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Tebevalo demokratų 
partijos viršūnes

RUSIJA DEMONSTRUOJA SAVO KARINĮ PRISIRENGIMĄ Dideli darbininkų 
streikai Racine, 

Wis., mieste

Nuosprendis d e l 
grand jury rinkimų 

sujudino visus

Uždraudė demokratu 
bosams imti valdžios 

kontraktus
Prezidentas uždraudė naciona- 

liamsl komitimanams daly
vauti varžytinėse dėl val
džios darbų

WASHINGTON, vas. 25. — 
Prezidentas Rooseveltas padalė 
naujų žingsnių, kad apvalyti 
demokratų partijos viršūnes 
nuo tokių politikierių, kurie sa
vo politinę įtaką naudoja sa
vo asmeniniam 
Prieš kiek laiko 
tie nacionaliai

pasipelnimui. 
bu*vo pašalinti 

komitimana’.,

kurie advokatauja VVashingto 
ne ir veikia į kongresą, ar ad 
ministraciją, naudodami savo 
politinę įtaką savo klientų nau
dai.

Dabar prezidentas išleido pa
tvarkymą, kad jokie naciona- 
liai komitimanai negali imti jo
kių valdžios kontraktų, ar da
lyvauti varžytinėse dėl tų kon
traktų.

Tikimasi, kad dabar rezig
nuos dar daugiau nacionalių 
komitimanų.

(Del šio uždraudimo nebega
lės gauti kontraktų iš Chica 
gos demokratų bosas Nash, 
stambus kontraktorius. Jo kon
traktai dėl sanitarinio distrik- 
to, kurio darbams federalinė 
valdžia yra paskolinusi pinigų, 
jau yra sustabdyti).
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Ru-Rusijos armijos komanduotojas geb. Bluecher (kertėj) komunistų kongresui pareiškė, kad 
sija yra prisirengusi karui, jei butų Japonijos užpulta. Kad parodyti tą prisirengimą diploma
tams buvo surengtas kariuomenės paradas, kuriame buvo parodyti visi ginklai, kokius Rusija 
turi. Parade dalyvavo ir visa eilė moderniškų tankų, kuriuos Rusija pasistatė keliais pastarai
siais metais.

Fašistinis heimwehr 5 žuvo buso nelaimėj
ruošiasi marsuo 

ti į Vienną?
Heimwehr ginkluotos jėgos kon

centruojamos Vienos apielin- 
kėj, k«d apsupti sostinę

VIENNA, Austrijoj, vas. 25. 
—Paslaptingas koncentravimas 
fašistinio heimwehre<. ginkluotų 
jėgų, sukėlė kalbas* kad heim- 
wehro vadai, pasekdami gar 
sųjį Mussolini maršavimą į Ry
mą, ruošiasi maršuoti į Vienną. 
kadpasigrobti šalies valdžią į 
vienų fašistų rankas.

Daugelis trokų su kareiviais, 
pilnu gasolino kroviniu, išva
žiavo į neskelbiamas vietas. 
HeiimvehrcTkareiviai gavo įsa
kymus pasiimti maisto trims 
dienoms, bet nepasakyta jiems 
kur jie vyksta.

Eina gandų, kad heimwehrą 
nori sukoncentruoti Viennos 
apielinkės miesteliuose, kad iš 
visų pusių apsupti Vienną.

Tuos gandus patvirtina tai, 
kad visas Viennos miestas yra 
apkabinėtas žaliais ir baltais 
plakatais, su paveikslais heim- 
wehro vadų, princo von Star- 
hemberg ir vice-kanclerio Fey. j

Kiti gandai tvirtina, kad buk 
10,000 Austrijos nacių ruošia 
si pulti iš Bavarijos, Vokietijoj, 
todėl valdžia ir koncentruojanti 
karines ir policijos jėgas, kad 
jos galėtų tuojaus vykti tre
kais į pasienį ir puolimą at
remti.

W1CKENBURQ, Ariz., v. 25. 
—6 žmonės liko užmušti ir 27 
sužeisti dėl lietaus užgesus 
perspėimo dėl deturo žiburiui 
ir busui audroj nusiritus pa
kalnėn ties Auila miesteliu. 
Busas gryžo į Home Gardens, 
Cal., po 4 dienų lankymo mor
monų bažnyčią Mėsa, Ariz.

WASHINGTON, v. 25. — 
Trys Kanados kompanijos su
tiko eksportuoti į Jungt. Vals
tijas 25,000,000 galionų degti
nės.

7 žuvo Kubos studen 
tų riaušėse; paskelb 

tas karo stovis
HAVANA, vas. 25. —7 žmo

nės liko užmušti ir daugelis 
sužeisti Santiago mieste išti
kusiuose susirėmimuose su ka
reiviais. Susirėmimai sekė de
monstracijų gimnazijos moki
nių, kurie siekiasi panaikinti 
visas egzaminacijas, kurios ‘į- 
vyko prezidento Machado lai
kais.

Oriente provincijoj paskelb
tas karo stovis; karo komen
dantu paskirtas pulk. Ridri- 
guez. Santjago meras Javier 
Azuo liko pašalintas iš vietos. 
Kareiviai patruliuoja gatves ir 
visur pastatyti kulkosvaidžiai.

Panašios mokinių demonstra
cijos įvyko ii* Havanoj.

Senmergė laimėjo 
$80,000

Londonas sutraukė 
policiją atremti “ba

do maršuotojus”

Oro paštas busiąs 
sugrąžintas privati

nėms linijoms
WASHINGTONAS, vos. 25. 

—Prezidentas Rooseveltas pa
reiškė, kad administracija sku
biai ruošia planus kaip galima 
greičiausia sugrąžinti oro paš
tą komercinėms oro linijoms. 
Tik kontraktai su tomis oro li
nijomis busią kitokie, negu bu
vo ikišiol. _ p

Dabar oro paštą nešioja ar 
mijos lėktuvai. Paštaš labai 
tvarkiai nešiojamas, nors lakū
nai neturi tame darbe didelio 
patyrimo, {vairiose nelaimėse 
nešant paštą žuvo 5 lakūnai. 
Bet juk žūdavo ir daug priva
tinių linijų lakūnų, nes oro 
paštą priseiną nešti nežiūrint 
audrų^ar nepalankių oro sąly
gų-

Touhy gangsteriai 
išgabenti Joliet 

kalėjiman
Teisėjas Fein-CHICAGO.

bergt atmetė Touhy gangsterių 
reikalavimą naujo bylos nagri
nėjimo, nors jie reikalavimą 
rėmė augščiausiojo teismo nuo
sprendžiu, kad Cook paviete 
grand jury rinkimai yra atlie
kami nelegališkai ir todėl pa
tys grand jury ir jų išnešti ap
kaltinimai yra nelegališki. Tei
sėjas nusprendė, kad tas teis
mo nuosprendis nėra galutinas.

Po to visi trys Touhy gang
steriai—Roger Touhy, Albert 
Kator ir Gus Schaefer. tuojaus 
tapo išgabenti į Joliet kalėji-

Motina ir vaikai
RENSSELAER, Ind., vas. 25. 

—Motina Mrs. tWiseman, 29 m., 
ir trys jos vaikai sudegė gais
re, kuris sunaikino jų Ūkio na
mą. Tėvas ir' duktė spėjo iš
sigelbėti.

Išdirbėjus atsako už 
sužeidimus dėl ne- 

tvarkąus auto

Lietuvos ir Lenkijos 
santikiai vėl blogeįi
Lietuvos studentai ruošia de- 

monstracijas prieš Lenkiją. 
Jau ir oficiozas prabilo apie 
Baltijos sąjungą

SPRINGFIELD, III., vas. 25. 
—Illinois augščiausias teismas 
nusprendė, kad automobilių iš
dirbėjai atsako už sužeidimus, 
kurie pasidaro dėl netikusios 
medžiagos, ar ' netikusio darbo 
automobilį gaminant.

Teismus patvirtino žemesnio 
teismo • nuosprendį 
Rotche iš Chicago 
B niek Motor Co. 
žiuodanįas nauju 
įvažiavo į griovį
pasiliuosavus vienam stabdžiui 
(brėkiui).)

RACINE, Wis., vas. 25. — 
Dideli darbininkų streikai visai 
suparaližavo Racine industri
ją. Paskutinis streikas yra J. 
I. Case Co. dirbtuvėse, kurias 
dabar pikietuoja apie 1,000 
streikierių.

A. W. Mitschell, vyriausias 
organizatorius Racine pavieto 
darbininkų komiteto, kuris ko
voja už augštesnes algas, sako, 
kad pietinės dirbtuvės yra visai 
uždarytos ir kad viduriuiesčio 
dirbtuvėj dirba tik 75 darbi
ninkai. Sustreikavo ir tos 
kompanijos spaustuvės darbi 
įlinkai.

, Mitchell sako, kad Case kom
panijoj nebėra streikas, bet 
tikras lokautas, nes pietinės 
dirbtuvės darbininkai faktinai 
liko pašalinti iš darbo.

Ten darbininkai buvo paskel
bę “pasyvį” streiką. Jie kasd<e 
ateidavo į dirbtuvę, įspausdavo 
laikrodį, bet per visą dieną nie
ko nedirbdavo. Vakare irgi į- 
spausdavo laikrodį ir eidavo 
namo. Taip tęsėsi kelias dienas 
iki kompanija 
kas yra tolygu 
darbo.

Kivirčiai kilo
vieną darbininką pavadino ko
munistu. Tada darbininkai at
sinešė didelę Amerikos vėliavą 
ir ją pastatė dirbtuvės kieme, 
kad parodyti savo priešingumą 
komunizmui.

Darbininką komitetas “'veda 
streiką taipjau Oster Mfg. Co., 
kurios dirbtuvė stovi uždaryta 
ir Eistendrath garbarnėj, kur 
neprisidėję prie srteiko darbi
ninkai garbarnėj valgo ir mie
ga, kad tik nereikėtų eiti per 
pikietuotojų eiles. Komitetas 
kaltina, kad tos dirbtuvės lau
žo NRA kodeksą.

Amerikos Darbo 
veda streiką Nash 
Racine dirbtuvėj, 
laikosi ištolo nuo
komiteto, nes samdytojai tvir
tina, kad darbininkų komitetą 
buk esąs “komunistiškas”.

Komitetui vadovauja socia
listai

atėmė kortas, 
pašalinimui iš

kai foremanas

Nathan 
byloje prieš 
Rotche va 
automobiliu 
ir susižeidė

COVINGTON, Ky„ v. 25. — 
Jury nusprendė, kąd turtingas 
biznierius Scharringhaus turi 
sumokėti $80,000 senmergei 
mokytojai Miss Evelyn Hazen 
už tai, kad jis per 15 metų ją 
mergino, prisižadėjo ją vesti, 
bet prižado neištesėjo. Abu 
yra iš KnoxviHe, Tenn.

LONDONAS, vas. 25. —Lon
donas yra pasiryžęs atremti tū
kstančius “bado maršuotojų”, 
kurie iš visos šalies eina į Lon
doną suruošti čia demonstraci 
jas. Jų suvaldymui tapo su
mobilizuota 18,000 policijos. 
“Bado maršuotojamh” vado
vauja komunistai, kurie sie
kiasi sukėlimu truikšmo gero
kai pasigarsinti.

mą. VjsT trys yra nuteisti 99 
metarrfs kalėjiman už išvogi
mą John Factor ir išreikalavi- 
mą $70,000 išpirkimo.

Sniego audroj pra 
puolė lėktuvas su 

8 žmonėmis

^ORRS,.
Chieagai ir apielinkei tedera-

lis oro biuras šiai
Sauja:

Giedrėją ir šalčiau
Saulė teka 6:32, 

5:85.

prana-

leidžiasi

LOS ANGELES, Cal., vas. 
25.— Du žmonės liko nuteisti 
kalėjiman iki gyvos galvos, už 
išvogimus, einant naujais Ca- 
lifornijos įstatymais. Kiti du 
nuteisti 5 metams. Trys jų 
pastvėrė pieninės vedėją, nusi
vežė į ofisą įr privertė atida
ryti seifą. Ketvirtas gi pri
vertė bučerį gelbėti apiplėšti 
žmogų, iš kurio liko atimta 67c.

CHIC AG.<).— Va i st i j os augš- 
čiausiojo teismo nuosprendis, 
kad grand jury linkimai Cook 
paviete yra atliekami nelega
liai, sujudino visus —ir teisė 
jus, ir prokurorus, o krimina
listams davė naują viltį pasi- 
liusuoti iš kalėjimo, nes tas 
nuosprendis paliečia veik visas 
svarbiausias bylas, jų tarpe ir 
bankieriaus Bain. Teismas nu
sprendė, kad grand jury turi 
būti renkami iš 23 žmonių, o 
ne iš 60-100, kaip ikišiol buvo 
praktikuojama.

Prokuroras Courtney paskel
bė, kad jis dės pastangas tą 
teismo nuosprendį permainyt’. 
Tą patį darysiąs ir generalinis 
valstijos prokuroras Kerner.

CHICAGO.— Frank Calesa, 
50 m., nutroško nuo durnų ki- 
lus gaisrui jo grosernėj 
Cleveland Avė.

1316
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YONKERS, N. Y., v. 
3 žmonės liko užmušti 
sužeista eksplozijoj krutamųjų 
paveikslų teatre.

KAUNAS, vas. 25. — Atsi
naujinusios Lietuvos studentų 
demonstracijos prieš Lenkiją, 
taipgi pusiau-oficialio laikraš
čio “Lietuvos Aidas” išspaus
dintas straipsnis veikiausia la 
bai pablogins Lietuvos ir Len
kijos santikiUs, kurie ir taip 
yra labai įtempti.

“Lietuvos Aidas” išspausdino 
staipsnį francuzų žurnalisto 
Henri de Chambon, kuris svars
to rytų Europos politinę padė
tį. i Jis sako, kad reikalingas 
yra didesnis susiartinimas Pa
balti jos valstybių, Franci jos ir 
Rusijos. Jo nuomone, pirm su
darant tų | valstybių sąjungą 
pirmiausia reikia sudaryti Pa- 
baltijos valstybių bloką.

(Ikišiol Lietuvos Aidas buvo 
labai priešingas kokiai nors 
Pabaltijos valstybių sąjungai, 
bet galbūt Lenkijos ir Vokie
tijos susitaikimas privertė 

pakeisti savo nuomon).

Streikuoja automo 
bilių dalių darbi

ninkai

ir

TOLEDO, O., vas. 25.— čia 
sustreikavo visų’ automobilių 
dalių dirbtuvių darbininkai. 
Streikuoja apie 3,000 žmonių, 
reikalaudami pakelti algas, pri
pažinti nepriklausomą darbinin
kų uniją, vieton kompanijų 
“unijų” ir pagerinti darbo są
lygas. *

Streikieriai nutarė siųsti de 
legatus į Detroitą ir kitus mies
tus ir žiūrėti, ar ten nėra dir
bami jų dirbtuvių užsakymai. 
Jei 
lai 
ten

LIETUVOS ŽINIOS
Plečkaitininkas Slavin
skas- nuteistas ligi gy

vos. galvęs kalėjiman

jį

3 žmonės žuvo 
sudegė

KANSAS City, * Kas 
—3 žmonės liko užmušti ir ma
žiausia 4 sužeisti Union 
fic busui sniego audroj 
di.Tus su traukiniu.

v. 25

Pači- 
susi-

pasirodytų, kad dirbama 
bu’sią bandoma iššaukti 
streikus.

Federacija
Motors Co.
Federacija
darbininkų

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas, pirmininkaujant pulk. 
Budrevičiui, užvakar ir vaka*’ 
svarstė plečkaitininko Juozo 
Slavinsko, buk birželio 7 d. 1929 
m. granata nužudžiusio polic. 
valdininką Kraupą Utenoje, by
lą. Nors tiesioginių įrodymų ir 
stokavo, bet vistiek Slavinskas 
nuteistas iki gyvos galvos sunk, 
darbų kalėjimai!.

i r

BUFFALO, N. Y., v. 25. — 
Du neidentifikuoti žmonės, ma
noma, iš Michigan, sudegė kai 
jų trokas įvažiavo į medį.

Komiteto vadais yra žinomi 
socialistai. Organizatorius Mit- 
chell yra buvęs socialistų kan - 
didatas j aldermanus, o Jack 
Duller yra buvęs vietos socia
listų partijos lokalo sekreto
rius. Bet tai, kad jie yra so
cialistai nieko neturį bendra su 
jų veikimu darbininkų komi
tete.

hTai nėra politinė organizaci
ja, bet grynai darbininkų ju
dėjimas ir jame nėra politikos”, 
sako Mitchell.

Pakėlė tajrų kainas
Kadan

Krizė didžiausias blai 
vybės platintojas

UKMERGE.— Ukmergės ap
skrityje 1932 m. degtinės iš 
gerta už 536,000 lt., c 1933 m. 
tik už 491,000 It. iTaigi, uk- 
mergiškai per 1933 ni. degti
nės išgėrė už 45,000 lt. ma
žiau.

Jėzuitai stiprinasi

CHEYENNE, Wyo., vas. 25. 
United Airship lėktuvas su 5 
pasažieriais ir 3 lakūnais, iš
skridęs į čia iš Salt Lake City, 
prapuolė laike sniego audroj 
U*tah-Wyoming klastinguose 
kalnuose. Jų ieško lėktuvai ir 
būriai ieškotojų, bet jų pėdsa
kų nesurasta, galbūt todėl, kad 
dėl sniego lėktuvai negali toli 
matyti. Tarp pasažierių yra ir 
Benton Harbor, 
J. J. Sterling.

Mich mčras

CHICAGO.— Pasiūlymas su
vienyti Chicagos ir Norhtwe> 
tern universitetus liko “atidė
tas į šalį” ir komitetai, kurie 
dirbo priruošimui suvienijimo 
projektų, bus panaikinti. 

■ - , --,r ■ ,
LOS ANGELES, Cal., v. 25. 

—Smarkus lietus paleido iš kal
nų srioves vandens ir purvo toj 
pačioj apielinkėj, kuri nuken
tėjo nuo panašių potvynių nau
jų metų išvakarėse. Vienas'na
mas sugriautas, daugelis nu
kentėjo, bet žuvusių žmonių 
nėra

MASKVA, vas. 23.
gi su kirtimu miško su paim
tais iš kolektyvių ūkių darbi
ninkais nesiseka ir, kaip išro
do, nebus pasiekta numatytos 
miško eksporto kvotos, bus pa
darytas specialis vieno mėne
sio miško kirtimo vajus, s už
imant tam darbui visus atlie
kamus darbininkus.

Sidi-bel-Abbes, Alžire, v 25. 
-—Du arabai plėšimo tikslais 
užpuolė vietos banką, nušovė 
tris banko viršininkus ir pabė
go j Saharos tyrus.

MELCHER, la., vas. 25. — 
Du pėlSikai užpuolė banko ka- 
sierių, kuris vežė algas maine- 
riams ir atėmė apie $20,000.
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CHICAGO.—Tfrys didžiosios 
tairų kompanijos — Goodrich, 
Firestone ir Sieberling, pakėlė 
tairų ir tūbų kainas dar 3 nuoš.

Goodyear darbininkai pasiun
tė NRA reikalavimą, kad 
dekso keliu butų įvesta 30 
darbo savaitė ir 60c į vai. 
nimum alga.

ŠIAULfAI—Jau pernai buvo 
kalbama, kad jėzuitai žada 
Šiauliuose statyti bažnyčių ir 
mokyklą. Dabar jau suvežta 
pamatams medžiaga, numaty
tos darbų sąmatos ir šį pava 
sarį tikrai bažnyčia ir mokyk
los rūmai busią pradėti staty
ti. Mokyklos rūmuose jėzuitai 
atidengsią komercinę progim
naziją, \O bažnyčia konkuruo
sianti kitas bažnyčias.

ko
vai, 
mi-

Nušovė saliunininkę
CHICAGO. — Mrs. Mary 

Wsoll, 37 m., gyvnašlė, moti
na 3 - vaikų, likę nušauta jos 
saliune 1461 Watlon St. Ją nu
šovė Walter Blazak, 40 m., 
1406 S. 51 Avė., Cicero, kuris 
paskui ir pats nusišovė. Tarp 
jų buk buvę piniginiai nesusi
pratimai.

Ar važiuosite .pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, IL.
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Pirmadienis, vaš. 26, 1934

Gaukite Daugiau 
Šilumos už Jūsų

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai

Dolerius! 4923

TIKRA
3596

CONSOLIDATION
MILLER CREEK ANGLIS
yra aktualiai taip nebrangi kaip ir taip vadinama pigi anglis, todėl 
kad ji yra daug karštesnė, dega daug ilgiau ir nesuteikia vargo. Be 
šiukšlių, be akmens, ir be klinkerių. Išėmus vienų bušelį pelenų 
ant vieno tono anglių.

Galutiname rezultate ji yra pigesne, 
nes ji yra vienas karštis!

PASARGA: — Anglių pristatytojų streikas dar nėra užbaigtas* 
Pristatytojai sugrįžo darban, laukdami galutino susitarimo dėl jų 

reikalavimų. Kitas streikas gali prasidėti bile dieną.

TODĖL APSISAUGOKITE
UŽTIKRINKITE SAVE NUO TOLIMESNIŲ DARBININKŲ NE
SUSIPRATIMŲ ŠIĄ ŽIEMĄ. — NUSIPIRKITE PAKANKAMAI 
ŠILUMOS DABAR — ŠIANDIE. — PALAIKYKITE SAVE SAU

GIAI IR ŠILTAI IKI PAVASARIUI.

IR ŽIŪRĖKITE KAD GAUTUMĖTE

a TTTunpiyrn

Consolidation Nlillers Creek
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BIGLUMP BIGEGG BIG NUT
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r t

PASITIKĖTINI PER 25 METUS

KORESPONDENCIJOS
Hart, Mich

Bart, Mich., miestelis spar | 
čiai gerėja. Dar neseniai pra- Į 
dėjo budavoti naujus tiltus

Tiltai, kurie buvo siauri ir 
daugiausia “One Way Drive”, 
dabar perdirbami plačiais ir 
gražia forma, taip kad bus 
smagu važiuoti ir gražu pažiū
rėti. Prie šių tiltų budavoj’- 
mo daug žmonių gavo 
t. y. bedarbių, kuriuos 
tas šelpė.

Darbas eina sparčiai 
tai neužilgo bus gatavi-užbaig- 
ti. Dabar, vasario 8-tą, išvota- 
vo budavoti naują Court House, 
ir vėl darbas didėja. Manoma, 
kad kovo ar balandžio mėne
sį pradės budaveti. Taigi ro
dos, kad Hart miestelis bus žy
miai pagrąžintas. O ir gatvių 
vardų lenteles bus atnaujintos, 
taip kad miestelis bus verta 
aplankyti ir pasigerėti jo gra
žiu patvarkymu.

Miestelėnų lietuvių kaip ir 
nėra. Bet ūkininkų yra gana 
daug. Kurie turi didesnes že
mes, tie gyvena puikiai, laiko 
samdininę-darbi ninkus; patys 
važinėja automobiliais. Yra jau 
daug lietuvių, kurie turi dau
giau nei po 100 akerių žemČR. 
Šiem daug geriau gyventi, ne 
kad mažažemiams.

Dabar ir ūkio produktai bis
kj blangesni. Ūkininkai džiau
gias^ kad parduodami gludus, 
ar gyvulius gauna brangiau, 
negu metai atgal, j

Veik pas visus lietuvius ūki
ninkus randasi lietuviškas laik

darbą,' 
mies

ir tii-

rastis — tai “Naujienos”, tai 
Į “Keleivis”, ar “Draugas”. Yra 
■keli ir bolševikai, bet jie tai 
dar Matuzelio laikų liekanos, 
kurie nemoka nė rašyti, nė 
skaityti, tik kaip jiems jų “gal
va” paliepė, taip jie ir sako. 
Ir jeigu nueisi į jų stubą su 
kokiu reikalu, o jie žino, kad 
esi Naujienų skaitytojas, tai 
tuoj pasako: Mano stirba de’ 
“Vilnies”, o naujieniečių čia 
nereikia. Tai jau, reiškia, neš 
dinkis lauk, ba jei nepasisku
binsi, gal gausi ir šluota per 
galvą. •

Ir labai jie pyksta, kodėl jų 
čia tiek mažai yra. Bet kas gi 
su tokiais karštakošiais gali 
turėti reikalų, jei' viskas ką 
jie žino, tai sakyti: Aš buvau 
bolševikas ir bi/siu, o jeigu tu 
ne bolševikas, tai lauk iš ma
no stubos.

Na, o
jų mažai yra. Yra gerų žrąo- 
nių ir jų tarpe, bet tik paieš
kodamas gali rasti kokį vieną 
ar du.

Nors jie “Naujienų” nepre- 
numefuoja, bet patylomis, Ka
da skaitytojas nemato, taikos 
pačupti ir patirti ką tos Nau
jienos rašo. Matyti, kad jiems 
Naujienos kvepia. Jie norėtų 
jas skaityti, bet matomai bi
josi. .

Nežiūrint kelių skyslakošių 
komisarų, lietusiai čia gražiai 
sugyvena ir veikia kartu. 

‘gyvuoja ir ŠLA. 188 kp., ku
riai priklauso rimtesni ir ap* 
sišvietę lietuviai

šiuo tarpu oras tankiai mai-
... ■ ■■ ' *

paskui verkia, kad

Įtikinančią — stačiai hipnoti
zuojančią — prakalbą.

—Tai pamokslininkas, vage, 
tai pamokslininkas, — veržiasi 
iš linguojančios galvos pro bal
tus usus vieno senelio žodžiai.

—Teisybę, kaimyne mielas, 
Švenčiausią teisybę sako, — ne- 
beištyli ir kitas senelis.

Abudu seneliai nusibraukia 
miline rankove — ašaras...

Nusibraukia jas ir senis 
Kriščius ir daugelis kitų.

O jaunas studentas kalbėto
jas, — tiesus, pakelta galva, 
iškilnia kakta, degančiomis aki-

AL. MARGERIS.

Kovos Verpetuose
CONSOLIDATION
MILLERS CREEK

Chičagoje ir Apielinkėsc
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SOUTH SIDE:
ATLAS FUEL CO.. 

So. Paulina St. Tel, Prospect
JDHN .BIGANE and SONS.

Archer Avė. Telefonas Lafayette 
CHICAGO LAWN COAL CO., 

Tel. Prospect

7960

060'0'

tas

(Tęsinys)
III.

Vieną puikų rytą, pilną gie
dros ir žmonių gyvenimą pir
myn varančio ūpo, kaimiški 
telegramai lakstyte lakstė A- 
žerų valsčiuje, — reikia tie
są pasakyti, tame pačiame val- 

; sčiūje; kur nepavydiStiną gy
venimą gyveno jau minėta ko- 

’ plylėlį, kapinės, kanceliarija, 
į Raivedžiukas, Agota ir And- 
b* U. i . 1 i*.L .. -

žcrų valsčiuje, -

draudė

—Tai kad musų vyrai to vo
kietuko, zemskio, bijosi, dėde, 
--šyptelėjo Agota.

—Ir vėl pradėsi, 
Agotą Raivedžienė. — Reikia,
ve, mums tų piemenų pamok
slų! Tik svietą tvarkina, dau
giau nieko... Ar jau nebeatsi
menate šventą vyskupo gro- 
matą, kurią kunigėlis Skais
tuolis skaitė bažnyčioje perei-lmis, iškeltomis rankomis ir
tą metą? Tuos šventus žodžius kietai sugniaužtais kumščiais, 
aš ir šiandien širdyje turiu. _ skaidriu balsu šaukia:

! “Nemokėkite carui mokes- 
ir caro valdžios agentams iš- įjųt

M “Neduokite vyrų caro kariu-

W. 59tb Street 8944
DAMEN FUEL C6.. 
rd St. Telefoną* BoulCVJYd' 9029

VILIJA CO..
3700 So. Spanlding Avė. T et Lafayette 2584

WESTERN COAL and SUPPLY CO..
4916 So. Western Avė. Tel. Prospect 3400

WHITE EAGLE COAL CQ., 
4919 So. Robey St. Tel. Prospect 0613

NORTH SIDE:
NORTH SIDE ĖOYAL FUEL CO. 

343 No. May St. Toh Mfonroe 0633

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO..

2105 So. Albany Avė. Tel. Crawford 3501

BOHEMIAN COAL CO.,
934 W. 18th Street Telefonas Canal 0315*

CALIFORNIA ICE and COAL CO., 
W. 22nd Street 
So. Central Park

EASTMAN
W. 17th Street

FIRST NATIONAL COAL CO.,
So. Western A ve. Telefonas Canal

GARDEN CITY COAL CO., 
So. Morgan St.

LAVZNDALE
So. Whipple Street

3605

1828

3334
3200

1930

1814

2013

W. 43rJ

Tel. Lawnda!e 
Avė. Lawndale

COAL CO.r 
Telefonas Canal

Telefonas , Canal

COAL CO.
Tcl. Lawndale

0667
2060

1386

2666

4136

2614

MONARCH COAL and SUPPLY CO..
2229 So. Crawford Avė, Tel. Lavvndale

3068

7072

1703

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS. 

50th Court and 33rd St. Te!)vCicero 
CICERO FUEL CO..

Austin Blvd. and 31 st St. Tel. Cicero 29
Tel. ‘ tilrndale 0609 

.CLYDE COAL CO.,
5901 W. 28th St. Telefonas Cicero 902

MORTON PARK COAL CO.,
[2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO..
'Okero.and Ogden Ayes. Tęt Lawndale 

" * ■ ir Cicero - 12.0-'-
6’KEEFfe’' BRbs.C CO.,

Cicero Avė. * Pfeones: Cicero 
Lawndale 0637.

BERWYN:

h1545 So.

>t>\*

Stanley ir

6706

5700-

C. M. MOLINE
Oak Park Avės. Tęhi4Mwyn 530

uosi; kai katrą dieną labai šal
tas, o kitą dieną vėl minkštes
nis. Vasario 8-tą buvo vieto
mis 23 laipsniai žemiau zero, 
o ant ūkių vietomis buvo iki 
31 laipsnių žemiau zero. žem
dirbiai tikrina, kad ateinančią 
vasarą pyčių vėl nebus. Smar
kus šaltis nušaldė žiedus spur
guose. Praeitą vasarą irgi 
Michigano valstija pyčių mažai 
turėjo.

Vietinis.

Gary, Ind
Visko po biskj

antGary miestas randasi 
gražaus, smėliuoto Michįgan 
ežero kranto, ir mes turime, 
čia apie 900 lietuvių Šeimynų. 
Turime 11 lietuviškų draugys
čių įvairiais vardais pasivadi
nusių.* * ,

Lietuviai čia yra pasidalinę 
j 3 grupes, kaip ir kitose lie
tuviškose kolonijose.

Tvirčiausia lietuvių draugija 
musų miestely yra tai L. D. P} 
Draugystė. Lietuviai eina su 
mumis taip senesnieji, taip jau
nesni. Malonu matyti L. D. P. 
Draugystės pasisekimas. Malo
nu ir pažymėti, kad visi ją 
gerbia, o draugystė jau dešim
tį metų pragyveno.

L. D. P. Draugystė stovi ant 
laisvų pamatų. Pažangus žmo
nės jai priklauso. Gėrį yra jos 
darbuotojai.

Į L. D. P. Draugystės susi
rinkimus atsilanko visuomet 
pusėtinas būrys žmonių.

Sausio 28 dieną L, D» P. 
Draugystė turėjo balių. Tai da- 
bar vakaro gaspadorius, J. A.

' __ as ir sianaien sirayje tunu.8 ’ ’ Ž ’ P Sako: “Socialistus gaudykite 
j SllKOIBlS. t . . • «y» .

Jauni vyrukai, socidlistinių davinėkite.” O jus eisite kokio < 
idėjų ir revoliucinio sąjūdžio bedievio perėjūno piktžodžia-1 nienejj 

[vimo klausyti! Bijokite pono 
Dievo! — Drožė savo širdies 
tema Rhivedžienc.

—Sako, dukrel, jog šitas vy
ras esąs doras žmogus; sako, 
neniekinąs kunigų, Dievo ir 
bažnyčios šventos. Aš ir eisiu 
jo prakalbos- išklausyti.

žadinami, visais galimais bu
dais stengėsi pranešti .kiekvie
nam gyvam žmogui, jog šian
dien po pietų tikrai atvažiuo
siąs į Ažerų mokyklą garsus 
kalbėtojas ir pasakysiąs dar 
ligi šio! negirdėtą prakalbą.

—šiandien po pietų didelis 
su'ririnkimas ir prakalbos A- 
žerų mokykloje; visi ateikite! 
—šuktelėjo skambiu balsu 
berniokas Raivcdžių kieme ir 
smarkiai nujojo toliau.

Raivcdžių šeimyna beveik 
visa triusėsi kieme ir praneši
mą aiškiai girdėjo.

—Tai eisime, tėte, — nedrą
siai prabilo Raivedžiukas.

| —Kad, vaike, zemskių bai- 
su.

į —Ha, ha, ha, 
j‘o Agota,

nusikvato- 
tik vienas zems- 

kis tėra ir to, klausykis,, bijo
si. Tai, klausykis, musų vyrai! 
Kad tik nepradetumėt, klausy
kis, savo šešėlio baidytis?

—Ar nenuštilsi, tu, “klausy
kis”, tu! Eis, ve, į bedievių 
skodą. Ar jau nė Dievo nebe
bijau ar kas tau darosi? — 
Karščiavosi šeimininkė •. Rai- 
vedžienė, šiaipjau gera ir tei
singa mptęriškė, , tik < vis dar 

i nėatsi’palįldavusį ’hūb”’ ’įftiela- 
! rų stulpo.

—Et, gaila jau, motin; tu 
viskam priešinies, kas tik nau
ja, — pypkę krapštydamas 

' murmtelėjo Raivedžis.
I —Nauja? Kunigus, Dievą ir 

Į šventą bažnyčią niekinti! Štai 
' tau, sakysiu, ir nauja! Pie-

kad liko gražaus pelno menys, matai, pradėjo pamok- 
sius sakyti, žmones m 1 

' mo traukti... Kad uis
nese 
draugystei iš parengimo. į 
to, laike baliaus draugystėn 
įstojo 6 jaunuoliai. Tai yra.ge 
ra žinia. Draugijoj viskas ei
na tvarkiai.

Antrą draugystę mes turime 
tai SLA. 284 kuopą — Skyrių 
didžiausios ir ’ garbingiausios 
lietuvių organizacijos Ameri
koj, kuri tarnauja savo na
riams dieną ir naktį teikdama 
jiems pagelbos ranką. Pašal
pos gavimui čia galima pri
klausyti 1, 2 ar 3 skyriui. O 
apdraudos galima gauti nuo 
$150 iki $500 sumos i

Kiekvienas protaująs žmo
gus supranta, kad be Draugy
stės negalima gyventi, štai 
SLA. ir yra tokia draugystė, 
kuriai kiekyienas lietuvis tu
rėtų priklausyti.

Trečia vietos lietuvių orga
nizacija tai Gary Lietuvių 
Draugysčių Bendras.

Spalių mėnesio 9 d. 1932 m. 
L. D. P. Draugystė įgaliojo 4 
savo narius kaip delegatus, kad 
darbuotųsi auginti ir platinti 
apšvietą tarp savp brolių Jie- -—~~— 
tuvių. Mat, kilo plausimas, ko- viams darbą, 
dėl musų tarpe reiškiasi tiek Gary’s Lietuvių Draugysčių 
daug beširdies, keršto ir pa- Bendras savo susirinkime lai- 
vydo; kodėl girdėtią tiek daugi kytame vasario 4 d. 1934 m. 
išjuokimų ir pažėminimų; kaip* nutarė prisidėti prie Antrojo 
tuos negeistinus apsireiškimus skridimo per Atlantiką, kurį 
pašalinti.

inio tikėji- 
__ ______  Kad mano valia 
butų, aš ____ —----------------- .

j Nebaigė ji čia kalbos, nes 
kaip tik tuo momentu šuner 
pradėjo loti. O ji norėjo ir vėl 
sakyti tą patį, ką jau buvo 
daug sykių kartojusi; žinoma, 
iš praeitų metų praloto Pad- 
vos aplinkraščio, kuriame jis 
atvirai ragino tikinčiuosius ne
apkęsti . bedievių socialistų,, 
juos gaudyti ir išdavinėti caro 
valdžiai. Rimtas jos vyras 
daug kartų ją įspėjo, kad ji 
prikąstų liežuvį, nes, girdi, su
kilėliai galį įtarti ją šnipinė
jant ir... Bet tikėjimo prietarų 
krauju mušanti jos širdis ne
linko sveikam protui pasiduo
ti.

—Padėk Dieve!
—Dėkui, dėkui, tėvuk, — ry

škiausiai atsiliepė Raivedžie- 
ne; senis.
vas.

—At dar nesirengiate eiti į 
Ažerus? Sako, iš labai toli at
keliavęs socialdemokratas pa
mokslą sąkys'iąš.

mat, buvo jos te

pašalinti. z: atliks J. R. James.
Mes lietuviai, iki šiol neg> Nutarta surengti Gary, Ind, 

lime suprasti, kodėl negalime. Aviacijos Dieną pavasarį. Nu- 
sugyventi broliškai kaip viena tarta atsikreipti į visus vieti • 
šeimyna. Mums reikia leisiu-1 nius lietuvius kvietimu prisi 
gurno, daugiau pasitikėjimo ir dėti prie jto garbingo darbo. .

ip Nutarta pasiųsti Komisiją į 
Chlcagųį Jkad ^susižinoti su( Mr. 

Tpdėl yisi gei’ū noru- stoki- P Grigaičiu ir konsulu A. Kai
me j darbą. Kelkime sąvo taiv 'vaičiu ir gauti informacijų šiuo 
tiečius Išmieįo ir^ dirbkime reikalu

Grakey, išdavė raportą ir, pra- naudingą sauHir^Uicms .lietu-

daugiau - pritarimo bendriem 
darbams.. .

.j- . . .■■tfi V.

j.. A. Grakey.

“Neleiskite vaikų į 
mokyklas!

“Teprasmenga caro
“Tegyvuoja

'* 1 Lietuva!
“Tegyvuoja
“Tegyvuoja

rusiškas

žmonių
valdžia!
valdoma

Vilniuje!Seimas 
socializmas!”

Maskoliško šlamšto popierga- 
Tikėjimo ir sykiu pykčio ug-Įlius, sudraskyto caro atvaizdo 

nelė Raivedžienės gyslose įsi- šmotus draikė vėjas mokyklos 
liepsnojo. Tik pamanykite: aikštėje ir mindžiojo juos per 
jos tėvas, kuris labai dievo- daugelį metų vergtų ir alintų 
baimingai ją išauklėjo, kuris)Lietuvos 
kiekvieną darbą pradėdavo ir 
baigdavo su malda iš “Aukso 
Altoriaus”, dabar pats šitokias 
“herezijas” kalba: eisiąs, gir
di, bedievio prakalbos iš
klausyti! Vis dėlto ji ergelio 
nekėlė, tik viena sau panosėje 
niurnėjo: “Dieve, mano Die
ve, kas dabar darosi. Pasilei
do svietas, pasileido., 
menys pamokslus sako, 
nigus, Dievą ir bažnyčią šven-|džiuodavosi. 
tą išnevožija... šventa Marija, 
melskis už juos visus... ] 
jie žino, ką bedarą...”

O žmonės iš visų kampų tik 
ėjo, tik ėjo į Ažerų mokyklą.

Išėjo ir Raivedžiukas su sa
vo tėvu ir tėvuku. Labai norė
jo eiti ir Agota, bet šeimininrh vOs , u _ .
kė neleido; girdi, “Ar jau iŠ|tas Padėjo smatkiai ^ugti, Hi- 
Droto kraustaisi, ar kas tau 
darosi? Išpažinties nebepriei- 
ci, išrišimo nebegausi... Jau 
nors Dievo bejotumeis, jei 
svieto nesisarmatini,..”

Susirinko žmonių 
daug. Vidun eiti nė nebandė, 
nes ir didelėje mokyklos aikš
tėje vos besutilpo. Visaip tarp 
savęs šnekėjosi: ir rimtai, ir 
karštai, ir juokingai.

—Reikia, vyrai, reikią eiti 
nrieš caro valdžią... Mokesčių 
naštos jau nebepavelkame... 
Kiek mūsų jaunų vyrų žuvo 
japonų kare... Kiek mūsų bro
lių kankinasi Sibire... Musų 
vaikai turi mokytis- rusiškose 
mokyklose... 
luozas Prišmantas, 
stiprus mažažemis ūkininkas, 
išgarsėjęs net už Ažerų vals
čiaus ribų kaip knygnešys, so
cialdemokratas, “bedievis” ir 
tremtinis, nes keletą metų iš
buvęs Sibire. Susirinkusieji jo 
klausė atidžiau, nei bažnyčio
je kunigo.

—Aš sakysiu, kad reikia vy
ti visus caro bernus iš Lietu
vos! Taigi, broliai 
kunigus, kurie bažnyčiose ra
gina žmones šnipinėti 4r ge
riausius musų brolius kovoto
jus caro valdžiai išdavinėti! 
šalin caro bernai bobų sijo
nuose!! — Labai stipriu baisu 
griausmingai kalbėjo trobel
ninkas, Jonas Viltims, visoje 
Vilkiškių parapijoje paskilbęs 
“bedievis.”

Ginčijosi su kai kuriais ir 
“Maslionkius” apie “pieme
nis,” “liudnąsties knygas*”, ca
ro “abroząp ir jo “vaisko sy^ 
lą,” bet iš jo žmones tik juo1- 
kus krėtė.

Miniai vis dar tebeaugant, 
besišnekant 
pasirodė ir kalbėtojas.

Kokia tyla, rimtis ir susido
mėjimas! • • • * 

Tik galvas linguoja ■ 
tardami;' pečius trauko

valstiečių klumpės!
Kriščius susimąstęs 

į “Dievo pateptinio” 
gabalus, laižančius

Pie-
— ku-

Senis
žiurėjo 
portreto 
“mužikų” purvinas klumpes...

—Sic transit gloria mundi, 
— murmėjo dievotasai senis lo
tyniškai, ką buvo išmokęs iš 
savo sunaus, jau antro kurso 
klieriko, kuriuo pačiu ir jo lo
tyniškais posakiais labai di-

J Aiški, nuosaki ir stipri stu- 
BeneĮdento kalba tarytumei įpylė į 

Petro Raivedžiuko gyslas re
voliucinio kraujo.

Jo širdis trankėsi krūtinėj 
ir veržte veržėsi į kovos lau
ką. .

If jo reVoliucinės veiklos ra- 

kaip ir jis pats.

labai

Rimtai kalbėjo 
jaunas,

mieli, ir

ir besiginčinant,

pu
ste- 

bėdamiesi iš tokios dideles kal
bėtojo drąsos.

O kalbėtojas vis varo savo 
aiškių; pamatuotą, ugninę ir

dėti — kaip it jis pats.
Jis asmeniškai susipažiho su 

Juozu Prišmaritu, gavo dau
giau reVolibrfnio tutinio kny
gelių ir kaip įmanydamas jas 
skleidė tarp žmonių.

Jis ir skaityti be galo mėgo. 
Būdavo, aliejinyčioj, malūne ar 
bile kur, jei tik yra žmonių, 
lai, žiūrėk, jis jau ir drožia iš 
kišenės išsitraukęs “Genių Dė
dę”, “Kas iš ko gyvena”, “Kas 
yra, o kas bus”, “Darbininkų 
šventę 1 gegužės” arba kitas 
»’evoliucines knygeles.

Seniai beklausydami būdavo 
net pypkes pamiršta užsirūky
ti. Jie tik galvas kraipydavo, 
•tik stebėdavos, kas taip “man- 
driai sudėjo” ir iš kur tas ber
niūkštis taip puikiai skaityti iš
moko.

O Raivedžiukas tik degdavo, 
tik degdavo revoliucinio sąjū
džio ugnele.

Vietoje jis jau nebenurimo, 
bet vienval žengė pirmyn. Su
organizavo Lietuvos Socialde
mokratų Partijai kuopelę savo 
apylinkėj ir net kelis kartus 
atstovavo ją Vidiškio 
suvažiavimuose, O kai užliejo 
streikų banga Lietuvos dvarus, 
jis tuoj, pasinėrė tėkmėje, — 
ėjo iš dvaro į, dvarą, sakė pra
kalbas, organizavo darbininkus, 
iššaukdamas juos streikan dėl 
žmoniškesnių gyvenimo sąlygų.

Jauno jo gyvenimo vyriau
sieji atspindžiai buvo: švieti- 
masis, revoliucines sąmonės ug
dymas savo ir kitų, ir nuolati
nė, atvira kova.

Ir jam sekėsi.
Mat, amžių amžiais naudoto

jų jungą velkąs tylusis, kantru
sis Lietuvos kaimas pradėjo 
purtytis, savo galvą aukštyn 
kelti, galvoti ir gyvai žengti 
pirmyn — net į kovos lauką!

. Ach, pagaliau, tos pilkosios 
kaimo masės pradėjo rodyti 
pasauliui savo galią!

Iš po 
ateities

rajono

šiaudinių’ stogų kilo 
milžinai r-
(Bus daugiau) ;



Sveikina ‘Naujienas’

LSS

Iš Politikos Lauko

DYKAI

EKSKURSIJOS LIETUVON

senas ir jaunas, nes ji visųAKINIAI

siog Klaipėdon be jokio persėdimo

193 Grand Street

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Sensacija 
$10 vertes

Išplovimas 
Garancija

GARSINKITE 
S A U J IENOSE

Naujienų” 20 metų 
sukaktuves minint

komplimentų 
jų kilnią ii

Chicago, ne- 
socialistiško 

faktas pilnai 
reikalavimą 

socialistiškos

.... metui 
pusmečiui

PROSINIMO 
LENTA

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

įvykinta 
idėja su įkūrimu 

Rytiečiams ga-

PIRMAS LIETUVIS 
BUICK DEALERIS

ELEKTRIKINIS 
PROSAS

siaurai fanatiškus 
Didžiuma socialis- 
pažangių žmonių 
sutiko intuziastiš-

, kad “Naujienos** 
visas sunkias and* 

kūgyje ir linkiu, 
darbo žmonių (kali* 

gyvuotų 
metus ir sulauktų

Su sausio 15 diena VIENYBĘ 
vajų. Vajininkams (agėntajnš) 
mis knygomis ir pinigais. DaUj

VISKAS UŽ $29.50, įmokant tik $5.00 rankpinigių, 
potam po 75 centus į savaitę. Taip kad skalbykla pati 
per save į trumpą laiką išsimokės.
Pilnas pasirinkimas WESTINGHOUSE, THOR, MAYTAG 
EASY, APEX, PRIMA skalbyklų už žemiausias kainas.

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

Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei. vieno 

Lietuvio Dealerio, kuris pardavi
nėtų Buick automobilius. Domi
ninkas Kuraitis buvo pirmas lietu
vis pardavinėti Pontiac’s, General 
Motors išdirbystės ir pirmas lie
tuvis Buick Dealeris. šios abi 
kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsa
ko už savo vertę. Domininkas Ku
raitis jau varo bizni per 10 metų, 
didžiumoj turėjo reikalą su lietu
viais ir tikisi, kad su Buick ir 
Pontiac ateityje dar daugiau pa
tenkins lietuviu visuomenę.

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

Milda Auto Sales
806-8 West 31 Street

Tel. Victory 1696

Organizuojama Jaunų 
Lietuviu Demokratų 

Lyga

Šiame susirinkime bus or
ganizuojama jaunų f 
Demokratų Lyga. Tai svarbus 
įvykis lietuvių politiškame gy
venime. Kviečiame visus Ghi- 
cagos lietuvius demokratus ku
rie tik domisi politika, ypa
tingai kviečiame jaunimą susi
domėti politika.

Organizuokime, statykime 
kandidatus į politines vietas ir 
duokime jiems visokeriopą pa
ramą. Vienybėje veikdami 
ankščiau ar vėliau laimėsimo.

Taigi, jaunime, subruskime 
ir su pagelba senesniųjų, pras- 
kinkime lietuviams taką į po-

PINTINE (BASKET) 
MUILAS

Dykai 
Demonstravimas

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

ir galutino sudemoraliza- 
lietuvių darbininkų kla- 
Tiesa, Kapsukas neilga5 
stf mumis, bet jo praves-

Kaip “Naujienų” atsiradimą sutiko lietu 
vių visuomene rytuose

suteikia 
barzdaskuty klo*

Tel. CANAL 4674
• NANCY’S

PERMaSSjT WAVING 
Musų Specialybė. Taipgi pilnas 

Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav. 

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

kartu su

Egzaminacija

Greičia 
tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 

Lietuvon.
Pasirink Laivų ir Laiką iš Šio Sąrašo 

Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

Gerbiama “Naujienų** 
Redakcija:

Sveikinu Naujienas 
metų sukaktuvėmis 
džiaugiuosi 
pergyveno 
ras tu metu 
tad Jos 
gas ir mokytojas 
>er ilgus 
daug dar reikšmingesnių jubi
liejų.

Aš skaitau dienraštį 18 metų 
ir nemanau niekuomet su Juo 
skirtis. Vėlinu “Naujienoms” 
tuo geriausios kloties ir gerų 
pasekmių darbo. Ačiū redak
cijai ir redaktoriui drg. Gri
gaičiui. Geros sveikatos Jam!

Lai gyvuoja “Naujienos”!
J. Jurkevičius.

Jūsų Akis Išegzaminuos Dykai 
Reguliariškas Gydytojas Optometristas

Šis pastebėtinas bargenas tiktai trumpam lai
kui. Reguliarė $10 vertybė. Puikiausi kristalini 
stiklai, kartu su egzaminacija $2.89. Pilna ga
rantija su kiekviena pora. Jvairųs styliai pasi
rinkimui.

WM. MEYER & C0.
19 W. Van Buren St. 

įsteigta 1908 
Cash «arba Išmokėjimui.

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Del Informacijų Kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. Chicago, BĮ

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS stot
<<4 16 W ROOSEVELT ROAD

irti St Loais Avė Tel Kedzie 890? Jam
' ano* Heren* •» draiko* *ano* 

ewimming pool.
•i*a ursask.

>e rėdomu iki

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

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

GRIPŠHOLM..........................Gegužės 28 d
Tiesiog Klaipėdon

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

GRIPŠHOLM ...........................  Liepos 3 d
Klaipėdon per Gothemburg

STUTTGARD . ...................... Liepos 12 d
Tiesiog Klaipėdon

WASHINGTON ................ Rugpiučio 1 d
j Klaipėdon per Hamburgą

sukas savo tikslą atsiekė ir 
pravedė tam tikrą rezoliuciją, 
kuri nors nebuvo oficialiai pri
imta susirinkime, bet parvykęs 
į Philadelphiją ją paskelbė “Ko
voj’*. Pruseika, nepakęsdamas 
Kapsuko griežto režimo įteikė 
man savo rezignaciją iš “Lais
vės*’ redaktoriaus vietos. Suži
nojęs apie tai, Kapsukas neva 
atšaukė savo rezoliuciją priva- 
tiškai ir atsiprašė laisviečių ui 
savo nelogišką elgesį.

Nežiūrint šitos kovos, kuri 
prasidėjo tarp socialistų ir ku
rioj svarbią rolę vaidino “Nau
jienos”, “Naujienos” turėjo ko
voti ir kitais frontais, būtent 
su atžagareiviškais tautininkais 
ir klerikalais. “Vienybė”, kurią 
tuomet redagavo p. J. Sirvy
das, aršiausiai puolė “Naujie
nas” su įvariaufsiomis šlykš- 
čiausiomis insinuacijomis. Bet 
nežiūrint Sirvydo, rimtesni 
tautininkai į “Naujienas” žiu
rėjo kaipo į visuomenės pa
žangų socialistiškos minties laik
raštį.

Apie klerikalus, kurie visą 
laiką buvo nors kokios pažan 
gos priešai, nebelieka kas sa 
kyti, reikia tik pridurti, kad 
jie rytuose nesudarė bendro 
puolimo prieš “Naujienas”, bet 
kaip ir visuomet keikė ir nie
kino visą “bedievišką” spaudą 
Vienok ir iš katalikų tekdavo 
išgirsti rimtų 
“Naujienoms” už 
tvarkingą logiką.

Dabar, kuomet Naujienos’’ 
švenčia savo 20-ties metų ju
biliejų, kuomet jos per 20 me
tų išlaikė savo užbrėžtą liniją 
ir idealus, reikia pasakyti, kad 
daugelis iš buvusių. “Naujie
nų’ draugų ir priešų perėjo, 
persivertė keletą ragožių, per
eidami į vieną arba į antrą po 
ziciją. Šitiro savo rimtu ir 
logingu nusistatymu, “Naujie
nos” šiandien stovi kaipo vie
nas iš žymiausių ir pavyzdin
giausių laikraščių tarpe lietu 
vių.—Liutkų Kazys.

Nuo Reumatlškų Skausmą
Mramttiilai sksasmų kentljlmal yra 

greitai palengvinami vidutiniu Htryni- na geliamų vietų tu ANCHOR Pain- 
EdKpellertu. Kai tik iltrinaite akauda- 
aaaa vietas iioo patikėtinu vaistu, tuo
jau* Jausite maloni* žilumų, kas liudys, 
kad Palu-Eupelleris dirba savo darbų.

Keslkankinkite, kuomet Pain-Expel- 
leris nugali skausmų tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35a. 
■f FOs^—ekirtingo didumo bonkutSs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaieaklį.

Prieš 20 metų lietuviai dar
bininkai buvo skaitlingai su
siorganizavę į LSS. ir leido 
savo organą “Kovą”. Atsime
nu, kad chicagiečiai draugai, 
su adv. K. Gugiu priešakyje 
daug kartų kėlė klausimą 
konvencijose, kad perkelti 
vą” Chicagon. Pagalios 
klausimas buvo balsuota 
rendumu ir nubalsuota priešin
gai chicagiečiams. Reikia pa
sakyti, kad rytiečiai lietuviai 
socialistai tuomet į chicagie- 
čius žiurėjo šnairai ir neišti
kimai, todėl ir savo organą 
“Kovą” nesutiko jiems pra
vesti.

Rytuose tuomet mes turė
jom net keturis socialistiškus 
laikraščius, būtent: “Keleivį” 
Bostone, “Laisvę” Brooklyne, 
“Pirmyn” Baltimorėje, ir ISS. 
organą “Kovą” Pbiladelphijoi, 
taip, kadjištiesų, rytuose buvo 
perdaug Susispietusi socialistų 
spauda. O vakaruose, ypatin • 
gai tokioj didelėj lietuvių ko
lonijoj kaip kad 
buvo nė vieno 
laikraščio, šitas 
pateisina draugų 
įkurti Chicagoje 
minties laikraštį.

1914 m. galutinai 
chicagiečių 
“Naujienų’ 
vus šitokią žinią, daugeliui iš 
socialistų buvo nemalonu, to
dėl, kad “Naujienos” buvo lyg 
ir konkurentė esantiems laik
raščiams, o dar labiau dėlto, 
kad draugas Grigaitis nu vėjo 
prie “Naujienų”, lyg ir nutol
damas nuo esančios socialistų 
spaudos. Bet šita nuomonė bu
vo tik pas 
socialistus, 
tų ir taip 
“Naujienos”
i. ii, su prielankumu. Kaip pir
mas, taip ir tolimesnieji “Nau
jienų” numeriai darėsi vis žin- 
geidešni ir populeriškesni taip 
pažangios lietuvių visuomenės.

Mes, laisviečiai, (Sakau mes, 
todėl kad tuo kart man teko 
eiti “Laisvės” Bendrovės pir
mininko pareigas L. K.) su 
pruseika ir Paukščiu buvom 
gyvai susirūpinę savo laikraš
čio padėčia, nes mes matėm, 
kad “Naujienos” yra žymiai 
vaizdingesnis laikraštis už mu
sų “Laisvę”. Kalbantis apie 
tai, vieną kartą V. Paukštis, 
man sako: “žinai ką, drauge, 
duokit man pasėdėti mokyklos 
suoluose nors penkis metus, 
kaip kad sėdėjo d. Grigaitis, 
tai ir aš galėsiu* su jumis rim
tai argumentuoti socializmo 
teorijos klausimais. O dabai 
mes turim tik pritarti arba 
erzinančiai išsisukinėti”.

Bet bendra nuomonė apie 
“Naujienas” ir pas laisviečius 
buvo draugiška. Pruseika vi
suomet išsireikšdavo draugiškai 
ir daugelį kartų nurodydavo 
kaipo pavyzdį tam tikrus da
lykus iš “Naujienų”. Taip mes 
ir palaikėm savo draugiškumą 
su “Naujienomis” kol neatvyko 
V. Kapsukas ir neprasidėjo ar
ši kova, kuri privedė prie ski
limo 
vimo 
sės. 
buvo 
ta linija iškėlė pirmiaus “kai
riuosius draugus”, kurie išsi
vystė j komunistus iš jų iškilo 
tokie tipai, kaip Bimba, And
riulis, Mizara ir daugelis pa
našių.

Atsimenu, kaip vienam “Lais
vė” Bendrovės susirinkime V. 
Kapsukas per pusę dienos sten
gėsi pravesti savo nuomone, 
kad “Laisvė” turi būti pilna 
sekėja “Kovos”, kurią tuomet 
redagavo Kapsukas, ir kad 
“Keleivis” ir “Naujienos”, bu
tą atskirtos nuo socialistiško 
judėjimo, šitai Kapsuko nuo
monei griežtai priešinosi Pru
seika, turėdamas su savim pu
sę susirinkimo atstovą. Kap-

Minedami Šį “Naujienų” ju
biliejų, mes socialdemokratai 
turime nepamiršti tuos visus 
barbariškus faktus ir Įvykius, 
kurie pasireiškė dabartinių 
“tautos vadų” kovoje prieš mu
sų krašto spaudos laisvę, šian
dien sukaustytą Įvairiais karo 
stoviais ir karo cenzūromis. 
Todėl “Naujienų” jubiliejaus 

i: ėjimas, visiems mylintiems 
savo krašto spaudą, pirmon ei
lėn turi dar kartą priminti, 
kad musų krašte nėra spaudos 
laisvės ir kad musų krašto 
spaudą tautininkai-fašistai grą
žino Į “Aušros” ir “Varpo” lai
kus, kada už laisvą žodį gręsė 
kalėjimas, kartuvės arba Sibi
ras. Tas viskas kartu turi pri 
minti ir tų sermėgių knygne
šių pasiryžimą bei pasišventi
mą kovoje už spaudos laisvę. 
Ne tik priminti, bet ir paragin
ti, kad sekant pirmųjų knygne
šių pėdomis visi stotume į dar
bą ir kovą už laisvą spaudą, 
kuri yra geriausiu kovos įran
kiu siekiant šviesesnio ryto
jaus.

Šiandie mums aiškiausias pa
vyzdys iš “Naujienų”, kurios 
būdamos laisvos nuo visokių 
“tautos parazitų” galėjo lais
vai tobulėti ir augti į didesnę 
šeimą taip, kad^ šiandie minint 
“Naujienų” jubiliejų, matosi 
didelis žingsnis pažengtas pir
myn.

Taigi aš nuo savęs linkiu ge
riausio pasisekimo ir toliaus 
tęsti tą kilnųjį darbą, leidžiant 
gana rimtą laikraštį “Naujie
nas”. —A. S. Kovoliunas.

VIENYBES VAJUS ®
Bfi skelbia nauju skaitytojų gavimo ~ 

j telkiama didelės dovanos gero- S 
______  ______ ..______ „augiausia naujų skaitytojų gavę va- s 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po viena doleri pini- ra 
gaiš už kožną skaitytoja. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti S 
keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio maisto — gerų 5 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė- = 
ti dovanr.L, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- ss 
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite: ®
Vajaus Komisija s

Brooklyn, N. Y. g

KAINA
Užsieny 

.....  $4.00 
$2.00 

... $3.50

Skalbyklų Išpardavimas
Budrike korporacijos didelis užpirkimas Elcktrikinių 
Skalbyklų padaro galimu parduoti už tokią stebėtinai 
žemą kainą; tiktai trumpam laikui už

$29.50

Labai svarbus jaunų lietu
vių demokratų susirinkimas ’mO reikaluose ir pasakys apie ateit j 
įvyks vasario 27 d. šių metų. 
Lietuvių Auditorijoj 3133 So 
Hajsted St.

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

EINA DU SYK PER SAVAITĘ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

VIENYBĖS
Amerikoje

$3.00 .....
$1.75 .... l.
Brooklyne

Nuo sausio 15 iki gegužės L 1984 m. kožnas naujas skaitytojas 
gaus gerų knvgų $1.00 vertės veltui.

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

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

Chicagoje tiktai keletą 
. Dienų

Mdme LAILA »
Pagarsėjusi pa- . ........
šauly regė, okul- 
tizmo profesorė F 
prezidentė Tarp- 
tautinės Okul- 
tizmo Asociaci- 
jos studijavimui 
okultizmo, nese- ga ĮMĮB 
niai atvyko i s 
Europos, ir yra ffigak 
prisirengus jums 
patarnauti tiktai 
keletą dienų. Ka- 
rakteriaus Ąna- 
lizmas, Ypatos Apsauga, Likimas. 
Duoda patarimus visuose jūsų gyveni-

Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. po 
piet ir nuo 3 v. po piet iki 6 v. vak. 

Paskutinias 6 dienas.
Kambarys 801 Atlantic Hotel— 

Clark arti Jackson.

Rinkimės į Lietuvių 
lietuvių'Auditoriją 27 d. 7:30 vai. vak 

f) e mokra t eis.

I LIETUVĄ
Rengiama Vadovybėje

AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

BALANDŽIO 11,1934 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU

STATENDAM
Tiesus ir parankus susisiekimas i KLAIPĖDĄ ir KAUNĄ 

per Rotterdamą.
Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja manda

gus ir prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip 
įvairus žaislai, koncertai, judomi paveikslai ir tt.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS:
Ambraziejus J., 168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Amerikos Lietuvis, 14 Vernon Street. Worcester, Mass. 
Atlantic Travel Service, K. Sidabras, Prop., 

342 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Bartkevičius P., 678 N. Main St., Montello, Mase.
Dirva, 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.
Molis P.-, 1730 — 24-th St., Detroit, Mich.
Naujienos, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Pirmadienis, vas.; 26, 1934 
ten kitokios rųšies medžiai iš
kilo keturiasdešimt ar penkias
dešimt pėdų virš savo kaimy
nų, o katras iš tų buvo kapi
tono Flint’o paminėtas “aukš
tasis medis”, tebuvo galima 
nuspręsti nuplaukus į vietą ir 
kompasu išmieravus.

Tačiau, nežiūrint, kad taip 
reikalai stovėjo, kiekvienas 
laiveliuose buvęs pasirinko sau 
tą aukštąjį medį, dar nenu
plaukus nei puses prieplaukos, 
tik vienas Silver’is kilnojo pe
čius ir draudė juos palaukti, 
kol jie nebu’s ant vietos.

Mums lengva buvo irtis pu 
gal Silver’io nurodymą, kad ne- 
nuvargtume nelaiku; ir po ga
na ilgos siaurumos mes išsė- 
dom prie antrosios upės žio
čių — tos, kuri teka per žiū
rono mišku apaugusią pakalnę. 
Iš ten, pasisukę į kairę, mes 
pradėjom lipti link plokštakaL 
nio.

Iš pradžių tirštas purvas ir 
susipinę pelkių augmenys labai 
sutrukdė musų kelionę; bet. 
juo mes toliau ėjom, juo -žemė 
buvo sausesnė ir kalva sta- 
tesnė, o po kojomis vis dau
giau buvo akmenų; miškas gi 
aukštyn einant pasirodė retes
nis bei tvarkingesnis. Iš tik
ro, mes jau artinomės prie ma 
taniausios salos dalies. Smar 
kiai kvepiantys medeliai ir 
daugybė žydinčių krūmų be • 
veik visai buvo užėmę vietą 
žolės. Muskatų žaliuojantys 
tankumynai buvo išmarginti 
vietomis raudonos žievės bei 
lilačių šešėlių pusėmis; ir pir
mųjų dvelkimas buvo susimai
šęs su pastarųjų aromatišku 
kvapsniu. Apart to, oras buvo 
vėsus bei judinantis, o prie 
saulės spindulių tas labai pui
kiai atgaivino musų jausmus. 
Išsisklaidę į vėduoklės pavida
lą, musų kuopa ' šaudė ir bė
giojo į visas puses, kas sau. 
Beveik ties viduriu ir gan at
silikę nuo kitų, Silver’is ir aš 
sekėme — aš' tempiamas pa
vadžiu, sunkiai alsuoda
mas, kasėsi tarp slįstančio žvy
ro. Laiks nuo laiko, aš net bu
vau priverstas pagelbėt jam, 
nes jis aukštielninkas butų nu 
virtęs į pakalnę.

(Bus daugiau)

■'....... ■ ■ ,

juos siūlyti valdančia} klasei. 
Bet valdančioji klasė, iridustria- 
listai, jų neklausė. Gal jie pa
sitikėjo tiems stebuklams, tai 
Hooverio pasakytai misterijai, 
— “tik už kampo”. Ir ta mis
teriška “prosperity”, kuri glū
dėjo “už kampo”, tur būt, ar 
tik nebuvo kokis vaiduoklis, ko
kia šmėkla, kuri, kaip tik užei
davai už to “kampo”, ji 
šmikšt... ir dingdavo.

(Bus daugiau)

dėl, kyla klausimas tie žmo
nės nevartojo to sekreto ir vėl 
negrąžino laimę Amerikos žmo
nėms, kurie pasitikinčiai laukia 
jau penkti metai?.. Todėl, kad 
tas jų sekretas buvo karštas 
oro burbulas, kuris supliuško 
pabaigoj 1929 m.

Besitęsiant Amerikos bedar
bei ir beslankiojant milionams 
bedarbių miestų gatvėmis, visi 
kapitalizmo pakalikai pradėjo 
rašyti apie visokius planus ir

ti tas savo svajones gyvenime 
—- tai yra visai kitas dalykas. 
Jeigu valstybėj butų galima 
įvesti abelnai kokius didelius 
ekonomiškus planus, — toje 
valstybėj kas nors turi turėti 
savose rankose absoliučią galią 
visur ir visame kame. Dideli 
ekonomiški valstybiniai plana
vimai sutampa su socialistų pa
geidavimais; sutampa su komu
nistų nusistatymu lygiai pada
linti valstybės turtus ir reikme
nis tarp visų tos valstybės žmo
nių. Ideališkas socializmas ar 
komunizmas reikalauja iš žmo
gaus, kad jis užmirštų “aš”, — 
savo egoizme savo individua
lizmą, savo demogogiją. Socia
lizmas reikalauja iš žmogaus 
visuomeninio pasišventimo ko
munai. Socializmas reikalauja, 
kad žmogus butų altruistas 
(žmogus pasišventęs kitų gero
vei). Bet tikrumoj žmogus kaip 
tik nėra toks. Žmogus yra sau- 
mylis, egoistas, tinginys, nežiū
rint, kad jis ir sako, jog nori 
darbą gauti, nori, taip sakant, 
dirbti. Jis meluoja, taip saky
damas. Jis Mnori dirbti” vien 
tik dėl to, kad aplinkybių yra 
verčiamas dirbti. O taip, yra 
darbų, kuriuos žmonės myli 
dirbti. Bet tokie žmogaus dar
bai dažnai yra surišti su sielos 
gyvenimu ir troškimais. Ekono
misto akimis žiūrint, tie jo dar
bai gali būti visai beverčiais 
Žmogus realamc gyvenime nė
ra tas žmogus, kuris tiktų so- 
cialistiŠkai valstybei, komunis
tiškai valstybei. Ir atsižvelgiant 
į šią žmogaus natūrą, — jo 
plėšrumą, jo individuališkumą, 
jo saumylystę, jo’ tinginystę, 
taip sakant, jo netinkamumą 
socializmui, — aišku yra, kad 
socializmo ar komunizmo grei
toj ateity nebus galima palai
kyti, socialistinės valstybės ne
bus galima įkurti, be diktatū
ros. Ir tik diktaturiškoj valsty
bėj, nežiūrint, ar ji yra dikta- 
turiška visų žmonių naudai, ar 
palaikymui turtuoliŲ* klasės val
džioj,
nai gali turėti geras pasekmes. 
Tik taip šiandie Rusijos socia- 
listiškų valstybių komunizmas 
yra palaikomas. Tik ten dideli 
ekonominiai planai gali turėti 
pasekmių. Tik ir Italijoj ir 
šiandieninėj Vokietijoj prie fa- 
šistikų diktatūrų, kur galia vi
sos valstybės yra vieno žmo
gaus rankose, dideli planavimai 
yra pasekmingi.

Parlamentarinėj valstybėj ga
li ekonomines permainos ir per
tvarkymai įvykti ir įvyksta, 
bet tokios permainos dažnai es
ti be vertės darbininkų klasei. 
Kapitalistinėj respublikoj, ka
pitalistiniame surėdyme šiokios- 
tokios permainos . įvyksta tik 
tuomet, kai nuomęnė daugu
mos žmonių .prispiria politikie
rius prie sienos; Kada politikie
riai, kapitalistų .šuniukai, pa
mato, jog jiems grūmoja pavo
jus prarasti savo šiltas vietas 
prie valstybės vairo, tąsyk jie 
pradeda orientuotis, tąsyk tik 
jie pradeda naujus įstatymui 
išleisti, naujus ekonominius 
pertvarkymus įkūnyti. Pats gi 
orientavimasis politikierių ir vi
sų kitų ^kapitalistinės sistemos 
gizelių-ekonomų, sociologų, tech
nokratų, profesorių, ir kitų — 
kaip tiktai ir reiškia, kad kas 
tokio negero yra valstybės su
tvarkyme.

Gerais laikais Amerikai ne
reikėjo jokių ekonominių pla
nų. Tuomet niekas nei nesap
navo apie juos. Patys kapitalis
tai laike Coolidge ir pradžioj 
Hooverio prezidentavimo išsi
žioję rūke, sakydami, kad jie 
surado sekretą, kuris užtikrina 
gerlaikj, “prosperity” Ameri
kos žmonėms ant visados, šian
die Amerikos žmonės, ir viso 
pasaulio, pergyvena skurdžiau
si ekonominį nedąteklių, di- 

ekonominj skurdą. Kn-

1929 m. pabaigoj sugriuvo 
Amerikos gerlaikis ir nuo to 
laiko prasidėjo sunki ekonomi
nė padėtis visos šalies žmo
noms, ypatingai darbininkų kla
sei. Pradžioje niekas nemano, 
kad bedarbė tęsis ilgą laiką. 
Dauguma žmonių mane, kad 
kokiu stebuklingu bildu kas 
nors gerlaikį vėl sugrąžins. Bet 
nė vienas tų žmonių negalėjo 
pasakyti, kaip, iš kur ir kas tą 
gcrlaikj prikels iš numirusių. 
Yra tiesiog stebėtina, kaip žmo
nės 
Jei 
dė,

Robert L o uis Stevenson. Verti A. Kartonas

T urtų Salabariai”, kurie yra, gal būt, 
daug daugiau verti, negu visa 
jo alga (reikia atsiminti, kad 
bolševikiškas rublis yra vertas 
lik kokius 4 ar 5 centus).

Keista tačiau, kad Šukys, iš
buvęs nuo liepos mėnesio bol- 
ševikijoje, nepasistpngė nieko 
patirti apie paprastųjų darbo 
masių gyvenimą. Jisai tik gė
risi Peterburgo (Leningrado) 
muziejais, fabrikais, valdžios 
namais ir panašiais dalykais, o 
kokia būklė yra fabrikų darbi
ninkų ir sodžiaus valstiečių, 
jam, atrodo, visai nerupi. Net 

Re-apie sovietų valdžią, kurią jisai 
aklai giria, jisai, matyt, nesu
spėjo įgyti jokios nuovokos, iš
gyvenęs bolševikijoje pusę me
tų laiko. Nes jisai rašo, kad 
Rusijos komunistų partijos 
centralinio komiteto “pirminin
ku esti d. Stalinas”.

Žmones, kurie net niekuomet 
nėra keliavę į Rusiją, žino, kad 
Stalinas yra partijos sekreto
rius, o ne pirmininkas.

Visai kitaip, negu komisarai, 
jaučiasi Rusijoje paprasti 
bininkai.

Lietuvio darbininko 
nusiskundimas

Šiai, “Laisvė” praneša, 
vienas jos skaitytojas gavo ir 
prisiuntė jai laišką, kurį para
šė vienas lietuvis darbininkas, 
buvęs amerikietis, dabar gyve
nąs sovietų Rusijoje. “Laisve” 
neskelbia nei to laiško turinio, 
nei jo autoriaus vardo, tik jį 
išniekina ir šitaip pasiaiškina 
prieš savo skaitytojus:

“Iš Sovietų Sąjungos jis 
parašė savo pažįstamam laiš
ką, visaip bjaurojantį tenai- 
tinį gyvenimą ir pačią tvar
ką. Jei prisiųstasis laiškas 
nebūtų buvęs išmargintas 
stipriais plūdimosi žodžiais, 
tai butum galėję jo dalis pa
talpinti laikraštin. Jis sako: 
negalįs valgyti jokio maisto' 
Sovietuose, nes viskas bloga. 
Jis apsirgęs nuo ‘blogo- mais
to’ ir jau manąs iš tos ligos 
neišliksiąs. (Bet kaip tuo pa
čiu maistu gyvena 168 mi- 
lionai žmonių — nepaaiški
na!)”
Taigi tame ir dalykas, kad 

168 milionai Sovietų Sąjungos 
gyventojų, išimant komisarus, 
panašiai ir kenčia, kaip tas lie- 

darbininkas. Jeigu jie 
šiaip-taip išlieka gyvi, tai tas 
nėra įrodymas, kad jie neba
dauja arba kad jų maistas nė
ra blogas. Sakoma, kad “šuo 
kariamas papranta”. žmogaus 
organizmas irgi prie daug ko 
gali priprasti. Tačiau pernai 
metais spaudoje buvo žinių, kad 
Rusijoje mažiausia 5 milionai 
žmonių išmirė nuo bado ir ne
sveiko maisto.

Tą lietuvį darbininką bimbi- 
ninkų organas dabar plusta, 
kaip įmanydamas, ir jo laiško 
apie “bolševikišką rojų” neskel
bia. Bet kada jisai j Rusiją ke
liavo, (tai bimbininkai jį rekla
mavo, kaipo gerą ir susipratu
sį darbininką.

Reiškia, garbink Staliną, kaip 
kad daro komisaras Šukys (ku
ris nežino net, kokią vietą bol
ševikų diktatorius užima komu
nistų partijoje), tai busi geras. 
Bet kai tik drįsi pasakyti tiesą 
apie žmonių skurdą po bolševi
kišku despotizmu, 'tai busi pra
keiktas.

Tai juk yra aklus Tanatizmas.

(Tęsinys)

kadaYra labai nenuosaku, 
krikščioniškos meilės mokyto
jai T remia blogiausios rųšies 
žmonių išnaudojimą. Bet, deja, 
dažnai taip būna, štai katalikų 
kardinolas Bostone pasipriešino 
konstitucijos pataisai, kur- 
draudžia kapitalistams samdyti 
vaikus dirbti fabrikuose, ‘t 
leivis apie tai rašo:

‘‘Keletas metų atgal Kon
gresas yra išleidęs įstatymą, 
kuriuo draudžiama išnaudoti 
nepilnamečius vaikus stam
baus kapitalo įmonėse. Bet 
šitą įstatymą turi ratifikuoti 
(užgirti) valstijų legislatu- 
ros (seimeliai), kad jis tap
tų konstitucijos priedu. Apie 
20 valstijų jau ratifikavo j j. 
Šiomis dienomis jią buvo pa
duotas ir Massachusetts le- 
gislaturai. Bet katalikų kar
dinolas su visais savo kuni
gais pakėlė prieš j j triukšmą. 
Ir politikieriai, pataikaudami 
bažnytinėms minioms, šitą 
įstatymą atmetė, palikdami 
tūkstančius mažų vaikučių-hi 

- toliaus prakaituoti kapitalo 
vergijoj.

“Stodamas už vaikų ver
giją, kunigų bosas aiškina, 
kad valdžia neturi teisės kiš
tis į šeimynos reikalus. Ar 
varyti vaikus į fabriką, ar 
ne, tai esą pačių tėvų reika
las. Valstybė neprivalo į tai 
kištis.’’
Tas kardinolo argumentas, 

žinoma, neišlaiko jokios kriti
kos. “Keleivis” pastebi, kad 
yra įstatymas, kuris verčia vai
kus lankyti mokyklas, o betgi 
joks protingas žmogus nesako, 
kad tas įstatymas varžąs šei
mynos laisvę.

KOMISARAS DŽIAUGIASI, 
DARBININKAS SKUN

DŽIASI

amerikietis J. Šukys, 
žmona pereitą vasarą 

į Rusiją, rašo savo

Buvęs 
kuris su 
iškeliavo 
draugams į Ameriką, kad jiem 
esą labai gerai sovietų žemėje, tuvis 
Girdi:

“Viskuom esam patenkinti, 
geriaus, negu Amerikoje gy
vename, niekas mums nei se
natvė, nei liga nerupi.” 
Jo patenkinimas yra visai 

natūralūs. Kadangi šūkis Ame
rikoje buvo šioks-toks lietuvių 
komunistų lyderis, tai bolševi
kai davė jam neblogą vietą ir 
apgyvendino jį Minske, kad ji
sai galėtų tarpe lietuvių darbi
ninkų palaikyti ištikimybę val
džiai. Padirbęs kiek laiko, kaipo 
dailidė (stalius), jisai gavo už- 
veizdos, t. y. komisaro, urėdą.

“Staliorium dirbdamas 250 
rublių j mėnesį gaudavau, o 
dabar 300 rublių ir kamba
rius gaunu. Tai šitaip, bro
lau, darbininkų tėvynėje ei
nasi,” giriąsi jis 
administratoriui.
Nėra abejonės, kad Šukys tu

ri kuo pasigirti, jeigu jam su
syk, pakėlus jį iš amatininko 
darbininko į užveizdą, tapo ne 
tik padidinta alga, bet ir su
telkti “nauji, moderniški kam

“Laisvės

dar-

kad

save patenkina tikėjimu, 
šiandie tikėjimas neišsipil
dytoj jis gal išsipildys, ir 

dar rytoj, ir dar... ir taip “ad
infinitum’\ Jok ar ne taip teo
logai žmones išmokino, ar ne 
taip šventraštis jiems sako, 
“tikėk, tikėk pater noster, už 
tai dangaus karalystę gausi”. 
Tiesą pasakius, žmonės nežino, 
ką žodis “tikėti” reiškia.

Bet dalykai neįvyko, kaip 
žmonės tikėjo. Stebuklai nepa
sidarė ir, aišku, kad nepasida
rys. Juk ir buvusis prezidentas 
Hooveris (žmogus, kuris gali 
platoniškai ir beprasmiai daug 
ko pasakyti) sake, kad gerlai
kis, “prosperity”, — tai 
“už kampo”, kad už šešių 
šimtų dienų viskas vęl bus 
rai. Kas žino, ar ne šis jo

Mes sudarėm keistą vaizdą, 
jeigu butų ten buvę kam pama
tyti mus; visi apsirengę suodi
nais jūreiviškais rūbais ir visi, 
apart manęs, apsiginklavę iki 
ausų. Silver’is buvo užsikabi
nęs du šautuvu — vieną iš prie
šakio, kitą užpakalyje — apart 
didelio kalavija po juosta ir po 
vieną pištalietą kiekviename 
žipono kišeniuje. Užbaigimui jo 
keistos išvaizdos, papūga tupė
jo ant jo peties ir tarškėjo vi
sokius betikslius jur.civių kak 
bos žodžius. Aplink mano juos
tą buvo užrištdš vadelės ir aš 
paklusniai sekiau paskui irėją, 
kuris laikė vadelių galą tai ran
koje, tai įsikandęs dantyse. Iš 
visos išvaizdos, mane vedė, 
kaip šdkiką lokį.

tik 
de- 
ge- 
pa-

sakymas nuėmė jam preziden
tystės karūną. Amerikos žmo
nės dėl to Hooverį užmiršo tą 
dieną, kai jis apleido “White 
House”. Tai bus rekordas.

Iš tų Hooverio platoniškų pa
reiškimų niekas neišėjo, bet 
Amerikos žmonės iš to pagim
dė daug skanių, juokingų anek
dotų ir turėjo daug juoko.

Daug miestų ir kaimų išma
tų laukuose, kur bedarbiai bu
vo pasistatę urvines landynes 
dėl gyvenimo, buvo pavadinta 
“Hoovervilles”, kaipo jo “pager
bimui”.

(Praėjo metai. Praėjo du me
tai. Praėjo trys ir keturi me
tai. Bet stebuklas nepasidarė, 
žmonių tikėjimas neišsipildė. 
Bedarbė dar su mumis, žmonč- 
liai dar vis tebeslankioja gat
vėmis skarmaluose, kaip varnų 
baidyklės, išalkę ir be vilties 
savo ateičiai. Geriausį biznį da
bar daro miestų vietinės religi
nes draugystės, kurios parda
vinėja surinktus senus skarma
lus žmonėms-bedarbiams. Ne
spėja užrašyti kreida ant krau
tuves Idngo, kad1 bus išpardavi
mas senų drabužių-skarmalų,— 
į trumpą laiką prisirenka, mi
nios prie krautuvės durų, grū
dasi visi vidun, kad tik geres
nį ką nors pasigavus. Ir tų 
skarmalų neduoda žmonėms dy
kai. Tai tiek vertas yra krikš
čioniškas katekizmas, kuris sa
ko “nuogą pridenk, alkaną pa
penėk”.

Stebuklams neįvykus, šalies 
ekonomistai pradėjo rašyti žur
naluose apie visokius planus ša
lies ekonominiam ir industri
niam pertvarkymui. Jie siūle 
tuos planus kapitalistams; lo
giškai apie juos kalbėjo; gra
žiai juos aprašė. Tikslas tų vi
sų planų — tai buvo įvedimas 
tokių patvarkymų, -individuališ- 
koj kapitalizmo sistemoj, kurie 
galėtų sulaikyti kapitalistinę 
sistemą nuo susmukimo, ir tuo 
pačiu laiku suteikti darbininkų 
klasei šiokį-tokį pragyvenimą. 
Taip sakant, sudaryti tokį pla
ną, kuris vilką pasotintų ir ož
ką paliktų cielą.

Man, kaipo sapnuotojui, gra
žu buvo pasiskaityti tokią pla
navimų; dar saldžiau buvo sar
kastiškai sau nusišypsoti, žmo
gus gali daug ką ideališkai sau 
įsivaizduoti, gali daug ką dia
lektiškai planuoti, bet realizuo-

dideli ekcfhominiai pla-

Kiti vyrai visaip buvo apsi
krovę; vieni nešė kirkas ir kas
tuvus — nes tie buvo pirmi 
reikalingi daiktai, atsinešti iš 
Hispaniolos — kiti buvo apsi
krovę kiauliena, duona ir deg
tine vidurdienio valgiui. Aš pa- 
tėmijau, kad visos reikmenys 
buvo iš musų sandėlio; ’ ir aš 
mačiau, kad Silveii’įsfr.buvo tei
sybę pasakęs vakare prieš tai. 
Jeigu jis nebūtų susitaręs su 
gydytoju, jis ir jo sukilėliai, 
laivui pražuvus, tur būt, butų 
buvę priversti palaikyti savo 
gyvybes tyru vandenėliu ir iš 
savo medžioklės. Vanduo nela
bai butų patikęs jų skoniui; 
jūreiviai paprastai nesti geri 
šaudytojai; o apart to, turėda
mi taip mažai maisto, jie butų

buvę atsargus su paraku.
Na, taip prisirengę, mes visi 

išėjome — net ir vyras su per
skelta galva, kuris tikrai/ turė
jo pasilikti pauksrieje — ir vil
kosi vienas paskui kitą link pa
jūrio, kame du laiveliai laukė 
mus. Net ir šie rodė girtų pira
tų negerumą, — vieno buvo su
daužytas irėjo suolas ir abu bu
vo purvini ir vandenio prisemti. 
Abu laiveliu mums reikėjo neš
tis su savim, saugumo dėliai; 
ir taip pasidalinę per pusę kiek
vienam laiveliui, mes žygiavom 
link prieplaukos.

Kai mes buvome jau užsiritę, 
prasidėjo ginčai, kas link žemė
lapio. Raudonas kryžius, žino
ma, buvo perdidelis, kad butų 
galėjęs būti bent kokiu nuro
dymu ;, o ant kitos pusės žemė
lapio, kaip jus išgirsite, nebu
vo visai aišku. Tie paaiškini
mai, skaitytojas gal atsimins, 
buvo tokie:

“Aukštas medis, žiūrono pa
kalnėje, vieną laipsni į šiaurę 
nuo š. š< r,”

“Griaučių sala r. p. r. ir pa
gal r.”

“Dešimt pėdų.”
• Todėl aukštasis medis buvo 

svarbiausias ženklas. Na, o 
prieš mus, prieplauka buvo ap
supta plokštakalniu, nuo dviejų 
iki trijų šimtų pėdų aukščio, iš 
šiaurės nusitiesė į pietinę Žiū
rono pakalnę ir vėl iškilo į pie
tus į nelygią uoluotą viršūnę, 
vadinamą Laivo Vidurinio (Stie
bo kdlva. Plokštakalnio pavir- 
Šis buvo tankiai apaugęs viso
kio didumo pušėmis. &an ir

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos
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Lietuves Atoetės

GraboriaiMADOS

DR. C. MICHEL

3039 Lafayette 3572

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

„i, i,.
Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Teisybes Mylėtojų 
Draugystės ruožai

‘Chicago Tribūne" 
pradeda rengtis 
Muzikos Šventei

mus
Vie-

Tel. Cicero 2109 ir 8591

Antanas Petkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Haltted Strtri 

CHICAGO. ILL

Virš 1,000 dalyvavo apeigose 
Tautiškose Kapinėse

tėvui, broliui, drau 
pasku

4644 S. ASHLAND AVB

6600 South AeMūm Aotnv 
Phone Prospea 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

GRABOR1US it 
SALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje 

Dideli

’tės. DATA ym TUTUČIU TS, vie
ta Soldier’s iFeld.

Praeituose “festivaluoSO” da
lyvavo chorai1, dūdų orkestrai, 
solistai iŠ įvairių vidurVakari- 
ni| valstiją. 1932 metų įškilmi- 
Ise pasižymėjo lietuvaitė p-lė 
Sofija FudReViėiittė, kuri vakAr 
dalyvav “Naujienų” jubilieji
nėje iškilmėse. Ji laimėjo pir
ui^ vietų tarp solisčių.

Nei vienas lietuvių

kio ambulansas ir nelaiminga
sis darbininkas buvo skubiai 
nugabentas Į German Deaco- 
ness ligoninę, kur jam suteikė 
pagalbą.

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

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

Tel Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUf 
Telefoną* Virgin w 0036

Opposlte D:»'' s Store, 2d Floor

v ALANDOS: 
nuo 
ano

šeštadienį palaido
tas kepėjas Martinas 

Kavaliauskas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Vasario 11-tą d. įvyko Teiš
bus Mylėtojų Draugystės su- 

Susirinkimas bu-
Al įtaisau klaidą

Praeiloj korespondencijoj 
buvau pažymėjęs, kad nuo me
tinio baliaus liko pelno $149.10, 
bet tikrenybėj pelno liko 
$249.19. Taip jau pamiršau 
parašyti, kad baliuje gavo do
vanas už neėmimą pašalpos 
pet 12-ką metų sekanti drau
gai: V. Rudis, Ig. Jasiunas, F. 
Kasparas, J. Kurlandskis, J. 
Liangaudas, M. Misevičius ir 
J. Markūnas.

Teisybės Mylėtojų Draugys
tės korespondentas.

— Steponas N ar kis.

it graži 
ja dykai 
ICHER AV

Juozas Beinebc (viršuj), Pa
ryžiaus advokatas, buvęs redak
torius ir rašytojas ir Andrė 
Hesse, atstovas, kurie stojo dvi- 
kovon, kad išrišti ginčų dėl 
Staviskio aferos. Nors jie pa
leido po du šūvius, bet vienas 
kitam nepataikė.

3039 — Paprasta rudeninė suknelė, 
tinka iš Bile materijos. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 
ir 40 coliu per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
kiai\parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Likimas kartais iškerta labai 
keistų šposų, štai paimkime 
Robertą Gaslerį, 1730 W. 99th 
Street. Per ilgus metus dirbo 
įvairiose vietose uždarbiauda
mas pragyvenimui. Darbas ge
rai jam sekėsi. Jokių didesnių 
nelaimių bei nuotykių neturėjo.

Užklupus kraštą bedarbei, ir 
jis, kaip daugelis kitų, darbo 
neteko. Nedirbo ilgoką laiką. 
Tik paskutinėmis dienomis ne
tikėtai gavo pranešimą iš Cra- 
cker Jack Company, 65th ir 

‘Cicero avenue, kad grįžtų.
Nudžiugęs ir pilnas energi

jos, Gasleris nuvažiavo dirbti. 
Bet vos pradėjo dirbti, mašina, 
prie kurios buvo pastatytas, 
pagriebė jo dešiniąją ranką ir 
ją sutriUškiho.

Tuojau pašaukta J. F. Eudei-

Oftso Tel. Boulevard 5915 
Rez Tel. Vieton 2343

“Amerikos studentas 
versus Lietuvos stu
dentas0 moksleivių 

susmukime

DR. A. L YUŠKA 
2422 W. U»rqtutti Rd. 

kampas 67tb it Artesian Ava 
r Telefonas Grovehil) 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, seredomis po pietų i« 

nedėliomis pagal susitarimą.

dėl šiuomi pareiškiu, kad pra
dedant šiuos metus aš laiky
siuosi konstitucijos patvarky
mų. Kitaip ir būti negali. Ku
rie negalite atsilankyti į susi
rinkimą, išduoti raportą laišku 
o jai nenpHte būti “turbacija- 
mi” tad išsiimkite pasportą ii 
busite liuosi.

Pirmą diena prie 
darbo ir neteko 

rankos

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th SL 

CICERO. ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEUS
756 W. 3Stb SL 

vCoi. oi )5tb 8 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 6904
Jfiso valandos) nuo 2-4. nuo 7-> 

Ncdėldiemau pagal sutarti

Vienas iš stambių Chicagos 
(Mėnraščių, “The Chicago Tri
būne” praneša, kad jau prade
da rengtis surengimui 1934 
Metų Chicagos Muzikos šven-

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
Ofisu tai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Oftob Tel.i Boulevard 7820 

Namą TeL* Prospect 1930

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- /jy. 
racijos. Pig i o m i s 
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

čių, tai ukrainų, tai bohemų, 
tai lenkų chorai, vienai kuriai 
lietuvių organizacijai reikėtų 
padaryti pradžią ir iškilmėse 
dalyvauti. Smulkesnių informa
cijų ir įstojimo blankų galima 
gauti “Naujienose”.

J. J. BAGDONAS 
I

Liūdnoje valandoje paveskite savo 
rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Td. RBPUBUC 1100

Turiu Automobilius visokiems etika 
lairii'1 ’ kairia prieinama 

3319 ’ Lituanica Avenue 
CHICAGO ILL

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. I8th St
Tel Monro* 3377

Pbone Hetnlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Weslern Avenue 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaL vale. 

Nediliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Ofiso Tel Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaiką ir viaų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street 

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

dieną.

Lachavich ir Simus
UETtTVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 25 U 

2314 W 23rd PL Chicago 
SKYRIUS)

1489 S. 49 Ct.. Cicero. ŪL 
Tel. Cicero 5927

šeštadienį po pietų Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse buvo pa
laidotas žymus Brighton Parko 
biznierius-kepėjas, Martinas Ka
valiauskas, 2457 W. 46th PI., 
kuris mirė pereitos savaitės 
pradžioje.

Laidotuvėse dalyvavo virš 
1,000 velionio giminių ir drau
gų, kurie, nežiūrint Šalčio, at
silankė į kapines, kad suteikti 
velioniui 
gui ir kolegai biznyje 
tinį patarnavimą.

Prie karsto kalbėjo V. B. 
Ambrozaitis, prabilęs į susirin
kusius ir anglų ir lietuvių kal
ba. Taipgi dalyvavo tūlas dai
nininkas ir p. Grušas su kom
panionu — kornetistai.

Tarto palydovų teko pastebė
ti pjZ Narvydus, D. 'Pivoriūną 
(gfabnešį), J. Bložį, velionio 
giminaitį,- ir kitus plačiau žino
mus asmenis. Laidotuvėmis rū
pinosi graborius A. Masalskis.

Kons. Kalvaitis paskaitoje fili* 
rodė skirtitmą tarp abiejų 
tipų; vieni — politiniai teo
retikai, kiti fiziniai praArtiČ- vienas lietuvių choras
ki tinai. Chiėagoje ar apielinkėje* ikišiol

_______ Tribūne muzikos šventėse ne-
L. U. C. (Lithuanian UniJda’yvavo, bet iš praeities rezul- 

versity Club) užsibrtžęs pa-Mu matant, kad, paprastai, 
tiekti šį rezonę visą eilę jdo- pirmas vietas laimi svetimtau- 
mių viešų paskaitų įvairiau- ' 
siomis temomis kurias skaitys 
daugelis žymių musų visuo
menės atstovų. Iš prelegentų 
sąstato sprendžiant, galima ti-r 
kėtis, kad tos paskaitos buš 
įvairiausio pabudžio. Jos, be 
abejo, suteiks daug dvasinio 
peno ne tik mokslus einančiai 
jaunuomenei, bet ir senesnių- 
jai musų tautiečių kartai.

įvadą į šių įdomių paskaitų 
seriją padare konsulas p. Kal
vaitis vashrio 22 d. Lietuvos 
Konsulate, 100 E. Bellevue PI. 
Savo tema: “Palyginimas Lie
tuvos ir Suv. Valst. studentų 
typų” prelegentas konkrečiai 
apibudino šių dviejų šalių stu
dentų charakteringiausius bu 
do bruožus. Gražiai įliustruo- 
tais palyginimais jis paliete] 
Lietuvos studento pirmuosius 
mokslo metus, kaip yra' sun
ku tiems musų ūkininkų sū
nums ir dukrelėms pamesti 
primityvius provincijos gyve
nimo papročius ir prisitaikinti 
prie kultūringesnės miesto at-j 
mosferos. Auklėjami visai ki
tokio typo, negu Amerikos, 
mokslo įstaigose, gyvendami 
nuolat kunkuliuojančiam poli
tiniam sūkury,Lietuvos studen
tai užbaigę mokslą išeina į vi
suomenę politiniais teoreti
kais.

Tuo tarpu Amerikos studen
tas, auklėjamas šalyje kur vis
kas paremta greitu protavimu 
ir veikimu, kur mokslo siste
ma paremta daugiau praktiš
kais principais, lieka fiziniai 
praktišku typu. Palyginda
mas Lietuvos ir Amerikos stu
dentų teigiamas, ir neigiamą
sias budo puses prelegentas 
pastebėjo, kad Lietuvos stu
dentų gyvenime perdaug įsiga
lėjusi politikavimo epidemija, 
gi Amerikiečiai studentai taip 
pat perdaug periimti sporto 
epidemija. Baigdams savol 
įdomią paskaitą prelegentas 
ragina Amerikos lietuvių kil
mės studentus daugiau domė
tis politiniu gyvenimu parody
ti daugiau aktivumo pagerini
mui taip žemai puolusio Ame
rikos politinio gyvenimo.

Ragino studentus taip pat 
būti kultūriniais Lietuvos pa-j 
triotais, semti kas gera iš Lie
tuvos ir duoti Lietuvai kas vra 
gera šioje kultūringoje šalyje.

Užsibaigus paskaitai tęsėsi 
įdomios diskusijos, kuriose 
dalyvavo ir atsilankė į L. U. C. 
posėdį svečiai. Ypatingai svei
kus ir nuoširdžius patarimus 
studentams pateikė gerbiamas 
daktaras Davidonis. Jo filo
sofinių minčių rišimu gėrėjosi 
visi dalyviai.

Abelnai tarus, ši rimta p. 
Kalvaičio paskaita išjudino 
Amerikiečiuose studentuose 
susidomėjimą bendradarbiauti 
daugiau su užjūrio kolegomis. 
Jie pažins geriau kitų ir savo 
klaidas, kurių ateityje stengsis 
vengti

parodančią mažiau*^ 
stvda atkreiptam į mc 
Kreivos akvs atitaiso 

nuo 10 iki 8 v. Ne

Dr. Charles Sega)
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VA 

Nuo 10 iki 12 vaL

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja ai $25.00 h angina* 

Moderniika koplyčia dykai. 
h68 W \8th St. Ttl. Ctntl 6174 

CHICAGO ILL

sirinkimas
vo gyvas ir entuziastiškas. Ma
tyti kad teisybiečiai yra pasi
ryžę veikti ir auklėti savo 
Draugystę visais galimais bu
dais.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Mome SU prie Clark 
Telefonas Statę 7880; Valandos 9 iki 5 

W. Sido: 2201 W. 22 SL (Cermak Rd.) 
Pancdėlio. Scredos ir PMnyčioK vak. 0 iki O 

Telefonas Canal 6122
Natttaf: 6459 S. Rrickvrell Street 

Utarninko, Ketvergro ir Subatos vak. 7 iki O 
Telefonas Republic 0000

9 iki 11 valandų ryt* 
6 iki 9 valandai rakars

Pbone Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’TS 
Dentistas

1645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

vaiandoi nuo 9 iki 8 vakar.
Scrvdoj pagal sutarti *

r TĖVAS ,’
Jeigu Norite Dailumo NebrahgUttio 

Laidotuvėse........ Pašaukite...,....

REPublic 8340
5940 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių eu firma tuo pečiu vardu)

Kaip ir kiekvienais metais 
rengs “Chicagoland Music 
Festivol.”

756 W 35th St
Cot of Hth V Halsted Su. 

Of«*n vaiandos ano

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦442 South Wttt9tn Avsno* 

Tel Lafayette 4|46

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso

Ofisas it Akinių Dirbtuv. 
756 Wesl 35th St 

kampas Halsted St
Valandos nuo 10- 4 nuo b ik> 

Nedėliomis 10 iki 12 va), ryto

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th SL 

Ofiso valandos 2 ik) 5 ir 6 iki 8 
* Ofiso telefonas Hetnlock 6141

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 84 iŠ 

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

Ofiso TeL Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

Vai.—8:80 A. M. iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

I •1 ano 6(30-8*48 
NedUdiertan pagal sutarti

DR. VAITUSH. OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių S pečiai iita» 
Palengvins akių įtempimą kuris ėst 

priežastim* galvos skaudėjimo svaigina 
akių aptemimo nervuotutno (kaudam. 
akių karštį atitaiso trumparegystę ir to 
liregystę Prirengti teisingai akinius V 
suose ati tikimuos* egzaminavimas daro 
mas su e’ektra 
klaidas Speciali 
kvklo.< vaikus 
mos. Valandos 
dėlio.į nuo 10 iki 12. Akiniu kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atitikimų akys at> 
taisomos be , akinių. Kainos o< 

giau kaip pirmiau
4712 South Ashland Avė. 

Pbone Boulevard 7589

A L Davidonis, M.D.
1910 So. Michigan Avenue 

Tel Kenvrood 5107
V * LANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

«pan tvtntadunto it kttvtrtadunto^

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbon* HEMLOCK 782>

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir oedėliomis pagal sutąrtj 
Rttidtnciįt 663) So. Ctdifotnio Aot- 

Telefonas Republic 7868

Musų klaidos
Kaip visur taip ir pas 

be klaidų nettpsieinuma. 
ha iš didžiausių klaidų 
kad mūšų draugystė suside
danti iŠ 600 riarhj neturi savo 
daktaro kvotėjo. Ir ačių tam 
tūluose atsitikimuose pasidaro 
labai abejotinų išmokėjimų. 
Turint savo daktarą draugystė 
sutaupytų daug pinigo.

Nariai įsitempkite
Pastaruoju laiku nariai-ėš 

labai nerangiai lanko ligonius, 
o kūfie ir lanko, neišduoda ra
portus susirinkimuose. Ir ačiū 
tam nariai-ės sekretoriui už- 
mėtinėja už neuždėjimą pa
baudų pagal konstituciją. To-

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS tini* 4 Butopot ir oil fttoktihuoft 
ttnojoj autoj. 

VALANDOS 10 12 A 
’ 0 P M Sekmadieniai* it ketvirta 

dieniais pagal susitarimą.
<335 So. Halsted St 

TU BOULEVARD •!**

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez ir ofisas 2859 S. Leavitt 81. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vaL vakare. Nedalioj sulig sutarties 

2408 W. 63rd SU CHcage

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Pbysical Therap* 

& Midwife 
6109 South Atbuki, 

Avtnut 
W ? Pbone

Hemlock 925? 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar U 

•'“ Son’n®,e duodu ma 
MaSe «lectric treat- 

iMBkvy meni ir magnetu
blankets ir t- t. 
Moterimi tf tnergi 
noms patarimai 
vanai

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

A. MONTVID. M. D
West Town State Bank Bldg 

2400 W Uaditon St.
Vai iki 3 po pietų. 6 iki • »ah 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvridk 0597

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Ade.
Tel. Boulevard 2800

<es. 6515 So. RochtoM ft
Tel Republic 9723

Lietuviai Daktarai 
A menko* Lieravtų Daktaro Onasno* 

Nariai.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
«631 South Athlund Avontu 

Ofiso valandosi
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietą

7 iki 8 vai. Nedil nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 1200

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio 'dalis.-

LOVEIK IS
Kvietkininkas

GėlČN Dėl Vestuvių, Bankietartia n 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
<316 So. Halsted St., Chicago. UI. 

Phone Boulevard 7814

DOS:
i. nuo 2 iki 4 

vai.' po pietų ir nuo’7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų. _

Phone MIDWAY 2880

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas pei >5 ats 
tos kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
Akušeri*

Gydo staigias u cbroniikas ligas vyrų 
moterų, u vaikų pagal naujausius me 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
i amu

Ofisas ir Laboratorija* 
1034 W. 18th SU netoli Morgan SL 

valandos nuo 10- -12 pietų ir 
*nc 6 iki 7130 vai vakaro

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hpds Parh 6755 ar Central 7464

Laeitiviąj Uafc tarai

DR. MARGEKIO
PRANEŠIMAI.

Persikeiui* | erdvesni n patogesni vieu 

3325 So. Halsted SL 
Valandos- ano 10 rytu iki 2 po pieta 

tr nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais ano 10 iki i 3 

Pbon* Boalevatd 8483

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. IM.

čia įdedu 15 centą it praba at

siųsti man pavyzdį No

Mitros ............................ .. per krutini

....J....

(Vttdas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)



įspūdingai ir iškilmingai 
“Naujienos” atšventė 

Jubiliejų
Nepaprastas programas pabrėžė dienraš
čio 20-tų metų sukaktuvių iškilmes Ash

land Boulevard Auditorijoje

Pirmadienis, vas. 26, 1931

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS

O “Naujienas” 
reiškė tai visuo* 
prisirišimą prie 
tarnauja, kuriai

,įi)ii( jiiiiiin.iVniiĮiiiijiĮiii.ii

Business Service
Biznio PatamavimaB______

l ei. Y arda 3408
UCTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos
N u veža m e ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ :R PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
.so Halsted St Chicauo. Iii 
Ofisas 3406 S. Halsted St.

—O—

naudingam lietuvių tikslui. 
Reiškė savo dėldhgutną, prisi
rišimą prie “Naujienų” drau
gijos, kurios visuomet priėmė 
jas po savo sparnu; reiškė 
“Naujienoms” savo meilę ir 
prisirišimą angliakasiai, kal
viai, siuvėjai, gydytojai, advo
katai, slaugės, krautuvininkai, 
kurių reikalų apgynime “Nau
jienos” nuolat budėjo.

P. CONRAD
PHOTOGRAF1STAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

Originalis, nuo pirmos iki ric su ypatingai pamėgimu Ii 
paskutinės eilutės, nuo pirmos svaidė žinias į gurbą, kad vė- 
iki paskutinės gaidos, kurią liati jas iš ten tempti ir krauti 
sudainavo visuomenė sveikin- į špaltas; matė kokios tos ži- 
dama “Naujienas”, buvo tas nios yra “ar storos, ar plonos, 
kūrinys ir vaizduotė, kuri va- ar geros, ar blogos”, matė ze- 
kar vakare buvo pastatyta cerius “pramuštgalviams” re- 
Ashland Boulevard Audito- daktoriams velnių duodant... 
rium, kur įvyko “Naujienų”' Įspūdinga buvo toji vaizduo
čių Metų Jubiliejaus iškil- te, kurioje dailė, mokslas, tėk
mės. ’nika, sportas, visuomenė reiš-

Minios žmonių, kurios atsi- kė savo dėkingumą “Naujie- 
lankė j tas didžiules iškilmes noms” — “Miss Naujienos” as- 
matė prieš save į komiškus rū
bus apvilktą laikraščio užkuli
sių gyvenimą; redaktorius, ku-

««
menyje, už 
kurią musų 
mct ištiesė

Rodė visa lietuvių visuome
ne kaip “Naujienos” brangina, 
myli, gerbia, 
iš savo pusės 
menei savo 
jos, kuriai ji 
ji nušviečia kelią, kurią veda 
prie šviesos žiburio, kurią my- 

Ir tuos jausmus “Naujie*4 
nos ” per “Miss Naujienas” iš
reiškė paskleisdama jų simbo
lius — rožes, tarp visų tų, ku
rie reikšmingo Jų gyvenimo 
etapo užbaigimo proga, atėjo 
“Naujienas” pasveikinti.

Neužmirštamas tai buvo 
spektaklis...

Žemiau telpa smulkus Va
karo programas su visų daly
vių vardais ir rolėmis, kurias 

turėjo. Vaizduotėje ir 
Redaktorių Ruošoje” daly-

pagalbos ranką, jie 
dienraštis visuo- 
geram, kilniam, 'vavo virš 300 žmonių

Du nariai naujo Franci jos 
kabineto, sudaryto premjero 
Doumergue. Viršuj 
Henri Petain, kuris 
ministeris ir Andre
(apačioj) — yalstybės minis<te- 
ris be portfelio.

maršalas 
yra karo

Tardieu

LSS. Centralinėa kuopos susirinki
mas jvyks trečiadieny, vasario 28 d. 
8 vai. vakare, Naujienų name,, 1739 
So. Halsted St. Prašome vipų drau
gu būtinai atsilankyti nes bus LSS. 
Pild. Komiteto rinkimai. Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų it 
Kliubų Bridgeporte metinis susirin
kimas ivyks utarninke vasario 27 d. 
1934 m. 8 vai. vak.„ Chicagos Lietu
vių Auditorijos salėje, 3133 South 
Halsted St.

Draugijų, Kliubų ir Kuopų prigu
linčių prie Susivienijimo Atstovai ir 
visti Administracija i minėta susirin
kimų meldžiame pribūti, bus daug 
dalykų dėl apsvarstymo, ir taipgi bus 
rinkimai Susivienijimo naujos admi
nistracijos.

Tarnas Janulis prez.
M. Z. Kadziauskas sekr.

5325 W. 23 Place.

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

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

NEW YORK ..............„.......... $ 7.00
LOS ANGELES .............   $25.00
1 visas kitas vietas žemiausios ra tos.

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

Redaktorių Ruoša
Komiška Muzikalė Peržvalga 
žodžiai Kl. Jurgelionio 
Muzika Petro Sarpaliaus 

’ Orkestracija George Victoro
Veikiantieji Asmens, eilėje jų pasirodymo 

scenoje.
Naujienų Pardavėjos ir Pardavėjai 

Vaikų ir Mergaičių Choras
REDAKTORIAI:

Pirmas ...........
Antras ..... ........
Trečias ..............
Ketvirtas ..........

NAUJIENOS:
Pirma ............ ....
Antra .............
Trečia ...............
Ketvirta ........ .
Penkta ..........
šešta .........
Septinta ............
Aštunta ........... .
Devinta .........
Dešimta .............

LIETUVOS ŽINIOS:
Pirma ...... ..... ....
Antra .................

Trečia ..............
Ketvirta ............
Penkta ...............
šešta .................
Septinta .............

POEMA: .....................
KORESPONDENCIJA:

Stonis Staniuliutė Voight
R. Matijošaitis

... Helen Vespender 
...... Aldona Miller 
.......... Aldona Gura 
...... Frances Borisas 
Helena Comenduley 
....... Adelė Petraitis 
..... Mariona Ascilla 
..... Mildred Butkus

A. Ažukas 
V. Ascilla 
V. Tarutis

J. Puišis

.. Bronė Tverijonaitė 
.... Anita Novickaitė 
Helena Vespenderaiiė 
..... Albina Trilikaitė 

Jadvyga Geštautaitė 
... Julia Gurevičiūtė 
.... Jozefina Markus 
. Helena Strelkoįvski 
....’ Antoinette Kairis 
....... Leoną Asciliutė

Vera Slradomskaitė 
............ Julia Gapšis 

Anelė Zabukienė 
Ona Kačarauskienė 
Vanda Bijanskienė 

... A. Miščiukaitienė 

........ Nora Gugienė

......... Aldona Malela

PRANEŠIMAS:
CHICAGOS

Pirma
Antra

APYSAKA:
Leonora A. Nimhosk (Nemčauskaitė) 

ATSIŠAUKIMAS: .....................  Pr. Sadauskas
APSKELBIMAI: 

Pirmas .... 
Antras ....
Trečias .... 
Ketvirtas . 
Penktas ... 
šeštas ...... 
Septintas 
Aštuntas . 
Devintas . 
Dešimtas . 

PROTESTAS: . 
KONTESTAS: 
MADOS: 

Pirma .....
Antra ....... 
Trečia ....
Ketvirta .. 

BUS TOLIAU: 
EXTRA: ..........
PAIEŠKOJIMAI 

Pirmas ... 
Antra .....
Trečias .... 

ZECERIAI: 
Pirmas .... 
Antras ....

ŽINIOS
..... P. Miller 
A. Tavistaitė

........... J. Sharelis 
.......... J. Venckus 
....... C. Matekunas 
........ L. Lapinskis 
...... . J. Pateckas 
........ . A. Grigas 
......... A. Bagdonas 
........... J. Laucius 
..... A. Maskaliunas
.... Bronė Tumiutė 
Adelė Rakauskaitė

Helen Valeninaitė 
......... Jean Šoris 
.. Mildred Butkus 
.... Marion Ascilla 

Eleanore Lileikis
Adelė Petraičiulė

Mary Kudulis 
Estelle Kaulas 
\ Comenduley

J. Kemėšis 
. P. Miller

II 
Jubiliejaus Kalba ........

III
Naujieną Reiškimo Vaizduote

Miss Naujienos
Apšvieta .........
Pažanga
Išmintis ..........
Dailė 
Mokslas ..........
Darbas ............
Tautos Meilė

... Pius Grigaitis

....... Biruti Laučiskaite 

....... Albina Trilikaitė 
.... Adelė Rakauskaitė 
... Vera Slradomskaitė 
... Jadvyga Geštautaitė 
.____ . J. Sharelis 

J. Puišis
.................... Jean Šoris

Leoną Ascilla
Josephine Markus 

Darbininkų Vienybė Ann Vičas
• Helena Vičas*

Kultūra ......
Daina ...... ...

Muzika ........
Drama  ..... 
Komedija .... 

” Tapyba ..... .
Arkitektura 
Skulptūra ... 
Literatūra
Istorija ......................... Florence Oshell
Poezija ......................... Eleonore Lileikis
Teknika   ............. ...:.....Olga Runkis
Aviacija asmeniškai

J. R. Janies-Janušauskas
PLAUKIMO Sportas asmeniškai musų čampio- 

nė ........................  Ema Shemaitiš
ANGLIAKASIAI:

V. Harus, P. Miller, J. Harmon
PATARNAUTOJOS:

Genevieve Mdieika, Mary Navas, Ann 
Urban, Bert ha Kremien.

KALVIAI: ........ L. Lapinskis, M. Chepas.
ŠEIMININKĖS: Mrs. 'Etftabeth Grigai. 

Mrs. Kemėšis, Mrs. Conrad.
SIUVĖJAI: B. Numojuskis, E. Tanis, A. Blojas
SIUVĖJOS: Mrs. Balčiūnas, Anne Ralįsį, Agnės

Bernotą. r U ■ h 1
GYDYTOJAI: ..............  A. Vilis, J. Vilis
SLAUGĖS (nursės): Bernice Grybauskas, Venus 

Tumosa, Florence Petrol, Johąnna No
reika, Casmera Suzevickis

ADVOKATAI: ........... . J. Miller, GVGrigai
STENOGRAFĖS: Mary Malins, Francės Ma

kūnas, Marion Langis, Helen Vičas :
APTIEKORIAI: .... A. Maskoliūnas, J. Kemėšis
GROŽIO ŽINOVĖS: Alice Davidonis, Mary 

Jodson, Eleanore Wushkt, Ann Wal$- 
chis, Amelia Razmus

MĖSININKAI: ........ Steve Dering, J. Venckus
REAL ESTATE AGENTAI: .

J. Laucius, A. Bagdonas
SPORTAS — VYRAI: Football: E. Čepulis, 

Baseball: P. Shemaitiš, Bokso ir Risty- 
nių: B. Bruknis, F. Mason, Golfo: E. 
Bložis, Hockey: J. Patickas.

SPORTAS — MOTERYS: Tennis: Antoinette 
Kairis, Aldona Gulbin, Helena Strelkoįv- 
ski, Golf: Min Miller, Min Jdcobs

DRAUGIJOS:
Chicagos Lietuvių Draugija 
Simono Daukanto Draugija 
Moming Star Club 
Illinois Lietuvių Pašalpos KHubas 
Lietuvos Dukterų Draugija t 
Vaidylos 
Namų Savininkų Draugija 
Lietuvių Liuteronu Draugija 
South West Politikos Vyrų ir Moterų 

KHubas /
Didžio Lietuvos Kun. Vytauto Draugija 
SLA. 134 Kuopa
Lietuvių Moterų Apšvietos Draugija
20 Wardo Liet. Politikos ir 'Pašalpos 

KHubas
Liet. Unity Pašalpos KHubas
SLA. 125 Kuopa

v Moterų Politikos Lyga 
LSS. Centro Kuopa

^LIETUVIŲ PILIEČIŲ; BROLYBĖS KLUBAS,

LIETUVIŲ JAUNUOMENĖ: Helen Rimkųst 
Estelle Rimkus, Mary Goldų, Emilu vb 
čas, Sally Aleksiunąs, Albiną Aleksiunas, 
Ann Butvilas, Anicetta' Starn, Marion 
Langis, Eve Rackas

LIETUVIŲ VISUOMENĖ: .
Dainininkė Sofija Paškevičiūte 

Dainuoja Pasyeikihihio Dainą Naujienoms.
Pertrauka 15 minučių 

įil z ii / 

* Didysis Maršas
GBAND MARCH 
r V' v- ' 

šomr -

ALTASS ŽINIOS
■ . ■; ; ;l‘: i ./■ •..

Bridgeporte organi
zuojamas Transat
lantinio skridimo 

komitetas
Pirmasis susirinkimas 

sakanti ketvirtadienį, 
March1 d., Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted Street.

kovo-

A' *
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DAUG ŠILUMOS, mažai pelenu 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas 
Black Gold. Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4 75 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest 2011

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Kaz. Mineikio, gyvena 
Chicagoj. Tegul atsišaukia po ant
rašu 3430 So Emerald Avė, pirmas 
augštas.

MORTGAGE RANKERS

RE A L ESTATE
Biznii pamztortM teiiingcm*

NSURANCE NOTARY PUBLK 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONU* 
»UNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PAIEŠKAU širvinsko, kuris gyve
na Chicago, III., jo brolis Bonifacas 
Širvinskas mirė gegužio 27 d., 1933 
m., E. St. Louis, III. yra svarbus 
reikalas su juo susižinoti. Kas apie 
jį žino arba jis pats meldžiu greitai 
pranešti už ką busiu dėkinga.

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA dviejų vyrų dirbti ant 
ūkės. Geri namai, apsirengimas, ir 
valgis, be algos. Rašykite Box 82, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Pniiraiykitr | mošą apnik*

TEL LAFAYETTE 1083

'608 West 47th St

Transtatlantinio skridimo 
rėmėjų eilės diena iš dienos 
plečiasi, JtraufcddHibš vis pla* 
tešhes lietuvių minias į tą kil
nų darbą.

Iki šiol nuošaliai stovėjusi 
Bri(|geporto kolonija dabar 
taipgi sujudo ir nusprendė or
ganizuoti vietinį komitetą, ku
ris rūpintus sukelti lėšų finan
savimui J. Janušausko skridi- 
mm. ..

Kad darbas butų pasekmin- 
gesnis keletas vietos veikėjų, 
a ts toy au j ančių visas svarbes- 
niąsąis lietuvių sroves;' suma
nė šaukti visuotiną Bridgepor
te gyvenančių lietuvių susirin
kimą, kuris įvyks ketverge, 
kovo-March 1 d., Lietuvių Au
ditorijoje, mažojoj svetainėj, 
7:30 v. v.

šiame susirinkime bus iš
rinkta pastovi komiteto valdy
ba ir nustatyti planai, kuriais 
butų galima pasiekti kuo ge
riausių pasekmių.

Todąl malonėkite visi, ne
žiūrint skirtingų pažvalgų, at
silankyti į šį susirinkimą ir sa- 
vo finansine arba moralinę 
pagėlbą pagelbėti, tam spar
nuotam lietuviui, J. Janušaus
kui, perskristi Atlantiko van- 
denyną ir laimingai nuskristi į 
Lietuvą;

Laik, Sekr. A. Vaičaitis.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

Help VVanted—Femaie 
Darbininkių Reikia 

•**<-a#**^^^a^mwwwJ^******w*' -***•***-

REIKALINGA moteris į valgyklos 
biznį su maža šeimyna, arba be šei
mynos, prižiurėjjmui valgyklos biz
nio, kuri gali išvažiuoti iŠ Chicagos. 
Kreipkitės i Barbei* Shop, 53 East

Furniture & Fixtures

s-ji
L 
■.:‘v
M#

1'^’ s®

junu

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0808

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

Furniture & Fix turės
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI rakandai — visi 
sykiu arba atskirai. Taipgi pasiren- 
duoja 6 kambariai. 657 W. 18th St.

Trečiadienį šaukia 
LSS. čentr. kuopos 

susirinkimą
” . .... ' .'»*( J » 1 *' ' ■ '■ . ....

t^ėčiądįėhĮ vakare “Naujie- 
niį” ofisą Įvyks Lietuvių Socia
listų Sąjungos centrAlinės k\io- 
pos susirinkimas, kuriame ragi
nami dalyvauti visi nariai. Su- 
Slrinkimas bus svarbus tuo, kad 

Pildomojo Komiteto rin- 
Susirinkimo pradžia 8 v.

vak.
;; .....................

Nauji aukotojai
............ ........■'■■■.... .

į ALTASS fondo nariais tapo 
sekami lietuviai: D. Poška, 
7Ž0O Šputli Wood Street ir p. 
StUparas, 227 S; Cicero avehue. 

hAulfavb po W). Ačiū.

'■i' -'i '

£•

Chicagos Lietuvių 
Draugiją

V ra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
-ulturos Draugija.

( narius priimami vyrai ir mo- 
erys nuo 15 iki 48 metą. Ligoje 
tašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
bariai įstoję Draugijon gali gv- 
/enti bile kuriame State—-valsti- 
io.1—pašalpa ir pomirtinė išmo
tame. Nariams nėra bausmių už 
telankymą 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 teisą svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

Business Chances
■ _ _. Pardąyiniui Bizniai________

AUKSINĖ PROGA
Savininkas turėdamas 2 biznius 

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

Randasi ant transfer kampo, ge
roj vietoj.

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

K. J. MACKE 
2346 W. 69 St.

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

BARGENAS. Pardavimui arba mai
nymui augštos rųšies, pelninga re- 
tauracija. 1947 W. 51st St. Telefonas 
Yards 2186.

PARDAVIMUI Tavern ir Restau- 
rantas, parduosiu visa arba priimsiu 
atsakanti partnerį. 2142 St. Charles 
Rd. Bellwood, III. Tel. Bellwood 9612.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

OZANNE, 
4356 No. Leavitt St 

Tel. Irving 5169.

YOURtYEO 
Night and Moming to keęp 
thetn Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free “EyC Care** 
or “Eye Beauty" Book

Murinę Co., DepU B. S., 9 E. Ohio St.,Chk«to

BARGENAI
Marąuette Park apielinkė. 10 Da

tų, atrodo kaip naujas, kaina $20,- 
000. 4 flatų muro namas, kaina $8,- 
500. 2 flatų naujas muro namas $6,- 
500. Bungalow su vėliausios mados 
Įrengimais, kaina $4,000. Taipgi, ku
rie norėtumėt išmainyti pirmus mor- 
gičius, namų arba lotą, kreipkitės 
pas A. GRIGAS, 6755 S. Western 
Ave„ tel. Grovehill 1038.

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

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

Tel. Victory 0765




