių gydytojas, kaip man pa
tinka save pasivadinti, aš la
bai stengiuos, išlaikyti savo 
garbę< nepražudydariias nei 
vieno^ žmęgaus karaliui Jur
giui (Dieve palaimink jį!) ir 
pristatydamas visus kartu
vėms,” maloniai kalbėjo gydy
tojas.

Niekšai apsidairė vienas į 
kitą, bet nieko nesakę priėmė 
tą patėmijimą.

“Ričardas nesijaučia gerai, 
Tamsta,” vienas iš jų pasakė.

“Ar iš tikro jis nesijaučia 
gerui?’’ tarė gydytojas. “Na. 

Ričarde, eik čia ir parodyk 
savo liežuvį. Ne, aš stebččiaus, 
kad jis jaustus gerai! To vyro 
liežuvis tiktų išgąsdinimui 
prancūzų. Dar viena karštli
ge-”

“A, matoh* tarė Morganas, 
“tas atsitiko iš to, kad jis su
gadino Šventą Raštą.”

“Tas atsitiko —kaip jus sa
kote iš to, kad jus buvote at
kaklus asilai,” atšovė gydyto
jas, “ir iš to, kad-jus neturė
jot proto atskirti gerą,orą nuo 
nuodų ir sausos žemės nuo 
biaurios, perais užterštos ba
los. Aš manau, kad jums grei
čiausia" priseis daug nukentėti 
—žinoma, tai tik mano nuo
mone — pakol drugis išeis iš 
jūsų kraujo. Baloj stovykla 
daryti? Silver’i, aš stebiuos iš 
tavęs. Tu esi mažesnis kvailys 
už didžiumą, paėmus visus 
krūvon; bet tu man pasirodai 
nežinąs nei menkiausių svei
katos taisyklių.

“Na,” jis pridūrė, kai jau 
visiems buvo išduoti vaistai, o 
jie visi net juokingai nusiže
minę buvo išgėrę kas jiems 
buvo priskirta, labiau kaip 
prieglaudos vaikai, negu kaip 
ikraujo ištroškę sukilėliai 
į“na> tai jau užteks šiai dienai. 
O dabar, aš prašysiu pavelyti 
pasikalbėti su tuo vaiku.”

Ir jis nerūpestingai linktelė
jo galvą į mane.

Jurgis Merry buvęs prie du
rų spiaudė bei purkštė išgė
ręs kokių bjaurių vaistų; bet 
išgirdęs gydytojaus žodžius, 
užkaitęs atsigrįžo ir surėkė, 
“Ne!” ir sukeikė.

Silveris plaštakų rėžė į sta
tinę.

(Bus daugiau)

BOSTONIEČIŲ ATIDAI
Naujienas galima gauti 

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

Garsinkitės “N-nose”
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arp Chicagos 
Lietuvių

Iš Politikos Lauko

kandidato kurį jie rems.
Pagal mano išvadą, kova ei

na dėl pripažinimo politikoj. 
Dabartiniu laiku pasirodo, kad 
lietuviai demokratų partijoj lo
šia labai mažą rolę. Tas pats 
yra ne tik 9-toj Wardoj, bet 
ir kitur.

kami klubai, kuriuose lietuviai 
užima valdybos vietas: 
of the Week Club* 
Popelis
matic Club — Jonas Rasulis - 
pirmininkas; Olga Stanis - 
padėjėja.

'Book 
Albertas 

pirmininkas; Dra-

kiek žinoti^ btiva pasidavęs ir yra prašomi būtinai atvykti į 
operacijai.

Velionis paliko du‘ vaiku, Ele- vasario 23 d., Ashland Audito- 
anorą ir Raymondą ir žmona, rijoj, 7 vai. vak. Ashland Au- 
pk Marijoną Kavaliauskienę.

gcneralę repeticiją petnyčioj L. U. C
The

Vietinis.
(Bite daugiau)

Cicero i talką savo 
kandidatui

nes

Generalė Repeti 
Gija Petnyčioj, 

Vas. 23 d.
išrinko 
to kan-'

svetai-

dabartiniu laiku 
Sheldon 

dabartinis de-

WEST PULLLMAN. — Kan
didatų užsiregistravimo laikas 
eina prie pabaigos; kovo 1-ma 
yra paskutinė diena.

9-toj W ardoj republikonų 
tarpe lig šiol nesiranda kitų 
kandidatų, apart Albert V. 
Becker, dabartinio republikonų 
partijos Ward Committeemanas
— bet per tvorą neperšokęs 
negalima sakyti “op
iki pirmo kovo gali atsirasti 
daugiau negu vienas kandida- 
taą. Jeigu republikonai 9-toj 
Wardoj sutiktų aut vieno kan
didato, tai tikrai butų istoriš
kas įvykis, nes per daugelį me
tų, taip sakant, per paskuti
nius 15 metų, šioj wardoj re
publikonai kovojo tarp savęs. 
O demokratų liogeryj irgi ei
na kova. Kiek kandidatų liks 
po laiko ištraukimo peticiją dai 
nežinia, bet
turini 4 kandidatus, 
W. G,ovier

,mokratų partijos Commiltee- 
manas ir prie to einąs parei
gas Appelate Courto klerke, 
2) Stephen Michuda, slovakas
— pereitą pavasarį kandidata
vęs į 9-tos Wardos aldermo- 
nus; Tom Feeney, airis — dir
bąs miesto darbą, kaipo Li- 
cense inspektorius, kuris pe
reituose aldermonų rinkimuose 
vietoj remti savo partijos žmo
gų — Leslie V. Beck, dėl ne
žinomų priežasčių rėmė Arthur 
Lindele, republikonų, dabarti
nį šios wardos aldermonų. 4) 
W. Massera, italas, kuris ir pe
reituose Committeeniano rinki
muose kandidatavo, bet pralai
mėjo.

Kokių rolę sulos 9-tos War- 
clos lietuviai šiuose rinkimuo
se ir kurį kandidatų rems, sun
ku šiuo laiku spręsti. Pullmano 
Geresnės Valdžios Demokratu 
kliubas, kurio priešakyje advo
katas Juliute P. Waitches, iš
ėjo viešai prieš Sheldon W. 
Govier. Kiek įtekmės tas kliu
bas turės į lietuvius piliečius, 
parodys skaitlinės balsų to

Cicero Lietuvių Improvement 
Klubas indorsavo savo narį A. 
F. Pocių į mokyklų globėjus ir 
atsišaukė į kitas vietos organi
zacijas prašydamas paramos. 
Visos kviestosios organizacijos 
tam darbui pritaria ir 
atstovus pasidarbavimui 
didato naudai.

Vas. 8 d., Liuosybės
nėję įvyko tų atstovų susirinki
mas. Dalyvavo mm sekamų 
draugijų: Lietuvių Improve
ment Klubas, Lietuvių Kareivių 
Draugystė šv. Antano Drau
gija, Draugija šv. M. D. S., Va
karinės žvaigždės klubas, Rau
donos Rožės klubas, Vyrų ir 
Moterų Apšvietos draugija, Lie
tuvos Tautiškų Seserų Draugi
ja. Viso, 24 delegatai nuo 8- 
ių draugijų.

Agitacijos varymui išrinkta 
sekama valdyba: pirm. J. Ber- 
tašius, pagelbininkas adv. L. 
Kizas, rast. A. Tumavich.

Kiek padiskusavus liko nu
tarta varyti kuo plačiausių agi
tacijų. Valdyba buvo įgaliota 
šaukti kita susirinkimų, kuo
met matys tam reikalų. Taipgi 
nutarta surengti agitatyvisko 
pobūdžio parengimų.

—Delegatas.

Naujienų Jubiliejaus 
vaidinimo, kaip komedi
jos taip ir vaizduotes 
(pageant), generalė re
peticija įvyksta pėtny- 
čioj vasario 23 d. Ash
land Auditorijoj ten 
pat, kur bus vaidinimas 
nedėlioj, kampas Ash
land ir Van Buren, įėji
mas iš Van Buren. Pra
džia lygiai 7 vai. Pra
šome nesivėluoti.

Visi artistai, solistai, 
dainininkai, šokėjos, šo
kėjai, vaikai ir draugi
jos būtinai turi atsilan
kyti j šių paskutinę re
peticijų. Po repeticijos 
bus išdalinti kompli- 
mentariai tikietai įžan
gai į Naujienų 
nedėlioj.

Trumpai
ENGLEVVOOD. Mrs. S. Lenks- 

Lenkauskienė, 5801 S. Sanga- 
mon st., “Womcn’s Auxiliary 
šv. Kryžiaus ligoninės” ir dr-jos 
‘‘Lietuvos Ūkininkas” narė, ser
ga jau nuo vas. 7 d. Gydo Dr. 
F. C. Winskunas. Sveikata yra 
pavojuje — reikalinga operaci
ja. Linkime p. Lenkauskienei 
sustiprėti. — X.

o o o
CICERO. — Roosevelt mo

kykloje buvo suorganizuoti se-

Mirė senas ir stam 
bus biznierius Mar 
tinas Kavaliauskas

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

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

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimu 
Ofiao TeL: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

regular meeting of the 
C. will be Thurs. eve., 

Feb. 22, at the Lith. Consulate 
at 7:30 P. M.

Mr. Kalvaitis, the Lith. Con- 
sul in Chicago, will give an 
interestinįr leeture on a phase 
of Lithuania. Pleasę be prompt. 
Outsiders invited for leeture.

ditorium randasi kampas Ash
land ir Van Buren, įėjimas iš 
Van Buren. Čia bus nustatyta 

i sueiti sce
nom Petnyčioj nėra būtina at
sinešti vėliavas, bet nedėlioj 
vėliavos reiktų turėti kiekvie
nai draugijai.

Palaimintos Lietu- Į tvarka, kaip reiks 

vos Draugija
BRIDGEPORT.—P|alaimiritos I 

Lietuvos Draugija turėjo susi
rinkimų vas. 14 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Susirin
kimą atidarė pirmininkas J. 
Jackus. Paaiškėjo,’ kad mirė 
narys Petras Martinkonis ir iš
mokėta jo pomirtinė $300,000,

Suteirinkime nutarta priimti 
naujus narius, tarp 18 ir 24 m., 
amžiaus be įstojimo mokesčio. 
B. Jakaitis pranešė, kad paėmė 
S. Spaičio daržų šeimyniško iš
važiavimo surengimui birž. 24 d.

Dabartiniu laiku draugija 
stovi ant tvirtų pamatų ir ver
ta prie jos priklausyti. Kaip vy
rams, taip ir moterims moka 
$5.00 pašųlpos ligoje į savaitę 
ir $300.00 pomirtinės. Metinis 
mokestis $$7.00. Draugijos tun
tas

^Teatras ir Ekrana

ORIENTAI
— “Queen Ghristina”. 
filmas.

Creta Gurbo
Geras

UNITED ARTISTS — šian
dien premjera ”Muolin Rouge” 
— su Constance Bennett.

IMPORTANT NOTICE!

are
the

I....A11 “Pirmyn” members
ĮS reąuested to be present at

J general rehearsal of “Naujie- 
, nos” Jubilee Festival on Fri- 

---- day, Feb. 23, at Ashland Boule
vard Auditorium, Van Buren 
and Ashland Blvd. Time 7:00 
P. M.

Regular rehearsal of chorus 
at Gage Park this Thursday, 
7:30 P. M.

“Devil Ti- 
yra geresnių.

ROOSEVELT — 
ger”

McVIGKERS — Paul Mu/ii- 
Hi, Nellie”. Verta užklysti.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOS?

siekia suvirš $13,404.81.
—Nutarimų Rast, G. P.

PRANEŠIMAS
Draugijoms, kurios formaliai 

dalyvaus Naujieitų Jubilie
jaus vakare.

Draugijų atstovai, kurie yra 
paskirti formaliai dalyvauti 
Naujienų Jubiliejaus vakare,

t. Week9, Successor to

Garsinkitės “N-nose”
Lietuves Akušeres

Mrs. Anelia K. Jarusz
- Physical Tberapv 

B Midwife 
6109 South Albanu 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage. electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32£ S. S TAT E; S T.

Užbaigė dienas vakar 4 vai. ry
to; buvo žynius Brighton Parke

BRIGHTON PĄRK.—-4 .vai. 
vakar ryto mirė Martinas Ka
valiauskas, 40 m., 2457 West 
46th Place, vienas iš seniausių 
ir didžiausių lietuvių kepėjų 
Brighton Parke. Jis buvo pla
čiai pagarsėjęs visoje Chica- 
goję ir jo mirtis yra nemažas 
nuostolis lietuvių kolonijai šia
me mieste.

Jis sirguliavo ilgokų laikų ir

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kurie esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių zkarštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
lircgystę Prirengia teisingai akinius Vi 
suos* atitikimuose egzaminavimas daro 
mas su e’ektra parodahčią mažiausia- 
Klaidas Speciali atydą atkreiptam į rao 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedelio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu 
sę pigiaus. kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitlkiftių akys ati
taisomos be akinių. Kainos o’ 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Graboriai _______
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius * visokiems reika
lams < K.aiąa ( prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠčian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. Tek Canal 6 

CHICAGO. ILL.

Siunčiame Gčlės Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjie tf Buropot ir oil pruktikuoįi 
tntoįoj oūtoj.

VALANDOSi 10-12 A M 2-6 P. U. 
7-9 P M. Sekmadirntaia įr ketvirta

dieniais pagal suiitarimi.
<335 So. Halsted St

Tel. BOULEVaro vięy

Ofiso Tel. Boiilevifd 5 01 y 
Rez Tel. Vkcory 2343 

DR. BER1ASH
7Sfi W. 35th St

(Cot of 35tb B Halsted Sts.) 
Ofiao valandos nuo l-3. nuo 6:30-8i30

Nedildi.niaii pagal sutarti

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 3 valandai vakare 

vpan tventadienio ir ketvirtadienio.

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Uadison St.
Vai 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vai 

- Tek Seeley 7330
Namų telefoną* Brunswick 0597

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Persikėliao j erdvesni ii patogesni rietą
3325 So. Halsted St.

Valandoti nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

tventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St 
(Cot. of 35th B Halsted Sta.) 

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė. 
Tel. Victory 5904 

Ofiao f a landoj: nno 2-4. ano 7-» 
Ncdėldieniais pagal sutarti

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South W estem Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOSi

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nno 6 iki 9 valandai vakaro

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Lafayette 7081

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS'

4143 Archer av., kamp. Franciscoav.
......t. ,  - ji m 'O" ——

Martinas Kavalauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 20 d. 4:10 vai. 

ryte 1934 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Kėdainių apskr., Krakių parap., Mielvydų kaime. Paliko 
dideliame nuliūdimų moterį Marijona (po tėvais Kesslcr), 
dukterį Eleanor, sūnų Raymond, seserį Antaniną ir švo- 
gerį Juozapa Bložius, brolį Edvardų ir brolienę Elenų, švo- 
gerkų Matilda ir švogerį Juozapų Bučinskius ir gimines 
Amerikoj; Lietuvoj seserį Pranciškų KlišausRienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 2457 W. 46th Place, telefonas 
Lafayette 4445. Laidotuvės įvyks šeštadieny, vasario 24 
diena 1 vai. po piet iš namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Martino Kavalausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame: Moteris, Duktė, Sūnūs, Sesuo, švo- 
geris, švogerka, Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. 
. Boulevard 4139.

Kvietkininkas 
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 

Pa grabams
Pristatome i visas miesto dalis 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinim 

Kreivas Akis 
litaiso

Ofisas it Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampas Halsted St
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki « 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel Monro, 3377

Pbon» Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nno 9 iki 8 vakar.
Seredoj pagal sutartį.

t

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

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

Pasiliko dideliame nubudime moteri Oną, po pirmu vyru Eže- 
rinskienę, po tėvais Katuliutė, brolį Juozapa Grand Rapids, Mich., 
švogerj ir švogerką Kazimiera Miliauskius, švogeri Kazimiera Ku
tui}, dėde ir dėdiene Rokus, dėdę ir dėdienę Eringius Springville, 
III., dėdę Joną Valarttinavičių, pusseserę Veronika Erengikę, pus
broli Steponą Roką, pusbroli Antanų Grigaliūną, pusseserę in švo
geri Uksus, pusseserę Zaurienę, pusseserę Kucenę, pusseserę Ule- 
nę, ir švogeri UI i, ir gimines, draugus ir pažjstamus, o Lietuvoj 
tėvų ir motina, keturis brolius, tris seseris ir gimines

Kūnas pašarvotas, randasi 2455 W. 43rd St,
Laidotuvės ivyks ketverge, vasario 22 d., 8 vai. ryto iš namą 

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

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

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

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

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI 4092

tir t>-.m ^4

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkije.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 
92 ARCHER AV

Lachavich ir Simus
I LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai.

I Reikale' meldžiariie atsiiankti, o musų 
darbu Busite užganėdinti.

,Tel. CanaL2515 arba 2516 
2814 W 23rd PL, Chicagro

SKYRIUS:
1439 s: 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį

.• ■■

Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėtų

4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKI* 
w TĖVAS w 

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse........ Pašaukite.. ...i.'

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturim, eunrliu su firma tuo pačių vardų)

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

<142 ARCHER AVENUf 
Telefonai Virgmia 0036

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS -

Gerai lietuviam® žinomas pei *5 «« 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
skuteris.

Gydo staigias ir cbroniikas ligas vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausius me 
todus X-Ray ir kitokiai elektros oris 
taisos

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

v aiandos auo i 0 
tuo 6 iki 7:30 

Tel. Cana'
Rezidencija.

Hyd* Park 675^ «»

11 pietų ir 
• ai. vakaro 
1110 

defona
Central *46*

Dr. Charles Segal
DR. A. L YTTŠKA 

2422 W. Marguetti Rd. 
kampai 67th ir Arcesian Avė 

Telefonas Grovęhill 1595 
Valandoa nuo 9 iki U ryto, nno 2-4 
ir 7.9 po pietų, teredomie po pietų « 

oedėliomit pagal susitarimu.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Bųulevard 5203 ir 8413 

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

........ ... ■—...............•į-------- —....... ——-......

Rea 6600 South Arttūrm Auenav 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
NUo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phope MIDWAY 2888

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
, TeL REPUBLIC J100

59 JTel. Cicero 2109 ir

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL

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

vai.. ’ Nedėliomia nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401 
--------- 1.............. . ............................. ................... .................

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

9

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

Tel. Ganai 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2408 W. 63rd SU Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nediliomis sulig sutarties.
CHICAGO. ILU

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
♦631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedžl. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, VyriSkų, Vaikų Ir visų 
chroniškų ligų

Ofiias 8102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut, 
Tel. Boulevard 2800 

ft«x. 6515 So. KockcoeH f t. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
uIETUVIS ADVOKATAS

LOS W. Monroe St., prie Clark 
Telofoaai etate 7680: Valandos P—C

W. Side: 2281 W. 22 St. (Cermak Rd)
PaaedMio. Beredos Ir PMaydios vak. I DU I 

Telefonas Caaa!
Namai: 6459 S. Rockvrell Street

Utamlako. Ketverto ir Subatos rak. 1 bd fl 
Kalsloaai BssaMie



Musų pačių muzikalu komedija

CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

HORTGME BANKERS
100

Balsavimo Eiga

(Kandidates pilnas vardas)

tuojaus

i bile vieną

680
610

štai ateina 
Redaktoriai

410
390

.310
320

29,330
18,320 
16,290 
13,940 
10,200

6,690
6,860
5,720 

. 5,610
4,980
4,390
4,160
4,110
3,590 

. 3,390
3,350 

. 3,230 

.2,910

GARSTNKTTĖS 
NAUJIENOSE

sakys
par-

Mes
Visa

CWA pradėjo 96 darbų pro- 
. ektus Franklin County, Illinois 
anglių srityje. IPaėmė daug dar- 
jininkų, kurie didžiumoje dir
ba prie kelių, kanalizacijos, etc.

IERC pirmininkas R. J. Dun 
ham pasiuntė federaliam be

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.

redaktoriai 
žinių negu

Po to 
Vladų

Valentinaitė 
Gurevičiūtė .
Petrauskaitė.
Balčiūnaitė .

Treigytė ....
Mikulskaitė .

Emergency 
parūpino

REIKALINGA patyrusi mergina ar 
moteris prie namu darbo padaboti 
kūdiki, gera šeimyna nuo $3.00 iki 
$4.00. Tel. Kedzie 0131.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

2,630 
2,620 
2,270 
1,960 
1,640 
1,360 
1,290 
1,240 
1,200 
1,200 
1,170 
1,050 
1,010 
. 950 

860 
.820

810

(Tolesne ,šitos komedijos ei 
ga pasirodys rytoj).

Žinios musų prekės 
Plunksnos plunksnos 

Musu ginklas.

* jau pa
čia tenka

virš minėjų

Help Wanled—Female 
Darbininkių Reikia 

******A^R^**A*A^MWWWWW^*^ • - ****^w«*b

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, taipgi vaikus apžiūrėti.

4120 So. Maplevvood Avė.

NEW YORK ........................... $ 7.00
LOS ANGELES ....................... $25.00I 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

ALAUS TAVERN pardavimui pi
giai, geroj vietoj, 6 pagyvenimui 
kambariai. 2122 W. 63 St.

Mes redaktoriai karingi,
Nors pavargę bet galingi, 
žodžiu mums netrūksta (bis)

Plunksnos ....

Naujienas redaguosiu! 
tvarkų pridabosim, — 

Gera mus idėja 
Gera mus idėja

Plunksnos ....

redaktoriai 
ir poema išbėga j 
- spaudom Redak- 

nusimena, kad

Didžiausiam malonumui atsiekti reikia ja 
suprasti arba visai nesuprasti ir jos klausant 
reikia šypsoti arba išsižioti.

Rašom, brankom, redaguojant 
Kaikada paagituojam 
Daugumai paliukam (bis)

Plunksnos ....

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

REIKIA patyrusiu power machine 
operatorku siūti matrosų uždangalus. 
A. Brondwein & Co., 2343 South 
State St.

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos narių atidai. Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijos sekantis re
guliaria mėnesinis susirinkimas {vyks 
vasario 23 d., 1934 m. penktadienio 
vakare pono Masulio svetainėje, 6641 
So. Western Avė. Susirinkimas punk
tualiai prasidės 9 vai. vakare.

Dr. A. Dundulis,
Amerikos Liet. Dakt. Dlr-jos rast.

Klauskite
STANLEY 
2ras floras 

tarpe 5 ir 6 vai. vak

Komedija pakrikštyta rimtu vardu: “Redak 
toriška Ruoša”, bet skepetaičių ašaroms šluos 
tyti nereikia.

šis kuponas suteikia 10 balsų kandidatei už 
kurių balsuojama.

REAL ESTATE
ftiznii pamatuctM teisingume 

.NSURANCE. NOTARY PUBLIC 
>FRKAM LIETUVIŠKUS BONU* 
'UNČIAM PINIGUS Į LIETUVA

Al VAKARČIU AGENTŪRA

Bučerių Sąjunga ant Bridgeporto 
aikys susirinkimą vasario 22 d., Chi- 

cagos Lietuviu Auditorium, 3133 So. 
lalsted St. 7:30 vai. vakare, pra

šau pribūti visų narių ir atsiveskite 
r naujų bučerių prirašyti Taipogi 

randasi svarbių reikalų, kas link biz
nio aptarti. J. Balčiūnas, rašt.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Aš esu naujiena. — 
to redaktoriai .supranta,, 
jeigu ji yra nei gera, nei

Draugijos ofisą, 
ed St. (“Naujienų 

. v.-_ Arba

namus. Tel. Cianai 0117

įfc smegenų, tik jausmo 
sūkurys.

Ji pradeda šokt 
užsižiopso 
spaustuvę 
toriai truputį 
jie nespėjo poemos į gurbų me

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

DAUG ŠILUMOS, maža! pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontasv 
Rlack Gold. Lump arba Egg<$600

užsibaigia priėmimas 
už kontestantes. Net

Duodam vietos kam jos reikia 
Niekas musų nenupeikia 
Nors ir apsirinkant (bis) 

Plunksnos

FARMAS — UKES
Pavasaris jau visai artėja, todėl 

siulau jums 2 geras ukes po 80 skė
rių su gyvuliais ir padarais; 2 geras 
ukes po 40 akelių su gyvuliais ir pa
darais; parduosiu labai pigiai arba 
mainysiu i namą.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

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

CALEK - VLCEK CO.
5100 So. Marshfield Avė.

Tel. Hemlock 0680

Išsijuokę iš šitos komedijos, nekaltinkite se
kamų žmonių: Kl. Jurgelionio, Petro Sarpaliaus, 
Noros Gugienės, George Victoro, Helenos Pečiu- 
kaitės, Vytauto Beliajaus, Jono Bijansko, Van
dos Bijanskienės, Daktaro Davidonio ir Poškos.

Komedijos tėvais, krikšto tėvais, akušerė 
mis, daktarais, taisytojais, gadintojais, valyto 
jais grąžintojais, derintojais ir virkdintojais bu 
vo juokingi ir rimti žmonės.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos 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 gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išme
tama. Nariams nėra bausmių už 
.lelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras 
riais yra vien lietuviai ir visi na 
riai turi balsavimo 
besniais Draugijos 
ferendumo budy. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, 
tas virš $30,000.00. 
no priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši 
tos skaitlingos ir stiprios organiza 
sijos, tai kvočiame tuoj prisirašv 
ti per musų atstovus—kontestan 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi 
sagos Lietuvių P 
1789 
name). Nuo 4 iki 7 v. 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų . \
—klauskite Mickevičių.

Redaktoriška komedija pagaminta Naujienų Jubiliejaus sve 
čiams palinksminti vasario 25 d. (4 dienos liko)

VISO
Estradoj pasirodys 

Pub-

Pnsitaiykin » musą epulks

CEL uAFAYETTE 1083

Z608 West 47th St
Ateikite su manim 

įsigerti
Širdingai kviečiu visus Chicagos b 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt* 
mane mano biznio vietoje. Užlai 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus junv 
mandagiai.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0808

Vakar iki 3 vai. kontestfanteš 
turėjo balsų kaip seka
5 S. Kampikaitė ...
8 V. Stradomskaitė

29 B. Lauchinškaltė
I Jean Šoris.........

42 F. Barisas .........
II H. Vespendjaite
16 A. Rakauskaitė

njgims tur- 
raugija yra

kad
bloga, lai gal būt kad ji yra 
tikrai naujiena, ir jie sako:

A-ha-ha!
Tai žinia!

darbių aprūpinimo organizaci- 
os Viršininkui Harry L. Hop- 
dns prašymus nuo universite
tų paskolinti pinigų tiems mo
kiniams, kuriems pinigų trūks
ta. Loyolos universitetas rei
kalauja $1,515.00, Chicago— 
$6,300.00, Y. M. C. A. — $1,- 
>15.00, Illinois — $14,850.00, 
Northwestem — $7,335.00, Ar- 
mour — $1,245.00 ir Monmouth 
College — $630.00.

Harvey Lietuvių Am. Kliubo susi
rinkimas atsibus pėtnyčioj, vasario 
23 d. 7 vai. vak. paprastoje svet. 
Taigi gerb. nariai visi žinokite, kad 
diubo susirinkimai tapo perkelti i 
paskutine pėtnyčią kiekvieno mėne- 
rios, taipgi dabar daugiau nebus lai- 
comi nedėlios dieną, bet bus pasku
tinį pėtnyčios vakarą ir malonėkite 
skaitlingai susirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti ir ne
pamirškit kurie esate I pasilikę su 
mokesčiais, užsimokėti ir nesiduokite 
išbraukti. Valdyba.

TOLIAU, šokiai iki vėlumos 
O dar toliau - 
liejaus diena, vasario 
Ashland Auditorijoj.

Furniture & Fixtures
______ Rakandai-Įtaisai ___

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

Kuponus siųskite

Miss Naujienos” kontestas 
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

C. W. A; ir kitos be 
darbių žinios

Mačiulis .......
Gurevičiūte ...
Jerunas .........
Mileriutė .....
Kazakevičiūtė 

Butėnas ........
Kociutė ........

Mitkus ........
Baitis ..............

B. Jogmintaitė .... 
J. Yates ........ .
J. Gruodis .........

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

daina: nuo Skapiš

Kaip mes vajų koki varom, 
Sujudimą pasidarom, 
Kad net dulkės rūksta (bis)

Plunksnos plunksnos 
Plunksnos musų ginklas 
Raštas raštas 
Raštas musų sėkla 
Žinios žinios 
Žinios musų prekės 
Sėskim sėskim 

redaguokim.
Padainavę savo dainą re

daktoriai susėda ir dairosi, 
laukdami iš kur ir kokios ateis 
pas juos naujienos, kurias jie 
galėtų redaguoti, taisyti arba 
mesti į gurbą. Žinote, gurbas 
yra svarbiausias daiktas re
dakcijoj. Į gurbą 
patalpina daugiau 
į laikraštį.

Neilgai trukus, 
daili mergina, 
pastato akis. Ji dainuoja;

Aš esu naujiena 
AŠ esu naujiena.

Redaktoriai klausia: 
Ar gera? 
AY bloga.

O mergaitė — naujiena 
sako šaltai:

Nei gera, 
Nei bloga,

IERC (Illinois 
Relief Commission 
750 akrus žemės, kuriuos pa 
dalins tarp 16,000 bedarbių šei 
mų Cook apskrityje daržų už 
vedimui. Pereitais metais tai 
daržų projektas pasirodė nau 
dingas.

Vos redaktoriai spėjo apžiū
rėti pirmą žinią, štai ateina ki
ta daili mergina, ir ji taip pat 
sako, kad ji yra naujiena. Re
daktoriai ir ją egzaminuoja, 
bet ateina trečia,* ketvirta, 
penkta, šešta ir rodos joms ga
lo nebus. Tada redaktoriai 
jas visas sustabdo, šaukdami 
Ei! Ir dainuoja joms:
Mes jus turim redaguoti, 
Kas jus esat sužinoti, 
Ar jus geros, ar jus blogos, 
Ar taisytos, ar gal nuogos, 
Ar jus blaivos, ar teisingos 
Ar jus kreivos, melagingos.

Visos mergaitės — naujienos 
tuoj jiems atrėžia: 
Galit jus mus redaguoti, 
Visą tiesą sužinoti, 
Mes negeros ir neblogos, 
No taisytos ir nen uogos, 
Visos blaivos ir teisingos, 
Kaip mes busim melagingos?

Esame naujienos 
Esame naujienos.

Redaktoriai sustato visas 
mergaites — naujienos į eilę ir 
pradeda jas tyrinėti iš visų 
pusių. Kra i pydomos ir šokda
mos jos parodo jiems kas jos

38 A. Navickaite
27 A. Zevvall .....

7 H
15 J.
32 A.
26 H
45 H
40 S.
12 T. Samuliutė.....
18 E. Lileikis ..........
6 S. Adomaitė ......

34 S. Rimkus ..........
33 E. Petkus ...........
39 F. Wiczus ......
37 U. Klebonas .......

2 S. Chernauskaitė
48 S. Lauksh...........
30 E. PaceviČiute....
24 M. Palšis ...........
46 C

Priėmimas Balsų už kontestantes užsibai 
gia lygiai 12 valandą dienos

Tai baisiai juokinga kome
dija ‘•Redaktoriaus Ruoša’ 
prasidės ir užsibaigs labai ma
loniu ir švelniu vaikų choru 
Tai dainos Naujienų parda
vinėtojai. Jų leitmotivas "Pir
kite Naujienas" be abejo ilgai 
skambės jūsų vaidentuvėje 
jeigu ne jūsų ausyse.

štai ką savo dainoje 
jums vaikučiai Naujienų 
davinėtojai:

SOLO IR CHORAS 
Sviete, sviete, tu svieteli, 
Neužmiršk mažą vaikelį. 
Aš Naujienas tau parduodu. 
Dovanėlę tikra duodu.

Pirkite Naujienas, 
Pirkite Naujienas!

Sviete, sviete, tu svieteli, 
Neužmiršk mažą vaikelį. 
Aš Naujienas tau parduodu, 
Dovanelę tikra duodu. 
Užsidirbu sau centelį, 
šelpiu mamą ir tėvelį

Pirkite Naujienas, 
Pirkite Naujienas!

Sviete, sviete, tu svieteli, 
Neužmiršk mažą vaikelį. 
Kaip Naujienas tu turėsi, 
Su lietuviais susidėsi, 
Busi dvasioje tvirtesnis, 
Žmoniškesnis ir linksmesnis 

Pirkite Naujienas, 
Pirkite Naujienas, 
Pirkite Naujienas!

Paskui, nei iš šio nei iš to, 
jus pamatysite keturius smar
kius, vikrius ir galingus re
daktorius. Jie bus apsiginkla
vę milžiniškomis plunksnomis, 
pilnai prisirengę stoti į darbą, 
rašyti, braukyti, karpyti ir re
daguoti. Kokie jie bus smar
kus ir pasiryžę, galite spręsti 
iš jų dainos žodžių.

REDAKTORIŲ DAINA 
Mes redaktoriai Naujienų 
Jieškome žinių pirmienų — 

Kur jos pasidėjo? 
Kur jos pasidėjo?
Plunksnos, plunksnos, 
Plunksnos musų ginklas. 
Raštas, raštas, 
Raštas musų sėkla.
Žinios, žinios

Help Wanted—Malė
___ Darbininkų Reikia
REIKALINGAS antrarankis duon 

kepys, pastovus darbas.
2424 W. 69 St.

ŠIANDIE, lygiai 12 valandą 43 R. Kartanas 
dienos 
balsų 
penkios minutės, net vienrf mi
nute vėliau po to, kai 12 va
landa išmuš, balsai nebebus 
priimami. ,

ŠIANDIE, vasario 21 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., įvyksta "Miss Nau
jienos" rinkimai, o prie to šo
kiai ir balius — smagiai ir 
šauniai Stephens Revellers or
kestrai grojant. ;

SVETAINĖS durys atsidarys 
7:30 valandą vakaro.

AŠTUNTĄ valandą atsilan
kiusios kontestantės 
apie 
susirinkusiai publikai 
lika pamatys jas, grožėsis jo- 
nis, įgys savo nuomonę 
apie jas ir ( išreikš joms savo 
prielankumą.

PO TO uždanga nusileis.
TADA Stephens Revellers 

užgros šaunius šokius, o komi- 
rija "Miss Naujienoms” rinkti 
tarsis dėliai tOų kuriai iš kon- 
testančių turi .tekti titulas — 
"MISS NAUJIENOS",

KOMISIJĄ arba teisėjus suda
ro šie asmenys:( Nora Gugienė, 
Dr. Al. Davidonis, Dr. M. T. 
Strikolis, daii. uM. Šileikis, K. 
Augustas, r Vytautas Tarutis, 
Kl. Jurgelionis.

VIENAS dalybas 
brėžtas pirmiaru. * 
dar sykį pakartoti: Komisijos 
arba teisėjų sprendimas bus 
absoliučiai bešalis, nerodąs fa
voritizmo; ir komisija, reikia 
tikuti, pilnai paaiškins savo 
sprendimą.

KAD teisėjai turės sunkią 
užduotį, tai nėra abejonės, ba 
visos kontestantės yra malo
nios, gražios, inteligentiškos 
lietuvaitės.

"MISS NAUJIENOS" išsirin
kę, teisėjai pakvies ją į estra
dą ir parodys publikai 
pristatys palydovus - 
Jurgelionį, Petrą Beinasauską 
Al. Nekroshą, Michael Kaziu-

Kad suteikti pirmą pagalbą 
CWA darbininkams, dirban
tiems prie įvairių projektų, ad
ministracija susitarė su Rau
donu Kryžium, kad prie kiek
vieno projekto parūpinti išla
vintą slaugę. Tam tikslui vie
nas ar daugiau darbininkų nuo 
kiekvieno projekto bus siunčia
mas mokytis pirmos pagalbos 
teikimo.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yard« 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkroustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, I1L 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

Naujienų jubi« 
25-ta

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatu medinis na
mas 6 ir 6 kambariai. 2 garadžiai, 
2 lotai. Kaina $3200. $500 įmokėti, 
likusi po $30.00 i mėnesi iškaitant 
nuošimti. Atsišaukite Telefonu 
Repuclic 8865.

Įgaliojimai
reorganizavimui*- West Side Trus 
& Savings Banko gali būt gaunami 
ir pasirašomi Schiffs Bank Buildin- 
ge, 728 W. Roosevelt Road, 916 S. 
Halsted St., kambarys 678 — First 
National Bank Buildirige ir 1842 So. 
Halsted St.

Jeigu norite, kad jūsų depositai 
ir, sutaupęs galėtų įut išgelbėtos, 
veikite tuojaus. Yra labai svarbu, 
kad visi įgaliojimai (waivers) butų 
pasirašyti iki vasario 24 dienos 1934. 
ši reorganizacija reiškia 
cash išmokėjimą 40% visiems de- 
pėsitoriams. Del tolimesnių infor
macijų šaukite Randolph 0801 arba 
nueikite

Bet sunku patenkinti redak
torius. - Apsvarstę dalyką, jie 
nutaria visą šitą eiĮę naujienų 
mesti į gurbą. Ir ką manote? 
Jie ima ir sumeta visas į gur
bą. O sumetę džiaugiasi ir gi
riasi, sakydami:
Turim męs didelį gurbą, 
Daug ką įneš dedam į gurbą, 
Daug ką mes traukiam iš

gurbo,
Turim mes didelį gurbą.

Jiems taip besigiriant, štai 
ateina žinia iš Lietuvos, viena, 
paskui antra, trečia ir tt. Pir
moji ateidama dainuoja:

LIETUVOS ŽINIOS
Ir aš esu taip pat žinia, 

Žinia iš Lietuvos.
Gal jus neišmete't mane 

Ikšiol iš jus galvos.
REDAKTORIAI

Gerai gerai, kad atėjai
Iš ten, kur gimė mus tėvai.

2- ra LIETUVOS ŽINIA
Ir aš pas jus čia ateinu
Iš mielo krašto jums,
Ir mislę seną jums menu —
Kas yr brangiausia mums?

REDAKTORIAI
Gerai gerai kad atėjai
Iš ten kur gimė mus tėvai

3- čia ir 44a LIETUVOS ŽINIA
Ir mes ateiname Čionai

Mus brolius sveikinti linksmai 
VISOS KETURIOS

Mes esame nuo Skapiškio,
Nuo Rokiškio, nuo Zapiškio, 
Nuo Panvėžio ir nuo Šiaulių.
Mes esame nuo Kupiškio
Nuo Širvintos Palukiškio
Nuo Kauno ir nuo Kamaj'ų.

5-ta ir 6-ta LIETUVOS ŽINIA
Ir mes ateiname Čionai
Mus brolius sveikinti 

linksmai
VISOS KETURIOS

Mes esame nuo Joniškio,
Nuo Gijnbiškio, Izdoniškio, 
Nuo Papilio ir nuo Bardų. 
Mes esam nuo Ariogalos, 
Nuo Biržų, nuo Gijnbolagos 
Nuo Kackinės ir nuo Girgždij 
Redaktoriams labai patinka 

ta jų 
kio, nuo Zapiškio, nuo Joniš 
kio, Izdoniškio, vienok jie ma 
no knd diinoinn dnr Mine run, $Q.,7Or sęreenings, jerrn 7;-.no? JV1.. ..d. Grandy Mining <3o* Cedarcrest2011 vietų,

JvaTniENns, cnTciigfy m.
ateis. Todėl w Lietuvos ži- 
nias jie nutaria tuo tarpu me
sti į gurbą, ir vėl jie giriasi 
apie savo didelį gurbą.

Netikėtai* kaip koks reginys, 
ateina mažutė poema — eilė
raštis, ir pasisako 
Aš esu poema 
Vaidentuvės švelnus kūrinys, 
Ne laikraščio problema,

.... ... ........  1 .a..... ,įiri .......

Šiandie “Miss Naujienos 
Rinkimu Vakaras

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. 87 St arba tele
fonuokite Oakland 1670.

JL>e

51 M. Butkus
3 A, TrilikaįtS 1^..

10 A. Grigonis ........
14 A. Sabaliauskaitė 
28 R. Kareivaitė ~.».. 
49 N. Mikna .. .........
35 R. Kiela ............. .

4 M. Gavėnia ........
25 S. Sadaliutė .... ....
19 M. Ascilla

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

Nariams nėra bausmių už

ligonių— ligonis prižiūri Draugi- 

praugijos na- 
L- 

teise svar- 
reikalais re-




