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Austrija jau nori 
tartis su naciais

Mielai tartųsi su naciais, jei Vokietija pri
pažintų Austrijos nepriklausomybę.

Karo stovis Austrijoj atšauktas
VIENNA. vas. 21. —šiandie | 

visoj Austrijoj liko panaikin-: 
tas karo stovis. Tai reiškia, 
kad nebus daugiau* politinių ko
rimų, kuriais taip pasipiktino 
visas pasaulis.

Vice-Kancleris Fey, dabar i 
tikrasis Austrijos valdonas, pa
sikalbėjime pareiškė, kad val
džia mielai tartųsi su naciais, 
jei Vokietijos kancleris Hitle
ris besąlyginiai pripažintų Aus
trijos nepriklausomybę.

Fey sako, kad svarbus klau
simas Austrijai yra tas, kad 
heimwehr ikišiol ignoravo ra
sinius klausimus ir nepripažys 
ta vien arionų. Keli augšti 
heimwehro viršininkai yra žy
dai ir žydai yra davę heim- 
wehrui daug pinigų. Todėl čia 
nebuvo tokių žydų pogromų, 
kokie buvo Vokietijoje.

Anti-semitizmo Austrijoj yra 
gana daug ir kancleris Dollfuss 
ir jo krikščionių socialų parti
ja yra aiškus anti-semitai.

Austrija, kaip matyt, atide
da prašymą tautų sąjungos pa
geltos kovoti nacius, bet vie
ton to bus bandoma geruoju 
susitaikinti su naciais.

Fey taipjau pareiškė, kad 
Austrijos vadovybė dabar yra 
rankose heimwehro. Tai ne vi
sai tiesa. Tiesa, jis yra dideiė 
jėga dabartinėj valdžioj ir gal
būt Austrijos ateitis yra jo 
rankose, bet jis dar nėra už
valdęs visą šalį.

Dar daugelį provincijų že
mojoj Austrijoj valdo krikš
čionių socialų gubernatoriai, tik 
vietomis “padedami” heimweh- 
ro komitetų. Korintijoj guber
natorium yra ūkininkų partijos 
narys, nacių pritarėjas, bet jis 
atsisako trauktis iš valdžios, 
nors jo vieton yra numatytas 
heimweh rietis.
Dollfuss organizuoja savo bū

rius prieš heimwehrą
Dollfuss' įsakė savo vyriau

siam sekretoriui ir pirmam or
ganizatoriui “tėvynės fronto”, 
Dr. Otto Kemptner, suorgani
zuoti Sturmscharen ir kitas 
patriotines organizacijas į nau
ją tampriai surištą organizaci
ją, veikiausia, kad nusverti 
heimwehrą.

Vakar ignoruojant heimweh- 
rą, virš Viennos lėktuvas mė
tė atsišaukimus, kuriuose jau
nimas kviečiamas prisidėti prie 
Sturmscharen ir “tiesioginiai” 
remti Dollfussą.

Natrai bėga pas Dollfussą
Naciai skelbia, kad daugelis 

socialistų pritarėjų dabar de
dasi prie nacių, nes jis yra įdū
kę dėl Dollfusso surengtų so
cialistų skerdynių. Daugelis 
siūlą naciams ir ginklus, bet 
naciai jų neimą, nes jie, girdi,

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

Galbūt giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:38, leidžiasi 5: 

80.

norį kovą laimėti ne per suki
limą. bet sukurstant armiją, 
policiją ir žandarmeriją.

Ikišiol socialistai remdavo 
Dollfusso kovą su naciais, ne 
dėlto, kad jie pritartų Dollfus- 
sui, bet kad skaitė Dollfusso 
valdžią mažesniu blogumu, ne
gu nacius.

Bet iš kitos pusės žinoma, 
kad daugelis nacių dabar de
dasi prie Dollfusso šalininkų, 
kadangi jie mano, kad Dollfuss 
gali atlikti visa tai, ką atliko 
Hitleris.

Anglių išvežiotoje 
streikas liko 
sulaužytas

Unija atšaukė streiką ir dar
bininkai sugryžo blogesnėmis 
sąlygomis, negu jie pirmiau 
turėjo. Policija ir prokuroras 
sourganizavo naują “uniją”

CHICAGO.— Anglių išvežio- 
tojų streikas liko sulaužytas ir 
vakar Chicago Teamsters lini
ja streiką atšaukė, taip kad ry
te j darbą sugryžo 7,000 išve- 
žiotojų ir kitų anglių jardų 
darbininkų.

Streiko atšaukimo sąlygos 
nežinomos. Bet viršininkai 
skelbia, kad jie rekomenduosią 
dirbti sulig NBA kodekso. Tai 
yra blogesnėmis sąlygomis, ne
gu išvežiotojai turėjo ikišiol, 
nes prie NRA jie gaus 75c į 
vai., arba $6 už 8 vai. darbo 
dieną, kuomet ikišiol jie gau
davo $7.50 už 10 vai. darbo 
dieną ir reikalavo $8 už 8 vai.

Pagalbininkai ir krovėjai 
gauna daug mažius.

Streikas tęsėsi tik dvie die
nas.

Streikas liko pralaimėtas to
dėl, kad jis nerado didelio pri 
tarimo tarp žmonių, nes jis bu
vo iššauktas laike šalčių, kada 
žmonėms anglys buvo reikalin
giausia ir jie negalėjo jų gauti.

Policija organizuoja “uniją”
Kaip tik iškilo streikas, pro

kuroras Courtney, kiMs jau 
senai kovoja su teamsterių uni
jomis, kaipo valdomomis rake- 
tierių, tuojaus paskelbė, kad jis I 
sulaužysiąs šį streiką, nors rei
kėtų šauktis milicijos. Kovoja 
jis teamšterius vien tam, kad 
apginti savo pusbrolio Moriar- 
ty interesui.

Vakar jis sušaukė niekuriuos 
anglių išvežiotojų slaptą susi- 
sirinkimą, kuriame vyriausias 
kalbėtojas buvo policijos virši
ninkas hr kiti policistai ir su 
jų pagelba sutvėrė naują team
sterių “uniją”, kuri buk pri
klausysianti Amerikos Darbi'. 
Federacijai. Priešaky tos uni
jos tapo pastatyti žinomi gan
gsteriai, prieš kuriuos Courney 
buk “kovojąs”. Policijos vir
šininkas prižadėjo duoti stip
rią policijos apsaugą tiems ve
žėjams, „ kurie tuojaus sugryš 

Jį darbą. Suskaldžius uniją, ži- 
» noma, nieko kito nebeliko, kaip 

atšaukti streiką.

Iš RIAUŠIŲ PARYŽIUJE

monarchistų ir komunistų sukeltų riaušių Paryžiuje delei Staviskio aferos

Hotely bandė išvog
ti Davenport, la., 

laikraštininką
CHICAGO.—Vakar Morrison 

hotely du žmonės bandė išvog
ti E. P. Adler, leidėją Daven
port (Iowa) Times ir galvą 
Lee laikraščių sindikato, kuris 
lankėsi laikraštininkų suvažia
vime.

Išeinant iš kambario jį už- 
piCole du puolikai ir užgavo 
blakdžekiu į galvą. Tečiaus jam 
pasisekė pabėgti. Vienas puoli
kų liko suimtas. Puolikų kam
bary rasta didelė skrynia, su 
išgrąžytomis skylėmis orui i- 
eiti. Manoma, kad toj skry 
nij Adler ir butų buvęs išneš
tas iš hotelio, pirmiau jį gerai 
prisvaiginus. Taipgi rastas ir 
vienas revolveris.

P RI TROŠKO POLICIJOS VIR
ŠININKO PAGELBININKAS

. CHICAGO.—Kapt. Matthew 
Zimmer, einantis policijos ko- 
misionieriaus pareigas, pritroš- 
ko nu'o gasolino dujų savo pa
ties garaže. Jį išgelbėjo jo 
paties šoferis Kelly, kuris pa
šaukė pulmotorą ir Zimmer li
ko atgaivintas. Betgi jo padė
tis yra kritiška.

Nesiseka Japonijos- 
Anglijos prekybos 

deryboms

Valdžios didžiuma 
Anglijos parlamen

te mažėja
LONDONAS, vas. 21. — Val

džia aplaikė smarkų smūgį, 
kuomet pataisa prie bedarbių 
šelpimo biliaus liko atmesta tik 
177 balsais prieš 125. Taigi 
valdžia laimėjo tik 52 balsų 
didžiuma. Tokios mažos did
žiumos atstovų bute MacDonal- 
do valdžia dar niekad nėra tu
rėjusi.

No. 45

Birutė Laučiskaitė Išrink
ta Miss Naujienos

“Miss Naujienos” jau išrinkta. Jąją bus panelė Birutė 
Laučiskaitė, (No. 29) kurią teisėjai išrinko kaipo vieną popu- 
liariškiausių ir gražiausių lietuvaičių, labiausia tinkančią atsto- 
vuti “Naujienų” jų 20 metų gyvavimo sukaktuvėse.

Ceremoningai buvo suteikta 
jai ta garbė. Dr. A, Davido- 
niui vainikuojant ją rožių vai
niku, p. N. Gugienei prezentuo- 
jant jai garbes sargybą, ketu- 
riitfs juanus ir šaunius vaiki
nus, V. Jurgelionį, A. Nekrash, 
P. Beinerauską ir adv. M. Ka- 
ziuną, jaunoji mergelė raudo, 
šypsojosi, beveik verkė su aša
romis. Smarkus delnų ploji
mas ūžė saulėje, į kurią ji žiu
rėjo lyg per miglas.

Didelis tai momentas jos gy
venime. Ji viena, iš tarpo dau
gelio gražių lietuvaičių, ji gra
žiausia, ji populeri, ji dauge
lio mėgiama ir įvertinama, kaip 
parodo tūkstančiai balsų suplau
kę jos vardu* per “Miss Nau
jienos” viešą balsavmią. Jai 
tenka svarbi ir reikšminga ro
lė simbolizuoti dienraštį, kuris 
savo įtaka, savo populerumu, 
savo įdomuntu, užsitarnavo pir
maeilės vietos lietuvių spaudo 
je, netik Amerikoje, bet ir Lie
tuvoje.

BIRUTĖ LAUČISKAITĖ 
kuri vakar tapo išrinkta 

“Miss Naujienos”

Savo grožiu laimingoji “Miss 
Naujienos” simbolizuos “Nau
jienų” idealus, kuriems dien
raštis tarnavo be pertraukos per 
dvidešimtį metų; savo popule- 
humu ji atstovaus— “Naujie
nų” kaipo dienraščio populeru- 
mą tarp dešimčių tūkstančių 
skaitytojų, kurie be jų nepra 
leidžia nei vienos dienos.

Taip, apie ją suksis visa ak
cija sekmadienį, vasario 25 d., 
kuomet Ashland Boulevard Air- 
ditorijon suplauks tūkstančiai 
lietuvių, kartu su “Naujienų” 
vedėjais atšvęsti reikšmingas 
Amerikos lietuvių gyvenime su
kaktuves; jai, “Miss Naujie
nos” tie tūkstančiai reikš sa 
vo pagarbą, savo meilę, savo

prisirišimą, kurį jie jaučia sa
vo mėgiamiausiam dienraščiui.

Tokios mintys plauke laimin- 
gąjai mergaitei per galvą, kai 
teisėjai paskelbė, kad ji laimė
jo tiįulą, kurie taip nekantriai, 
taip energingai siekė 50 kitų 
lietuvaičių, įstojusių- į kontes- 
tą.

Teisėjais buvo N. Gugis, Dr. 
A. L. Davidonis, Dr. M. T. Stri- 
kolis, M. Šileikis, K. Augustas. 
V. Tarutis ir K. Jurgelionis.

Auditorijoje buvo susirinkę 
daug publikos, ypatingai jau
nimo. Visoms ceremonijoms 
praėjus, jis šoko, linksminos’ 
iki vėlumai. žinoma, ir čia, 
nors vasario 25 d., dar neat
ėjo, “Miss Naujienos” parode 
savo “karališką” jogą-— ir pa
ėmė viso dalyko vadovavimą. 
Apie ją spietėsi būriai sveikin
tojų, draugų. Garbės sargyba 
turėjo sunkoką darbą, ją gin 
darni nuo visų adoratorių.

Karališki kivirčai 
dėl aktorės

Vokietijos lietuviu 
vargai

7,009 automobilistų 
areštuota masi
niuose areštuose

CHICAGO.—Užvakar ir va
kar iki vakaro masiniuose au
tomobilistų areštuose liko areš
tuota daugiau kaip 7,000 au
tomobilistų už neturėjimą vals
tijos ir miesto laisnių.

Valstijos sekretoriui užpro
testavus, automobilistų areštai 
liko sustabdyti.

2,000 filipiniečių 
gręsia badas

LONDONAS, vas. 21. —An- 
glijos-Japonijos prekybos dery
boms nesiseka. Dagi nes uni
tai kyla dėl plotmės pačių dery
bų. Anglija nori, kad butų 
svarstomi viso pasaulio marke- 
tai, kuomet japonąi nori tartis 
tik dėl pačios Anglijos ir jos 
kolonijų.

MANILA, P. L, vas. 21. — 
Samar provincijoos gubernato
rius praneša, kad 2,000 gyven
tojų Oras mieste, iŠ priežas
ties potvynių, gręsia badas. Jis 
prašo valdžios suteikti gyven
tojams ryžių.

Hitleris aplanke
Anglijos ambasadą

DIJON, Franci joj, v. 21. — 
Ant geležinkelio bėgių rastas 
nužudytas apeliacijų.teismo tei
sėjas Albert Prince. Jis turė
jo liudyti Staviskio aferoje, 
bet tapo išvyliotas iš Paryžiaus 
melagingos telegramos, kad buk 
sunkiai serganti jo motina.

BEBLYNAS, vas. 21. —Hit
leris lydimas kelių ministerių, 
šiandie apsilankė Anglijos am
basadoje. Politiniuose rateliuo
se manoma, kad jis tai padarė 

Ine tik kaipo draugišką gestą, 
bet ir parodymui, kad Vokieti
ja pritaria Anglijos nusigink
lavimo planui. Tai buvo pir
mas Hitlerio apsilankymas už
sienio ambasadoje.

ALTON, III.— Nors Robert 
Wadlow yra tik 16 metų ir 
tebelanko mokyklą, yra 7 pė
dų ir lO’/j colių augščio ir sve
ria 365 svarus. Pastaraisiais 
metais jis paaugo 2 coliu ir,pa
storėjo 25 svarais. Mokykloj 
jis mokinois gana gerai, bet 
sportuose nedalyvauja.

AMARILLO, Tex 
šis miestelis kovo 5 d. ruošias 
iškilmingai' švęsti “uošvės die

Anglijos planas numato ma
žą Vokietijos atsiginklavimą ir 
sumažinimą ginklavimos Vo
kietijos 1 kaimynų.

BOSTON, Mass., vas. 21. — 
šįryt valstijos kalėjime turėjo 
būti nužudyti trys jauni žmo
nės, vienas iš Bostono, kitas iš 
Los Angeles, o trečias iš Brook- 
lyno, bet dėl sniego negalėjo 
atvykti budelis ir jų nužudymas 
liko atidėtas vienai dienai.

BERLYNAS, vas. 21.—Šve
dijos kronprinco antrasis sū
nūs, princas Sivgard, 26 m., 
sutarė apsivesti su Berlyno 
mūviu aktore Erika Patzek. 
Delei to tėvai taip užpyko, kad 
išsižadėjo savo sunaus. Išsiža
dėjo jo ir karalius Gustav.

Princas yra brolis princesos 
Astrid, žmonos Belgijos kron
princo Leopold, kuri šiomis 
dienomis pataps Belgijos ka
raliene.

Karaliui Gustavui tenka jau 
antrą kartą pergyventi tokį 
nesmagumą. Keli metai atgal 
jo antro sunaus, princo Wil- 
liam, sūnūs Lennart irgi pasi
vedė su paprasta mergaite. Ta
da karalius irgi atėmė iš jo 
visus titulus, kurie vėliau bet
gi tapo sugrąžinti ir sūnūs su
sitaikė su savo tėvu.

KAUNAS.—Draugija užsienio 
lietuviams remti gavo laišką iš 
Vokietijos apie Esseno lietu- 
viuns, kad jie be galo didelį val
gą vargsta, nes dėl esamos kri
zės daugelis jų be darbo, o kai
po svetimšaliai jie mažai šel 

< piami ir remiami. Norėtų grįž
ti, bet neturi nei iš ko, nei kur, 
nes ir Lietuvoje niekas jų ne
laukia. Daugelis jų iš Lietuvos 
iškeliavo prieš 30 metų. Beveik 
vis jie nuo Vilkaviškio. Be ki
ta ko, jie labai reikalingi kny 
gų. Draug. užs. lietuviams rem
ti stengiasi jiems padėti.

HAVANA, Kuboj, vas. 20 
—Per ateinančias kelias savai 
tęs Kuba išgabens į Jungt. Vals 
tijas už $1,200,000 degtinas.

Nepasisekė sovietams 
kiaulių parduoti

KAUNAS.—Prieš kur| laiką 
“Maistas” Sovietams buvo par
davęs didelę partiją kiaulių. 
Buvo manyta, kad ir šiemet 
Sovietai kiaulių pirks Lietuvoj, 
tačiau gauta žinių, kad 10,000 
kiaulių Sovietai užpirkę Olan
dijoj.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..
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[korespondencijos
Kenosha, Wis

šis bei tas iŠ musų kolonijos

Vasario 11 d., German Ame
rican Home salėj, SLA. 338 
kp. Dailės Ratelis perstatė ope
retę “Kaminakretis ir Malūni
ninkas” po vadovyste K. Ste
ponavičiaus. Kaip tėmijau, pu
blikos buvo 200 su* viršum. Lo
šėjai ir lošėjos atliko savo ro
les gerai ir pats choras pasi
rodė puikiai.

Solistės, p-nia M. Balčaitie- 
nė ir p-lė G. Klevickaitė, suža
vėjo publikų. Malonus yra to
kie parengimai.

Prie baro, kaip tėmijau, ypač 
p. V. Scblogeris fundijo vi
siems, o labiausia ebieagie- 
tėms.

Manau, kad Dailės 
turėjo gražaus pelno.

tomą moderniški namai, mil
žiniški fabrikai, industrializa
cija, elektrizacija, kolhozai, 
sovkozai su milžiniškais trak
toriais ir daugybės kitų svar
bių daiktų. Bet tokios smulk
menos, kaip maistas arba puo
šnumas, ten yra pabrangus 
proletarams, šalies budavoto- 
jains. Nes dar ir po 16 metų 
ten tebestovi teorijoj būdavo- 
įimas socializmo.

Sulošta veikaliukas,
gaila, kad jo turinys buvo tuš
čias. Buvo ir muzikos: kele-

tiktai

Ratelis

SLA. 10-to Apskričio sekre
torius p. Juozas Radavičius 
pranešė, kad jau paimtas dar
žas surengimui 10 Apskričio 
pikniko Racine, VVis., 10 dieną 
birželio p. S. Mockaus darže. 
Prieš įvyksiant SLA. Seimui 
gal galėsime kiek uždirbti ka
pitalo — kad Apskritis galė
tų paremti važiuojančius į Sei
mų delegatus.

Sykiu atsibite 10 Apskričio 
priešmetinis suvažiavimas. Pa
tartina visoms kuopoms pri
klausančioms 10 Apskričiui 
rengtis iš anksto dalyvauti pik
nike.

Drg. J. Radavičia 
kad SLA. prezidentas 
gužis atsiuntė laišką 
10 Apskričio valdybai 
rezoliuciją dėliai SLA.
]jos. Aš net nustebau dūliai to
kio reikalavimo. O musų rezo
liucija, pasiųsta į “Tėvynę”, 
netilpo. P-nas prezidentįj^^D 
rodo, tikras juokdarys. ’

VVell, kų padarysi: teisybe 
kai kada yra nemaloni.

pranešė,

ir liepė 
atšaukti 
60 kuo-

Vietinis musų veikėjas, drg. 
Jonas Marcinkevičius — John 
Martin, runija j kounsilmanus. 
Mes lietuviai turime savo žmo
gų paremti, kad jis butų iš 
rinktas.

pat 
po 

Viduj

—o—
14 d. vasario, 9 vai. vakare 

si.* p. VI. Papoll ir A. Savickiu 
nuvažiavome pažiūrėti kaip pi
ketuoja streikieriai prie Sim- 
mons Company. Juodu užsire
gistravo piketuoti, ir kartu ke
lias vietas apėjome.

Pirmiausia, po tiltu, prie 
trėkiu pastatytas iš lentų ir 
pieros 8x10 bildingas.
stovi apvalas kaip ir pečius. 
Aplinkui sėdi vyrai, čia gan 
šilta.

Iš čia ėjome dirbtuves lin
kui. šalia gatvės irgi pastaty
tas balaganas. Ir čia šilta ir 
daug vyrų, šiam balaganui Gim- 
bold davė radio, o elektra pri
jungta iš restorano Lekante.

šis vyras davė 300 tikietų. 
kurių kiekvienas yr« verta® 
stiklui alaus ir dviem senu
čiams. Broliai Sam ir Eibi Ru- 
benstein kožną dieną suteikia 
u*ž $5.00 vertės alaus, viskės 
ir užkandžio.

Vienas kon trak torius atvežė 
palapinę ir davė jų streikie
riams pasistatyti. Vėliau vienas 
krautuvininkas atvežė pečių ir 
indus. O biznieriai, ypač 
ceriai, pasižadėjo suteikti 
sos ir kitokių reikmenių, 
streikieriai virs patys sau 
gius. Anglies atveža jiems 
tui koljardai.

Prie pat dirbtuvės vartų
rys vyrų ir moterų piketuo
ja.

Vėl pasukęs j šalį ėjau to
liau. Prie pat Main Office bū
rys iš 100 ar daugiau moterų 
ir vyrų piketuoja. Priėjau ar
čiau. Jaunas vaikinas skambi
na mandolinų, o kiti dainuoja. 
Tikras

Einu toliau.- Vėl būrys. Uia

bu
me-

vaL 
vėl-

bu-

Čl’l 
ka
dai’

vieni ‘sėdi, kiti stovi. Skersai 
kelio dar sueiga. Ir čia įvai
rios sorkės: kas kų moka, ta 
dainuoja.

Nutariau apeiti visų plota, 
nes toje dirbtuvėje aš pats pra
dėjau dirbti 13 d. kovo 1907 
m., o apleidžiau jų gruodžio 
mėnesį 1920 m. Man yra žino
ma ta vieta.

Prieinu vėl mažų namelį, 
taipjau šilta, žmonės lošia 
zyras, kiti šnekučiuojasi,
kiti įvairias pasakas pasakoja.

Žengiu dar toliau. Prisiarti
nu prie stovyklos. Naujas ma
žas trobėsėlis, kaip kad seno
vėj būdavo lauke išeinamoji 
vieta. Prie jo pristatyta iš blė- 
kės sandelė. Viduj apskritas 
pečias. Mane keletas iš susi
rinkusių čia pažino.

Halio Chali ir kiti sako: 
“Shoe Maker from South Side”. 
Pakviečiau, kad eitų su manim 
j tavernų. Pasakiau, užfundy- 
siu. Atsisakė pakvietimą pri
imti.

Palinkėjau jiems gerų pasek
mių ir leidaus toliau*, prie pa
skutines stovyklos. Ir šičia ra
dau pažįstamų. Pasikalbėjęs ir 
palinkėjęs jiems gerų pasėkų 
grįžau atgal tuo pačiu keliu, 
kuriuo atėjau.

Smagu yra matyti, kad vi
si — seni ir jau‘ni — streikie- 
riai laikosi tvirtai. Kiekvienas 
jų turi piketuoti po 3 vai. pei 
dienų. Moterys irgi pikietuoja, 
ir iš Fisher Motei net atnešė 
krėslų moterims.

Vienas seniausių “coal men” 
Kenoshoj atsisakė suteikti 
streikieriams anglių. Ant galo, 
patyręs, kad visi duoda, atėjo 
ir pasiūlė anglių, bet streikie- 
riai jo pasiūlymo nepriėmė.

čia po 6 Avenue atsidarė 
streikierių centralinė buveinė 
— headųuarters. Streikieriai, 
kuriam ko bus ręi kalinga, gaus 
paramos.

Kaip patyriau, streikieriai 
nori pakėlimo algos 25 nuošim
čiais ir pripažinimo jų unijos.

Linkėtina darbininkams lai
mėti šių kova. Laimėjus jų vi
siems butų geriau.

C. K. Braze.

Norwood, Mass.
Įvairus dalykėliai

Sausio 21 d kloniojomės 
ninui. Radęs iš nakties 
dėtų po durimis lapelį sužino
jau, kad pasaulio proletariato 
išganytojas jau pašarvotas, 
tad ir nusiskubinau į šermenų

pa-

tas dudorių padūdavo. Bet 
będuduojant marsalietę kele
tas moterų rankas iškėlusios 
mosikavo. Kų tas reiškė, ii 
dabar nesuprantu. Galbūt, vel
niukai nuo Lenino baidyta.

Bet daitės atžvilgiu toks mo
terų elgesys tinka taip, kaip 
katei žolę pešti.

Tai tokie maž daug įspūd
žiai iš Lenino pagrabo. Dabar 
priscina laukti jo prisikėlimo. 
O gal ir vėl rasiu iš nakties po
slenkščiu aitvaro padėtų lape
li. Proletaras.

Franci] os Žydai

prijungė prie Franci jos Liud
vikas XIV. Pietinėje Franci- 
jos dalyje rado sau prieglau
dų Ispanijos inkvizicijos perse
kiojami 
kaus I 
Paradis 
kviesti 
dėstyti
1701 m.

žydai. Prie Franciš- 
du žydų mokslininkai 
ir Gidacerio, tapo pa 

į “College de France” 
senovės žydų kalbą.

Paryžiuje buvo tik

“Pasaulio Lyga Kovai su 
Antisemitizmu*”, rašo vienas 
laikraštis, prieš kiek laiko pa
siuntė delegacijų j Monparnesse 
kapines, kad padėti vainikų ant 
dvasiškio Greguaro kapo. Už 
to “fanatiko pakantų”, kuris 
tapo revoliūcionišku vyskupu, 
savo laiku žydai meldėsi viso
se Francijos sinagogose. 1792 
m. nacionaliame‘susirinkime jis 
iškovojo Francijos žydams pi’ 
pažinimo lygių politinių teisių 
su kitais piliečiais.

Apie tai, kad dar beveik prieš 
150 metų žydams Francijoje 
buvo pripažintos lygios pilieti
nės teisės, ypač pravartu* pri
siminti dabar, kai kaimyninė
je Vokietijoje juos vėl nori
ma paversti parijais, paženk
lintais viduramžių ženkliukais.

Tų ženkliukų
telį, prisiūtų prie drabužių, žy
dai priversti buvo dėvėti Fran
cijoje penktame šimtmetyje, 
t. y. Merovingų laikais. Toje 
epochoje žydai užsiėmė preky
ba, laike krautuves, o kai ku
rie jų tarnavo valstybei kai
po mokesčių rinkėjai. Kai lip
ėme sostų krikščioniškiausias 
karalius Hilderikas, tai žydams 
pasidarė labai riestai: karalius 
grūmojo apakintr^įiy^ų^ kurie 
nepanorės priimti krikščionių 
tikybų.

Tik vienas žydas išdrįso pa
sipriešinti karaliaus įsakymu’*. 
Tai buvo turtingas pirklys Pri
skųs, asmeniškas karaliaus pa
tarėjas. Priskusų įmetė 
Įėjimų. Bet jis pasiuntė 
rikui gausias dovanas ir 
še, kad krikštynos butų
tos ligi jo sunaus sutuoktuvių. 
Karalius nusileido; Priskųs ta
po paliuosuotas iš kalėjimo.

Žydai, kurie buvo priėmę 
krikščionybę, baisiai tuo buvo 
nepatenkinti. Vienas jų, kuris

geltonų ra-

į ka- 
Hikle- 
išpra- 
atidė-

Ugi, šiuriu, kad įvairių tau
tų ir tautelių proletariatas 
renkasi ir grūdasi prie išgany
tojo karsto — ir prisigrūdo 
“masių” net apie 200. Tiktai 
lietuvių veik nesimatė. Tur
būt, kaip istoriškai pagoniš
ka tautelė, lietuviai į religines 
ceremonijas netiki.

Palingavęs Leninui už jo ma
lones ir nusibraukęs rankove 
gailesčio ašaras užėmiau savo 
vietų. Kramtydamas gumų, 
išpūtęs akis temiju šermenų 
dalyvius. Tai vis ponai, po
nios, panelės, bei ponaičiai. 
Moterys šilkų sukneles ir ki
tokius brangdaikeius turi ap-

futromis. O vyrai irgi buvo 
panašus ne praščiokeliui Leni
nui, bet diplomatui Maksiinui 
Litvinovui.

Priešais mane atsisėdo vie
na panelė — pasipuošus tai 
pdsipuoštis, bet kai užkvėpino 
šermoiių atmosfera, tai tartum 
ji visų gėlynų darželį butų su 
savim atsigabenusi. Traukiu, 
kaip drūtas, į savę tų kvėpilų 
ir manau: Na, kažin, kad taip 
šalia šios laimingos panelės 
atsisėstų kokia nors proletarė 
iš Lenino karalystės— ar ši 
panelė nesiraukytų ir nepasi- 
baidytų?

Juk proletariato tėvynėj bū
da voj amas socializmas, ten sta-

neseniai buvo persikrikštijęs, 
būtent, Fatiras nutarė nudai 'Chicagietis architektorius pulk, 
goti karaliaus patarėją. Su sa- Horatio B. Hackett, kuris tapo 
vo tarnais jis pasislėpė ! paskirtas viešųjų darbų admi- 
Ii vienos bažnyčios, kuri dar nistracijos namų statybos ge- 
ir šiandien tebesiranda Pary- neraliniu manažeriu, kurio tiks- 
žiuje. Beginklį priskusų ir jį^as bus griauti miestuose lūš

nas ir statyti tinkamus gyve
namus namus. Tam tikslui val
džia ruošiasi išleisti $100,000,- 
000.

rnndien tebesiranda 1 
žiu j e. Beginklį priskusų i 
lydėjusius draugus Fatiras už-! 
puolė ir žvėriškai nužudė. I 
žmogžudžiai pasiskubino pasi
slėpti bažnyčioje, nes tais lai
kais dievnamis būdavo geriau
sia prieglauda nusikaltėliams 
Peržengęs bažnyčios slenkstį, 
nusidėjėlis pasidarydavo nelie
čiamas. 1

Tačiau minia dažnai su pri
imtais įstatymais bei patvar
kymais nesiskaito. Taip atsiti
ko ir šiame atsitikime. Gatvė
je pradėjo rinktis žmonių mi
nia. Juo tolyn, tuo minia da 
rėsi didesnė. Matydama nužu- 
dylojų kimus, ji pasiryžo ąt- 
kerštyti žmogžudžiams. Fatirui 
kokiu tai budu pasisekė iš baž
nyčios pasprukti nepastebė
tam. O jo tarnai greit supra
to, kad jiems $ėrą jokios vil
ties pabėgti. Kad išvengti kan
kinimo ir negarbingos mirties, 
jie vienas antrų, pųžudė. Pas
kutinis, kuris išliko, gyvas, iš
traukė kardų įpuolė į minių. 
Jis kovojo tol, kol nebuvo nu
žudytas. ' r , ,

Tokiu kruvinų prologu pras
ideda žydų istorija Paryžiuje. 

E. de-Menorvąl . savo “Pasi
vaikščiojimuose po Paryžių” 
pasakojo, kaip per kelis šimt
mečius “išrinktosios tautos” 
atstovai buvo žiauriai persekio
jami Francijoje.

Paprasti žmonės buvo 
įsitikinę, kad žydai savo 
lems apeigoms naudoja 
čionių kraujų. Dėliai to vieš
patavo didžiausia neapykanta 
Karaliai laikas nuo laiko kon
fiskuodavo žydų turtus, išsiųs-

davo juos iš ■ Franci jos, o pas
kui, u*ž gerų atlyginimų, leis
davo jiems sugrįžti. Taip elgė
si visa eilė karalių. Kaip tik 
karaliaus iždas pradėdavo tuš
tėti, tai tuoj žydų persekioji
mas paaštrėdavo.

Atsinešimas 
maždaug toks, 
kurie raupsais 
rėjo ant galvų 
ras ermolkas,
prisiūti geltonų ratelį; jiems 
buvo draudžiama maudytis 
kartu su krikščionimis, rinko
je liesti produktus. Tačiau jų 
krautuvės dar nebuvo boiko
tuojamos, — boikotų 
jo tik penkioliktame 
tyje.

Pilypas I žydams

į žydus buvo 
kaip į žmonės, 

serga, ‘žydai tu* 
nešioti tam tik- 
o prie drabužių

sugalvo- 
šimtme-

Pilypas I žydams paskyrė 
speciali kvartųįųt ųetoli centrą- 
Hnės rinkos. Getto gatves ant 
nakties buvo uždaromos gran
dinėmis. Jiems buvo leista tu-

rėti vienų sinagogų ir dvejas 
kapines.

Kiekvienas kryžiaus karo žy
gis prasidėdavo žydų pogro
mais. Tie pogromai pradėjo 
kartotis tiek dažnai, kad net 
popiežius priverstas buvo Uo
lius krikščionybės platintojus 
sudrausti. Per visų savaitę 
prieš Velykas žydai nedrįsdavo
pasirodyti gatvėse. 1288 m. Pi- , keturios žydų šeimos. Kaip t’k 
lypas Gražusis į vienų dienų 
sudegino 13 žydų. Karolis VI ; 
paliepė nuplakti rykštėmis sep
tynis. Nemažas skaičius “ere
tikų”, kurie nepanorėjo priim
ti krikščionybės, tapo sudegin
ta ant laužų.

Pilypui Gražiajam viešpatau
jant, gyveno žydas vardu Jo- 
natanas. Vargšas kartų susi
vaidijo su savo kaimynka, ku
ri turėjo labai didelę vaizduo
tę ir su visais pykosi. Įtūžusi 
moteris tuoj nubėgo pas kle
bonų ir pranešė, kad Jonatanas 
kur tai gavęs šv. sakramentų, 
supiaustęs jį peiliu ir įmetęs 
į katilų... Girdi, ji savo akimis 
mačiusi, kaip pradėjęs sunktis 
kraujas ir katile vanduo už
viręs.

Jonatanų tuoj areštavo, kan
kino ir sudegino ant laužo. Jo 
turtų, žinoma, konfiskavo. Per 
ilgų laikų nei vienas tikintis 
katalikas nakties laiku nedrįs
davo praeiti pro prakeiktus Jo- 
natano namus. Pagalios, namas 
tapo nugriautas, o jo vietoje 
pastatytas vienuolynas. Dabar
tiniu* laiku ten randasi katali- 
kiška mokykla.

Karolio VIII laikais po mie
štų pradėjo platintis baisus 
gandas: prieš Velykas penkta
dienį žydai nukryžiavojo krikš 
čionių vaikų. Rugsėjo 17 d. 
1394 m. karaliaus įsakymu vi
si žydai tapo išvyti “ant am
žių amžinųjų” už valstybes sie
nų.

Po to Paryžiuje beveik nebe- 
pasiliko žydų. Bet kitose Fran
cijos dalyse laikui bėgant jie 
vėl pradėjo atsiyasti. Henrikas 
II užkariavo Mecų, kur buvo 
apsigyvenę nemažai žydų. Daug

• žydų gyveno ir Elzase, kurį '

tais metais žydams buvo leista 
apsigyventi Paryžiuje, sumo
kant tam tikrų sumų pinigų. 
Daugelis tuo pasinaudojo. Re
voliucijos išvakarėse Paryžius 
jau priskaitė apie 500 žydų.

Nacionalis susirinkimas pir
miausiai suteikė pilietiškas tei
ses pietų Francijoje gyvenan
tiems žydams. Tas nutarimas 
buvo padarytas sausio 28 d. 
1790 m. Metams praslinkus, 
tokios pat teisės buvo suteik
tos Elazo žydams. 1792 m. ta
po priimta konstitucija, kuri 
žydams pripažino tokias pat 
teises, kaip ir 
čiams.

Napoleonas I 
ligi jų statutų, 
rabinams buvo 
kios pat privilegijos, kaip ir 
kitiems dvasiškiams. 1881 m. 
rabinai, taip sakant, buvo pa
statyti 
talikų 
kiais.

Nuo 
mas Francijoje faktinai prany 
ko. —— K.

kitiems pilie-

patvirtino re- 
kuriuo einant 

pripažintos to-

ant vienos lentos su ka 
bei protestonų dvasiš-

to laiko žydų klausi-

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokius organus 

žmogaus systemoje, pataiso apetitą. suregu
liuoja virfikinimo aparatą ir vidurius. Su
teikia naujų spėkų raumenims, nervų syste- 
m ai ir padaro ją tvirtesne. Pagelbsti kur 
kiti vaistai nepagelbėjo, pasekmes tų gerų 
vaistų pasirodys tiktai į keletą dienų po var
tojimui. , ,

NUGA-TONE parduodamas visose vaistiny- 
Cidse. žiūrėkite kad gautumėte tikrą 
NUGA-TONE. nepriimkite pavadoutojų.
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Te 1 >Vienybe

SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 
EINA DU SYK PER SAVAITĘ.

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

VIENYBĖS KAINA
Amerikoje Užsieny

$3.00 ..... metui ....... $4.00
$1.75 ... pusmečiui ...... $2.00 
Brooklyne    $3.50

Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas naujas skaitytojas 
gaus gerų knygų $1.00 vertės veltui.

Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštį. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyveninio eigoje. Jis ves jus j švie
są, ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite;

LITHUANIAN PRESS CORPORATION 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

VIENYBES "VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
vajų. Vujininkams (agentams) teikiama dideles dovanos gero
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną doleri pini
gais už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti 
keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio maisto — gerų 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimč- 
ti dovani*;., lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite: , ..pi
Vajaus Komisija 

193 Grand Street,_ Brookl^ N. Y.
®iiiiiiiiiiii®iiiii!iiiiii@iiiiiiiiiira

pilnai 
ritua- 
krikš-

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

I BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS:
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kas Bus KAS Nau
jienų Jubiliejaus 

Parengime
Jau buvo minėtos mergi

nos, kurios pildys specialiai 
prirengtą programą Naujieną 
20-ties metų sukaktuvėms at
žymėti Ashland Auditorijoj, 
prie Vau Buren ir Ashland 
gatvių (šiaurvakarių kampas). 
Šiandie tenka paminėti vyrai 
programo dalyviai. Bet pirm to 
keletas žodžių apie patį pro
gramą, ypač apie operetinę jo 
dalį, štai kaip vystosi veika
las:

Vaiku choras dainuoja ir 
siulija pirkti Naujienas, kaiu 
kad ne kartą teko tie pasiū
lymai išgirsti iš gatvėkario iš
lipus bet kuriam iš musų.

Toliau — keturi redaktoriai. 
Tiek jų Naujienos turi. Jie dai
nuoja: “Mes redaktoriai Nau
jienų ieškom žinių ir pirmie
nų”, ir tt. Dainuoja, kaip jie 
žinias karpo, brauko, redaguo
ja.

Pasirodo “naujienos”. Redak
toriai apžiūrinėja jas ir dau
gelį deda į “gurbą”. O tas “gur
bas” tai krūva raštų, kuriuos 
nereikia skubiai suvartoti, ku
riuos galima palaikyti dienai 
kitai.

Po to, ateina žinios iš Lie
tuvos, Ilga Korespondencija. 
Pranešimas, Pagarsinimai, etc., 
etc.

Ir gal būt įdomiausia pro
gramo dalis bus vadinamas 
“pageant”, kaip čia pasakyti 
lietuviškai — spektaklis, para
das, maršas ar kaip ■ kitaip.;

įštai šiose- įvairiose- »rolėse 
(žinoma, vyriškose) dalyvaus 
ir reprezentuos:

J. Skarelis — mokslą;
J. Puishis — darbą;
V. Harus, P. Miller ir J. Har- 

mon — mainierius;
M. Chepal ir L. Lapinskas

— kalvius;
B. Nemajuška, E. Stanis ii 

A. Bložis — kriaučius;
A. Vitos ir J. Vilis — dak

tarus;
J. Miller ir G. Grigai — ad

vokatus ;
A. Maskaliunas ir J. Kemė

šis — aptiekorius;
J. Laucius ir A. Bagdonas — 

real estatą;
Steve Dering ir J. Venckus

— sportą;
J. Patickas — hockey,
E. Čepulis — futbolą,
P. Shemaitis — besbolą,
B. Bruknis ir F. Mason — 

boksą,
E. Bložis — golfą,
J. Gabalis ir B. Miller - 

ristynes,
F. Commenduley ir R. Mat- 

jošaitis — paieškojimus.
šičia dar keletas šaunių 

mergaičių
Jau paminėjau vardus mer

ginų, kurios pildys Naujie
nų jubiliejinį programą. Pasi
rodo, kad suminėjau toli gra
žu ne visas. Ve dar šaunių lie
tuvaičių būrys:

Antoinette Kairis, Helen 
Strelkowski, Aldona Gulbin re
prezentuos tenisą;

Mrs. Dolan, Elizabeth Grigel, 
Mrs. Kemėšis, Mrs. Rypkevi- 
čienė reprezentuos šeiminin
kes;

Mrs. Bačiunas, Anne Ralis 
ir Agnės Bernotą — siuvėjas;

Lietuvių jaunuomenę repre
zentuos: Aldona Walulis, Anne 
Walulis, Amelia Razmus, Ber
nice Zemeckas, Marion Golde, 
Stella Pūkis, Frances Mateku- 
nas, Lillian Stupor, Mary Bar- 
net, Milda Baronas, Aldona 
Grigonis, Eugene Mistikai tis, 
Sally Aleksiunas, Albina Alek- 
siunas, Eileen Masalskis, p-lč

Petkuniutė, p-lė Puniškiutė.
Vera Stradomskaitė repre

zentuos literatūrą;
Florence Oshell — istoriją;
Helen Valentinaitė, Jean Šo

ris, Mildred Butkus — ma
das;

Nora Gugis, Vanda Bijan- 
skas, O. Kacierauskienė, A. Za- 
bukienė, A. Mišeikienė, Vera 
Stradomskaitė ir Julija Gap- 
shis — Žinias iš Lietuvos;

Adėlė Zavistaitė, Petronėlė 
Millerienė, Helen RumbauSkas 
ir Bernice Tumas — Chicagos 
žinias;

Adelė Rakauskas — Chica
gos žinias;

Mary Kudulis — paieškoji
mus;

Julija Gurevičiūtė — Bus to
liau ;

Vanda Petroshu*s — Ekstra;
Bernice Tverijonas, Helen 

Vespender, Harriet Gastaut, 
Anita Novicky, Antoinette Kai
ris, Leoną Ascilla, Julija Gu
revičiūtė, Josephine Markus, 
Helen Strelkowski ir Adelė 
Petraitis — naujienas.

V. P-ka.

DALYVAUJA NAUJIENŲ JUBILIEJUJ

Jokūbo Maskoliūno 
Žodis

Kiekvieną naują darbą pasi
tinka daugiau priešų, negu 
draugų, juo labiau, jei tas dar
bas ir jo išdavos nušviečia gy
venimą pažangos žiburiais.

Ar ne taip, sakysite, buvo su 
socialistų dideliu darbu ir ne
paprastomis jo išdavomis — 
dienraščiu NAUJIENOMIS — 
prieš 20 metų?

žinoma, kad taip.
Tinginiai juokėsi, pavydnin- 

kai pykdavo, kam, ve, būrelis 
“grinorių” prasčiokų ėmėsi li
gi tol nė sapne nesapnuoto dar
bo, — leisti lietuvišką dienraš
tį! Ir, — net man dabar baisu 
ir pamislyti, — leisti dienraštį 
neatsiklausus nei katalikų nei 
tautininkų, jau spėjusių pralob
ti, “didelių” vyrų!

Ir aš net dabar puikiai atsi
menu, kaip tie “dideli” vyrai, 
kurie nešiojo ant savo pečių 
galvas, prikimštas išgyventų, 
sudėvėtų ir jau niekam nebe- 
derančių minčių, idėjų ir įsiti
kinimų, pamatę dienraštį, ypač 
socialistinį, — pamate sykiu ir 
perkūną giedriausioj padangėj 
ir išgirdo baisų dundėjimą po 
savo kojom... “Sudnoji”, saky
siu, tikra “sudnoji” tada jiems 
buvo.

Bet dienraščio pradininkai 
(iniciatoriai) varė sunkų, nau- 
ingą ir kilnų darbą pirmyn. 

Ir jie laimėjo. Jų dienraštis — 
NAUJIENOS — augo, stiprėjo 
ir virto visų pažangiųjų Ame
rikos lietuvių dienraščiu. Net 
ir tie, kurie gyveno senobinio 
gyvenimo miglomis ir bijojo 
iškišti galvą, kad nepamatytų 
naujos šviesos, pagaliau, pasu
ko nauja gyvenimo vaga ir — 
virto NAUJIENŲ draugais!

Bet kas, pagaliau, buvo ta 
jėga, kuri vedė NAUJIENAS 
tiesiu, šviesiu keliu ir traukė 
paskum save minias? Be abejo, 
tai jų kilni socialistinė kryptis, 
pastovi idealogija ir rimtas, 
džentelmeniškas atsinešimas 
link kitų žmonių nuomonių bei 
įsitikinimų.

Aš labai gerai atsimenu tuos 
laikus, kada 'skilo Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
Tai buvo tikros Velykos krikš
čioniškai protaujantiems žmo
nėms, nes jie manė, kad so
cialistams bus jau “kaput”; 
girdi, Dievo teismas jiems jau 
nebetoli, o bedievius, sako, Die
vas mokėsiąs prideramai nu
teisti... NAUJIENOS tada pasi
liko su senąja gvardija, koman
duojama Grigaičio. Džiūgavo 
NAUJIENŲ priešai: sukalė 
jom grabą ir jau duobę buvo 
iškasę. Bet kaip jie, nabagėliai, 
nusivylė! Ir grabas ir duobė 
jiems patiems teito, o NAUJIE
NOS ėjo, stiprėjo ir tapo di
džiausiu ir geriausiu lietuvišku 
dienrąščiu visoje plačioje Ame
rikoje. žinoma, reikia galvoje

Anita Navickaitė
Panelė Anita Navickaite yra Northwestern uni
versiteto studente, pasižymėjusi dainavimu ir 
šokiais. Naujienų jubiliejaus vakare šioj nedė- 
lioj ji bus viena iš Naujienų ir bus gyvas ratas 
ar krumplys nepaprasitame ir triukšmingame 
Naujienų preso šokyje.
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turėti, kad didžiausios garbės dėjo vadinti jį tik trumpu —
ir atpildos yra nusipelnęs Pi
jus Grigaitis, kuris pastoviu sa
vo nusistatymu išlaikė NAU
JIENAS rimtųjų socialistų po
zicijoje ir puikiai atlaikė bolše
vikų atakas.

Skaitydamas NAUJIENAS 
per 20 metų, pagavau tokį įpro
tį, kad dabar be jų jau visai 
nebegaliu apsieiti, — daugiau, 
nebegaliu gyventi. Jei kurią 
dieną aš nebegauna progos per
skaityti NAUJIENAS, tai jau
čiu, jog tą dieną lyg bučiau jau 
nebegyvenęs. Diena be NAU
JIENŲ, tai diena be gyveni
mo.

Atsiminęs tuos laikus, kada 
man tekdavo labai daug rūpin
as R AMO VOS teatro statyba, 
iš tiesų, aš esu labai dėkingas 
NAUJIENOMS, kurios man la
jai daug padėjo. Taipgi padėjo 
ir padeda jos man darbuotėje 
dėl labo KEISTUČIO spulkos.

Ilgiausių metų ir pasisekimo 
NAUJIENOMS!

“Džei”
Sarpalius, iš svetaines galo, 

kai kada visu balsu šaukia:
Džiordž!
Na, ir kiti pamėjo jau 

“Džiordž”.
Ale tai ne viskas. Tur būt, 

ne menkesnį vaidmenį už Jur- 
gelionį repeticijose vaidina 
p-nia Gugienė ir karts nuo kar
to, taip sakyti, duoda jam 
“peklos”. Taigi kai kurie, 
matomai samprotaudami, kad 
“peklos” moteris gali duoti tik 
savo vyrui, pradėjo Jurgclionį 
įkaityti p. Gugiū! ič šaukia:

“Mr. Gugis”.
Nežinau, kaip p. Jurgelio- 

niui tie nauji vardai patinka. 
Bet kad kartais jie gali būti 
“Embarrassing”, tai veik ne
abejoju. V. P-ka.

“Naujienos” Lietuvių 
Pažangos Veidrodis

vaikučiams žaislo pramogas, 
oatrus; rengė ir rengs kontus
us su musų gražuolių tinka
mi pagerbimu; skaitytojų ga
vimo vajai vis švarus kultūri
nis darbas. “Naujienų” meti
niai koncertai, o vasaros metų 
į miškus išvažiavimai, visuo
met buvo musų kultūros gra
žiausi žiedai. Aukščiausios 
kultūros pasiekusių tautų as
menis negėda užprašyti atsi
lankyti į “Naujienų” pareng
tas pramogas, štai kur “Nau
jienos” tyrąją kultūra švie
čia* Tįktai tokiu budu “Nau
jienos” mokina musų viešuo
menę, savų darbų pavyzdžiais, 
bet tiė kelionėmis, kaip mėgs
ta datyti apgailėjimo verti 
mlisų kitų laikraščių redakto
riai ir patentuoti ir nopaten- 
luoti “vadai”.

Aukštos kultūros darbas ir 
leidihias visiems, ypač silp
niems, siekti prie kultūros, tai 
geriausias mokytojas. “Nau
jienos” tokiu mokytoju buvo, 
yra it, tikimasi, kad ir ateity
je bus liaudies kulturintojos 
su pavyzdingu darbu ir skriau
džiamųjų apgynimu.

Lai gyvuoja “Naujienos”! 
Kas “Naujienų” nekenčia, to
kių reikia gailėtis, jie prare
gės, turėkime viltį.

A. K. Rutkauskas M. D.

Mamytės ir Naujie
nos

Kada iš musų kolonijos imta 
daugiau “Naujienoms” rašyti, 
tai daugiau žmonės pradėjo jas 
skaityti. Skaito paprasti žmo
nės, biznio žmonės, profesiona
lai, na, ant galo ir ‘^mamytės” 
susirūpino. Matot, pirmiau tos 
“mamytės” ir nežinojo, kad čia 
pat netoli yra “Naujienos” — 
jų, tiesiog sakant, kaiminka.

žinoma, kartą moteris, tai ir 
liks moteria: ją jau* joks kitas 
meistras '• neperdirbs. O kad 
moteris moteriai1 užvydi, tai ir
gi nėra naujiena.

Musų kolonijos “mamytės” 
pamatė, kad vyrai, na ir dar ne 
bile kokie vyrai, pradėjo “Nau
jienas” daugiau skaityti. Tas 
dar joms nebūtų taip bloga. 
Bet kada vyrai “Naujienas” 
nešiojasi kišenėje, tai “mamy
tėms” jau perdaug. Ir štai vie
ną gražią dieną “mamytes” su
sitarė padaboti vyru‘s, kurie

jant (kurie -atsilankė), “ma
mų” komitetas daro pareiški
mą, kad vyrai yra neištikimi 
“mamoms”, kad jie šiokie, to
kie, kad su jais taip ir taip, 
o labiausia, kad jie nešiojasi 
jauną panelę (Miss) “Naujie
nas” kišeniukc. Didysis vir
šyta, išklausęs “mamų” komi
teto skundą, reikalauja, kad 
nusikaltėliai pasiaiškintų.

Na, jeigu jau kaltas, tai kal
tas. Kaip yra sakoma: “Mei
lė ne bulvė, ir jos per langą 
neišmesi”.

Vyrai pradėjo teisintis sa
votiškai. Vienas sako: “Aš 
iš amato esu kriaučius, man 
labai patinka panelės “Naujie
nos” dresė, aš noriu patirti 
kaip ji pasiūta, koks gutsas- 
materija”

Antras sako: “Aš senas bat
siuvys, daug metų esu batus 
siuvęs, bet tokių batukų, ko
kius turi panelė “Naujienos”, 
aš nemačiau, ir tyčiomis ėjau 
paskui, kad galėčiau geriau 
įsitėmyti darbą, skūrą...”

Čia viena iš sunkiausių 
“mamų” sušuko: “Taip, taip, 
ponas viršyta, jis teisybę sako. 
Aš pati mačiau, kaip jis pas
kui ją slankiojo iš vietos į 
vietą.... Bet tas dar niekis. 
Tas senas batsiuvis šelmis 
dar ir kitus su savim vadina... 
ir traukia už rankovės”.

Viršyta biskį nusišypsojo, 
pakasė pakaušį, sučiauskinęs 
lupomis giliai atsiduso ir at
sisukęs į “mamų” komitetą lė
tai paklausė: “Na, mamytes, 
ko jus, meldžiomos, norite? 
Ką aš su jais turiu daryti?”

Visos “mamos”, kaip viena, 
sušuko: “Išmest juos! Išvyt 
juos, kad jų čia nė kvapo ne
liktų!”

Viena iš senesniųjų “mamų” 
jau be dantukų, prabilo: “Vir-

nolo. O tų panelių “Naujie
nos” labai daug turi, tik 25 va
sario jus žinosite, kuri tikrai 
bus panelė “Naujienos”. O pa
nelė “Naujienos” bus ta. kuri 
vasario 25 dieną bus apkaru- 
navota.

čia ponas viršyta apsidairo, 
žiuri kad ... ne vienos “ma
mos” jau nėra. Gi senas bat
siuvys “kipt” į pašonę jaunes
niam draugui, akia mirkt, gal
va linkt — durų pusėn ir pa- 
šnybždoms, kad viršyta negir
dėtų: “Einame į karalaites 
karūnaciją!”

Viršyta tai pastebėjęs nusi
šypsojo, palingavo galva, ap
sisuko ir išėjo. Senas batsiu
vys jaunesniam sako: Tai tu 
žmogau dirbk kad nori. Aš 
visą savo sveikatą, triūsą pa
dėjau, o kiek vargo turėjau ir 
miego nemiegojau dol tų “ma
mų”...

Jaunesnysis patylomis seniui 
sako: “žinai, tėveli, visiems 
neįtiksi, o ypatingai “ma
moms”. Ursus.

KUOMET JŪSŲ 
DUKTĖ VYSTOSI

I MOTERĮ
Daugelis mergai
čių prieš dvide- 
Simts metų am
žiaus reikalauja 
toniko ir regulia
toriaus. D u o kitę 
savo dukrelei Ly- 
dia E. Pinkham’s 
Vegetable C o m - 
pound per atei
nančius keletą mėnesių. Pamokinki
te ja kaip apsaugoti savo sveikatą 
šiuose kritiškose laikuose. Kuomet 
ji bus linksma, sveika moteris ir mo
tina, ji bus jums dėkinga.

Parsiduoda visose vaistynyčiose.

L^diaRRnldiartrs* 
vegetable Cbmpoimd.

Jokūbas Maskoliūnas.

E UŽ KULISU
Keletas dienų atgal teko nu

girsti, kaip lipšnusis Naujienų 
reporteris, Frank Bulavv, daro 
interviews su merginomis.

Pasakau iš karto, be jokio 
vyniojimo į bovelną: man ne
patiko, ir gana!

Tik pamyslike — pirmas 
klausimas, kurį jis, darė pane
lei, buvo: “Kada tamsta esi 
gimusi?” Reiškia, kokio am
žiaus tamsta esi? Arba to-

“Naujienos” tiktai tokios, 
kokia musų visuomenė. Prie 
“Naujienų” vairo stovintieji 
nebando “vadovauti”, bet pa
tarnauti musų visuomenei. 
Kokie visuomenės reikalai at
siranda, “Naujienos” visuome
nei patarnauja. Palyginus 
musų tautiniai-kulturinį vei
kimą su aukštos kultūros tau
tomis, mes, it kūdikis, labai 
pamėgę pamėgdžioti kitus. 
Musų draugijų ir “kliubų” 
veikimas aiškiai parodo, kad 
musų draugijų vadai tik sve
timų draugijų pavyzdžius se
ka, bet tiktai pavyzdžius, ku
riuos ir nemokšoms lengva

liau: “Kokias mokyklas lan- šiaip-taip įvykinti. “Naujie- 
kei ir baigei?” “Kokį darbą nos” ir tokiems vadams gelbė-

turi “Naujienas” kišenėje. Jos 
iš tolo įskaityti išmoko, kad 
“šiur” yra niekas kitas, kaip 
tik tos šelmės moteriškos ly
ties “Naujienos”.

Pavydas begalinis. Jos tokį 
vyrą, kuris kišenėje turi “Nau
jienas”, seka kelis “blokus”, iš- 
rokuoja jo žinksnius ir suskai
to visas vietas, kur žmogus 
apsistoja. Mėgino mamytės 
pačios tokį žmogų barti, bet 
veltui. Mat, “Naujienos” yra 
tik dvidešimties meti) am
žiaus, o “mamytės” atsipra
šant, jau mato ir žino, kad ne
užilgo reikės “sumenijos ro- 
kundą” suskaityti. “Mamy
tėms” nėra progos su jauno
mis 20 metų “Naujienoms” 
lenktyniuoti; ij* kaip tokių nio-

šyla, o ponas viršyta, aš pasa
kyčiau, kad tiems nedavei*- 
koms...”

Viršyta truputį skruostus su
raukė ir palingavęs galva ta
rė: Mamyte, taip kalbėti ne-1 
gražu... Jus iš šių vyrų jau pra-. 
dėsite perdaug reikalauti. Ži-:
note, kad jau per volu, ką 
nors jiems padaryti. Jie jau 
įsikraustė į musų koloniją, jus 
juos išsirinkote už vyrus ir jų 
negalima prašalinti. Pervėhi, 
mamytės, poryčiu... O jus vy- ’ 
rai... ne gražu jums, suaugu
siems vyrams, su jaunomis pa-’ 
nelėmis vaikštinėti ir uliavoti. 
Jus turėtumėt liautis... o tau,
senuk batsiuvį, patarčiau į jau
nos mergelės kojales nežiūrėti 
ir nevesti jaunesnių už savo 
į pagundą”. Į

“Ponas vilšyla”, atsiliepė se
nas batsiuvis, “aš tiek metų 
siuvau batus, nes šios pačios 
“mamos” mano darbu džiau
gėsi, ir mano batukus nešioja“..

Senukė tik trypt koja”. “Aš, 
aš tavo darbą nešioju! Kol 
gyva nenešiojau, ir nenešio
siu”. }

Čia ir vėl ponas viršyta įsi
maišo : “Mamytes, vyručiai, bu- • 
kitę geri, nesipykite, gyvenkite 
zgadoje be barnių. Tie bar
niai nieko gero neatneš... Jus 
žinote ką? Jus vyrai į pane
lę “Naujienas” taip daug ne
žiūrėkite, nes jus patys neži-

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

suteikia 
barzdaskuty klo>

mm komfortą

■
 skutimo* 

narni.

( PROBAK BLADfc)

dirbi?”
Jeigu man butų pasitaikiusi 

ta proga, kurią Bulaw turėjo, 
tai aš pirmiausia bučiau už
klausęs: “Kokios spalvos tam
stos akys yra?” Arba, jei ko
ja nedidelė “Kokios mieros če- 
batukus nešioji?” arba vėl: 
“Kokia dar diena savaitėj dei- 
tams neužimta?”

O Bulaw klausinėja dievai 
žino ką. Aš jo nesuprantu, o 
gal taikai mainosi.

Jurgelionis virto Gugiu
Repeticijose programo, ku

ris ruošiamą Naujienų 20-ties 
metų sukaktuvėms paminėti, 
dalyvauja visuomet keletas de- 
sėtkų vaikinų ir merginų.

Kl. Jurgelionis repeticijose 
bosauja. Natūralu, kad į j 
susirinkusiems tenka kreiptis 
visokiais reikalais ir klausi
mais.

Ištarti $odj “Mr. Jurgelionis” 
yra persunkti. Taigi vieni pra-

ja savus mažos vertės suma
nymus vykinti. Tas faktas ir 
liudija, kad “Naujienos” tik
ras veidrodis.

Tesusiburia aukšto mokslo 
draugijos ir bando musų išei
viją kultūroje tobulinti, “Nau
jienos” bus pirmutinės su pa
tarnavimu. “Naujienos” nesi
ims mokinti tų draugijų, kaip 
jos nūn nemokina “parių” ren
gėjų, ar naktinių “pikfiikų“ 
rengėjų, ar mėnulio šviesoje, 
artisčių grupių gegužinių... 
“Naujienos” aprašo, ką mūšų 
visuomenė veikia. Kad “Nau
jienos” nei vieno nekolioja, ir 
savų pažiūrų, per prievartą 
žmonėms nebruka, užtai “Nau
jienos,” visų mylimas laikraš
tis.

Žemos kultūros lietuvių da- 
lisj netiesioginiu budu, daug 
iš “Naujienų” pasimokina, 
kuomet pačios “Naujienos” ko
kią pramogą rengia. “Naujie- 
nos” rengė ateityje rengs

terų, kurios savo dienas bai
gia, vyrai nenori klausyti.

Tat “mamytės” sutarė, kad 
reikalinga paduoti skundas ant 
vyrų kokiam nors vyresnia
jam, kuris besinešioja kišenė
je “Naujienas” vyrai pabijo
tų. Kaip manyta, taip pada
ryta. Jos išrenka iš savo tar
po drąsiausias “mamas”; tos 
jau parinktosios eina pas dide
lį—mokytą vyrą reikalauda
mos, kad didysis viršyta at
skaitytų savo “dekretą”, ir vi- 
riems vyrams, kurie tik skai
to bei nešiojasi “Naujienas” 
kišenėje, užkurtų gerą pirtį. 
O tuos, kurie pradėjo —- kad 
nubaustų kuoaštriausiai.

Didysis žmogus išleido pa
liepimą, kad tie prasižengę vy
rai, tuoj bematant, “jovytųsi” 
pas jo didenybę. Nekurie iš 
idomavimo atsilankė, kiti iš 
anksto žinojo kas jų taukia — 
tie visiškai nepasirodė. Vi
siems kalbinamiems dalyvaur

500.00
IKI

3000.00
Skolinam dėl Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy- 
bių.
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VĖL VETERANŲ BONUSAI

Jungtinių Valstijų kongrese vėl iškilo sumanymas, 
kad karo veteranams butų išmokėta bonusai. Sumany
mą patiekė atstovas Wright Patman iš Texas valstijos, 
demokratas. Kadangi demokratų partijos vadai yra su
manymui priešingi, tai, norint jį paduoti atstovų butui 
balsuoti, po juo turi būt surinkta ne mažiau, kaip treč- 
dalys visų atstovų parašų. Tačiau reikiamas parašų 
skaičius — 145 — tapo gautas, nežiūrint į tai, kad pre
zidentas Rooseveltas pranešė kongresui, jogei jisai ne
pritaria bonusų mokėjimui.

Laikraščių korespondentai Washingtone sako, kad 
atstovų bute Patmano bilius gali būt priimtas. Su se
natu esą abejotina. Bet jeigu abeji, kongreso rūmai bal
suotų už bonusus, tai prezidentas atsidurtų panašioje 
padėtyje, kaip kad buvo Hooveris. Jisai turėtų arba pa
sirašyti bonusų bilių, arba jį vetuoti, užtraukdamas ant 
savęs karo veteranų neapykantą.

Atrodo gana keista, kad tokiame opiame klausime 
kongreso nariai, ir dagi demokratai, ėmė “stoti piestu” 
prieš Rooseveltą, kuris iki šiol kongresą taip lengvai 
suvaldydavo. Kame to priežastis? Priežastis veikiausia 
yra ta, kad ateinantį rudenį bus kongreso rinkimai ir 
dabartiniai kongreso nariai, kurie nori vėl kandidatuo
ti, gerinasi tam tikroms balsuotojų grupėms. Buvusių
jų kareivių yra didelis skaičius. Daugumą jų niekuomet 
nematė mūšių laukų, bet jie save laiko privilegijuotais 
piliečiais ir reikalauja, kad valdžia jiems užmokėtų už 
“pasišventimą tėvynei”.

Balsuodami už bonusus veteranams, kongresmanai 
tikisi gauti .jų. balius. v..

Kita bonusų šalininkų dalis susideda iš tų kongres- 
manų, kurie stoja už dolerio infliaciją. Jie sako: tegu 
valdžia prispausdina naujų dolerių ir išdalina juos bo
nusų pavidale eks-kareiviams. Tuo budu bus paskleista 
daugiau pinigų žmonėse, ir pasitaisys visos šalies biznis.

tos socialistų vadas Norman Thomas paskutiniame 
“The New Leader” numeryje parašė:

“Net ir šitame krizio momente negalima susi
laikyti ^pagalvojus, kad Europos likimas butų 
galėjęs būti visai .kitoks, jeigu Vokietijos darbinin
kų klasė, socialistai ir komunistai kartu, butų taip 
didvyriškai pasipriešinus fašizmui, kaip musų drau
gai Austrijoje.” • \
Kažin ar iš tiesų tai butų pakeįtę Europos likimą? 
Vokietijos socialistai ir komunistai buvo suskilę į 
priešingas viena antrai jėgas ir todėl energingas

pasipriešinimas iš jų pusės hitlerizmui vargiai buvo ga- 
imas. Bet.sakysime, kad jie butų vistiek griebę gink
lą ir bandę gintis — kas butų įvykę? Butų įvykęs pilie
tinis karas. Jeigu mažiukėje Austrijoje tokioje kovoje 
žuvo apie pusantro tųkstančio žmonių, tai dešimtį kar
tų didesnėje Vokietijoje gal butų žuvę penkiolika tūks
tančių !

Mes labai abejojame, kad šitoks kraujo nuliejimas 
Vokietijos darbininkų klasei butų atnešęs ką gero Eu
ropai. Iš istorijos žinome, kas atsitiko po to, kai Ftan- 
cijos valdžia 1871 m. sutriuškino Paryžiaus Komuną ir 
paskerdė kelias dešimtis komunarų. Francijos darbi
ninkų judėjimas buvo užmuštas ir neatsigavo per dve
jetą dešimčių metų su viršum. Paryžiaus komunarai 
gynėsi dar smarkiau, negu Vienus darbininkai, ir Ko
muna buvę pusėtinai gerai apginkluota.

Norman Thomas taip pat, kaip ir dauguma žmo
nių, mėgsta dramatiškus įvykius ir simpatizuoja tiems, 
kurie didvyriškoje kovoje guldo savo galvas. Bet gyve
nimo tikrumoje, deja, dažnai ima viršų ne tas, kas gra
žu ir romantiška.

Ne šautuvais ir mašininėmis kanuolėmis darbinin
kų klasė įsteigs socializmą, bet mokėjimu iškovoti to
kias sąlygas visuomenėje, kuriose nei klerikalai, nei 
fašistai, nei koki kiti gaivalai nedrįs pakelti ginklą 
prieš nekaltus žmones.

liūtas, 
savo pa
galvojau 
kaip tu

jų akyse turtų žemėlapį ir 
klausė, ar jie norėtų sugadinti 
sutartį tą pačią dieną, kada 
jie jau eina turtų ieškoti.

“Ne, po perkūnų!”, jis rėkė, 
mes patys nutrauksime su
tartį, kai laikas prieis; o iki 
tol aš pataikausiu gydytojui, 
kad ir jo batus reiktų degtine

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir iPrižiuri 
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Narys Am. Liet. Daktarų Dr-jos

MES VISI MĖGSTAME DRAMĄ

Kada plėšikas, užpuolęs gatvėje nekaltą praeivį, 
atkiša revolverį ir -sušunka: “Rankas augštyn”, užpul
tasis žmogus paprastai be pasipriešinimo išpildo pikta
dario įsakymą ir duodasi apiplėšti. Jisai galėtų, žinoma, 
gintis — kirsti užpuolikui kumščia į nosį arba spirti 
jam žemiau juostos. Kai kada užpultieji taip ir pasiel
gia. Būna atsitikimų, kad plėšiko auka išmuša piktada
riui. ginklą iš nagų, parbloškia jį ir, prispaudęs keliu 
prie žemės, apkulia jį, kaip šunį. Kuomet laikraštis to
kį atsitikimą aprašo, kiekvienas skaitytojas gėrisi to 
drąsuolio žygiu ir mąsto: “Ak, kad visi žmonės, kuriuos 
plėšikai užpuola, butų toki smarkus, kaip jisai! Tuomet 
plėšimams greitai butų padaryta galas.”

Bet tokių laimingų atsitikimų yra nedaug. Iš ne
tyčių užpultas žmogus retai turi progos nuo piktada
rio atsiginti, nes tame momente, kada jisai dar tik imą 

'galvoti apie gynimąsi, jau prieš jį yra atstatytas gink
las, Bandymas gintis tokiose apystovose paprastai pa
sibaigia tuo, kad užpultasai būna sužeistas arba užmuš
tas. Todėl gyvenimo patyrimas yra nustatęs taisyklę: 
Jeigu tave ginkluotas plėšikas netikėtai užpuls gatvėje, 
tai nesipriešink, nes yra geriau netekti šernolės ir laik
rodėlio, negu gyvasties. Šitokį patarimą dažnai duoda 
gyventojams ir policijos viršininkai Amerikos didmies
čiuose, kur “hold-up’ai” yra nuolatinis reiškinys.

Tačiau ar ne ta pati logika turi būt pritaikyta ir 
politikos konfliktams, kuriuose viena pusė yra apsigink
lavusi, o antroji, yra arba beginklė, arba neturi laiko 
ginklą pavartoti?

Austrijos socialdemokratus pereitą savaitę užpucj- 
lė heimwehras, armija ir policija. Pirma negu užpultie
ji suspėjo duoti žinią savo organizacijų nariams, beveiįc 
visi užpultosios partijos vadai buvo suimti ir į Vienos 
municipaliteto įstaigas, į darbininkų gyvenamus namus* 
į partijos ir profesinių sąjungų buveines buvo atstaty
tos armotos. Tokioje padėtyje užpuolikų pergalė buvo 
užtikrinta. Atsiginti nuo jų nebuvo galima, bet užpub 
tieji vistiek bandė gintis. To rezultate — tūkstantis sų 
viršum lavonų!

Rašydamas apie herojiškas Austrijos darbininku 
pastangas atmušti klerikališkų fašistų puolimą, Ameri-

— ■ i

ati- 
kad 
bei

ku
be!

Patarinjąi motinoms
Motinoms’ * svarbu žinoti lai

ką, nub kurio ji tapo motina, 
nors 'nevisuomet tas yra gali
ma. Pajutus savy permainas, 
reikia kreipeis prie gydytojo. 
Šis žygis yra labai svarbus. 
Gydytojas apžiūrės motinos 
sveikatą ir Juteiks reikalingų 
patarimų, čia paduosiu kele
tą taisyklių, kurių kiekviena 
motina turi prisilaikyti.

1. — Valgyti maistingą val
gį, gerti nemaža pieno ir van
dens.

Valgyti daržovių ir medžių 
vaisių.

2. — Saugotis nutukimo. 
Tas galima padaryti prisilai
kant krakmolinio valgio bei 
saldumynu.

3. _ Vidurius reguliuoti val
gant tinkamą maistą, o jeigu

pegalima, reikia pasitei
rauti pas gydytoją.

4. — Maudytis kasdieną, nes 
oda iš kųno išnteta nuodingu^ 
elementus.

5. — Dantys tųH bųti šva- 
rąš ir sveiki: -

6. — Poilsis, fizinis ir pro-

Auginti ir prižiūrėti savo; 
kūdikį yra daug vargo, bet ir 
yra be galo daug ir malonu
mo. Jo jaunutė gyvybė, jo švel
nutis, minkštutis kūnelis 
duotas į tėvų rankas tam, 
jie jį tinkamai išaugintų 
išauklėtų.

Ne tik ant tėvų remiasi 
dikio gyvybė, priežiūra
sau'gojimas jo pačioje mažuty- 
stėje, bet ir jo fizinis bei pro
tinis vystymąsis taip pat pri
klauso nuo tp, kaip jį tėvai 
prižiūrės, kaip jį augins.

Pagrindas kūdikio persona- 
liškumui susidaro iš mažens. 
Tėvai, kurie supranta savo 
šventas pareigas, žinodami, kad 
kūdikio gerove, sveikata bei 
pati gyvybė priklauso nuo jų 
pačių, rūpinimosi kuodaugiąu- 
siai suprasti įr prižiūrėti kūdi
kio reikalus.

Kūdikio priežiūrą prasideda 
nuo to laiko, ku'omet užsimez
ga pati jo gyvybė. Motiną, ga- tinis, labai reikalingas ir svar 
Ii sužaloti kūdikį prieš jam 
gimsiant, per devynius mėne
sius, taip pat kaip po gimimo 
per tą patį laiką. Suvargusi 
motįna, kuri neturi tinkamo 
gyvenimo, naudingo poilsio bei 
reikalingo maisto, negali duo
ti kūdikiui to, ko pati neturį, 
būtent: sveikatos. Iš antros 
pusės, motina, gyvendama kad 
ir pertekliuje, bet jeigu tinka? 
mai neužsilaikys, gali padary
ti daug žalos ir negimusiam 
kūdikiui.

Kalbėdami apie kūdikių sveir 
katą ir motinų pareigas, mes 
negalime pamiršti, kad ir tė
vas taip pat yra atsąkomin- 
gas už vaikų bei jų motinos 
sveikatą. Dažnai pasitaiko, 
kad tėvas visą ną^ttį suverčia 
aut motinos pečių, pats nei 
liuosomįs valapdpmįs' nesirū
piną, kąd namuose prąleidus 
laiką jr šiuo tpo pagejbčjus, 
Ju.o ąbu tėvai daugiau 
sis vaikų sveikatą bei gerpve, 
tuo daugiau kūdikis , gaus n?.?.? 
dos.

(Tęsinys)
“Nutilkit!” jis kriokė ir ap

sidairė tikrai, kaip 
“Gydytojau,” jis tęsė 
prastu balsu, “aš 
apie tai, žinodamas,
mėgsti tą vaiką. Mes visi esam 
nužemintai dėkingi už tavo 
gerą širdį ir kaip pats matai, 
virai pasitikime tavimi ir ge
riam vaisius, lyg tai butų koks 
gurkšnis degtinės. Ir aš manau 
suradęs būdą, kuris visus pa
tenkins. Hawkins, ar tu man 
duodi garbės žodį, kaip jau
nas džentelmonas, — nes tu 
esi jaunas džentelmenas, kad 
ir iš beturčių* gimęs — savo 
garbės žodį, kad tu nepabėg
si?”

Aš tuoj auš pasižadėjau. *
Gydytojau, tai tu eik į aną- 

pus tvoros,” kalbėjo Silvcr’is, giavom per smėlį link gydyto- 
“o kai jau busi tenai, aš atsi
vesiu bernelį prie tvoros šioje 
pusėje ir aš manau, jus galė
site per tvorą pasikalbėti. La
bą dieną, Tamstai ir pasvei
kink prokurorą ir kapitoną 
Smallett.”

Gydytojui 
jaus išsiveržė 
testų, kuriuos 
rio žiaurus žvilgsniai. Iš visų 
pusių Silver’į kaltino bandy
me pataikauti abiem 
—bandymu padaryti 
sau vienam Sutartį — 
dėjime rūpintis savo 
bei nelemtųjų reikalais ir li
kimu; ir, vienu žodžiu, jį kal
tino tuo ką jis iš tikro ir darė. 
Map tas buvo taip aišku, šia
me atsitikime, jog aš negalė
jau nei įsivaizduoti, kaip jis 
galės nuraminti juos. Bet jis 
buvo dusyk geresnis vyras už 
juos visus; o jo vakarykščia

Tada jis įsakė jiems užkurti 
ugnį ir kriukiu pasiramstyda
mas iššlubavo laukan, laiky
damas vieną ranką ant mano 
peties; jie vis dar tebesigin
čijo, bet jis nutildė juos dau
giau savo balso smarkumu, 
negu prirodymais.

“Nesiskubink berneli, nesi
skubink,” jis tarė. “Akimirks
niu jie gali užpulti mus, pa
matę inusų besiskubinant.”

Todėl mes labai saugiai žy

apleidus, luo- 
ekspliozija pro- 
tcsulaikė. Silve-

pusėm 
atskirą 
atsiža-

tus Silvcr’io labui. Jis išvadi
no juos visokiais kvailiais, 
liurbiais ir viskuo, ką galima 
įsivaizduoti ir pareiškė, jog 
buvo reikalinga, kad aš pasi
kalbėčiau su gydytoju; švaistė

ir tėvąms suteikia daug mulo- 
nu’mo bei pagalbos.

Auginkime sveikus vaikus, 
o išauginsime sveiką tautą.

aš bijočiau, aš nesisakyčiau. 
Bet aš tikrą tiesą pasakysiu, 
aš drebu prisiminęs apie kar
tuves. Tu esi geras ir teisin
gas žmogus; aš nesu matęs ge
resnio žmogaus! Ir tu neuž
mirši, ką gero aš esu nuvei
kęs, ne daugiau kaip ir to, ką 
blogo aš esu padaręs — aš tą 
žinau. Ir aš nueinu į šalį —jus 
matot, — ir palieku tave su 
Zigmontu vienu du. Tu ir tą 
atsimink apie mane, nes tas 
man yra labai pavojinga!”

Tą ištaręs, jis pasitraukė 
kiek toliau, kad negirdėtų 
musų kalbos ir ten atsisėdo 
ant medžio stuobrio ir pradė
jo švilpauti; laiks nuo laiko 
jis pasisukę savo sėdynėje lai 
į vieną, tai į kitą pusę, kai 
kada pažvelgdamas į mane ir 
gydytoją ir vėl į savo nesuval
domus niekšus, kai jie vaikš
čiojo lai šian tai ten po smėlį 
tarp ugnies, — kurią jie sku
binos kurstyti — ir namo, iš 
kurio jie atsinešė kiaulienos 
ir duonos pasitaisymui pusry
čių.

jaus už tvoros belaukiančio 
mus, o kai jau mes buvom 
taip arti, kad jau buvo gali
ma susikalbėti, Silveris apsi
stojo.

“Neužmiršk ir šio mano pa
sidarbavimo taipgi, gydyto
jau,” jis tarė, “ir pats berne
lis pasakys tau, kaip aš jį iš
gelbėjau nuo mirties ir net bu
vau netekęs kapitono vietos už 
tą, taipgi tikėk manim. Gy
dytojau, kai jau žmogus yra 
taip arti pražūties, kaip aš — 
jau lyg užstato paskutinį pini
gų už savo gyvybę — ar tu 
manai, kad tu galėtum bent 
žodį užtarti už jį? Prašau da
bar atsiminti, kad tai ne ma
no vieno gyvybės klausimas— 
to bernelio, taipgi; ir tu gerai 
pakalbėsi už mane, gydyto
jau, ir priduos! man bent kiek 
vilties gyventi, vien tik iš pa
sigailėjimo.”

Silvcr’is buvo visai kitoks 
žmogus, kai jau jo nugara 
buvo atsukta į jo draugus ir 
namą; jo skruostai atrodė- į- 
dubę; jo balsas drebėjo; nie
kados žmogus nebuvo labiau 
nuoširdus.

“Kas, Jonai, ar tu bijai?” 
klausė gydytojas Livcscy.

“Gydytojau, aš nesu bailys; 
ne, ne aš — nei lieki" ir jis 
pliaukštelėjo pirštais. “Jeigu

liai tarė gydytojas, 
ir čia. Kaip pasėjai, 
piausi, mano berneli, 
žino, aš nežinau, kaip

dar-

hio 
ver-

ite,” limi
tai jau tu 

taip ir 
Dievas

tave
kaltinti; bet tiek tai aš pasa
kysiu, ar tas bus malonu, ar 
ne; kada kapitonas Smallett 
buvo sveikas, tu nebūtum iš
drįsęs pabėgti; o kada jis sir
go ir negalėjo sulaikyti, tai 
jau visai ne karžvgiškas 
basi”

Aš prisipažinsiu, kad 
laiku aš buvau pradėjęs
kti. “Gydytojau,” aš sakiau, 
“tu galėtum atleisti man. Aš 
pats jau pakankamai apkalti
nau save; mano gyvybė jau 
vistiek prarasta ir aš jau bu
čiau buvęs negyvas, kad Silve- 
ris nebūtų užsistojęs už ma
ne; ir gydytojau, tikėk tam, aš 
galiu mirti —- ir aš išdrįstu sa
kyti, jog aš ir verias to — bet, 
ko aš bijau, tai kankinimų. 
Jeigu jie nutars kankinti ma
ne—r., j (Bus daugiau)

MNAUJIENŲ JUBI 
LIEJINIS NUME

RIS
Vasario 24 d. išeis “Naujie

nų” jubiliejinis numeris, kuris 
susidės iš 24 puslapių. Tilps la
bai įdomių raštų: apysakų, 
straipsnių ir atsiminimų.

bus.
7. — Užsiėmimas bei dar

bus yra naudingas, bet reikia 
vengti nuovargio.

8. — Drabužiai turi būti tin 
kami; dabotis susivaržymo.

9. — Miegamus kambarius 
Kasdieną * išvėdinti ir kasdieną 
įšjeįti pasivaikščioti, jeigu ga
limu. .Saulė ir tyras oras la
bai geras tonikas.

Motinystė yra normalus ir 
prigimties nuptikis moteries 
gyvenime, čia nėra ko bijotis, 
tiktai reikia tinkamai prie to 
prisirengti. Milijonai kūdikių 
kasmet gema ir kurių motino* 
sveikos, tų ir kūdikiai, /gero
je priežiūroje, išauga sveiki, 
žinoma, yra ir nelaimių. Kar
tais pasitaiko, kad nežiutiųt 
ką nedarysi, visvien kūdikis 
ar fmcttiha? ■riįįrštaį’jBetį ; jeto 
viskas i y‘rą atlikta; .ir r padary
ta, tai kad ir nelaįmė atsitin
ka, lengviaus yra ,įą papešti

Ęudikiai, kurie įšauga svei
ki. fi^įpiai ir protiniai į vyrus 
bei merginas, yra naųęjingibei

VISIEMS PO TRUPUTI

•/ *'
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KAS BUS?

VASARIO 25 DIENA
gyveni

b irs

mas, kokio tik vieną sykį į dvidešimt metų galima susilaukti

Oh|o8t.,ChlcH?

Li t h utiniu n University Club in 
vites all to attend lecture

sudarys sąjungą, kas Lietuvai 
išeis ant naudos.

Ekonomine Lietuvos padėtis 
žymiai pagerėsianti, o tai todėl, 
kad jos teritorijoje bus suras
ta aukso ir mineralinio alie-

Mr. Kalvaitis to 
Describe Youth 

in Talk Tonight

even more energetic!
“Birute’s” Genevieve

Artinasi jau diena, kada visos Chicagos lietuviai švęs savo didelę šventę, link
sminsis savo linksmybe ir džiaugsis lietuvių vienybes ir meiles atsiektais vaisiais.

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

Tai bus nepaprastas reginys, dar niekad nematytas, įspūdingas, triumfališ- 
kas ir gražus, kada Naujienos pavidale dailios Miss Naujienos susilauks pasvei
kinimų ir širdingo pripažinimo iš visų musų veikimo sričių, iš mokslo, iš darbo, 
dailės, muzikos, dainos, literatūros, poezijos, dramos, komedijos, tapybos, arkb

• • 1*4 ♦ ’ ■ •

tekturos, aviacijos, tautos meilės, darbininkų vienybės, taipgi pasveikinimų ir 
pripažinimo nuo įvairių darbininkų grupių, nuo profesijų, nuo sporto ir biznio at
stovų ir nuo įvairių musųdraugijų atstovų. Pagalios lietuvių visuomenė širdin
gais žodžiais pasveikins Naujienas jų sukaktuvių dienoje ir tada visi užgiedos me
lodingų ir jausmus sukeliantį Naujienų Himnų.

Ketvirtadienis, vas

talk as the first in! a- serie® 
of lectures to be offered this 
year, is extending an inyita- 
tion to the public to hear Mr. 
Kalvaitis speak on his inte^est- 
ing subject.

j, Klaipėda taip pat 
pasilįks prie Lietuvpą.. Skan 

Pabaltijo valstybės

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

Kam _ _ _ ____ _
TyriausiJi paštų (Clark ir Ądami 
ratvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised W’ndow” lobėj nuo Adams gat 
ris, pasakant laiško NUMERI, kaij 
<ad šiame saraše nažvmita.

Since Mikas Petrauskas was 
not only the founder, bu‘t di- 
rector and adviser as well, 
“Birute’’ is planning a “Pet
rauskas Evening” to celebrate 
his sixtieth birthday this year. 
The most outstanding featuro 
of the evening’s program will 
be the presentation of “Egle, 
žalčių Karalienė’’, his mostvvel! 
known opera, which is a fan
tas tie tale of Lithuania’š folk
lore, rich i n story and tradi- 
tion.

In the near future we shall 
endeavor to relate more about 
Mikas Petrauskas’ life and 
works. Although he is novv 
residing in distant Lithtfania, 
he is always in the thought of 
those members of “Birute“, 
who had the good fortune to 
be under his directorship.

By the way, the membership 
drive is progressing Vigorous- 
ly, and the climax and end wįU 
come at the sočiai to be held 
in March, when the vvinners of 
the drive will be announced 
and the prizes will be awardea. 
In the meantime, the inactive 
members are becoming ener- 
gotic and the energetic mem- 
bers

Kaune dabąr gyveną išradė
jas, ku'ris padarys tikrą revo
liuciją laivų statyboje. Tas jo 
išradimas apsaugos laivus nuo 
skendimo, kadangi pramuštas 
skyles automatiškai uždarys.

Surip pyragaičiai ir karštas 
“šnapsas”

Po visų, taip sakant, rimtų 
dalykų pradėjome kalbėti apie 
Kauną. Laila tiesiog buvusi 
sužavėta Kaunu, o ypač lietuvių 
svetingumu. Girdi, svetinges- 
nių žmonių už lietuvius ji nie
kui* nesutikusi. Niekur ji ne
ragavusi ir tokių gardžių py
ragaičių, kaip Kaune. O tai esą 
sūrio pyragaičiai, kurie, na, ot 
tirpsta burnoje. Didelio sma
gumo jai suteikė ir lietuviški 
vežimai su guminiais ratais. 
Ji dažnai pasisamdydavitei ve
žiką ir po kelias valandas va
žinėdavosi Kauno gatvėmis.

Begyvendama Kaune, Laila 
susipažinusi su vienu daktaru, 
Tai buvęs apie 70 melų žmogus, 
o jo žmona—maždaug 32 metų 
amžiaus. Daktaras visuomet 
padarydavo diagnozą, kad ji 
serganti ir reikalinga gydymo. 
O jo gydymo būdas, — tai 
karštas “šnapsas“. šnapsu jis 
gydė ir ją, ir savo žmoną, ir 
visus’ kitus savo draugus.

Knyga
Laila pareiškė, jog neužilgo 

ji išleisianti knygą, kur bus 
aprašyta įvairus kraštai, ku
riuos jai teko aplankyti. Savo 
knygoje Lietuvai ji pašvęsianti 
apie 70 puslapių. Chicagą ji 
greit apleisianti ir vyksianti į 
Kaliforniją, o iš ten į Japo
niją.

Baigiant pasikalbėjimą, ji 
dar pridūrė, kad Kaune suti
kusi nemažai ir Amerikos .lietu
vių. Jiems ji norinti perduoti 
kuo geriausius linkėjimus. Už 
jų sveikatą aš pas ponią Lailą 
irgi išgėriau “vyšniuvkos”.

Dabar jūsų reikalas
Po valandos pasikalbėjimo aš 

apleidau spėjikę ar regę ir iš
ėjau savo keliais. Pridursiu tik 
tiek ,kad savo ateitimi aš nesi
domėjau, ir todėl tai jos ne? 
klausiau. Pagalios, ką reiškia 
mano ateitis prieš tautų ir 
valstybių ateitį ?

O dabar aš klausiu jūsų: ką 
jus manote apie visus tuos pra
našavimus? —Auguras.

Prie 
mai. 
rišti 
dėl jie suteiks daug darbo žmo
nėms. Išradimai mašinų sri
tyje paprastai reiškia tai, kad 
mažiau bereikia darbininkų.

laiškai yra a<4j« iŠ Europoi 
jie priklauso, tesrul nueina

P-ios Terfern Lailos 
pranašavimai

fialtls kratlnaj Ir gerkUJ gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos | B minutes su Mušte. 
ioię, pagelbsti praKalintl iri- 

Wok SYKI J VA- 
jANDA, per penkias valandas, 
os turte pagelbsti. Milijonai 

vartoja per įįB metus. Ręko« 
menanojąmos gydytojų ir alau.

1 Adaskevic D.
4 Barawskas S.
5 Bartkui Adolpai
10 BuTdulis Peter
22 Jukauskas H
28 Stanaicui Jonui
30 Stankevice J.

Do you know how the Lith- 
uanian stu’dent appears when 
compared with the studentsin 
Lithuania?

Would you likę to know how 
developed the young people are 
socially, politically, and eco- 
nomically in Lithuania? Ąnd 
how our young bloods here look 
when placed beside them?

Would you say that the yotfng 
Lithuanian here, many of whom 
are already married and witb 
responsibilities, are ^cųltulred 
people? Did you ever stgp to 
wonder whether these people 
are really fit to live a well 
rounded out and produetive 
life at least as well as theiv 
brothers in Lithuania?

In his lecture tonight, Mr. 
Kalvaitis, Lathu’ąnian Consul, 
will deal with these and other 
related ąueations. It will be 
given at 9 o’cĮock at the Lith
uanian Consulate, 100 E. Bel- 
levue Place.

The Lithuanian Univei’sjty. 
Club, which is pyesentipg this

Užbaigę su Amerika, pradė
jome pasikalbėjimą apie Eu
ropą.

Europoje, pareiškė Laila, kol- 
kas nieko gero nenumalom0.. 
Didžiausį pavojų taikai sudaro 
Vokietija. Gana greit, gal grei
čiau nei kas tikisi, Franci j a 
turės susiremti su vokiečiais. 
Tai bus trumpas, bet atkaklus 
karas. Vokiečiai vėl karą pra
laimės ir bus franciCzų sutriuš
kinti. Tada Vokietijoje įvyks 
naujas perversmas. Hitlerio 
valdžia bus nušluota ir atsteig- 
ta monarchija.

Kitas pavojus randasi ry
tuose. Nesusipratimai tarp Bu
si jos ir .Japonijos nuolat didė
ja. Jie neišvengiamai turės 
privesti prie karo, o paskui 
naujo sumišimo. Kadangi ja
ponei yra geriausiai apsigink 
lavę pasaulyje, tai rusai prieš 
juos visai neilgai tegalės lai
kytis. Vadinasi, bus sutriuš
kinti. Padarinyje kils nauja 
revoliucija ir bolševikai |p- 
smuks. Vietoje Stalino atsi
ras naujas .diktatorius, bet jau 
iš dešiniųjų tarpo.
: Siį Lietuva viskas tvarkoje

Nežiūrint to, kad įvyks ka
rai, bet Lietuva sayo nepri- 
klausorpybės nepražudys. Ji ne 
tik nieko nepraras, Jbef dar at- 

Vilnių.

’dimivijps ir

Pirmiausiai, sakau, pradėsi
me nuo Amerikos. Ko gali ti
kėtis Amerikos žmonės trum
poje ateityje?

Laila susimąstė, pakartojo 
klausimą ir po to pradėjo pra
našauti. Girdi, jau šiais me
tais Amerikos ekonominis gy
venimas žymiai pagerės. Nedar
bas laipsniškai pradės nykti, 

to prisidės nauji išradi- 
Tie išradimai nebus su

su mašinomis. Štai ko-

Kitais metais Amerikoje 
kai tiek pasitaisys, jog 
pasiekia 1929 m. lygmala. 
lerio perkamoji jėga irgi 
maždaug tokia, kaip 1929 m. 
Trumpoje ateityje kai kuriose 
Amerikos valstijose bus suras
ta daug aukso, kas taip pat 
sustiprins ekonominę padėtį.

Per šiuos metus Floridoje ir 
kiti.'r ne|vyks katastrofingų 
uraganų, kokie pasitaikydavo 
praeityje, šiokių tokių audrų 
busią, bet jos palyginamai bu
siančios mažos. Kai dėl Ame
rikos eksporto, tai jis nuolat 
didėsiąs. Daug savo dirbinių 
Amerika pradėsianti siųsti Eu
ropai.

Prohibici.|ois pariaikinimas— 
tai esąs labai didelis pliusias. 
Ypač tai atsilieps į jaunimą, 
kuris buvo įpratęs su1 kokiu tai 
pasididžiavimu nešioti su sa
vim “buteliukus“. Sekama gent- 
kartė visai atsipalaidosianti nuo 
prohibicijos pasėkų ir busianti 
pavyzdinga.

Karai

(Tęsinys)
Amerikos ekonominis 

mas žymiai pagerėsiąs

■ Ir todėl tūkstančiai lietuvių nekantriai laukia Naujienų Jubiliejaus vakaru 
dienus, 0 U diena jau netoli

Buy gloves with what 
it savęs .

M8r« reikalo moątel BOo ar 
Banrlaa. kad jrautl rera 
kolele. Llsteriae Tooth Palte, 
didelis lubae parsiduoda ui Stto JI valo ir apsauio daą-

Be to ralitę sutaupiau 
<8. ui kuriuoi raute auilpjrk- 
u plrltlnaltee ar ką kita. 
Cambert Pharmaeal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Don’t 
neglect 
Colds

r.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, vas. 22,

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

KONTESTO EIGA

siekia linksines

Ona Vilienė rašo

autiesi lyg

Laipsnis pirmas, reikia 1100 balsų na

J. SINKUS

Turi 1785 balsus
Turi 1235 balsus

NON GRADUS

UŽDRAVAITIS
DOM. ŽUKAS

Turi 543 balsų Turi 470 balsų

Turi 590 balsų

BARNIŠKIS

DIKSASBALČIŪNAS

Turi 180 balsų
TuriTuri 407 balsus

Turi 280 balsų

ONA VILIENĖ

KAVALIŪNAS Naujienų

Turi 80 balsųOntario,

Turi 80 balsųTuri 110 balsų

iHĮmbu■—V

ANT. RAŽAITIS
3450 S. Halsted St 

Turi 13311 balsus

GARSINKITE 
NAUJIENOS!

P. MARTINKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St. 
Turi 7621 baisa

P. ATKOČIŪNAS
1634 S. 48 Ct.

T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas

ANT. RUŽAS 

3409 Williams Avė. 

Detroit, Mich. 

Turi 125 balsų

26 Palmerston Avė.

Toronto

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė G. A. ARMONAS

1782 E. 47th St. 
Cleveland, Ohid.

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
J. MAČIULIS 
906 Prescott St, 
Waukegan, III. 
Turi 1010 balsų

)224 Bumside Avė. 
Chicago, III.

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

J. METELIONIS
1015 Ouarry Avė. 

Gr’d Rapids, Mich
Turi 160 balsu

daro 
nio,

A. FRENZELIS 
262 Lo-gan Avė. 

Toronto, O. Canąęla
Turi 80 balsų

M.’ KOVAITIENĖ 
700 S. 9th Street 

Herrin, III.
Turi 40 balsų

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

Canada.

Turi 100 balsų

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av. 

Chicago 
Turi 310 balsu

E. NORGAILIENĖ 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafayette 5647 

Turi 1490 balsu

Naujienos” kovojo

V. TUMOSAITĖ
8252 N. Nagle Avė. 

Chicago, III.
Turi 598 balsus

J. KAZAKEVIčIA 
W. Pittston, Pa.

We all know of Miss Vcnus 
Tumosa, the healthiest Lith
uanian giri, of how she is mak- 
ing an effort to win the Nau
jienos subscription contest that 
offers as the prize, a trip to 
Lithuania.

To this end, Miss Tumosa is 
energetically enterviewing pos- 
sible subscribers 
ing ads for the

5553 N 
nors dar jaunikai

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

Boulevard Audito

J. ADAMS

6941 S. Talman Av 
Chicago, III.

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48th Ct 

Cicero, III.
Turi -1100 balsu

4031 S. Talman Av 
Chicago

Turi 780 balsu

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1070 balsų

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago, III.
Turi 887 balsų

ALBERT 
8341 S. Auburn Av 

Chicago 
179 balsų

Chicago
Turi 188 balsus

Visi Chicagos lietuviai lau
kiame vas. 25 d., “Naujienų” 
jubiliejinio vakaro, kuris įvyks 
Ashland 
rium. Ten mes sutiksime sa
vo draugus. Tai didžiulė sve
tainė, kurią užpildys tūkstan
čiai lietuvių. Ten praleisime lai
ką taip smagiai, kaip niekad 
dar nesilinksminome..

Nekantriai laukė musų se
sutės lietuvaitės vas. 21 d., il
gėjosi sužinoti kuri iš jų lai* 
mes tą brangų vardą “Miss 
Naujienos”.

Atsilankykime 
vakare, lankykime kitus lietu
vių vakarus, ir, lankykime lie
tuvius biznierius.

Man labai linksma darbuo
tis tarp jūsų, broliai ir sesu
tės. Kai kurie nori žinoti iš

DEAR LITHUANIAN 
FRIENDS:

1646 N. Irvlng Av. 
Turi 800 balsų

valkų, Prienų parapijos, Skirp 
(Tąsa 7*tam pusi.)

nuo 
skaitytojų

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
_ Turi 180 balsu

K. G. URNEŽIS 
4607 S. Talman Av. 

Chicago. 
Turi 980 balsų

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

COMMUNITY MOTORS, Ine.

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

Frank Bulavv pralenkė visus 
[siekdamas 4 laipsnį. Senas 
įtras, nors smarkiai varėsi, 
irtais pralenkdamas Bula\v, 
it pereitą savaitę buvo pri
matas nuo pirmos vietos at
sakyti. Mat, jam prisiėjo per* 
ainyti savo gyvenimo vietą, 
tas pusėtinai sutrukdė kon- 

sto darbą.
Iš “Non G,radus” skyriaus 
srsikėlė į pirmą laipsnį tik- 
i P. Atkočiūnas. Nors ir ki- 
žms tik po keletą balsų tru- 
>, bet kažin dėl kurios prie- 
isties pereitą savaitę nepasi 
engė priduoti balsus ir pa
liko “Non Gradus” skyriu-

Jefferson parko gyevntojas 
p-as tPetras Brazys, 
Linder avė 
tis, bet turi nuosavą namą, ga
na pasiturinčiai gyvenai kaip 
matosi, nieko netrūksta. Pet- 
taį jums reikalinga piršlienė, 
ar ne? Aš moku ne tik Naujie
nas įpiršti jums, bet ir kaip 
ką kitą, tik laukite manęs’

Tariu širdingai ačiū visiems 
užsiprenumeravusiems Naujie
nas per mane Šį kartą. Su drau
giškumu lauksiu daugiau.

Ona Vilienė.

and obtain- 
Naujienos. 

Probably of all the contestants 
Miss V. Tumosa is best fitted 
for being the Winner. What 
more appropriate than that the 
healthiest Lithuanian giri 
should visit the fatherland of 
her parents. Miss Venus Tu
mosa telephone number is Pa- 
lisade ,4633.

Emest Dulinsky.

Mrs. E. Norgailienė 
rašo:

P-ai Končiai, 1026 N. Kedzie 
avė., yra labai draugiški žmo
nės; auklėja pavyzdingą šei
myną, susidedančią iš dviejų 
dukterų, vieno sūnaus ir dar 
auklėja našlaitį nuo pat mažų 
dienų, kuris dabar jau yra 19 
metų.

Pats p-as Končius užsiima 
namų prižiūrėjimu. P-ia Kon
čienė yra tvarkinga šeimininkė, 
o tų gėlių-gėlių 
darželyje, i’p. Končiai atsinau 
jino Naujienas 15 mėn.

20-ties metų laikotarpis, ku
rį pergyveno ' fliėnraštis “Nau
jienos” nėra jaiį taip trumpas. 
Gyvenimas žmonių irgi nebuvo 
monotoniškas. Bet jų idealai 
bei troškimai 4aip greit nesi
keitė ir jų pastangos, kad Nau
jienas padaryt*!* pppuleriškiau- 
siu dienraščiu atsiekė to. Ir 
šiandien, mes rengdamies ap- 
vaikščiot jų 20-ties metų jubi
liejų prisimeiik^Į kaip didelį 
kultūrinį ir pažangos darbą jos 
atliko, darbo žmonių, biznierių 
ir profesionalų interesuose.

Jos ne vienam lietuviui pa
rodė kelią į geresnę ateitį. Drą-

J. Getls-Gečiunas užsiprenu
meravo Naujienas 15 mėn. Pp. 
Gečjunai abu yra nariai Chica
gos Liet. Dr-jos Savit. Paš. ir 
seni North Sidės gyventojai. 
Pp. Gečiunai užlaiko aludę su 
stipriais gėrimais po num. 2134 
Milwaukce avė., priešais Con- 
gress teatro. Tai puiki užeiga. 
Gečiunams kainavo virš dviejų 
tūkstančių dolerių vien ištaisy
mas vidaus. Verta pamatyti 
North-sidiečiams, nes tikrai yra 
jauku tokioj vietoj laiką pra
leisti. O Gečiunai visus manda
giai pavaišins su alučiu Schlitz 
ir stipresniais gėrimais.

Visiems kontestantams yra 
išsiimtinėta Jubiliejinio ap- 
vaikščiojimo įžangos bilietai, ir 
jeigu kuris kontestantas butų 
negavęs, malonėkite man pra
nešti.

nh*r.< Iilnti <ii'l Ii

A. A. Stankevičiai, 3028 
Lowe avė., turi savo gražų 
mėlį, o dar gražesnė jų šeimy
na. Jų duktė Izabelė labai po- 

I puleriška mergina, gaila kad 
nejstojo i Miss Naujienos kon- 
testą. Aš esu tikra, kad ji bu
tų laimėjusi titulą “Miss Nau
jienos”. O mažajai Elenutei 
vertėtų įstoti j Naujienų jubi
liejinį vaikų skyrių, nes ji sa
vo gabumais stebina visus. Ir 
man nekartą teko gerai pasi
šokti prie Elenutės muzikos. 
Garbė dešimties metų mergai
tei, kad tokia gabi 1

Apie Frank Bulaw 
pasekmės kontesto 

darbuotėj

taus
prie gerbūvio, nereikia užmirš
ti ir tų žmonių, kurie pasiliko 
po įtaka atžagareivių bei jiems 
panašių darbo žmonių engėjų. 
Mes turime sukopti savo jėgas 
ir padvigubinta energija tęsti 
tą kulturinj darbą toliau plati
nant dienraštį “Naujienas” tarp 
tų žmonių, kurie patys nepajė
gia orientuotis painiuose šių 
dienų politinio ir visuomeninio 
gyvenimo klausimuose.

Ir mes, sulaukę “Naujienų” 
20-ties metų gyvavimo, galime 
didžiuotis jų nuveiktais dar
bais. Galime pasilinksminti su
sibūrę “Naujienų” jubiliejaus 
vakare. Bet neturime užmiršti, 
kad nuo mus, naujieniečių, pri
klausys ir kitiems proletarams 
šviesesnė ateitis, jeigu mes vi
si kaip vienas platinsime dien
raštį kur tik lietuviai gyvena.

Jūsų parama reikalinga, nes 
vieni kontestantai nors ir ge
riausiais norais vis tik mažą 
dalį galės padaryti. Tad visi ir 
visos po 20-tų “N-nų” metų 
jubiliejaus šventės stokime prie 
darbo!

Kon. Frank Bulaw,
1739 S. Halsted St., Chicago.

J. VILIS -
*

2185 N. Snaulding 
Avenue

ONA 
KAčERAUSKIENė
2605 W. 43rd Street 
fel. Lafayette 8157 

Turi 295 balsus

šiai galime sakyti, kad jos 
blaškė ne tik prietarus, kurių 
mums netruko, bet nepataika
vo nei dogmatams nei karjeris
tams, nei tiems, kurie savinė- 
ji išganytojų teises ir nedavė 
kitiems teisės protauti nei tu
rėti savo pažvalgas bei nusista
tymą politikos ir visuomeniš
kuose reikaluose. Ir prieš visus 
veidmainius, kurie teikė darbo 
Žmogui materialius ir moralius 
nuostolius
ir atlaikė savo nusistatymą. O 
kai pamatė, kad su jomis eina 
tūkstančiai proletarų 
širdžių draugų
jos ir tada neėmė sau specia
lių privilegijų, bet tarnavo vi
suomet ir visuose visuomeniš
kuose reikaluose. Dėka jų pa- 
stangoms, Amerikos lietuviai 
susibūrė į pašelpines, kultūri
nes ir meno organizacijas (iš
skiriant tuos gaivalus, kurie tk

Maskvą arba į dangų) ir 
pažangą 

malonesnio gyvenimo; 
dabar, stovint ant to pla- 
vieškelio, kuris mus veda

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius
1

Laipsnis ketvirtas, reikia 8000 balsų J
1

1

FRANK BULAW
1739 S. Halsted St

Chicago
Turi 8797 balsus

1
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Laipsnis trečias, reikia 5200 b.
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IMPORTANT NOTICE!

PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAS
rašt.

E. Norgailienė

Lietuviai Daktarai

Lietuves Aktu erės

Graboriai

Nedėlioj

Julius

Lafayette 3572

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

UOZAPAS EUDEIKIgerką Matildą ir švogerį

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

3635.
all thost
as many

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

part in the pageant at the Asll 
and auditorium.

A queen cannot deny her 
public.

Kad išvengus lauki
mo ilgose eilėse prie 
durų, prašome visų 
pirktis biletus išan- 
ksto Naujienų ofise 
ir pas visus Naujie
nų agentus-kontes- 
tantus.

BR1DGEPORT 
vasario 18, p.p.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St 

T ei Monroe 3377

‘Miss Naujienos’ 
Will be a Busy 

Celebrity Today

Vaikučių ir Mer 
gaicių Atidai

Jiemau 

<335 So.

Naujienos” has a, bu'sy 
store for her tonight! 
importai)t events are 

schedule for thfe day. 
her honorary es-

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

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

Tek Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

....Ali “Pirmyn” members are 
reąuested to be present at the 
general rehearsal of “Naujie
nos” Jubilee Festival on Fri
dą?, Feb. 23, at Ashland Boule
vard Auditorium, Van Buren 
and Ashland Blvd. Time 7:00 
P. M.

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
lt apielinkėje. 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Štai kodėl Dzūkai 
urmu trauks į “N-nu” 

Jubiliejų

Valandos 
. diliomis ir šventadieniais 10—• 12 

dieną.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

laidotuvėse kuopigiausiai.
musų

Ketvirtadienis, vas

Uadison St.
pietų. 6 iki I »ak 

Tel Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

kampas 67tb it Artesian Ava. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Pirkite išanksto 
biletus

Naujienų Jubiliejaus 
vakarui

Kaina 75 c. asmeniui

Draugijoms, kurios formaliai 
dalyvaus Naujienų Jubilie
jaus vakare.

J. F. EUDEIKIS 
f — f .

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

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Lietuviai Daktarai 
Amrrikot Lietuvių Daktaru Dtauguo 

Nariai.

JONAS GAIDELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 d. 7:40 vai. vakare 
1934 m., sulaukės pusės am
žiaus; gimęs Švenčionių apskr. 
Daugėliškio parap., Tilutiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime moteri Barborą, po tėvais 
Asmontaite. dukteri Josephine, 
sūnų Theodor, brolienę Jose
phine ir jos šeimyną, du pus
brolius Julijona ir Mykolą Bla- 
ženus ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 4459 S. Wood st,

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
vasario 24 d. 9:30 vai. ry
to iš namų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Gaidelio gi
minės, draugai ir pažjstaini 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Moteris, Duktė, Sūnūs 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

susi- 
vasario 

svet.

Vaikučiai ir mergaitės nuo 
Bridgeporto, kurie nežino kaip 
nuvažiuoti penktadieny į Ash
land Boulevard Auditoriją j 
Naujienų Jubiliejinio vakaro 
generalę repeticiją, malonėkite 
sueiti į Woodman svetainę ant 
33 ir Lime St. 7:30 vai. vak., o 
iš ten p. Dulinskienė nuveš j 
Ashland Auditoriją.

1 metų sutuoktuvių 
minėjimas

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 it 8413 

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

Venus Tumosa 
rašo:

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

Tel. Ganai 0706
DR. J. K0W ARSK AS

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

2403 W. 63rd SU Chicago

Gydytojas ir Chirurgas 
OHur ♦«<’ S. ASHLAND AVĖ 

Ofisu vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel. t Boulevard 7820 

Namų Tel.; Prospect 1930

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja 
Reikale meldžiame atsišaukti, o 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUSt

1439 & 49 Ct., Cicero, HL 
Tel. Cicero 5927

Dzūkai rengiasi 25 vas. j 
Ashland Boulevard Auditoriją, 
kad dalyvavus Naujienų 20 me
tų jubiliejuje.

Visi džiaugiasi laukdami 25 
d. vas., kada bus švenčiamas 
Naujienų 20 metų jubiliejus. 
Ir iš tikro, kurgi nesidžiaugti! 
Kiek Naujienos davė žmonėms 
per 20 metų visokių žinių, pa
mokinimų, moksliškų straips
nių ir šiaip visokių aprašymų. 
Vienu žodžiu, Naujienos buvo 
tikra mokykla, užitat Naujie
nas ir mėgdavo skaityti visi, 
nežiūrint kokių pažiūrų butų.

O ypatingai dzūkai, skaityda
mi Naujienas, pramoko teisin
giau kalbėti lietuviškai, neku- 
rie net korespondencijas pradė
jo rašyti į Naujienas ir kitus 
laikraščius. Kai kurios davat
kėlės perskaitę Naujienas pa
kišdavo po pečium gėdydamos 
kitų davatkų, kad skaito Nau
jienas.

Bet kaip ten nebūtų, yra tik
ras faktas, kad tie, kurie skai
to Naujienas, dabar teisingai 
kalba lietuviškai, visai nedzu- 
kodami.

Taigi mes visi dzūkai trauk
sime 25 vas. į Ashland Boule
vard Auditoriją, kad užjautus 
Naujienoms, su kurių pagelba 
pramokom taisikliškai lietuviš
kai kalbėti. O tie, kurie dar 
dzukuojame, tikimės kad atei
tyje pramoksime. —Dzūkas.

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

Dr. T. Dundulis,
Amerikos Liet. Dakt. Dr-jos

tunai, 3120 Emerald Avė., mi
nėjo savo 1 metų ženybinio 
gyvenimo sukaktuves. Susirin 
<o gražus būrys svečių. Prie 
gerų vaišių, kuriuos Belimuenė 
juvo pagaminus, svečiai links
minosi iki vėlam laikui. Pro
tarpiais— Jonas Labanauskas- 
larmonistas palinksmino kaip 
svečius taip ir p.p. Beliunus 
su lietuviška mtfzika.

Svečiai skirstydamies linkę 
jo p.p. Beliunams, kad dau
giau tokių sukaktuvių turėtų.

-—Svečias.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Harvey Lietuvių Am. Kliubo 
rinkimas atsibus pėtnyčioj, 
23 d. 7 vai. vak. paprastoje 
Taigi gerb. nariai visi žinokite, kad 
kliubo susirinkimai tapo perkelti j 
paskutine pėtnyčią kiekvieno mene-1 
sios, taipgi dabar daugiau nebus lai
komi nedėlios dieną, bet bus pasku
tinį pėtnyčios vakarą ir malonėkite 
skaitlingai susirinkti, nes turime 
daug svarbiu reikalu aptarti ir ne
pamirškit kurie esate pasilikę su 
mokesčiais, užsimokėti ir nesiduokite 
[išbraukti. Valdyba.

Bučerių Sąjunga ant Bridgeporto 
laikys susirinkimą vasario 22 d., Chi
cagos Lietuviu Auditorium, 3133 So. 
Halsted St. 7:30 vai. vakare, pra
šau pribūti visų nariu ir atsiveskite 
ir naujų bučerių prirašyti Taipogi 
randasi svarbių reikalų, kas link biz
nio aptarti. J. Balčiūnas, rašt.

“Miss 
;ime in

Many 
on her 
First of all 
cort consisting of M r. M. Ka- 
ziunas, Mr. Al. Nekrash, Mr. 
Peter Beinarauskas, and Mr. 
V. Jurgelonis, will call for her 
at her home. From there they 
vvill eonduet her to an appoint- 
ment at the photographer’s 
studio vvhere her official photo 
graphs will be takem

Follovving a number of in- 
termediary sočiai calls, she will 
have luncheon. Then she mušt 
hurry to meet an appointmeiit 
with her dress-maker to be 
fitted for the regai gown which 
she will wear at the Naujienos 
Twentieth Anniversary festiv- 
ities Sunday night.

Of course, since femininity 
always tends to be quite parti- 
cular with its raiment, most 
of the afternoon will be spent 
with the measuring of yards 
and yards of šilk, satin and 
all the other splendid materials 
that go to make up a queenly 
gown. When the eutting and 
pinning is completed to the 
satisfaction of all, the four 
young gentlemen will most 
likely esctfrt her to dinner. Ane 
what the evening may have in 
store for her is štili mythical.

Neither vvill tomorrow offei 
any peace to the newly crowne( 
queen what with fuTther fit- 
tings, sočiai visits, and other 
appointments winding up with 
the grand rehearsal of her foca

Ofiso TeL Victory 6898 
Rez. TeL Drexel 9191__ ,

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vist 
chronižkų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street
2—4, 7—9 vai. vak. Ne-

JOHN B. BORDEN
UBTUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
TelefonM Stato 7060: 9—6

W. Sldet 2261 W. 22 St. (Cermak Rd)
PaaeOCUo. Beredo« Ir P«tay0to» vak. • tat I 

TeletoBM Oaaa) SIS*
Namai: 645S S. Rockwell Streei 

Utaralako. R»trerro tr lub»to» vak. j ikt I

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it auglčian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. I8th St. TtL Ctn^l 6174 

CHICAGO. ILL.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Pbvsical Therapv 

Midwife 
6109 South Albanu 

Avtnut 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar tl- 
goninėie. duoda ma- 
ssage electrie treat- 
ment ir magnetic 
blanketi ir t. t. 
Moterim* it mergi
nom* patarimai 4o 
vanai

' TE V
Jeigu Norite Dailumo 

Laidotuvėse....... .

Rea 6600 South Artrrian Avtnu» 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltttd Strtrt 
CHICAGO. ILL.

AKIŲ EGZAMINACIJA DYKAI! 
Ifiogzaminuokite savo akis dykai pas 
Ekspertus Optometristus. Akiniai užra
šomi tiktai būtiname reikale. Pasinau
dokite musą dykai pasiulijimu I Rfimal, 
gerai pritaikinti stiklai ir fta qq 
kCsas $10, vertds už.......... ..... Ai»O*7
Sis pasiulijlmas tiktai trumpam laikui. 
Astlgmatlžkt stiklai truputi brangiau.

DRS. A. A. LIEBERMAN & 
STERNBERG 

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

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

ryte 1934 m., sulaukęs 43 m. amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Kėdainių apskr., Krakių parap,, Mielvydų kaime. Paliko 
dideliame nuliudime moterį Marijoną (po tėvais Kesslcr), 
dukterį Eleanor, sūnų Raymond, seserį Antaniną ir švo
gerį Juozapą Bložius, bręlj Edvardą ir brolienę Eleną, švo- 
gerką Matildą ir švogerį Juozapą Bučinskius ir gimines 
Amerikoj; Lietuvoj seserį Prancišką Klišauskienę ir gi
mines.

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

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

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, Sūnūs, Sesuo, svo* 
gėris, švogerka, Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. 
Boulevard 4J89.

Dr. Charles Sega!
OFISAS ■ -

4729 So. Ashland Avė..
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Buvo rašyta, kad 
Tarvidas užsirašė “Naujienas”. 
Ne Julius, bet Justinas Tarvi- 
das. G. Pechukas užsirašė “N.” 
15 mėn. M. Bozmanskienė, se 
na naujienietė, užsirašė ant 15 
mėn. D. Adomaitis užsirašė 
“N.” ant 15 mėn. ir pirko laik
rodėlį. Jonas Lentkas, 4413 S. 
Talman avė., pirko Royai 
Electric Cleaner.

Ačiū visiems, kurie darėt su 
manim biznį.

Parduodu Boyal Electric 
Cleaners, taipgi taisau visokius 
Cleanerius ir išmainau ant 
naujų Royal Electric Cleaner.

Reikalui esant, parašykit at
virutę, o aš atvažiuosiu pa® 
jus ir darysime biznį!

Anton Ražaitis, 
3450 So. Halsted St., 

Chicago, III.

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
tiškių kaimo. Aš atvažiavau į 
šią šalį 1922 metais. Lietuva 
brangi, mes Tave apleidome, 
bet mus neapleidžia meilė ir 
troškimas Tave -vėl pamatyti, 
sugrįžti pas Tave. Aš noriu 
vėl pamatyti saulutę tekant iš 
už aukštų šilų, noriu matyti 
sesutes dainuojant ant Nemu
no kranto, noriu pamatyti sa
vo tėvelių kapus.

Širdingai ačiū* sekantiems | 
asmenims, kurie užsirašė “N.” 
P. C. Duokoniui, 5530 South 
Albany avė. Užsirašė “N.” 15 
mėn. Ačiū Tamstai, kad pa
šaukei mane per telefoną. Gai
la, kad Tamsta neženotas. To
kio linksmo budo žmogus; p. 
S. Naliveika, 4458 So. Albany 
avė. Užlaiko bučernę ir gro- 
sernę.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

. Balzamuoto jas 
Modernilka Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiem* ceika 
tams. Kaina prieinama

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

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

DENTISTAS 
4143 Archer av„ kamp. Franciacoav.

Mr. and Mrs. Kineuskas liv- 
ing at 3068 Davelin Ct. They 
called me u‘p and asked me to 
come over to get their sub- 
scription. All our business 
doesn’t come as easy as this. 
He said, “1'11 gladly take the 
Naujienos, because it seem ? 
that I can’t live without them. 
They helped me a lot.”

It was* a great surprise to 
get a subscription from Joe 
Bushett of Manston, Wis.

If anybody wishes to go in 
tavern business in a Lithuanian 
neighborhood, I’d recommend 
yotf to go to 4547 So. Ashland 
Avė. or call Yards

I’d likę to thank 
that helped me get 
points as I did.

Venus Tumosa 
3252 N. Nagle Avė. 

Tel.' Palisadė 4633.

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Wtatttn Avtnaa 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS* 

ano 9 iki II valandai ryt* 
ano 6 iki 9 valandai vakare

Ofiso Tel. Boulevard 5914

0R NA1KEL1S
756 W. 35th St 

<Cot. ot i5th t* Haiited St*.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
□firo valandoai nuo 2-4. ano 7-« 

Ncdėldieniau pagal «otart|

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St

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

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS

Grižo d Buropot it oil ot^ktiiuaof 
tano jo j autoj.

VALANDOS 10-12 A M 2-6 P Ii 
1 o P M. Sekmadieniai* it kvrnrt* 

«u*itarimą 

aisted Si 
BOULEVARD 9199

Tel. Cicero 3109 it 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, nx.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometricallf/ Akių Specialiitat 
Palengvins akių įtempimą kuris esti 

priežastimi galvos skaudčjimo svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudama 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
hregystf. Prirėpgųu teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuos^ egzaminavimas daro 
mas su ehktrą. 1 parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedalio
mis pagal sutartj. Akinių kainos per pu 
st pigiaus kaip buvo pirmiaus.
Daugely atšitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal entartj.

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS 

Persikėliau i <rdveanf u patogesni net* 

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pieta 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
tventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbon. Boulevard 8483

Siunčiame Gelčs Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabains

Pristatome i visas miesto dalis
3316 So. Halsted St., Chicago. III. 

Phone Boulevard 7314

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreiva* Aki* 
litaiio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampa* Halsted St.
Valandos nuo 10^—4» nuo 6 iki I 

Nedčliomi* 10 iki 12 vai. ryto

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbon* HEMLOCK 7828

A. L Davidonis, M.D.
W10 So. Michigan Avenue 

Tel Kepwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryt*: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

«p«ri ivtnttuiitnio it kttvirttuiumo.

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Athland Avansu 

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

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

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 Ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Ratidancija 6631 So. Californit Ava.

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO, ILL

A. MONTVID, M. D 
Wes: Town State Bank Bldg 

2400 W
V,i iki 3 oo

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez Tel. Victory 2343 

DR. BERT ASH
756 W. 35th St

Cot of 15tb V Halsted St* 
OfUc vaiandos ano 1-3 ano 6130 

Medėldirniah oagai (atarei

Anton Kazaitis 
rašo:

i irt Nebrangumo 
Pa^uW.--

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturimo sąryšiųeufirmatuopačiujj^rdų)_____

ĮvairųB Gydytojai

DR HERZMAN
. - Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 55 me 
ras kaipo patyrf* gydytojas chirurgas b 
akuieru.

Gydo staigias ir cbroniika* 
moterų ir vaikų pagal naujai 
todu* X-Ray ir kitokiu* elektro* ori* 
taira* P-

Ofisą* Ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos- nuo 10—12 pietą U 
ouo 6 iki 7:30 vai vakaro. 

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyda Park 6755 tu Centrui 7464

Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Ava.
Tel. Boulevard 2800

Raa. 6515 So. Rockuull f t.
Tel. Republic 9723

1 St*.) (
6t3O-«’U



Ketvirtadienis, vas. 22, ’34

Daugiau musų pačių komedijos Galutini “Miss Naujienos” kontesto baisa 
vimo rezultatai M0RTGA6E BANKERS

Sekami yra rezultatai balsų, kuriuos gavo kandidatės i 
“MISS NAUJIENOS” iki 12 P. M. vakar, kada vieši balsavimai 
pasibaigė:

Patirkite, kas daugiau bus toj redaktorių 
koj komedijoj, kurią matysite Nau

jienų Jubiliejaus vakare, vasario 
25 dieną. (3 dienos liko)

Na, o dabar ateina visiems 
mums žinoma korespondenci
ja. Ilga, nė trumpa kores
pondencija. Tokios korespon
dencijos Naujienose užima iš
tisus puslapius. Apie būdų 
korespondencijos jau daktaras 
Kasputis daug neįtikėti; daly
kų papasakojo savo Vikingų 
Keliuose. štai ką jį pasako 
— padainuoja atėjusi pas ke- 
turius redaktorius.

KORESPONDENCIJA
Aš esu ilga korespondencija 

Korcspondenci j a 
sau audiencija 
Audiencija

Nors mes niekur nesiprašom 
Greitai viską mes aprašom 
Kas kur smuklę atsidaro 
Kas kur biznj kokį varo 
Kas teatrą kokį stato 
Kas policiją pamato 
Žinios žinios chicaginės 
žinios vikrios kasdieninės
Tra-la-la
Mums patinka Chicaga
Mes 
Nuo 
Nuo

4-tas REDAKTORIUS:
I gurbą

VISI: į gurbą, į gurbą!
Gal būt juokingiausia dainą 

apie save dainuoja vyrai, kurie 
perstato apskelbimus.

APSKELBIMAI 
O mes esam paskelbimai 
Pašaukimai pakvietimai 
Ir pasigyrimai...

Mes skelbiam
Mes skelbiam
Mes skelbiam

Ir pati esu

Apsakau
Aprašau
Kas kolonijoj girdėt

Ne trumpai
Viską noriu paminėt

Aš ilga

Pas rc.daklorių einu 
Lapų daug 
Ne perdaug
Aš redaktoriui velku

štai pas jį aš kokia ateinu 
(Redaktoriai ima ir nukerpa 
jai vuodegą).

štai iš jo aš kokia išeinu
Aš esu ilga korespondencija 
Ir pati esu sau audiencija

Korespondencija laimingai 
iškeliauja į spaudą, o redak
toriai sako:
1- mas REDAKTORIUS

Tai gerai kad jai mes ta 
vuodegą nukirpom

2- ras REDAKTORIUS
Tai jau gali eit spaudon

3- čias REDAKTORIUS
Tegul zeceriai ja suguldo 

sustato
4- tas REDAKTORIUS 

Tegul jie ja stato
VISI

J spaudą, į spaudą, į spaudą 
Tada ateina pranešimas, 

kaip koks vėliukas ir sako:
PRANEŠIMAS 

Pranešimas pranešimas 
pranešimas pranešimas

Aš esu trumputis pranešimas 
Jum patogus priminimas
Nesakau kas buvo 
Bet sakau kas bus 
Nesakau kam kliuvo 
Bet sakau kam klius 
Jei į laiką nepribus
Piknikas ar balius 
Be manęs neapseis 
Jeigu koks miegalius 
Manęs neužeis 
Gera proga jis praleis
Aš esu trumputis pranešimas 
Jums patogus priminimas
Pranešimas pranešimas 

pranešimas pranešimas
Redaktoriai neturi ką su juo 

daryti, tai ir jį išvaro į spau
dą.

Bet štai ateina daug smarkių 
Chicagos žinių. Redaktorius 
raukosi. Matyt, ir jas dės j gur
bą. Bet jos nenusiminę giriasi, 
kalbėdamos sekamus žodžius:

CHICAGOS ŽINIOS 
Mes esame Chicagos žinios 
Mus myli chicagiečių minios.
Daug aprašome vestuvių, 
šokių, balių, išleistuvių. 
Mes aprašom pakasynas, 
Atsilankom j krikštynas, 
Patamaujam mes draugijoms 
Ir visokioms kaimynijoms. 
žinios, žinios — chicaginės, 
žinios vikrios kasdieninės

ir

Tra-la-la
Mums paiinka-Ohicaga

esame nuo ’Alstryčio, 
Woodstryčio, Canalstryčio 
Summito ir nuo leikos
esame nuo Westsides 
Bridgeporto, nuo Nortsidės

Mes 
Nuo 
Taipjau nuo trisdešimt penktos.
3- čias REDAKTORIUS

Ką su jom dabar darysim?
4- tas REDAKTORIUS

Jas ant stalo palaikysim 
1-mas REDAKTORIUS

Prie savęs jas paguldysim 
3-čias REDAKTORIUS 

Dekim ir jas į gurbą. 
VISI

Į gurbą, į gurbą, į gurbą.
Ateina tada keista žmona, 

graži ir maloni, bet keista. Tai 
Apysaka. Ji dainuoja apie save 
labai gražią dainą.

APYSAKA 
Apysaka esu 
Gyvenimą seku 
Gyvenimą kraipau 
Gyvenimą taisau 
Ir kaip čia iš tiesų 
Esu tarp tų šviesų 
Pro šalį tik slinkau 
Ir į Naujienas patekau 
Ką jie man padarys 
Laukan gal išvarys 
Bet raštų jei pritruks 
Tai ir mane kur nors įbruks 
Apysaka esu 
Gyvenimą seku 
Gyvenimą kraipau 
Gyvenimą taisau. 
REDAKTORIAI

Menką turim iš jos naudą 
Tegul eina sau į spaudą 
Į spaudą, į spaudą, į spaudą. 
Ateina vyro asmenyje skam

bus atsišaukimas ir pasisako 
kas jis yra.

ATSIŠAUKIMAS 
Aš esu atsišaukimas... 
šaukiu 

rėkiu 
verkiu 

raudu 
kalbu 

kurstau 
ir jrodinčju 

AŠ Naujienoms labai tinku 
Su visais čia susitinku 
Daug žmonių mane išgirsta 
Mano pusėn tuoj pavirsta 
Toks jau mano prigimimas 
šaukti 

rėkti 
kviesti 

traukti 
kelti 

verkti 
ir suprašinėti 

Patarnauju joniškiečiams 
Kupiškėnams ir kauniečiams 
Labai tinku socialistams 
Ir kitiems propagandistams 
Aš esu atsišaukimas 
Saukiu 

rėkiu 
verkiu 

raudu 
kalbu 

kurstau 
ir įrodinėju

1- mas REDAKTORIUS: 
O tai didelis rėksnys

2- raa. REDAKTORIUS:
Jis mums viską suardys

3- čias REDAKTORIUS:
Meskim ir jį j gurbą

2
3
4
5

Gerą mėsą
Kelnias ir sejonus
Naujas lovas t
Butelius galionus
Ir italų makaronus

Vedam smarkią mes pirklybą
Sukam biznišką kūrybą
Verslą ir statybą

Mes skelbiam
Mes skelbiam
Mes skelbiam

2
3
4
5

Laikrodėlius 
žemę flatus lotus 
Gardų pieną 
Daiktus panešiotus 
Patalus jauniems paklotus,

šaukiam savąjį prie savo 
Kas itaip sakė nemelavo 
Ir neapsigavo.

Mes skelbiam 
Mes skelbiam
Mes skelbiam i

2

kad

Gerą mėsą
Kelnias ir sejonus

3 Naujas lovas
4 Butelius galionus
5 Ir italų makaronus.

Bet redaktoriai suranda,
jie yra neapmokėti, tai ir juos 
sudeda j gurbą. ( ,

Paskui ateina dar visokių 
mažų dalykėlių spaudai, bet re
daktoriai visus juos vieną po 
kitam sumeta į gurbą ir džiau
giasi, sakydami:
Greitai viską mes sutvarkėm, 
Musų laikraščio nedarkėm. 
Raštai sutaisyti ■ .
Vis į gurbą suguldyti.
Puiku, puiku, tai gera tvarka, 
Plunksnų nenuvargino ranka.

Bet jiems taip besidžiau
giant, ateina iš spaustuvės ze
ceriai, ir rėksmingai reikalau
ja raštų. Redaktoriai jų notų* 
ri. Bėda. Ir jie aiškinasi zece- 
riams kaip galėdami.

Zeceriai rėkia:
Jus neturite gal normos,
Kad dar tuščios musų formos.

O redaktoriai ginasi:
Geros yra musų normos
Tuoj bus pilnos jūsų formos.

Kada zeceriai pasitraukia, 
redaktoriai supuola prie gurbo, 
kur jie suguldė visus raštus, ir 
gailestingai jų prašo:
Raštai, raštai, lyskit iš gurbo! 
Raštai, žinios, lyskite iš gurbo! 
Žinios, žinios, eikite j spaudą, 
Jaunos, senos, eikite j spaudą!

Suguldyti raštai vienas po 
kito lipa tada iš gurbo. Atsi
kelia visokios žinios ir juokau
damos iŠ redaktorių dainuoja: 
Jus j gurbą mus padėjot, 
Bet ir vėl pas mus atėjot.

Einame į spaudą,
Einame į spaudą!
Pasilikę vieni redaktoriai ta- 

da linksmai dainuoja:
1 RED. i
Visos žinios jau suėjo
Pačios spaudai susidėjo

Laikraštį išleisim
Laikraštį išleisim

VISI
Greitai greitai

Greitai suksis presas
1 RED.
Sužinos- naujienas svietas
Jos apvaikščios visas vietas

Naujienas paskleisim
Naujienas paskleisim

VISI
Greitai greitai

greitai suksis presas

5 
1 
8 

29 
42 
22 
51 
16 
11

3 
10 
25 
14 
49 
19 
28

4 
35 
43 
38 
32

7 
40 
27 
45 
15 
26 
18

6
12 T,

2 
34 
37 
20 
48 
33 
39 
24 
30 
31 
46 
36 
41 
23

9 
50 
13 
21 
47 
44

N. 
M. 
R. 
M. 
R.

CLASSIFIED ADS
ii——/

Partners Wanted
PASAULINES Parodos proga. 

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai Milingam*

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Kreglitai už 
popmlerumų 
............. 50 
............ 44 
............ 43
........ ..... 42 
.............. 83 
.............. 30 
............. 30 
..... .___  30 
............. 30
.............. 29 
............. 28 
............. 28 
............. 28
............. 28 
............. 27 
............. 27 
......... .... 27 
............. 26 
............. 26 
............. 26 
............. 26 
............. 26 
............. 25 
............. 25 
........ .........24 
............. 24 
............  24 
............. 24 
.................24 
............. 23 
............. 23 
............. 23 
............ 23 
.............. 22 
............. 21 
............. 21 
............. 21 
.............. 21 
............. 21 
............. 21 
.............. 21 
............. 21 
............. 21 
............. 20 
.............  20 
............. 20 
............. 20 
..... ......... 19 
.............. 19 
............. 18

Išviso Balsų
........ 30,470 ... 
........ 22,700 ... 
......... 22,050 .. 
......... 21,070 ...
........ 11,340 ... 
...........  8,290 ... 
............ 7,570....... 
.......... 7,510 ... 
........... 7,480.......
........... 6,740 ... 
........... 6,170 ... 
........... 6,040 .. 
.......... 5,910 ... 
.......... 5.840 ...
............ 5,060 ..
.......... 4,540 ..
........... 4,270 ..
.......... 3,580 ...
............ 3,840 ..
.......... 3,110 .. 
.......... 2,950 .. 
........... 2,730 .. 
........... 2,590 ...
........... 2,460 ...
........ .. 2,160 ..
........... 1,980 .. 
........... 1,710 .. 
........... 1,690 ... 
............ 1,580 ..
.......... 1,450 .. 
.......... 1,820 .. 
........... 1,100 .. 
............ 1090 ..
............ 1020... 
............. 990 .. 
.............. 900 .. 
............. 940 ..
..............  770 ..
............. 720 .. 
............ 630 .. 
.............  610 .. 
.............. 600 .. 
.............. 580 .. 
.............. 480 .. 
r;?..;::.::..: '480 ..
.............. 410 .. 
............. 410 .. 
......... ....... 310 .. 
.... ........ 210 .. 
............. 110 ..

Prisirašykite j muių tpulkf

TBL. LAFAYETTB 1083

2608 West 47th St JIEšKAU PARTNERIO į sa- 
siuno biznį arba parduosiu vi
są. Labai gera vieta. Nauji 
barai ir visi rakandai.

10419 S. State St.
Klauskite

STANLEY 
2ras floras 

tarpe 5 ir 6 vai. vak.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na* 
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

S. Kampikaite ......
Jean Šoris ..............
Vera Stradomskaltė 
B. Laųchskaite ......
F. Bariaus ......... .....
B. Malela ................
M. Butkus ...............
A. Rakauskaitė o.,.. 
H. Vespendraitė ....
A. Trilikaitg .........
A. Grigonis ............
J. Saduliutė ..... .....

Sabaliauskaitė . 
Mikna ................
Ascilla ...... ........
Karėivaitė ........
Gavėnia ...... .....
Kiela ..... ..........

H.Jiartanas .........
Navickaitė ......... 
Petrauskaitė ....
Valentinaitė .......
Mikulskaitė ........
Zenvall .......

H. Treigytė ............
J. Gurevičiūtė ........
H. Balčiūnaitė .......

Lileikis ....;.........
Adomaitė ...........
Samuliutė ........
čemauskaitė ....
Rimkus ...............

U. Klebonas ..... ......
B. Gurevičiūtė .......
S. Lauksch .............
E. Petkus .......... .....
V. Wiczus .............
M. Palšis .... ...........
E.. PaeeviėiiitS .....
A. Milleritrte .........
C. Mačiulis . ...........
O. Kočiutė ............
A. Jerunas .............
S. Baltis .................
M. Mitkus .............
E. Butėnas .............

Kazakevičiūtė .. 
Jogminaitė ........

Gruodis .............

H.
S.
A.

S.

S

N.
B.
J.
J. Yatęs

Generole Repeti 
Gija Pčlnyčioj, 

Vas.i3 d.
Naujieiui' jubiliejaus 

vaidinimo,'kaip komedi
jos taip ir vaizduotes 
(pageant), generalė re
peticija įvy

toli nuo Chicagos, veliju Nau
jienų širdukei ir Naujienoms 
ilgo amžiaus.

Tai šitokią paduodu savo že
maitišką balsą už panelę Ber- 
nice Maldą.

Lai gyvuoja “Miss • Naujie
nos”, lai gyvuoja Naujienos 
kol lietuvių brangi tauta gy
vuos. Lai Naujienos susilau
kia ir 50 metų jubiliejaus.

Šertas Žemaitis.

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ii 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
nane mano biznio vietoje, 
kau didelį pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

Užlai-

jum*
Personai

Asmeny Ieško _ ~ ~

PAIEŠKAU Lauryno ir Jono VaiČ- 
vilų, Paėjo iš Kubiliunų sodžiaus, 
Grinkiškio parapijos, Kėdainių ap
skričio. Prašau paties atsišaukti 
arba kas apie juos žino.

JUOZAPAS DAUKŠA 
4545 So. Hermitage Avė. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU Kaz. Mineikio, gyvena 
Chicagoj. Tegul atsišaukia po ant
rašu 8480 So Emerald Avė, pirmas 
augštas.

ATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

peticija įvyksta pelny
čio j vasario 2JL 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 į šią paskutinę re
peticiją. Po repeticijos 
bus išdalinti kompli- 
mentariai tikietai įžan
gai į Naujienų vakarą 
nedėlioj.

R AP 1,0
. Nepaprastas radio 

klubo programas
Pirmą tokį programą klau

sytojai girdėjo iš radio klubo 
stoties W.W.A.E. Programą su- 
darė gabi smuikininkė p-lė Va
lerija čepu‘kaitė, pianistė ir dai- 
nininkė-solistė p-lė Pečiukaitė 
ir radio klubo kvartetas, kurio 
dar nei vienas žmogus šiam 
pasaulyj nebuvo girdėjęs.

Po to, Frank Bulaw pasakė 
trumpą kalbą, o programo ve
dėjas Antanas žymontas įvai
rius pranešimus.

Frank Bulaw.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
tulturos Draugija.

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

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

PAIEŠKAU Širvinsko, kuris gyve
na Chicago, III., jo brolis Bonifacas 
širvinskas mirė gegužio 27 d., 1933 
m.. E. St. Louis, UI. yra svarbus 
reikalas su juo susižinoti. Kas*apie 
ii žinb arba jis pats meldžiu greitai 
pranešti už ką busiu dėkinga.

ONA KIMUTlENĖ, 
1237 Clcveland Avė., E. St. Louis, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU agentu pardavinėji
mui degtinės. Roseland Liųuor Co. 
11418 So. Michigan Avė.

Help VVanted—Femaie 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris į valgyklos 
>izni .su maža šeimyna, arba be Šei
mynos, prižiūrėjimui valgyklos biz
nio, kuri gali išvažiuoti iš Chicagos. 
Kreipkitės į Barber Shop, 53 Ėast 
18 St. '

For Reni
RENDON 4-5-6 kambarių fialai, 

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

Žemaičio balsas
Mirė Town of Lakie 
tis Jonas Gaidelis

žinoma, gal kam ir nepatiks, 
bet aš darau taip, kaip dariau 
30 metų atgal, kada rinkaus 
savo merginą: išsirinkau tą, 
kuri šešiems patiko. Ir neap
sirikau. ; '

šiandie kaip tik sukanka 
Naujienų 20-tles metų jubilie
jus. Ir vėl pasitaiko proga, sa
kytum, kaip savo merginą 
rinkti* ba visus 20 metų Nau
jienas skaitau. <

žinoma, gal mano senos ake
lės ir padarys klaidą, bet grei
čiau nepadarys. Ir šiandie, 
jeigu butų laikas 30 metų at
gal, jeigu butų proga ir gali
mybė jos širdelę pagauti, tai 
aš, be abejonės, visą savo bal
są atiduočiau už panelę Ber- 
nice Malelą.

O dabar, gyvendamas ukėje, 
■ h ■

presas eiti. Laikraštis spausdi
namas. Triukšmas. -Suirutė. O< 
kantu keista. harmonija
žus, pilnas vėiksmo vaizdas. 
Nepaprastas Šokjs^' keistas ju-

T0WN OF LAKE — Penkta
dienį bus laidojamas Jonas 
Gaidelis, 4459 So. Wood st., 
senas Town of Lake gyvento
jas, kuris mirė šiomis dieno
mis po ilgos ir sunkios ligos.

Jis bus palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse, graboriui 
Eudeikiui patarnaujant.

Town of Lake išgyveno apie 
25 metus. Paliko žmona, su-Paliko žmoną, sū
nų ir dukterį.

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

KOVO 18 — K. A. ir G. Ste
ponavičių koncertas. St. Agnės 
Auditorium, Archer ir Rock- 
well sts. Smuiką, piano, dai
nos, Po koncerto šokiai. Pra
džia 6 vai. vakare. įžanga — 
60 centų; iŠ anksto — 50c.

Gra-

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yardi 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir { tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
««58 So. Halsted St. Chicago. U) 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Business Chances

AUKSINĖ PROGA
Savininkas turėdamas 2 biznius 

priverstas skubiai parduoti vieną iš 
pelningiausio biznio ice cream, lun- 
cheon, cigars, cigarettes ir gėrimų.

Randasi ant transfer kampo, ge
roj vietoj.

Pigiai parduosime arba priimsime 
i mainus išmokėta biznio lotą arba 
mažą nameli, kreipkitės pas

K. J. MACKE 
2346 W. 69 St.

PARDAVIMUI arba rendon {steig
ta vaistinyčia ant gero kampo — 
Western Avė. Pastebėtina proga 
{steigti gera bizni lietuviškai kal
bančiam vaistininkui. Del tolimes
niu smulkmenų atsišaukite

CALEK - VLCEK CO.
5100 So. Marshfield Avė.

Tel. Hemlock 0680

$’ 7.00
$25.00

NEW YORK ...
LOS ANGELES ______ 4
Į visas kitas vietas žemiausios ratos. 

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

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

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Tel. CANal 5668

greitai suksis presas Nepapn 
' .Tiems bedriintidjant pradeda dėjimas

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenu 
puikus pavaduotojas dėl Pocnbontss* 
Black Gold. Lurrin nfba Ere, 
Mine run, $5.75; Screenings, $4 75 
Grundy Mining Co., Cedarcrest 2011

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Km

v

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

PARSIDUODA Beer Tavem su vi
sais rakandais ir {taisymais, gera 
vieta ir žinoma, su svetaine, kur 
spulkos laiko susirinkimus, labai pi
giai. Atsišaukite

2008 S. Jefferšon St.

RESTAURANTAS ir Alaus Ta- 
vern pardavimui labai pigiai.

671 W. 14 St.

PARDAVIMUI Delicatessen Krau
tuvė, gera vieta, tinkamas pasiuliji- 
mas bus priimtas.

3246 Emerald Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-temi Pardavimui

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

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

Tel. Victory 0765

TRUST DEED’O užbaigimui paau
kausiu 5 kambariu mūrinį bungalovv 
octagon frontas, karštu vąndeniu šil
domas ant Talman Avė. arti 71 St. 
Galima užimti gegužės 1 d. Priimsiu 
$2000 cash. likusi ant išmokėjimo.

OZANNE.
’ 4356 No. Leavitt St.

Tel. Irving 5169.
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