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kodeksus
Paskelbė NRA kritikams 12 punktų pro
gramą reformavimui kodeksų. Stovi už 

didesni trumpinimą darbo valandų 
ir augštesnes algas

WASHINGTON, vas. 27. -- 
NRA administratorius Hugh S. 
Johnson sušaukė NRA. kriti
kus ir pirm negu jie spėjo pa
reikšti kritiką, pasakė jiems ii 
goką kalbą ir paskelbė 12 punk
tų programą reformavimui ir 
pakeitimui esančių kodeksų.

Atskiroms industrijoms bus 
leista pakeisti kodeksus tik ta
da, kada jos įrodys, kad tokis 
pakeitimas yra būtinai reika
lingas.

Reformavus kodeksus busian
ti pradėta griežtesnė Mėlinojo 
Aro pildymo kampanija.

Jo kalba buvo taikoma ne 
tik susirinkusiems kritikams, 
bet ir visai šaliai, kuriai ji bu
vo perduota per radio. Jis už
ginčijo NRA priešininkų tvir
tinimus, kad NRA neišpildė sa
vo prižadų ir pareiškė, kad in
dustrinis programas bus tę 
siamas toliau.

Paskelbęs savo reformų pro
gramą jis atidarė susirinkimą, 
kuriame kiekvienas susirinku
sių galėjo pareikšti savo kriti
ką ir kiekivenam buvo duota 
mažiausia 15 min. laiko kal
bėti.

Tokių kritiko susirinkimų 
bu; visa eilė.

Svarbiausios siūlomos kodek- 
reformos liečia tolimesni 

limpi imą darbo valandų ir 
kėlimą algų, apsaugojimą ma
žųjų biznierių, įvedimą varto
tojų atstovybės ir šalinimą aš
trios kompeticijos.

Sekamos yra 12 reformų, ku
rias jis yra numatęs kodek- 
suoseė:

1. Vienodesnės taisyklės kai
nų stabilizavimiri, kur reika
linga pašalinimui aštrios kom
peticijos.

kodeksų vykinimo prižiūrėjimo 
administracijų.

11. Vienoda valdžios atstovy
bė prie vykinimo prižiūrėjimo.

12. Platesnis kodeksus pasi
rašiusiųjų naudojimas paruoštų 
būdų susitaikymui ginčuose su 
darbininkais.

Trys išteisinti bul 
garai išskrido 

Rusijon
Išteisintus dėl reichstago pade

gimo bulgarus nacių valdžia 
slapta išsiuntė lėktuvu į Ma
skvą

MISS NAUJIENOS SU SAVO SARGYBA

BERLYNAS, vas. 27. — Di- 
mitrov, Tanev ir Blagoi, bul
garai komunistai, kurie buvo 
kaltinami dėl reichstago rūmų 
padegimo, bet liko išteisinti, 
šįryt slapta liko išgabenti lėk
tuvu į Maskvą. Lėktuvas su
stos Kaune ir kaip šįvakar jie 
turėtų pasiekti Maskvą.

Nors jie buvo išteisinti, bet 
/isą laiką buvo laikomi kalėj i 
me, nežiūrint Rusijos pastan- 
oų juos išsigabenti į Rusiją. 
Rusija net ir pašuto jiems su
teikė. Kodėl jie dabar tapo 
taip paslaptingai išgabenti Ru
sijon, naciai nesako. Galbūt 
bijojosi, kad Gpering neįvykin- 
ą savo grūmojimo išžudyti vi

sus kaltinamus, nežiūrint to. 
kad teismas juos ir išteisintų.

Demokratų bosai ne 
simaišys Į lokales 

nominacijas
WASHINGT()N, v. 27. —Ge

neralinis pašto viršininkas ir 
demokratų pirm. Farley paskel-

2. Tinkamesnes taisyklės pa- ^a(j demokratų nacionalis
šalinimui pardavinėjimui že
miau gamybos kaštų.

3. Vienodos algos ir darbo; 
valandas besivaržančiose 
dustrijose.

4. Vienodas klasifikavimas 
apiclinkiy dėl žemesnių pieti
nių valstijų algų.

5. Tolimesnis trumpinimas j 
darbo valandų ir tolimesnis kė 
limas algų.

6. Apsauga prieš monopolį, 
smaugimą mažųjų įstaigų ir 
pirkimo reguliacijos, kad ap
saugoti silpnesniuosius.

7. Pagerinimas metodų ver
timui pildyti kodeksus.

8. Suradimas metodų finan
suoti kodeksų administraciją 
be raketierystės.

9. Pašalinimas nesuderinamų 
ar prieštaraujančių patvarky
mų kodeksuose.

10. Užtektina darbo ir varto
tojų patariamoji atstovybė prie

komitetas nėra užinteresuotas 
ir nesimaišys į lokales nomina- 

Icijas, kurios šį pavasarį įvyks 
ni" I iekuriose valstijose, nerems ir 

neis prieš jokį demokratų kan
didatą šioje nominacijų kampa 
nijoje.

Virginijos senatas 
pasisakė už vaikų 

darbą
RICHMOND, Va., vas. 27. — 

Virginijos senatas šiandie 30 
balsų prieš 9 atmetė rezoliuci
ją ratifikavimui federalinės 
konstitucijos pataisos, panaiki- 
načios vaikų darbą.

NUŠOVĖ GANGSTERĮ
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MISS NAUJIENOS — BIRUTĖ LAUČIŠKAITE, su buriu 1
jai paskirtų palydovų tuoj po apvainikavimo. Iš kairės į deši
nę: adv. M. Kaziunas, Al. Nekrash, P. Beinarauskas ir VI. 
Jurgelonis. Miss Naujienos —- Birutė Laučiškaite šį ketvirta
dienį, lydima p-ios M. Jurgelionienės, išvažiuoja į ’Pittsburgh, 
Pa., kur sekmadieny dalyvaus didelėse Pittsburgho lietuvių iš
kilmėse, rengiamose paminėjimui 20 metų “Naujienų” sukak
tuvių. JL

Lenkija ir Vokietija 
pasirašė kultūrinio 
nepuolimo sutartį

10 žmonių užmušta, 
40 sužeista trauki- 

nio katastrofoj
BERLYNAS, vas. 27. —Vo 

kietija ir Lenkija pasirašė ku! 
turinio nepuolimo sutartį.

Traukinys nušoko nuo iškeltą 
bėgių Pittsburghe, Keli 
gonai nukrito gatvėn.

va-

APIPLĖŠĖ 60 ŽMONIŲ AP- 
DRAUDOS KOMPANIJOS 

OFISE

CHICAGO.—Keturi plėšiką 
užpuolė Metropolitan Life In 
surance Co. ofisą 5944 W. Ma-1 
dison St. ir iš 60 žmonių, dau- i 
giaUsia agentų, atėmė apie 
$3,000.

Biržos nenori val
džios kontrolės; nori 

pačios valdytis
WASHINGTON, vas. 27. — 

žadėdama kooperuoti su prezi
dento Roosevelto programų re
guliuoti biržas, Chicagos birža, 

j per savo prezidentą Michael J. 
O’Brien, tuo pačiu laiku ragina 
kongresą neįvesti valdžios kon
trolės biržų, bet palikti pačioms 
biržoms tvarkyti savo reikalus 
ir prisitaikinti prie administra
cijos reikalavimų.

27.

“MISS NAUJIENOS” 
RYTOJ IŠVYKSTA 

Į P1TTSBURGH
Dalyvaus didelėse Pittsburgho 

lietuvių iškilmėse paminėji
mui 20 metų “Naujienų” su
kaktuvių

Jauna ir graži Birutė Lau- 
čiškaitė, kuri buvo išrinkta 
“Miss Naujienos” simbolizuoti 
Naujienas didelėse “Naujienų” 
20 metų jubiliejaute iškilmėse, 
kurios įvyko pereitą sekmadie
nį Ashland Auditorijoje, rytoj, 
ketvirtadienį, išvyksta į Pitts- 
burghą. Ten ji dalyvaus di
delėse Pittsburgho lietuvių iš
kilmėse, 
20 metų 
ves.

“Miss
Laučiškaite

rengiamose paminėti 
“Naujienų” sukaktu-

Naujienos” — Birutė 
išvažiuos į Pitts

burghą ketvirtadienio vakare, 
8:30 vai., B. & O. traukiniu. 
Pittsburghe ji bus kaip 9 vai. 
penktadienio ryte.

Paviešėjusi porą dienų ir ap
žiūrėjusi visas Pittsburgho j- 
domybes, ji dalyvaus Pittsburg
ho lietuvių rengiamose iškil
mėse ateinantį sekmadienį, ko. 
vo 4 d., Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje, 142 Orr St, 
Solio miesto dalyje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Tai bus di
delis koncertas, dalyvaujant vi 
soms žymiausioms .Pittsburgho 
lietuvių meno jėgoms. Tose iš
kilmėse p-lė Birutė Laučiškaite 
atstovaus ir simbolizuos “Nau
jienas”, kaip ji jas simbolizavo 
Chicagos iškilmėse.

Šioje kelionėje į Pittsburghą. 
p-lę Laučiškaitę—Miss Naujie
nos lydės p-nia Marė Jurgelio- 
nienė.

Taigi ir Pittsburgho lietu
viams buto progos ateinantį sek
madienį pamatyti “Miss Nau
jienos”, kuri buvo išrinkta iš 
50 gražiausių Chicagos lietuvai
čių.

Pernai emigravo 1,300 
žmonių

KAUNAS.— Centralinio Sta
tistikos Biuro duomenimis, pra
eitais metais iš Lietuvos emig
ravo iš viso (1932 m. 1001) < 
žmnių: 513 vyrų ir 787 moto- : 
rys. Tautybėmis emigravusio- ; 
ji skirstosi taip: lietuvių emig
ravo 251 (1932 m. 222): 71 
vyras ir 175 moterys, žydų — 
1020 (717): 423 vyrai ir 597 
moterys, vokiečių—2 (4) vy
rai, rusų —3 (9): 2 vyr. 1 mo
teris, kitų nenurod. tautybių 
—1 (5). Be šių Lietuvos pi
liečių, dar emigravo 23 (1932 
m. 42) svetimšaliai. Emigravo 
į šias šalis: USA—48 vyrai ir 
82 moterys, Argentina — 24 
vyrai ir 68 moterys, Kanadą 
—37 vyrai ir 53 moterys, Urag- 
vajų—15 vyrų ir 19 moterų, 
Pietų Afriką—60 vyrų ir 140 
mdterų, Palestiną—306 vyrai 
ir 365 moterys. Kaip iš šių duo 
menų matyti, daugiausia emig
ravo žydai į Palestiną, o lietu
viai daugiausia emigravo į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
Argentiną, Braziliją ir Kana- 
dą.

Daugiausia emigravo jauni 
vyrai ir moterys, būtent, 20— 
24 metų amžiaus emigravo 126 
vyrai ir 233 moterys, ligi 9 m 
amžiaus—89 berniukai ir 94 
mergaitės, 10—-14 metų amž. 
—35 berniukai ir 32 mergaitės, 
15—19 metų amž. —115 ber' 
niūkų ir 91 mergaitė, 25-—29 
metų—70 vyrų ir 189 moterys, 
30—39 metų—26 vyrai ir 104 
moterys, 40—49 metų —15 vy
rų ir 35 moterys, 50—59 metų 
—14 vyrų ir 30 moterų, 60 ii 
daugiau amž.—21 vyras ir 21 
moteris ir nenurodyto amžiaus 
emigravo 2 vyrai ir 8 moterys.

Kauno policija puo 
la bedarbius aša
rinėmis bombomis
KAUNAS.—Sausio mėn. 29 

dieną dirbantieji Neries ir Ne
muno santakoje prie polių kali
mo bedarbiai rengėsi eiti į 
miestą pas burmistrą ir parei
kalauti, kad butų patenkinti 
dar sauiso mėn. 24 d. buTmist- 
rui įteikti reikalavimai.

Darbininkai reikalavo:
Panaikinti akordinę darbo 

sistemą, duoti papigintą elekt
ros šviesą ir malkas, kad butų 
duodamos pašalpos butams iš 
nuomuoti, priimti į darbą visus 
užsirašiusius bedarbius ir visa 
eilė kitų reikalavimų, kurie 
palengvintų bedarbių sunkią 
būklę.

Darbininkams ruošiantis eiti 
prie burmistro, policija parei
kalavo nurimti. Nepaklusniuo
sius sulaikė, bet visi darbinin
kai pareikalavo suimtuosius pa
leisti. Buvo iššauktas polici
jos rezervas, bet dar papildo
mai reikėjo policijos rezervą 
šaukti, nes darbininkai reika
lavo paleisti visus suimtuosius 
draugus.

Policijos reezrvas, kad nu
raminti darbininkus, pavartojo 
ašarines bombas. Keletą dar
bininkų suėmus, likusieji dar
bininkai buvo sugrąžinti į darbą.

“Liet. Aidas” šį įvykį apra
šydamas rašo, kad mieste kur
suojantieji gandai apie kruvi
ną bedarbių su policija susirc- 
nimą neturį pagrindo. Bendrai 
šis įvykis Kauno gyventojus 
labai sujaudino ir įvairiai pa
sakoja apie susirėmimą bedar
bių su policija.

...-_ »_______

ORH

CHICAGO.—Patiltėj prie 
PI. ir Lowe Avė., liko nušautas 
Joseph Smith, 30 m., 4504 S. 
Union Avė., vienas iš mažųjų 
gangsterių. Puolikai, matyt, jo 
pažystami, atsivežė jį nužudy
mo vieton, nušovė ir z pabėgo 
automobiliu.

54

Pasimirė policijos 
kapt. Zimmer

PITTSBURGH, Pa., vas.
—Mažiausia 10 žmonių liko Už
mušta ir virš 40 sužeista Penn- 
sylvanijos pasažieriniam trau
kiniui, ėjusiam iš Akron į 

! Pittsburghą, nušokus nuo iš
skeltų bėgių. Nelaime ištiko už 
I kokios mylios nito Pittsburgho 

?"! stoties.
i Garvežys pirmas nusirito
| gatvėn, paskui jį nusirito gat
vėn ir kitas vagonas. Visi va
gonai nušoko nuo bėgių, bet 
kiti užkliuvo už arti bėgių bu
vusios dirbtuvės, ar šiaip pa
siliko pavojingai kaboti 
mę į dirbtuvės sieną.

Dešimtį lavonų išėmė 
landos laiko. Manoma, 
daugiau žuvuusių yra, bet 
dar nepasisekė pasiekti.

Traukinys tuo laiku ėjo 
mylių į vai. greitumu. Nelai
mės priežasties dar nežinoma.

Pittsburgho gyventojai nebo
dami nė didelio sniego, ne šal- 
čia susirinko dideliais būriais 
prisižjurėti gelbėjimo darbui.

Krisdamas traukinys nutrau* 
kė elektros vielas, taip kad visa 
apielinkė paskendo tafrisoj.

Administracija pra
laimėjo dėl veteranų 

kompensacijų

Miško auka
PANEVĖŽYS.—Panevėžio ap. 

žaliosios girininkijoje kertant 
mišką medis užgriuvo ir mil
tinai prislėgė pil. J. Sasnaus-

atsiro-

uz va- 
kad ir

40

WASIIINGTON, vas. 27. — 
Administracija šiandie pralai
mėjo senate karo veteranų 
kompensacijų klausimu ir dėl 
nukapojimo algų niekuriems 
valdžios darbininkams.

Senato priimtos karo vetera
nų kompensacijos padidins val
džios išlaidas $354,000,000, tuo 
sunaikindamos valdžios- ekono
mijos planą.

Prezidentas D. Rdoseveltas 
toms kompensacijoms priešina
si ir yra pareiškęs, kad jis kon
greso nutarimą tito klausimu 
vejuos.

Sužeistas policistas 
pašovė plėšiką

už- 
St.,

Du užmušimai vestuvė
se ties Birštonu

Vienas nušautas, antras 
užmuštas

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

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 6:29, leidžiasi 5:- 

87.

ST. LOUIS, Mo., v. 27.— 16 
metų August Fricke nusišovė 
už tai, kad jis buvo suspenduo
tas iš mokyklos už apleidįnė- 
jimą pamokų.

t

CHICAGO.— Kapt. Matthevv 
Zimmer, 66 m., kuris ėjo po
licijos viršininko pareigas ir bu
vo galva Uniformuotos polici
jos, pasimirė savo namuose va
kar ryte. Jis keletą dienų at
gal buvo pritroškęs nuo auto
mobilio dujų savo garaže. Nors 
jis buvo atgaivintas ir nors 
du sykiu buvo leistas kraujau 
jis vistiek pasiliko 
nebegalėjo atremti 
plaučių uždegimo.

silpnas ir 
užklupusio

1 j fe
& O

ST. LOUIS, Mo., v. 27. - 
Du piktadariai, kurie grumoji- 
mais bandė išgauti $2,300 iš 
Michaep Accordi, liko policijos 
nušauti, kaj jie atėjo į Accardi 
narnate atsiimti pinigus. Persi- 
šaudyme liko peršautas ir vie
nas policistas.

Teismas nevykins sa
vo nuosprendžio dėl 

grand jury
CHICAGO. — Augščiausio 

valstijos teismo pirmininkas 
Orr iš Carthage, telefonu už
tikrino generalinį prokurorą 
Kerner, kad teismas sutiks ati
dėti savo nuosprendį dėl Cook 
pavieto grand jury nelegališ- 
kumo iki balandžio teismo po
sėdžio ir iki to laiko nuospren
džio nevykins.

Kerner iš to spėja, kad teis
mas sutiks išnaujo apsvarstyti 
savo nuosprendį. Jis tuoj aute 
išvyko į Carthage gauti tei
sėjo Orr parašą po atidėjimu 
nuosprendžio vykinimo, kas pa-

CHICAGO.-Du plėšikai 
puolė alinę 6404 S. State 
kurioj tuo laiku buvo policis- 
tas John Henry, 38 m. Jis tuo- 
jaus išsitraukė revolverį, bet 
plėšikas pasiskubino policistą 
peršauti. Tečiaus policistas 
krisdamas paleido šūvį į plė
šiką. Abu plėšikai pabėgo.

Tečiaus neužilgo liko suim- 
peršautas Paul Darnell, 20 
6247 Blackstone Avė., ku- į 
tapo pažintas kaipo policis 
šovė jas. Darnell yra sifn-

Sausio 31 d. apie 23 vai. Jes- 
konių kaime, Birštono vai., ves
tuvėse pas pil. Revucką jau
nimo tarpe kilo muštynės. Be
sitraukdamas iš muštynių, Juo
zas Sadauskas iš šautuvo nu
šovė Praną Radvilą.

Įniršęs dėl to jaunimas puo
lė J. Sadauską ir jį užmušė 
plytomis ir gelžgaliais.

Apylinkės gyventojai sujau
dinti. . •

Danai perka arklius

tas
m., 
ris 
to
kiai sužeistas ir liko išgabentas 
į kalėjimo ligoninę. Jo namuo
se ir daugiau žmonių suimta, 
bet jie nėra surišami šu plė
šimu. Dabar ieškoma antro 
plėšiko, kuris slapstosi, nors ir 
yra policijai žinomas.

KAUNAS.—Pereitą šeštadie
nį ant laivo “Doura” pakrovė 
200 arklių, kuriuos gabens į Da
niją. Arkliai supirkti Lietuvoje 
ir Danijoj bus naudojami lau
kų darbams dirbti. Vidutiniu 
už arklį Lietuvoje perkupč: i 
mokėdavo po 150 litų.

RYMAS, vas. 27. — Finansų 
fninisteris paskelbė, kad -ItalL 
ja nemano keisti pinigų politL ... 
ką, bet ir toliau pasiliks prie liks grand jury nelegališkumo 
aukso pagrindo. 

. '-i ' . ■.c1' j*,;
r'4.

klausimą pirmykščiame stovy’?.
į . ..

te

ANKARA, Turkijoj, v. 27.— 
Graži 22 m. tarnaitė Hanim iš 
Adana, liko pasmerkta mirčiai 
už nu’nuodijimą savo šeiminin
kės ir jos sunaus. Ji yra antra 
moteris Turkijos istorijoj, kuri 
tapo pasmerkta pakorimui.

TAMPA, Fla., v. 27. — Du 
lakūnai užsimušė bandydami 
skraidyti senu lėktuvu.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, 11..
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KORESPONDENCIJOS
iš Ame

Philadelphia, Pa

vasario

EKSKURSIJOS LIETUVON

Naujie

Birželio 16

Liepos 3

Liepos 12

laivo nei savo bagažą
Laisvrei

tai atbalsis iŠ

ir Šelpia savo gimtąją

darote ? 
vadintis

neturi 
grupes,

jau ne 
apie ją

tas, kad
Draugi- 

rėmėjai,

tave? Gal i;' 
jis nori pada 

koks jis yra - 
susikompromita

ar skyrių 
Turi tik

apie
ne-

Nepirkite Gyduolių 
Užrištom Akim

Plaukdami šiais laivais keleiviai turės patogią kelio 
nę, nes nereikės niekur apleisti 
kilnoti.

Kenora, Ont 
Ganada

Graičunas, kurio

toliau. Antanas 
teskaito Naujie 

skaito, tai ne

ko diskusuoti.
Kražių

musų kempės ginčų 
Tai mat, Antanai, aš 

kad jus 
tą laišką

patys sprendžia.
Muzikaliu Na- 

akcijonierių susirin- 
laiškas nuo

AnltU krūtinėj ir gerklėj gali 
IMMldarytl rimta*. T' * 
Juos I O minute* gu Muste- 
role, f----------  - -
taeljat 
LANDĄ 
Jos C.. 
vartoja 
menduojamos gydytojų Ir alau' 
<lų.

Atsakymas ginčų meistrui 
Antanui

(Tęsinys)
Ak, Antanai, nekaltas avinė

li, bot ir to negali užsiginti 
nei pats, nei J. Novogrodskis. 
Mat, Antanai, aš ne vienas šioj 
kempėj gyvenu. Mes esame ke
li, ir tą viską gerai žibome vi
si čia esantys lietuviai, kaip 
Jis (J.‘ N.) gyrėsi džiaugė-

Gražiai paminėta 16-kos metų
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukiktuvės. Buvo mažas ne
susipratimas.

Pastaba
Reikia nepamiršti ir

Laisv. Etinės-Kulturos 
jų Kupiškio skyriaus 
nieko bendro neturi su “Kupiš
kėnų Bendru Kliubu Ameriko
je’’ — kurie irgi rengiasi sta-

Laisvns 
Etinės- 

Draugijos Kupiškio

Ar pasiųsta « Kupiškiu nors 
doleris, tai irgi niekas nežino; 
ir ar randasi 
de nors kiek pinigų 
kas nežino, nes p. Jonas Kulis, 
generalis organizatorius ir p. J. 
Juodakis, generalis sekretorius, 
vis dar neprisirengia, sušaukti 
susirinkimo centralinės Ghica- 
gos “K. B. K. A.” kuopos.

Buvusieji nariai pradeda ne
kantrauti, ir jei pp. organiza 
torius ir sekretorius nesušauKs 
susirinkimo centralinės Chica- 
gos kuopos, tai buvusieji kruo
pos nariai patys susišauks ir 
nuspręs, kas toliau daryti.

Tai tiek tuo tarpu apie “Ku
piškėnų Bendrą Kliubą Ame
rikoje 
nizavo p. Jonas Kulis 
bičiuliais.

yra susitvėrusių Laisv. Et. 
Kultūros Draugijos jau 25 sk} 
riai ir tik trys skyriai gau'n 
šiek tiek paramos 
rikos nuo amerikiečių. Kiti Lie
tuvos skyriai dar nespėjo su 
savo parapijiečiais Amerikoje 
susirašyti ir susitarti.

Platesnes žinias apie veiki
mą Laisv. Etinės-Kulturos 
Draugijos ir jos skyrus Lie
tuvoje suteikia “Laisvoji Min
tis” Aguonų g. 8 — Kaunas 
Lithuania. Mėnesinis laikraštis 
kainuoja tik $1.00.

Kad Lietuvos Etinės Kultū
ros Draugijos skyriams reika
linga staigi pinigine parama, tai 
apie tai nėra 
Kupiškio, Kruopių 
skyriams būtinai greita para 
ma reikalinga, nes tai centrai 
davatkystės ir fanatizmo. To
se Vietose prelekcijos ir pa
skaitos dažnai rengiamos pra 
sklaidins tamsos rūką, per ku 
rį galės prasimušti šviesos spin
duliai j kaimiečio stubą.

Todėl prisidėkim su pinigiš 
ka parama. Pinigus siųskit pa
što perlaičiu, tai nepražus.

Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St., Cbicago, III

po piet, 
Lietuvių Muzika- 
atsibuvo bendrai
M. Namo B-ves,

tyti Liaudies Namą, 
kapines ir tt.; Lais^ 
Kultūros
skyriaus Amerikoje vadovauja 
D-ras A
atskaitas dažnai matote paskel
btas laikraščiuose su* aukotoji; 
vardais ir pavardėmis. Pamin 
kitę, kad tai suvis kita ir skir 
tinga įstaiga, ir ji iki šiol jo 
kių kuopų 
Amerikoje.
kurios savo gimtąją vietą re
mia, kur yra susitvėrus Lietu
voje Etinės-Krdturos Draugijos 
skyrius. Ir štai:

1) . Kupiškio skyrius — 
Etinės-Kulturos Draugija

2) . Kruopių skyriaus ——
Laisv. Et.-Kulturos Draugija

3) . Kražių skyrius ■— Laisv. 
Et.-Kulturos draugija ir it.

Tos grupės, veikia kiekviena 
atfekirai 
vietą.

Kiek man žinoma, Lietuvoje

Greičia 
tavą keliaudamas viena šių Ekskursijų 

Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo 

Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

Tai mat, Antanai, kaip aš 
tamstai mieguistas akis pra- 
krapščiau. Pirmiau ir tame pa
čiame mieste Toronte gyvenai 
ir nematei ir nežįnojai, kad 
Toronte yra leidžiamas laikraš
tis “Darbininkų Žodis”. Gal ir 
čia, sakysi, Antanai, kad aš no 
tiesą sakau. Taigi prašau p; 
skaityti ką pats buvai parašu 
anksčiau “Keleivy” No. 52-me, 
kur sakiai, kad Toronto apmi
ręs ir neturi lietuvių laikraš
čių, kad nėra tokių, kas leistų 
lietuvių laikraštį ten. Dabar aš 
jums, Antanai, parodžiau ir pa
budinau jus iš miego, ir jus pa
matot,’ kad Toronte yra leia-

Gana tuščių Žodžių 
kia dirbti. ’ ! •

Kada susiorganizavo “Kupiš 
kėlių Bendras KliūbAs Aiberi 
koje” 1931 m 
kupiškėnų puses pasirodė džiir 
ginantis. Ant syk net dešim
tis kuopų išdygo ir visi norit 
mokėjo Savo duokles po U 
centų į menes), arba $1.20 pM

metus. Rodosi, kad štai šį sy
kį Amerikos lietuviams pasise
kė sutverti švietimo ir filan
tropijos įstaigą, tvirtą ir rim
tą. Nariai ir šiaip lietuviai ne 
tik mokėjo savo metinę duok
lę, bet ir pašaliniai lietuviai 
aukavo Kupiškėnų reikalams.

Bet kada po dviejų metų 
mokėjimo metinių duoklių ir 
rinkimo aukų pareikalauta nuo 
p. Jono Kulio, generalio orga
nizatoriaus, pilnos atskaitos iš 
darbuotės. Ačiū dievams jau 
pusantrų metų laiko praėjo ir 
vis dar neprisirengia sušauk
ti centralinės Chicagos kuopos 
susirinkimo; ir atskaita iki šiol 
neišduota. Taip kad nei nariai, 
nei kuopos, nei aukotojai ne
žino kiek yra surinkta pinigų 
Lietuvos kupiškėnų reikalams, 
ir kas mari(ffn£ toliau s dary-

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge- 
rai žinomais kabinimais laivais. tfgE 
—-Patogus geležinkeliais susisieki-

ĮrmarcįMF mas iš Bremeno ar Hamburgo
Informaciją klauskite pas vietini 

agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINF
NORTH GERMAN LLOY

177 N. Michigan Avė.—130 W. Randolph St. _ . 
im™ ‘ CHICAGO. ILL.

tarė kviesti kun. Zimblį už 
kalbėtoją, taipgi jo parapijos 
chorą pagiedoti. Kun. Zimblis ir 
choras mielai sutiko ir buvo 
manoma broliškai ir gražiai vis
ką atlikti. Bet vos dienai-kitai 
praslinkus, pasirodė visai kas 
kitas. Liet. Muzikai. Namo 
R-vė per P. Janeliuną gauna 
pranešimą, kad kun. Zimblis ir 
parapijos choras Lietuvos Ne
priklausomybės apvaikščioj imę 
nedalyvaus. Vėliaus paaiškėjo, 
kad pasižadėjus kun. Zimbliui 
ir jo parapijos chorui prisidėti, 
kiti vietos lietuviai kunigai įr 
keletas davatkų turėjo “susi
rinkimą”, kuriame, matomai, 
kun. Zimblį ir žv. Jurgio Liet. 
Rymo-katalikų parapijos chorą 
“sucenzuravo”. Be to, protiš
kai spangius davatkos paleido 
dar pletkų, buk Lietuvių Mu
zikalia Namas yra bedievių įs
taiga. Apart to, buvo pasiųsta 
apgarsinimas Lietuvių Radio 
valandai, kurią veda lietuviai 
katalikai, buvo prižadėta už 
tai apmokėti, bet ir tenai juo
dųjų cenzorių ranka palietė ir 
Lietuvos Nepriklausomybės ap
vaikščioj imo dienos nepaskelbė! 
Išvada: Ar galima stebėtis iš 
kalbėtojo, kuris visa tai žino
damas karštai ir aštriai pabarė 
musų vietos lietuvių rymiečių 
dvasiški ją? Apsišvietęs lietuvis 
katalikas ir patriotas patsai 
tuo turėtų pasibiaurėti.

Koncertinio programo dalį 
pažymėtinai gražiai išpildė p. 
M. Kometos orkestrą, Liaudės 
choras, vedamas gabaus muziko 
p. J. Jurčiukonio, Dainos cho
ras, vedamas p. Kostantino ir 
solistų p-lės Janeniutės, pianu 
pritariant p-lei Kailiniutei, ir 
p. Petravičiaus, akompanuojant 
pianu p-ei C. Streleckienei, vie
tos darbuotojo J. Streleekio 
žmonai. Ypatingai nepaprastai 
sudomino klausytojus tai pasa
kojimas .eilių VI. Norkevičiaus, 
pritaikintų musų tautos atgimi
mo tėvui, Dr. J. Basanavičiui, 
didvyriams Dariui ir Girėnui, 
pavergtam Vilniui ir antram 
drąsuoliui J. R.James-Janušaus- 
kui. P-ui Norkevičiai skaitant 
retai eilių žodžius, Kometos or
kestrą labai patyliai groję Nau
jalio kompoziciją, o Dainos cho
ras tyliai dainavo, kas sudarė 
nepaprasto gražumo. Tai iki 
šiol negirdėtas philadelphiečių 
lietuvių scenoje muzikalis pasi
reiškimas.

Rupesniu tautiečio J. Ivanau
sko ir kitų bendrovės direkto
rių, Liet. Muzikalės svetainės 
scenerija buvo puikiai papuoš
ta Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis; viduryje scenos vaizda
vo didžio padarymo Dr. J. Ba
sanavičiaus paveikslas. Be jo- 

(kio paraginimo rengimo lėšoms 
ir antram lietuvių skridimui 
per Atlantiką, J. R. Janušaus
kui, susirinkusieji sumetė su 
virš $60. Aukas rinko Vincė 
Jankauskienė, J. Streleckas ir 
Kaz. Valys. Buvo pardavinėja
mi a. a. Dariaus-Girėno pa
veikslai ir Vilniaus Vadavimui 
literatūra. Gausingų rankų plo
jimų kaip kalbėtojams, taip or 
kestrai, chorams ir solistams 
klausytojai negailėjo, žodžiu, 
šių melų L. N. pas mus pami
nėjimas labai gražiai ir turtin
gai atsibuvo. —Lietuvy*.

Sekmadienį 
18 d., š. m., 
lėj svetainėj 
suruoštas L. 
DLK. Gedimino Klubo ir VVS. 
skyriaus Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimo šventė. Pub
likos susirinko didelė lietuvių 
minia. Iškilmių programą vedė 
VVS. skyriaus ižd. p. A. Tva- 
ranavičia.

Atidarius susirinkimą, pirmi
ninkas įžangine kalba pareiškė 
susirinkusiems kieno sumany
mu surengta šis iškilmingas L. 
N. paminėjimas. Po to sugiedo
ta Amerikos ir Lietuvos him-

Turtingas, tai dienai pri
kalbąs pasakė VVS. 
pirm. Jonas V. Gri- 

Mankelevičia ir VVS. 
rašt. Z. Jankauskas.

nai 
taikintas 
skyriaus 
nius, M. 
skyriaus 
Ypač Z. Jankauskas vedamoj ir 
ilgoj savo kalboj karštai ir 
vaizdžiai nušvietė Liet, atgimi- 
ną, Vilniaus krašte reikalu, 
gresiantį pavojų Lietuvai, susi- 
dedant šiandieniniai Europos 
vilniavimosi ir sujudimų padė
čiai ir kaip lietuviai turi sto
vėti ir atsinešti iškilus tokiai 
padėčiai. Jisai taipogi dėjo di
delės vilties į čia gimusį ir au
gantį lietuvių jaunimą, kurį 
kvietė dirbti, lavintis, mokytis, 
kad galėtų tapti pavyzdingais 
šio krašto piliečiais ir gerais 
lietuviais.

M. Mankelevičia savo kalboje 
aštriai subarė (vertus subarti) 
vietos lietuvius kunigėlius, ku
rie “darbavosi”, kad rengiamas 
“bedievių” Liet. N-bės apvaikš
čioj imas neturėtų pasfckĄjuų. 
Tas pabarimas palietė karštės? 
nius kunigų pasekėjus, kurie 
sukėlė mažos vertės nesusipra
timą, ir kaipo paseka to, 
tuzinas tamsių davatkėlių, 
laukus pabaigos programo, 
leido svetainę.

Dabar, kokios priežastys 
vertė M. Mankeleviiią vietos 
kunigus pabarti? Ši istorija 
trumpa, bet ne visiems phila- 
delphiečiams žinoma. Štai jos 
trumpa eiga ir ją perskaitę, lai 
skaitytojai 
Metiniame Liet 
nio B-vė 
kime buvo gauta 
kleb. Igno Zimblio, švento Jur
gio Lietuvių parapijos, kuriame 
jisai prašė, kad akcijonieriai 
namo duotų veltui panaudoti 
svetainę surengimui parapijos 
pramogai. Pagododami kleboną 
ir norėdami parapijai pagelbėk 
ti, namo akcijonieriai mielai su 
tuo sutiko ir kun. Zimblio pra
šymą išpildė.

Rengdami Liet. N-bės 16-kos 
metų paminėjimą, Liet. Muzi
kali© Namo B-vės centralinis 
komitetas ir bordirektoriai nu-

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Del Informacijų Kreipkįfės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

tiktai tą. Reikalauki 
Tiktą

si, kad jau gavo iš jūsų, An
tanai, atsakymą- ir nuorašą iš
traukos. Taigi ar dabar jums, 
Antanai, yra gražu* gintis, nes 
mes visi, kiek musų kempėj 
lietuvių yra, gerai žinome, jo
ge! jus esat ginčų meistras. 
Ir tavo visi darbai parodo koks 
esi. Matyti, Antanai, kokį tu 
turi amatą, ir dar matyti, kad 
susidėjai su tokiu pat ginčų 
meistru, kurio pats nepažįsti 
asmeniškai ir nežinai kas jis 
toks yra.

Aš tau, Antanai, patarčiau, 
kad būtumei atsargesnis; ir 
duok savo tam ginčų meistrui, 
J. Novogrodskiui, gerai pipi
rų, kad jis niekam tavo laiš
kų nerodytų ir nesigirtų jais.

O gal J. Novogrodskis ko
kiu tikslu tavo laiškus rodo ki
tiems ir žemina 
tavęs, Antanai 
ryti tokį pat, 
prasišmeižęs,

Bet eisime 
matyti, mažai 
nas, o jeigu ir 
supranta. Mano buvo paminė
ta p-nia Jokubynienę kaip ap
sišvietusi moteris, kurios ke
lionės įspūdžiai iš Toronto į 
Chicagą ir atgal į Toronto ir 
apie Pasaulinę Parodą Chica- 
goj tilpo Naujienose, ir kad To
ronto korespondentams 
regis, esate socialistai 
leivio” korespondentai) 
smagu buvo rašyti 
ypač tame pačiame mieste gy
venant, kur ir p-nia Joktfby- 
nienė gyvena, tai sumanėte nors 
j musų kempę laišką parašy
ti tam 
meistrui 
Naujienose nesakiau 
Antanai, pasiuntėt 
apie p-nią Jokubynienę. O jus. 
būdami “nekalti avinėliai”, tuo
jau* prisiėmėte ant savęs ir per 
Naujienas bažijatės, kad nesate 
nei choro diktatorius, nei ve
dėjas, o tik esate taip sau šmei 
žtų amatninkas ir Ęj$vokaci- 
jų bei ginčų mfeistį^Lį

Gal Antanui %e$?tTkę, kad 
aš visko neparašiau apie p-nią 
Jokubynienę, kaip tie torontie- 
čiai laiške kad rašo. Aš minė
jau vien apie chorą ir tik ne
noriu pažeminti, nei apjuodin 
ti — nei lietuvių, nei kitokiu 

ir nieku’o-

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG ■ NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSOHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTES U M Cft 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ ■ V.UU 

______________ ir daugiau

tautų darbininkų 
met nerašau tokių korespon 
dencijų, kurios žemintų vienu 
ar kitus lietuvius. Apie tai ge
rai žino “Naujienų” ir “Kelek 
vio” redakcijos. Neužsiiminėju 
nė polemikomis, išskyrus tai, 
kad kai kam parašau* atsaky 
mą, kada paliečiama mano as
muo.

Toliau, Antanas sako, jogei 
aš netikįs šių dienų civilizaci
ja. I tai turiu pasakyti štai ką: 
argi šių dienų civilizacija rei
kalauja iš jūsų, kad rašinėtu- 
mėt šmeižtus, kaip kad judu 
su J. Novogrodskiu 
Gėda, Antanai, jums 
civilizuotu žmogum.

Baigdamas rašyti 
noms Antanas net grąsina man 
sakydamaš: “Palauk, dar tau 
bus parašyta ir per “Darbinin
kų žodį”. Iš to galima spręsti 
drąsiai, jog Antanas bėgioja ir 
prašo “Darbininkų žodžio” re
dakcijos, kad tas laikraštis ką 
nors rašytų apie mane. O gal 
jau ir pats parašė į “Darbinin
kų žodį”? Jumis dabar, Anta
nai,’ aš negaliu* tikėti, nes jus 
esate toks, kokį jūsų darbai

Greičiausia Kelionė Į Lietuvą

. BREMEN 
EUROPA

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

rimta*. Palengvink 
minute* 

pagelbsti praAailntl Irt- 
Vartok SYKJ | VA- 

, per penkta* valandas, 
turės pagelbėti. Milijonai 

per metus. Keko-Kai jos, tėvas persiskirė 14 metų atgal, Ann Dvorak, filmų 
žvaigždė, neteko žinių apie savo tėvą. Nesenai ji atsišaukė per 
laikraščius pagelbėti surasti jos tėvą. Jos tėvas Edward McKim 
susirado Philadelphijoj ir prisiuntė jos paveikslą (skrituly), 
kada ji buvo maža, tuo įrodydamas, kad jis tikrai yra jos tė
vas.

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

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

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

Atsiminkite 
te ir gaukite 
Bayer

Tikras Bayer 
Aspirin nėra 
kenksmingas 

širdžiai
_________ NARTS N

STADENDAM
Klaipėdon per Rolterdamą

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

GRIPSHOLM............. .....
Tiesiog Klaipėdon

BERENGARIA ......................
Klaipėdon per Southamptoną

GRIPSHOLM ................. . ..........
Klaipėdon per Gothemburg

STUTTGARD .........................
Tiesiog Klaipėdon

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

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

ku*rį vadovavo ir orga- 
su savo

▼i*ti kunu pilnas 
trukCiojimų Ir gėlimų nuo

žiamas lietuvių laikraštis.
Tame pačiame ‘-Keleivio” nu

mery sveikas rašai, kad Toron
to Kultūros Draugijos narini 
išbėgioja pas pampi jonus. Da
bar tačiau* matau, kaip paaiš
kina per Naujienas socialistas 
Jokubynas, kad nieko tokio bai
saus nėra; nubėgusių nėra; iš
ėmus tamstą vieną,. Antanai, 
kuris padedi vakarus rengti pa- 
rapijonams. Gi Kultūros Drau
gijai tai sabotažu'oji ir neno
ri, kad ji stiprėtų. Tat mat'M 
kokią jus, Antanai, rašėte ko
respondenciją, “Keleiviui” — vi
sai neteisingą. Kaip atrodo, tai 
pradėjote eiti tokiais keliais, 
kokiais eina tas ginčų meistras 
J. N. ' ~

J. N. rašinėjo apie Vinnipe- 
go lietuvius ir jiį draugijas vi- 
sdkiįįį šmeižtus tol, kol pats 
save,, susikompromitavo. O ka
da susikompromitavo, tai spjo
vė ant visos socialistinės idė
jos ir nuėjo prie komunistų 
prisirašyti. Vienok ir pas ko
munistes jis neilgai pabuvo už 
korespondentą ir šmeižė visus, 
kurie tik buvo ne komunistiš
ko nusistatymo žmonės. Ba ir 
Viriųipego komunistai pamate, 

įkad jis turi amatą tik lietu 
Liūs šmeižti, taigi pavarė J. 
Novogrodskį, nors jis ir labai 
įpyrėsi.

Dabar Novogrodskis yra toks 
pat, kaip Pruseika: vieną kar
tą pL’ula komunistus, o kitą 
kartą socialistusį gi galų gale 
jis pats nežino nė kur jis sto
vi, nė ko jis nori. O Antanas 
ir vėl šaukiasi prie to musų 
kempės žmogelio, nes tur būt 
jaučias, kad J. N. yra dar ge
resnis ginčų meistras, negu jis 
pats, Antanas. į

žinoma, dar daug ką turė
čiau atsakyti į Antano iiįekiv 
nepametuotus man priekaištus 
Bet kadangi Antanas man vis
ką neatsakė per Naujienas, tai 
ir aš nematau teikalo daugiau 
atsakinėti,. Nes pirmiau, vis
ką aiškiai Naujikuose išdėsčiau 
ir pareiškiai* kad daugiau ne
atsakinėsiu. Betj; jeigu Anta
nas prašė mane įrodyti faktais, 
tai dabar aš Jam darodžiau 
viską aiškiai, ir su šiuo raši
niu skaitau polemiką su ginču 
meistru Antanu* baigią.

Jj Martinams.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pails* Ir persidirbę mus

kulai gražinami J normali gyvumų ir 
lėtvennę iitrinant juos ANCnOR Pain- 
Eapolleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet Jūsų i ' 
•kaudflį . „ __________
perdidello flsiulo lisitempimo. gerai Ii- 
sltrynklte su Pain-Expelleriu ir atsigul
ki le. Galimas daiktas, kad vienu tonu 
lisitrynimu pasiekslt palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina SSo. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženHl.

PAIN-EXPELLER

Don’t 
neglect 
Colds
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Krutinės mus pilnos ugnies, 
nilni mes didaus įniršimo.,.

Sensacija 
$10 vertės

tikrai lengvi ir švelnūs? Ir prie to 
jūs žinote, kad **It*s toasted”—dėl

ireui 
socia-

au uo
i av.»n<

gn nonai 
įsigeidė

ir visų 
lietuvių 

vadas,

BAK1NG 
POWDER 
Doubte Tęst e d

— aukuru, 
naktį degė

— prie 
savybių

per am-
— tuoj

oc’alist 
t.k per

Trečiadienis, vas. 28, 1934

Ir tąsyk pražydus liuosybė 
Kalėjimų rųmus sugriaus, 
Ir mus prie savęs ji priglaus 
Prie darbo pašauks mus 

brolybė.

Ir žinom mes, tikim šventai, 
Kad kova ta eis nenustojant,— 
Kad musų draugams bekovo 

jant /

Ir širdys mus ten, kur kovoja 
Mus broliai, liuosybės draugai 
Kur virusi kova ilgai 
Tolyn savo veiksmų plėtoja.

’‘U vien n
A menkos 

ė i n tuomet 
minkai su 
'• t’zmu

■mteikia 
h.ir 'dusk uty k 
m— komfortu 

skutimo^
I narni*

Proletarai, 
nesuvaldomai 
raštį leisti!

—Tai komedija be pinigų,— 
kvatojosi klerikalų ir tautiniu 
kų laikraščių du turtingi lei 
dėjai 
tokiu stipriu įkarščiu speku
liavo kitų pinigais, kad, maty
ti, neturėjo kada pagalvoti, 
jog proletarų galia, - 
tik ji yra sąmoninga,

Pasaulio galia!
Ir šita saujalė politiškai ir 

socialistiškai susipratusių bei 
nusiteikusių proletarų padarė 
daugiau, negu lobingieji kleri
kalų ir tautininkų bankinin
kai, kurie įkandin šoko leisti 
savo dienraščius; bet tik iš 
pradžių smarkiai pastraksėjo, 
paskui tuoj atslūgo ir paga
liau visai nusibankrutavo, pra- 
žudydami tūkstančius dolerių; 
žinoma, išviliotų

mų mimą uz vis 
hipnotizavo šitų vadų 

msku’ -

nu1 

au%a\H

, v\aua\,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
i Ofisas ir Akiniu Dirbtu v?

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

jaunų, 
savo neišsemiama

šie paveikslas pasako geriau negu 
žodžiai apie jūsų Lucky Strike 
gerumą. Luckies naudoja tiktai 
vidurinius Išpus. Ne viršutinius 
lapus, kadangi anie yra nedasįvystę
— nenunokę. . Ne apatinius lapus, pripildytas—be liuosų galų. Taigi 
kadangi tie yra žemesnės kokybės ar stebėtina, kad Luckies yra taip 
—jie auga arti prie žemės ir yra 
kieti, stambūs ir visuomet smėlėti.
Viduriniai lapai yra lengviausi gerklės apsaugos, dėl puikesni* 
lapai, puikiausi kokybėje. Šie vi'

kartu su

Egzaminacija

kių žmonių, kurie sudėjo ši 
tiems dienraščiams leisti, — 
vieni vardan tikėjimo, kit 
vardan tėvynės.

O socialistų 
idealingų 
energija ir ryštingumu viską 
nugalinčių darbininkų 
raštis ėjo, augo, • « « "

• > nptr l

Petras 
draugą ir 
enį. Vii”m

Tel. CANAL 4674
NANCY’S

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT

Musų S

dūriniai lapai yra supiaustomi į 
ilgus, lygius pluoštus ir yra gerai 
sukempami į kiekvieną Lucky — 
patiekiant jums cigaretą, kuris vi
suomet yra apvalus, kietas ir visai

Mes norim, mes trokštam vei 
kimo, — ji; r > . j/

Nežinom kitos ules minties!

VIII.
Petras Raivedžis, išbuvęs A- 

merikoje daugiau per dvide
šimtį metų, išvažiavo savo 
krašto, tėvelių ir draugų at
lankyti.

Važinėdamas po visą Lietu
vą, užsuko ir į suvalkinę Kal
variją. Čia jis bevaikštinėda- 
mas ir bestebėdamas viską, ką 
tik pagavo jo aštri akis, pa
matė tuščią didelį lotą. Aplin
kui stūksojo žemi pamatai, 
matyti, vasarą lietaus ir karš
čio, o žiėmą šalčio žymiai ap- 
griaužti. Viduryje augo ir kle
stėjo tik piktžolės.

Tai likučiai ir ant tų liku
čių augąs piktžolių paminklas 
čia kadaise išdidžiai stovėju- 

garsiam caro kalėjimui!

Aš stoviu, dūmodamas prie 
sienos,

O ten, prie kitos, tolumoj 
Svajoja, kaip aš, tylumoj 
Kits draugas.,. Ir slenka taip 

dienos...

Grįžo Petras Raivedžis Ame
rikon.

Dieną ir naktį bendrai dir
bo su artimiausiais dienraščio 
draugais, besirūpindamas, kad 
tik kuo puikiausiai nusisektų 
dvidešimties metų dienraščio 
gyvavimo jubiliejus.

Ir nusisekė!
O Petras Raivedžis stovėjo 

drauge su Pijum Proteniu ir 
gėrėjosi dramaturgo, poeto ir, 
bendrai, gilaus menininko, 
Kalėdų Kaukės, sugalvotu ir 
tiksliai besirituliojančiu pro
gramų.

Kaip žaibas jo galvoje švit- 
ravo praeities, dabarties ir 
ateities mintys.

Ir veržėsi iš jo širdies ir 
dundėjo jo krutinėję Šukiai:

Tegyvuoja nepriklausoma

motyvas.
lietuviuose į®i' 
klerikalai ir tau- 

sevo geltonu žur- 
s:°i ',<'mnr''li'’nvo 

darbininkus ir traukte traukė 
juos nuo pažangau® socialis*1’ 
nio kelio, vedančio į šviesesne 
ateitį. Būtinai reikėjo 
prieš juos su pažanga, 
listine bei kovinga spauda, — 
išeiti kasdien, ne kartą per sa
vaitę, kaip ligi šiol.

Tąi kitas motyvas.
štai jums du vvriausi moty

vai. kurie be jokios atlaidos 
''katino nerangiausius Ame’”’ 
kos lietuvius — socialistus 
kuo greičiausiai steigti socia
listinės minties bei krypties 
dienraštį.

Ir štai būrelis iš tarpo akty- 
vingiausių Amerikos lietuvių 
—socialistų — su savo vyriau
siu vadu. Pijum Proteniu, pry- 
*nkvj ir Petru Raivedžiu, su
sirinkę /lidžiausioje Amerikos 
lietuvių kolionijoje, Chicagoj, 
apsvarstė ir nutarė tuoj leisti 
socialistinės 
dienraštį.

Tai buvo 
gas, stačiai

Vienas
Dievo pateptas 
strijos karalius 
žaizdamas savo 
lyginant mažas 
kais šiauduose, 
ugnelę, kuri žaibp greitumu iš
siplėtė | didžiausią ugnį — 

(Pasaulinį karą!
Vienos valstybės piliečiai (ži

noma, daugiausia darbininkai) 
verčiami 
piliečius,

Dievo

WAVING
_ Ipecialybė. Taipgi pilnas 
Grožio Patarnavimas.
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

carams, kaizeriams 
šiems bestijoms butų

Labai smagu! —
O šimtaprocentiniams patrio

tams —
Aruodai pelno!
Lietuvos žemelė — 

žiu amžius ūkio šalis 
vinto ištisai vienu fabriku:

Ugnies, kraujo ir mirties fa
briku !

Karo kaltininkai uliojo puo
šniuose rumbose, dėkavodami 
Dievui už pergales, o niekam 
nenusidėję žmonelės, iš aukš
to paliepti, varstė vieni ki
tiems širdis, kapojo galvas, 
draskė į šmotus kimus ir, be- 
siglamonėdami su giltine, vo
liojosi kraujo upeliuose...

Lietuva virto karo dievui— 
visagaliui Marsui 
ant kurio dieną ii 
žmonių turtas, ašaros, kraujas 
ir gyvastys...

O tuo tarpu Amerikos lietu
vių akyse vienval stovėjo klai
kiausios karo šmėklos, skaud
žiai primindamos jiems jų tė
vų, brolių, sesučių ir draugų 
baisiąją būklę.

Rūpestis,
su jų mylimaisiais ir kas gali 
atsitikti rytoj
gučio siaubas, dusino juos.

O jokių žinių iš savo krašto 
nebegavo.

Tad norėjo nors apie pačią 
karo eigą ir pasėkas kuo dau
giau sužinoti, kad iš to butų 
galima spręsti savo mylimųjų 
būvis ir likimas.

Angliškų laikraščių skaityti 
didelė didžiuma dar negalėjo, 
nes nebuvo pramokę anglų 
kalbos O lietuviškų 
lėtą savaitraščių teturėjo. Bet 
laukti visą savaitę žinių apie—

Viso psaulio didžiausią gai- 
cm. t’kruii’. buvo inu ne-

pasaulinis niekšas, 
(būtinai!) Au- 
Juozapas, be- 
i umuose, ne- 

vaikas degtu- 
užkurė tokią

sofiją sugebėjo gana 
pakritikuoti. Matyti, jis 
jęs ją studijavo, kas 
luome, iš tikrųjų, yra 
iš “septynių stebuklų” 
paprastai kunigai tik 
materializmo filosofiją temoka, 
o rimtai ją studijuoti ir moks
liškai kritikuoti visiškai nepa
jėgia. Ir kai jie imasi ją kri
tikuoti, tai stačiai vemti ver
čia jų “kritikas” beskaitant,— 
taip mizernais pritendantais jie 
pasirodo!

Tautininkų vadas, iš profesi
jos gydytojas, buvo pašėlusiai 
karšto temperamento, nenusi
stovėjusio charakterio ir labai 
paviršutinės (ypač socialiniuose 
moksluose) erudicijos, visada 
ir visur netaktingas ir kerštin
gas žmogus. Jis “kritikuodavo” 
marksizmą nusispiaudamas, o 
kunigus “blevyzgodavo” net 
susiriesdamas.

Pilkomsioms minioms šitie 
vadai, vis dėlto, labai imponuo
davo. Klausydami “grinoriai” 
jų prakalbas arba skaitydami 
jų raštus, galvas kraipydami 
sakydavo: “Ot, brantai moky
ti vyrai, tai mokyti i vyrai. Kas 
tie cicilistų kalbėtojai bei raš
tininkai? Tik vaikai prieš ši
tuos.”

žinoma, reikia tiesą sakyti, 
kad mažai tegalvojančių žmo- 

daugiausia 
tituluotos 
vieno »t-

(Tęsinys)
Klerikalų vadas buvo gan 

aukštos inteligencijos ir kultū
ros žmogus — kunigas Kalni
nis. Jis turėjo ir mokslo, ir 
rimties, ir takto, ir ambicijos 
studijuoti socialinius mokslus. 
Jis net ir Markso-Engelso filo- 

rimtai 
atsidė- 
kunigų 
vienas 

! Nes 
keikti

Jūsų Akis Išegzaminuos Dykai 
si® ,

WM. MEYER & CO. Opticians
19 W. Van Buren SteWekra

• J įteigta 1908
■_______  ! Cash arba Išmokėjimui.

be galo rizikin 
fantastiškas

demokratine laisva Lietuva su 
seimu Vilniuje!;

Tegyvuoja socializmas!
Tegyvuoją Amerikos lietu

vių socialistų dienraštis!
Tegyvuoja jo redaktoriai, 

bendradarbiai, skaitytojai ir 
rėmėjai!

Tegyvuoja jo vyriausias re
daktorius, socialistų 
pažangių Amerikos 
progreso ir kultūros 
Pijus Protenis!

studentų; bet labai jauni vai
kinėjai: be titu! , be usn »r be 
barzdų, jau visai nekalbant 
. Kie atbu.ą apįkak.ę .

Bet, štai, studento X (tik 
gyvenimo studento, ne mokyk
los, nes jau buvo baigęs aukš- 
tąjj juristo mokslą ir viešai va
dinosi vardu ir pavarde Pijus 
Protenis), to ugninio kalbėtojo 
Lietuvoje per revoliuciją, as- 
...en, je usirado pi ir d kompe
tentingą vadą ne tiktai socia
listai, bet ir visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė.

Su savo aukštu mokslu, gi
lia erudicija, sveiku supratimu 
Markso-Engelso filosofijos, ne
paprastai aiškaus stiliaus lo- 
gingais raštais ir taktingomis 
prakalbomis, be lo, ryšk.a to
lerancija ir šiltu nuoširdumu, 
ištiąs, socialistų jaunasai va
das, taip stipriai nustelbė kle
rikalų ir tautininkų senus di
džiulius vadus, kad jie atrodė 
— kaip pageltę rudens lapai... 
Ir — tik pamanykite 
šitų visų teigiamųjų 
ir kvalifikacijų socialistų jau
nasai vadasi turėjo dar ir barz
dą. O tai tautininkų barzdotam 
vadui buvo jau perdaug, ir jis 
labai dažnai socialistų jaunąjį 
vadą. svaidydavo epitetais, ži
noma, tiesiog iš gatvinio leksi
kono išgraibytais.

Ir liūdnumo ir džiaugsmo 
ašaros veržėsi iš jo akių...

Iš Kalvarijos per Marijam- 
”ol° nlentu nuvažiavo jis į 

■’np-avPkį. Čia ilgai jis vaikš- 
‘mmo, tarsi viską pamatyti 
”O”ėdnmaf. Mat, čia jo tėviš- 

miestas...
Bevaikščiodamas ir besvajo

damas prisiminė didelį socia
listu dienraščio darbininką, 
Kalėdų Kaukę, kurį žandarai 
buvo sugavę ir Vilkaviškio 
kalėjiman įkalino.

Surkambėjo jo galvoje šitos 
Kalėdų Kaukės eilės, kurias 
jis atmintinai buvo išmokęs:

Kamera durnų pilna,
Ir lango bemaž nematyti — 
Tai durnai liūdnumo rūkyti, 
Kad širdį kankina skursna...

••sirrnc
vnvo serą
ni’v n,.*.

transliuos New Yari.® 
Metropolitan 
Companyoperoje. “LucEn°l®

1 s''vf)

o‘iP'Oc ne-
• ir d rho

dien
raštis ėjo, a^igo, klestėjo ir 
vienval buvo pirmaeiliu avan
gardu viso Amerikos lietuvių 
kultūrinio pažangaus gyveni
mo ir kilimo! ,

Ach, pagaliau, reikia tiesa 
sakyti, jog šitie vyrai buvo 
jauni, — visa dvidešimtimi 
metų stovinti prieš žilą plau
ką, — ir ką gi jiems reiškė 
pereiti savo priešų apkasus ir 
laimėti frontą.

Ir jie laimėjo.
Žinoma, daugiausia jiems 

gelbėjo sunkią kovą laimėti 
socialistinis galvojimas, nusi- 
statytmas ir'taktika. O visa 
tai jie įsigijo iš materializmo 
filosofijos, genialingų Markso 
ir Engelso protų sukurtos, ku
rią visai sveikai interpretuoti 
ir kuo ryškiausiai išaiškinti, 
rėkia tiesą pasakyti, iš visų A- 
merikos lietuvių žurnalistų te
sugebėjo tik vienui vienas Pi
jus Protenis, socialistinio dien
raščio vvriausias redaktorius.

i o Ažerų mokykloje dar tik 
berniukas tebūdamas... kurio 
’''lineli socialistinių prakalbų 

n’-' Amerikoje., kurio
’ ugelj marksistinių ir šiaip- 
mu pamokinančių ir naudingu 

’ --MrdnVu klasei straipsnių 
; - • o redaguojamame

vieš .

’1
Ve.

DIDELIS -- --------
PASIRINKIMAS V

Įvairių Styliy Rėmu, Tikri Torio šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Lucky Strike 
stato Metropolitai
Opera Compan/ 

šeitadienj, 1 ;5q . .

NBC Raudona ii ag?

fra 
■Smėlėti.

(PROBAK BLADE)

Rusiška ir Turkiška Pirtį 
DOUGLAS BATHS _

5514-16 W. ROOSEVELT ROAD $$$«/ 
arti St. Loma Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoa. lietau* ir druakoa vanoa 
awimming pool.

Ruaiika ir turkiika pirtia moterimi 
aeredomia iki 7 v. v.

ŠAME PRICE 25 Įį
"totLau ouneės ||

AS42YEARS 25< 11
AGO ______ ! i

MILLIONS O F POUNDS U SĖD
BV OUR <GOVERNMENT'

r. .

nu.
* ‘- i v** 1

* J
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Krutinės mus pilnos ugnies, 
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Sensacija 
$10 vertes

gnnonai 
įsigeidė

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

Ir širdys mus ten, kur kovoja 
Mus broliai, liuosybės draugai 
Kur virusi kova ilgai 
Tolyn savo veiksmą plėtoja.
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pne 
šitų visų teigiamųjų savybių 
ir kvalifikacijų socialistų jau
nasai vadasi turėjo dar ir barz
dą. O tai tautininkų barzdotam 
vadui buvo jau perdaug, ir jis 
labai dažnai socialistų jaunąjį 
vadąsvaidydavo epitetais, ži
noma, tiesiog iš gatvinio leksi
kono išgraibytais.

Ir tąsyk pražydus liuosybe 
Kalėjimų rųmus sugriaus, 
Ir mus prie savęs ji priglaus 
Prie darbo pašauks mus 

brolybė.

Ir žinom mos, tikim šventai, 
Kad kova ta eis nenustojant,— 
Kad musų draugams bekovo

jant
Sugrius šios tvarkos pamatai!

’ *’i vi ere
A menkos 

•ė i n tuomet 
minkai su 
'• l*7P^u b°

įeraesnea
leme* Vt

tiUuoTnel

rūmuose, ne- 
vaikas degtu- 

užkure tokią

'Uiteikia 
har'daskutvi l»> 
—i komfortu 
M| skutimo** 

| namie

Lucky Strike 
italo Metropolitą 
Opera Compan 

Šeštadienį, 1:5o V(

Metropolitan 
Compatų 
operoje, “1

Proletarai, 
nesuvaldomai 
raštį leisti!

—Tai komedija be pinigų,— 
kvatojosi klerikalų ir tautinin 
kų laikraščių du turtingi lei 
dėjai 
tokiu stipriu įkarščiu speku
liavo kitų pinigais, kad, maty
ti, neturėjo kada pagalvoti 
jog proletarų galia, - 
tik ji yra sąmoninga,

Pasaulio galia!
Ir šita saujalė politiškai ir 

socialistiškai susipratusių bei 
nusiteikusių proletarų padarė 
daugiau, negu lobingieji kleri
kalų ir tautininkų bankinin
kai, kurie įkandin šoko leisti 
savo dienraščius; bet tik iš 
pradžių smarkiai pastraksėjo, 
paskui tuoj atslūgo ir paga
liau visai nusibankrutavo, pra- 
žudydami tūkstančius dolerių; 
Žinoma, išviliotų iš lengvati-

šis paveikslas pasako geriau negu 
žodžiai apie jūsų Lucky Strike 
gerumą. Luckies naudoja tiktai 
vidurinius Ūpus. Ne viršutinius 
lapus, kadangi anie yra nedasįvystę 
— nenunokę. Ne apatinius lapus, 
kadangi tie yra žemesnės kokybes 
—jie auga arti prie žemės ir yra 
kieti, stambūs ir visuomet smėlėti. 
Viduriniai lapai yra lengviausi 
lapai, puikiausi kokybėje, šie vi-

Vienas
Dievo pateptas 
strijos karalius 
žbizdamas savo 
lyginant mažas 
kais šiauduose, 
ugnelę, kuri žaibo greitumu iš
siplėtė j didžiausią ugnį —

Pasaulinį karą!
Vienos valstybės piliečiai (ži

noma, daugiausia darbininkai) 
verčiami 
piliečius,

Dievo

kunigas Kalni- 
Jis turėjo ir mokslo, ir 

ir takto, ir ambicijos

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
„T . Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

mų minią uz vis 
hipnotizavo šitų vadų 

r'asl'ii’ -

dūriniai lapai yra supiaustomi į 
ilgus, lygius pluoštus ir yra gerai 
sukemšami į kiekvieną Lucky —- 
patiekiant jums cigaretę, kuris vi
suomet yra apvalus, kietas ir visai 
pripildytas—be liuosų galų. Taigi 
ar stebėtina, kad Luckies yra taip 
tikrai lengvi ir švelnūs? Ir prie to 
jūs žinote, kad MIt’s toasted”—-dėl 
gerklės apsaugos, dėl puikesnio 
skonio.

kių žmonių, kurie sudėjo ši 
tiems dienraščiams leisti, — 
vieni vardan tikėjimo, kit 
vardan tėvynės.

O socialistų,
savo

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANENT WAVING 

Musų Specialybė. Taipgi pilnas 
Grožio Patarnavimas. 
N. DRUMSTA, Sav.

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Patenkinimas Garantuotas.

n*tyje...
Ir liūdnumo ir džiaugsmo 

ašaros veržėsi iš jo akių...
Iš Kalvarijos per Marijam- 

~»oV' nlentu nuvažiavo jis į 
5riP’avixkį. Čia ilgai jis vaikš- 
t;nėio, tarsi viską pamatyti 
”O”ėdomaf. Mat, čia jo tėviš- 

miestas...
Bevaikščiodamas ir besvajo

damas prisiminė didelį socia
listų dienraščio darbininką, 
Kalėdų Kaukę, kurį žandarai 
buvo sugavę ir Vilkaviškio 
kalėjiman įkalino.

Suskambėjo jo galvoje šitos 
Kalėdų Kaukės eilės, kurias 
jis atmintinai buvo išmokęs:

Kamera durnų pilna,
Ir lango bemaž nematyti — 
Tai durnai liūdnumo rūkyti, 
Kad širdį kankina skursna...

Mes norim, mes trokštam vei 
kimo, — i

Nežinom kitos riles minties!

kartu su

Egzaminacija

Grįžo Petras Raivcdžis Ame
rikon.

Dieną ir naktį bendrai dir
bo su artimiausiais dienraščio 
draugais, besirūpindamas, kad 
tik kuo puikiausiai nusisektų 
dvidešimties metų dienraščio 
gyvavimo jubiliejus.

Ir nusisekė!
O Petras Raivcdžis stovėjo 

drauge su Pijum Proteniu ir 
gėrėjosi dramaturgo, poeto ir, 
bendrai, gilaus menininko, 
Kalėdų Kaukės, sugalvotu ir 
tiksliai besirituliojančiu pro
gramų.

Kaip žaibas jo galvoje švit- 
ravo praeities, dabarties ir 
ateities mintys.

Ir veržėsi iš jo širdies ir 
dundėjo jo krutinėję Šukiai:

Tegyvuoja nepriklausoma

Aš stoviu, dūmodamas prie 
sienos,

O ten, prie kitos, tolumoj 
Svajoja, kaip aš, tylumoj 
Kits draugas... Ir slenka taip 

dienos...

VIII.
Petras Raivcdžis, išbuvęs A- 

merikoje daugiau per dvide
šimtį metų, išvažiavo savo 
krašto, tėvelių ir draugų at
lankyti.

Važinėdamas po visą Lietu
vą, užsuko ir į suvalkinę Kal
variją. Čia jis bevaikštinėda- 
mas ir bestebėdamas viską, ką 
tik pagavo jo aštri akis, pa
matė tuščią didelį lotą. Aplin
kui stūksojo žemi pamatai, 
matyti, vasarą lietaus ir karš
čio, o žiėmą šalčio žymiai ap- 
griaužti. Viduryje augo ir kle
stėjo tik piktžolės.

Tai likučiai ir ant tų liku
čių augąs piktžolių paminklas 
čia kadaise išdidžiai šlovėj il

ga rsiam caro kalėjimui!

pasaulinis niekšas
(būtinai!) Au-

DOUGLAS BATUS 
(514-16 W. ROOSEVBLT ROAt) 
arti St. Louia Avė. Tęl. Kedzie 8902 

Vanoi, lietau* ir draiko* ranoi 
*wimming pool.

Ratiliu ir tarkiika pini. moterimi 
teredomit iki 7 v, ▼.

nebuvo pramokę 
kalbos O lietuviškų — 
lėtą savaitraščių teturėjo. Bet 
laukti visą savaitę žinių apie— 

Viso psaulio didžiausią 
cm. tikru i n. buvo inu

jaunų, 
idealingų, savo neišsemiama 
energija ir ryštingumu viską 
nugalinčių darbininkų, —dien
raštis ėjo, a^igo, klestėjo ir 
vienval buvo pirmaeiliu 
gardu viso Amerikos lietuvių 
kultūrinio pažangaus gyveni
mo ir kilimo!

Ach, pagaliau, reikia tiesa 
sakyti, jog šitie vyrai buvo 
jauni, — visa dvidešimtimi 
metų stovinti prieš žilą plau
kę, — ir ką gi jiems reiškė 
pereiti savo priešų apkasus ir 
laimėti frontą.

Ir jie laimėjo.
žinoma, daugiausia jiems 

gelbėjo sunkią kovą laimėti 
socialistinis galvojimas, nusi- 
statytmas ir % taktika. O visa 
tai jie įsigijo iš materializmo 
filosofijos, genialingų Markso 
ir Engelso protų sukurtos, ku
rią visai sveikai interpretuoti 
ir kuo ryškiausiai išaiškinti, 
rėkia tiesą pasakyti, iš visų A- 
merikos lietuvių žurnalistų te
sugebėjo tik vienui vienas Pi
jus Protenis, socialistinio dien
raščio vyriausias redaktorius.

be galo rizikin 
fantastiškas

motyvas.
lietuviuose įsi' H" 
klerikalai ir tau- 
s”vo geltonu žu’’- 
s:,'i '’enmr li~nvo 

darbininkus ir traukte traukė 
juos nuo pažangaus socialia4’ 
nio kelio, vedančio į šviesesne 
ateitį. Būtinai reikėjo i*ei‘i 
prieš juos su pažanga, socia
listine bei kovinga spauda, — 
išeiti kasdien, ne kartą per sa
vaitę. kaip ligi šiol.

Tąi kitas motyvas.
štai jums du vyriausi moty

vai. kurie be jokios atlaidos 
''ketino nerangiausius Arne”’* 
kos lietuvius — socialistus 
kuo greičiausiai steigti socia
listinės minties bei krypties 
dienraštį.

Ir štai būrelis iš tarpo akty- 
vingiausių Amerikos lietuvių 
—socialistų 
siu vadu. Pijum Proteniu, pry- 
*nkvj ir Petru Raivedžiu, su
sirinkę /lidžiausioje Amerikos 
lietuvių kolionijoje, Chicagoj, 
apsvarstė ir nutarė tuoj leisti 
socialistinės 
dienraštį.

Tai buvo 
gas, stačiai

i o Ažerų mokykloje dar tik 
berniukas tebūdamas... kurio 
’^ugoli socialistinių prakalbų 
ii- girdėjo Amerikoje., kurio 
’ ugeli marksistinių ir šiaip- 
i«u pamokinančių ir naudingu 
’ -^ininVy klasei straipsnių 

‘o redaguojamame

(Tęsinys)
Klerikalų vadas buvo gan 

aukštos inteligencijos ir kultū
ros žmogus 
nis 
rimties 
studijuoti socialinius mokslus 
Jis net ir Markso-Engelso filo
sofiją sugebėjo gana 
pakritikuoti. Matyti, jis 
jęs ją studijavo, kas 
luome, iš tikrųjų, yra 
iš “septynių stebuklų” 
paprastai kunigai tik 
materializmo filosofiją temoka, 
o rimtai ją studijuoti ir moks
liškai kritikuoti visiškai nepa
jėgia. Ir kai jie imasi ją kri
tikuoti, tai stačiai vemti ver
čia jų “kritikas” beskaitant,— 
taip mizernais pritendantais jie 
pasirodo!

Tautininkų vadas, iš profesi
jos gydytojas, buvo (pašėlusiai 
karšto temperamento, nenusi
stovėjusio charakterio ir labai 
paviršutinės (ypač socialiniuose 
moksluose) erudicijos, visada 
ir visur netaktingas ir kerštin
gas žmogus. Jis “kritikuodavo” 
marksizmą nusispiaudamas, o 
kunigus “blevyzgodavo” net 
susiriesdamas.

Pilkomsioms minioms šitie 
vadai, vis dėlto, labai imponuo
davo. Klausydami “grinoriai” 
jų prakalbas arba skaitydami 
jų raštus, galvas kraipydami 
sakydavo: “Ot, brač, tai moky
ti vyrai, tai mokyti vyrai. Kas 
tie cicilistų kalbėtojai bei raš
tininkai? Tik vaikai prieš ši
tuos.”

žinoma, reikia tiesą sakyti, 
kad mažai tegalvojančių žmo- 

daugiausia 
tituluotos 
vieno »t-

Jūsų Akis Išegzaminuos Dykai 
Reguliariam. Gydytoja, Optometristaa 

kui. ^egu^a'rS1* sioayertvbs * truml>am lai
škiai, kartu p“"1

arUekvfena
WM. MEYER & CO fFT 

19 W. Van Buren ’St 
’ < įsteigta 1908

—______ , Cash arba IŽmokėjimui.

studentų; bet labai jauni vai
kinėjai: be titu! , be usn t r be 
barzdų, jau visai nekalbant 
. Hie a ubu apikak.ę .

Bet, štai, studento X 'tik 
gyvenimo studento, ne mokyk
los, nes jau buvo baigęs aukš
tąjį juristo mokslą ir viešai va
dinosi vardu ir pavarde Pijus 
Protenis), to ugninio kalbėtojo 
Lietuvoje per revoliuciją, as- 
(..cn je uurado pi n J kompe
tentingą vadą ne tiktai socia
listai, bet ir visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė.

Su savo aukštu mokslu, gi
lia erudicija, sveiku supratimu 
Markso-Engelso filosofijos, ne
paprastai aiškaus stiliaus lo- 
gingais raštais ir taktingomis 
prakalbomis, be lo, ryšk a to
lerancija ir šiltu nuoširdumu, 
ištiąs, socialistų jaunasai va
das, taip stipriai nustelbė kle
rikalų ir tautininkų senus di
džiulius vadus, kad jie atrodė 
— kaip pageltę rudens lapai... 
Ir — tik pamanykite

demokratinė laisva Lietuva sv 
seimu Vilniuje!į

Tegyvuoja socializmas! '
Tegyvuoją Amerikos lietu

vių socialistų dienraštis!
Tegyvuoja jo redaktoriai 

bendradarbiai, skaitytojai ii 
rėmėjai!

Tegyvuoja jo vyriausias re
daktorius, socialistų 
pažangių Amerikos 
progreso ir kulturc 
Pijus Protenis!

ii®
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:-<irvne Petras
v > serą draugą ir

J® _ i?* I •' I
as^rį?!=l

carams, kaizeriams ir pana
šiems bestijoms butų —

Labai smagu! —
O šimtaprocentiniams patrio

tams —
Aruodai pelno!
Lietuvos žemelė — 

žiu amžius ūkio šalis 
virto ištisai vienu fabriku:

Ugnies, kraujo ir mirties fa
briku !

Karo kaltininkai uliojo puo
šniuose rumtiose, dėkavodami 
Dievui už pergales, o niekam 
nenusidėję žmonelės, iš aukš
to paliepti, varstė vieni ki
tiems Širdis, kapojo galvas, 
draskė į šmotus kimus ir, be- 
siglamonėdami su giltine, vo
liojosi kraujo upeliuose...

Lietuva virto karo dievui— 
visagaliui Marsui — aukuru, 
ant kurio dieną ir naktį degė 
žmonių turtas, ašaros, kraujas 
ir gyvastys...

O tuo tarpu Amerikos lietu
vių akyse vienval stovėjo klai
kiausios karo šmėklos, skaud
žiai primindamos jiems jų tė
vų, brolių, sesučių ir draugų 
baisiąją būklę.

Rūpestis
su jų mylimaisiais ir kas gali 
atsitikti rytoj
guČio siaubas, dusino juos.

O jokių žinių iš savo krašto 
nebegavo.

Tad norėjo nors apie pačią 
karo eigą ir pasėkas kuo dau
giau sužinoti, kad iš to butų 
galima spręsti savo mylimųjų 
būvis ir likimas.

Angliškų laikraščių skaityti 
didelė didžiuma dar negalėjo, 
nes nebuvo pramokę anglų 

tik ke-

incVie* .

kieti

janfetetL

( PRO6AK BLADE)
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išleisti

niekas

taip, jis jau tik

Bet niekas

DABAR JIE PROTESTUOJA
susu

ir kai

Garsinkites “Nnose
BEDARBIŲ LIKIMAS

NRA REFORMAVIMAS

*8.00 
4.00 
2.00 
1.60

Valstijose 
paltu

Ib.UU 
1.00 
4.51» 

Munei

Sėdėdamas ant Vietos, Silver’- 
is atliko tam tikrus mieravimus

žinoti, 
aidas ?
papra

o tada 
keiksmu, 

Darby, at-

kom- 
radio 
gyve-

2-9
705

jau esam sesi; ( 
vien kaulai tepa bet jis nesurado užuo

Silver’is net šydijos

btcafoj.

f 7.00 
i.bv 
L.76

0HH K«I* FmutM JviMjk..!, tu, Giri! ><xb<l

Vertė A. Kart ana.

balsas de 
nes tas žodis geriau 

Dar

akimis mačiau ji 
Vin- 
Ten 

su vario penais

BOSTONIEČIŲ atydai
Naujienas galima gauti 

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

kaip 
vis-

. gar- 
gerai palyginus. sjs ;iai 

panašus j kie- 
jis buvo pa-

ciau ais
Painesnis dalykas yra vartotojų reikalų apgynimas.

Vartotojai tai žmonių masės — visi žmonės. Pre
kes perka kiekvienas žmogus. Todėl vartotojai yra ir 
tie, kurie dirba, ir tie, kurie nedirba; farmeriai, kapi
talistai, profesionalai, ir t. t. Vartotojų reikalas yra 
svarbiausias ekonominis reikalas. Anksčiau ar.vėliau 
jisai paima viršų ant visko.

Bet vartotojai nėra vieninga masė, ir jų yra labai 
sunku suorganizuoti. Kaip sujungsi j daiktų fabriko 
darbininkus ir darbininkų samdytojus, bankierius ir 
farmerius, namų šeimininkes ir profesionalus? Kaipo 
nesuvienyta masė, vartotojai neturi jėgos savo reikalus 
sėkmingai ginti.

Steigiant NRA, vartotojai buvo apleisti, ir stam
biausia NRA yda iki šiol buvo tą, kad NRA permažai 
atsižvelgė į vartotojų interesus. Tai buvo daug kartų 
nurodinėjama geų 
skatino jj ieškoti kelio šitų ydų paginti. Taigi jisai ši 
tų klausimų įdėjo į savo proponųojamų reformų prog 
ramų.

še', aš manau, reiškia tą žemu
tini punktą tenai. Dabar tai jau 
kaip vaiko žaidimas surasti tur
tus. Aš beveik norėčiau pirma 
pasivalgyti”.

“Aš nesijaučiu išalkęs”, krio
kė Morgan’as. “Prisiminimas 
Flint’o, aš manau, paveikė ma-

Man toks prirodinėjimas at 
rodė gan silpnas 
negali įspėti, kas gali paveik 
ti pj-ietaringus ir mano nuo 
stabai, Jurgis Merry buvo la 
bai’ nuramintas.

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletu numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome pirmų 
1934 m. num. Jame telpa 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. GalLua gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

Tai buvo nuostabu, kaip jų 
nuotaika pasikeitė ir kaip ąa- 
turališka spalva atgijo jų vei
duose. Neužilgo jie pradėjo kai 
bėtis tarp savęs, laikotarpiais 
nutildami pasiklausyti; o neuž
ilgo po tam, nebeišgirdę jokio 
garso, pasiėmė savo įrankius 
ir vėl pradėjo žygiuoti tolyn. 
Merry pasiėmęs Silver’io kom
pasų ėjo pirmas, kad neiškly 
dus iš kelio nuo Griaučių sa-

“E, mano sUnau, garbink sa
vo žvaigždes, kad jis yra nu- 

/

miręs”, tarė Silver’is.
“Jis buvo biaurus velnias” 

šuktelėjo trečias piratas, pasi
purtęs; ‘ ir dar tokio mėlyno 
veido!”

“Tai, mat, romas buvo taip 
pridūrė Merry.

Nacionalinio Gaivinimo Administracijos galva, gen. 
Johnson, sušaukė keletu šimtų įvairių visuomenės at
stovų, kviesdamas juos išreikšti savo nuomones apie 
NRA, ir staiga, pirma negu kuris nors kritikas spėjo 
tarti žodį, pareiškė, kad NRA turi būti reformuota 
(pataisyta). Pats NRA administratorius patiekė 12 
punktų programų NĘA taisymui s

Du dalykai yra įdomiausi šitame programe: viena, 
gen. Johnsono pasiūlymas, kad NRA stengtųsi dar la
biau sutrumpinti darbo valandas ir pakelti darbininkų 
algas pramonėje; antra, kad NRA administracijoje ir 
josios skyriuose butų suteikta daugiau balso vartotojų 
atstovams.

Apie algas ii’ darbo valandas nėra reikalo čia pla
nas šitų klausimų kiekvienas supranta.

ant šios salos 
apie Darby”, jis 

Vnei vienas, ąpar-t 
čia esančių. O tada, di- 

pastangomis, jis 
Laivo bendrai

“Taip, tas ir buvo”, rėkė 
Morgan’as, staiga pasikėlęs ant 
kelių. “Iš tikro, tai buvo Ben 
Gunn’o halsas!”

“Ar gi tas sudaro bent ko 
kį. skirtumų dabar?”, klausė 
Ričard’as. “Ben Gunn’o čia 
taip jau nėra gyvo, kaip ir 
Flint’o’”.

Bet senesnieji vyrai sutiko 
tų pareiškimų su panieka.

“žinoma, niekas nesibijo Ben 
Gunn’o”, užrėkė Merry; “ar gy
vo ar numirusio, jo niekas he-

“Aš savo 
negyvų”, tarė Morgan’as. 
cas buvo jsivedęs mane 
jis ir gulėj 
ant akių”.

“Numiręs
rai nebegyvas ir nuėjęs žemyn*, 
tarė su aprišta galva žmogus* 
“bet, jeigu bent kokia dvasia 
yra vaikščiojusi, tokia dvasia 
butų Flint’o. Nuoširdžiai kal
bant, jis labai baisiai numirė, 
tas Flint’as”.

“Taip, tas tai tikra tiesa”, pa- 
tėmijo kitas, “jis baisiai karš
čiavosi ir vėl rėkė romo, pas
kum dainavo. Vienintelė jo dai
na, bičiuliai, bu‘vo ta ‘Penkio
lika vyrų’; ir aš jums pasaky
siu, nuo to laiko aš niekad ne
bemėgstu išgirsti tų dainų. Ta
da buvo karšta, o,Jangas buvo 
atdaras ir aš pro langų girdė
jau tų senų dainų taip aiškiai, 
kai giltinė jau šaukė jį pas sa-

ny, kad eiti pagelbon heimwehrui, jei jis butų buvęs nugalė 
tas kruvinoje kovoje su Austrijos socialistais.

“Cja yyattrys pukšti medžiai”, 
jis sake, “beveik linijoje nuo 
Griaučių salos, ‘žiūrono kriau-

(Tęsinys)
“Kalbant apie peilius”, tarė 

kitas, “kodėl mes negalim su
rasti pas jį jo paties peilio? 
Flint’as nebuvo toks žmogus, 
kuris butų kratęs jūreivių ki- 
šenius, o paukščiai, aš manau, 
butų palikę peilį”.

“Prisiekiu Visagaliui, tai ti
kra tiesa!”, surėkė ‘Silver’is.

“Nei jokio daikto čia nėra 
likę”, tarė Merry, vis 4ar te- 
besiknisdamas tarp kaulų, “ne? 
vieno varinio pinigo, nei tabo
kos dėžės. Man tas neatrodo 
naturališka”.

“Ne”, sutiko Silver’is, “tik
rai tas neatrodo naturališkai. 
Sakytum, kad tas yra ir ne
gražu. Ak, bičiuliai, kad Flint’- 
ns butų gyvas, čia jums ir man 
butų karšta vieta! Jų buvo še
ši, mes taip 
dabar iš jų

iš tolumos, sau- 
atmosferoje, 

i^ių viršūnes, aš 
kad ji skambėjo me- 

mano

Kai pereitų rudenį valdžia įsteigė Civilinių Darbų 
Administracijų (CWA) ir pradėjo samdyti tiems dar
bams bedarbius, tai komunistai pakėlė lermų. Girdi, 
valdžia nori Amerikos darbininkus “pavergti”. Diena 
iš dienos Jęomunistai dergė CWA ir susiriesdami plūdo 
visus tuos, kurie sakę, kad valdžia daro gerai, parūpin
dama uždarbį bedarbiams. Bet dabar Washingtonas 
įsakė civilinių darbų administracijai sumažinti darbi
ninkų skaičių valdžios parūpintuose darbuose, ir CWA 
ėmė tūkstančiais darbininkus atleidinėti.

Dabar komunistai protestuoja prieš darbininkų at
leidinėjimų iš civilių darbų! Jie šaukia bedarbius ko
voti, kad CWA darbai nebūtų sustabdyti.

Na, tai supraskite tokių “revoliucinę” logikų.

“Na, tas tai jau taip”, jis 
sakė. “Tu turi galvų ant pe
čių, Jonai, be abejonės. Nusi
raminkime, draugai! aš tikiu 
mes esame ant blogo kelio. Pri 
siminus, balsas buvo 
Flint’o, aš pripažįstu, bet 
gi šis balsas nebuvo taip 
sus, 
sas buvo labiau 
no kito balsų - 
našesnis į —”

“Viešpatie, tai Ęen Gunn 
kriokė Silver’is.

“Na, na”, tarė Silver’is, “su
stok taip kalbėjęs. Jis jau* ne
begyvas ir jis jau ne.bevaikšto, 
aš tų žinau. Kų ne kų, jis bent 
nevaikšto dienos laiku, užtikri
nu jumis. Iš rūpesčio ir katė pa
dvėsė. Skubinkitės prie turtų”.

žinoma, mes pradėjom eiti: 
bet, nežiūrint saulės kaitros ir 
giedrios dienos, piratai nebebė
go išsiskirstę ir rėkaudami po 
mišką, bet ėjo šalia viens kito 
ir kalbėjos sulaikytu alsavimu. 
Numirusio bukanieriaus baimė 
buvo apsėdusi jų visų sielas.

XXXII
Turtų ieškojimas — balsas 

jš miško.
Iš dalies dėka išgąsčio įtaka , 

iš dalies Silver’io ir kitų sergan 
čių pailsimui, visa musų kompa
nija susisėdo, pasiekus plokšte,- 
kalnio viršūnę.

Plokštakalniui esant nuolai- 
dam j vakarus, iš musų apsisto
jimo vietos matėsi labai toli į 
visas puses. Prieš mus, virš me
džių viršūnių, mes matėm Miš
kų kyšulį, lyg kutais iš visų šo
nų apsuptų jurų putomis; už
pakaly mus buvo matytis ne tįk 
užlaja ir Griaučių Sala, bet mes 
matėm ir didžiausį jurų pJoU 
į rytus, skersai siaurąjį kyšu
lį ir rytų šlėnius. Tiesiog virš 
mus kilo aukštyn žiūronų kal
va, vietomis pamarginta atski
romis pųšęmis, kitur tamsiomis 
briaunomis. Garsų pei jokių ne 
buyo girdėti^, apart ošitpo toli
mų Vilnių iš visų pusjų ir w~ 
suskaįtpmų vąbzdĮj.M čiukėj imo 
tarp žabų. Nei jokio žrųogaifs, 
pęi jokio laiyo nebuvo ant ju
ru; pats jurų didumas padidino 
vienatvės bei ilgėsio pająutir

rreziaentas Rooseveltas ragina kongresą 
įstatymą, Kuriuo butų pastatytos po valdžios kontrole 
visos susižipojtmo priemonės 
vandeninės telegrafo vielos), telefonas ir radio. šitam 
uksiua prezidentas siūlo sudaryti tam tikrą federalinę 
Komunikacijos komisiją.

Tai yra remtinas sumanymas. Reikia tik stebėtis, 
kad Jungtinių Valstijų vaidžįa iki šiol nesirūpino uždė
ti savo priežiūrą toms įmonėms. Geležinkeliams kon
troliuoti jau seniai yrą įsteigta Tarpvalstijinė Praky
bos Komisija, kuri nustato mokesnį už gabenimą pre
kių ir pasažierių; žiuri, kad geležinkelių kompanijos ne
skriaustų publikos ir nevartotų negerų priemonių 
peticijoje tarp savęs. Bet telegrafas, telefonas ir 
šiandie yra taip pat neapsieinami dalykai krašto 
nime, kaip geležinkeliai.

Telegrafas, telefonas ir radio, tiesą pasakius, 
tų būti pastatyti į tokią pat padėtį, kaip paštas. Paštą 
valdžia ne tik prižiūri, bet ir valdo, ir vargiai kam nors 
ateina į gal^ą mintis, kad butų geriau jį atiduoti į pri
vatinio biznio rankas. Telefonas ir telegrafas tačiau 
tarnauja tam pačiam tikslui, kaip paštas. Visos susisie
kimo ir susižinojimo stambiosios priemonės, kuriomis 
naudojasi plačioji publika, turėtų priklausyti valdžiai.
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“Mėlynas, aš sakyčiau, kad jis I 
buvo mėlynas! Tai teisingai pa
sakyta”.

Nuo suradimo griaučių ir už
vedimo tokių kalbų, jų kalbos 
darėsi vis ramesnės ir balsai 
žemesni, o dabar jie jau kal
bėjo beveik pašnibždomis, jog! 
jų kalbų garsas visai neper
traukė miško ramumą. Staiga iš 
vidurio miško priešaky mus, iš
siveržė laibu, aukštu, virpančiu 
balsu gerai žinomos melodijos 
ir žodžių daina:

“Penkiolika vyrų ant numi
rėlio dėžės —

Jo-ho-ho, ir butelis romo!” 
Aš nesu matęs vyrų taip bai

siai paveiktų, kaip tie piratai. 
Iš jų šešių veidų lyg koks už
būrimas spalva, išnyko; vieni 
iš jų staiga atsistojo, kiti lai
kėsi nusitvėrę vienas kito; Mor 
gan’as kniūpsčias atsigulė ant 
žemės.

“Tai Flint’as 
ko Merry.

Daina taip-staigiai nutruko 
kaip ji buvo_ pradėta — nu
traukta, jus būtumėt sakę, vi
dury gaidos, lyg kas butų ran
ka užčiaupęs dainininko burną 
Pasiekusi m u 
lėtoje, aiškioj ę 
pro žalias m’ 
maniau 
lodiškai bei švelniai 
kompanijomis! paveikė neišaiš- 
kinimas žmogaus balsas.

“Eikiam”, tarė Silver’is, iš
blyškusiomis lupomis stengda
masis ištarti žodi, “čia mes ne 
galime pasilikti. Bukite pasL 
rengę grįsti atgal. Ąš esu kaip 
romo prisigėręs ir negaliu pa
žinti balsą; bet čia yra kieno 
nors išdykavimas — kieno nors, 
kuris turi gyvą kūną ir krau
ją, nėra jokios abejonės”.

Bekalbant, jo narsumas ir 
kiek spalvos pamažu grįžo at
gal. Jau ir kiti buvo pradėję 
klausyti jo padrąsinimų ir jau 
buvo prądėję atsipeikėti, kai 
vėl tas pat balsas pasigirdo — 
šj kartą jau ne dainoje, bet 
silpname, tolimame šaukime ir 
dar silpnesniaąie aide tarp žiū
rono kalvos plyšių.

“Darby M’Gpnv 
javo 
siaį pasako tą garsą 
by M’Graw! Darby M’Graw 
ir vėl, ir vėl, ir vėl 
kiek garsiau’ ir 
kurį aš apleidžiu 
nešk rojnp!’’

Bukanieriai nei iš vietos ne
galėjo pasijudinti ir stovėjo 
iš nuostabos akis įspirę pir- 
rųyn. Dar ilgą laiką balsui nu
tilus jie ląikė išplėtę akis bai
sią! nusigandę.

“Tas tai jau nulemia!”, 
žiopteįejo vienas. “Eikime!”

“Tąi bu’vp paskutiniai jo žo
džiai”,. vaitojo Morgan’as. “Jo 
paskutiniai žodžiai šiame gy
venime.”

įU^ardas buvo išsiėmęs savo 
bibjiją ir garsiai meldėsi. Jis 
buVo gerai išauklėtas, tas Ri- 

kol jis npbuvo papuo
lęs tąrp blogų kWP»nijonų jū
reivių tarpe.

Silver’is vis dar nebuvo per
galėtas. Aš girdėjau dantis bar

škant jo galvoje; bet jis dar krūvoj 
nebuvo pasidavęs

“Nei vienas 
nėra girdėjęs 
sumurmėjo 
mus 
džiausiomis 
surėkė 
ėjau pasiimti turtus ir 
nepergalės nei žmogus nei vėl 
nias. Aš nesibijojau Flint’o, 
kada jis buvo gyyas ir prisie
kiu* Visagaliui, aš nesibijau su
sitikti jį ir numirusį. Netoliau 
ketvirtos dalies mailės nuo čia, 
yra septyni tuksiančiai svarų 
sterlingo. Kada gi nuotykių ieš
kotojas buvo atsukęs savo už
pakalį prieš tiek * daug dolerių, 
prięš tokį darbštų seną jūrei
vį sir mėlynu veidu — 
jis yra jau nebegyvas

• t

Bet jo pasekėjuose nebuvo 
matytis grįštančio narsumo 
ženklo; iš tikro, jų baimė pa
didėjo iš tokių negarbingų žo
džių apie numirėlius.

“Jonai, nustok taip kalbė
jęs! Tu nebandyk pasipriešint 
dvasioms”, tarė Merry.

O likusieji buvo perdaug nu
sigandę atsakyti. Jie butų pa 
bėgę kas sau, jeigu jie butų 
išdrįsę; bet baime sulaikė juos

MvlHniK 
Humm tiem 
I nuu 'neneMiumt- 
Dviem mėnesiams 
ViviiHin mėnesiui 

ir kitui 
< Atpisinta

Meuaim* 
l’u&ei melu 
trinu niėnemanu 
PiniKut, reikia mųal.

Unienu karti. azt>ak«uiu

palaikė arti Jono* 
lyg jo drąsa butų pagelbėjil
si jiems. O jis, iš savo pusės, 
jau gan gerai buvo pergalėjęs 
savo silpnumą. z

“Dvasia? Na, aš gi abejo
ju”, jis tarė. “Bet vienas daiK- 

aš at-, las man nėra aišku. Mes gir- 
mane dėjome ir aidą. Na, juk žmo

gus nėra matęs dvasią su šn 
sėliu; tad aš norėčiau4 
kam jam reikalingas 
Juk tas, iš tikro, nėra 
stas atsitikimas?”

::rT.. y Ti1— i ar gyvo, ar numirusio.
Italijos kareivių koncentravimas kalnuose Austrijos pąsie- nesibijojo Ben Gunn’o.

Vien tik Ričardas tebelaikė 
savo bibliją ir eidamas žval
gėsi aplink baimingais žvilg
sniais 
jautos, o 
iš jo atsargumo.

“Aš tau sakiau”, jis tarė — 
“aš tau sakiau, kad tu suga
dinai savo bibliją. Jeigu ji jau 
nėra gera prisiegai, kokios gi 
vertės, tu manai, ji gali būti 
dvasiai? Nei tiek!”, ir jis pliau
kštelėjo savo stambiais pirš
tais, momentą staptelėjęs, pa
siremdamas kriukiu.

(Bus daugiau)
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ND ABOUT 
TOWN 

with
ly and Apollo

adė the earth and

j the sky and rested;
e Man and rested;
ej Woman and then
God nor Man has

a fitting start for 
of our weekly vaga- 

hrough Chicago — it 
id dangerous for one 
(since Polly may get 
lis. Mind you, this is 
ving his say since 
when. It is because 

around.) However, it 
whispercd that God 

• made the lašt item 
Creative work more 
quiet and less mis- 
They do this, they 
id Polly is ever ready 
her kin with favors 

cohimns. Be she 
appreciative of ncble 

mankind? Ncver! 
instance she could 
M r.... Oh, oh... Kere 

s.... Well, I guess 
See you some other 

be...
Apollo, have you 

lything?” 
, not a thing.” 
hat is it you have 

is? This is only some 
iper. VVaiting for you 
he column. And, say, 
i j ienos’’ Twenty Year 
is some affair, was it

was. Lots of people. 
le. Young people. Old 
ie elite and the plain

;owners, too From 
Wisconsin: the very 
)ad C. Braze* Also, 
J y Mr. and Mrs. Mar-

Mockus from Ra- 
jonsin.
G. Luomans and Ali- 
nd their friends from 
Illinois.

Conslance Varekois 
nelander, Wisconsin. 
lelander!
— Chicago! —
all of it, except thosc 

e snowbound, before 
a chance to start.

> see Mr. and Mrs. 
kštis, who seldom art-

Lthuanian affairs. 
tin, please do. 
nong the rarely seen, 
nes Uvick, sister of 
ick of Detroit. “Inte- 
looking” — someone 

:tive!’* especially \vhen 
melight on the stage,
> Nimhosk. (No won- 

Kasputis ;managed to
e foot of the stairs 
s descended after eom- 
er part of the delight- 
raih.) 
le” describes Mrs. Ęj.

’with luxuriant, wavy red hair! 
Maybe that’s why Daddy Paske 
accompanies his daughter, to 
see that no harm may come to 

i her. Wise Dad, wise, wise!
“Jolly” is all we can think of 

to say about the well liked 
lineotypeman, Mr. Pajauskas. 
Would that there were many 
more likę him!

“Appealing”, he mušt be, or 
George Stephens wouldn’t be 
surrounded by a flock of girls 
the vvay hc was Sunday, the 
vvay he usually is at all affairs.

“Catching” is Atty. Gugis’ 
laugh. Didn’t you hear it? Just 
a sudden burst of HA-HA HA- 
ha-ha-ha.

“And vve’Il be back together 
again” mušt have been the 
song Frank Jakavičius had 
sung to Miss Aldona Balanda 
sometime ago, — ‘cause now 
they are together again.

“And wha>t is it you have 
that I do not have”, said Miss 
Euphrosine Mikužis to Jose- 
phine Rašinskas, the vamp of 
the Sunday event, who display- 
ed great talent in conquering 
the Romeos of the former Miss 
(Heh, heh, didn’t I tell you. 
Neither God, nor Man, nor 
Wcman has rested. — Apollo.)

“What is it you have to do 
to get in Polly and Apolo’s co
lumn, inquired a f ai r young 
lad unmentioned thus f ar. 
“Stand on your head and 
vviggle your ears”, responded 
the sccond young lad. And 
you’re in the column now, 
Eddie Naglevitch,

So is Pete Beinarauskas and 
Vladas Jurgelonis, the later of 
whom, we hear, came to the 
brink of calamity in entertain- 
ing some Juliettes, when, lo 
and behold, the former came 
to the rescue.

Others who apparently re- 
quired rescue were Julia Sadu- 
lis, a runner-up in

TffTffT'-........................ .. *..........

j ienos” Contest, who displayed 
even more prowess in the fe- 
minine arts than Josephine R.; 
Tesis Samulis, whom a certain 
young gentleman courted vio- 
lently through-out the evening 
and Vai Chepukas, who im- 
proved on Miss Tessis having 
svvarms of ardent admirers, for 
she really did look stuning and 
attractive. (Didn’t I tell you, 
didn’t I tell you. Not a word 
about a man. — Apollo.)

“Indeed, Dr. A. L. Davidonis 
is likę Cracker Jack”. some one 
remarkcd. “The more you eat 
the more you want — the more 
you hear Doc, the more you 
want to listen.” Truly, a brilli- 
ant eonversationalist and a 
brilliant man. Am I dreaming? 
At lašt! — Apollo.) ..

Nor can Mrs. O. Davidonis— 
“Onytė” — be forgetten, who, 
we hear, is quite the life in 
cvery party. She did not fail 
Sunday.

We vvondered for a vvhile why 
Mr. & Mrs. Kalvaiti® did not 
make their appearance at an 
event of such great importance 
in our Lithuanian life. It was 
that they were entertaining 
Paul žadeikis, Lithuanian Con- 
sul — General of New York, 
who paid Chicago an incognito 
week-end visit. (Leave it to 
Polly and Apollo!)

Būt one who did appear was 
J. Olšauskas, a songster of no 
mean character, whom Mi’s. P. 
Miller found very pleasant to 
entertain.

Quite prominent in the lime- 
lighl and among the conglome- 
ration of popular narnės was 
Mrs. Julia August, who donned 
for the event a pretty black 
gown to make K. August glad 
and proud of his attractive and

And what would “Naujknoą” 
affair be without the telephone 
“operetta” present. She was 
there, and Feliciu (Darling) 
Kantrim is her name.

We just recalled. No men- 
tion yc't of Peter Sarpalius and 
Kleofas Jurgelonis — the two 
men who wrote each verse, 
each note of music for the 
event and led it to a brilliant 
success. We congratulate you, 
gentlemen, and may we add 
that we wish to see your coll- 
aboration continue at work. 
Our hats would go off to you, 
gentlemen, būt, sorry, they dis- 
appeared i n the grand rusk for 
the wardrobe Sunday night.

Doc Montvid mušt have 
thought his coat or something 
might be missing, too, judging 
from ithe importance h e dis- 
played in trying to olai m it. Oh, 
well... well... just we!l.

And il’s a wise mąn who 
k/iows his own... coat, Dr, MaJft- 
geri®! After making it known 
that his coat was missing and 
heartily discussipg the topic of 
rpissing thitygs with a cpitajn 
cornpanion in distress, hę finds 
the coat in front of his very 
own eyes... on the cornpanion! 
Then came the happy calm 
after the tempėsi.

No calm, however, for Nora 
Gugis. štili rueing a paif of 
brand new slippers. Returning 
to the bar for a finai glance 
before parting, we find a stag 
party. Participants: Anthony 
Stelmok and Victpr Jesulaitis. 
Drinking to days that were, or 
something?

Oh, oh, another recollection: 
very pleasant man is Dr. Ma- 
kąr. Haveh’t we ever mentioned 
him before? We’ll have to keep 
a mere frequent eye on him.

Another even more serious 
recollections: Mrs. Maria Jur
gelonis, to whom the success of 
ithe Jubilee Celcbration was as 

Į dear as to any one in the Hali, 
even more so, because of her 
long association with “Naujie
nos”. The two narnės are virtu- 
ally synonymous..

Būt the star of the evening 
was Mr. P. Grigaitis. Unasum- 
ing, modest, dignified, under- 
standing, comprehending. His

speech was comparable in bre- 
vity, conciseness, depth of 
thought and feeling, with the 
“Fourscore and seven years 
ago...1' that we all know. Our 
heartiest congratulations, res- 
peoted Sir!

And, so, good-by friends.
This was POLLY

(Pst, pst, I’m here, too! 
Apollo.

Garsinlęitės Naujienose

lively Missus. Naujienos booK- 
keeper she be, while K holds 
the purse stringa of the orga- 

Miss Nau- nization.

................... . ............ ....................... .........

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Cbryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai .............75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ............. 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .......     50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ...........  75c
261 pusi.

Moralybės Išsivystymas ...........................   50c
120 pusi.

Pačiaviniasis pas Įvairias Tautas, 89 pu?l.,............— 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ...........  $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

: : -J • . . • . >|[ 1 -f ' ‘ .

IMAUJI8EH©S
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGA 
(COOK BOO1 ) 

ĮSIGYKITE TUOJ AUS 
Kaina tik $1.00

Ką. tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS 
1739 So. Hąlsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
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dark and h andsome” 
>kay for Anthony,Phi- 

enterprising under- 
Bridgcport.

i!” say we of Miss 
ot only with voice būt

S
Amen'ca's 

favorite!

CHEVROLET PASKELBIA 
revoliucionizuotus naujos riįšies žemos kainos trokus 
Didesni, šiurkštesni modeliai charakterizuoją visai nąują inžiną, kuris duoda 

daugiau spėkos vartojant kuo mažiausia
Chevrolet trokai yra net didesni negu pra
ėjusių metų modeliai—didesni bodies, su 
didesniu ir tvirtesniu framu, šiurkštesnė 
transmissija ir užpakalinė ašis ir dides
niais brėkiais. Jie duos'daugiau jėgos laiku 
.kaip ji bus jums reikalinga. Jie pavež di
desnius sunkumus negu pirmiau ir važiuos

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH. žemos pristatymo kainos ir lengvus G. M. A. C. išmokėjimo sąlygos. General Motors

iffūg 1934 metų išdirbystės Chevro- 
trobai—sunkiai subudavoĮi 

dėl trokų patarnavimo perdėm—prezentuo- 
ja BLUE-FLAME INŽINĄ—svarbus naujas 
ištobulinimas, kuris maloniai bus sutiktas 
kiekvieno troko savininko Amerikoje. Štai 
yra pastebėtinos jų ypatybės: Naujieji

kuro!
daug greičiau. Ir dar, dėka naujam Bhic- 
Flame inžinui, operavimo išlaidos yra ma
žesnės negu pirmiau—ir tai reiškia žemiau
sias privežimo lauke. Kaipo gryna pasek
mė visų tų patobulinimų gausite trokų ku
riam lygaus nėra ant marketo—pirmutini 
siūlome tokių kombinacijų su 
bių, didelė jėga ir nepalyginama

tiek ypaty- 
ekonomija.
Kokybe.

i x - •
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i Lietuviai Biznieriai ir ji| Bizniai
VVORKS

-Antano Bittino paminklų iš- 
dirbystė randasi adresu 3958 
West 1111 h Street, ant kam
po lllth ir Crawford gatvių.

Vieta yra skersai gatvės nuo 
šv. Kazimiero kapinių ir ne
toli nito Lietuvių Tautiškų ka
pinių.

P-no Bittino paminklų išdir- 
bystė, kiek žinoma, yra vienin
tele tos rųšies įstaiga taip Chi- 
cagoj, taip visame Middle West 
plote. Ji yra pilna stako, įvai
rių paminklų, kaip kryžių, sto- 
vylų. bonių, imitacijų medžio, 
etc. Joje rasime didesnį pasi
rinkimą, negu daugely kitų to
kių pat įstaigų.

Paminklų čia galima gauti 
šlifuotų — viena ar dviem pu
sėmis arba visomis keturiomis: 
tašytų ar tik skaldytų. Jeigu 
kas nori padėti ant kapo ypa
tingą paminklą, kurio nėra pa 
dirbto, tai užsakymas atlieka 
ma sulig planu arba skėčiu*. 
Bendrai kalbant, p. Bittino pa
minklų išdirbystė atlieka viso
keriopus užsakymus paminklų

Po

biz-
prie
prie
prie
tuo

NAUJIENOS, Chicago, III.

Širdingai Ačiū

Jei norima skiepai statyti 
kapinėse, tai ir tą darbą p. 
Bittinas atlieka. Ir vienas di
džiausių skiepų šv. Kazimiero 
kapinėse — tai Juozo Marcin
kevičiaus — 
Bittino įstaigos.

Paminklų išdirbystę p. Bit
tinas užlaiko jau nito 1917 me
tų, t. y. 17 metus.

Amerikon A. Bittinas atvyko 
1893 metais (t. y. 41 metai at-

vo išpildytas

A. BITTIN’S MONUMENT gal) iš šeimantų kaimo, Gau
rės parapijos, Tauragės apskri
čio. Iš karto apsistojo Wiscon- 
sin valstijoj, rodos, Marinette 
miestely, ar Monomen. čia pa
buvęs apie mėnesį laiko atvy
ko j Chicagą ir jau tapo nuo
latiniu jos gyventoju.

Dirbo šapose tris metus, 
to užsidėjo pirmą biznį 
kriaučių dirbtuvėlę.

Toliau — įėjo į saliu no 
nj. Iš karto laikė užeigą 
17 ir Canal gatvių, paskui 
24 ir Western Avė., vėliau 
šv. Kazimiero kapinių ir
pačiu laiku prie 18, gatvės ii 
Union avenue, Chicagoj. Ka
pinių apielinkėj p. Bittino žmo
na ir dabar laiko taverną.

Čia įdomu* pastebėti štai kas; 
praslinko vos trys metai, kai 
p. Bittinas atvyko j svetimą 
šalį; dar, galima sakyti, nu
spėjo tinkamai apsipažinti su 
nauja tėvynė, o jau ėmėsi biz
nio. Tatai rodo žmogaus ener
giją ir palinkimą protauti, gal
voti kaip čia geriau prisita’- 
kyti prie gyvenimo. Ir nuo to 
laiko p. Bittinas jau nepaliau
damas verčiasi bizniu tai vie
noj, tai kitoj vietoj.

Šiandie p. Bittinas yra pa
gyvenęs žmogus, bet dar atro
do tvirtas ir stambus kaip Lie
tuvos ąžuolas. 1928 metais ji
sai buvo parvykęs Lietuvon ir 
viešėjosi ten visą vasarą.

Šeimynos p. Bittinas turi 
žmoną ir keturius vaikus — 
du sūnūs ir dvi dukteris. Vy
resnysis sūnūs jau 35 m 
žiaus vyras; 
te 18 metų ;

; jaunesnioji 
amžiaus.

am- 
duk-

Žmogaus gyvenimas 
muzika ir “Naujie-

sužavėja ir 
varginančius

Chicagoj yra

Nerasime pasauly žmogaus, 
kuris nesiektų padaryti savo 
gyvenimą malonesniu. įvaires
niu. Vieni tuo" rūpinasi dau
giau*, kiti mažiau, bet kiekvie
nam rūpesčiai bei sunkus dal
bai taip įkyrėja, pabosta, kad 
jis ieško progos gyvenimą kuo 
tai paįvairinti. Jis jaučiasi lai 
mingas ir jam gyvenimas ma
lonus, kuomet linksmi paukš 
čių čiulbesiai ar kitokie gražus 

į gamtos vaizdai jį 
užmiršta jo sielą 
rūpesčius.

Miestuose kaip
įsteigta šimtai įvairių įstaigų, 
k. t. teatrų, kliubų, šokiams 
svetainių ir devynios galybės 
kitokių įstaigų, kur praktikuo
jama tūkstančiai įvairių žaislų.

Daina, muzika, humoras
Daina, muzika, humoras ar 

kitokie meno atgarsiai taip 
žmogui malonus yra, kad veik 
visam kultūringam pasaulyje 
matom puikiausias operas ir 
žinom, kpd išitaoka didelias su
mas pinigų palaikymui meno 
teatrų. Kitokiam atvėjyj gy
venimas pasirodytų monotoniš
kas ir žmogus nelyginant kai 
automatas pasiliktų tiktai temp
ti sunkų gyvenimo vežimą.

Todėl “Naujienos” ir pritarė 
tai idėjai, kad steigti meno or
ganizacijas ir mes lietuviai 
Amerikoj jau atsiekėm au‘kštą 
laipsnį meno srityje. Turime 
gerai sumokytų chorų, daini
ninkų—solistų, muzikų ir taip 
gerų, kad jie jau gali lygintis 
ir su svetimtaučių meno talen
tais. Tačiau, nesvarbu kaip 
geras dainininkas ar muzikan
tas butų, bet jeigu* jis tą pa
čią dainą ir melodiją gros, tai 
ir labai jautrus žmogus. prie 
to pripras ir mažo pasitenkini
mo ir džiaugsmo turės.
KL Jurgelionis ir P. Sarpalius

Tą aiškiai permatė visų ger
biamas poetas ir dramų rašy-

Kl. Jurgelionis. Ir 
artinantis “Naujie- 
metų jubiliejui su-

tojas adv. 
jis stengėsi 
nu” 20-ties 
kurt tokį meno kurinį, kokio 
nei vienas žmogus nėra matęs. 
Jam j paramų stojo muzikas 
Petras Sarpalius. Dramatiškos 
kūrybos darbas pradėta. Laįk- 
raštis ir redaktorių užkulisis 
gyvenimas apvilktas komiškais 
rūbais. Vaizduoja visų darb’. 
ninku, amatninkų, profesionalų 
ir biznierių gyvenimą. Simboli
zuoja visas mokslų sritis, ku
rios rišas su “Naujienų” gyve
nimu. Reprezentuoja draugi
jas, kurios taip artimos yra 
Naujienoms. Vaizduoja žinias, 
kaip jos ateina i redakciją ir 
rūpestį redaktorių, kad teisin
gos patektų j spaudą ir šimtai 
skirtingų dalykų parodo, ką 
žmogaus protas sugalvojo ir 
padarė. Neatsižvelgiant, kad 
darbas buvo didelis ir sunkus, 
bet lietuviai įvertina tai ir su
pranta pagerbti pirmtakunus 
dailės.

Su tūkstančiais musę 
draugų atėjusių pereitų 
sekmadieni pasidžiaug
ti Naujienų sukaktuvė
mis aš labai esu paten
kintas, kad taip viskas 
Įvyko kaip įvyko, ir gra
žiai, ir linksmai,1 ir iš
kilmingai.

Aš siekiau ko nors in-I 
domesnio ir tobulesnio, 
negu paprasti musų pa
rengimai, ir man yra di
džiausias, malonumas, 
kad toks gražus būrys 
mano mylimų artistų ir 
toks didelis būrys mano 
numylėtos jaunuomenės 
suprato mano mintį ir 
jų taip žavėjančiai įkū
nijo.

Visuomet siekti ko 
nors gražesnio ir tobu
lesnio, siekti išraiškos 
dailės kūryboje reiškia 
pripildyti savo ir kitų 
gyvenimų prakilniais 
malonumais. Daugybė
je sceniško meno šakų 
musų jaunimas ras tų, 
ko jam gal trūksta pa
sitenkinimui gyvenimu.

Tariu širdingų ačiū 
mano vienminčiams, vi
siems sykiu ir kiekvie
nam atskirai, kurie pa
dėjo savo darbu, pasi
šventimu ir entuziazmu 
gražiai įvykinti scenoje 
“Redaktorių Ruošų” ir 
Naujienų Reiškimo Vai
zduotę neužmirštiname 
Naujienų Jubiliejaus 
vakare.

Suminėti čia kiekvie
nų vardų maų nėra ga
lima, nes vien vardų su
rašąs užimtų visų pus
lapį. Kiekvienų jūsų aš 
spaudžiu prie savo šir
dies. Bukime sykiu ir 
toliaus, mano draugai ir 
draugės. Jus esate ma
loniausias žibintuvas. 
Širdingai ačiū.

KL Jurgelionis.

“Naujienoms”...
Ir tos valandos, kada musų 

mintis skrajojo po muzikos 
dautsas ir akys matė su ypa
tingu pamėgimu komišką, bet 
originalę vaizduotę, 
dos skaitėsi linksmo 
o ne skurdo laiku, 
pailsėję ir smagiai, 
praleidę “Naujienų”
šventes, vėl stokime 
dienraštį, kuris mums suteikė 
tą progą.

tos valan- 
gyvenimo, 
Tad mes 

įspūdingai 
jubiliejaus 

platint

Frank Bulaw.

Šaukia susirinkimų
BRIDGEPORTAS. — šį penk

tadienį, kovo 2 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje įvyks 
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiško Klubo susirinkimas. Į šį 
susirinkimą kviečiami visi na
riai, nes reikia aptarti eilę 
svarbių dalykų. Be to, susirin- 
kiman kviečiami visi tie, kurie 
išpildė įstojimo aplikacijas me
tiniame baliuje. Po šio susi 
rinkimo aplikacijos nebus ge
ros įstojimui

R. S. Kunevičia.

Rengia pramogą pa
gerbimui G. Stepo

navičiaus
EVANSTON. — Šeštadienį, 

kovo 3 d., kaip 8 vai. vakare, 
Evanston Community Golf sa
lėj, 103(1 Central St 
Gadynės” 
kietą, kur 
koncertine 
gerbimui 
čiaus.

1 Kaip praneša choro nariai, 
p. Steponavičius jau taip gerai 
sumokinęs “N. G.” chorą, kad 
jis pralenkė visus “ščyrųjų” 
bimbnkų chorus. O kad priduo
ti dar daugiau energijos cho
ro mokytojui, jo vardu rengia
ma si pramoga ir visas pelnas 
jam busiąs skirta, kaipo do
vana už jo gabumus ir pasi
šventimo darbuotei choro la
bu.

Choristai kviečia visus ir jau 
esą pasižadėję, dalyvauti: Dr. 
A. L. Gj’aiČu'nas, V. Tarutis, 
Senas Petras, dainininkė p-lė 
Bernice Malela iš Waukegano 
ir šimtai kitų jiems pažįsta
mų.

Įžanga busianti tik 50c, prie 
durų. — Klajoklis.

., “Naujos 
choras rengia bau- 
busianti išpildyta ir 
dalis programo pa- 
George Steponavi-

Atvažiuoja iš Lietuvos
Gavome pranešimą, kad Bre- 

men laivu, kuris atplauks i 
New York kovo 1 d., atvažiuo
ja 
45

Juozas Jogminas, 2521 W.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Looking Backward

Plug- 
the Stephens’ 
18, all about

white, and bhie, respectively... 
Cleo was observed to be sadly 
contemplating the scene below 
from the balcony, all by her 
lonesome... Johnny Miller at 
lašt attaining his goal, a dance 
with Adele Rakauskas, 
gers announcing 
Concert, March 
the hall....

FRIDĄ Y:
Group rehearsal at the Ash 

land Au*ditorium. Nothing ex- 
tra — ordinary excepting a 
wild seramble for tickets and 
the small number of Pirmyn
ites present, despite the fact 
that the regulai* Friday re
hearsal had been advanced to 
Thursday (for lašt week, only.)

THURSDAY:
Rehearsal at Woodman’s Hali 

for Naujienos Jubilee and Pir
myn rehearsal at Gage Park. 
Most of the Pirmynites at Gage 
Park.

» » »
WEDNESDAY:

Selection of Miss Naujienos 
at the Lithuanian Auditorium. 
It seemed as though all of Chi
cago was present. Birutė Lau- 
ciskaite was chosen as Miss 
Naujienos and cheers and con- 
gratulations. In the elimination 
eleven finalists were selected 
Among them Pirmyn was well 
represented. They 
Vespender, Adele 
Aldona 
Trilik... 
close...

Grigonis, 
which we

were Helen 
Rakauskas, 

and Albina 
call pretty

Sveikinimo būdas 
Naujienų vakare
“Miss Naujienos”, kaipo Nau

jienų vaizduotoja Naujienų 
Reiškimo vaizduotėje buvo svei
kinama rankos iškėlimu augs 
tyn virš galvos. Kiekvienas 
sveikintojas ar sveikintoją pa
sveikino Miss Naujienos iškėlęs 
dešinę ranką augštyn.

Kaikurie dabar kalba, kad 
tai buvęs fašistiškas sveikini
mo būdas. Nieko panašaus 
Fašistiškas sveikinimo būdas 
yra rankos iškėlimas į priekį 
ir su* pirštais atkištais į prie
kį. Naujienų sveikinimo būdas 
buvo rankos iškėlimas augštyn 
su pirštais į viršų.

Fašistai savo sveikinimo bū
dą yra pasiskolinę nuo sočia 
listų, tik jie vieton kelti ran
ką augštyn atkiša pirštus į 
priekį.

SUNDAY:
A t the NAUJIENOS Jubilee 

Celebration at’the Ashland r 1 y'- iM. ; t

Auditorium, ; hundreds upon 
hundreds of Lithuanians de- 
rived great pleasure from Sar
palius’ latest melodies and Jur
gelionis’ newęęįg.| lyrics; hun- 
dreds upon hundreds sąuirmed 
in mirlh at the anties of the 
four editors: Tarutis, Azukas, 
Puisis and Ascįlla; the šame 
hundreds were surprised by 
and then pleased with the brief 
costumes of the News... After 
it had been rumored that 
lenghty gowns would adorn the 
graceful limbs of the dancing 
girls, they appeared ' in the 
eutest ostrich
ming gold lace...
Helen and Albina 
rassed!!!

. In the comedy 
well represented
Tarutis, Helen Vespender, Ray 
Matthews, Chuęk Matekunas, 
Harriet Gestautaš, and others... 
The pageant was also graced 
with faces of almost all of Pir
myn chorus...

This ’n That: Your para- 
graphist turned fashion editor 
for a few minutes to note Wa- 
netta and Milda įm new crea- 
tions of black, trimmed with

feathers trim-
Were Little 
ever embar-

Pirmyn \vas 
by Whitney

GA DEL BIZNIO

Gėlių Darželis
Po visų triukšmų ir didelio 

sujudimo Gelių Darželis vėl 
pradės savo reguliarišką dar
bą. Ateinantį penktadienį, ko
vo 2 d., Woodman svetainėje į- 
vyks pamoka. Tad visi Gėlių 
Darželio nariai susirinkite 7 
vai. vakaro, šį kartą atvyks ir 
ponia Voight mokyti dainavi
mo.—Jurg.

K () M ER CIN ES PAS K O L AS 
DUODAME ĮS TAIGOMS 

REMIANTI ES- j.V REKORDU

HALSTED EICHANGĖ 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL :

IN SU RA NCE K ()R POR ACI JOS

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
* FOURTEENTH STREET BATH HOUSE ? 

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktį. — 
Moterų diena seredomis. • i

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

off March 24th, the date sėt 
for another Pirmyn celebratioi, 
a Splash Party at the Medinah 
Club.

Jacąiies Grandmesnil.

DICK POWELL, WARNER 
BROS. KRUTAMŲJŪ PA
VEIKSLŲ ŽVAIGŽDE, PA- 
SIRAšfi KONTRAKTĄ SU 

FIORITO—OLD GOLD 
SERIJOMIS^.

Trečiadienis, vas. 28, 1934
of us. Severai more likę that 
and we’ll be crocheling our own 
neekties...

» » »
A Thousand to One Shot.
Our attention has been caR- 

ed to an artiele written in a 
Lithuanian periodical in which 
the writer has endeavored to 
tell its readers how poorlv 
“Agurkai” was presented and 
how poorly in general are all 
the performances of “Pirmyn”.

Inasmuch as “Agurkai” was 
attended by a record breaking 
audience, and Pirmyn is štili 
being praised for its stellar 
performance by this large au- 
dience, which braved the sub- 
zero weather, we can only say 
that the writer, giving sitoh a 
biased opinion, had the wool 
of prejudice pulled over his 
eyes and his ears frostbitten 
in his trip from somewhere out 
in Washington Heights.

Both he and the writer of 
Burning Bits, in whose column 
this criticism appeared vvere 
formerly members of “Pirmyn”. 
They made their debuts with 
Pirmyn, both on the stage and 
as writers, and, having been 
given their opportunities thev 
decided that they vvere too BIG 
for the chorus. Būt— their 
withdrawal was not missed, nor 
did they elimb to any 
heights. Instead, they 
stfnk so low that they 
mud at their first and 
ėst benefactor —

What do you think of them?
A “PIRMYNITE”

great 
have 

throw 
great-

Pirmyn”.
» » »

MONDAY:
Many Pirmynites were pre 

sent at rehearsal for Naujienos 
Jubilee, at the Lithuanian Au
ditorium; almost everyone had 
a little fun, a little excitement, 
a« little laugh.

All of which, on Looking 
Backward, denotes that it has
been a very bitoy week for mosi your sočiai calendar and check

Lest we forget, during the 
next pause, Polly and Apollo 
may take the pats on the back 
which they earned a week 
ago.... There you are!!!

While you štili have a few 
moments' of leisure, hunt up

DICK POWELL, jaunas muzika
liu filmu aktorius, kuris pasi
rašė kontraktų su paskilbusia or

kestrą Ted Fiorito ir dabar dainuos 
OLD GOLD pro^rame, iš stoties 
WABC—Columbia tinklo.

Jis yra gerai žinomas Hollywood 
artistu rateliuose. Warner Bros, jį 
susirado 1932 metuose ir nuo to 
laiko jis dalyvavo paveiksluose 
“Blessed Events”, “The Kings Va- 
cation”, “Forty Second St.”, “Gold 
Diggcrs of 1933”, “Footlight Para
de” ir “Convention City.”

Jaunasis Powell gimė Arkansas 
Valstijoje ir pirmų sųvo debiutą 
padarė Louisville, Ky. Jis yra ga
bus dainininkas bet dar gabesnis 
ceremonijų vedėjas.

Nieko nėra stebėtino apie OLD 
GOLDS švelnumų. Tai yra tiktai 
geresnis tabakas ir nieko daugiau. 
Karalaitės lapeliai, pati širdis ka
mieno. Prinokintas namie augintas 
ir Turkiškas tabakas.

OLD GOLDS yra kaip ir ištiki
mas draugas, jie niekuomet jus ne 
apvils. Diena iš dienos “OLD 
GOLDS yra vienodus, švelniai vei
kia ant gerklės ir turi smagų sko
ni.

GARSINKITĖS 
v4 71 ŲFvncr

MADOS MADOS MADOS

2740 — Ploninanti suknelė. Pasiū
dinti galima iŠ bile kokios materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 
88* 40, 42, 44 ir 46 colių per kru
tinę. '' • '

3453 — Rimtesnei moterei išėjimui 
suknelė. Tinka geriausia iš tam-

sios materijos. Sukirptos mieros 16, 
18, taipgi 34. 36, 38, 40, 44 ir 46 co
liu per krutinę.

2518 — Augesnei moterei tinkanti 
suknelė. Lengvai pasiuvama ir prak
tiška. Sukirptos mieros 16, 18, taip-

gi 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 coliu per 
krutinę.

2798 — Labai ele 
suknelė išėjimui. i 
36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 coliu per 
krutinę.

ntiška ir graži 
įkirptos mieros

Norint gauti vieną-ar daugiaus viršnu- 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotą 
blankutę ir ją išpildžius prisiųsti arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti miėrą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę ir ad
resą, Kiekvieno p^yzdžio kaina 15 centų. 
Galima pasiųsti pinigus arba pašto ženk
lelius, kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: Naujienos, Pattęrn Dept, 
So. Halsted St Chic;

1739

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau atsiųsti man 

pavyzdį No 
Mieros per krutinę

(Adresas)
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Trečiadienis, vai 28, 1934 jutmNos, eticttgo, m.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

nižacijų parengimai' tų dienoj 
butų labai nepageidaujami 
Taip mano jūsų Klajoklis.

Birutės Laučiškaitės 
pareiškimas lietu
vių visuomenei

Sveikinimo telegra 
mos Naujienoms

mus laiko kaš antrų mėnesio 
antradienį A. čėsnos svotui nė- 
j e, 4501 So. Paulina stteet. 
Valdybų sudaro, pinn. K. Ka
činskas, pagelb. F, Venckus, 
nut. rašt. J. Tabulskis, fin. rašt. 
,Ab AmbuŠas, ižd. A. Česniu Va
karo rengimo komisijų sudarė 
pp. V. Stonkiene, L. Kačins- 
kietis, S. Skredulicnė, O. Da- P°«eant.

Policijos organizacija 
rengs vaizduotę 

Soldiers Field • Ik

policijos

lietuvi 
priduo 
ir tuo

Netikėtų džiaugsmų 
visuomenė suteikė man 
dama taip daug balsų 
priskyrė mane prie populiari.Š-
kiausių mergaičių, kokių buvo 
reikalaujama ats to vairi “Nau
jienas”. Bet man reikia labiat. 
džiaugtis, kad teisėjai radoma 
ne tinkamiausia ‘Miss Nai/jic 
nem” ir užleido tą taip gar
bingą vietą simbolizuoti die* 
raštį.

Mano akyse dar ir dabar sto
vi tos minios žmonių, kada ai 
tam svarbiam momente turė
jau stoti jų priešakiu. Ta au 
gšta pagarba, bukietai geliu, 
žymių visi.‘omenės veikėjų svei
kinimai taip buvo netikėti lyg 
sapnas.

Esu visiems dėkinga, ypatin
gai “Naujienoms” už suteiktą 
taip gražių dovaną, kuri man 
taip brangi yra. Esu visiems 
dėkinga, kurie prisiuntėt pa
sveikinimo laiškus, telegramus. 
Stengsi imsi trumpoje ateityje 
suteikti kiekvienam atsakymų 
asmeniškais laiškais. Kurie 
prisiuntė bent kokią dovanų 
esu nuoširdžiai dėkinga. O la
biausia, tai lietuvių visuome 
nei ir “Naujienų” vaizduotės 
dalyviams ir autoriams prie ktf 
rios jie ir mane priskyrė.

—Birutė Laučiškaitė.

Apart sveikinimo telegramų
kurios buvo paskelbtos “Nau-.vis, K* Barusienė ir čėsnai.
jienų” jubiliejiniame numery- Visiems jiems ALTASS reiš 
je, atėjo sveikinimai dar nuo 
sekamų asmenų:

Širdingai sveikiname Nau
jienas su dvidešimties metų 
jubiliejumi. Tegyvuoja “Nau
jienos” ant visados.

Mr. ir Mrs. John Sinkus, 
Michigan City, Ind.

kiu širdingą ačiū i

Pametę kepures Au 
ditorijoje prašomi 

atsišaukti

Illinois valstijos 
organizacija, Illinois Police As- 
sociation, bįržąlio mėn. 30 d., 

l Soldiers Fięld rengs vaizduotę- 
; — kuriuo bandys at- 

■ pasakoti Illinois Valstijos isto 
/riją. Vaizduote vadinsis, “The 

Epic of the Prairie State”. Iš
kilmės rengiamos ryšy su Pa
sauline Paroda ir policistų or- 

" ganizacijos 50-tų metų jubilie
jumi. Sp.

Cliicagos Draugijų, 
Kliuby Valdvhos 

1934 metams
TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY

STĖS valdyba 1934 metams: Pet
kas Kiltis pirm., 8847 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
8252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3584 Su. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. \Vestefn Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Franclsco Avė.; Antanas Vil- 
kiskis kas. glob., 827 W. 33rd St.; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 85th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
.Halsted St. 12-tų vai. dieną.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 8149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S, Mozart

* St.; S. 'Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma
žėjimas kontr. rašt., 709 W. 34 Sic, 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 8130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesj pir

ma trečiadieni 7:80 vai. vakare Chi- 
chgos Lietuvių Auditorijoj. 8133 So. 
Halsted St.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

->«;.» «M« S ASHLAND AVĖ
Ofisu r ai. t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal ratarims 
Ofiso Tel. Boulevard 7820 

Mamų Cei. Proepeo 191<»

Ilgiausių Metų “Naujie
noms”.

Dr. Zmuidzinas-Ains,
Chicago, III.

Wishing you many more 
ycars of success and Service 
to the Public.

Mutual Liųuor Co.
Nathan Kanter-Žydukas

“Naujienų” jubiliejinėse iš
kilmėse, Ashland Blvd. Audi
torium buvo rasta keletas pa
mestų vyrų ir moteriškų kepu
rių ir skarų. — Rastas ir vie
nas ridikulis. Pametę daik
tus prašomi atsišaukti į ‘‘Nau
jienas”.

Penktadienį Unity Klu 
bo susirinkimas

RADK
Progress programas

and 
the 
the

We are taking tikis means 
of congratulating you 
your associates upon 
Twentieth Anniversary of 
founding of your paper.

We wish you continued suc
cess in the fine work that you 
are doing.

S. S. Kostulski, 
Dvvight Bros. Paper Co.

Chicago, III

T0WN OF LAKE — Penkta
dienį vakare, Unity Chibo sve
tainėje įvyks Lietuvių Unity 
kl. susirinkimas, į kurį kvie
čiami visi nariai. * Klubo pir
mininkas yra Frank Paliušis, 
energingas ALTASS darbuo
tojas.

Švęs “jungtuves

D. L. Kun. Mindau 
go Klubas

C. KASPl'Tlb 
DENTISTAS 

.*•« ^uropot u vėl 
•moĮOf autoj. 

-• amLAJ* 10 U A M 
M Sekmadieniai*

.lemai* oagal <o*itartm* 

‘.<35 So. riaiNted Si 
AOULFVĄpi *I9«

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas JakaviČia pirm., 2688 W. 
10 St.: Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.: St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 35 St.; Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; M. Kas.n',rattis» kontr. 
rašt.. 2655 W. 43 St.: St. Baranau- 
•s’-as k^sos trlouėias. 2950 W. 38 St ; 
K. Wamis iždininkas. 3888 So. 
Kedrie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka Narkis korespondentas, 
p <?i Vnvgins F M rjrevi- 
’’u<- M B’1 en. .T Bnlni*. K Bud- 
■ is «r 1 Kondrnfika knntrnl§R ko- 

T Dundulis kliubo dak*^- 
414? Archer Avo.. Tėkforas

Virginia 0036.
KHubn ‘t”«irinVimai ntMbunu kas 

1-ma nedėlHeni kiekvieno mėneMo 
12-tą vai. dieną, Liberty Grove sve
tainėje. 4615 S. Mozart Street.

<f k«r»»rt*

•fin I e, 5qqi#*4«<i 591V 
Rea re| Vtctor; 2143 

DR BERI ASU
M vi

DRAUGYSTfiS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 

‘ ~ pag. Fr. 
nut. rašt. 

Califor- 
iždo * rašt. A.

U 
pinigų užlaikytojas 
01 S. Paulina St.;

' VA AMERIKOJE No. Į valdyba

7204 S. Rockwell St.;
Venckus, 755 W. 35 St; 
Joę Dabulski, 3044 N. 
nia Avenue; ...
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikyto jas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St; 
kontr. rašt A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušiene.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrų septintadienį Antano čfisnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės jstatu.

„J   1  —m—i liiiMnM—mm—»

•••m
Labai įdomų programą gir

dėjau iš stoties W.G.E.S. pra
eitą nedėlios rytą, 11-tą vai., 
kurio klausomės kiekvienų ne
dėlios rytą. Tai yra programas 
Progress Furniture Kompani
jos. šioji krautuvė, kaip save 
bizniu, taip ir programais la
bai populeri paliko netik tar
pe lietuvių, bet ir tarpe sve
timtaučių. Progress maišyta^ 
kvartetas ką nedainuotų, visa 
dos patenkina savo klausyte 
jus. Taip ir praeitos nedelio 
dainos 
gramo 
plačiai 
džiulį 
abelnų

Dr. Weeks. Successor to

DR. RLSSELL
Lietuvyg 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St 

ofiso vaiando* 2 iki 6 u ti iki > 
Ofiso telefonas Hemluck 6141

Luelu*im Uah tarti

DR. MAKLERIO
EKANb81MA» 

| erdvesni u patogesni Virt.Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

__ TJ etų vės Akm erės 

Mrs. Anelia K. Jarusz 
f’hvvcal Thfrir- 

Midvif, 
6IOO $outA 

Avmtu 
Phon» 

Hemlocl 
Pararnan j* 
dvnre
joninė** 
isag» 
meni 
blankct* 
Moterim* 
ttom* 
vanai

Penikeiui*. {
3325 So. Halsted St.

V a lando* ano 10 rytu iki i po pi«‘ 
ano 6 <k> 8 vakare 

-«oi*di«niai» nuo 10 iki i )
JHoo« Boa ir vard 848)

labai puikiai išėjo. Pro-' 
vedėjas Jonas Romanas 
apipasakojo apie tų di- 
Ugnies išpardavimą ir 
veikimų chicagiečių.

— M.

326 S. SĮATE ST.
Opposlte D; Store, 2d Fluor

Ofiso Tei. Boulevard 5914

DR MIKELIS
T56 W. 35tb SL 

.Loi oi S5tb ® Maiated Sta.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė

Tel. Victory 5904 
’ttao valandos! nuo 2-4. nuo 7-- 

Madėldieniat* ragai ratam

Q?*> 
oru gtn« 

aamonv «< 1< 
Inndn v» • 

•lerrri< rr»*» 
mapn*»» 

U t < 
it tierg’ 

oararima* 1<*

Lietuviai Daktarai
<» invvtą Daktare Draagiio* 

Nartai.

: j DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
^bon. HEMLOCK 78 2 U

CICERO. — Moterų Progre
syvių organizacijos kuopa 48, 
kovo 3 d., rengia vakarų Lin’o- 
sybės svetainėje, 14th ir 49t< 
Ct., kad pažymėti moterų kuo
pos susijungimų su vyrų kuo
pa. Bus šokiai su vakariene, 
laike kurios svečiai bus vaiši
nami “chop suey”. Pradžia 7:30 
vak vak. Įžanga — 25c iš ank
sto, prie durų — 35c.

Korespondentė.

T0WN OF LAKE — ši or
ganizacija saus. 20 d., surengė 
vakarų, kuris davė $25.00 pel
no. Tų pelnų pirmininkas S. 
Randokas, ir rengimo komisi- 

i su vice
pirmininku M. Trijoniu prida
vė ALTASS valdybai.

j Didžiojo Lietuvos Kunigaik
ščio Mindaugio klubas yra pa- 

6 i šclpinė organizacija, kuri lai-

• v »vi nanuuKUd, ii i vilui
Dvi komiškos opere- jos narys J. Aušra

tės Steponavičių 
koncerte Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 

. pasaulio dalis.

Graboriai

Sekmadienį, kovo 18 d
vai. vakare, £>t. Agnės Audito-1 ko susirinkimus pas p. Kisic- 
rium salėj, Steponavičiai savo lių, 4625 So. Paulina strect. 
vardu rengia koncertų. Progra- Apart suminėtų viršininkų, jos 
mo išpildymui sutraukta visos valdybų sudaro, prot. rašt. A. 
meno jėgos. Dalyvauja “Pir- Yesailis, fin. rašt. P. Yuška, 
myn” ir “Naujos Gadynės” > ižd. G. Stakauskas.
chorai. Simfonijos ir Stephens’ j kauskas padovanojo baliui pu- 
Revelers orkestrai. Bu‘s persta
tyta komiška operetė “Kamin- 
kretis ir Malūnininkas”, Miko 
Petrausko ir vaizdelis iš Klai
pėdos krašto, “Abejotinas As
muo”. Programų sąstatas bus 
įvairus ir meno mėgėjai turės 
smagumą tai pamatyti.

Kalbamas koncertas, tai bus 
Steponavičių metinė šventė, nes 
jie vieną kartų į metus rengia 
tokį jau panašų koncertą. Tad 
ir šis, galima tikėtis, bi*s sėk
mingas. Priduos daugiau ener
gijos tai muzikalei šeimynai 
tęsti tą darbų toliau meno sri- paminklo naudai.
tyje. , | ši organizacija yra pašelpi-

O kad nepakenkt šiai pro- nė, prie kurios priklauso ir 
gai, tad kitų kliubų bei orga- moterys ir vyrai. Susirinki-

4625 So. Paulina Street.
Kvietkininkas

Gėles Dėl Vestuvių, Bankietamn 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
<316 So. Halsted St., Chicago. <11.

Phone Boulevard 7314

o

P-s Sta- DR. C. MICHEL
sę statinės alaus.

Draugija Lietuvos 
Vėliava Amerikoje 

No. 1

Kreivu akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
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

DR. VAITUSH. OPT
LIETUVIS ;

Optometrically Akių Speciali»ta» 
Palengvins akių įtempimą kuri* esi 

priežastimi galvos ikaudėjimo svaigini' 
akių aptemimo nervuotumo įkandama 
akių karštj, atirajqn trumparegystę ir to 
Lregystę Prirengi* 'eisingai akiniu* V 
«uos* at» tikimuos, "egzaminavimas dar.

«d r'tktra - f parodančią mažiaii'i 
klaidas Speciali ;itvda,atkreiptam j m< 
livklch atkus Kreivos akvs atitaisr 
mos. Vąlandbs nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėįioj nuo 16 iki 12. Akinių kainos 
pėf pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų aky*. at» 
taisomos be ’ akinių. Kainos m

giau kaip pirmiau
471? South Ashland Avė.

,Jbonr Boulevard 7 5 80

Stankr'P.' tožeika A- L DavidoiUS, M.D.
14910 So. Michigan Avenue

Kenwood 5107Graborius ir 
Balzamuotojas

' Moderniška- Koplyčia Dovanai 
orio automobiliui visokiem*, reik*

1am» Kaina prieinama
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO ILL

J. F. RADZIUS
Incorpotated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augSčia* 

Modernilka koplyčia dykai 
.ar W \3th St. TtL C«n«/ <174 

CHICAGO ILL

ra 
VALANDOS!

nuo 
ano

f «p«* tvenrsdienir

9 iki
6 iki

11 valandai tyrei 
8 valandai vakar* 
u iutvittiitun>o

A. MONTVID. M. D
We*t Town State Bank Bld* 

2400 W M aditon St 
V*. iki 3 oo pietą. 6 iki • *«k

Tel. Seeley 7330 
x«ni* telefoną* Branavick 059'

Lsfayette 4146
9 iki II valandai ryta 
6 tki 9 valandai vakare

A. K. Rutkauskas, M.D 
*442 South VUestern Avtnu» 

Tel
• Al ANDOSi

ano 
ano

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dė,3Vi E. Siedlinskis

v DENTISTAS
4143 Aroier iv „k a ra p Franciams*

įvairus Gydytojai

TOWN OF LAKE — Vietinė 
organizacija Lietuvos Vėliavos 
Amerikoje No. 1 Draugija pa
aukavo* $25.00 ALTASS ir pi
nigus įteikė vice-pitinininkui 
Wm. J. Kareivai.* Tuos pini
gus draugija sukėlė vakarėly
je, kurį surengė skridimo ir

Tel Yards 1829 '

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu- 

Kreiva* Aki» 
Utaiao

Ofisas u Akinių Dirbtu*- 
756 Wes1 35th St 

kampa* Halsted St
Valandos nuo 10 4 nuo 6 ik 

. Nedėliomi* 10 iki 12 vai ryto

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTO.IAS

* Patarnavimas geras it nebrangu*

718 W. 18th St
Tel- Monro* 1377

^bon* Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’IS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
erti 47tb Street 

«lando* nuo 9 iki 8 raka**
Stredoj pagal iutart>

DR. HERZMAA
IS RUSUOS - 

uerat hettmamr tiooma* pei ‘1 m* 
<u* taipr oarvve* <vdv*oja» -hirorg** 
fcuteru

Gvdo Maigu* u ebroorika* liga* «vrą 
motetą n «aiką pagal aaujaMiu* me 
«odn* X-Rav u kitokiu* elektto* ori*

. Mi»a» tt Laboratorija
1084 W. 18th SU netoli Morgan SL

6 ik’ 7; JO *al vakaro 
Tai Canat M10 

Kectdencijo* eletoo*.
»¥**• pac* *75* «« Central <

ano 10 12 piteą tr

DR. T. DUNDULIS
iYDYTOJAb (R ( H1RURGA> 

♦ 142 4/?CW£8 AVBNVt 
r*letona» Virgiui* 0016

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

h

9
Ofiso TeL Vieton 6898 
Rea TeL Drexel 9X91

S--a itn't MĮjĮttHfraii ža-fr

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aus. 
Tel. Boulevard 2800 

<s«~ 6515 So Roch&U ti 
tel Republic 9723

Tel Lafayette 3 *> 7 2 
J. Liulevičius 
GRABORIUS n 

HALSAMUOTOJAS 
Pa^rnauja Chicagoje 

ir apielinkSje 
Dideli ir gtaž> 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V

• »R A. L VUŠRA 
£422 W Ifargarrr* R<t 

tampat o7tb Ii Arteaian Av» 
Telefonai Grovebill 1595 

Valando* nuo 9 iki 11 ryto, ano 4-4 
t> 7 o pO pietą teredomii po pieta 

eediliomri pagal enritariiną

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Pafatftanja laidotavėi* kuoptgtau«ia< 
Reikale meldžiam' itsišaokn o *>n*» 

datbn baske ažganidinti 
Tel/ Ganai 2515 arba 25 Ve 

2314 W 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero* 01 
Tel. Cicero 5927

BERNICE DACZOLA
po pirmu vyru Janušienė, po tėvais Pilkaitė

PersiskyTė su šiuo pasauliu vasario 25 d. 3:55 vai. 
po pietų 1934 m., sulaukus pusės amžiaus; gimus Šiaulių 
apskr., Vaiguvos mieste. Amerikoj išgyveno 32 metu. Pa
liko dideliame nubudime vyrų Juozapą Daczolą, dukterį 
Bernice, sūnų Benediktų ir martę Kotriną, 2 anūkes Ber* 
nice ir Dolores, 3 seseris Olese ir švogerj Gajauską, Mi
kase ir švogerį Raubą, Stepane ir švogerj Jakubauską, 
brolį Jonų Pilkį, 3 pusseseres Šimaitienę, Elzbietų ir Ma
rijoną Bugvilaites ir daug kitų giminių, o Lietuvoje 2 bro
lius Vincą ir Juozapą, ir dėdę Aleksandrą Bugvilų ir dė
dienę. Kūnas pašarvotas randasi 6811 S. Campbell avė. 
Tel. Hemlock 6416.

Laidotuvės įvyks ketverge, kovo 1 d. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, 
o iŠ ten bus nulydėta išv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bernice Daczda giminės, draugai ir pažys-» 
tami esat nuoširdiiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, Duktė, sūnūs, Marti, Anūkės, 
Seserys, Brolis* švogeriai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, tel 
Republic 8100.

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
♦ , ' ’ v * ’•

LAIDOJAI! PIGIAU NEGU KITI
*• j *■ 4 . •

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį
*' ■■ fV"

Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu Norite Dailumo ir; Nėbrangumo 
Laidotuvėse.... L Pašaukite..

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 it 84 B 

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 3724. Koplyčia dvka>

Rm 6600 $ouri> Ariesren 
Phone Prospere 6659 

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

1821 So. Halttad SWi 
CHICAGO ILL

DR. V. A ŠIMKUS 
. GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 1 Iki 

vai. NedBUomis mio 10 iki 12 
3348 South • Halsted St.

Tel Boulevard 1401

Pbont Canal__ 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomi* ir nedėliomi* pagal satartf A«*id*ncija 6631 So. California Ava 
Telefonas Republic 7868

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rupesnius man

2506 West 63rd St
Td RJBPUBLIC M 00

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

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo T—t 
vai. vakare. NedSlio) aulig sutartie* 

8408 W 68rd SL Ckicaga
V. .. . . ,!■. . ■ ..... ~ _________ ... _ I

Phone Hemlocli 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 1 

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

Nedlliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Tel Cicero 2109 tr 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

koplyčia dykai 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL*

Dr. Charles Sega!
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po olėtų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro Nedaliomis nuo 10 ik) 12 
valandai diena.

Phone M1DWAY 2880

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAUR1CE KABA
*631 Sourb Milaną Avom*

Ofiso ralandosi
Nuo 10 iki 12 dieną 2 iki ) po piet*

* iki 8 vai Nedil nuo 10 iki 17
Re* Telepbon* Plaus >200

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Meterifka. Vyriškų, Vaikų ir vist 

chroniško ligų 
Ofisas 8102 So. Halsted 8L 

arti Slst Street
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir šventadieniais 10—12 
dienu.

Advokatai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0 Iki 5

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd.) 
l’anodfillo. Baredo* ir PStnyfiioB vak. O iki 0 

Telefonas Canal 6122
Namaj;^6459 S. Roękvell Styect 

utarninkA/J&imot* J* 7 w B
Telefonas Republic 0600
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Negreit pamiršime tas dideles 
Naujienų Jubiliejaus iškilmes

prisirišimą “Naujienų” “Miss Naujienos”. Laiko jo bu-

Didžiausias pasisekimas originales musą 
kūrėjų komedijos ir vaizduotės

Tūkstančiai lietuvių jautėsi kaip vienas, 
sykiu juokėsi, sykiu gėrėjosi ir sykiu verkė

Tai buvo didelis teatralis triumfas.

Vėliau laikraštis spausdina- mą, 
jmas ir tą laikraščio dalį at- vaizduotėje, kuri sekė vyr. re- vo nutrauktas visų atsilahkiu- 
Vaizdavo nepaprastai vykusiai daktoriui užbaigus kalbą. “Miss 
“Presos Šokis”, kurį sukūrė K. 
Jurgelionis. Mergaitės, atsto
vaujančios žinias skrido viena 
paskui kitą tarp proso volų 
(vyrų), atvaizduodamos popie- 
rį, einantį per prosą, iš kurio 
tas popieris išėjęs jau yra laik
raštis, su žiniomis, editorialais, 
straipsniais, apysakomis.

Visa “Redaktorių Ruoša” bu
vo paįvairinta įvairiais šokiais, 
gražiomis melodijomis ir dai- 

inomis. Autorius reikia pas- 
Iveikinti, kad į trumpą laiką 
jie pagamino originalį kurinį, 
kuris' savo vaizdingumu, įdo-

šių fotografijos, kurios greitu 
laiku bus pagamintos.

Daug iH tolimų miestų
Minia linksminosi, šoko, 

traukė alų ir džiūgavo. Apart 
tūkstančių chicagiečių, didelę 
reprezentaciją turėjo ir toli
mesni miestai Wisconsino, Illi- 

daktarai, slaugės, nois, Michigan ir Indianos. Jų 
vardai paminėti kitoje vietoje. 

, “Naujienos’’ dėkingos tiems 
tūkstančiams publikos už atsi
lankymą. Jos dėkingos ir 
reiškia džiaugsmą, kad toji 
publika taip prisirišusi prie 
“Naujienų”, jas mėgsta ir re
mia, kad nei nepalankios sąly-

Naujienos” (p-lė B. Lauchins- 
kaitė) užėmus vietą soste, vi
suomenė ir įvairus simboliai, 
ApŠvicta, Pažanga, Išmintis, 
Dailė, Mokslas, Darbas, Tautos 
Meilė, Darbininkų Vienybė, 
Kultūra, Daina, ctc., sveikino 
“Naujienas”; sveikino jas ad
vokatai, i 
krautuvininkai, sportas, drau
gijos, kuriuos prisiuntė eilę at
stovų į iškilmes, su draugijų 
vėliavomis.

^Nau jienos, Nau jienos, 
Naujienos'*

Scenoje, “Miss Naujienos”

Sunkiai susirgo p-ia Lif°"in.5j P- Grigaitienė mano- 
e rnQ Tliroa nrnhllfl nuia aa_

A. Grigaitienė
NORTHSIDE. — Northsidėj 

plačiai žinomo draugijų veikė
jo ir biznieriaus, Jono Grigai
čio žmonai, penktadienyj vasa
rio 23 d. buvo padaryta sun
ki operacija ir dabar, p. Gri
gaitienė, randasi Augustanna 
ligoninėj, 411 Garfield Avė., 
kambarys 416. Lankymo valan
dos nuo

Gyvenimo ir biznio vieta. 
3800 W. Armitage Avė., kur 
pp. Grigaičiai užlaiko tavern- 
restaurantą ir šokių svetainę.

ir nub 7—8 v. v

ma turės prabūti apie porų sa
vaičių.

Nors kaip jau viršuj minė
jau p. Grigaitienei buvo pada
ryta gana sunki operacija, bet 
šiaip pavojau^ nėra ir ligonė 
jaučiasi neblogiausiai.

KUR PRALEISIM 
LAIKA

3,000 sekmadienj atsilankė 
į didžiulę Ashland Boulevard 
Auditorium, kad kartu su 
“Naujienoms” atšvęšti 20-tij 
metų jubiliejaus sukaktuves, 
nežiūrint blogo oro, kuris su
laikė daugelį, ypatingai toli
mesniuose punktuose gyvenan
čius lietuvius nuo atsilankymo. 
Ir tie, kurie to blogo oro pa
būgo, ir kuris jiems neleido at
silankyti iškilmėse, dabar rei
kalauja iš “Naujienų”, kad 
muzikalę komediją “Redakto
rių Ruošą” ir Vaizduotę pakar
toti scenoje Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, ar kurioje kitoje 
salėje.

Veikalų pasisekimas Ash
land. Boulevard Salėje buvo 
nepaprastas. 3,000 publikos, 
bene, didžiausia minia, kuri 
susirinko į vieną parengimą 
per paskutinius keletą metų 
džiūgavo, nuoširdžiai juokėsi, 
smarkiai plojo, klykė, gėrėda
mosi “Redaktorių Ruoša” ko-' paleisti, nes kai kurios jos yi- 
miška muzikalę peržvalga, ku- krioš, greitos ir iš redaktorių 
rią specialiai “Naujienų” j u- rankų išsprukę bėga j spaus- Grigaičio tarnavo per 20 metų, Maršas, kurį vedė “Naujienų” 
biliejinėms iškilmėms parašė tuvę. reiškė savo pagarbą, įvertini- redaktorius P. < Grigaitis su

muniu n-spalvingumu pralen- sGdint s0st0i ir 8imboliams irjgos jų nesulaikė nuo atšilau- 
kia įvairiais operetes, kūnas rAnrnTnntnntomtt nrofnsiin ir F, " t™ vn,i ;i_Kleofas Jurgelionis ir Petras

Sarpalius, poetas ir muzikas. ^a. ]{urje muSų muzikai su to-
Kaip jie redegavo jkiu pamėgimu verčia lietuvių;. _ ap]ink “Naujienas” susi- ko, kad apart beatsilankiusių,ir 

kalbon šia. dalykas hetuvis-1dar- begaHnIal gražu8 Vūiz. ()aIyvavę prašo programtJ pa. 
artimas J,ctllV1111 ir PU1" das, kuris neviena.; sujudino, 

užgavo jautriąją sfygą, kai vi
si užtraukė galingai “Naujie
nų himną, specialiai parašyta 
šitoms iškilmėms. ”... Ką vei
kiame visi krūvoje, kas deda
si Tėvynėj Lietuvoje —- tai 
svarbios mus naujienos......
NAUJIENOS, NAUJIENOS, 
NAUJIENOS”.

“Miss Naujienos”,

Bene pirmu kartu tie tūks
tančiai “Naujienų” skaitytojai 
pamatė komiškai atvaizduotą 
redagavimo darbą. Keturi 
usuoti, barzdoti redaktoriai su 
milžiniškomis plunksnomis — 
“jų ginklais” — tvarkė atei
nančias žinias, naujienas, ko
respondencijas, pranešimus, 
Chicagos žinias, protestus, at-; 
sišaukimus. Tai gerai jas iš-, 
studijavę tai leido į spaudą,! 
tai į gurbą metė, tai apkarpę1 
“uodegas” irgi į spaudą leido.; 
O kuomet zeceriai juos “užbi-‘ 
žino” daugiau raštų, tai redak
toriai vėl tempia žinias iš į 
“gurbo” — kurį jie scenoje j 
taip vykusiai ir romantiškai' 
apdainavo.

Bet ne visas žinias jiems te
ko “išegzaminavoti” ir j gurbą

reprezentantams profesijų ir kymo. Jos džiaugiasi, kad iš- 
organizaeijų susispietus aplink kilmės taip labai visiems pati- 

i ją — aplink “Naujienas” susi- ko, kad apart beatsilankiusių, ir

RASTA-PAMESTA

kusi
Redaktoriaus P. Grigaičio 

kalba
Bet tas kūrinys buvo tik pir

moji vakaro progranio dalis, 
nes dar sekė “Naujienų” vy
riausio redaktoriaus P. Gri
gaičio kalba ir “Naujienų”

I Reiškinio Vaizduotė.
i Trumpai prabilįs į susirin
kusius, P. Grigaitis perbėgo

;per “Naujienų” istoriją, išreiš
kė džiaugsmą, kad jam tenka 
būti prie laikraščio vairo, ne- 

!žiūrint visų pergyventų sunku- 
|mų ir kovų ir kad ateis diena, 
kuomet reikės užleisti vietą 
jaunąjai kariais, kuri tęs pra
dėtą darbą, ir, tikėkime, pase
kmingai.

O toji lietuvių visuomenė, iškilmės pasibaigė,...
kuriai dienraštis, vedamas P. i Vėliau sekė šokiai, Didysis

“Miss Naujienos”, dėvinti 
puikią, baltą suknią, su kara
laitės vainikų, klišis dabipo 
jos tamsius,: grąžius .plaukus, 
priėmė tą pagarbą, tą jausmų 
išreiškimą . ir atsidėkodama, 
vaizduotės4 pabaigoje pabu
čiuoja visuomenę; kurią atsto
vavo p-lė Sofija Paškevičiūtė.

Po to sekė iškilmingas “Nau
jienų” himnas ir jubiliejinės

j^r v

sįįįi

1

cigare tas, kuris yra LENGVESNIS 
ei garėta s, kuris yra GERESNIS

kartoti.
Didžiules tai buvo iškilmes 

ir negreit jas tepamiršime.

Kas palikote vyriškų ©ver
kautą Ashland Blvd. Auditori
joje nedelioj Naujienų jubilie
jiniame koncerte, malonėkite 
atsišaukti j Naujienų ofisą, 
1739 So. Halsted St.

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.

Ši vakarą LSS. susi 
rinkimas

šį vakarą atsibus Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralės kuopos susirinkimas 
“Naujienų” name, 1739 South 
Halsted Str., 7:30 vai. vakare. 
Draugai yra kviečiami atsilan
kyti ir draugus atsivesti dėl 
prisirašymo. Turėsime balsuot’ 
išrinkimui Pildomojo Komite
to. Taipgi reikalinga tinkamai 
prisirengti businčiam vakarui, 
kuris įvyks kovo 25 d. Randa
si ir daugiau svarbių reikalų 
aptarimui.

Valdyba.

aujienosi

: 1M 4 •

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
juikug pavaduotojas dėl Pocahontas; 
31ack Gold, Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest 2011

LSS. Centralinės kuopos susirinki
mas įvyks trečiadieny, vasario 28 d. 
8 vai. vakare, Naujienų name,, 1789 
So. Halsted St. Prašome visų drau
gų būtinai atsilankyti nes bus LSS. 
Pild. Komiteto rinkimai. Valdyba.

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas įvyks trečiadieny,- vasario 28 d. 
Fellowship House, 831 W 38rd PI. 
8:00 vai. vakare. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti.

■ S. Wodman, rašt.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos 
ir Pašelpos Kliubas 12 Wardo lietu
viams žinotina, kad viršminėto kliu- 
bo nutarimo raštininko pareigas 
1934 metuose atlikinės Povilas J. 
Petraitis, taigi gerbiami nariai su 
visokiais reikalais malonėsite kreip
tis po šiuo antrašu Povilas J. Pet
raitis, 3159 S. Halsted St.

Taipgi katrie nariai turite permai
nę savo gyvenimo vietas, malonėkite 
priduoti savo antrašus idant išvėn- 
gns keblumų. O ypatingai pašelpos 
kad nenustojus ligoje, (Povilas J. 
Petraitis viršminėto kliubjt raštinin
kas).

i *

įsigerti
u Hianii*

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusy na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840

SIUSKIT FEk
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
ųįp pataria Lietuvos bante
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COACH LINES
• ••• T I Ibur Oh 60'.

FLORIDON $13. Calif — $16. 
New York •— $6. Limosinai, Turis
tai rezervuokite sau vietas — 32 W. 
Randolph kambarys 506, Telefonas 
Randolph 0989.

Šiądien daug girdime apie 
balansuotą dietą—
.. ir panašiai tabakai subalan
suoti pagaminti cigaretą, kuris 
lengvesnis ir |kuris geresnis.

Man vis atsikartoja tas pra
nešimas ant užpakalio Chester-

17. *

field pakieto—
Chesterfield- ' 
...Qgaretai .

YRA SUBALANSUOTAS SU
MANYMAS PUIKIAUSIO ARO- 
MATISKOTURKISKO TABAKO 
IR GERIAUSIŲ IS KELIŲ AME
RIKONIŠKŲ RŪŠIŲ SUMAI-

* SYTA PRITAIKINANCIOJ PRO

PORCIJOJ, KAD PAGERINUS 
KIEKVIENO TABAKO GERIAU

SIAS'YPATYBES.
nsa.u.s. FAT.orr,. • • . . ii * V ■’ v ’ '• .. i. *

Mes tikime, jog Chesterfields 
Tamstai patiks ir prašome tik 
juos pabandyti.

I’I1AJN AANTl
4707 So. Hnlstec! Qi 

Tel. Y AR D S 0808

Chicagos Lietuviu 
Draugija

ra pašalpos ligoje, pomirtiniu ir 
Jturos Draugija.

•••irius priimami vyrai ir m<» 
.... nuo 15 iki 48 metų. Ligoj* 

•ašalpa yra trijų skyrių: $6, $1(» 
*16 savaitėje. Pomirtinė $250.

4 <riai įstoję Draugijon gali gv 
onti bite kuriame State—valsti 

•o i—pašalpa ir pomirtinė išmo
dama. Nariams nėra bausmių už 
lelankyma susirinkimų, vakaru ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
as daktaras, kitur gyvenančius— 
■etinis daktaras. Draugijos na- 
>ais yra vien lietuviai ir visi na- 

lurl balsavimo teise svar-
•. tais Draugijos reikalais re- 
endumo būdų. Draugijos narių 

«aidus yra 1,800, piųjgims tur
tas virė $80,000.00. Draugija yra 
oo priežiūra Illin

Jeigu dar Tams' 
tos skaitlingos ir s 
'i jos. tai kviečiam

cus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
•agOs Lietuvių Draugijos ofisą, 
W So. Halsted St. (“Naujienų 

tnp). .
uf nuokite kad mm 

ateitų i namus. Tel. 1 
—klauskite Mickevičių.

ta nesi nariu 11- 
itiprios organiza- 

. ie tuoj prfslraiy- 
per musu atstovus-—kontestan- 

,_j arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
agOs Lietuvių Draugijos ofisą,

Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
įsų atstovas 

namus. Tel. Canal 0117

• * n»npŲ tešku
P*'ĖSK A U š'rvinsko. kuris pyve- 

nr CMrago. T!l.. jo brolis Bonifacas 
* rv*ns’<os mirė gegužio 27 d., 1933 
m ES*. Louis, TU. yra svarbus 
r juo cus’žinot’ K»s anie
•» ' »rha Vr n**ts meldžiu rreitai

•’t 9 Efl. dė^ng”.
RtmttTtFNO.

c»f» olnnd Avė/. E St. Louis. III.

P ^rtners Wanted
REIKALINGAS pusininkas i 

dės biznį, biznis gerai išdirbtas; 
n ai moterei persunku.

3141 So. Halsted St.

alu- 
vie-

‘’pln 'Vanled —M-ib
..fbininku l( k.

REIKALINGA vyrų dirbti 
Insurance nuo 25 iki 50 metų 
žiaus, butų gerai, kad butų 
tyre.

Atsišaukite
166 W. Van Buren St.

Room R. A. 2146 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

Klauskite J. VILKISUS

prie 
am- 
pa-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai ^^^^•MIM*^^^^**^^^^^**^^^^^^^*****'******^-*-“ 

CA8H arba ant išmokėjimo Sto
rame išpardavimas. 8 kab. įrengimas 
$79. Įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas American Storage 
423-425 W. 68rd St Atdara vakarais.

Furnished Rooms
IEŠKAU kambario Marųuette Par

ko apielinkėj prie Western Avė. Pra
neškite Box 83, 1789 So. Halsted St. 
Naujienos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Alaus Tavern. biz
nis įsteigtas per 30 metų, su namų 
arba atskirai. 615 W. 16 St. Tel. 
Canal 0894.




