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Courtney pusbrolis 
prisipažino apsu

kęs valdžią
C1 neAG.O.—■Valstijos proku

roro pusbrolis Moriatory prisi
pažino apsukęs federalinę val
džių ant $6,500, paimdamas 
daugiau* negu priklauso už juod
žemį prie CWA darbų pietinės 
miesto dalies parkuose. Jis, už
kluptas tyrinėtojų, prisižadėjo 
sugrąžinti valdžiai permokėtus 
pinigus.

Visi užsakymai, kūrintos Moi

Vakar palaidojo Bei- Nelaimė gryštant iš 
gijos karalių Albertą kapinių
Šiandie bus apkarūnuotas nau 
jas karalius—Leopoldas III.

BRIUSELIS, vas. 22.—šian 
die didelėmis iškilmėmis tapo 
palaidotas karalius Albertas I, 
kuris kelios dienos atgal užsi
mušė laipiodamas Belgijos kal
vomis. Jis užsimušė nukritus 
giliau tarpkalnin, atittrukufs su
šalusiam akmeniui, už kurio jis 
lipdamas buvo užsikabinęs. Jis 
buvo pagarsėjęs kalnų laipioto
jas, išlaipiojęs veik visus Eu 
ropos pavojingiausius kalnus

Pamaldos įvyko didžiulėj šv. 
Mykolo ir Guduie bazilikoj 
Pamaldas laikė Belgijos ir 
Francijos kardinolai.

Iš bazilikos kūnas liko išly 
dėtas į karaliaus dvaro bažny 
čią Loeken, netoli Briuselio, 
kurioj jis ir tapo palaidotas.

Eisena buvo labai iškilminga 
Prieky ėjo eilių eilės karei
vių, karo veteranų, o paskui 
karstą sekė giminės, kardino
lai, visų šalių atstovai ir dip
lomatai. Visos gatvėmis, kurio 
mis ėjo gedulinga eisena, buvo 
kimštinai prisikimšusios žmo
nių. Apskaitoma, kad laidotu* 
vėse dalyvavo apie milionaš 
žmonių. Miestas buvo pilnas 
atvykusių iš kitur žmonių, kad 
hoteliai toli negalėjo sutalpin 
ti visų svečių.

Miręs karalius Albertas 1 
buvo trečias Belgijos karalius 
Jis buvo mylimas visų žmonių 
už jo drąsą ir pasiaukojimą ka
re ir didelius darbus atstatant 
karo sunaikintą Belgiją. Net ii 
ex-kaizeris pripažino, kad jis 
buvo kilčiausias iš visų jo prie
šų.

Rytoj gi sostą užims ir bus 
apvainikuotas karalium jo vy- 
riau*sias sūnūs—Leopoldas III, 
o karaliene liks Švedijos prin 
cesa Astrid-.

SHANGHAI, Chnijoj, vas. 22. 
—Nankino valdžia skelbia, kad 
ji nugalėjo komunistus keliose 

- vietose, lapijai! ir Kiangsi prę- 
vincijoj, kur ji tikisi baigti 
kampaniją prieš komunistus at
einantį rugpiučio mėn.
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Chieagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Dalinai apsiniaukę, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:86, leidžiasi 5 *- 
81.

; '

’riarty turėjo iš valdžios, liko 
panaikinti.

Moriarty į niekuriuos savo 
skandalus jau spėjo įvelti ir pa
tį prokurorą Courtney, kiltis 
padeda jam kovoti teamsterių 
uniją, net su policijos ir gangs 
terių pagelba organizuodamas 
kitą uniją.

Yra žinių, kad bus pašauktas 
federalinis grand jury ištirti 
Moriarty kontraktus ir išneš
ti apkaltinimus, jei ras nusi 
kaitimų.

Nori naująjį skandalą tirti ir 
pavieto grand jury.

CHICAGO.—3 metų Gilbert 
Casvvick liko užmuštas vietoj, 
jo tėvas Frank Caswick, 45 m , 
961 W. 35 PI., gal mirtinai li
ko sužeistas, taipjau liko sun
kiai sužeisti kiti keturi CaS- 
wickų vaikai, vienas gal mirti' 
nai, kai prie 55 gt. ir Kolmai 
Avė., jų automobilį užgavo Beit 
Line tavorinis traukinys. Mrs. 
Katherine Casvvick, vaikų mo 
tina važiavo kitu automobiliu 
ir matė šią baisiąją nelaimę.

Visi jie gryžo iš kapinių, pa
laidoję savo giminę. Vienos ži 
nios sako, kad jie gryžo iš lie
tuvių šv. Kazimiero,, o kitos, 
kad gryžo iš lenkų Resurrec 
tion kapinių.

T o u h y gangsterių 
byla atiduota jury 

nuosprendžiui
CHICAGO—Vakar užsibaigė 

nagrinėjimas bylos trijų Touhy 
gangsterių, kurie yra kaltinami 
išvogę John Factor ir išreika 
lavę iš jo $70,000 išpirkimo 
Vienas dalyvavusių tame išvo 
gimė, Costner, prisipažino prie 
išvogimo ir kad gavęs dalį iš
pirkimo pinigų.

Savo kalboj prokuroras rei
kalavo mirties bausmės kalti
namiesiems. Teisėjas įsake 
advokatams sutrumpinti kal
bas, kad dar vakar vakare butų 
buvę galima bylą atiduoti jurv 
nuosprendžiui.

Byloj iškilo aikštėn vienas į- 
domus dalykas, žmogvagiai iš 
Factor gavo $70,000, bet jiems 
teko tik $20,000, nes kiti $50,* 
000 nuėjo advokatams. Nors 
priėmimas išpirkimo pinigų 
skaitosi kriminaliu dalyku, net 
mirtimi baudžiamų, bet advo 
katu tas neliečia —jie galėš 
tuos pinigus sau pasilaikyti.

NUVERTĖ ARGENTINOS 
GUBERNATORIŲ

BUENOS AIRES, Argenti
noj, vas. 21.—Sukilimas San 
Ji/an provincijoj nuvertė gu
bernatoriaus Cantoni ir jo 
dviejų brolių—senatoriaus ir 
atstovo valdžią. Gubernatorius 
liko suimtas.

Jie laikė valstiją savo ran 
koše taip tvirtai, kad jų ne 
įstęngė nuversti ir gęn. Uribu- 
ru.

Mūšiuose daug žmonių liko 
užmušta ir sužeista. Sukilimas 
buyo atkreiptas vien prieš pro- 
yipcijos, o ne prieš eentralinę 
valdžią.

J
Amerika turi daug žymių moterų aviatorių. Vienos jų, kaip pav. Amelia Earhart, yra perskri
dusi Atlantiko' vandenyną du sykiu, vieną kartą visai viena. Kitos, kaip Mrs. Frances Marsalis 
ir Louise Thaden yra nustačiusios ištvermingumo rekordus. Dar kitos, kaip Gladys O’ Donnell 
ir May Haizlip, lenktynėse gali sumušti ir gerus vyrus aviatorius. Tačiaus laike Nevv Orleans, 
La., Mardi Grass įvykusiose aviatorių rungtynėse, moterims aviatorėms nebuvo leista dalyvauti, 
nes moterims esą ne vieta oro lenktynėse. Tas iššaukė smarkų moterų aviatorių protestą už jų 
paniekinimą kaipo aviatorių.

Nušautas Nicaragua 
sukilėlių vadas 

Sandino
Nušovė jį nacionalė gvardija, 

priešingai prezidento įsaky
mams

MANAGUA, Nicaragua, Cen- 
tralinėj Amerikoj, vas. 22.— 
Garsus Nicaragua sukilėlių va
das gen. Augusto C. Sandino, 
kuris per kelis metus laikėsi 
prieš valdžios kariuomenę, pa
dedamą Jungt. Valstijų mari 
nų, tapo nacionalės gvardijos 
nušautas pereitą naktį Mana 
gua pakraščiuose. Kartu su juo 
tapo nušautas jo brolis Socra- 
tes Sandino ir du jo sekėjai 
generolai Umanzor ir Estrada

Valdžios paskelbimažs sako, 
kad jie tapo nušauti priešingai 
prezidento Sacasa įsakymui, ku
ris garantavo saugumą jų gy 
vastims jiems esant sostinėj ir 
tokis nacionalės gvardijos pa
sielgimas busiąs ištirtas.

Gen. Sandino pernai susilai
kė su valdžia ir sudėjo gink
lus. Jam buvo leista pasilai
kyti 100 ginkluotų žmonių vic 
niems metams, su kuriais Jis 
įsteigė didelį kooperatyvį ūkį 
ties Rio Coco.

Sandino atvyko iš savo ko’ 
Jonijos, kad susitarti su prezi
dentu dėl galutino jo sekėjų 
nusiginklavimo.

Jis buvo privatiniai ir viešai 
išsireiškęs, kad nacionalė gva? 
dija yra nekonstitucinė. Tas 
gvardijos narius labai užpykino 
ir jie pasiryžo nepaisant pre 
zidento įsakymo, gen. Sandino 
ir jo palydovus išžudyti.

Nori Cook pavietą 
padaryti atskira 

valstija
SPRINGFIELD, Iii., vas. 22. 

—-Šiandie valstijos legislaturon 
tapo įneštas bilius, kuris sįe- 
kiasi Cook pavietą atskirti nito 
Illinois valstįjos ir iš jo su
daryti atskirą Valstiją.

Užmušė tėvų kam ! Įspėja alines, kad
uždarę radio

OIL CITY, Ja., vas. 2. —17 
metų Rirtssell Grahm yra kal
tinamas nuožmiai nužudęs sa 
vo tėvą, kam jis uždarė radio, 
kurio užmušėjas klausėsi. Už 
tą užmušėjas <ku j u suskaldė tZ- 
vo galvą ir paskui penkis sy
kius perdūrė dideliu peiliu.

Legislatura priėmė 
parodos ir moky

tojų bilius
SPRINGFIELD, III., vas. 22. 

—Pirmą kartą atstovų butas 
laikė posėdį legalej šventėj 
(Washingtono gimimo dieną) ir 
priėmė du bilius. Vienas lei
džia prailginti pasaulinę paro
dą Chicago j e, kitas siekiasi su 
teikti pagelbos Chicagos mo
kytojams, kurie jau ilgą laiką 
negauna algų.

Abu biliai jau yra priimti 
valstijos senato ir tik laukia 
gubernatoriaus parašo. Gub. 
Horner dabar yra Arizonoj, bet 
iš ten sugryš pirmadieny.

Parodos biliUs suteiksiąs dar
bo 2,000 darbininkų prie sta
tybos parodos aikštėj.

■ i

Nauji nesusiprati
mai tarp Rusijos 

ir Japonijos 
\ ..................... ........................ ' ■

Japonija siunčią Rusijai lietą 
dėl žpvąvįtyfO teisių

... ’ ' ' ' į

TOKIO, vąs. 22, — Tarp Ja 
ponijos ir Rusijos iškilo nauji 
nesusipratimai. šį sykį dėl 
žuvavimo tiesių šiauriniame 
Pacifiko vandenyne. Japonija 
dėjosi nepaisanti naujų kivir 
ėių. Bet dabar urnai ji nu
tarė pasiųsti Maskvai aštrią 
notą.

i._“ ••■••n -J - - ■* — n--u •

RIO DE JĄNEIRO, Brazili 
joj, vas. 22.-^ Policija uždarė 
nacionalistų partijos raštinę.

Nepardavinėtų alaus 
' - prie baro

Svaigalų komisija vykinsianti 
įstatymus draudžiančius par
davinėti svaigalus prie barų, 
iki tie įstatymai bus atšaukti

CHICAGO.—Illinois svaigalų 
komisijos pirmininkas Arthur 
S. Smith paskelbė, kad jis pra
dės vajų prieš tas alines, ku 
rios pardavinėja alų ir kitus 
gėrimus prie baro. Jis rutošia 
si sušaukti komisijos susirin
kimą šeštadieny Chicagoje, kad 
suorganizuoti būrį dešimties 
pagelbininkų visose miesto da
lyse, kurie praneštų alinėms 
kad jos negali pardavinėti alaus 
prie baro.

Priminus jam, jog atstovų bu
tas jau priėmė bilių, kuris tą 
patvarkymą atšaukia ir leidžia 
gėrimus pardavinėti prie baro, 
Smith pareiškė, kad jis to ne
paisąs, nes kol gubernatorius 
Horner nėra pasirašęs, tol tas 
bilius nėra įstatymu*. Esantys 
gi įstatymai draudžia barus ii 
lentynas sabiniuose ir tie įsta 
tymai busią vykinmi visu griež: 
tumu*.

“NUMIRĖ” IR VĖL PRISIKĖ- 
LĖ ‘Tš NUMIRUSIŲ”

MEXIC0. CITY, vas. 22. - 
Vietos laikraštis pasakoja šito
kį atsitikimą:

P-lė Jeanne Vernier iš Loj 
riente, žemojoj Kalifornijoj, 
buvo užklupta širdies atakos ir 
kaip išrodė, staigiai pasimirė. 
Tą paliudijo ir daktaras.

Bet vežant ją į kapines, “mi
rusioji” prisikėlė “iš numiru 
šių” ir karste ėmė protestuoti, 
kam ją vežama į kapines ir no- 
rįmają gyvą palaidoti.

• P-lė Vernier esą pilnai atsi
uvusi.

Pakėlė algas
< CHICAGO. — International 

Harvester Co. pakelė algas sa- 
vd 28,000 darbininkų vidutiaič 
kai po 6^2 nuoš.

Atstovų butas pri
ėmė naują pajamų 

taksų bilių
Bilius taiko uždaryti duris tur

čių išsisukinėjimui nuo mo
kėjimo taksų

WASHINGTON, vas. 22. — 
Atstovų butas 388 bidsais prieš 
7 priėmė pataisytą pajamų tak* 
sų bilių, kuris, tik imąsi, panai
kins turčių išsisukinėjimus nuo 
pajamų taksų mokėjimų. Kaip 
pasirodė kongreso tyrinėjimuo
se, net stambiausi Amerikos 
milionieriai ir bankieriai moka 
apeiti pajamų taksų įstatymus 
ir nors kasmet uždirba po kelis 
milonus dol., jokių taksų ne
moka. Nuo to nukenčia šalies 
pajamos ir šalis turi dėti vi3 
didesnius taksus ant neturtin
gų žmonių, kurie negali išsisuk
ti nuo taksų mokėjimo.

Uždarius visas išsisukinėjimo 
skyles, valdžia tikisi surinkti į 
metus $258,000,000 daugiau 
taksų, negu surinkdavo ikišįol.

Bandęs išvogti laik
raštininką pasiko

rė kalėjime
CHICAGO.—Charles W. Ma- 

yo, kuris su savo draugu* užva-
kar Morrison hotely bandė iš
vogti turtingą Davenport, la., 
laikraštininką ir bankierių Ad- 
ler,’ir už tą liko suimtas, va*- 
kar pasikorė Marcplette polici 
jos stoties kalėjime. Jis iš 
šaliko pasidarė kilpą, prisiri
šo prie geležinių durų ir nušo
ko nuo lovos.

Miayo prisipažino, kad su 
savo draugu John Lacy su ta 
re išvogti Adler, kad išreika
lauti didelį išpirkimą. Jie iš 
Davenport nusekė laikraštinin
ką į Minnesotą ,o iš ten į Chi
cago. Adleriui einant iš savo 
kambario, jie utžpuolė jį ir su
mušė blakdžekiu manydąm1 
tuo jį prisvaiginti, nusinešti j 
savo kambarį ir paskui išsineš 
ti jį didelėj skrynioj, kurią jie 
nusipirko viename lombarde, 
užstatydami savo drabužius. Bet 
Adler pabėgo iš jų nagų ir 
Mayo liko vietoj suimtas.

Lacy betgi pasisekė pabėgti. 
Vėliau jis tapo sugautas hotely 
prie 63 ir Cottage Grove gat
vių. Nieko nežinodamas apie 
savo draugo nusižudymą, jis 
irgi prisipažino prei pasikėsini 
mo išvogti Adlerį. Jutos pagun
dė prie išvogimo žinia, kad u? 
išvogtą vieną Denverio milip- 
nierių liko sumokėta $200,(M)Q 
išpirkimo, tad ir jie sutarė taip 
pat lengvai pasipelnyti.

25 žmonės žuvo rytį* 
nėse valstijose 
sniego audroje

NEW YOHKE, vas. 22. — 
Sniego audroje rytinėse vals
tijose, kokios nebuvo jąu nuo 
1888 m., žuvo mažiausia 25 
žmonės. Niekurie miestai įr 
dabar tebėra izoliuoti, komu 
nikacija sutrukdyta. Greitos 
pagelbos nematyt, nes vis dar 
tebęra labai šalta ir šaltis pa
siekė net Floridą.

4 žuvo kasykloj
BECKLEY; W."Va., v. 22.— 

šiandie iš Raleigh Wyoinįng Co. 
kasyklos liko išimti lavonai ke 
tūrių angliakasiu kurie £uvo 
vakar kasykloj išlikusioj eks
plozijoj,

LIETUVOS ŽINIOS
“Universal” streikas 

tęsiasi
KAUNAS.—Jau trečia savai*- 

tė, kaip tęsiasi “Universal” 
fabriko darbininkų streikas. 
Fabriko administracija nenusilei
džia, o darbininkai taip pat pa
siryžę kovoti iki laimėjimo.

Darbdaviai tikisi palaužti 
darbininkų kietą pasiryžimą lai
mėti streiką, todėl jokių derybų 
su darbininkais neveda.

Bet darbininkams u*ž savo 
sunkų ir varginantį darbą gau
nant tik grašius beveik neįma
noma su šeimom pragyventi, to
dėl pasiryžę solidariai ir vie
ningai tęsti streiką, kad lai
mėjus šiek tiek žmoniškesnį at
lyginimą už savo parduodamą 
darbo jėgą.

Nubaudė žmogžudį
PANEVĖŽYS. — Panevėžio 

apygardos teismas žmogžudį 
Povožajevą Nikitą už nužudy
mą Fiodorovo Jono, nubaudė 
15 met. s. d. kalėjimo.

Dar 3929 litų reikalauja

šiomis dienomis kalėjimas iš 
miesto ir ap. savivaldybių pa
reikalavo dar 3,929 litų, už iš
laikymą savivald. gyventojų 
kalėjimuose 1933 metų bėgy.
Dvarin. M. Ordinčaitės užmu
šėjams gręsia mirites bausmė

Daugelis dar pamena, perei
tais metais Panevėžio apskr. 
netoli Karsaviškio įvykusį žiau
rų dvarininkės Ordinčaitės nu
žudymą. Ašikinant buvo nu
statyta, kad tą nusikaltimą yra 
padarę iš kalėjimo paleistas plė
šikas Skaminas ir jo draugas 
Stankevičius.

Byla atiduota Kariuomenės 
teismui. Drauge su Skaminu ir 
Stankevičium Ordinčaitės nu
žudyme kaltinamas ir palangie 
tis Tvarijonas. Mat, suimti 
tvirtina, kad jis aprūpinęs juos 
ginklais.

Skaminui ir Stankevičiui pa
gal nustatytų Bau*dž. kodekso 
straipsniu gresia mirties baus
mė. Jie abu laikomi Panevū 
žio kalėjime.

Šiurpus nuotykis
ROKIŠKIS.—Šausią 22 d. ke- 

lių šimtų žmonių akyvaizdoje 
duonriekiu peiliu vyras suba
dė savo žmoną. Vyras, atli
kęs žiau’rų darbą, numetė pei
lį ir pats nuėjo į policiją. Įvy
kio priežastis— šeimos nesan- 
tąika. 

. . ? a t

žydai mokosi ūkininkauti
Čia yra atvažiavusių jaų*aų 

žydų ir žydaičių, kurie prakti
kuojasi ūkio darbe, kad pas
kiau galėtų išvažiuoti į Pales
tiną.
' v* ?*T'"........ I" " ...■!■*■"——------- - -

Ar važiuosite pava-
, sary Lietuvon?
Tiems, kurie pavasary ren

giasi aįlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti Iąivą ir t. t., kad kelionė bu
tų sipagi ir patogi. Neatidė- 
liokjto, bet tuojaus ateikite 
ąrbą rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

‘'NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ii..
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Kur busime Kovo-March 
4 dieną

Kur tik keletas pittsburghie- 
čių sueina, jų kalbos tema, — 
tai įvykstantis “Naujienų” 29- 
ties metų jubiliejinio koncer- 
tas-prakalbos, Kovo-March 4 
dieną, Lietuvių Mokslo Dr-jos 
svetainėje, 142 Orr st., Soho 
Pittsburghe. Mat, rengėjai pa
teiks įdomiausią ir geriausią 
programą, kokią pittsburghie- 
čiai senai bėra matę. Na, ir 
kurgi nebus gera programa, jei 
ją išpildys tokios meninės jė
gos kaip solistai — Aleksan
dras Sadauskas, Marcele Gri
nienė, Vladze Paulekiutė, se 
sules Pleckiutės, Zalenauskai- 
tė, pianistė Virbickaitė. Du or
kestrai: Jono Vainauskio ir 
Bhimberio. Gi smuikininkai: 
K. Savickas ir M. Liepiutė.

Be pittsburghiečių, turėsime 
ir Clevelando dainininkų, — jų 
tarpe žymią solistę panelę Bro
nę Rasiliutę.

Kalbėtoju bus pats “Naujie
nų“ redaktorius Pius Grigai
tis, kuris specialiai atvyksta 
tam vakarui net iš Chicagos.

Taigi, gerbiamieji, Kovo- 
March 4 d. Pittsburghe daly
vaus trijų metų žymiausios jė
gos, — na, o kam nebus ma
lonu pamatyt Chicagos, Cleve
lando ir Pittsburgho asmeny
bių, — todėl nestebėtina, jog 
visi į jį rengiasi.

Praeituose “N.” numeriuose 
jau minėjau, kad tikietus ga
lite įsigyti iš anksto kreipian
tis į rengėjus, arba tiesiai į 
Liet. Mokslo Dr-jos gaspado- 
rių.

Jžanga visai mažylė, tik 25 
centai asmeniui.

Jaunuoliai sukruto
Pasirodžius keletui trumpų 

anglų kalba jaunuolių rašinių 
“Pittsburgh’o Naujienose“, jau
nuoliai labai suSiįdomavo ir 
ėmėsi rašyti. Taigi, matydami, 
jog jaunuoliuose yra noro ir 
pasiryžimo rašyti, ne tik tuo 
džiaugiamės, bet esame pasi
ryžę jiems skirti kuo daugiau
sia vietos “P. N.“ skiltyse. Vi
si, kurie norite prie šio sky
riaus prisidėti savo raštais, 
siųskite skyriaus vedėjui Ed. 
Baltrušaičiui, 205 Senece st.. 
Soho Pittsburgh.

— žemaitis.

Pittsburgh, Pa.
Apvaikščiojinias

Vasario 18 d. įvyko Lietu
vos Nepriklausomybės paminė
jimas. Liet. Piliečių Svetainė
je esą 800 sėdynių, ir jos vi
sos buvo užimtos; koks šim
tas žmonių turėjo visą laiką 
stovėti.

Susirinkimą atidarė P. Pi- 
varonas trumpa savo prakal
ba ir pašaukė Onaitį,- kaipo 
programo skelbėją, šisai pasa
kė, kad viską vesiąs beparty- 
viškai ir pašaukė kalbėti J. K. 
Mažiukną. Kalbėtojas per dvi 
dešimt metų praščiąus kalbė
jo, negu dabar. Nors ir dabar 
gramatiškų ir oratoriškų ne- 
tikslybių buvo apsčiai, bet vie
ną dalyką aiškiai, beveik be 
mutinio, pasakė. Sako: “Lietu- 

tva dar nėra laisva ir. neprigul- 
minga*...” čia jis žaibo greitu
mu apsidairė, lyg pasakęs he* 
tinkamą žodį, be privedimo, 
tuojaus savo mintį išreiškė: 
“Jos galva, sakysime, yra Kau-

nas, širdis — Vilnius. Kol šir-1 
dis nebus išliuosuota iš visų tų 
prispaudimų, tol mes nenurim
sim.”

Nepasakė, kad jis ir kiti yra 
likvidavę Vilniaus vadavimo 
darbuotę savo akla politika^ 
kuri neša naudą lenkams pa
triotams — Vilniaus grobi
kams : pereitą rudenį balsuo
jant už teisėją Piekarskį, lie
tuvių neigėją.

Kalbėjo Paleckas iš McKees 
Rocks.

Kalbėjo Pittsburgh c miesto 
majoras McNair. Jis paminė
jo, kad, girdi, jus apvaikščio- 
jat savo gimtosios šalies “eko
nominę laisvę”, o paskui ilgai 
dėstė “single tax”, ką jis va
dino “rent tax” idėja.

Kalbėjo buvęs miesto tary- 
bininkas (councilman) Malone 
ir dabartinis tarybininkas Ga- 
lagher. šis pasakė, kad lietu
vių ir airių tautos yra kovo
jančios tautos. Jis pats — ai
riais. Lietuviai kovoję du šim
tu metų, airiai — septynis 
šimtus. Jis pasakė penkis sy
kius, kad mes apvaikščio jam 
Lietuvos “economic freedom” 
(?)-

Kalba kun. Misius. Jo kal
ba dviem trečdaliais buvo vi
sai rimta ir dalykui tinkama 
Tik staiga jam veidai parai' 
do ir ėmė mušt p. Onaičio pa
skelbtą bepartyviškUmą. Turė
tų būt, esą, visų vienybė, o 
tos nėra. Skaitęs kokį laikraš
tį, kur, girdi, kas antras žo
dis — tai davatka, kunigą'. 
Ir paskui jis pats kas antras 
žodis minėjo davatką.- Tuos 
Lietuvos nepriklausomybes pa- 
skelbėjus, esą, pagimdė davat
kos. Vaičaitį ir Kudirką pa
gimdė davatkos. Ir lietuvių pa- 
triarką Basanavičių pagimdė 
katalikė, jei norit, davatka.

šita, kalbos dalis tiko taip, 
kaip šuniui penkta koja. Juk 
dabartiniai laisvieji ir net be
dievystės skelbėjai neniekina 
davatkų kaipo tokių. Ką jos 
tursoja bažnyčioj ir nešioja 
liežuvius, tai už tai niekina 
jas patys kunigai ir šiaip ka
talikai žmonės. Juk ne kas ki
tas, kaip jie dainuodavo: “Kai
me šunies, girioj lapės, o mie
ste davatkos”. Laisvieji žmo
nės pamini davatkas, kada jos 
ateina visuomenišką darbą 
trukdyti, viską padaryti vien 
kunigiškai partyvišku. Po to 
jos vėl visuomeniškai užmiega, 
nes jos to visuomeninio dar
bo nenbr, nekenčia, nesupran
ta. O kunigai, su mažu išėmi
mu, rūpinasi apie tai, kad jos 
niekad nesusiprastų, kad gale- 
tų jas religiniu šniūreliu pasi
nėrę atsivesti į visuomenės su
sirinkimą ir padaryt jį siau
rai partyvišku — vien kleri
kaliniu.

Prakalbų tarpais buvo skam
bančios dailės reiškiniai.

Dainavo dvi sesers Kažueio- 
niutės iš Homestead; joms 
akompanijavo vyras, kurio pa
vardę programas neaiškiai pa
sakė.

Sesutes RajaUskaitūs grojq 
iš operos “Aida” ir kitą šmote
lį; viena pianu, kita — smui
ką.

Dainavo solistai: Al. Sadau
skas; “svetimtautė” (airė), ku
rios pavardės nepasakė, daina
vo ”Kur bakūžė samanota”, ne
blogai ištardama lietuviškus 
žodžius; Stefanija ZelenaUskai- 
tė, kuri iš dviejų dainų vieną 
— “Birutą” -y- padainavo ga
na gražiai; jhi pianu palydėjo 
jos sesuo Bronisląva. Paulekju- 
tė gražiai dainavo dvi daine
les. Taipgi vienas vaikinas Ai- 
rišis dainavo lietuviškai ”2*,- ♦ * ,
nau aš dainą vieną”. Dauge-

ištarė “ė” la-

Pranciškaus

išdainavo 
esam gir-

Katiliūtė

girls? Is there anything wrong 
with us? There can’t be if vve 
appeal to all other young men 
(Chicago and elsewhere).

It seems to me that Ed- 
ward mušt have been 'reject- 
ed’ by one of the charming 
Pittsburgh Lasses and is show- 
ing his disappointment through 
the columns of the “Naujie
nos” and it appears to me that 
t his is 
VVhat do

poor sportsmanship. 
you think girls?”

liui bužo juokai, kad jis, ta»’ 
dams “mergelė” 
bai trumpai.

Chorai: šv.
Akademijos mokinės padaina
vo kelias švelnias patriotiškas 
dainas. Iš jų išsiskyrė du du
etai. Mišrus choras po vado
vyste Medonio dainavo ener
gingai. “šaltyšių” 
gerinus, negu kada 
dėję kitus chorus, 
dainavo solo.

Kaz. Savickas griežė savo 
smuiką. Jeigu neaptings, tai i? 
jo smuikos mistras išeis.

Janušaitė ir Kabučinskutis 
— vaikai — sulošė vaikiška 
meilę, kaip ir didelių žmo
nių.

žemiau estrados Vainausko
orkestrą grojo polkas. Nebuvo written. I most certainly do not 
girdėt davatkų protestų, kad think that the.v is anything 
gavėnioj šokius grajina. Jci|wroug with the Pittsburgh 
jos neprotestavo savo sieloje, giris and my only objection 
tai - . _ 
gimdo daugiau muzikantų, šo-Į 
kikų ir tt.

M. Virbickai tė akompani ja
vo pianu 
tei ir K.

Buvo 
dengti, o 
paskirta 
niam Kambariui Pitts. Univer
sitete. SuTinkta, rodos, netoli 
40 dol. Rep. A,

own defense I mušilu my
say that “One of the Charm
ing Lasses” indeed has the 
right spiri t and 1 commend 
her upon it būt I do think 
that she misinterpreted the in- 

jtent of the artiele as it waš

progresas: tegul jos Was that they have been ap-

Sadauskui, Paulekiu- 
Sa viekui.

kolekta lėšoms pa
kas liksią tai busią 
Lietuviu Paminkli-

The Engiisk Column1
Heilo, everybody! This week *, v 

inaugurates a n^v* ęolųjnn to 
the Pittsburgh’o Naujienos 
section which will be devoted 
essentially of and for the 
young people in and about 
Pittsburgh. Here is an oppor- 
tunity for the youth of Pitts
burgh to express their views 
on any su'bject they feel would 
interest the readers of the 
“Naujienos” in general and the 
readers i n Pittsburgh, in par- 
ticular. There certainly is no 
reason why Chicago should be 
the only city capable of hav- 
ihg an interesting column for 
the young folks and if you 
feel as 1 do that we could show 
the Chicagoans a thing or two 
well, here’s your chance. Any 
and all contributions will be 
weleomed most heartily and 
should be sent to Edward Bal
trušaitis, 205 Seneca St., or to 
Mr. P. Dargi s whose address 
is noted above. It is reųuest- 
ed that to show evidence of 
good faith in sending an ar
tiele for this column the writ- 
er include his name and ad
dress which will not be pub- 
lished 
sires.

if the writer so dc-

A recent artiele in these 
columns with the heading 
“Charming Lasses” evoked an 
indignant reply from “ 
the Charming Lasses 
Pittsburgh, and she asks 
her artiele be published so 
lt IS !t

“The title Mr. Edvvard 
trusaitis seleeted for his ar 
tiele in the Pittsburgh’o Nau
jienos column was indeed verv 
nice; bui I’M afraid we can’t 
repeat the šame comment on 
the artiele itself.

Our
gosh, doesn’t that sound grand? 
Yes, būt only for a while, for 
as you continue reading, that 
Lithuanian temper most of us 
have starta to make ils appear- 
ance, and lo, the battle is on. 
First of all, why should Mr 
Baltrušaitis make 
ments about the

‘One of 
i” from 

that 
here

Charming Lasses

any oom-

pealing too much lately to Chi
cago young men and my sug- 
gestion that Chicago young 
men slay in Chicago was made 
in order that we Pittsburgh 
boys might get a ‘break’. I 
hope, Miss A. M., that this 
reconciles us.

Teachers Training 
thereby receiving a B. S. de 
gree from the University of1 pagauti liepsnų, nusirito laip- kad turės būt daromos kolek- 
Pittsburgh and a Certificate I tais žemyn tiesiai į ugnies na- 
for Teaching from Frick. Miss srus, o motina šiaip taip su- 

in kinder- silaikė. Jai į pagelbą pribuvo 
vyresnysis sūnūs Edvardas ir 
ištraukė motiną iš ugnies, o 
prie savo broliuko ir sesutės 
jau nebegalėjo prieiti. Kiti vi
si šeimynos nariai vargais ne
galais vos spėjo per langą pa
sprukti iš miegamųjų kamba
rių ir visi skaudžiai apdegė. 
Ypač duktė Elena baisiai ap
degė ir antrą dieną mirė ligo
ninėje.

Kada pribuvo ugnėgesiai iš 
visų artimesnių ir tolimesnių 
apielinkių, tai jau nieko ne
buvo galima išgelbėti; tik iš
ėmė iš po degėsių du apdegu 
sius lavonus ir kitus apdegu 
sius šeimos narius pagelbėjo 
nuvežti į. ligoninę.

Namai ir rakandai nebuvo 
apdrausti.

Bernotų šeimyna gyveno Ex-

snų kamuoliuose. Vaikučiai, lengva bus gauti. Greičiausiai,

PJukis specialized 
garten training although she 
is capable of any type of work 
in the elementary grades. Her 
many friends join with us in 
vrishing Estelle the best 9f 
success in her cKosen pro- 
fession of teaching.

Edward Baltrušaitis

was i n Detroit lašt

fair 
De
rvas 
just

baclG

Export, Pa.
Daugiau žinių apie Bernotų 

šeimynos nelaimę.
žuvo trys šeimynos nariai. 
Trečias šeimynos narys, Ele
na Bernotaite, 22 metų, mi
rė ligoninėj vasario 10 d. 
Laidotuvės buvo vasario 13 
d. šiurpulingas reginys. Trys 
lavonai dvejuose grabuose ir 
vienoj duobėj.

Ugnyje

One of the most interesting 
funetions to be held i n Pitts
burgh for many months took 
place lašt Sunday evening in 
the Southside hall, the occa- 
sion being the “Lietuvos Ne
priklausomybės Paminėjimas” 
(Lithuanian Independence An- 
niversary). ThėJ capacity an- 
dience responded > enthusias • 
tically to tfie prosam arranged 
for the evęningji Much crędit 
ihust be given -to the many 
participants in the musice 
program who pęrformed with 
a spirit that did much to make 
the evening the.j&liccess it was, 
The surprisę ;-speaker of the 
evening was our own genia 
Mayor Wm. McNair. And dic 
the inayor make a hit with tįe 
fair sex? And how! Said tlie 
mayor,
night and at a banąuet I at- 
tended I saw so many 
ladies that my opinion of 
troit rose high, būt as I 
coming up to the stage
now to speak Į saw Severai 
girls standing backslage await- 
ing their turu to; perform who 
completely put those Detroit 
women in thė f ar 
ground.”

There you are girls, that’s 
what your own mayor thinks 
of your beauty and I don’t 
suppose that makes you mad.

I suggest that įhe committee 
on arr&ngements - acąuaint the 
Mayor with the fact that this 
sixteenth ąnniv^sary is not 
only a celebratioiį' of the “ecO- 
nomic independehee of Lith- 
Uania” as he repesątęd through 
otit his address bįt of political 
independence. Pęrhaps he had 
this latter thought in mind 
when he said įconomic būt 
there is a distinčtion between 
the two words and the signi- 
ficance of political independ
ence means so much more.

It is enlirely fitting that the 
proceeds from the collection, 
as announced before the cob 
leetion was made, were to be 
donated to the fund for the 
Lithuanian Room project in 
the Cathedral of« Learning, a 
lasting memorial of which 
Lithųšniaijs everywhere will be 
proud.

a. mo

geL

nie- 
yra 

iš 
ba tomis

Vasario 18 d. šiandien teko 
daugiau žinių patirti apie tą 
nelaimingą atsitikimą, kuris iš
tiko Exporto lietuvių suvargu
sių anglėkasių šeimyną vasa
rio 8 d. apie 11 valandą nak
ties. Jau praeitą kartą buvę 
rašyta, kad nakties metu iški
lo gaisras Vincento Bernoto 
namuose, kada visi miegojo, ir 
ugnis sunaikino ne tik nuosa
vus namus, rakandus, bet ir 
du maži vaikučiai žuvo ugny
je — mergaitė 8 metų, o ber
niukas 18 mėnesių. Kiti šeimy
nos nariai skaudžiai apdegė. 
Motina ir 2 dukterys buvo nu
vežtos j ligoninę kritiškoj pa
dėty. Duktė Elena, 22 metų 
amžiaus, mirė antrą dieną.

Gaisro priežastis ir kaip 
bejosi iš gaisro.

Tikros gaisro priežasties 
kas kol kas nežino, bet
spėjama, kad gaisras kįlo 
perkaityto, pečiaus, , 
dienomis buvo dideli šalčiai ir 
žmones kūreno pečius karš
čiau4, kad sušildžius šaltus na
mus.

Paprastai biednų darbininkų 
namuose nėra įtaisytų tinka
mų pečių. Dažnai yra vartoja
mi palaikiai mažiukai pečiukai, 
kad nesudegytų daug anglies. 
Ir tie maži pečiukai yra tik 
virtuvėje ir virtuvės pečium 
bandoma apšildyti visa stuba; 
tos priežasties deliai dažnai 
įvyksta gaisrai.

Tai taip tuTbut atsitiko ir 
Bernotų namuose. Bernotų šei
myna vasario 8 d. nuėjo gulti 
ankstokai, turbut kiek po 9 
vai. vakaro. Apie 11 vai. paju
to, kad jau ugnis, jau pilni du
rnų miegamieji kambariai. Mo
tina, pirmiausiai pabudus ir 
pajutus, kad gaisras kįlęs, puo
lė gelbėti mažąjį 18 mėnesių 
senumo vaikutį Richardą ir 
mergaitę 8 metų Genovaitę.

Pagriebus vaikiuką į. glėbį 
ir mergaitę už rankos, mote
ris puolė prie durų bėgti že
myn laiptais laukan. Kai tik 
duris pradarė, tai liepsnos

Last \veek waą also 
mentous one for one of oūr 
active girls from the Northr 
side. Miss Estcllo Plukis was

tos, o kolektos bus daromos 
ne tik mirusiems palaidoti, bet 
ir gyvais likusiems sušelpti.

Graboriu's patarė, kad gali
ma abudu lavonus sudėti į vie
ną grabą ir palaidoti, ba bus 
mažesnės išlaidos, šeimynos 
nariai ir visi kiti sutiko su 
graboriaus nuomone. Nors ir 
neatrodė taip, kaip reiktų, bet 
ką darysi: neturtas priverčia 
prie visko. Besirengiant prie 
laidotuvių, gauta žinia, kad ir 
duktė Elena mirė ligoninėje. 
Nutarta palaukti su laidotuvė
mis ir Eleną sykiu palaidoti 
— bus mažesni ekspensai. Bet 
jau Eleną negalima įdėti į tą 
patį grabą — netilps. Tuodu 
du sudėti yra mažiukai, tai 
tilpo į vieną grabą, o Elena 
jau užaugus mergina, 22 me
tų — jai reikia atskiro gra
bo.

Tai jau ir du grabai, bet nu
tariama palaidoti abu vienoj 
duobėj, nes mažesni kaštai...

porte turbut daugiau, kaip 25 j Taip galvojo dauguma geriaiv
metus, ir visą laiką dirbo an-i 
glių kasyklose. Turėjo įsigiju
si ir savą namuką, taip 
kant, savą pastogę, šiais 
presijos laikais anglėkasiai 
būt pergyvena sunkiausius 
kus. Tas pats buvo ir su Ber
notų šeimyna, nedirbo ilgus 
laikus, arba kad ir dirbo kiek, 
tai buvo uždarbio vos duone 
lei. O kad apdrausti nuo 
nies namus ir rakandus, 
nebuvo dolerio. Laukta vis 
resnių laikų... O belaukiant 
resnių laikų ištiko gaisras 
naikinęs viso gyvenimo dar
bą, pastogę ir viską, ką tik 
turėjo.

Baisus reginis.
“Turbut baisiausias regi

nys, kokį kada teko man ma
tyti”, pasakojo vienas anglė- 
kasis, kuris pats pirmasis pri
buvo Bernotams į pagelbą. 
“Kuone visas namas buvo ug
nies apimtas. Bernotų šeimy
nos nariai, kurie spėjo savo 
gyvybę išgelbėti iš ugnies, bu
vo vien naktinėse — miega
mose drapanose, ir tos pačios 
jau* buvo užsidegusios ant jų 
kūnų. Jie, katrie galėjo dar. 
draskė nuo savęs degančias 
drapanas, šaltis buvo apie 20 
laipsnių žemiau zero, 
išgąstis, dejavimas 
saus apdegimo — dar matant 
kaip dega jų du vaikučiai, ku
riuos išgelbėti jau nebuvo ga
lima jokiu budu... Tikrai šir
dį veriantis reginys,” 
anglėkasis.

Trys lavonai, du grabai ir 
viena duobė.

Bernotų šeimynos jaunųjų 
narių, Richardo ir Genovaitės, 
kurie žuvo ugnyje, lavonai bu
vo išimti iš griuvėsių ir gra- 
borius nusivežė juos pas sa
ve, kad prirengti laidojimui. 
Tačiau graborius žino, kad Ber
notai yra biedna šeimyna, ne
turėjo pinigų, namai ir rakan
dai nebuvo apdrausti,

sa- 
de- 

tur- 
lai-

Ug- 
tai 
ge 
ge- 
su-

o kur 
niuo bai

priduri

šių Bernotų draugų ir priete- 
lių, kurie ir patys yra daugu 
moj vargo bitės, anglėkasiai.

Antradienio rytmetį, vasario 
13 d., šiauris vėjas negailes
tingai pučia ir nešioja snie
gą. šaltis didelis, ir be gerų 
drabužių ir šilto apsirėdymo 
nemalonu išeiti iš stubos. O 
šios apielinkės anglėkasiai ne
labai turtingi šiltais ir gerais 
drabužiais. Jiems yra nejauku 
eiti į orą, jei nėra didelio rei
kalo.

Tą dieną buvo išlydėti trys 
lavonai dviejuose 
dalyvaujant laidotuvėse ne per- 
dideliam skaitliui anglėkasių ir 
jų šeimynų iš priežasties šal
čio. Kūnai nulydėta į bažnv 
čią, o iš bažnyčios į kapines 
ir palaidota vienoje duobėje.

Kiti Bernotų šeimynos nariai 
sveiksta.

Paskutinemis dienomis teko 1 
sužinota, kad kiti Bernotų šei
mynos nariai, katrie buvo drū
čiai apdegę, sveiksta, ir yra 
vilties, kad pasveiks. Ir vėl tu 
rėš pradėti gyvenimą iš nau
jo.

Ištikus nelaimei, geri žmo
nės pasiskubino su pagelba ne
laimingai šeimynai. Kas kiek 
išgalėdamas, vieni sudovanojo 
šiokių tokių drabužių, kiti ra
kandų, treti davė šiokią tokią 
pastogę gyvenimui.

Teikime pageltos nelaimin
gai šeimynai dalyvavo geros 
širdies 
tautos ir tikybos.

Reporteris.

grabuose,

žmonės be skirtumo

Pittsburgh, Pa
Kas dalyvaus Naujienų 20-ties 

metų sukaktuvių iškilmių 
programe.

tai ir

Jau buvo rašyta, jogei Pitts 
burgho naujieniečiai ir gerieji 
Naujienų draugai rengia Nau- 

(Tęsinys 3-am pusi.)

Pittsburgh’e
“NAUJIENŲ” 2O-TIES METU

Jubiliejaus Vakaras
Kovo-March 4 d., 1934

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJOS SVETAINĖJ, Pittsburgh, Pa.
'■ į "

Programas susidės iš dainų, muzikos ir kalbų. Kalbės P. GRIGAITIS, “Naujie
nų” Redaktorius.
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Pittsburgh’o Nau 
Jenos KORESPONDENCIJOS

nė spauda juokiasi; girdi, ben
drą frontą laimėjo fašistai tada, 
kada komunistai mušėsi su* sof 
cialistais.

Brooklyn, N. Y
Kruvinas “bendras frontas

Socialistai surengė demon
stracijų Madison Sąuare Gar- 
den trobesy 16 d. vasario. Ko
munistai atėjo sudaryti “bend
rų frontų”.

Svetainė labai didelė, net 
trys galerijos randasi joje. Ka
dangi atėjau anksti, tai galė
jau pasirinkti vietų arti estra
dos, pirmoj šoninėj galerijoj, 
kokių dešimtį pėdų nuo pagrin-

XXX

Ir vėl pas mus Brooklyne duo
dama lietuviška radio programa 
10 vai. ryto. Vienas “Vienybės” 
redaktorių kasdien praneša pa
saulio žinias pagal savo kurpa
li, tai p. Kružinaitis, kuris šian
die apsimelavo sakydamas, jo- 
gei komunistas mėginęs nu-

Pasak kalbamo laikraščio, nė 
vienas gelžkelių orderių, kurie 
yra nužiūrėti minėtoms kompa
nijoms duoti, dar galutinai ne
paskirta.

Suminių aukščiau ir kitų 
Jos rūšies šapų viršininkai pa
reiškė, kad orderiai yra koliai 
kas numatyti, bet dar nė vie
nas jų nėra leistas pildyti.

Vietinis.

tuvių tautiniame darbe. Ir to
dėl dar kartą sakau — Lai Gy 
vuoja Naujienos!

John Kasparaitis, vienas 
Chicagos lietuvių liuteronų.

iš

laiko minėti Naujienų 25 me
tų jubiliejų su dar didesniu pa
sisekimu.
Jonas Kurtinaitis, Thorp, Wis.

20 metų 
Jis mums 
kalbų ir 

jo kalbos

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
jienų 20-ties metų sukaktuvių 
paminėjimų kovo 4 d., Lietu-1 
vių Mokslo Draugystės svetai
nėje, 142 Orr St., Soho Pitta- 
burgh, kad ir Pittsburgho lie
tuviai turėtų progos tinkamai 
paminėti tas žymėsiąs sukak
tuves Amerikos lietuvių pasek
mingos kultūrinės darbuotės.

Naujienos yra seniausias, di
džiausias ir pažangus Ameri
kos lietuvių dienraštis, kuris 
per 20 audringų metų nenu
ilstamai gynė Amerikos ir 

, Lietuvos lietuvių reikalus — 
liaudies ir darbininkų reikalus, 
ir Naujienų pagelba Amerikos 
lietuviai kovojo prieš prieta
rus, prieš tamsybę — nežiny- 
stę ir už geresnį, šviesesnį ry
tojų. Dauguma Amerikos lie
tuvių geriausių Draugijų dar
buotojų mokinosi ir švietėsi 
iš Naujienų. Naujienos buvo ir 
yra Amerikos lietuvių kultūri
nis kelrodis.

Jau buvo rašyta, kad yra 
rengiamas gražus koncertinis ir 
muzikalis programas, dalyvau
jant Pittsburgho ir apylinkės 
geresnėms meninėms spėkoms; 
kad Pittsburgho Naujienų su
rengtose iškilmėse daly vau f?
pats Naujienų redaktorius, P. 
Grigaitis, kuris redaguoja Nau
jienas nLt> pat Naujienų atsi
radimo, reiškia virš 
yra su Naujienomis, 
pasakys įspūdingų 
mums bus įdomu
klausytis. Bus ir daugiau ge 
rų kalbėtojų.

Dabar noriu* parašyti, kas 
dalyvauja koncertiniam ir mu
zikaliam programe. Suminėsiu 
visus vardais ir pavardėmis, 
kurie jau yra pasižadėję daly
vauti. Dalyvauja dainininkai, 
dainininkės, solistės ir solistai- 
Alcx Sadauskas, V. Paulekiu*- 
tė, M. Grinienė, S. Zalenai:- 
skaitė, Jadvyga ir Estella Plu- 
kiutės ir ClevelandieČių žymiau 
šia dainininkė Bronė Rasiliu- 
tė.

Čia suminėjau tik musų žy 
mesniuosiu‘3 dainininkus ir dai
nininkes, kurie nereikalauja jo
kios introdukcijos ir Pittsbur 
gho lietuviams yra gerai žino 
mi ir jų mylimi.

Dabar, kas daugiau daly
vaus programe: Milda Virbic- 
kiutė, kaipo pianistė ir akom- 
panistė. Milda irgf nereikalau 
ja i n trod lekcijos Pittsburgho 
lietuviams, ji yra visiems ži
noma ir visų mylima, ir be 
Mildos vargiai yra galimas 
koks koncertas, ba ji arčiau 
šia darbuojasi su visais meni
ninkais kaipo pianistė. Kazi
mieras Savickas yra geriausias 
Pittsburgho lietuvių smuiki
ninkas, ir nors jis yra dar tik 
jaunas vaikinas, bet jau pasi- 
žymėjęs. Jis irgi dalyvaus. Ki
ta jauna smuikininkė tai Milda 
Liepiate — ji ir dalyvauja.

Tai dar ne visas programas 
ir jo dalyviai. Kas nežino Jo
no Vainausko simfonijos or
kestro? Apie jį turbut niekam 
nereikia aiškinti. Visi žino ir 
įvertina Jono Vainausko or
kestrų. Jonas taipgi bus su sa 
vo orkestru Naujienų iškilmė
se. Kas nežino Bliumberio gar
siojo akordinų orkestro? Jis 
taip pat bus Naujienų vakare.

Matote, programas bus dide- to, liepia jam lipti nuo pagrin- 
lis ir gražus, tad bukim visi d S prašo neardyti ramybės, 
kaip vienas Naujienų 20-ties Kai 'tik komunistai pradėjo 
metų sukaktuvėse kovo -4 d., iš galerijos leisti krasias ant 
Lietuvių Mokslo Draugystės socialistų galvų, tas komunis- 
svetainėje. Programas prasidės tas atsigrįžęs 
nuo 7:30 vai. vakare.

S. Bakanas.

Pusę ketvirtos valandos jau 
daugiau kaip pusė didžiulės 
svetainės buvo užimta.

Praslinko dar kiek laiko. Iš
girdome didelį riksmų ir pakė
lę galvas pamatėm, kad jau 
ateina komunistai, dainuodami 
savo dubinuškų, ir beria žemyn 
popierėlius. Beria tokiu gausu
mu, kad sakytum sniegas snig- 
tų. Kitas būrys ėmė berti ki
tokius lapelius, kuriuose apšau
kiama buk socialistai, A. D. F. 
ir kiti pardavę Austrijos dar
bininkus. Na, o paskiau komu
nistai ėmė šaukti: “socialists, 
komunists — junait”.

3:45 valandų prasidėjo pro
gramas, kurį rengė socialistų 
partijos žmonės. Pirmininkas 
prabilo j susirinkimų.

Komunistai ėmė šaukti: “Bu- 
bu-buuu-buuu!” Rėkia visi.

Perstatoma kalbėtojai. Ko
munistai kelia lermą, sakytum, 
kokia epidemija pagavo juos.

Kada atėjo kalbėti socialis
tas Charles Solomon, tai ko
munistai jau visai pasiuto.

Užpakaly manęs, aukščiau, 
pasigirdo klyksmas. Mat, ko
munistai atėmė iš merginos so
cialistų laikraštį “The New 
Leader” ir sudraskė jį. Tai pa
darė komunistai todėl, kad mer 
gina laikė rankose “Leaderį”, 
o ne “Workerį”.

Toda įsimaišė stovėjęs sargy
boj socialistas ir mėgino sužvė
rėjusius komunistus sudrausti, 
susarmatyti. Komunistai suki
bo tą žmogų mušti. Mat, tas 
vytas turėjo prisikabinęs 
Young Socialist League narys
tės ženklą. *

Pagalios pavyko komunistus 
atitraukti nuo jo. Po to komu
nistai vėl pradėjo kibti į kete
ras socialistams. Kilo mušty
nės kairėj pusėj pirmoj galeri- 
’ o j. Matytis, krasės piška į ši
pulius.

Socialistai ginasi. Komunis
tai, užėmę vietas aukščiau, lei
džia krasias žemyn, taikydami 
jas j galvas socialistams. Ro
dosi, kad revoliucija jau tikrai 
užsikūrė...

šiaip taip sąjūdis apsirami
no. Kalbėtojai kalba garsiai per 
mikrofoną, komunistai gi abu- 
bia, rėkia. t

Vienas komunistas estradoje 
mėgina atimti mikrofonų iš so
cialisto kalbėtojo, 
sako komunistui: 
r teis tavo kalei na, 
progos kalbėti, 
kelta socialistui 
nuvirto.

Kiti pagriebė 
nistų, stumia jį 
na.

tradų. čia moterys, vaikai kly- 
kia. Dešinėj pusėj vėl krasios 
darbe. Nėra kur dėtis.

Policijos daug. Bet policinin
kai stovi ir juokiasi: nes kuo
met policija žmonių nemuša, 
tai jie patys mušasi tarp sa
vęs. Niekas nesidaro. Keli kal
bėtojai mėgina kalbėti. Komu
nistai vėl šaukia, vėl rėkia.

Daug sukruvintą, daug žmo
nių nežino kur dėtis, ką dary
ti. Man įklimpus ten, kur sė
dėjau*, šalia manęs sėdįs žmo- stirmti nuo mikrofono socialis- 
gus gauna krėslu j galvą iš tą Solomoną, o pastarasis da- 
viršaus. žmogus apsipylė krau-Į vęs jam j akį. Aš pats ten arti 
ju. Matyti, jis pašalinis žmo-1 buvau ir mačiau ta įvykį. Solo- 
gus ir atsilankė tik prakalbų' mon nieko nė kumštelėjo, r." 
išgirsti, o gavo krasia per gal
vų.

Kitas, sėdįs greta žmogus, 
kalba: “Kibą mane velnias čia 
atnešė.” Mat, kraujas sutaškė 
jo drabužius.

Tai ot kas dedasi, kur ko
munistai ateina, kur policija 
nedaro tvarkos. Policininkų bu
vo gal kokie 500. Bet policinin
kams neleista vartoti lazdų. 
Kai komunistai pradėjo šėlti 
estradoj, tai neliko vietos nė 
tiems reporteriams, kurių bu
vo apie kokių 20. Dar buvo 
trys vyrai transliuoti kalbas 
per radio. Tai ir tie turėjo bėg
ti kartu su4 reporteriais, kurie 
nešė lauk savo kameras, 
munistai ir jiems prosino no 
sis kumščiomis.

Pirmų kartų man teko ma
tyti, kaip komunistai, lyg al
kani tigrai, puolė socialistus 
Kokia 
Koks 
gelio 
Apie 
žyta. 
ninis 
News”. Tai toks 
tų “bendras frontas”.

Po to, kai jie atliko šį “kar- ' 
žygiškų” darbų Madison Scpiarc 
Garden trobesy, komunistai su
rengė savotišką demonstraciją 
ir joje linksmų mitingų atlaikė, 
džiaugdamiesi, jogei išmušę so 
cialistus. ’ • -

Jeigu šiandie ar ryto pasa
kytumėt rimtam žmogų4], kad 
dėtųsi su komunistais bendram 
frontui, tai tas žmogus išvadin
tų jus bepročiu. O kapitalisti-

Sveikinu Naujienas 
su jų 20-ties metų 

sukaktuvėmis

Ko-

150 žmonių sužeista
100 krasių sulaužyta, dau- 

drabužiai
10 žmonių
Tas žinias
laikraštis

sudraskyta, 
peiliais surai- 
paduoda die- 
“The Daily 

yra komunis-

, ne 
nepastumė. Jis kaip stovėjo prie 
mikrofono, tai ir neatsitraukė 
nuo jo iki pabaigos.

L. S. S. 19 kp. parengimas
L. S. S. 19 kuopa rengia pra

kalbas ir vakarienę kovo 4 die
nų, Piliečių Kliubo salėj, 80 
Union Avė. Kalbės geri kalbė
tojai — advokatas Bagočius ir 
advokatas K. Gugis. Po prakal 
bų, 7 vai. vakaro, bu*s vakarie
nė. Vakarienės laiku prakalbė- 
lės ir kiti pamarginimai. Įžan 
ga tik 1 doleris, o jeigu vien 
į prakalbas, tai tik 10 centų; 
įžanga į šokius 25c asmeniui. 
Kuopa kviečia visus dalyvauti.

Frank Lavinskas.

Hammond, Ind
Kelios savaitės atgal rašiau 

Naujienose, kad darbai čia 
trumpu laiku pagerės.

Hammond, Ind., Standard 
Steel Car Company šiuo laiku 
dirba 500 vagonų švėlius, sie
nas ir apačias Armou.r Car 
kompanijai. Bet darbų jau bai
gia. Ir prie fto darbo dirba apie 

1120 darbininkų po 3 dienas į 
! savaitę.

Ištrauka iš vietinio laikraščio,
The Hammond Times sako, 

kad jo atstovai, klausdami apie 
darbus, kreipėsi į Standard 
Steel Company Hammonde, the 
General American Car Corpo
ration East Chicagoj. Pullman 
Car and Manufacturing Com
pany Pullniane ir į kitas kom
panijas

Gerbiamos Naujienos ir Nau
jienų Administracija: — Aš, 
Naujienų skaitytojas, sveikinu 
Chicagos lietuvių pažangiosios 
visuomenės dienraštį Naujie
nas ir drauge jų Administra
cijų su jų 20 metų sukaktu
vėmis ir veliju, kad Jus tęstu- 
mėt ir toliau darbų, kurį pra
dėjote apie 20 metų atgal.

Kai skaitai įvairius dabar
tiniu laiku leidžiamus lietuvių 
laikraščius ir atsižvelgi į jų 
skirtingas pakraipas ir į jų tu
rinio teisingumų, tai Naujie
noms reikia pripažinti pirme 
nybė tarp dabartinių lietuvių 
laikraščių.

Ba Naujienos visur ir visa
dos bandė ir vis bando įro
dyti daugiau faktų ir teisybės. 
Taigi mano supratimu ir įžiu- 
rėjimu, Naujienos yra pilnai 
užsitarnavusios lietuvių visuo
menėj ne tik nuolatinio jų skai
tymo, bet ir pilno pagarbos žo
džio už jų stropų ir teisingų 
darbavimųsi Amerikos lietuvių 
ir visos musų tautos gerovei.

Naujienos yra. dienraštis, ku
ris atliko daug darbo taip lie
tuvių kultūros dirvoje, taip lie-

Mylimos mano Naujienos, — 
Sveikinu Naujienas su 20- 

ties metų sukaktuvėmis. Per 
20 metų skaitydamas Naujie
nas nepraleidžiau nė vienos die
nos be jų. Ir negalėsiu apsi 
eiti be tokio malonaus dien
raščio, kaip Naujienos, iki mir 
ties.

Brangios Naujienos, kaip dai 
mantas šviesios, kaip saule 
skaisčios, švieskit savo tautie
čiams lietuviams ir švęskit sa
vo sukaktuves per nesuskaito
mus metus.

Linkiu Naujienoms užkariaut 
visų pasaulį savo šviesumu.

F. S. C., Kayford, W. Va.

lietuvių dienraštį
Amerikos Valsti-

yra centras lietu-
S. V. A., kur ga

sugyventi kaip 
tvarkios moti-

gero Naujie-

Sveikinu4 Naujienas su 20- 
ties metų jubiliejum, kaip po- 
puleriškiausį 
Suvienytose 
jose.

Naujienos 
vių išeivijos
Ii sutilpti visokių nuomonių, 
visokio luomo ir visokio am
žiaus lietuvių mintys be užgau
liojimo, be įžeidimo, kur gali 
visi draugiškai 
vaikai vienoj 
nos.

Linkiu viso
noms Naujienų bendradarbiams, 
Naujienų skaitytojams, o Miss 
Naujienos kon teste dalyvėms 
gražaus gyvenimo, kad jos vi
sos susirastų sau tinkamus gy
venimo draugus.

Veliju visiems tinkamai dar
buotis išplatinimui Naujienų. 
Kad visi ir visos sulau‘ktumėm

Tikrai Geras

Padėkos Žodis
Pirmiausias Naujienų nume

ris mums pateko Rockforde, 
Illinois, mums begyvenant, t. 
y. 1914 metais. Tuo numeriu 
susidomėję ir toliau pradėjome 
skaityti jas.

Pradžioj gaudavome tik sa
vaitines, o vėliau ir dienraš
čiu jos pradėjo eiti.

1929 metais atvažiavome į 
Chicagų. Nors buvo ir gan pra
sti metai, bet Naujienas nesi- 
Eovėm skaitę.

Dėkojame visiems Naujienų 
darbuotojams už jų naudinga 
darbų per šiuos 20 metų.

Lai gyvuoja Naujienos ir 1 i 
dar sulaukia kitų 20 metų * • 
biliejaus.

V. ir V. Latvėnai.

Chicagoje tiktai keletą 
Dienų

Mdme LAILA
Pagarsėjusi pa
sauly rege, okul
tizmo profesorė 
prezidentė Tarp
tautinės Okul- 

' tizmo Asociaci
jos studijavimui 
akultizmo, nese
niai atvyko* iš 
Europos, ir yra 
prisirengus jums 
patarnauti tiktai 
keletą dienų. Ka- 
rakteriaus Apa-
lizinas, Ypatos Apsauga, Likimas. 
Duoda patarimus visuose jūsų gyveni
mo reikaluose ir pasakys apie ateitį. 
Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. po 
piet ir nuo 3 v. po piet iki 6 v. vak.

Kambarys 801 Atlantic Hotel— 
Clark arti Jackson.

Patarnavimas

529.50 ŠTAI KELETAS BARGENŲ
♦

7z/2c sv.Veršiena dėl kepimo
1OZ/2C SV.Veršienos Kulšys

15c sv.Minkštas Round Steakas

Federal Meat Markeinam ir kitam

gaudyti krasias,

CHICAGO

tada kerta vie- 
socialistui j vei-

Kalbėtojas
Lauk, kai 
tai gausi 

Komunistas
į žandų. Tas

KAS NEDELDIENĮ svarbu pasiklausyti Lietuvių radio programo 
puse valandos iš stoties WCFL —- 970 k. nuo 1 iki 1:30 v. po pietų.

įšėlusį komu- 
lauk, tas nei- 

Atsisukęs komunistas vėl 
leidžia kumščias į darbų. Jau 
atstume j j iki steidžiaus kran- VISKAS Už $29.50, įmokant tik $5.00 rankpinigių, 

potam po 75 centus į savaitę. Taip kad skalbykla pati 
per save į trumpų laikų išsimokės.
Pilnas pasirinkimas WESTINGHOUSE, THOR, MAYTAG 
EASY, APEX, PRIMA skalbyklų už žemiausias kainas.

JOE SPAITIS

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Topra6u v Ciuvusžmonėsir4 I J 
taip pataria Lietuvos bankai

Policija ėmė 
ibet nieko negali padaryti. Ma
no draugas, komunistas Briedis, 
sėdėjęs šalia manęs, irgi grie
bėsi krasios. Aš jam už rankos. 
O jis šaukia: “žiūrėkit, žiūrė
kit, socialisitai bijo!”

Jo rankose krasia pradėjo 
kilti. Man neliko niekas dary- 

' ti, ka|p tik bėgti žemyn į es-

Skalbyklų Išpardavimas
Budrike korporacijos didelis užpirkimas Elektrikinių 
Skalbyklų padaro galimu parduoti už tokių stebėtinai 
žemų kainų; tiktai trumpam laikui už

DYKAI
ELEKTRIKINIS 

PROSAS
PR0SINIM0 

LENTA
PINTINE (BASKET) 

MUILAS
Dykai 

Demonstravimas
Išplovimas
Garantija

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tek Boulevard 8107-4705

Jau per šešioliką metų musų krautuvės visuomet mandagiai, tinka
mai ir atsakančiai patarnauja lietuviams. Musų krautuvėse atsi
lankę kostumeriai gauna malonų patarnavimą. Tavorai krautuvė
se visuomet yra parduodami švieži ir geri.

Mes pirkdami iš sykio daug mėsos, galime nupirkti pigiau, užtai 
ir savo kostumeriams sutaupome pinigų.

Atsiminkite, kad mes turime tris moderniškas bučemes. Kuomet 
jums reikės pirkti mėsos, atvažiuokite i musų krautuves.

Mėsa dėl Sriubos * . . . . 5Z/2C sv.

Jaunas Paršiukas dėl Kepimo 8V2C sv.

Netirpyti Taukai . . . . 63Ac sv.
- i t ’ > ■ ’ . f

Šviežia Varškė . . . . . . 1 5c sv.
' . ; K. • * ' ' ' •

Švieži Kiaušiniai . . tuz. 1 7 z/2c
NAMIE RŪKYTI 1J 1 •
labai skanus ooicleruKai > 1OV2C SV.

1949 So. Halsted St
3631 So. Halsted St
2219 Cermak Road
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DAUG PINIGŲ FEDERALINIAME IŽDE

Turtų Salac

tu išgelbeji

davęs
*

Buriasi mažos so-
dole-

Į
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NELAIMINGA PRADŽIA

i J

man tų žemėlapį, ar aš galiuvaldžią nu-

GROBIMAS

NAUJAS VOKIEČIŲ SOCIAL
DEMOKRATŲ PROGRAMAS

Tj

&

I

dar
Gunn! 
asmenyje. 
“Silver!” 
patarimų”.

■

itt.uu 
4.UU 
2.50 

Mone\

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

Naujienom eina Kasdien, įrakinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, i7NW S. Halsted St. Chicago. 
(11 Celetonas CANaJ K600

su nacionalistine
negalimas joks

yra revoliucio- 
(parinktieji). 

astreją klasių 
fašizmo siste- 
kai pasireikš

Net tuojaus 
kada masių 

labai pakilusi, 
gavo mažiau

of Chicago (11. 
MHre» <r.« IM79
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Nežiūrint to, kad beveik per metus laiko Jungtinių 
Valstijų valdžia nuolatos leido daug pinigų bedarbių 
šelpimui, paskoloms farmeriams, viešiems darbams ir 
kitokiems dalykams, jos ižde šiandie yra penki bilionai 
dolerių. Tai, sako, didžiausia suma, kokią federalinis 
iždas kada nors yra turėjęs istorijoje.

Tiesa, tie doleriai, kuriuos turi valdžios iždas, da
bar yra verti tik po 59 auksinius centus. Visų dolerių 
vertė yra nupuolusi. Bet vistiek doleriu šiandie galima 
nupirkti beveik tiek pat, kiek pernai.

Apie tą iždo turtingumą mes čia užsiminėme dėl 
to, kad konservatyvė Amerikos spauda pastaruoju lai
ku ėmė gąsdinti publiką, jogei valdžia subankrutysian- 
ti, jeigu ji nepaliausianti mėčiusi šimtus milionų 
rių įvairiems projektams.

Bankruto pavojaus, kaip matome, dar nėra, 
dar daug laiko, iki bus išleisti tie penki bilionai
rių; o per tą laiką įplauks daugiau. Galų gale, pritru
kusi pinigų, valdžia gali pasiskolinti, nes jos kreditas 
yra geras.

Ims 
dole-

Pasitaikė baisiai netikęs oras, kada armijos lakū
nai pradėjo gabenti paštą. Vienas karininkas žuvo aud
roje Ohio valsijoje,, antro lakūno mašina nukrito Penn- 
sylvanijoje, nors lakūnas nesusižeidė; trečia mašina 
buvo priversta nusileisti Indianoje.

Šitas nelaimes oro kompanijos, kurios neteko paš
to kontraktų, stengsis išnaudoti, kaip įrodymą, kad 
valdžia neturi išlavintų jėgų paštui gabenti oru. Tame 
argumente gal yra kiek ir tiesos. Bet kodėl paštą būti
nai turi gabenti armijos lakūnai? Valdžia galėtų pasi
samdyti geriausius civilinius pilotus, jeigu tik ji norė
tų, nes pašto tarnyboje jie turėtų užtikrintą darbą.

Paštas privalo būti valdžios rankose.

Fašizmas savo esme yra niekas kita, kaip plėšimas.
Kada fašistai pasigrobia valdžią, tai jie pirmiausia 

paverčia savo ginkluotas gaujas armijos ir policijos da
limis. Iš valstybės iždo joms mokama algos ir duodama 
užlaikymas. Šitokiu budu tapo aprūpinti Italijos “juod- 
marškiniai” ir Vokietijos “rudmarškiniai”.

Paskui fašistai pasalina visus senuosius valdinin
kus ir vietinių savivaldybių tarnautojus, įstatydami j 
jų vietas savo žmones. Didelėje valstybėje tokių valdiš
kų vietų šiais laikais yra ne tūkstančiai, bet milionai.

To ne gana. Fašistai sunaikina kitų partijų spau
dą ir tuo budu pašalina kompetitorius savo laikraš
čiams. Jie išmeta iš dirbtuvių darbininkus, kurie nepri
taria fašistams, ir priverčia darbdavius atiduoti jų dar
bus fašistams. Vokietijos “naciai” eina dar toliau: jie 
uždraudė šimtams tūkstančių gydytojų, advokatų ir 
kitų profesionalų užsiimti savo profesijomis, po tuo 
pretekstu, kad tie profesionalai esą “ne-arijonai”, 
“marksistai” arba kitokį “tautos priešai”. Tada, žino
ma, atsirado plati dirva fašistiškiems inteligentams, 
kurie iki tol nesugebėdavo — matyt, dėl to, kad buvo 
negabus — užsidirbti žmonišką gyvenimą.

žodžiu, gabus ir-patyrę žmonės fašistiškoje dikta
tūroje yra metami lauk, o žaliukai, liurbiai arba tingi
niai pasigrobia, su valdžios pagelba, jų vietas ir uždar
bius. 

»

M

Tokia grobimo kampanija dabar eina ir Austrijoje, 
kur juodašimčiai iš “heimwehro” su Dollfusso armotų 
pagelba nugalėjo socialdemokratus. Kaip barbarų gau
ja, jie ardo darbininkų organizacijas, plėšia jų iždus, 
šalina iš darbų ir iš valdiškų vietų senuosius tarnau
tojus ir ima jas sau. Tai daroma vardan “tautos” ir 
“krikščięniškos meilės”!

Sausio 28 d. Vokietijos so
cialdemokratų partijos vykdo
masis komitetas (kurio buveinė 
yra Prahoje) paskelbė laikraš
tyje “Neuer Vorwaerts” naują 
programą. Jisai yra daug “re- 
voliucingesnis”, negu senasis 
programas.

Pirmoje dalyje, kuri išdėsto 
“revoliucines 
sakoma:

“Kovoje 
diktatūra 
kompromisas, reformizmui ir 
legališkumui nėra vietos. So
cialdemokratų taktiką nu
stato vien tikslas iškovoti 
valdžią valstybėje, ją sutvir
tinti, kad butų laiduotas so
cialistinės santvarkos įgy
vendinimas. Diktatūrai nu
versti tinka visos priemones.

“Revoliucinė kova reika
lauja revoliucines organiza
cijos. Senas aparatas nebe
tinka naujoms kovos sąly
goms, jo ir nebėra. Mes ne
galime laisvai pasirinkti nau
jų organizacijos formų. Prie
šas galingas. Mes esame iš
blaškyti.
cialistų grupės. Brangiai iš- 
pirkdamos kovos patyrimų, 
jos turės įsigyti savo darbo 
techniką. Tai 
nierių elitas 
Kai nuolat 
priešingumai 
mai išbujos, 
nepasitenkinimas ir prasidės 

• spontaninis masių judėjimas, 
tuomet revoliucinio elito už
davinys bus patiekti masėms 
sąmoningą siekimų tikslą ir 
revoliucinę organizaciją iš
plėsti į masinę organizaciją.

“Del teroro nelegalus dar
bas Vokietijoj yra' decentra
lizuotas. Vokietijos socialde
mokratų vadovybė yra persi
kėlusi į užsienį. Iš čia vado
vaujamas darbas krašto vi
duje. Remiama ir palaikoma 
kiekviena grupe, kuri kovo
ja su nacionalsocialistų dik
tatūra darbininkų klases vie
nybės rėmuose. Partijos va
dovybė yra tos nuomonės, 
jog ji gali dirbti tiktai ne
trokštamam kontakte su ne
legalių grupių vadovais.” 
Čia yra pasakyta daug tie

sos. Kiekvienas sutiks, kad ko
voti tokioje politinėje tvarko
je, kur yra visai panaikinta 
laisve, tenka kitokiomis prie
monėmis, negu parlamentinėje 
sistemoje. Taip pat aišku, kad 
nelegalūse sąlygose ir organi
zacijos forma turi būti pakeis
ta. Bet mums atrodo, kad pro- 
gramo autoriai sauja toliau, 
negu reikia.

Jie, pavyzdžiui, sako, kad 
tos mažos išsiblaškiusios gru
pės, kurios dabar slaptai orga
nizuojasi Vokietijoje, tai — 
“revoliucionierių elitas (parink
tieji)”. Tasai ‘elitas” patiek
siąs sąmoningą siekimų tikslą 
masėms, kada jos pradėsian
čios kilti prieš Hitlerio dikta
tūrą. Čia yra išreikšta revoliu
cinės sąmokslininkų (konspira- 
torių) organizacijos idėja. Ne
sąmoningoms masėms turį va
dovauti būreliai “parinktųjų”, 
o . tiems parinktiems vadovaus 
dar aukštesne vadovybė, kuri 
yra persikėlusi į užsienį.

Vargiai šituo keliu galima 
kur nueiti. Panašios 'taktikos 
laikėsi ir tebesilaiko Busijos 
socialdemokratai nuo to laiko, 
kai bolševikiška diktatūra už
draudė socialistams Rusijoje 
veikti, bet jie iki šiol dar nieko 
nelaimėjo. Rusijoje yra mažų 
socialdemokratinių grupių, ir 
jos turi ryšių su partijos cent
ro komitetu užsieniuose, bet tai 
vargiai turi kokios nors reikš
mės sovietų gyvenime. O ar 
tas socialdemokratų “elitas” 
pabus j savo rankas vadovybę,

kada bus nuversta Stalino dik
tatūra, tai irgi yra klausimas. 
^Bolševikų valdžia nėra klasės 
valdžia. Ji yra valstybinės biu
rokratijos valdžia. Prieš val
džios “aparatą”, kuris turi sa
vo kariuomenę, policiją ir žval
gybą, vieni darbininkai nieko 
negali padaryti. Bolševikus 
greičiausia nuvers ūkininkai 
(jeigu anksčiau Stalinas henu- 
sisuks sprando kokioje nors ka
ro avantiūroje), kada darbinin
kai paliaus sovietų valdžią rė
mę kovoje prieš valstiečius.

Panašios į bolševizmą yra ir 
italų ir vokiečių fašistiškos si
stemos. Mussolini kontroliuoja 
valstybinę biurokratiją. Ji yra 
stipri dėl to, kad ne viena kla
sė neturi pakankamai jėgų ją 
nugalėti. Kapitalistai bijo dar
bininkų ir Valstiečių, todėl jie 
remia Mussolini. Bet, kapitalis
tų bijodami, jį remia ir žymi 
dalis darbininkų bei valstiečių. 
Italijos socialistai, kurių cent
ras yra persikėlęs į Franci ją, 
to jėgų santykio pakeisti nega
li; todėl, nežiūrint kiek slaptų 
grupių jie organizuoja Italijo
je, Mussolinio diktatūra negriu- 
va.

Taigi abejotina, ar geriau 
seksis ir Vokietijos socialdemo
kratų vadams su jų slaptai or
ganizuojamu “elitu”. Sąmokslo 
keliu nuversti Hitlerį gal butų 
dar sunkiau, negu Staliną arba 
Mussolinį, nes “nacių” lyderis 
turi savo pusėje didesnes ma
ses.

Mums atrodo, kad yra klai
da tikėtis, jogei Hitlerio dikta
tūrą pakeis revoliucine darbi
ninkų valdžia, kuri imsianti 
tuojaus steigti socialistinę san
tvarką. Kodėl gi darbininkai 
nepaėmė valdžios i savo ran
kas, kuomet jie turėjo progą 
tai padarytį^ .Juk Vokietijoje 
per 14 metų buvo visuotinas 
balsavimas, bet nė vieną kartą 
darbininkai ^nelaimėjo daugu
mos parlamente, 
po revoliucijas, 
nuotaika buvo 
socialdemokratai- 
kaip pusę v$ų paduotų balsų 
rinkimuose į steigiamąjį sei
mą, ir buvo >; priversti dalintis 
valdžia su buržuazinėmis par
tijomis. Dalis Vokietijos darbi
ninkų, mat, ėjo su klerikalais 
(“Centro” partija), kita dalis 
su liberalais, o dar kita su bol
ševikais. 'Pastarieji, Maskvos 
demagogų “pamokinti”, steigia
mąjį seimą boikotavo ir bandė 
pirmą respublikos 
versti ginklu.

Jeigu 
neturėjo 
kad visi 
atstovus 
parašyti 
tai aišku, kad jie dar nebuvo 
pasiruošę valdyti kraštą (“Nau
jienos” tatai nurodė dar 1919 
metais, po Vokietijos steigia
mojo seimo rinkimo). Tolinus 
tas nesutarimas tarpe darbi
ninkų, dėl įvąirių priežasčių, 
ėjo ne mažyn, bet vis didyn ir 
didyn, iki galų galę jisai pasi
darė toks aštrus, kad darbinin
kai nebeturėjo jėgų pasiprie
šinti Hitleriui —• ir tapo pa
vergti.

Taigi, kuo pasiremiant, da
bar galima tikėtis, kad “nacių” 
diktatūros sąlygose Vokietijos 
darbininkai mokės pašalint: iš 
savo tarpo tuos skirtumus, ku
rių jie negalėjo pašalinti nei 
revoliucijoje, nei demokratinė
je respublikoje? Diktatūra ma
ses juk ne vienija, bet demo
ralizuoja!

O jeigu Vokieitjos darbinin
kų klasė nebus vieninga, tai ir 
Hitleriui nuvirtus ji neturės 
jėgų paimti j savo rankas visą 
galią.

Jeigu pažvelgsime į istoriją, 
tai, tenai nerasime nė vieno at
sitikimo, kur po konh’rį^voliu- 
ci0i0 peryetfsmo ! butų < sįtsid i- 
riusi nauja Revoliucinė 'valdžia. 
Po Paryžiaus Komunos buvo 
ilgi metai reakcijos, paskui laip
sniškai atgijo liberalizmas, d 
dar vėliau ;

metų revoliucijos, atėjo Stoly- 
pino laikai, ir tik paskui po 
truputį pradėjo atsigauti dar
bininkų judėjimas. Po 1918 me
tų sukilimo Suomijoje per ke
letą metų siautė baisus “balta
sis” teroras; tik keli metai at
gal Suomijos darbininkai ėmė 
vėl atkovoti savo senąsias po
zicijas. Vengrijoje matome tų 
pat. Taipgi ir Lietuvoje.

Taigi vargiai yra pamato 
manyti, kad Vokietija netolimo
je ateityje susilauks naujos ir 
dar griežtesnės revoliucijos, ne
gu ta, kurių ji pergyveno pa
sibaigus karui. Greičiau galima 
tikėtis, kad bus visai, kitaip: 
ims daug metų, iki Vokietijoje
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bus atsteigta ta demokratinė 
•tvarka, kuri buvo paskelbta 
Weimąro konstitucijoje. O kai 
demokratija sustiprės, tai tuo
met dienotvarkėje atsistos 
klausimas apie socialistines 
santvarkos įsteigimą.

Šitą evoliuciją, 
nutraukti arba pastūmėti į ki
tokias vėžes koks nors nenor
malus įvykis, pav. karas. Bet 
tokių dalykų šiandie pramatyti 
negalima.

žodžiu, tas nusistatymas, ku
rį Vokietijos socialdemokratai 
emigrantai pravedė savo, “nau
jame programe”, musų nuomo
ne, yra ne realus.

r ' ' ....n... ..... ......

Robert Louis Stevenson. Vertė A, K art ana*

(Tęsinys)
“Zigmontc,” įsimaišė gydy

tojas ir jo balsas buvo gan at
simainęs, “Zigmontc, aš nega
liu pakęsti to. Šok per tvorą ir 
mes bėgsime.”

“Gydytojau, aš esu < 
garbės žodį,” aš sakiau.

“Aš žinau, aš žinau,” jis 
šaukė. “Dabar mes negalime 
pataisyti to, Zigmontc. Aš visą 
kaltę pasiimu ai\t savęs, ar 
kaltę, ar gėdą, mano berneli; 
bet čia pasilikti aš tau* nelei
siu. Šok! Vieną kartą peršok
si ir tu jau busi pasprukęs, o 
tada mes kaip stirnos bėgsi
me.”

“Ne,” aš atsakiau, “tu labai 
gerai žiliai, kad tu pats to ne
darytum; nei tu, nei prokuro
ras, nei kapitonas; ir aš tame 
nebusiu kitoks. Silver’is pasi
tikėjo manim; aš daviau jam 
savo žodį ir aš grįšiu atgal. 
Bet, gydytojau, neleidai man 
pabaigti. Jeigu jie sumanys 
kankinti mane, aš galiu neno
romis išsitarti, kame yra lai
vas; nes aš a t plukdžiau laivą, 
dalinai iš laimės, dalinai rizi
kuodamas ir dabar jis guli 
Šiaurinėje Užlajoje, ant pieti
nio pakraščio ir visai negiliai. 
Vandeniui pusiau atslūgus, 
laivas, tu r būt, yra visai sau
sumoje.”

“Laivas!” sušuko gydytojas.| _
Skubotai aš papasakojau Ko jus ieškot, kodėl jus aplei- 

jam visus savo nuotykius frjdot namą, kodėl jus atidavėte 
jis tyliai išklausė manęs. man tą žemėlapį, ar aš galiu

žinoti, kaipgi? Vis dėlto aš 
priėmiau tavo pasiulijinms vi
sai užsimerkęs ir negirdėjęs 
nei vieno vilties žodžio! Bet 
to tai jau perdaug. Jeigu tu 
nenori teisybę pasakyti, tai 
taip ir sakyk, tada ir bus už
baigta kalba.”

“Ne,” užsimąstęs tarė gydy
tojas, “aš neturiu teisės dau
giau pasakyti; tu žinai, Sil
ver, tai ne mano sekretai, nes, 
aš duodu savo garbes žodį, 
tau pasakyčiau. Bet aš tau pa
sakysiu tiek, kiek aš galiu iš
drįsti, ir dar daugiau; nes ma
ne kapitonas,, jeigu aš neklys
tu, gali apipešti! Pirmiausia, 
aš suteiksiu tau kiek vilties: 
Silver, jeigu mudu išsisuksi
me iš šių vilkų spąctų gyvi, aš 
stengsiuos išgelbėti tave kuo 
galėdamas, išskiriant mela
ginga prisiega.”

Silver’io veidas buvo labai 
šviesus. “Tu negalėtum dau
giau pasakyti, aš esu tikras, 
Tamsta,. kad tu būtum ir ma
no motina,” jis šaukė.

“Na, tai mano pirmas nusi
leidimas,” pridūrė gydytojas. 
Antras daiktas, tai mano pa
tarimas: Laikyk vaiką prie 
savęs, o kai tau reiks pagal
bos, tai pašauk. Aš cinu ieško
ti tau pagalbos, o tas parodys
tau, ar aš neapmąstęs kalbė
jau. Lik sveikas, Zigmontc.”

Ir gydytojas pasikratė ran
komis su manim pro tvorą, 
linktelėjo galvą Silvcr’iui ir 
nusiskubino į mišką.

(Bus daugiau)

tebekalbant 
Štai ir pati 

Silver”, 
- aš tau 
jis tęsė, 

tu
nesiskubink ieškoti tų

NAUJIENŲ JUBI 
LIEJINIS NUME-

“Kažkoks likimas tame glu
di,” jis patemijo, kai jau aš 
Buvau nutilęs. Ant kiekvieno 
žinksnio, tai vis 
musų gyvybes; ir tu galėtum
daleisti sau,, kad bent kokia
me atsitikime mes galėtume 
leisti pražudyti tavo gyvybę? 
Tai butų prastas atsimokėji- 
mas, mano vaikeli. Tu susekei 
suokalbį; tu 
Gunn
tu esi atlikęs, ar bent kada at
liksi, kad ir gyventum 1 devy
niasdešimt metų. O, prisiekiu 
Jupiteriui, 
apie Ben 
nedorybė 
jis šaukė, 
pasakysiu
kai virėjas vėl ėjo artin 
labai 
turtų

“Žinoma, Tamsia, aš sten
gsiuos, bet tas nebus galima,” 
tarė Silver’is. “Vien tik ieško
jimu turtų aš tegalėsiu išgel
bėti savo ir vaiko gyvastis; 
atsiprašau, bet tai yra tikra 
tiesa.”

“Gerai, Silver”, atsake gydy
tojas, “jeigu jau taip, tai aš 
dar daugiau pasakysiu: apsi
saugok nuo sumišimų, kai ru
si turtus.”

“Tamsta,” tarė Silver’is, 
“kaip vyras vyrui,, tai tų pata
rimų ir perdaug, ir permažai.

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome 11-12 
numerį. Jame telpa daug 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

NE TAIP BAISU, KAIP JUOS PIEŠĖ
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Iš Politikos Lauko Naujienų Jubiliejaus Vakaras

Vasa

Puleikis

&INEL> mas, kokio tik vieną sykį į dvidešimt metų galima susilaukti.

Iš West Pullmano
Book

Piliečių 
rėmėju.

Dvi Draugijos paau
kavo $50.00 skridimui

Bridgeporte atsteig- 
tas politinis klubas

ALTASS 
neminint

— apie 
nes tu

Pabaigos Savaitės 
Išpardavimas!

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

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

Tai bus nepaprastas reginys, dar niekad nematytas, įspūdingas, triumfališ- 
kas ir gražus, kada Naujienos pavidale dailios Miss Naujienos susilauks pasvei
kinimų ir širdingo pripažinimo iš visų musų veikimo sričių, iš mokslo, iš darbo, 

> *

dailės, muzikos, dainos, literatūros, poezijos, dramos, komedijos, tapybos, arki- 
tekturos, aviacijos, tautos meilės, darbininkų vienybės, taipgi pasveikinimų ir 
pripažinimo nuo įvairių darbininkų grupių, nuo profesijų, nuo sporto ir biznio at
stovų ir nuo įvairių musų draugijų atstovų. Pagalios lietuvių visuomenė širdin-

J. Balchu
J. Jakaitis rastAltass 

kas Wm. J. Ka- 
iždininkui J. 

kuriuos 
paaukavo

jų sugebėjo su 
išardyti

VVilliam Jansen indorsuotas
County Assessor

V. Ascila galės pasmarkauti 
kaipo vienas iš keturių smar
kių' redaktorių juokingoj kome
dijoj “Redaktorių Ruoša”, ku
ri visus juokins Naujienų Jubi
liejaus vakare vasario 25 d. — 
po ryt.

iki musu
Juozas R. 

n u‘ tūps

Tarp Chicagos
Lietuvių

Iš Brighton Parko 
ALTASS Skyriaus 

Darbuotės

Sheldon W. Govier 
indorsuotas i wardo c.

Committeemonus

Apie porų savaičių atgal 
man teko dalyvauti sidabrine-

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

jus tik tris ir 
išrinktas,, 

prižadu, kad ir sample 
balotai bus pažymėti kad bal
suotų už tavę — ir s 
Kaip tik pranešė man 
tave — aš tave žinau 
dirbai už manę. Tuoj pagarsi
nau tavo kandidatūrų savo lai
kraštyj, “Jcffersonian”.

Priežastis, lietuvių nerangu 
mo ir ne veiklumo daug prik
lauso nuo vedėjo ir per tat šian
dien neturim pasekmių, nes lie
tuviški lyderiai lig šiol nesu
gebėjo sujungti visus į vienų 
bet daugel 
geroms pasekmėmis, 
tų kas buvo tveriama

Vietinis

Skaitytojai šio laikraščio be abejo 
pastebėjo “Midwest Stores” skelbi
mą .kuris per paskutinius tris me
tus reguliariai talpinamas. Kaipo 
taisyklė, šie skelbimai pasirodo penk
tadieniais ir juose pranešama apie iš
pardavimus kurie laikomi paskuti- 
nias dvi dienas savaitėje.

Mums įdomu, ar skaitytojai susi- 
įdomino, kodėl šie išpardavimai vi
suomet įvyksta paskutinias dvi die
nas savaitėje? Ar yra tam koks 
aprybotas tikslas arba planas kurį 
“Midwest Stores” savininkai seka ir 
jeigu taip yra, tai kodėl? Ko
dėl ne turėti išpardavimą pradžioj 
savaites? Kokia yra ta priežastis?

Nors atsakymas tam gali būt ir 
labai paprastas — jis yra labai lio- 
giškas. Savininkai šių sankrovų 
yra nusistatė, kad kuo didžiausias 
sutaupąs suteikti savo kostiumie- 
riams. Tas atsiekiama tuo bildu, 
kad jie parduoda geriausias prekes, 
žemiausiomis kainomis.

Todėl, kuomet mes realizuojame, 
kad namu šeimininkes perka dau
giausia maisto produktų pabaigoj sa
vaites, būtent penktadieniais arba 
šeštadieniais, lengva suprasti, kodėl 
“Midwest Stores” planuoja savo iš
pardavimus tose dienose. Taipgi 
reikia neužmiršti, kad daugelis žmo
nių kaip tik tuo laiku gauna savo 
užmokesnį, ir todėl turi pinigų ap
mokėti už reikalinga maistų. Tie 
išpardavimai laikomi tose dienose 
kada kostiumieriam patogiausia pir
kinėti.

Ne butų prasmės laikyti išparda
vimus kuomet žmonės neišgali pirk
ti. Pradžioj savaites labai mažai 
maisto parduodama, bet pirkimas 
pasididina gale savaites. Todėl jei
gu išpardavimai laikomi patogiame 
kostiumeriams laiku, kada jie dau
giausia gali nusipirkti, tai ir sutau
po* gali būt didesnes.

Kitas tokiu specialių išpardavimų 
skelbimas telpa šios dienos laikraščio 
laidoje. Palyginkite kainas. Nuče- 
kiuokite listą groserio produktų ir 
kito maisto, kuris jums yra reikalin
gas ir atsilankykite į artimiausią 
°Midwest Stores” sankrovą. Ten jus 
rasite maistą kuris yra jums reika
lingas ir padarysite nemažas sutau
pąs. ( Apskelb.

padarė
žos reikšmės — bet 
žmogui duoda progų 
veikti politikos lauke ir dėl to 
jeigu nori eiti su manim, at 
ištrauksiu dabartinio Senato
riai Committeemano kandida
tūrų nuo sleito ir vietoj jo, as 
tave padėsiu 
labai lengvai busi 
nes

TOWN OF LAKE 
vice - pirminiu 
reiva pridavė 
Mackevičiui $50.00, 
antram skridimui 
sekamos Town of Lake drau
gijos -- Lietuvos Vėliava No. 
1 — $25.00 ir Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Klubas — 
$25,00. Platesnės žinios apie 
lai tilps vėliau.

se vestuvėse, kurios įvyko 
West Pullmano lenkų parapi
jos svetainėj. Iš 200 suvirš ten 
dalyvavusių svečių — galima 
sakyti, kad 2/3 dalis buvo su
lenkėję lietuviai ir daugel jų 
pažįstu ypatiškai — Kauno — 
Suvalkų ir Vilniaus redybos 
lenkai — lietuviai.

Man ypatiškai daugel prisi
pažino kad esą lietuviais, bet 
gyvendami tarpe lenkų pri
klausydami prie lenkų parapi
jos, nes esu vedę lenkes, tai 
dabar pamiršta lietuvių kalbų. 
Bet pavartok lietuviškus pik- 
žodžius prieš tokį “lenkų” tai 
tuoj turėsi bėdų ant savo ran
kų. Su lenkais ir varflos po
litikierius skaitosi pereitų sa
vaitę Stanley J. Zajkowski pa
leido savo peticijas dėl rinki
mų parašų, kaipo kandidaas 
į Senatoriai Committeemano 
13 Senatoriai distriklo. Kada 
būna pranešta, \vardos bosui, 
kad toks asmuo — lenkas cir
kuliuoja savo partija — tad 
per savo leitenantų pakvietė 
Zajkowski atsilankyti pas sa
ve — ir sekamų pareiškimų

Tas ofisas yra ma- 
j aunam 
pradėti

Kadangi paskutiniu laiku pa
sirodė musų spaudoje žinia 
apie ALTASS, kad suėjo visos 
Chicagos lietuvių srovės į vie
nų bendrų kūnų antrojo trans
atlantinio skridimo naudai. Tas 
reiškia, kad pasididino skridi
mo jėgos ir visi dirbsime ben
drai iš vieno, kad pasekmin
gai įvykdžius pradėtų kultūri
nį progreso ir tautos garbės 
darbų. Taigi, mes, Brighton 
Parko ALTASS skyrius, maty
dami, kad gaubiasi visos Ame 
rikos lietuvių jėgos į vienų krū
vų, labai ta žygį įvertinam ir 
naujus darbininkus širdingai 
sveikinam. Bendrose pastango
se visada yra geriairsi rezul
tatai.

Kad arčiaus visiems susipa
žinus ir sukaupus visus musų 
Brighton Parko kolonijos jė
gas prie bendro darbo, Bright
on Parko ALTASS skyrius 
rengia prakalbas su gražiu 
programų, kuris įvyks 18 d 
kovo 1934, Ilollyvvood Inn — 
Yuškt > svetainėje, 2417-19 W. 
43rd St. į kurias bus pakvies
ti visų srovių kalbėtojai ir ki
ti programo dalyviai. Platesnes 
žin:as pranešime vėliaus.

Taipgi, Brighton Parko 
ALTASS skyriaus komiteto 
susirinkimas įvyks 23 d. vasa
rio, Hollyvvood Inn svetainėje, 
2117 \V. 43rd St., 7:30 vai. 
vakare, j kurį kviečiame atsi
lankyti Brighton Parko kolo
nijos visus-sas be skirtumo 
privalgy, kaip tai draugijų 
kliubų, kuppų įgaliotinius, bei 
valdybas ir šiaip veikėjus ir 
veikėjas, kad persiorganizavus 
į bendrų pastovų komitetų ir 
varius darbų pirmyn iki galu
tino užbaigimo, — 
didvyris lakūnas 
James - Janušauskas 
Kauno aerodrome.

Brighton Parko 
skyrius auga nariais 
pirmiaus prisirašiusių.

Amerikos Lietuvių 
K Ii ubas tapo nariu, 
Aukavo $■'>.(h>.

Stanley Varnis $2.00, Mike 
Waškewičius $2.00, Frank Ba 
risas $2.00, Anton Kudrewičius 
$2.00, S. Staliausky $2.00, Vik- 
tor Nowroski $2.00, Mike Bia- 
go $2.00, Peter Wengelewski 
$3.00, Anton Diskis $2.00. 
Louis žadeikis $2.00, Kazimie
ras Stuparas $2.00, Alex Stu- 
paras $2.00, Jonas Barškėti s 
$2.00, Ale.v Petruleviče $2.00, 
J. Gasparaitis $2.00, Amekle- 
tas Rimdžius $2.00, Izidorius 
Baneviče $2.00 ir Ignas Bergis 
$2.00.

ROSELAND. — Lietuvių A- 
merikos /Piliečių Klubas turėjo 
mėnesinį susirinkimų vas. 12 
d. Balchuno svetainėj.

Susirinkimas buvo nedidelis, 
bet daug dalykų buvo svarsto
ma, kaip paties klubo reikalais, 
taip ir apie politikų, būtent 
apie pavasario balsavimus.

Sheldon W. Govier, kuris 
kandidatuoja į ward commi
tteemonus nuo demokratų par
tijos. Jojo kandidatūrų klubas 
indorsavo, kaipo politikieriaus 
labai prielankaus lietuviams. 
Už S. W. Goviero kandidatū
ros indorsavimų kalbėjo J. Ne- 
zelskis ir A. Draugelis.

William Jansen, Republiko- 
nų partijos kandidatas į Coun
ty Assessor vietų taipgi buvo 
indorsuotas. W. Jansen yra 
prezidentas Taxpayers Associa- 
lion of Roseland, kuri daug 
kariauja prieš aukštas taksas, 
o Roselandas stipriausiai yra 
susiorganizavęs prieš aukštus 
mokesčius.

Klubas yra nutaręs surengti 
“Beer party” ir vasarų surengs 
piknikų. U.

BRIDGEPORTAS
rio 13 d. š. m., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj tapo atsteig- 
tas 1915 m. III. valstijoj įre- 
gistru’otas “Ketvirto Wardo 
Lietuvių Politikos ir Pašalpos 
Kliubas”. Atsteigtas Kliubas 
dabar vadinsis “Vienuolikto 
Wardo Lietuvių Politikos Kliu
bas”, (nes musų apielinkė ran
dasi dabar vienuoliktam war- 
de). Pašalpos nebus ir užsiims 
tiktai Amerikos politika.

Minėtame susirinkime, nuo
dugniai apkalbėjus reikalų ir 
naudingumų kalbamo kliubo 
musų kolonijoj, išrinkta liglai- 
kina valdyba iš 
nas pirm 
ir P. Juozaitis ižd.

Valdybai pavesta iki sekan
čio’ susirinkimo parūpinti kon
stitucijai projektų.

Sekantis susirinkimas įvyks 
28 d. vasario, Chicagos Liet. 
Auditorijoje. Bridgeportiečiai, 
kurie domisi pastoviu politiniu 
kliubu, prašomi dalyvauti mi
nėtame susirinkime.

Pilietis. YOUREYtd 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free *‘Eye Care” 
, or (tĘye Beauty” Book 
Murbe Co.t Dept. B. S..9 E. Ohio Si., Chicago

Ir todėl tūkstančiai lietuvių nekantriai laukia Naujienų Jubiliejaus vakaro 
dienos. 0 ta diena jau netoli.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v, ryto iki 1 v. p. p. 
.r iiitiiiiaiiiwini'wiiiii>^.T,iiii'
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NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, vas. 23, 1934

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SVEIKINS DAINA 
NAUJIENAS

Kas Bus KAS Naujie 
nų Naujienų Jubilie 

jaus parengime
Vakarykštes dienos “Naujie

nose” paskelbta vardai lietu
vaičių, kurios dalyvaus Naujie
nų 20-ties metų jubiliejus pro- 
gramo pildyme.

Prie tų vardų reikia dar pri
dėti šie:

Estelle Rauba reprezentuos 
paieškojimus;

Stella Petkunas, Aldona Vish- 
vill, Jeanne Miscikaitis ir Hy- 
patia Puniszko reprezentuos 
lietuvių jaunuomenę.

Teko nugirsti, kad p-lė Bro
nė Malela, iš VVaukegan, III,, 
prašoma, sutiko pasilikti Chi- 
cagoje ir būti taipgi programe.

-VP-ka.

Linkėjimai Naujie 
noms

gili
C. W. A. ir kitos be 

darbiu žinios
Pereitą savaitę CWA išdali

no visiems darbininkams če
kius — algą už savaitę, pasi
baigusią vas 8 d. Čekiai dali
nami asmeniškai, o nesiuntine- 
jami per paštą, kad išvengti 
suktybių, etc., sako CWA ad
ministratorius Cook apskirtyje, 
Dan 1. Sultan.

O & S .

pereito ketvirtadienio 
prie CWA ne- 
produktų, ku- 
valdžia dalina 
lokalius valsti-

Nuo 
bedarbiai, dirbą 
begalina maisto 

i riuos fėderalč 
bedarbiams, per
jos šelpimo biurus. Bedarbiams 
valdžia dalino 
ą, kiaušinius i 

tus.

BUS REDAKTORIŲ

kiaulieną, svies- 
ir, kai ku'r, m ii-

» » »
valstijoje CWA sam-
asmenis, kurie renka

medžiagą. Pirmiau

J. Puišis bus vienas iš keturių 
redaktorių juokingoj muzika- 
leje komedijoj “Redaktorių 
Ruoša” Naujienų .Jubiliejaus 
vakare Ashland auditorijoj — 
po ryt.

County Commissioners.
Dėkodamas visiems už tą 

gražią paramą ir rodydmas sa
vo ištikimybę, aš varau ir su 
tamistų pagelba varysiu savo 
darbą pirmyn. Airiai sako, 
kad mes lietuviai neorganizuoti 
ir nieko nereiškiame politikoje, 
lai mes šį kartą parodykime, 
kad lietuviai yra organizuoti ir 
ką pradeda, tai pasekmingai nu
veikia.

Neužmirškit brangus lietu
viai, kad aš esu jūsų kandi
datas į County Commissioners 
ir kad darbuojuos už savo bro
lių lietuvių gerovę ir gerą var
dą. Grganizu'okimes visi 
darbuokime iš vien, o mes 
mesime balandžio 10 d. 
rinkimuose.

Taipgi pranešu, kad 
riau ofisą savo politikos
Lietuvių Auditorijoj, 3133 'So. 
Halsted St. (antros lubos) te
lefonas Victory 3687.

—Al. G. Kumskis.

S

ir 
lai
m.

atida- 
vajui

Illinois 
do 2,650 
statistinę 
prie to darbo dirbo 7,895. Di
džiuma statistikos rinkimo 
bų jau baigiama.

O • »
IERC pašalpos teikimas 

šio menesi parodė 18.9%
nažejimą. Sausio pradžioje pa
šalpą teikė 
□ vasario 
Skaitlinės 
Sounty.

dar-

sau
su-

Bronės Drangelienės 
Koncertas

Sofija Paškevičaitė, musų 
garsiausia dainininke ir prima 
dona, Naujienų Jubiliejaus va
kare Naujienų reiškimo vaiz
duotėje rolėje lietuvių visuo
menės padainuos iškilmingą 
sveikinimo dainą “Naujienoms” 
ypatoje “Miss Naujienos”.

Kaip yra malonu? ir smagu 
matant tiek daug draugų, ku
rie sveikina NAUJIENAS su 
jų 20-ties metų gyvavimo su
kaktuvėmis, išreikšdami joms 
didžiausią simpatiją ir dėkin
gumą už jų nuveiktus darbia 
ir padarytą milžinišką progre
są tarp Lietuvių darbininkų bei 
darbo žmonių.

Tačiaus, NAUJIENŲ tas tie
sus kelias, kuriuo joms teko 
eiti per 20 metų, nebuvo ro
žėmis klotas. Joms teko su
sidurti su atkakliausiais iš vi
sų pusių apsuptais priešais ii 
vesti kovą prieš jų pikčiausi 
pasimojimą ant NAUJIENŲ gy 
vybės. Ačiū tik NAUJIENŲ 
draugams vedėjams už jų pasi
šventimą, nesulaužomą energi
ją ir sumanumą, visos priešų 
atakos nuėjo su4 devyniais ve ’ 
jais, NAUJIENOS išėjo per
galėtojomis. O tie duobkasiai, I 
kurie kasė NAUJIENOMS duo
bę, trokšdami jas gyvas palai-1 SLA. 139 k
doti, jie patys į ją sugriuvo ivj 
žuvo.

Todėl sveikinu NAUJIENAS 
kaipo pergalėtojas tų visų ko-' 
vų, kurias jos vedė per 20 me-! 
tų su visokiais tamsos prieta-| 
rų palaikytojis ir darbininkų 
proto temdytojais. Taipgi svei
kinu jumis, draugas Grigaiti,' 
ir jūsų padėjėjus, kad jus, drau-! 
gai, mokėjote NAUJIENAS taip i 
aukštai pastatyti, nes kaip aš 
taip ir kiti iš NAUJIENŲ labai 
daug kuo pasimokinome. Aš 
manau, jeigu visi darbininkai 
ant viso žemės kamuolio tiek 
suprastų ką NAUJIENOS skel
bė ir mokino, tai mes šiandie-

turėtum naują darbininkiš- 
tvarką, kur nebūtų nei var

go nei skurdo nei pertekliui lė
baujančių. Tad, šalin iš kelio, 
tamsos apuokai; lai gyvuoja 
NAUJIENOS ir Naujieniečiai!

Lig pasimatimo NAUJIENŲ 
šventės iškilmėse,

Juozas F. V i lis.

nQ 
ką

SLA. 139 kp. atbim 
da po 1930 komuni 

stų “revoliucijos”

114,052 šeimynom 
pradžioje, 
apima tik Cool;

‘NAUJIENŲ” JUBI 
LIEJINIO VAKARO 

DARBININKAI

Kovo 11-tos dienos vakaro 
dainininke Drangelienė (Bar
bara Darlys) rengia savo pir
mąjį koncertą. Keletą metų mo
kinusis, dainavtta 
G ra n d Operoj dabar 
koncerte, beabejončs, 
mums tikrą su'rprizą.

Koncertas įvyks
Chicago Women’s Club teatre, 
72 E. 11 Street, prie Michigan 
avė.

Lotte Lehmann dainuos 
“Tannhauser” operoj, 
perduodamoj vasario 

24 d.

Chicago 
savajam 
padarys

gražiame

nssnvne

Radio klausytojai girdės įžy
mų austrų sopraną antrame 
Metropolitan Opera pasirodyme

Visi žemiau išvardyti asme
nys yra prašomi atvykti j 
Ashland Boulevard Auditori
ja, Ashland hlvd. ir Va n Buren, 
vasario 25 d. 5 valandą po pie
tų:'

Skaitytojų Baisai
1—W1 I ■!! III H—

Viešas pranešimas

Landgraf Hermann .........
........Ludvvig Hoffman, basas 
Tannhauser ..................

....Lauritz Melchoir, tenoras 
Wolfran .................. ......
..Friederich Schorr, baritonas 
Walther ........ ................

...... Hans Gaber, baritonas
Biterolf, Arnold Gobar, barit.

Giordano Paltrinieri, tenoras 
Beinmar, James Wolfe, basas 
Elizabeth .....................
....Lotte Lehmann, sopranas 
Venus ............................

Maria Olszevvska mezo-sopramu’ 
Jaunas piemuo .......

....Edith Fleicher, sopranai

nuteikia
• »<daskutykloh 

mhhmi komfortą 
skutimos

namie

(PROBAK BLADfi)

Kodėl Ūmus
Keitimas j Skysta 

Liuosuotoją?
Gydytojai visuomet pripažino skysto 
liuosuotojo vertę todėl, kad jį lengvai 
galima mieruoti ir jo veikimu kontro
liuoti.

Žmonės irgi skubiai grįžta prie sky- 
tų liuosuotojų. Žmonės patyrė, jog 

■>erai prirengtas skystas liuosuotojas iš
valo vidurius gerai be jokių nemalo
numų laike išėjimo arba vėliau.

Kiekis skystaus liuosuotojo gali 
pamainomas kad atitiktų kiekvieno 
mens reikalui. Jo veikimas irgi 
būt reguliuojamas. Prie jo nepriprasi- 
te,_ jums nereikės imti "dvigubą kiekį’’ 
diena ar dvi vėliaus. Neigi švelnus, sky
stas liuosuotojas įrituos jūsų inkstus.

Netinkamai liuoiuotojas laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais taip ilgai kaip jį 
vartosite.

būt 
a$- 

gali

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin yra pre- 
skripcija. ir yra pilnai saugi. Jo liuo- 
suojančios ypatybės yra paremtos ant 
senna—naturaliikas liuosuotojas. Žar
nos nepasidarys priklausomos nuo šios 
pagalbos. Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
yra pas kiekvieną vaistininką. Narys 
N. R. A.

lueensville Special 
10 procentų alus yra produktas 
narsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė- 
a po 30000 galionų i dieną — 
litas, skaistus, be chlorino ir 
mmonijos, tas sveikas Wisconsi- 
o šaltinio vanduo yra var‘oia- 
ias FOX HEAD BRAVORO 
įdirbimui Queensville Special 
aus Galima pirkti keisais, bač- 
mis, pusbačkiais bei virtainiais 

ir 4 galionų, mažomis bačkų 
mis.
RANK

J52 S.

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distri butonai 
Mozart St. Chicago,

Tel. Lafayette 7346
III.

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranka ar gauti 
dierli j pečius ir kuomet skausmas jus 
U proto varo, tai iisitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias rainutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bu* Jaitnėtis. .

Per suvirŠ 60 meti* Anehor Pain- 
Eapelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35e. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

PAIN-EXP£Lt

i bal. 21 d. Balchuno svetainėj 
rengia balių. Tai bus pirmas 

! parengimas, po komunistinės 
i revoliucijos SLA., 1930 m., ka- 
Įda komunistai buvo pasirengę 
SLA, pasiimti savo globon ar- 

Įba jį visai sunaikinti.
Tu'o laiku 139 k. valdyboje 

' buvo visi komunistai. SLA. 
I neužkariavę, pasitraukė iš jo, 
i išsivesdami daugelį SLA. narių 

į savąjį LDS. Musų kuopos 
visa valdyba su visu kuopos 
turtu4 nupjo pas komunistus. 
Nariai, nepritarianti komunis
tams pasilikę prie SLA, ėmėsi 
darbo perorganizuoti kuopos 
valdybą, ir atsteige tvarką, pa
statydami kuopos veikimą į nor- 
mališkas vėžes. Vienok, tos 

j betvarkės iš komunistų pusės 
ir pačiame SLA. centre narius 
nupuldė dvasioje. Apie jokį 
veikimą nebuvo nei svajojama

šįmet, kuopoj pasireiškė dau
giau gyvumo, ir pačion valdy- 
oon išrinkta jaunesnių veikėjų, 
kurie gal galės daugiau pasi 
darbuoti, kad kuopa padaryt 
/eiklesnia.

Vasario 7 d. šitai rinkime nu
tarta surengti balius, kuris bus 
pirmas po kuopos persiorgani
zavimo. Komisijon, kuri rū
pinsis baliaus surengimu išrink
ti visi veiklus nariai, ir pati 
baliaita sumanytoja V. Pucko- 
rienė apsiėmė komisijon, pasi
žadėdama daug pasidarbuoti.

Komisija skubinai turėjo su
sirinkimą ir nutarė balių su
rengti balandžio 21 d., Balchu
no svetainėj. Baliui yra paga
minti tikietai ir jau platinami. 
Visi SLA. 139 k. nariai prašo 
mi pasiųsti tikietų ir platinti 
iu'os, kad surengus didelį ba 
lių. Tikietus galima gauti pas 
J. M. Pučkorių, 10049

J. Balčiūnas 
“B. Barniškis
Jonas Ascilla 
P. Kantenis r»; 
Dcringis 
T. Scott 
Uždrovaitis 
Šmotelis Jr.
K. Navickas 
Mrs. šmotelis 
Juozas Vilis 
šnioteliutė 
Juozas Ascilla 
P. Galskis
P. Martinkaitis
Žile
K. Čepukas

J. Gumauskas
Milaševičius
Narbutas
Pučkorius
Al. Mickevičius Jr.
J. Degutis
J. Mickevičius
V. Mišeika
A. Lekavičius
Ilevičiute
Abraškevičiute
Enima Ascilliutū.

FIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

Sausio 15 d., 1934 m. Domi 
nnkas Kuraitis paliko autorizuotas 

Buiek ir Pontiac Dealeris.
iki šiol dar nebuvo nei vieno 

.fetuvio Dealerio, kuris pardavi- 
ėtų Buiek automobilius. Domi- 
linkas Kuraitis buvo pirmas lietu
ms pardavinėti Pontiac’s, General 
Motors išdirbystės ir pirmas lie
tuvis Buiek Dealeris. Šios abi 
kompanijos Buiek ir Pontiac yra 
’lcneral Motors gamybos, ir atsa
ko už savo vertę, Domininkas Ku
raitis jau varo bizni per 10 metų, 
lidžiumoj turėjo reikalą su lietu
viais ir tikisi, kad su Buiek ir 
Pontiac ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomenę.

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

Milda Auto Sales
806-8 Weat 31 Street 

Tel. Victory 1696

Perry

z 1 ............................... i
| GERB. Naujienų skaityto

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi

Ąve. —Untanas.

Kadangi girdisi kalbų apie 
mano kandidatittos ištraukimą 
iš nominacijos balandžio 10 d. 
š. m., tai aš noriu viešai pa
reikšti, kad aš“ niekuomet ne
maniau ir nemanau tai pada
ryti.

Kadangi aš gavau 20,000 pa
rašų ant mano peticijų, tai yra 
10 kartų daigiau negu reika
linga, beto jau gavau virš 100 
indorsmentų. Tas viskas pa
rodo didelį pasidarbavimą dėl 
mano kandidatūros į Cook

Lotte Lehmann, garsi austrų 
sopranas, kuri neseniai pirmu 
savo pasirodymu operoje silke
le didelį sąjundį dainininkų 
tarpe, turės “Tannhauser” vie
ną iš svarbiausių rolių, ši po- 
puleriška Wagnerio opera bu.’ 
transliuojama šeštadienį, vasa
rio 24 d., 1:35 vai. po piet 

!(EST)) per su4jungtus NBC 
WEAF-WJZ radio tinklus, tie
siog nuo New Yorko Metro
politan Opera House estrados, 
dėka Lucky Strike cigaretų sa
vininkų.

“Tannhauser”, kaip ir neku- 
rios kitos žymios Metropolitan 
pagamintos operos, bus patiekta 
visoje savo - piltiumbjė, kiaušy 
tojams pirmą kartą radio isto
rijoj. Ji bus dainuojama vo
kiečių kalboje garsių Wagner 
dainininkų-loščjų, į kuTių tar
pą įeina Miss Lehmann, Maria 
Olszewska, Lauritz Melchior 
ir Ludwig Hoffmann. Arthur 
Bodansky jai vadovus.

Pilnas lošėjų sąstatas yra 
sekamas:

EKSKURSIJOS LIETUVON
Greičiau, patogiau, ir smagiau pasieksi Lie

tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 
Lietuvon.

Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo
Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

STADENDAM........................Balandžio 11 d.
Klaipėdon per Rotterdamą

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

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

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

Liepos 3
Klaipėdon pęr Gothemburg

............................ Liepos 12
Tiesiog Klaipėdon

Rugpiučio 1
Klaipėdon per Hamburgą

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

■ .? ■

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

GRIPSHOLM

STUTTGARD

WASHINGTON

d

d

d

kilnoti,

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Dėl Informacijų Kreipkitės į-

NAUJIENAS
Chicago, III.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

^usiškii ir Turkiška Piru
DOUGLAS BATFK
-'4 16 W ROOSEVELT ROAD 

- I oui» Av» Tel Ktdzit 890?
Meram it drasko* »ano»
<wimmins pooi .

urKišk* pirm
,rėdomu iki 7 v »

ŽEMOS KAINOS S
KOKYBĖS GKOCERIES PRODUKTAI ««•<
Pirkite “MIDWEST STORES” Taupykite pas 

“MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, VASARIO 23 ir 24 dd.
AHI/nilO “SPRECKELS” 1.11K K11A puikiausias UUItlIUU GRANULIUOTAS 10 45c
M 11 T A I V v“Midwest” Paikios 24% SV. OOHIILIAI Wg5ms:iž)2ic maiS 83c
“Campbell’s” No±;togn1Zbų SRIUBOS 3 £ 26c
SWEET PEAS “Cloverbelt” Z....No. 1 kenas 3 ken. 25c

SWEET CORN “Independence” .... No. 2 kenas 3 už 25c
“HOSTESS”

SARDINES Norvegian Alyvų aliejuj ..........  3 kenai 20c
RYŽIAI Balta-Galviai “Comet” ..............  2 1 sv. pak. 19c
“QUAKER”~OATS"Greitos ar Reguliarės 20 unc. pak. 7c 
SURIJS American ar Brick Cream ......................... sv. 24c
PORK ir BEANS “Ladoga” Did. 28 unc. ken. 2 už 17c

“LIPTON’S”
IŠPARDA- 

v VIMAS

% sv. % sv. ICp 10c.
pak. v I G pak. I vv didžio

GREEN‘JAPAN ARBATA Gaukit antrą pak. už tik 1c

KOPŪSTAI Svaras 3c 
SALOTAI Puikus Californijos Did. galvos 2 už llč 
ORANŽIAI “Sunkist” ’ Labai“ Dfdeli .................. TūzT19č

---  , Į ... -.-Į Į. Į.  . Į Į . Į ■■■■„ . . ...     .. _Į    Į Į       lt, ■■■      « «■»

RAIKYTI LAŠINIAI ■ ™ Į Qę
PAN SOUSE (SU1jZ) 1 Farms,> svaras 23C 
“BOSCO” 3 maistas chocolado gėrimas 6% unc. dž. 11c 
KRISPY KREKĖ"Š-“Sūnšhinč’’ .............   S^akT17c
CHOČOLATE FINGERS Cookies

CUKRUS“
Šv. 17c

“C & H” Al sv. «|
Powdered or Brown £ Pak. I vC 

BUROKAI Rosebud “Šnider’s”...... . Sv. stik džiaras 15c
Bartlett GRUŠUOS ‘‘Min^SH ’ NP„ui ev k.npi 21C 
“LUX” VEIDO MUILAS .................................... 3 už 19c
“WADDELL’S” REX MINERAL .... Maži pak. 2 už 17c 
“MIDWEST” BLEACH .................  Kvortinč bonka 10c
___________________ (5c depozitas už bonkas)

“OXYDOL” MS 9c 2 už 10c
IŠPARDAVIMAS Antras pak. 1c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA------Dauguma "Midtvest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur iu»

galite pirkti gera mėsa, paukštiena ir tt. už žemiausias kainas1

•RJY AT THt

MIDWEST
300

STORES
vKiuHHuimoon matas



Penktadienis, vas.- 23, 1934

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

“Miss Naujienos”
Finds no Ręst 

Būt Much Fun
“A crowned hcad finds no 

ręst”.
“Miss Naujienos”, . in the 

person of. Miss Birutė Laučis- 
kaitė, found that proverb to be 
very true during her first offi- 
cial 
būt 
the 
wr.s 
she
to her own words.

Būt what does a queen do?
After rising late yesterday 

morning. “Miss Naujienos” ate 
a light breakfast and leasurdy

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
dressed in a very becoming^Neckroshus personally eonduet- 
black crepe frock. At noon,’ed her through the building 

the metropol- explaining all of the steps in 
the manufacluring of furni 
ture. /

The next stop for the queen 
was at her dressmaker’s, Mrs. 
Messar, for a preliminary fitt
ing of her regai gown which 
she is to wear on the throne

day as queen yesterday, 
with one exception. Ali of 
“unrest” she cxpcrienced; 
“more fun than anything1 
ever did before” according

ere pa frock. 
reporters from 
itan newspapers came to inter- 
view her and to take photo- 
graphs. At 1:30 Mr. J. J. Bag
donas, well knovvn Lithuanian 
undertaker, together with 
“Ed”, his chauffeur and his 
limcsine, brought her four 
eseorts, Mr. Peter Beinaraus- at Naujienos’ anniversary fest- 
kas, Mr. Vladas Jurgelonis, Mr. ivities Sunday. 
Al. Neckrosh and Mr. Michael 
Kazunas who then eseorted her 
to her appointment with Mr.

I Peter Conrad, the official photo- 
graphcr, at the Jensen studio. 

She flashed her warm smile 
at the camera. 
able direction 
urjtil several 
snapped.

With ..iiicii 
then was taken to the 
dence of Mr. Bagdonas for a 
luncheon which only true Lith
uanian hospitality could pro- 
vide. Following this, her 
eseorts took her to visit the 
plant of -the People’s Fumiture 
Mfg. Co. where Mr. George

under the cap- 
of Mr. Conrad 
picturcs

ceremony

were

she 
resi-

At six o’clock the eseorts 
eondueted her to the office of 
Naujienos to officially meet Mr. 
P. Grigaitis, the editor-in- 
chief. She was introduced <to 
all the members of the organi- 
zation and was eondueted 
through the plant.

For dinner her eseorts then 
took
place on the 
after

grand rehearsal for her

•'visiiting her dressmaker for 
finai fittings, then going to the 
Ashland Boulevard Auditorium 
for a
entree to her throne on Sunday

Vaikučių ir Mer 
gaičių Atidai

yra prašomi-būtinai atvykti į' 
generalę repeticiją petnyčioj, 
vasario 23 d., Ashland Audito
rijoj, 7 vai. vak. Ashland Au
ditorium randasi kampas Ash
land ir Van Burcn, įėjimas iš 
Van Burcn. čia bus nustatyta 
tvarka, kaip reiks sueiti sce
nom Petnyčioj nėra būtina at
sinešti vėliavas, bet nedėlioj 
vėliavos reiktų turėti kiekvie
nai draugijai.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofi*a. 4645 S ASHLAND AVB

Ofisu <al.i Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.i Boulevard 7820

Narna Tel. Pto*p»a 193(

her to a ųuaint dining 
near north side 

\vhich she went to the

Vienuos socialistas
Kari Seitz, kurį fašistai nuver
tė ir pasodino kalėjimai!. Jo 
likimas nežinomas. Buvo gan
dų, kad jis pasimirė kalėjime 
nuo apoplekcijos, prasidėjus 
Viennoje socialistų skerdynėms.

Vaikučiai ir mergaites nuo 
Bridgeporto, kurie nežino kaip 
nuvažiuoti penktadieny į Ash
land Boulevard Auditorijų j 
Naujienų Jubiliejinio vakaro 
jeneralę repeticiją, maionekite 

mėras i AVoodman svetainę ant 
13 ir Lime St. 7:30 vai. vak., o 
iš ten p. Dulinskienė nuveš j 
Ashland Auditoriją.

IMPORTANT NOTICE!

PRANEŠIMAS

...Ali “Pirmyn” members are 
reąuested to be present at the 
general rehearsal of “Naujie
nos” Jubilee Festival on Fri- 
day, Feb. 23, at Ashland Bouie- 
vard Auditorium, 
and Ashland Blvd. 
P. M.

Regular rehearsal 
at Gage Park this 
7:30 P. M.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Saropot ir tfil 
unojoj outoį. 

VALANDOS 10 12 A M 
? o

•r«kri**oj«

o M 4ekmadi»n««u
jieoiau nagai ' .tMiianosa

l335 So. Hafated 81
r« BOULFVARf

u k*r*«rt»

Tel Boale»«rd 591’

Van BĮuren' 
Time 7:00

of chorus 
Thursday,

Mis©
Rez r«l Victory 2343

DR. BERfASU
W 35th St 
Hd>

756
Cor of 

Oft«r *3iando» ano
S Halsted St*i 
I I ubo 6<3O-i • 
pagal ••tarti

PRANCIŠKUS DAPŠEVKE 
(Dap)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 22 dieną, 2:00 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Alsėdžių par., Gedrimų kaime.

Amerikoj išgyveno 40 melu.
Paliko dideliame nubudimo 

moterį Barborą, po tėvais Čepai
tė, 3 dukteris Emma Lucas,’ 
Barborą Griffin ir Mario, du 
žentus Fred Lucas ir Harold 
Griffin, sunu Stanislovą, marti 
Kathleen, dvi anūkės, sesers sū
nų Juozapą Grajauską ir gi
minės. »

Kūnas pašarvotas randasi 
6510 So. Francisco Avė., Tel 
Grovehill 0242.

Laidotuvės įvyks panedėly 
vasario 26 diena. 8:00 valandą 
ryto iš namų i Gimimo Panelės 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Dapše- 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, *
Moteris, Dukterys, Sūnūs,
Žentai. Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

JONAS GOTAUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 17 dieną, 1934 metuose, 
sulaukės 50 metų amžiaus, gi
męs Tauragės ap., Pašilės pa
rapijoj, Rupšių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

giminės ir pažįstamus.
Laidotuvėms rūpinas Ludvi- 

kas Gotautas, Tel. Victory 
6559.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks subatoj, va
sario 24 dieną iš koplyčios 8

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 6 Ir 6 Iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSEDraugijoms, kurios formaliai 

dalyvaus Naujienų Jubilie
jaus vakare.

meet 
from 
there 
Lith-

JUOZAPAS JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 dieną, 11:15 vai. 
vakare 1934 m., sulaukęs apie 
47 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, Raseinių ap., Švėkšnos pa
rapijoj, Ridikų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Priklausė prie Saldžiausios 

Širdies V. J. Draugijos.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Apoloniją (po tėvais 
Straukaite ir Laukuvos), 2 duk
teris Marthą ir Rozaliją ir gi
minės Amerikoj, o Lietuvoj bro
li Kazimierą, 2 seseris ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Litu
anica Avė.

Laidotuvės įvyks šctšadieny 
vasario 24 dieną, 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Juciaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
asat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4139.

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

SrTvteekaT^Buocessčm^

\\WESDcEN7/U
Lietuviai Daktarai

greeted left and 
with one

Lietuves Akušeres

Lithuanian Consulate to 
Mr. Kalvaitis, the Consul 
Lithuania. She remained 
to hear his leeture, “The
uanian versus thp American 
Student”, which he gavę be
fore the Ltth uanian Ųniversity 
Club.

She was
right, shook hands 
and all, and then was eseorted 
by her four young gentlemer. 
companions to her home, was 
bidden good night as is fitting 
to royalty, and retired.

Today finds the queen again

DU MARGER10
PRANEŠIM  A&

Peni kelmu | erd»e»nj u patogeaof riet*
3325 So. Halsted St.

Valandos- ano 10 ryto iki 2 po pieta 
ir nuo 6 iki 8 rakare 

tventadieniai* ano 10 iki 12 
Phone Boalerard 8483

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

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOSMrs. Anelia K. Jarusz 
Pbvsica) Therw» 

U Midwif< 
6109 South Albanu 

Avenur 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim 
dymo namnoie ar li
goninėse įuodo no a 
ssage eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t- 
Moterims ir mergi
noms patarimai do 
▼anai

326S.’STATE S T.
Opposite Div ; Store, 2d Fluor !

vai. ryte i šv. j šv. Jurgio pa- 
pijos bažnyčia, kurioje atsibus j Graboriai

ii

m.DR. C. MICHEL

Telefonu Repnblic 7868

9 iki
6 iki

gra'
Tel.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*142 ARCHER AVENUE 
Telefoną* Virgiui* 0036

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel Monro. 1377

Lietunai Daktarai 
A rnrriko, Lietuvių Daktaru Draugiio» 

Nariai.

Siunčiame Gėles Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Tei. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreiva* Aki* 
litaiao

Ofisas ir Akinių Dirbtnv*
756 West 35th St 

kampa* Halsted St 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 tk< 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

11 valanda* ryte 
3 valandai vakare 
ir ketvirtadiamo

A. MONTVID. M. D 
Vest Towo State Bank Bldg 

2400 W Uoditon St.
Vai • iki 3 po pietų, 6 iki • 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Branswick 05Q'

A. L Davidonis, M.D 
1910 SO 

Te! 
' M ANDOS; 

ano 
ano

«p*n įvenradienio

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja ui $25.00 ir anglčiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
h68 W I3th St. TtL Crmd 6174 

CHICAGO (LL

gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Gotauto gi- fi 
minės, draugai ir pažystami M 
esat nuoširdžiai kviečiami da- | 
Jyvauti laidotuvėse ir suteikti R 
jam paskutini patarnavimą ir g 
atsisveikinimo.

Nuliųde liekame,
i Giminės ir Draugai.

laidotuvėse patarnauja gra- u 
borius S. P. Mažeika, Telefonas N Kvictkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 VV. Marųuette Rd.
Phont HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KELIS
756 W. 35th SL 

ęCoi , ot I5th B Halsted Su./ 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Ava

TeL Victory 6904 
>ftso eaiandos: nno 2-4. nuo 7-*

Nedėldiemau pagal ratartj

MARIJONA JANKAUSKIENĖ 
po tėvais Stumbrikė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 22 dieną, 2:00 vaalndą 
ryto 1934 m., sulaukus 63 me
tu amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, 3 sūnūs Juozapą, Jo
ną ir Petrą, 2 marčias, 6 aliu
kus, 4 pusbrolius ir 4 brolienes 
Amerikoj, o kitus gimines Lie
tuvoj.

Kūnas pašarvotas randasi 
840 W. 34 Place.

laidotuvės įvyks pirmadieny 
vasario 26 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų Į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Jankaus
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, Marčios, 
Anūkai, Pusbroliai, 
brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Frank Petrizelka, 
Rockwell 2022.

JONAS GAIDELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 d. 7:40 vai. vakare 
1934 m., sulaukės pusės am
žiaus; gimęs švenčiohių apskr. 
Daugėliškio parap., Tilutiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nuliu- , 
dime moteri Barbora, po tėvais 
Asmontaite, dukterį Josephine, 
sūnų Theodor, brolienę Jose
phine ir jos šeimyna, 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 namu bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliude liekame
Moteris, Duktė, Sumiš 
Broliene ir Giminės.

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

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig iomis 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių S pečiai irt at
Palengvins akių įtempimą kari* esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
ikių aptemimo nervuorumo «kaudam.< 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to 
hregystf Prirengia teisingai akinius V< 
suose atsitikimuos* egzaminavimas daro 
mas -«o e'tktra.’/parodančią mažiausia 
klaidas Speciali atyda atkreiptam į <no 
kyklos vaikus Kreivos akys atitaiso 
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedelio 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pn 
sę pigiaus kaip buvo pirmiausi 
Daugely atsitikimų akys at» 
taisomos be Akinių. Kainos n* 

giau kaip pirmiau.
<712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7 589

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniika Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems etika 
iams Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

Michigan Avenue
Kenvood 5107

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South IVeatern Aoenoe 

Tel.
V Al AMDOS:

ano 
ano

Lafayette 4146

9 iki II valandai ryta 
6 iki 9 valandai vakare

Ofiso Tel Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

. ' DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco »▼.

Phon* Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’IS
Dentistas

IK45 So. Ashland Avė.
am 47tb Street 

Galando* nuo 9 iki 8 vakar. 
Seredoj pagal -intartį

Įvairus Gydytojai

DEL HERZMAN
IS RUSUOS -

Gera: lietuviam* žinoma* per *5 m* 
<n* kaipo patTrp gydvtoja* chirurgą* b 
.kuseria

Gydo įtaigia* ir cbtomika* liga* *vrų 
moterų ir vaikų pagal aaujanaiu* me 
codni X-Rav ir kitokio* tlcktro* ori*

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Ofisas » Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

valandos ano 10—-12 pietų b 
nuo 6 iki 7:30 <al. vakaro

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

tiydt Pirk 6755 ar Centrai

DR. A. L YUŠKA 
2422 W Uargiuttt Rd 

kampas 67tb ir Artesian Av« 
Telefonas Grovehill 1595

T«l. 3572lv’'a"do* •» 9 iki *> M.»
T I hiUviniiia ■’ 7-9 *• PT pūro n

uiuivvsvsuB nedėliomis pagal susitariau.
GRABORIUS ir 1 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė b graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po piety ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Rm 6600 South AtUMn Av»nur 
Phone Prospec: 6659 

Ofuo Tel. Canal 0257 •

DR. P. Z. ZALATORIS I _ a iminr’rz a mi ^LTs1.8 Dr. MAURO KAHN
CHICAGO. ILL- | South Athland Avimu

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

7 iki 8 vai Nedel. nuo 10 ik: 12 
Rez. Telephone Plaza 3200DR. V. A. ŠLMKUS

L GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _ 
(Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 91 

vaL Nedėliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted SU 

Tel Boulevard 1401

Martinas Kavalaiiskas
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, brolį Edvardą ir brolienę Eleną, švo- 
gerką Matildą ir svogerj Juozapą Bučinskius ir gimines 
Amerikoj; Lietuvoj seserį Prancišką Klišauskienę ir gi
mines.

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

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

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, Sūnūs, SeSuQ,vŠVo- 
Reris. švogerka, Brolis, Brolienė ir Giminės.

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

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

Lachavich ir Sūnūs i irDone vanaj om

LIETUVIS GRABORIUS DR g RTEŽTS
Patarnauja laidotuvių kuopigiausial *>**4<***-J
R.ik.1. meldžiam, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

darbu bosite užganėdinti 2201 West 22nd Street 
Tel. Canal 2515 arba 2518 Valandos: 1—3 b 7—8

2314 W. 23rd Pl«, Chic&cro Seredomh b nedėliomis pagal aptarti 
SKYRIUS: Reasdanct/a 6631 So. Colifornio Aue.

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaiku ir ’ vist 
chronišku ligų

Ofiaas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

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

dieną.

JUOZAPAS EUDEIKIS
-IR- JI

TĖVAS “
Jeigu Norite Dailumo id NebrangumO 

Laidotuvėse.Pašaukite.-

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avėniie

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vardų)

Advokatai
Ofiso telefonas Prospect 1028 IJOSEPH J GRISU 

a a n | Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. J, 1BAGDONAS nD i Tirmv A nair a a Lietuvis Advokatas• unuvuiiAu DR» J. K0WARSKAS s°u^
Liūdnoje ^ndoje Pykite savo GYDyTojAS m CHIRURGAS Vms^So^Roc*^ f:

rūpesčius man. Ofiflo 2 1W 4 ooo 7-9| ** “15 u
2506 West 63rd St Nedąio^-mt ^urue.1

TeL RBPUBUC 3100 ---- —------ I--------------
................................................ ............ ph Hemlock 2061 i JOHN B. BORDEN 

Tel. Cicero 2109 if 859 J...........................................................RUT T A ‘-HSTUVIS ADVOKATAS
Anhmoc Pūtima vr, Jvo&ro 105 W. Monro® St., prie Clark2 vlllll“ DENTISTAS L— 8Ute ?<W0: VaUndo* 9—4

6558 So. Western Avenue Paaed«Uo. ir tkl
Valandos: Nno 9 ryto iki 8 vaL rak. Į r- Orod

Nedaliomis sulig sntacties. 
CHICAGO. ILL.

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO, ILL.

W. Side: 2201 W. 22 SL (Cennzk Rd) 
PomOSIo. Seredor ie PStnyčioa raik. • iki • 

TeletoBM Canal
Namai: 6459 S. Rockwell Sh-eef „ 

ūtaraiako, Ketverro ir •ubatoa Jt prt t



JI BUS APYSAKA
CIASSIFIED ADS

PRA.m

Ema Shemaitis bus
musų vaizduotėje

darė Tel. CANal 5668

J. J. Bageto

For Rent

KUR PRALEISIM
CIASSIFIED ADS

Padėkos žodis
Untanas

Partners Wanted

HORTGAGE BANKERS

10419 S. State St

manim

i šie lapai

Kas yra Birutė Lau- 
čiskaitė, kuri išrink
ta Miss Naujienos

biui F. 
plačiai 
lietuviu

paštą nešioti 
kelius.

Bagdonas ati 
skyrių Rose- 
lande

pag. Fr. 
nut. raŠt.

Califor- 
rašt. A. 

Lincoln St., 
užlaikyto jas 

Paulina St.:

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

Chicagos Draugija
Kliubų Valdvhos

1934 metams

PAIEŠKAU Širvinsko, kuris gyve
na Chicago, III., jo brolis Bonifacas 
širvinskąs i

VARICGSE GYSLOS 
(Jžgydomos Nauju Metodu

Kėdainių ap-
Prašau paties atsišaukti

Generalė Repeti 
cija Pėtnyčioj, 

Vas. 23 d.

laiku ji buvo

ALAUS TAVERN pardavimui pi 
ai, geroj

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VįYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPIN1O Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag.,

ALAUS “cooleriai” ir “work 
bpard”, 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..

LIETUVIŲ
PAš. KLUBO v 
sinskas, 4300 W, 
Katela, 4676 
Medalinskas, 233 S. Central Avė,

RE A L ėst ate
Bizni* pa m 2 turtai reitingam*

FRANCE NOTARY PUBLIC. 
F R KAM LIETUVIŠKUS BONUi 
UNČIAM PINIGUS | LIETUVA 

AiVAKuRČIU AGENTŪRA

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

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos narių atidai. Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijos sekantis re
guliaria mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 28 d., 1934 m. penktadienio 
vakare pono Masulio svetainėje, 6641 
So. Westem Avė. Susirinkimas punk
tualiai prasidės 9 vai. vakare.

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

mirė gegužio 27 d„ 1933 
Louis, 111. yra svarbus 

reikalas^ su juo susižinoti. Kas apie 
ji žino arba jis pats meldžiu greitai 
pranešti už ką busiu dėkinga.

ONA EIMUTIENĖ:,
1237 Cleveland Avė., E. St. Louis, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris i valgyklos 
bizni su maža šeimyna, arba be šei
mynos, prižiūrėjimui valgyklos biz
nio, kuri gali išvažiuoti iš Chicagos. 
Kreipkitės i Barber Shop, 53 East 
18 St.

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

3246 Emerald Avė.

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

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

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

RENDON 4-5-6 kambarių flatai, 
$10.50-$15.50, arti leikos, 1 blokas iki 
gatvekarių, J. C. gelžkelio ir busų. 
Atsišaukite 752 E. 37 St arba tele- 
fonuokite Oakland 1670.

vietoj, 6 pagyvenimui 
kambariai. 2122 W. 63 St.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

M. Kųgparaitis kontr.
2655 W. 43 St; St Baranau-

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

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Lauryno ir Jono Vaiš
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, 111.

Shnrka fin. rašt, 4635 So. Wash 
tenavv Avė 
rašt., _ .......
skas kasos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kcdzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka, St Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, F. Margevi- 
čius, M. Biaga, J. Balnis, K. Bud
ria ir J. Kondroška kontrolės ko
misija. T. Dundulis kliubo dakta
ras. 4142 Archer Avė., Telefonas 
Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedeldioni kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. dienų, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

Klauskite
STANLEY 
2ras floras 

tarpe 5 ir 6 vai. vak

RESTAURANTAS ir Alaus Ta 
vern pardavimui labai pigiai.

671 W. 14 St.

si'pirmadieny, Chicagos. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St, 7:30 
vai. vakare.

REIKALINGAS pusininkas i alų 
dės bizni, biznis gerai išdirbtas; vie 
nai moterei persunku.

3141 So. Halsted St

PARDAyiMUI grosernė —- school 
supplies, candy ir t. t 4 kambariai 
pagyvenimui, pigi renda. Parduosiu 
pigiai. 4550 S. Marshfield Avė.

ROSELAND
nas įrengė puikią koplyčią su 
vargonais, savo skyrių, adresu 
10734 So. Michigan Avė. Rose- 
landiečiai, didele lietuvių kolo
nija, iki šiol neturėjo vietinio 
graboriaus. .J. J. Bagdono ati
darydamas savo skyriaus Rose- 
lande išpildys tą spragą lietu
vių gyvenime, kas suteiks daug 
parankumo.

N. Radis bus skyriaus vedė
ju. Tikiu4, kad roselandiečiai 
maloniai sutiks ir parems J. 
J. Bagdono įstaigą reikalui pa 
sitaikus, pašaukdami telefonu 
Republic 3100. ■

P i r k į t-p1 išanksto 
biletus

Naujienų Jubiliejaus 
vakarui

Kaina 75 c. asmeniui

KOVO 18 
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.

dalyvauja 
plaukimo sporto 
Įjabi plaukikė ir 
“Red Cross Life

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ąnt Bridgeporto, Chi
cago, III. valdybų 1984 metų: S. 
Mažeika pirm., 8149 S. Hahted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. ra£L» 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rast., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5658 South 
Throop St.; L. ĮJaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

ma trečiadienj 7:30 vai, vakare. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Daugiau, kaip keturi penktadaliai 
ištiso tabako augalo, išdirbhno 
Lucky Strike cigaretę atmetama ir 
tik rinktiniai viduriniai lapai nau
dojama. Tabakas yra vienas iš le-

Penktadionis, vas. 23, 1934

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijanjkas, pirm. 984 w. 
Marųuette Rpad, Stasvs Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Fvapk Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th: St..«Jt Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mėne-

dymus,
Luckies. Viršutiniai tapai yra ne- 
dasivystę ir todėl jie yrą atmetami,* I

žemesnės kokybę, stambus ir

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1984 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter

Pigiai parduosime arba priimsime 
i mainus išmokėta biznio lotų arba 
mažų nameli, kreipkitės pas

K. J. MACKE
2346 W. 69 St.

^riairaiykttr | muių apnik*

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 6840

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija.

| narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai istoje Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo- 
<ama. 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 teisų svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
no priežiūra Illinois valstijos.

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

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

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

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

CALEK - VLCEK CO. 
5100 So. Marshfield Avė.

Tel. Hemlock 0680

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 

Kuneviče, 3220 So. 
fin. rašt. F. Kaspa- 

kas. rašt. 
kasierius 

IČ Laucius, 3817 S. Lituanica Avė.; 
kasos globojai E. Blumas, 3233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė,. J 
3306 So. Union Avė, 
žiūrėtojas P, 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir 

mą penktadieni, 7:80 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 So 
Halsted St.

VYRŲ ir MOTERŲ 
aldyba: Jonas Ja- 
. Ęnd Avė.; Chas. 
, End Avė.; Geo.

Armija ruošiasi prie nešiojimo oro pašto. Ji pertvarko 
vo lėktuvus, kad pavesti juos tinkamais 
pinasi nustatyti patogiausius oro paštui

Ateikite su 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos b 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt' 
mane mano biznio vietoje Užlai 
kau dideli basirinkimų.

Jūsų žydukas patarnaus junu 
mandagiai.

Leonora Nimhosk (Niem- 
čauskaitė), kuri kaipo Apysa
ka padainuos ypatingai gražią 
dainą komedijoj “Redaktorių 
Rimša“ Naujienų Jubiliejaus 
vakare vasario 25 diena —po

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenu 
puiku? pavaduotojas dėl Pocahontųs- 
Black Gold. Lump arba Egg. $6.00 
Mine run. $5.75: Screenings. $4 75 
Grundv Mining Co.. Odererest 2011

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; 
Venckus, 755 W. 35 St. 
Joe Dabulski, 8044 1 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So 
Harvey, III.; pinigi 
A. čiesna, 4501 S.
kontr. rašt. A. Dabukkis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče, 6939 S, Wųshtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienfi.
Laiko susiripkimus po pirmo kas 

antrų septintųdienl Antano česnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimus visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
KadziaUskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvienų mė

nesi kas trečių antradieni, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

Musų puikiausia plaukikė 
Amerikos čampionė Ema She- 
mai'tis dalyvaus Naujienų Jubi
liejaus vaizduotėje po ryt Ash
land Auditorijoj.

Ji asmeniškai ateis pasvei
kinti Naujienas jų sukaktuvių 
iškilmėse ir Naujienų reiškimo 
vaizduotėje atstovaus plaukimo 
sportą.

Eina Sheinailis yra plaukikė, 
kuriai lygios tur būt nėra. Vi
soj Amerikoj ji atsižymėjo sa
vo greitu ir ilgu plaukimu. Ji 
plaukia ne tik virš vandenio, 
bet ir po vandeniu, ypač' plau
kimo pradžioje, ko niekas kitas 
negali padaryti.

Musų jaunimas tikrai gali 
didžiuotis savo Ema, ir be abe
jo ją karštai pasveikins Nau
jienų jubiliejaus vakare.

Harvey Lietuvių Am. Kliubo susi
rinkimas atsibus pėtnyčioj, vasario 
23 d. 7 vai. vak. paprastoje svet. 
Taigi gerb. nariai visi žinokite, kad 
kliubo susirinkimai tapo perkelti j 
paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne- 
sios, taipgi dabar daugiau nebus lai
komi nedėlios dienų, bet bus pasku
tini petnyčios vakarų ir malonėkite 
skaitlingai susirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti ir ne
pamirškit kurie esate pasilikę su 
mokesčiais, užsimokėti ir nesiduokite 
išbraukti. Valdyba.

Cicero, 111, — Diskusijos penkta
dienio vak., vas. 23 d., 7:30 v. Liuosy- 
bės svetainėje, 49th Ct. ir 14tb 
Street. Visi prašomi atsilankyt, 
įžanga dykai.

Furniture & Fixtures
______Rakandai-Įtaisai_____

Hr operacijoa ar UHrftkltnti. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas rydymasls namie leid
žia fJmr atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek palietę, kad 
eeate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir palallnti visus skausmus, kad Jus 
i trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai* 
l'vkltėe lengvu nurodymu ir jums Pkrai p* 

Jūsų aptiektninkae nepaailaikys tusu 
iinisu .eigų uenoriMts

BUČERNĖS fikčeriai parsiduoda 
kartu arba skyrium pigiai. Pašau
kite po 6 vai. vak. Klauskite Frank 
Tel. Triangle 6445.

Trečiadienį, vasario 21 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
prieš tūkstantinę minią žmo
nių p-lė Birute Laučiškaite ta
po išrinkta iš 50 gražių lietu
vaičių simbolizuoti “Naujie
nų“ idealus savo populerumu 
ir grožiu. Tą taip aukštą gar

bę jai suteikė plačioji lietuvių 
visuomenė, kuri viešai pridavė 
21,070 balsų, o teisėjai, kurie 
yra užsitarnavę pirmaeiles 
vietas savo bešališkumu ir tei
singumu, nusprendė, kad p-lei 
Laučiskaitei priklauso vardas 
“Miss Naujienos“. O kad aiš
kiau susipažinti su jaunaja 
Birute turime grįžti į jos gy
venimo praeitį.

1917 m., vasario 28 d., Biru
tė gimė Chicagoj ir sulaukus 6 
metų amžiaus, pradėjo lankyti 
Fulton mokyklą, kurią baigė į 
7-ius motus. Baigus pradinį 
mokslą, 1931 m., nuvyko į Lie
tuvą, kad arčiau susipažinti su 
lietuvių kalba ir rašyba. Ji 
atlankė 10 skirtingų valstybių 
Europoj ir po kiek laiko grįžo 
į Ameriką tęsti mokslą tolinus.

Įstojo į Marsball Migli 
School, kur ji studijuoja abel-i 
ną mokslą ir baigsiant 4-riųi 
metų kursą birželio mėnesį.

Mokykloj Birutė 
ir atsižvmi

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

Aš tikrai įvertinu pastangas 
“Naujienų” ir esu dėkinga, 
kad surengė gražuolnj kontes- 
tą ir davė progą mums pasi
rodyti prieš lietuvių visuome
ne. Nors aš neturėjau laimes 
būti “Miss Naujienos”, tačiau 
žinodama, kad sprendimas vi
suomenės ir teisėjų buvo beša
liškas, reiškiu savo pagarbą 
“Miss Naujienoms” t. y. p-lei 
Birutei Laučiškaitei. Ir tuo 
pačiu kartu tariu padėkos žo
dį visiems, kurie savo balsais 
atžymėjo mane tarp popule- 
riškiausių mergaičių. Ypa
tingai “Naujienų” bendradar-

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAl 
umus pristatymas

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

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

valstijoje po kiek laiko persi
kėle į Chicago.

P. Laučiškis paeina iš Ro
kiškio apsk., Kvetkų parapijos, 
Linkuvos kaimo. Jo žmona, 
t. y. Birutės motina, p. Ona 
Laučiškicnė gimus Vilniaus 
vienkiemyj, Panevėžio ap. 
Atvažiavo į Ameriką 1909 me
tais. Pp. Laučiškiai turi du 
sūnų, Albertą ir Juozapą, ku
rie taipgi lanko mokyklas ir 
turi gerą pasisekimą studijose.

Tą daugelio Chicagos lietu
vių gerbiamą šeimą sulaukė 
didelį džiaugsmą, kada jų ir 
visų gerbiama ir mylima Bi
rutė tapo išrinkta “Miss Nau

jos tėveliams 
už pavyzdin- 
dukrelės, ku- 
Amerikos lie-

ro-

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

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

2003 S. Jefferson St.

PAIEŠKAU Kaz. Mineikio, gyvena 
Chicagoj. Tegul atsišaukia po ant
rašu 3480^ So Emerald Avė, pirmas 
augštas.

3508 Gvnderon Avė., Bcrwyn, III.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas. Katela, fin. 
rast., 4676 W. End Avė.; M. Ka- 
žiunas, iždininkas, 3508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani- 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingonių lankytojas.
Susirinkimus laiko kas antrų ne- 

dėldienį, Lawler Hali Svet., 3929 W. 
Madison St., kain 1 vaL po piet.

BulawTii, kuris taip 
supažindino mane su 
visuomene.

Bernice Malela,

41 metų a in
kų do vyras

gauna titulą 
Saver”.

Paskutiniu 
rinkta pre; 
(Girls Atletic Association) il
ki tose mokyklos pramogose už
ima pirmą vietą.

P-lė Birutė priklauso prie 
kelių kultūrinių organizacijų. 
Buvus “Pirmyn” choro narė ir 
atsižymėjus kaipo gera daini
ninkė. Dalyvavo kiekvienam 
žymesniam parengime ir to
kiu budo įgijo plačią pažintį 
tarp Chicagos lietuvių.

Birutė taip pirmiau, taip ir 
dabar gyvena pas savo tėve
lius po adresu 409 So. Central 
Park Avė. Jos tėvelis Juozas 
ten pat ir dirba kaipo didžių
jų triobesių prižiūrėtojas. P. 
Laučiškis yra 
žiaus malonaus
Jis atvažiavo į Ameriką 1906 
m., spalio 20 d. Pirmiausiai 
apsigyveno Bostone, Mass.

FARMAS — UKES
Pavasaris jau visai artėja, todėl 

siulau jums 2 geras ukes po 80 ake- 
rių su gyvuliais ir padarais; 2 ^eras 
ukes po 40 akerių su gyvuliais ir pa
darais; parduosiu labai pigiai arba 
mainysiu i namo.

P. D. andrekus, 
Peutvvater, Mich.

j ienos”. Tad 
priklauso garbė 
gą išauklėjimo 
riai tūkstančiai 
tuvių pavedė taip svarbią 
lę simbolizuot dienraštį “Nau
jienas”, kurios visiems taip 
brangios yra.

Frank Biilaiv.

15 AKERIŲ, gera žemė ir trobos, 
elektriką, prie miesto, Illinois valsti
joje, maino ant mažo bizniavo ar 
dviejų pragyyenimų namo ar parduo
siu pigiai. Sąvininkas 1506 S. 49 
Avė., Cicero, II.

Reąi Ės ta te For Sale

TRUST DEED’O užbaigimui paau
kausiu 5 kambarių mūrinį bungalow 
octagoų frontas, karštu vandeniu Š{1- 
domąs ant Talpiau Avė. arti 71 St. 
Galima užimti gegužės 1 d. Priimsiu 
$2000 cash. likusi ant išmokėjimo.

OZANNE,
4856 No. Leavitt St.

Tel. Irving 5169.

Business Chances
' Pardavimui Bizniai

AUKSINĖ PROGA
Savininkas turėdamas 2 biznius 

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

Raudąsi ant transfer kampo, ge
roj vietoj.

Business Service
______ Biznio patarnavimas______

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas *
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

NATHAN KANTER 
4T07 So. Halsted St.

' Tet YARDS 0808

nut. rašt. S
Union Avė.;
ras, 8534 S. Lowe Avė.;
P. Viršila, 8200 Lime St

kasos globojai E. Blumas
teisėjas K. Valaitis, 

ligonių pri- 
Petraitis, 3159 So.

veikia įvairiu žemes ruožtų klimatai 
ir dirvos skirtingumai. Iš priežas
ties to, tabako yra tuzinai įvairiau
siu skirtingų rūšių.’ :

Patyrę pirkėjai, kurie matydami, 
pažįsta gerą tabaką ir kurie žino ko 
jiems reikia, dėl jūsų Luckies su
perka tik puikiausia tabaką. Dalis 
šio tabako ateina iš Jungtinių Ame
rikos valstijų prekyviečių, ir kita da
lis iš kitų šąlių,. Pavyzdžiui, 
Luckies išdirbėjai yra didžiausi nau
dotojai turkiško tabako. Kur tik
tai šilti saulės spinduliai, derlinga 
žemė ir švelnus lietus prisideda prie 
ypatingai puikios rūšies jų ieškomo 
tabako užaugininio, ten tie pirkliai 
prekiavimo laiku yra užimti išrinki- 

, mu rinktiniausio tabako ir atmeti
mu netikusio.

Į Net ir ne visi nuo to paties taba
ko augalo lapai pereiną sinkius ban- 

kurie yra pastatomi J ’ 
Viršutiniai lapai yra

lygiai kaip ir apatiniai lapai, kurie 
vra žemesnės kokybę, stambus ir 
smėlėti. „

Viduriniai lapai dėl Luckies yra 
atsargiai išrinkti, kadąpgi šie lapai 
vra lengviausi ir pilnai išnokę tobu
lam rūkymui. Apie 86 nuošimčiai, 
?»rba daugiau, kaip keturi penktada
liai ištiko tabako augalo išdirbiam 
T.uckv Strike cigaretę yra atmetama, 
^tai kodėl Luckies visuomet yra leng
vi ir švelnus, ir lepių rūkytojų la
biau mėgiami.

, Prie to, Luckies yra suraginti, dęl 
gerklės apsaugos, dėl puikesnio sko
nio. Taigi, kaip gamtą, taip'ir mok
slas prisidėjo, kad* bąteikus jums 
Luckv Strike, puikesnį geresni ci
garetę. (Adyęrtisement).

•i • j^^įk***' • ■ . •




