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Prezidentas reformuosiąs 
bedarbių šelpimą

TYRINĖJA ARMIJOS KONTRAKTUS Lietuvos Naujienos
Apiplėšė ir nužudė 
punkto kasininką

Bandys pagerinti būklę smulkiųjų ūkinin
kų, iškels apmirusių miestelių gyventojus, 

miestų bedarbiams bus sten
giamus! parūpinti darbo

apmirusių miestelių čiau*, negu

bo delei NRA įvedimo. Thomas 
sako, kad samda buvo pradė
jusi didėti dar prieš NRA įve
dimo, veikiausia kaipo pasėka 
prezidento Roosevelto bankinių 
reformų. Darbininkai, kurie 
dirbo birželio 30 d., buvo daug 
stipresni perkamosios 
žvilgsniu, negu jie yra 
nes kainos pakilo daug 

darbininkų

Atty. Gen. Cummings

BIRŽAI.—šių metų sausio 15 
dieną važiuojant iš Biržų Lie- 
siškio grietinės nugriebimo 
punkto kasininkui A. Grande
lei- StaČkunų km. su pu4nkto 
kasa apie 18 vai. kelyje užpuo
lė plėšikas, apsvaigino jį ir at
ėmęs apie 600 litų, pasišalino. 
Tą kasininką arklys parvežė 
iki namų, bet jau buvo negy
vas.

Nubaustas Klaipėdos 
auto firmos 
savininkas

Tauragėje 
Klaipėdo.- 
savininke, 
ir jo bu

TAURAGĖ.—Sausio 24 ir 25 
d. Šiaulių apyg. teismas išva
žiuojamoje sesijoje 
nagrinėjo stambaus 
automobilių firmos 
Otto Čekės (Zoeke)
halterio Otto Peiserio krimina
linę bylą už apgaulę parduo 
dant .Jankauskui per naują se 
ną perdirbtą automobilį. Teis 
mas abu teisiamuosius pripa 
žino kaltais ir nubaiMč po pus-

bus 
ne 

ga-
auginti 
kurį jie 
auginti įvai- 
kad jie ga-

\VASHINGT()N, vas. 28.— 
Kad išsilaikyti rybose dabarti
nių išteklių bedarbių šelpimui, 
prezidentas Rooseveltas mano 
reformuoti patį bedarbių šel
pimą.

Einant jo planu, kurio smulk
menos tebėra neišdirbtos, pre
zidentas mano padalinti bedar- • • 
bius į tris riteis: smulkieji 
ukininkai,
gyventojai ir didmiesčių bedar
biai.

Smulkiuosius ūkininkus 
bandoma mokinti 
vieną kurį pasėlį, 
lėtų parduoti, bet 
rius augalus, taip
lėtų iš savo ūkio prasimaitinti. 
Jei kur ir tada butų reikalin
ga pagelba, jiems bus duoti 
darbai prie kelių vedinio.

Daugelis miestelių yra in- 
di.tetriniai numirė. Jų industri
jos ir kasyklos stovi visai už
darytos ir apleistos, taip ; kad 
gyventojams nebėra yįlties gąu- 
ti kokius , nors darbus. ^Tokių 
miestelių gyventojų valdžia 
bandys iškelti į kitas vietas, 
kur jie galėtų gauti šiokį to
kį darbą ir kartu galėtų užsi
imti smulkiiroju ūkininkavimu, 
kad tuo galėtų prasimaitinti. 
Tai palies tarp 300,000 ir 500,- 
000 šeimynų.

Didmiesčių gyventojams vie
ton teikimo pašelpos bus sten
giamasi parūpinti viešuosius 
darbus, kad jie patys galėtų 
užsidirbti pragyvenimą, vieton 
imti pašelpas. Tie darbai bu
sią laikiniai, po 6 mėnesius, kad 
bedarbiai neįprašytų juos skai
tyti nuolatiniais darbais ir vien 
iš tų darbų bandyti užsidirbti 
pragyvenimą.

Valdžia bedarbių šelpimui tu
rėjo $950,000,000. Tie pinigai 
skirti bedarbių šelpimui iki 
1935 m. vidurvasario. Iš tų 
pinigų jau yra išleista apie 
$500,000,000. Valdžia darysiant, 
kad likusių pinigų ištektų ne 
tik šiems fiskaliniems metams, 
kurie užsibaigs birž. 30 d., bet 
ir visiems ateinantiems me
tams, bi.'tent iki birž. 30 d., 
1935 m.

Kartu valdžia bandys skirti 
daugiau pinigų viešiems dar
bams, kurie bus dirbami sulig 
reikalo, nors viešieji darbai val
džią apvylė: jie suėmė daug 
mažiau bedarbių, negu buvo 
tikimąsi.

Norman Thomas užginčija 
Johnson tvirtinimus

jėgos 
dabar, 
augs- 
algos. 

NRA kodeksai taiko įvesti tik 
monopolistinį kainų nustatymą. 
Darbo gi kodeksai visai nėra 
pildomi.

Iš namų foreklozavi- 
mo milžiniški pelnai 

masteliams
26 mastei* in chancery pasiėmė 

algomis $611,583 į metus

CHICAGO.— Socialistų va
das Norman Thomas griežtai 
užginčijo NBA administrato
riaus Johnson tvirtinimui, kad 
2,750,000 darbininkų gavodar-

Čhicagai ir apielinkei federa- 
iis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ar sniegas ir 
Šalčiaus.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 5:-

Secretary of War Deru Sec Woodnng Lt. Col. Cook Edward Hayes

neužsibaigė tyrinėjimai oro pašto kontraktų, <as privedė prie panaikinimo visų kontraktų 
kaip prasidėjo tyrinėjimai armijos kontraktų.

uroras Cummings sako, kad gali iškilti di- 
teisme. Tyrinėjimuose jau liudijo karo sek-

Dar
ir pavedimo armijos lakūnams nešioti oro paš 
Pradėjo juos karo sekretorius Deru. Generalini; 
delis skandalas ir kad gali keli asmenys atsidi
rotoriaus pagelbininkas Woodring ir buvęs karo lakūnas Įeit. pulk. Cook. Į Washingtoną atvyko 
ir Amerikos Legiono galva Edw. Hayes tirti gandus, kad Legiono vadai prisižadėdavo išgauti 
armijos kontraktus už $50,000 kyšį.

CHICAGO.—Jau* pirmiau iš
ėjo aikštėn, kad depresijos lai
ku nupuolus namį vertei ir . 
prisidėjus masiniams namų, di
delių ir mažų, foreklozavimams, 
iš to turi milžiniškų pelnų re- 
ceiveriai ir jų advokatai, kurie 
tiek daug suryja, kad tankiai 
neužtenka namo pajamų, kad 
vien receiverio išlaidas padeng
ti.

Bet tai dedasi ne tik su na
mų receiveriais. Tas pats yra 
ir su4 bankų receiveriais: jų iš
laidos irgi yra daug didesnės, 
negu jie suima išparduodami 
bankų turtą.

Tečiaus pasirodo, kad iš fo- 
reklozavimų, tos didelės žmonių 
nelaimės, pelnosi ne tik recei- 
veraii ir advokatai, bet ir teis
mų skirti masters in chancery.

Visos didesnės bylos yra ski
riamos tik mažai grupei tų 
inasterių. Ir tie masteriai, 
daugiausia teisėjų favoritai, už
dirba milžiniškas sumas pini
gų, kurioms gali pavydėti ir 
stambus bankieriai. Aiškėja, 
kad 23 masteriai, kurie dau
giausia turėjo foreklozavimo 
bylų, pernai uždirbo net $611,- 
583.62!

Ir tuos piingus jie pasiėmė 
pilnai “legališkai” iš nelaimės 
užkluptų žmonių.

Vienas tokių mosteriu, Be- 
han, uždirbo virš $81,000 į 
metus, arba daugiau, negu 
gauna šalies prezidentas. Be- 
han yra buvęs partneris teisė
jo Gentzel.

Kiti masteriai uždirbo kiek 
mažiau, bet skųstis savo uždar
biu negali. Jaunas advokatas 
Denis E. Sullivan, Jr„ sūnūs 
teisėjo, eidamas masterio par
eigas, į vienute metus laiko už
dirbo virš $46,000.

Tie masteriai, kurie nėra 
teisėjų favoritai, gauna tik 
mažytes bylas ir jų uždarbis, 
žinoma yra daug mažesnis, tik 
trupiniai palyginus su šiais tei
sėjams palankiais masteriais.

Rusija ir Japonija 
protestuoja viena ki
tai dėl karo lėktuvą
Japonija kaltina, kad Rusijos 

lėktuvai skraido virš Manžu
rijos, Rusija gi kaltina, kad 
tą patį daro Japonijos lėk
tuvai

WINTER, > 
Mrs. Fisher ir 
žuvo gaisre ir

Tai bent dvikovi- | 
ninkas

TOKIO, Japonija, vas. 28.— 
Japonijos užsienio reikalų mi
nisterija pasiuntė aštrų protes
tą Maskvai, reikalaudama, kad 
sovietų Riteijos lėktuvai pa
liautų skraidę virš Manžurijos 
ir Korėjos.

“Mes skaitome tokius inci
dentus labai pavojingais”, pa
reiškė ministerija. “Visuomet 
yra pavojinga vaikams žaisti 
su ugnimi.”

. Protestą užsienio reikalų mi
nisteris pasiuntė Japonijos am
basadoriui Maskvoje, kuris jį 
perduos sovietų valdžiai. Noto
je reikalaujama garantijos, kad 
Rusijos lėktuvai daugiau nebe 
skraidys virš Manžurijos ir 
Korėjos.

Protestas pasiųstas gavus ži
nių iš Manchukuo, kad rusai 
dviejuose atsitikimuose apšaudė 
japonų lėktuvus. Yra taipjau 
nepatvirtinta žinia, kad neto
li Manchukuo-Siberijos sienos 
liko numuštas žemėn Japoni
jos karo lėktuvas.

Rusija taipjau protestuoja
MASKVA, vas. 28. — Sovie

tų valdžia kaltina, kad Japoni
jos karo lėktuvai vėl skrai
džiojo virš Rusijos teritorijos, 
arti Manchukuo sienos.

Valdžia įteikė Japonijos am
basadoriui Ota formalį protes 
tą, kad kelios dienos atgal 
“keli” Japonijos lėktuvai buvo 
įskridę 10 kilometrų į Rusijos 
teritoriją Pograničnaja ir Iman 
apielinkėse.

Tuo

WINTER, Wis., vas. 28. — 
Mrs. Fisher ir jos du vaikai 
žuvo gaisre ir jos vyras gal 
mirtinai apdegė gaisre, kuris 
sunaikino jų namą.

Dr. 
mi- 
liko• v pis-

HAVANA, vas. 28. — 
Vel-deja, buvęs jsanitacijos 
nisteris, vakar kovosi ir 
lengvai sužeistas dvikovoj
talietais su Dr. Argon, buvu
siu pirmininku uždarytos na
cionalinės medikalės asociaci
jos. šiandie jis kovosi kardais 
su Dr. Marųuez, kurį jis paša
lino iš vietos. Ir vėl Dr. Ver- 
deja Hko lengvai sužeistas. Ma
noma, kad rytoj jis stos dviko- 
von su trečiu oponentu.

Senatoriaus sūnūs 
tarnavo senatui ir 

oro kompanijai

» j • • ii « žino k ai vai s n iiuuauae po pus-Austrija panaikino antrų metų sunkiųjų darbuką-
1 i Įėjimo ir putenkino Japaskutines konstitu-14,000 civilinį ieškinį.

• - 1 iv* v bus sprendimą, et"cmes valdžios žymes ! suimti.

Įėjimo ir patenkino Jankausko 
, Paskel- 

abu nuteistieji

Provincijų parlamentai panai
kinti ir jas dabar valdys gu
bernatoriai ir heimwehr

Rusija panaikino vi
sų ūkininkų grudų 
skolas valdžiai

Už suteiktus sėkloms grudus 
ūkininkai galės išsimokėti 
per 3 metus

VIENNA, vas. 28. — Pasku
tinės žymės konstitucinės val
džios Austrijoj išnyko, centra- 
linei valdžiai panaikinus visus 
provincijų parlamentus.

Nuo šio laiko Tyroliaus, Salz- 
burg, Cariiithia ir kiti Austri
jos distriktai bus valdomi ne 
provincijų seimelių, bet vien 
lokalių gubernatorių, kuriems 
‘‘gelbės” fašistinis heimwehr. 
ar heimwehro skirti komitetai.

bus sprendimą, 
' suimti.

Pažymėtina, 
prokuratūra, direktorija ir pa
tys teisiamieji darė pastangų 
šią bylą perkelti į Klaipėdos 
teismą, aiškindami esą pirki
mas įvykęs Klaipėdoje. Tačiau 
nustatyta, kad automobilio pir
kimas-pardavimas įvyko Nau
miestyje (Tauragės apskr.). 
Čia pasirašyta sutartis ir čia pa
daryta apgaulė.

kad Klaipėdo:

Autobusų tarnautojų 
streikas likviduotas

MASKVA, vas. 28. — So
vietų centralinis komitetas ir 
komisarų taryba išleido naują 

kuris panaikina visas 
bu*vo

dekretą 
skolas, kurias ūkininkai 
skolingi valdžiai grūdais. Tik 
už gautas iš valdžios sėklas 
ūkininkai turės išsimokėti per 
tris metus.

r i •• • ir i • a:*Lenkija ir Vokietija 
užbaigė 9 metų 

muitų karą

WASHINGTON,: vas. 28. - 
Ernest W. Smoot, sunite bu
vusio senatoriaus Smoot iš 
Utah, prisipažino senato komi
tetui, kuris tyrinėja oro pašto 
kontraktus, kad jis 1930 m. dir
bo ir atstovavo Washingtone 
Wetsern Air Exprėss liniją ir 
tuo pačiu laiku buvo senato fi
nansų komiteto klerku*, už ką 
gavo iš valdžios $3,325 meti
nes algos.

Jis prisipažino, kad jo par
eiga buvo palaikyti ryšius su 
augštais valdininkais, kad iš
gauti oro linijai išmokėjimus, 
kurie buvo sustabdyti delei ne
teisingai išgauto oi*o pašto kon
trakto.

Jam tas darbas pasisekė ii 
jis pateikė kompanijai $15,000 
sąskaitą.

•Smoot prisipažino tarnavęs ir 
kitoms kompanijoms, kartu4 im
damas algą ir iš senato.

Tai yra didelis palengvini
mas pavieniems ūkininkams ir 
kolektyvams. Rusijoje žemes 
mokesčitte ūkininkai moka grū
dais. Išpradžių iš ūkininkų bū
davo atimami veik viis grudai. 
Tai ilgainiui privedė prie di
delio bado. Tada tapo nusta
tytos tam tikros kvotos: iš 
auginamų grudų ūkininkai tu
rėjo sumokėti valdžiai tam tik
rą kiekį. Bet tai mažai pagel 
bėjo ūkininkams, nes dėl ne
derliaus ir netikusio ūkininka
vimo, ukininkai toli negalėjo 
sumokėti valdžiai paskirtų kvo
tų ir metai iš metų ūkininkų 
skola valdžiai didėjo. Ūkinin
kai nebematė jokios išeities, nes 
pasidarė taip; kad jei ir geras 
butų buvęs derlius, tai ūkinin
kai, atmokėję senąsias skolas, 
vistiek butų pasilikę be mais
to.

BERLYNAS, vas. 28. —Vo
kietija ir Lenkija pasirašė su
tartį, kuri sustabdo muitų ka
rą tarp šių dviejų šalių, kuris 
tęsėsi jau devynius metus, 
tartimi abi šalys prisižada 
bedėti viena kitos prekėms 
kių nepaprastų muitų, kaip 
vo daroma ikišiol.

Su- 
ne- 
Jo
bu-

10 metų vaikas pri 
sipažino padegęs 

arsenalų
SPRINGFIELD, 111 

—10 metų 
215 S. Ist 
bernatoriui 
sario 18 d. 
senalą.
kia $700,000.

Kodėl 
jis pats 
kyti.

WASHINGTON, v. 28. 
bos finansų ministeris ab

RYMAS, v. 28 
įsakymų 
šios tam tikrus 
žemesni valdininkai turės 
saliutuoti 
visus
nuo ministerio 
darbininko, neaplenkiant net 
geleži n kelio darbi n inkų.

VISI
Mussolini 

ne-
ženklelius

juos
Įsakymas paliečia 

valdžios darbininkus — 
iki žemiausio

Tuo pačiu* laiku sovietų val
džia oficialiai dementavo japo
nų tvirtinimus, kad buk sovie
tų lėktuvai skraidę virš Man- 
žurijos ir Korėjos. Nuginčijo 
ir žinią, Jcad buk sovietų ka
reiviai numušė žemėn Japoni 
jos lėktuvą.

Washingtoną pasitarti su Jung. 
Valstijų departamentu4 apie nu
pirkimų Kubai sidabro už iš 
Amerikos gautą paskolą. Kuba 
mano pirkti sidabro už $10,000,-

PANA, III., v. 28. — Thamas 
Carlock, 48 m. ir jo dvi suan<- 
gusios dukterys 1 
traukiniui užgavus

užmušti automo

vas

KALINAS, vas. 1. —r—Auto
busų tarnautojų streikas, tar-

i *
Liutermozai, vakar pat buvo 
likviduotas ir nuo 3 vai. po 
pietų autobiteų judėjimas jau 
ėjo sena tvarka. Abi šalys be 
didelių ginčų susitarė. Bend 
rovė sutiko atleistuosius tar
nautojus atgal priimti, o auto
busų tarnautojų sąjunga pasi
žadėjo, kad jos pirmininkas, 
tarnaujantis bendrovėje, niekad 
neatstovaus spręsti ginčams 
prieš bendrovę, kas sudarą kai 
kurių nepatogumų. Neekonomi
nius reikalavimus darbininkai 
atsiėmė patys, o ekonominiai 
bus svarstomi vėliau*.

pininkaujant darbo inspfetoriui

Sudege fabrikas

vas. 28. 
vaikas Cecil Kiper, 
St., prisipažino gu- 
Horner, kad jis va- 
padegė valstijos ar-

Gaisro nuostoliai šie-

jis padegė arsenalą, 
to aiškiai negali paša-

Pabėgo bankieriai 
su pinigais

BUENOS AIRES, v. 28. — 
Policija puolė Banco Commer- 
cial dėl Pluta, kuris speciali
zavosi daugiausia pinigų mai
nymu ir siuntimu ir areštavo 
visus klerkus. Tečiaus banko 
direktorių ir vedėjų neberado 
—jie buvo jau pabėgę, kartu su 
4,000,000 pesų
Tai yra didžiausia žulikystė Ar
gentinoj per du pastaruosius 
metus.

banko pinigų.

KANSAS CITYY, Kas
■.—Plėšikai ginkluoti kulko- 

yidurmiesty užpuolė 
Commerce banko pasiuntinį, ji 

atėmė $1,000 pin:- 
vertingomis

svaidžiu

nušovė
gaiš it $207,000 
popieromis, kurių tik dalį gali 
ma iškeisti.

NEW YORK, v. 28. — Frank 
Colton, 63 m., East upės vilki
ko darbininkas, nėrė į vandenį
ir iš po ledo ištraukė kitą dar 
bininką McCaffery, 53 m., ku 
ris iškrito iš vilkiko ir likt 
paneštas po ledu.

ŠIAULIAI.—Sausio 23 d. 22 
vai. užsidegė Gafanavičiuas va
tos ir vailokų dirbtuvė, Dva 
ro g-vėj 47. Kadangi fabrike 
buvo tuolaik daug medžiagos, 
lai padaryta nuostolių (pre
kėms) apie 40,000 lt. Didesnė* 
dalis prekių žuvo ugny, o liku 
sios nebetiks vartojimui, nes 
gesinant gaisrą jos permirko.

Kvotos komisija
kad gaisras kilo iš kamino suo 
džių.

_, Griaus lūšnas
Savivaldybių departamentai 

patvirtino Šiaulių miesto staty 
bos komisijos nutarimą nu
griauti iki birželio mėn. 1 die
nos mieste dar paliktas lūšnas.

nustatė

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Chicago, II..
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[korespondencijos FEODOR SOLOGUB

Brooklyn, N. Y
Kelios pastabos iš vietos tau 

t i ninku darbuotės. — Šitą ra 
šinį skiriu Brooklyno sanda 
riečiams.

Ponios ir ponai! Nepalai
kykite už piktą, kad čia pada
rysiu kelias pastabas apie jūsų 
darbuotę.

Kuomet aš pažvelgiu į jūsų 
vietinį veikimą, visuomet man 
prisimena jau gana senokas 
nuotykis:

Vieną kartą man esant teat
re, kur buvo lošiama vodevi
lis, estradoj pasirodė gatvinis 
driskis su ilga misingine dū
da . Jis, iškrėtęs visą maišą 
įvairių šposų ir juokų, pradė
jo pusti į tą misinginę dūdą. 
Dūda, užuot išduoti gražų bal
są, tik parpia.

Juokdarys atsuko kitą tos 
dūdos galą ir atidžiai, vieną 
akį primerkęs, pažiurėjo į dū
dos vidurį — vamzdį. Galvą 
sau pakrapštęs, sunkiai atsi
duso, taip kad jo pilvas išsi
pūtė, rodos, dumtuvės. Pilnas 
vėjo, ir vėl pradėjo pusti į tą 
dildą, tik daug smarkiau, negu 
pirmą kartą. Bilda dar gar
siau parpia.

Juokdarys dar kartą pažiu
rėjo į dūdos ragą ir. galvą pa
kratęs, atsisuko į žiopsotojus 
— publiką ir sako:

“Kas čia velnias yra, kad aš 
pučiu taip saldžiai, o išeina 
taip rukščiai”.

Ha, ha, ha - publika pasi
leido juoku.

Taigi jus, broliai Brooklyno 
bepartyvės partijos veikėjai, 
mano supratimu (jeigu aš sa
vo mintyje klystu, plakite ma
ne), jus esate lygus tam juok
dariui: bandote pusti savo dū
dą saldžiai, o pasekmės atro
do sutugusios. Ir ve kodėl: 
man rodosi, jus esate juokda
riai musų lietuviškame draugi
jiniame vodevilyje. Gal šitas 
žodis čia ir netiąka, bet kaip 
ten nebutų, jus
sų lietuvių draugijiniame gy
venime lošti vodevilį.

Nelabai seniai jūsų beparty- 
vė partija surengė, taip sa
kant, paskaitas. Paskaitą pa 
tiekė ilgas bepartyvės partijos 
narys. Savo paskaitoje jis puo
lė jam priešingų įsitikinimų ra
mius piliečius 
pavadindamas
žiais”. Nors publikos ten 
vo gana mažai< bet ir ta 
tokia paskaita pasipiktino.

Vėliau jūsų bepartyvė 
tija surengė bankietą 
rienę.
valgių buvo daug, tik nebuvo 
kam valgyti, — dalyvių buvo 
lygiai keturi tuzinai, ir jeigu 
ne jums skirtingų minčių vie
tos lietuviai, rtai minimą vaka

rienę jus vieni tebutumėt val
gę, o jūsų viso yra pusė tuzi
no.

Dabar jus surengėte didelį 
ir, reikia pasakyti, ne visai 
prastą koncertą ir balių jubi
liejiniam 20 metų “Ateities— 
Sandaros” gyvavimo paminėji
mui. Bet štai jūsų pačių žo
džiai: “Kibą velnias užkerėjo 
tuos musų parengimus, kad 
publika jų nelanko.”

Jūsų koncerte publikos (su 
visais artistais ir rengėjais) 
buvo vos trys tuzinai ir vie
nas “lyčnas”. Garsinimų ne
truko. Visi apie jūsų rengia
mą koncertą žinojo, bet... jus 
putėte į ragą taip saldžiai, o 
išėjo visai surūgusiai. Man gai
la jūsų truso, gaila artistų pa
stangų. Bet kieno čia kaltė?

Vyrai, kaltė yra jūsų pačių. 
Ne velnias- užkerėjo j Ūsų pa
rengimus, bet jus patys. Jus 
taip įkirėjote visiems laisvai 
mąstantiems vietos lietuviams, 
kad šie jau seniai jums rantui 
pamojo, sakydami: Jūsų nuo
dėmės jus pačius nubaus. Taip 
ir yra. Publika nuo jūsų šali
nasi, nes jus publiką žemina
te ir tik dėl to, kad musų bro
lis lietuvis išdrįsta kitaip gy
venimą suprasti, negu jus, po
nios ir ponai, jam velijate. 
Amerikos žilgalvis lietuvis pro
grese daug toliau nužengė, ne
gu jus patentuoti tautininkai 
bei mėlynkraujai Sandariečiai

Šitą viską čia kalba ne dėl 
to, kad jumis piktai apkalbė
ti, visai ne. Atleiskite, aš tik 
jums primenu jūsų klaidas. Jų?> 
putėte savo tautišką ragutį ly
giai, kaip tas juokdarys. Iš kar
to publika klegėjo, bet žino
te, kad viskam 
priėjo ir jūsų 
Minia, ta musų 
dis jau neklega
kui jus, bet eina pirmyn be jū
sų malonės. Liaudis jumis jau 
nepasitiki dėl to, kad jus nei
nate su progresu, liaudis jus 
palieka, ba jus liaudies nepa
žįstate. Atrodo, kad iš tikro 
jūsų pačių nuodėmės jumis nu
baus. Liaudis amžinai neuž 
mirs jūsų veidmainišką pasi
bučiavimą 
kalnų, 
kavote 
Už ta 
turite 
tės mitiškam velniui, nes jis 
nieko neužkerėjo, ir tas išmis- 
lytas sutvėrimas nėra kaltas, 
kad jus toli atsilikote nuo pro
greso.

Jeigu norite, kad liaudis jus 
remtų, tai stokite prieš visuo
menę ir atsiprašykite visuome
nės už savo kaltes, o tuomet 
busite tikri lietuviai, ir senas 
lietuvių dievaitis Perkūnas jus 
laimins — jeigu jis dar kur 
randasi.

yra galas, tad 
pūtimui galas, 
lietuviška liau- 
ir neseka paš

andole mu-

— socialistus.
juos “galvarė- 

bu- 
pati

par- 
vaka- 

Vakarienė buvo gera,

Vertė K. Baronas
'4

Politiškos Pasakos

Ėjo žmogus ir tris sykius 
nusispiovė.

Jis 
liko.

nifėjo, spiaudalai gi pasi-

tarė
Mes

vienas
Čia, o

spiaudalas: 
žmogaus ne

bėra.
kitas:tarė 

Jis nuėjo, 
trečias:
Jis tik tam ir atėjo, kad 

mus čia pasodinti. Mes — žmo
gaus gyvenimo tikslas. Jis nu
ėjo, o mes pasilikome.

Spindulėlis kalėjime
Saulę, 

Vienas

eisiu.

Atėjo spinduliai pas 
skirstosi sau takus, 
spindulys sako:

— Aš dabar į ritinus
Kitas sako:
— Aš po miestą pasivaikš

čiosiu.
Trečias sako:
— O aš per laukus praeisiu.
Ketvirtas sako:
— O aš upely išsimaudy- 

siu.
Visi gerąsias vietas pasirin

ko ir butų bėgę, bet Saulė šau
kia:

— Palaukite broliukai, štai 
dar vietelė,
mėlis, kur sėdi nelaimingas ka
linys.

Visi spinduliai prabilo gailes
tingai :

— Tamsiam kalėj imėly drėg
na, tamsiam kalėjimėly purvi 
na, tamsiam kalėjimėly dvokia, 
— nenorim eiti į tamsųjį ka

Trys Sniaudalai ldu’vis pamaži verk6- 0 ”apa ** ... st‘ nAaiBo sakydavo:
— Verk, verk, — matai kai u 

negerai šėlti. Mes tau pirmiau 
pasitikėjome, o dabar tn jau 
netekai teisės prie pasitikėji
mo, — pats ant savęs rugok.

Pamaži vaikšto vaikas, o 
kaimynų vaikai iš jo juokia 
si. O vaiko tėvas ir motina bu
vo aštrus, bet kvaili. Jie iš pra
džių džiaugėsi, kad kaimynai 
iš vaiko juokiasi. Ir patys vai
ką gėdino.

Tik vieną kartą, kada jie 
miegojo, kažin kas išmušė 
jiems lango stiklą. Metė iš gat
vės akmenį, o prie akmenio 
popierėlė pririšta, o ant popie- 
rėles stambiomis raidėmis už
rašyta: “Tai jtfms už tai, kad 
vaiką skriaudžiate”.

Papa su mama slebizuodami 
perskaitė raštelį, labai užpyko, 
savo vaiką nubaudė, policistuį 
pasiskundė, — tik policistas 
nieko negalėjo daryti. Apvy
niojo papa ir mama vaiką dar 
naujomis virvutėmis, — dagi 
ir ten antrą Išartą surišo, kur 
jau ir pirmiau 
ir atsigulė, — 
o vaikas be
pririštas prie savo lovikės dėl 
ramumo ir 
ant sienų nelaipiotų.

Tik jiems tą naktį ir antrą 
stiklą akmeniu iškūlė, o ant 
akmens vėl popierėlė buvo, o 
popierėlėj parašyta: “Ir visus 
langus iškuUimė, jei nepaliau
site skriaudę vgiką”.

Tada papa su mama nusi
gando, nuėjo pas visus kaimy
nus ir visur paskelbė:

— Mes nUO jsavo vaiko ne- 
reikalingąsias .Virvutes nuimsi- 
me,(s „

Nuėmė ^iUQ,^ąiko pusę vir
vučių,

Austrijos socialistų vadas Dr. 
Otto Bauer, kuris kai socialis
tai liko nugalėti Austrijoje 
heimwehro ir valdžios sureng
tose nuožmiose socialistų sker
dynėse, pasišalino j čechoslova- 
kiją.

tamsus kalėji-

Ketvirtadienis, kovo 1, 1934

vakar ėjo

nebeturime iš musų sūnų. Ne-.visus jus ponas vilkas papiaus. 
nuveikti jiems musų baisųjį 
priešą, pilkąjį vilką — tik vel
tui jie loja, musų žinduolius 
veltui naktimis gąsdina. Gir
dėjome gi mes,
pro kaimenę užjūrio vokietai
tis, jis pasakė šiuos gudrius 
žodžius: “Vienybėje — spėka”. 
Štai ir susitarėm mes, drąsus 
gerieji veršiukai ir ožiukai, — 
susirinksime mes visi krūvon, 
nurisime miškan tiesiai į vil
ko landynę, piktąjį pilkąjį vil
ką pasmaugsime, piktąją jo 
vilkienę nužu'dysim, o ir jo vil
kiukų nepasigailėsime.

Karvė savo karviška uodega 
mosikavo, gromulį gromuliavo, 
į sūnų pažiurėjo gana kvailai 
ir tarė jam tokius karviškai 
nuolankius žodžius:

— Duok Dieve musų veršiu
kams vilką pagauti. Bet tik 
aš taip suprantu, kad nieko 
gero iš to neišeis. Jus patys 
lendate ponui vilkui į nagus,

Prisiminti tik jums senų pa
tarlę: “Sėdėtum tu namie ir 
Dievo nerustintum”.

Bet nepaklausė jos karviš- 
kas sūnūs, jaunas drąsus ver
šiukas. Susirinko visos tos kai
menės visi veršiukai ir visi 
ožiukai, nuėjo miškan pas pi! • 
ką j į vilką, apsupę jo nedora 
landynę, užmušė nagomis visą 
vilko šeimyną.

O paskui ir šunis pavarė, 
kad jie naktimis nelotų, kad 
žinduolių negąsdintų.

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULI SU NUGA-TONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų organizmo 

paeina nuo to. kad jisai ganėtinai neilsfva- 
to ir todėl praplatina bakterijas kurios už
krečia jus ligomis, susilpnina jūsų organiz
mo ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos 
fkandfijimo ir t. t.

NUGA-TONE įtvaro visus nuodus ii jūsų 
systemos. Yra milijonai moterų ir vyrų- 
kurle atgavo savo spėkas ir pataisė savo 
sveikatų su Muo pastebėtinu vaistu. Jeigu 
jus jaučiatės pavargęs arba nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. Parduo
damas visose atsakomingose vaistinyčiose.

buvo surišta, 
ixi lys pavalgė, 

vakarienės, bet

iurpę Pittsburgho 
tenai jus save numas- 
iki pačios nuogumos, 
ir kitas nuodėmes jus 

kentėti. Nemeskite kal-

Pagavo Saulė vieną spindu
lėlį už plaukelių, sako: ,

— Tu vakar daug šėlai, į ne 
deramas vietas žiuTinėjai, — 
pabūk tamsiam kalėjimėly nors 
penkias minutėles.

Pravirko nelaimingas spin
dulėlis, bet nėra kas daryti, ne
galima Saulės įsakymo nepildy
ti. Išbuvo penkias minutėles 
pas nelaimingąjį kalinį tam 
šiam kalėjimėly. O nelaimingam 
kaliniui ir tai buvo didelė šven
tė.

saugumo ir kad

urios bereika- 
itos, — ir ra- 
- naktines k.e 

pūrai tęs t/žsidėjb, ir miega, mą
sto, — niekas įjų nebelies.

miai atsigulė. 1

Senė it buožė

Nereikalingos 
virvutės

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svaro

M re. aictt/ Luedeke i» Dayton rado: 'Al 
vartojo Kruschen. tad Bornažinti •varutna— 
ai netekau 10 *varQ | viena savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebuma lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imaite pusę laukele- 
lio Kruacben etlkle karite vandene ryte pried 
pusryčiu* — tai yra saugus būda* netekti 
negražaus riebumo >r r.eoa bonka, kurio* 
užtenka 4 savaitemn visai mažai kainuoja. 
Gaukite jį pa* bile aptiekininka Amerikoje.
— yra daur/lmltacljij tr jus turite saugoti 
savo sveikata-

Žiūrėkite, kad gautumėt Krusehea Salto 
Jeigu M pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra sauriauaiaa būda* nusikratyti riebume
— mniaat —’etaam*

— Rytietis.

Detroit, Mieli
Grybų vakarienė

PATENTS
■ daug relikte 
prie patento. Nertai* 
knoktt vllkiatfaml n 
•peaogojima • a e • 
numanymo. Prl*lq» 
kita braižini ar m* . 
delj dėl ln*truir*«*Q. 
arba raitokite dei 
NEMOKAMOS k»T-

DYKAI 
. KNYOEli

autž* ”Row to Ob> 
lala a Patrnt” Ir “Reeord of tn- 
veatlon” formos. Nieko arimam 
už Informacijas ka daryti. Snri- 
raMndjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsarru*. rapeettaga* pa» 
taraavlma*

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglatered Pate n t Attorney 

43-A Secnrity Savings A C«mm«r<lal 
Bank Eolldlng

(Direetly acr**a ttosst irom Patenl Offlcei 

WAraiNGTON. O. C.
■' II ..................................................    ..

Garsinkite nose"

Turiu pranešti linksmą nau
jieną Detroito lietuviams. Bū
tent, LSS. 116 kuopa ir vėl ren
gia gražų pasilinksminimą Bus 
gardi ir rūpestingai prirengta 
grybų vakarienė, o po to šokiai 
ir šiaip pasilinksminimas. Visa 
tai įvyks kovo 3 d Bohemian 
Hali, Tillman ir Buttprnu't 
(Westside).

šokiai prasidės 7 vai. vakaro. 
Mąnau, kad tai bus labai gera 
proga Detroito visuomenei link
smai laiką praleisti ir kartu pa
sisvečiuoti.

LSS. 116 kuopa visuomet 
prisideda prie lietuvių reikalų 
perėmimo bei dalyvauja lietu
vių. judėjime. Reikia todėl ma
nyti, kad ir visuomenė šį kartą 
parems musų parengimą. Visi 
esąte kviečiami dalyvauti vaka
rienėje ir šokiuose. įžanga tjk 
85 centai asmeniui.

V. Gumbris, seki.

(Politine pasaka)
Vieno vaiko motina buvo 

tri, o ir tėvas buvo aštrus. 
Kaip tik papa ar mama pama 
tydavo savo vaiką, tuoj ir šauk
davo ant jo:

— Nešelk! Kaip drįsti tu 
šėlti, nedoras vaike! Tvarką 
ir ramumą ardai.

Na, o vaikas, žinoma, kaip 
vaikas, negali būti nešėlęs. Jis 
nors ir nenorėtų užrūstinti pa
pą ir mamą, bet jokiu budu 
negali susilaikyti: ne, ne, o 
štai ir vėl šėlsta.

štai kartą mama ir papa ir 
tarė:

— žodžiai tau negelbsti, tai 
mes stversimės kitokių priemo
nių. Mės tave susuksime — tu 
pamirši ir kaip šėlsta.

Gerai,
padarė. Surišo vaikui rankas 
virvute taip, kad gerus žod
žius rašyti jis galėtų, bet blo
giems žodžiams nebūtų ir pa- 
simojimo; patarnauti tėvui ir 
motinai galima, o j būgną mu
šti negalima. Surišo jam ko
jas, — pamaži vaikščioti gali
ma, o jau bėgti
čio. Ant veido uždėjo gerą ant
snukį, — manų košę galima 
valgyti, o kąsti ir mąstyti ne-- 
galima. Prie nugaros pririšo 
lazdą, kad vaikas stovėtų tie
siai, kaip kareivis. Na, taip su
suko vaiką, kad nėr ko dary
ti. Ir pasidarė vaikas ramus,

as-

- kaip tarė, taip ir

nė bisku

kaip to norėjosi papai ir ma 
mai. Ir pasidaro vaikui nuobo

šunes apie kaimenę bėginėja, 
naktimis loja, geriems veršiu
kams miegoti neduoda, bet tik 
vilkas nė kiek jų nesibijo. Ir 
velka jis sau veršiukus ir ož- 
kiukus, ir velka. Didelis, pik
tas, pilkas.

štai vieną kartą grom irtojo 
karvė savo gromulį, savo kup
riška uodega nuosavo, paiko
mis akimis į žolę žiurėjo, ir 
apie nieką nemąstė. Ir štai ji 
girdi, — kalba jos karviškas 
sūnūs, jaunas malonus veršiu
kas:

— Mes

'Sėdėjo grįčioj senė ir j gat
vę žiurėjo. Sėdi, žiuri — mu
sės dvesia, pienas rūgsta.

Ėjo pro šalį' buožė. Patiko 
jam senė. Jis ir sako:

— Sene, a, sene, tekėk u z 
manęs.

O senė jam atsakė:
— Aš tekėčiau už tavęs, bet 

tik jus, vyrai, nedori prigavi 
kai. Išmainysi tu mane ant 
gražiosios Alenos, o aš liksiu 
nelaimingiausia.

Buožė atsakčį:
— Nesibijok, aš tą Aleną su- 

trinsiu, tik tu ' duok man jos 
adresą.

Senė labai apsidžiaugė, pri
vertė buožę prisiekti, kad jis 
jos neapgaus davė Alenos 
adresą. Nuėjo 1 ĮŪbžė pas gra
žiąją Aleną, rado gražiąją Ale
ną sulig adresu h* savo akim 
netiki. Klausia:

— Tii gražioji Alena?
Alena juokiasi, sako:
— Aš ir esu.
Nusispiovė buožė,
— Nė odos, nė 

išvaizdos. Nenoriu 
rankų tepti.

Sugrįžo pas senę. Apsivedė 
Kiekvieną Dievo dieną pešasi 
Vis senė buožei Aleną Užvy- 
di.

sako: 
snukio, 
į tave

nė 
nė

Veršiukai ir vilkas
kaimenės pri-

yeršiukus ii*
Ir jis juos

Prie vienos 
prato vilkas 
ožkiukus novyti, Ir jis juos 
velka ir velka, nagais drasko, 
į mišką tempi A, savo vilkiu
kus veršiena ir t^iena maiti
na. Ir buvo jis toks didelis, ir 
buvo jis toks piktas, ir buvo 
jis toks pilkas.

Na, žinomas dalykas, išve
dė šunis, .piktuSi?labai pikius

Vienybė

jaunieji veršiukai
ir ožkii/kai, jau jokios vilties

America's

favorite!

,The tantalizing flavors of truc may- 
onnaise and true oi d-fashioned boiled 
dressing ncwly combined! Smooth 
and vclvety, niade in the exclusive 
Kraft Miracle Wliip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP 
SALAD DRESSING

_ -■ -........ - ......

Buy gloves with what 

it savęs
N«r» reikalo moKflti 60c ar 
daugiau, kad gauti gerų dantį 
kolelę. Lintenue Tooth Paete, 
dideli* tubae parsiduoda ui 
«6o Ji valo ir apsaugo daa- 
tie Be to galite sutaupiau 
88. ui kuriuo* galite jauriplrk- 
u piritinaitea ar kg kitu, 
uambert Phamaeal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

Stop
Itching;
Skin

Grynas, priimnas Žemo sustabdo nio 
žčjima odos t penkias dukundus — 
Ir pagelbinKTiH prie Kežamos, pučkt). 
dedervines, ir IftbCrimų. Žemo be
veik Htcbuklingui praSallna visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy^ 
duolėso. Visos vaisUnyčios užlaiko 
—35c, 60c, $1. r Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.28

žemo
s:k:fNv;:r.rR'.R i i ons

Yoijom
Night and Morning to keep 
thein, Clcan, Clcar ąnd Healthy 

Write for Frcc “Eye Care’* 
or **JEye Beauty” Book

Murino Co.. Dept. it. S., 9 E. Ohio St, Chicago 

lĮĮjra’zgmjyan 11111 tjuii —

= SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.
S EINA DU SYK PER SAVAITĘ. įgj
= LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.
= VIENYBĖ per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos = 
»| reikalais. VIENYBĖ kovojo ir kovoja bu liet, ir Lietuvos prie- == 
== šais. VIENYBĖ yra geriausia draugė visų lietuvių. VIENYBĖ = 

talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir visame pasauly gy- [ii
S5 veliančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBĖ teikia žinias iš viso
7 pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė- «—• 

je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu- 
sidcjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy- == 
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY- 

zs BE turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų 
S reikalais rūpinasi. įss
S VIENYBĖS KAINA:

Amerikoje Užsieny S
= $3.00 ....... metui .......  $4.00 =
=s $1.75 ... pusmečiui ..... $2.00 [♦]
S Brooklyne ............... $3.50

S Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. kožnas Gaujas skaitytojas == 
gaus gerų knvgų $1.00 vertės veltui. ==

5= Brangus lietuviai! Užsirašykite ši seniausią lietuvių laikraštį.
= Jis bus Jusu kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie- [♦] 
= są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liudėsio valandoje. Jis == 

pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą s=
[4] pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve- == 
== nime.
= Užsirašydami Vienybę adresuokite: r^i

1 LITHUANIAN PRESS CORPORATION = 
gg 193 Grand St., Brooklyn, N. Y. =
3 VIENYBES VAJUS S
ss Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 3 

vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero- = 
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- SS 

SS jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną doleri pini- ŠĮ 
<1 gaiš už kožna skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užsidirbti S 
~ keletą ar keliolika dolerių ir įsigyti dvasinio maisto — gerų ~ 
gs knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė- SS 
ss ti dovanr.;,, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- s=
S formacijas suteiksime laišku. S
r=? Adresuokite: [♦]

g Vajaus Komisija =
S 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. §

EKSKURSIJOS LIETUVON
Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie

tuvą keliaudamas viena šių Ekskursijų 
Lietuvon.

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

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

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

GRIPSHOLM ........... ............
Tiesiog Klaipedon

BERENGARIA ...................... Birželio 16
Klaipedon per Southamptoną

GRIPSHOLM .............................  Liepos -3
Klaipedon per Gothemburg

STUTTGARD

Gegužės 28 d.

Liepos 12
Tiesiog Klaipedon

VVASHINGTON

d

d

d

d. . ... Rugpiučio 1
Klaipėdon per Hamburgą

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

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

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje
Palydovai. " ‘ ’

Dėl Informacijų Kreipkitės į

NAUJIENAS
Chicago, III



Marcas Bankas

Lietuvos

patais*?

SĄLYGOK

Padarome Visiems Greifai

BIZNIERIAMS
artistas

AKINIAI

Garsinkitės NAUJIENOSE
THE TWO ORPHANS

Sensacija 
$10 vertės

T HH SVFd^E.T\ VAUST 
SOVA5E.

butų apra- 
pasirodymns

rašinėlis 
artistas 

ranka

riHAt 
CUT 

PRICEI 
Trade 

H
OI d 

Plans

Tuojau 
lietuvių 
Minkai.

vertės 
iki $3.00

esu Lietuvos
Lošiau

įmokė 
jimo

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai

,1 SAJRE.'
V 5XV£PAQrHT

E.HD O'THE
< STREET'.

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

ir atvažiavo, 
gerai žinomo 

redaktoriui

kak i i K'ep-
nuo- 
buti

SOON 
THE5£E?LL BE 
A \MELT^\b-U 
m ,tess?.

"Take Ashlnnil' 
A ve. Rtreet Car 
to 39tli Street

\T bON’r LOOrt
ŪKE AHSTH1NG-

»1.00 
SAVAITE

perskai 
ir misi

U/ELicious in cnsp 
saiads... with crack- 
ersand jam fordessert 
. . . with marmaiade 
and toast for break- 
fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and alvvays fresh.

19 Vprlght 
Filmų 

Visi g erai
ži ruimu ift- 

dirbysčių.
Parduodami 
tik už eash 
Pavirinkite 

—■tiktai

Genuine "Philadelphia” is 
aold only in this silver-fotf 

packagc

•m-.?w

dideli pen
Turinvs — art?s

HOOfEA>T.! |

VAPCJ^E. UF, 
BUB’.Am'T » 
VT

MASS M. MEfeE 
LOOKE.U SO /

..... -......y. m regu- 
turtingu tonu, artistlfiku de- 

Nnujaųsios uindov Grand ir 
Specialiai pabudavoti <icl 
su mažai vietos. Taupy- 

. o. b. ift warchouse. Justi

Bet, žinoma, kada

Bilas
Biznio Kortelei
Laiškus ir Konvem
Plakatus

Jūsų Akis Išegzaminuos Dykai
Reguliariškas Gydytojas Optometristas 

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

BOT-
THE KX>5 

HAME OVEfc- 
LOOKEX> THE

BUST 
THEATftVCAE

VJHO IS 
TFĮN1HG To 

INEAJCE 
THE STAVE 
TO FOftGFT

HEfc 
lEOrAAHCE,

AHX) GO 
BACK TO

VJOR.K ‘

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

apie vienų artistų 
Aš pareiškiau savo

O nuomonių gali 
ir skirtingų ... 
Bet tamsta turi atšauk

pr- ^FPi^ONir" ,RSE
South Ashland Avė. and 3Sih St.

Atdara Ketvirtadieniais, Penktadieniais ir

Minką atsistojo ir atidarė 
duris. Keptukas išėjo, nebeta 
ręs kito žodžio.

Taip reikalas Ir pnslba-gė.
1-15-1932.

511 S. Paulina St.
Valandos 8 iki 6—Ketv. ir Sub 

iki 8:30 vai. vakare.

Pradėkite Mokėti 
Gegužė* Mėnesy

TH\E \E> UOCKS'.VVE. X. 
FOR.GOTTE.V4 THE LO- N 
CATVON OF VA1SS BE SIEROS 
HOVAEA C AH SOO BAR.ECT . 
ME? 1 H AME A EAGGER. 5
AV4B BEVTETE COHTR^CJ/ 
TO OFFETE HER.\

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IŠLAIDAM

Jeigu Jus manote kraustytis arti
moj ateity, mm galime paidlmti 
Jnsų senų pianą ir pristatyti luinu 
uaujų po to kaip perslkraustyslte 
naujon vieton.

dramos
Balamuta”

Sąlygoti 50c Savaitei 
DYKAI Muzikali* 
Klibinėta* Benčius Ir 
Rolės.

Nebeatvažiuoja artistai iš 
Lietuvos. Prasti metai. Gerais 
laikais, kada buvo dolerių, bu
vo ir visokio talento iš Lietu’ 
vos. Vienas paskui kitų jie plū
do j šią aukso šalį, pas pakly
dusius savo tautiečius dainuo
ti, deklamuoti, lošti, pranešimų 
daryti ir, atsiprašant, bočių re
ligijos skiepyti. Visi jie būda
vo europiški snobai, pretenzUo- 
janti, turinti priežasčių, pasi
teisinimo dėl savo misijos. Mes 
širdingai ir garbingai priimda
vome juos ir pamislydavome 
patys sau: “Jau kitas iškrap 
štys kelis dolerius iš manęs.“

Kai kurie jų perdaug iš mu
sų norėjo. Atsiprašant, tikri 
begėdžiai buvo. Pavyzdžiui, tas 
Povilas Keptukas. Jis atvažia
vo ir tuojau pradėjo planuoti, 
skymuoti, kaip su mažiausiu 
viedru pasemti daugiausia van
dens. Abelnai jis buvo labai 
niandruš žmogus, landus, man
dagus ir mylimas žmogus. Net 
pametęs tą naivų europišką ma- 
nerą, ceckeliojimąsi. Taip sa
kyt, buvo tikras demokratas, 
amerikonas 
atvažiuoja artistas iš Lietuvos, 
mes nežiūrime į į jo asmenį, 
charaktorį tiek daug, kaip į tai. 
ką jis atvežė mums. Keptukas 
apsirokavo, kad geriausia pra
dėti savo debiutą iš musų mie
sto. Na, 
prisistatė 
laikraščio 
Girdi:

MEYER & CO• & Jewelers 
19 W. Van Buren St.

Įsteigta 1908 
Cash arba Išmokėjimui.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
[£AI yra piuku jeigu gali taip 

* padaryt, io£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Ustcrine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
laure iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —* tas sun
kos uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

“Iš DIDELIO DEBESIO 
MAŽAS LIETUS.“’

“šiame laikraštyje buvo nu
sakyta p. Keptukas dideliu dai
lininku ir t.L, kaip atsimenate 
Labai gerai. Tik gaila, kad pa
mačius jo debiutų, negalima 
tas pats parašyti. Keptukas nė
ra. nė artistas, nei dailininkas 
Jis nevertas ir kitų titulų, ku 
rie buvo jam kredituojami pir- 
mesniose musų laikraščio lai
dose. Jis nėra nei gi individu
alistas bei originalis kūrėjas 
Jis yra pigios rųšies pamėg
džiotojas. Beje, jis yra pras
tas ir pamėgdžiotojas. Kaipo 
juokdarys jis yra gremėzdą ir 
seksualis yulgaras. Visi jo, at
siprašant, juokai remiasi ant 
šito principo: “Tėveliui stačias, 
tėveliui stačias... (ir negreitai 
išgirstame) stainelėje žirgelis.“ 
Bet tokius juokus krečia tik 
girti Lietuvos pusberniai. La
bai gaila, kad Lietuva neatsiun
čia mums tikrų savo talentu. 
—S. Minką.”

Tą patį rytų p. Keptukas at
ėjo į redakciją ir be jokių ce
remonijų pareiškė:

— Tamsta turi atšaukti.
— Atšaukti kų?
— Tamsta išniekinote mane 

be ribų.
— Ar aš išvadinau tamstą 

razbainiku, vagimi, paleistuviu, 
ar tam panašiai? Ne 
įkriminavau tamstos 
bėjau 
tuką. 
menę.
daug

VIRAI NAUJI 
MAŽI UPKIGliT

PIANOS

kartu su

Egzaminacija

PLAYER PJANOR 
Nauji parsiduoda už 
virt $450. Pastrbė- 
tina vertybė, no nau
ji. bot verti dvigu
bai tiek........ n

— Ištikro malonu susipažin 
ti, — nutraukė jo kalbą redax 
torius.

Bytoj artistas Keptukas at 
ėjo pas redaktorių jau su ma 
žu "it’kaleliu:

— Aš turiu mažų straipsne 
lį. Gal Įdėsite?

— Suprantama, 
atsakė redaktorius

Straipsnelis nebi.Vo jau tol 
sai straipsnelis 
ki puslapia

— Ačiu. Aš turiu savo pa
rašęs.

— Labai gerai. Bet gal ir 
tą galėsi .prie progos įdėti.

— Ne, tamsta.
— Gal kas nepatiko? Gal 

mano debiutas.
— Taip, tamstos debiutas.
— Bet aš girdėjau, kad tam

sta nelaukei iki galo.
— Aktorius, kuris Įsileidžia 

nedailą kad ir pirmam save 
pasijudinime, jis nėra artistas. 
Nereikia išklausyti viso debiu 
to, kad pasakyti, ar debiutan 
tas turi kiek talento, ar ne.

Rytojaus laidoje tilpo vieti
nėse žiniose mažas straipsne-

— Aš parašiau, kas turėjo 
būti parašyta. Pabaigta.

— Aš priversiu tamstų. Tav. 
sta turi patalpinti tų 
mų, jeigu nori....

Redaktorius Minką 
.e p. Keptuko raštą 
spiovė.

— žinai ką, mielas Kepta 
ke, — tu važiuok atgal į Lie 
tu va “Balamulo“ lošti.

Jeigu Turite Rupturą 
Išmėginkite šį Dykai
Naudokite bylo RiipturaL JfilHenSJuRlal arba 

Neseniai PrnsldėjiiRlai. Didelę arba
MažcHnę ir Jus bUHlte ant kelio, 

kuria pertikrino Tukatanėlus.

Siųskite dykai įrodymui
Kiekviena* su ruptura vyras arba mote- 

•i* turėtų tuojau* parnftyti W. S. Riee, 271- 
N. Main St., Adam*. N. Y. dėl dykai lėmė- 
ginimo filo Pastebėtino Metodo. Tiktai už
dėkite ant rupturoa ir pratrukimas užsida
rys naturalifiku budu, taip kad nebus rei
kalingumo vartoti diržo arba kokio kitokio 
dalyko palaikimui. Ne apleiskite progos ir 
prisiųsiu to savo pareikalavimą dėl dykai 
ifimėglnlmo fiios pastebėtinos Stimuliuojan
čios Aplikacijos. Kokia prasmė dėvėti visą 
savo gyvenimą kokius tai palaikytojus. Jei
gu galima apseiti be jų? Kodėl pastatyti sa
ve pavojuje gangrenos ir kitokhj pavojingų 
pasekmių nuo tokios nekaltos ir nesvarbios 
rupturos, kuri tūkstančius privedė prie 
operacijos stalo? Daugelis vyrų ir. moterų 
kasdien stato save i tą pavojų, nes jų rup
tura nėra skaudi ir jie gali vaikštinėti. Ra- 
Aykite tuojaus dėl dykai ifiinėglniino, nes 
tai ifitikro yra pilstebėtinas dalykas, jis 
pagelbėjo užgydyti rupturns, kurios buvo 
taip didelės kaip dvi kunifičios. Tuojaus na- 
rafiykito W. S. Riee,, Ine. 271-N. Malu St„ 
Adams, N. Y.

— Nieko aš neatšauksiu.
— Bet šį kartą tamsta tu 

esi atšaukti.
— “Likę fun.“

to nuveikti darbai, praeitis.
Kitą dienų Keptukas vėl at

sinešė straipsnelį. Jau dešimt 
puslapių.

— čia platesnis mano nu- 
i veiktų darbų paminėjimas, — 
jis sake. /

Redaktorius perskaitė, nusi 
spiovė ir įdėjo. Kitą dieną ar
tistas Keptukas atnešė dar dvi 
savo autobiografijas ir viena 
fotografija, nutrauktą “Bala 
muto“ kostiume. Redaktorius 
ir tuos įdėjo. Kitų dieną artis
tas atnešė tris rašinius apie sa 
ve ir dar dvi fotografijas. Re
daktorius ir tuos įdėjo, žod
žiu, redaktorius garsino artis
tą Keptuką daugiau4, negu bu
tų garsinęs savo brolį, neat 
sižvelgdamas net į daromas 
skaitytojų pastabas. Ir jis ta: 
darė prieš savo nusistatymų. 
Nes jis visada rokavo, kad re
daktorius privalo būti kietas, 
kaip akmuo, niekada nepasi
duoti kokiam sentimentui bei 
vieno asmens naudai. Visada 
laikraštis privalo išsilaikyti 
tam tikroj aukštumoje. Bet 
biednain talentingam artistui 
taip pat reikia padėti. Ir kada 
vienas centro valdybos narys 
pažadėjo iškelti tų reikalą cho
ro valdybos posėdyje ir tada 
redaktorius Minką dar užstojo 
artistų Keptuką. Girdi:

— Ką tu išmanai apie laik
raštį? Nedažnai pasitaiko to
kie artistai sulaukti. Jis lošė 
“Balamutą“ Lietuvoje.

Pagaliau atėjo artisto Kep
tuko debiutas. Redaktorių^ 
Minką gavo dykai bilietą ir už 
ėmė garbės vietą parengime. 
Bent pusę vakaro redaktorius 
labai rūpestingai sekė kiekvie- 

; na pasijudinimų, kiekvieną iš
sireiškimų, net grimasus. Bet 
pagaliau staigu atsistojo numo
jo ranka ir išėjo.

Rytoj artistas nusiskubino i 
maloniai1 redakciją išgirsti redaktoriaus 

nuomonę apie savo pasirody
mų. Ne tiek nuomonės, kiek 
žiūrėti, kad gerai 
šyla jo pirmas 
Amerikoje.

— Va, trumpas 
mano debiuto, — 
tiesė į redaktorių 
juodraščiu.

REKORDINIS KAI
NŲ NUMUŠIMAS!

ANT MOTERŲ IR MERGINŲ 

CEBATUKŲ
1500 poru suėdė ir naujoviškų 
kombinacijų. Vienas didžiausių šių 
metų bargenų. šis paveikslas re
prezentuoja gražiausi ir prašmat
niausi čebatuka. Ateikite anksti ir 
pasinaudokite šiuo sensacingu iš
pardavimu.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

SVVIMMING POOL PHONE CANAL 9560

YEHI/UN’T b4O ŪSE 
IN US HANG-1N' 

T HE_ V EiE
. THEFfcE. TALKI H' 
k. \T OVERA y

■ M ■ Ml HM ■ H Mk ■ H Mk ■M |if A D FllllIlCl- 

važiuokite nu vina novo ĮEmįSlHr EI n H H 9 91 M 9
neima ir pasidėti gg fBįį 9 9 BU— 9 9 MUM’ mL—
tinto dykai. IHI Bi m •■■■ M ni iMVw

PIANOS

Rusiška n hirkišl 
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVEl T RC W 
arti St. Louir Avė. Tel Kedzie 890?

Vgųoa lietam ir drueko. *»nn. 
iwimmins poo> 

utisa. « turkiška pirt»- 
įeredomii iki ? « •

Visai Nauji 
GRAND 

PIANOS
Sąlygos $1.50 

į Savaitę__

DIENŲ
IŠMĖGINIMUI. .*

Alo pastebėtini nauji instrumentai yra paimti iė 
lliiraus suko, su pilnu, f—-'--- ■ 
zuinu, ir gražiu ifibnigimu. 
Upright. pianų konstrukcijos, 
mažų apartiuentų, arba namu 
kito pinigus. Pirkite tiesiog l._. . ......................
seną planą arba mužikai! Instrumentą priimsime’ kaipo elnlitti ImnlrAllvna *

Didelės Dirbtuvės Įsakė Išparduoti
■yVarehousc Išpardavimo Kaina

PARANKUS IJRAUCdSKAS

CHICAGO MAIl ORDER C0.
Harrison & Paulina Sis. . Marshfield *L

KVIEČIAME ATIDA 
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

■■'U*. 7 = , r C •' f ' , ,11 , ' '

Hajšted St. ir 19th PI
J IN ŠIIRANCE KORPOR AGI J OS

f;



NAUJIENOS, Chicago, ffi.

reikia turėti

Chicagoj

kuris numirė Sa

Louis Steuenson Vertė A. Kartana*

Turtų Sala
AČIŪ!

kru

kuriuose vardą
AZIJOJE DANGUS NIAUKIASI

SVEIKATOS SKYRIUS
(Bus daugiau)

TYRO ORO SVARBA

Betzva
nos

KODĖL NE1VYK1NT1 TUOS MAINUS?

smulkmenas

tarnauti

SULIG JURGIU IR KEPURĖ

Po R K
kultūros

•8.00 
4.00 
2.00 
1.50

$7.00
8.50
1.76

Sujaudintas tomis baimėmis, 
man buvo nelengva suspėti pa
skui greitų eisenų turtų ieško
tojų. Kai kada aš suklupau; ta
da tai Silver’is traukė taip žiau
riai už pavadžio ir metė ant

2-6 
702

normaliai pa
veikia tikėtis

rėmėjais 
Lietuvą; 
rengime 
Vilniaus

zvu- 
buvo 
mur- 
mal- 
karš-

pazangiesiems 
visuomenės

iš naiijo įkvėpuojame. O tai ga
lima labai lengvu budu padary
ti, praveriant langų bent pusę 
pėdos ir laikant prayertą visų 
naktį. Tas turi būti daroma 
kas naktį vasarų ir žiemų. Mie
goti užsidarius langus reiškia 
kviesti sau ligų.

Visai tat neįstabu, kad žie
mos metu plaučių įdegimas, šal
tis ir daug kitokių ligų žvmiai

Dabar gavome pirmų 
num. Jame telpa

p A

.V •.

elgtis gali tik žmonės, 
jų geresnius jausmus 
pavydas.

Aš nekalbėsiu apie tai, kad 
Naujienos aiškino ir dabar aiš
kina žmonėms socializmo idėjų.

i ■'v'

J. TYSLIAVA APIE “NAU 
JIENŲ” SUKAKTUVES

manęs mirtiną 
jis visai ne- 
; ir, žinoma.

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

“KULTŪRA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas menuo ateina j Naujie
nas 
1934 m 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

Naujieooe eina Kasdien, išskiriant 
.ekmadieniua. Leidžia Naujienų Ben- 
lr«»ve, 'mm h Halnted St. < 'hieago. 
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nei dešimt mus- 
mus, mes pamatėm

Rašo Dr. S. Biežis', gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

padaugėja. Svarbiausia priežas
tis tų ligų yra stoka tyro oro, 
stoka reikiamo kiekio oksigeno. 
UŽ/tai visuomet 
galvoj gerai kambarius išvėdin
ti žiemos metu, nors ir reikia 
truputį daugiau šilumos sunau
doti. Taupinant anglis, labai 
brangiai užmokama už sužalo
jimą sveikatos, kuri yra už vis
ką brangesnė.

nūs; tai buvo žinia, kad ku*r 
nors jo plačioje paunksnėje 
buvo užkasta septyni šimtai 
tūkstančių ęvarų sterlingų auk-

užmačiomis 
ir jų 

pavergti 
dalyvavo 

protesto mitingų dėl 
užgrobimo ir Klaipėdos krašto 
reikale.

Apgailėtina, kad akyvaizdoje 
tų visų faktų, p. šimutis ne tik 
deda savo redaguojamam laik
raštyje šmeižiančias žinias apie 
“Naujienas”, bet da ir pats fa
brikuoja apie jas nesažiniškus 
melus.

Entered as Second Clas» Matter 
Harch 7th 1914 ai the Poat Office 
pf ’hicago. Iii. inde* net of 
Marri l >4'79

-to AP >,

musų kelias buvo 
nes, kaip jau 

sakęs, plokštakalnis bu- 
vakarų pusės 

pušys augo 
3; ir net tar- 
azalijų kru-

Bendrai imant, žmogus mie
ga astuonias valandas į parų. 
Tokiu budu miegamajame kam
bary jis mažiausiai praleidžia 
trečdalį savo amžiaus, šis kam
barys, kad ir butų tris, ketu
ris kantus didesnis, kaip kad iš 
tikrųjų esti, neturi pakanka
mai tyro, oro astuonioms valan
doms kvėpuoti. Taigi, žmogus ir’■ ■ 
priverstas kvėpuoti ųuterštų, 
nuodingų orų, kuriame nėra 
oksigeno daugiau, kaip viena 
aštuntoji dalis reikiamo kiekio. 
Dažnai dar mažiau. Net patar
lė išsidirbo, kad tokiame kam
bario ore galime net kirvį pa
kabinti. Paprastai, miegamuo
se kambariuose miegojimo lii- 
ku oras mažiausiai bent kas 
valandų turi būti pakeičiamas, 
kad užtektinai turėjus oksige
no ir pašalinus, iškvėpuotų orų, 
kuris esti kenksmingas, joi jį

SubRcnptlon Ratea.
|h.0V per year in Canada
j7.00 per year outside of Chicago
js per yea» »n Hncagi
k tw*r .M»py

štes. ’ 
darėm 
r i nes 
ėjom 
žiūrono 
laiku vis plačiau matėm vaka
rinę užlajų, kurioje man teko 
būti bloškomam bei dreban
čiam mano mažame laivelyje.

Mes pasiekėm pirmąjį 
štą medį, bet kompasu 
rinus

manęs savo žmogžudiškus 
gsnius. Ričardas, kuris 
atsilikęs užpakaly musų, 
mėjo sau vienas, kartu* ir 
das ir keiksmus, kai jo 
tis vis didinos. Tas taipgi pri
sidėjo prie mano vargų, o vis
ką viršijo tas vaidenimasis tra
gedijos, kuri kartą buvo atlik
ta ant to plokštakalnio, kai tas 
bedieviškas mėlynu veidu bu- 
kanieris 
vannah’je, dainuodamas ir šauk 
damas rorrio 
rankomis buvo išžudęs savo še
štas bendrus, ši pievelė, kuri 
dabar buvo taip rami, tada, 
turbūt, skambėjo riksmais, ma
no supratimu* 
damas, man 
dabar tebegirdėjau tuos 
mus.

Dabar mes jau buvom 
mų pakrašty.

“Valio, 
von1 
tinis iš jų pasileido bėgti

Ir staiga, 
tų nuo 
juos sustojus. Pasigirdo negar
sus riksmas. Silver’is padvigu
bino savo žinksnius, lyg už
keiktas kasėsi savo kriukiu pir
myn; ir už momento jis ir aš 
sustojome ant vietos.

Priešaky buvo didelė duobė, 
nelabai nauja, nes šalys buvo 
užgriuvę ir ant dugno žolė jau 
buvo pradėjus dygti. Joje bu
vo kirkos rankena perlaužta 
per pusę ir keleto dėžių lentų 
išmėtyta po visą dugną. Ant 
vienos iš tų lentų aš mačiau 
įdegintą žodį Walrus 
Flint’o laivo.

Viskas buvo aišku. Sandėlis 
buvo surastas ir išdraskytas: 
septyni šimtai tUKstaučių sva
rų sterlingo jau* buvo pražu-

baimės pa
gydytojo Livesey 
karštligė, matyt,

“Vienybėje” jos redaktorius 
Juozas Tysliava rašo:

Tik ką gautas Naujienų ju
biliejinis numeris. Tai didelis 
keturių dalių leidinys, kurio 
beveik visus 24 puslapius (ne 
24 pusi., bet 30! — “N.” Red.) 
puošia įvairaus turinio raštai 
— politika, beletristika, moks
las ir atsiminimai.

Šiandien; po dvidešimties me
tų darbo, Naujienos iš tikrųjų 
gali pasidžiaugti laimėtais vai
siais. Kaip visur, taip ir pas 
mus, žmones pasiskirstę Įvai
riomis partijomis ir srovėmis. 
Naujienos taip pat tarnavo ir 
dabar tarnauja 
Amerikos lietuvių 
sluoksniams. Bet kaip visi mu
sų laikraščiai, taip ir Naujienų 
pagrindinis tikslas 
lietuvių tautos žmonėms.

Vieni laikraščiai tą savo 
davinį atlieka geriau, kit 
prasčiau.

Krikščioniškai pašmeižęs 
“Naujienų” jubiliejinio vakaro 
rengimų dar prieš tai, kai va
karas buvo surengtas, musų 
kaimynas “Draugas” dabar pa
reiškia savo “nuomones” apie 
patį vakarų ir apie “Naujienų” 
sukaktuves, čia paduosime ke
letą ištraukų.

To laikraščio reporteris ra
šo, kad iš sekmadienio vakaro 
jisai išsinešęs įspūdį, jogeį 

“vienintelis jų (Naujienų) 
idealas dabar yra tiktai gra

žuoles ir pusplikių merginų

ir taip mąsty- 
rodėsi, kad aš ii 

riks-

patik- 
pasirodč, kad nebuvo 

kurių mes ieškojom. 'Su 
antruoju tas pats buvo. Tre
čias gi, buvo iškilęs arti dvie
jų šimtų pėdų aukščiai? krū
mų; tai buvo labai didelis au
galas, raudonu kamienu ir na
melio didumo, o jo plačioje 
paunksnėje butų galėjęs visas 
pulkas kareivių manievri?s at
likti. Toli iš jurų šis medis bu
vo matomas taip iš rytų, taip 
iš vakarų pusės ir jį galima 
buvo pavartot kaipo ženklą jū
reiviams ant žemėlapio.

Bet tai ne jo didumas suža
vėjo dabar mano kompanijų-

Atrodo, kad ginkluotas susirėmimas tarpe Japoni
jos ir sovietų Rusijos pasidarė neišvengiamas. Nuo 
ginčų dėl įvairių klausimų tų dviejų šalių valdžios jau 
priėjo prie to, kad jiedvi viena antrą kaltina kariniais 
žygiais. Japonai sako, kad rusai šaudė į japonų karo 
aeroplanus; rusai Sako, kad japonų karo orlaiviai skrai
dą per sovietų teritoriją.

Aišku, kad viena ir. antra pusė stengiasi savo 
šą” pastatyti pasaulio akyse “užpuoliko” rolėje, 
valdžios daro, kada jos rengiasi pradėti karą.

Politikai, kurie seka įvykius Tolimuose Rytuose, 
pranašauja, kad karas tarpe rusų ir japonų prasidės, 
kai tik ateis pavasaris.

draugai, visi

mes jaunoji literatūros 
Ameri- 
gyveni- 
lietuvių 
Naujie-

mės. Jeigu jisai buvo salėje, 
tai, išvydęs pirmoje programo 
dalyje kojas merginų (kurios 
perstatė žinias), jisai, tur-but, 
visą vakarą savo sieloje kovo
jo su “pikta dvasia” ir jam 
viskas susimaišė galvoje.

Bet ne aukštesnis pasirodė ir 
pats broliukų organo redakto
rius. Išliejęs savo krikščioniš
ką tulžį ant “Naujienų už įvai
rias jų “nuodėmes”, jisai dar 
prasimano, kad musų dienraštis 
agitavęs lietuvius “ne cento 
Lietuvai neduoti”. Juk tik glu- 
šas gali tokius niekus prasi
manyti. “Naujienos” buvo tar
pe pirmutinių sumanytojų šau
kti Amerikos lietuvių visuotiną 
seimą karo pradžioje. “Naujie- 
niečiai” ir jiems artimi žmo
nės stovėjo priešakyje Lietu
vos Šelpimo Fondo, kuris dir
bo per keletą metų, rinkdamas 
aukas nukentėjusiai dėl karo 
Lietuvai. “Naujienos” organi
zavo Amerikos lietuvius kovai 
su vokiečių 
urach intakais 
Amerikoje) 
jos uoliai

Aš — Naujienų bendradarbis 
beveik iš mažens. Dalyvavau 
dešimties metų jubiliejaus nu
meryje. Tada, prieš dešimtį 
metų, iš anapus okeano, iš Lie
tuvos 
karta, atidžiai sekėme 
kos lietuvių 
mą. Iš visų Amerikos 
laikraščių vienintelis — 
nos, kurios mokėdavo suspiesti 
aplink save talentingų žmonių

siasi ilgokais laikotarpiais, ben
dra sveikata gana žymiai nu
kenčia, iš ko neretai kįla įvai
rių rimtų ligų.

Praktiška išvada savaime ai
ški. Reikia visiems ir visados 
kvėpuoti tyru oru. Aktualus 
įvykinimas šio patarimo nevi- 
suomet esti taip lengvas, kaip 
kad pats pasakymas. Atsižvel
giant kas aukščiau pasakyta, 
reikia pripažinti, kad nenugali
mų kliūčių visai nesutinkame 
imant dėmesin ekonominę žmo
gaus būklę ir gyvenimo vietą. 
Oras lauke, kad ir dideliuose 
miestuose, turi pakankama ok
sigeno kiekį. Užtat kuodaugiau- 
sia reikia būti lauke, atvirame 
ore ir visuomet giliai kvėpuoti. 
Taipgi reikia vengti didelių su
sikimšimų, kame netinkama 
ventiliacija.

Daugiausia prasižengimų šiuo 
žvilgsniu sutinkame gyvena
muose namuose, o ypač miega
muose kambariuose žiemos me
tu. Tai ypatingai pastebime 
biednesniuose sluoksniuose šiais 
depresijos laikais. Mat, ekono
miniais sumetimais, o dažniau
sia dėl nežinystės, gyvenamieji 
kambariai retai kada vėdinami; 
Tai didelis prasižengimas prieš 
sveikatos dėsnius.

Jiems beeinant artyn, min
tis apie pinigus visai prarijo 
jų buvusią baimę. Jų akys už 
sidegė jų kaktose; jų kojos 
pasidarė greitesnės ir lengves 
nes; jų visa siela pasidavė 
tiems turtams, visam pramo
gų bei lėbavimo gyvenimui, ku
ris laukė ten kiekvieną iš jų.

Silver’is kriuksėdamas šluba
vo su savo kriukiu; jo nosių 
skylutės buvo padidėję ir pra
dėjo virpėti; jis keikė, kaip 
pasiutęs, kai musės nusileido 
ant jo sukailusio bei žvilgan
čio veido; jis baisiai žiauriai 
traukė pavadį, kuris laikė ma
ne prie jo ir laiks nuo laiko jis 
užmetė ant 
žvilgsnį, žinoma, 
slėpė savo minčių 
kad aš taip lengvai išskaičiau 
jo mintis, kaip spausdintą raš
tą. Taip arti aukso, viskas bu
vo užmiršta; jo pasižadėjimas 
ir gydytojaus įspėjimas abu 
buvo praeities daiktai; ir aš ne
galėjau abejoti, kad jis turėjo 
vilties pasigriebti turtus, susi
rasti Hispaniolą, susikrauti 
auksą nakties tamsumoje, pa
plauti kiekvieną teisingą žmo
gų ant salos ir išplaukti, kaip 
jis iš pradžių buvo užmanęs, 
prisikrovęs nusikaltimų ir tu*r-

idėja, kaip ir kitos idėjos 
man, kaip rašytojui visa- 
buvo malonu, kad Naujie- 
lietuviams aiškindavo ne 
socializmą, bet taip pat ii 

naujosios literatūros įtaką žmo
nijos gyvenimui.

savo paties

Oras, kaip žinome, susideda 
iš kelių elementų, iš kurių tik 
oksigenas yra būtinas. Todėl 
visas klausimas sueina i tai, 
kiek kvėpuojamame ore randa
si to oksigeno. Juo mažesnis 
nuošimtis, tuo mažiau hunas 
juomi tegali pasinaudoti. Gi iš 
kitos pusės reikia atsiminti, 
kad musų kūnas reikalauja tam 
tikro oksigeno kiekio, kad svei
kata galėtų būti 
laikoma. Kitaip 
jos paįrimo.

Nesileidžiant į 
trumpai perbėgsime fiziologi
nius kvėpavimo dėsnius. J plau
čius įkvėpto oro oksigenas, per- 
sikošęs per mažąsias plaučių 
ląsteles ir kraujogyslių sieneles, 
susijungia su raudonaisiais 
kraujo kūneliais, kas suteikia 
jam skaisčiai raudoną spalvą. 
Šis kraujas, širdies veikime, iš
nešiojamas po visą kūną. Kaip 
matome, oksigenas pasiekia vi
sus kūno audinius, kuriuose jis 
atsiskiria nuo raudonųjų kūne
lių, kad atliktų savo skirtą pa
reigą. Dabar kraujas, atsisky
ręs nuo oksigeno būva tamses
nės raudonos spalvos, vėl ke
liauja į plaučius, kad pakarto
tų savo pirmesnį žygį. Ir taip 
šis procesas žmoguje tęsiasi 
veik nuo pradžios gyvybės už
simezgimo iki mirties.

Iš šito turėtų būti kiekvie
nam aišku, kad juo daugiau į 
plaučius įkvėpuojama oksigeno, 
tuo daugiau jo visas kūnas pa
sinaudoja. Jeigu kvėpuojame 
oru, kuriame mažai randasi ok
sigeno, aiškus dalykas, musų 
kūnas yra priverstas kęsti jo 
stoką. Jei tai esti tik trumpą 
valandėlę, tai mažu žalos tepa
sidaro ir iš to dar nieko blogo 
neatsitinka. Vienok, jei tas pa
sikartoja pusėtinai da

kru
surėkė Merry; ir pirmu*-

Mes nepajėgiame būti atviri. 
Daugelį girdžiu sakant: “Gri
gaitis — vienas iš geriausių 
Amerikos lietuvių laikraštinin
kų”. Bet jeigu aš liepčiau tam 
žmogui viešai tai parašyti, jis 
sakytų — “negalima,, Grigaitis 
— socialistas, o aš — ne.” Na, 
o, pavyzdžiui, aš - taip pat ne 
socialistas, bet šiandien, kai 
musų kaimynas Naujienos 
švenčia dvidešimties melų sa
vo gyvavimo ir darbo sukaktu
ves, drįstu viešai sveikinti tą 
dienraštį ir jo žmones, ku
riems, kaip ir mums, visados 
rūpėjo ir, tikiuosi, ateity rū
pės Amerikos lietuvių moralinė 
ir materialine gerovė.

Drįskim viešai, atvirai ir 
nuoširdžiai pasveikinti savo 
kaimyną, laimėjusį tokią dide
lę pjūtį. Kai musų, aruodai bus 
pilni, jis taip pat mus pasvei
kins. 1

Visiems darbuotojams, kurie šiokiu ar tokiu budu 
prisidėjo prie surengimo “Naujienų” jubiliejinio vaka
ro pereitų sekmadienį, šiuomi reiškiame nuoširdų ačių.

Dėkojame ypatingai vakaro vedėjams ir mokyto
jams, kurie paruošė žodžius arba muziką be galo įdo
miems ir originališkiems vakaro vaidinimams ir pri
rengė apie 200 žmonių minią tuos vaidinimus sėkmin
gai atlikti.
J Dėkojame artistams, dainininkams, choristams ir 
visiems kitiems dalyviams. Dėkojame draugijoms, ku
rios paskyrė savo atstovus dalyvauti “Vaizduotės” at
likime, ir tų draugijų atstovams už jų sugaištį ir gra
žius sveikinimo žodžius. Dėkojame ir tai skaitlingai 
publikai, kjjffi atvyko į “Naujienų” vakarą paminėti 
dienraščio sukaktuves.

Mes neabejojame, kad šis parengimas sujungė mu
sų plačiąją visuomenę su “Naujienomis” dar tvirtes
niais ryšiais.

Be maisto ir be vandens žmo 
gus tūlą laiką gali gyventi, ta 
čiau be oro nėra jokios gali 
mybės gyventi net kelias mi 
mitas.

blauzdos, kurios (ar blauz
dos? — “N.” Red.) fašisti
niu budu sveikintos ir inter
nacionalas padainuotas. Beje, 
lyg pajuokai, padainuota ir 
Lietuvos himnas, bet jį dai
nuojant pas duris ‘tautiečiai’ 
vos revoliucijos nesukėlė pro
testui prieš tautos įžeidimą 
tokiame ‘perstatyme’. ”
Aišku, kad asmuo, kuris tai 

parašė, arba visai nebuvo sve
tainėje, arba jo paties galvoje 
ėjo “revoliucija” (gal jisai bu
vo pergreit “atsigavėjęs”). Nes 
tas katalikiškas neva reporte
ris sumaišė “Marsalietę” su 
“Internacionalu”, ir jam prisi
sapnavo, kad himnai buvo gie
dami miizikališkoje komedijoje.

Visi, kurie svetainėje buvo, 
žino, kad himnai (“Lietuva, Tė
vynė”, “Marseliete” Ir Ameri
kos himnas) buvo atlikti ant
roje programo dalyje, po per
traukos, būtent: “Vaizduotėje” 
(pageant’e), kur buvo gyvais 
paveikslais perstatyta Menas, 
Literatūra, Darbas, Aviacija, 
Sportas, Darbininkų Vienybė”, 
Draugijos, ir t. t. Jeigu šita 
scena buvo nerimta, <tai jau 
mes nežinome, kas yra rimta.

Paikas plepalas, žinoma, yra 
pasakoti, kad kas nors publiko
je kėlęs dėliai to “revoliuciją”. 
Taip pat yra nesąmonė, kad te
nai buvę kokių tai “fašistiškų” 
sveikinimų.

Liurbis, kuris patiekė “Drau
gui” tą rašinį, matyt, yra tokio 
buko proto žmogelis, kad jisai 
nesuprato tos Vaizduotės pras- nustelbė

(IlaiHakymo kaina
Chicagoje - oafttu

Metama ... .... ..
Pusei metu .....................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __ _ __ _
Savaitei -----------
Mėnesiui ..........................

Suvienytose Valstijose, ne 
paltu * 

Metams 
Pusei 'metu 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
VieriHrn mėnesiui

Lietuvon ir kitur aisieniuose 
(Atpiginta)

Metams .............  $8.00
Pusei metu .........  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus teikis uųsti palte Monev

Urilpnii karti užsuk imu

(Tęsinys)
Bet Ričardo negalėjo nura

minti; iš tikro, man tuojaus 
buvo aišku, kad tas vaikinas 
jau buvo pradėjęs sirgti; karš
čio, nuovargio 
greitinta, 
pranašauta 
labai greitai pradėjo įsigalėti

čia buvo retas miškas ir la
bai gera lygi žemė ėjimui ant 
viršūnės 
kiek į pakalnę, 
aš esu 
vo nuolaidus iš 
Didelės ir mažos 
toli viena nuo kito 
pe muskatų bei 
vų saulė kaitino plačias aik-

Pataikius, kaip mes pa- 
1, beveik visai arti šiau- 
vakarų dalies salos, mes 
skersai salą vis arčiau 

kalvos ir tuo pačiu
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ka geriausia iš tamsios vienos spal 
vos materijos, P * ‘ '

važiuosius įvairiau 
r pjįžiu 
:> parda 
Sugrįžęs

Naujoviškos mados bile 
Ji gražiai 
Sukirptos 

18, 20, taipgi 34, 36

Norint gauti vienų ar dauginus viršnu- 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotų 
blankutę ir jų išpildžius prisiųsti arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti mierų jr 
aiškiui parašyti savo vardų, pavardę ir ad
resų
Galima pasiųsti pinigus arba pašto ženk
lelius, kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: Naujienos, Pattern Dept., 1739: 
So. Halsted St., Chicago, III.

suteikia 
barzdaskuty klo& 
■m, komfortą 
■ skutimos 

namie

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Kuraitis, Milda Auto 
savininkas.

LISTERINE
relieves

lengvaisiais kulkosvaidžiais ginkluoti sargai ant kalėjimo sienos 
kur jie nušovė 8 kalinius.

Listeiine beveik rnoine taliail 
užmuša turinčias bendrumo! 
su paprastais šalčiais bakteri-Į 
jasl Tas palengvina jurui 
gerkle, kada bakterijos ją itt* 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas lu2 žmonių lai* 
ke 2% Žiemos minėsiu pa* 
rodi, kad tie, kurie plauna 
gerkle su Listerihe tiktai % 
tesirgo šalčiais, turčjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

užmuštas kalinys Washingtono valstijos kalėjime kai iš kalėjimo bandė pabūgti apie 
Dešinėj

2845
progai tinkanti suknelė, 
atrodys iš margo šilko 
mieros 14, 16, 
ir 38 coliu per krutinę

už prakalbų. Ačiū Martyno 
draugams už gėles, kurių bu* 
vo prisiųsta daug ir pavieniai 
negaliu suminėti visų.

Ačiū “Naujienoms” ifž patal
pinimų.

—Sesup A. BloŽienė.

savininkas yra p 
Kuraitis. įstaigų jii 
1923 metų, t. y. 11 
yra jo pirmas ir pa 

biznis.

girna ir pastebėkite skirtumą. Sun
kesnėse atsitikimuose jums gal rei
kės priiminėti tabletkas reguliariai 
per keletą mėnesiu, bet jeigu jus ne
sate chirurgo pagalbos reikalaujas 
asmuo, jūsų skausmai turėtu būt 
vis lengvesni ir lengvesni. NEAT
LAIDUS VARTjOJIMAS ATNEŠA 
PASTOVIA PAGELBA.

šios tabletkos ne turi savy kenk
smingų daliu. Jos ne apsvaigins jus 
ir ne turėsite jokiu blogų pasekmių. 
Jos šokoliadu dengtos, smagios pri
imti, patogios su savim nešiotis. 
Parduodamos visose vaistinyčiose. 
Maža skrynutė 50c.

suderinti visus reika 
geram karui juo tiks

Klubas paėmė Birutės daržų
šįmet Keistučio klubas tu

rės savo vasarinę “šventę” Bi
rulės darže birželio 17 d. Pra
nešu todėl, kad didesnės orga
nizacijos žinotų ir tų įienų nie
ko svarbaus nerengtų, nes su 
Keistučio klubu’ konkuruoti ne
apsimoka, nes tuomi gali pa
kenkti tik patys sau.

Keistučio Kliubo korespon
dentas, Steponas Narkis.

kostunieriams p. Ku- 
jei yra reikalas, parų- 

Kas ne
viena treč- 
r jau turi

Skolinant dėl Pirmų Morgičių 
ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy-

Keistučio Klubo 
žinios

ačiū “Naujienoms” už moralę 
paramų.

Ačiū giminėms ir draugams 
ir pažįstamiems 
džiųjai 
didelio 
amžinų 
ku‘i S.

Po susirinkimui
Dundulis duos iliustruota 
lekcija temoje “Vidurių ir tul
žies ligos. Tai-gi nei vienas 
narys-ė nepraleiskit šitos nau
dingos progos. Visi atsilanky
kite.

taipgi 36 ir 38_j?olių

Rimta išėjimui suknelė. 
Tinka iš bile kokios tamsesnes ma
terijos. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44. colių per 
krutinę.

šios tabletkos yra moksliniai pri
rengtos, klinikos išbandytas yščius 
raminas vaistas. Paprastoj lietuvių 
kalboj tai reiškia moderniški vaistai, 
padaryti iš gryniausiu ir greičiausia 
veikiančiu sudėtinių dalių, kurios 
duos pageidaujama palengvinimą 
moterims, kurios serga nuo mėnesi
nių ligų, šios tabletkos ne tiktai su
stabdo skausmą trumpam laikui. By
la koks migdąs vaistas tą padarys. 
Jos pasiekia priežastj to skausmo ir 
neleidžia jam sugrįžti.

Kodėl jums kentėti bereikalingai? 
Pradėkite vartoti Lydia E. Pink- 
ham’s tabletkas savaite prieš susir-

Ačiu tai di- 
miniai, kuri nežiūrint 

šalčio palydėjo velionį į 
atilsį. Ačiū daininin- 

Rimkui ir p. Ambrazui

Sekantį sekmadieni kovo 4 
d. Liberty Grove svetainėje, 
4615 So. Mozart St., įvyks svar
bus Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo susirinkimas. Visi 
nariai-ės malonėkite atsilanky
ti 12-ta vai. diena.

Kodėl Bile Moteris Turėtų Skaityti 
Sį Skelbimą?

TODĖL... Jis išaiškins jai kaip ji gali paleng
vinti ir Apsisaugoti nuo Periodinių Skausmų 

vartodama Lydia E. Pinkham’s Tabletkas.

Tel. CANAL 4674
NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANENT WAVING 

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

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

Aaltlfl krutini] Ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
juos | 6 minutes sn Mušte- 
role, pagelbsti prašalinti iri- 
taeiją! Vartok SYKI I VA
LANDA, per penkias valandas, 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per 14B metus. Reko
menduojamos gydytojų ir alau-

2736 — Rimta, tamsi suknelė tin

Kadangi mano brolis Marty
nas Kavaliauskas nutilo am
žinai ir negali atsidėkavoti 
draugams, tai aš už j j tariu1

Reiškia, jis planuoja pada 
ryti kokių 7,000 mylių kelio 
nę. Sakosi 
siais Europos keliais : 
rėš kaip drūtas yra j 
viliojamas Pontiac. 
parodys tų patį Pontiac’ų chi- 
cagiečiams.

P-nas Kuraitis ketina kar
tas nuo karto pasidalinti įspu 
džiais iš kelionės su Naujie
nų skaitytojais, o sugrįžęs at
gal į Amerika plačiau aprašy
ti visų kelionę. Europoj jis ma
no išbūti apie tris mėnesius.

Beje, jei atsirastų vedus1’ 
pora, ktfri norėtų padaryti ši
tokia kelionę automobiliu kar
tu su pp. Kuraičiais, tai jie 
mano, kad butų daug smagiau 
važinėtis, žinoma, dūliai to rei
kėtų iš anksto susitarti su Ku
raičiais.

Kuraičiams lankant Europų 
jų bizni Chicagoj prižiuręs p. 
Kvietkauskas, Mrs. Kūrai tienės 
brolis.

Ir dar- viejias dalykas. Ne
seniai p. Kuraičiui talkon prie

pardavinėjimo Pontiac’ų ir 
Buick’ų atėjo plačiai žinomas 
ir daugelio chicagiečių myli
mas dainininkas Kastas Sabo 
nis. V, P.

žvilgsniu Pontiac ir Buick yra 
taipgi vieni praktiškiausių ka
rų išdirbamų Amerikoj. Atsi
žvelgiant į tai, kiek mylių si: 
galionu gazo galima padaryti, 
arba į taupumų aliejaus var
giai kurie kiti karai gali lygin
tis su jais. Nes tokia milžiniš
ka įstaiga, kaip General Motors, 
pajėgia 
lavimus 
liau.

Savo 
raitis, j 
pina liberalj kreditų 
ri, gali sumokėti 
dalį karo vertės 
automobilį. Balansų gi gali iš 
lyginti povai, lengvais išmokt" 
jimais.

Prie Milda Auto Sales ran
dasi šapa visokioms visokiai! 
sioms pataisoms, kurios 
reikalingos automobiliams 
trekams. Du mekanikai čia 
ba visų laika.

Be to, p. Kuraitis turi dide
lį pasirinkimų kostuTneriams 
antrarankių karų. Jis taipgi 
priima senus karus mainams, 
ir nedaro skirtumo kokios iš
dirby stės karas yra.

Dominikas Kuraitis atvyko į 
Chicaga 1913 metais iš Miški 
nių kaimo, šidlavos parapijos, 
Baseinių apskričio. Atvykęs čia. 
ilgai nelaukdamas įstojo į va
karinę mokykla, kurių lanke 
trejus metus. Paskui nužiūrė
jo au’tomobilių pramonę kaip 
šaka savo darbuotei, taigi ke
letu metų lankė Greer College 
of Motoring. Pagalios atsidarė 
automobilių pardavinėjimo i- 
staigų — pradžioj su partne
riu, o vėliau atpirko partnerio 
dalį ir pasiliko vienas savinin
kas.

šiemet p. Kuraitis kartu su 
žmona planuoja atlankyti 
tuva.

Išvykti kelionėn mano 
rugpiučio. Vešis ir naujų 
tiac’ą. Iš Lietuvos vyks į 
vijų, iš ten į Vilnių. O toliau 
jo kelionės planas yra Įtoks: 
atlankyti Minsku (Busijoj), iš 
Minsko pasiekti Maskvą, iš 
Maskvos vykti į Leningradą, 
iš Leningrado į Rygą, o iš čia 
grįžti atgal j Lietuvą.

Milda 
liudija, kad Milda Auto Sales, 
806-8 \Vest 31 st Street (tel. 
Victory 1696), yra lietuvių 
įstaiga.

Įstaigos 
1 lominikas 
laiko nuo 
metus, šis 
stovu

Pradžioje, per 4 metus, biz- 
niavietę p. Kuraitis turėjo Hal
sted gatvėj iki tapo pastaty
tas dabartinės biznio vietos 
trobėsis.

Pirmi karai, ku'riuos jis par* 
davinėjo, buvo Ęlcar. Po to, 
per ketinius metus pardavinė
jo Studebakerius.

Na, o dabar šešerius metus 
pardavinėja Pontiac’us, ir dar 
šiemet, nuo sausio 15 dienos, 
įgijo Biack’ų atstovybę, reiš
kia, kartu su Pontiac’ais.

Buicko atstovybė gauti yra 
gan sunkoka. Buicko išdirbė
jai ypač stropiai žiuri salesma- 
no reputacijos, jo pastovumo 
bizny, jo gero vardo žmonėse; 
salesmano gi turtas stovi an
troje vietoj. Taigi ne kiekvie
nas painia tą atstovybę. Bet p. 
Kuraitis ją gavo.

Kodėl p. Kuraitis yra pa
ėmęs Pontiac’o ir Buicko at
stovybę ?

Jis aiškina šį klausimą taip; 
Abu karu yra General Motors 
išdirbystės. General Motors yra 
standartinė kompanija. Už su 
mokamus pinigus ji duoda ge

niausių galimų tavorą. Ir žmo
gus pirkęs pav. Pontiac’ų ne tik 
neišmėtinėja, ne tik nesiskun
džia, bet išvažinėjęs 3—4 me
tus dar gauna už tų karą ge* 
ra atlyginimų mainui —- sales 
trade. Užlaikymo ir tarnybos

ką bile kam. Sukirptos mieros 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per
krutinę.

Elegantiška suknele. Tin-
' ' • ■ v

Sukirptos mieros 14

Barbora Ubryka 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
204 pusi.

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

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.................. 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

2736 2 504 3-ĮO2

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

pavyzdį No. ......... ....... k t, ■

Mieros

500.00
IKI

3000.00
Universal Mortgage and Investment Co

G. A. SUKYS W. M. ANTONISEN
3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOl )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

(Miestas ir valstija)

- I

? Lietuviai Biznieriai ir ją Bizniai i 
••bbb***^****************^1

PROBAK

(PRO&AK BLADE)

SAMEPRICt
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Ketvirtadienis, kovo 1, 1934NAUJIENOS, Chicago, III

Butų labai

KONTESTO EIGA

nes vėl atsinaujino
Laipsnis ketvirtas, reikia 8000 balsų

sve

Laipsnis trečias, reikia 5200 b

Elsie Martin

Kenosha, Wis

Laipsnis pirmas, reikia 1100 balsų

parvežtseseris

J. SINKUS

Turi 1875 balsu
Turi 1235 balsus

NON GRADUS
nėra

BARNIšKIS
s

DOM. ŽUKAS

Turi 623 balsų
Turi 570 balsų

3252

BALČIŪNAS Turi 240 balsų Turi 180 balsų

Turi 280 balsų

Bet mum

P. ATKOČIŪNAS
1631 S. 48 Ct.

Cerma1 
ir kito

P. M ARTINK AITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 8436 balsų

Z. A. JUCAITIS 
Turi 80 balsų

ANT. KAZAITIS
3450 S. Halsted St

Turi 1435 balsų

depresija pristu • 
liepto galo ir jie 
nusipirkt užtek- 

Bet čia svarbiau- 
: ar jie turi pi-

ANT. RUŽAS

8409 Williams Avė. 

Detroit, Mich.

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Rammond, Ind. 
Turi 200 balsu

Gr’d Rapids, 
Turi 160 balsų

ELSIE
4508- 
Kenosha
Turi 1100 balsų

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

MARTIN
•8th St.

Wis.

)224 Burnside Avė. 
Chicago, III.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan, III. 
Turi 1170 balsų

ONA VILIENfi 
(Užtfrovaite) 

1646 N. Irvlng Av.
Turi 800 balsų

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė 

Rockford, UI.

Turi 590 balsų

Naujienų skaitytoja*

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė

Chicago
Turi 188 balsus

G. A. ARMONAS
1782 E. 47th St. 

Cleveland, Ohio.

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St.

Chicago
Turi 9057 balsų

J. VILIS

2135 N. Spaulding 
Avenue

J. METELIONIS
1015 Quarry Avė.
“ - - - - ’. Mich

P. LATĖNAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 180 balsų ;

M. KOVAITIENC 
700 S. 9th Street

Turi 40 balsų

skaitymas yra 
prisiminus vieną 

rašytojo žodžius:...

J. SHOLTEMAN 
7029 S, Artesian Av. 

Chicago 
Turi 310 balsų

P. DEVEIKIS 
1518 So. 48th Ct 

Cicero, III.
Turi 1100 balsų

kuriose rašoma 
vyksta pasaulyje, 

turi skaityti kiekvie- 
Ir mes

A. UŽDRAVAITIS
4031 S. Taliu a n Av 

Chicago

Turi 780 balsų

labai linksmo budo 
P-nas Jakutis, per tu-

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius

A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada 
Turi 80 balsų

Ačiū šiems mano draugams 
ir rėmėjams, kurie užsirašė, ar 
atsinaujino Naujienas: Juozas 
Radavičius atkiliau jino Naujie-

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av, 

Chicago. III.
Turi 967 balsų

ALBERT DIKSAS

3841 S. Auburn Av 
Chicago

Turi 179 balsųt

šį naujų 1934 metų, 8 cylinderių
PONTIAC

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

J. SIPIALIS 
4500 S. Tai man Av 

Chicago 
Turi 1270 balsų

n. Teko aplankyt pp. 
Tai labai draugiški 

malonaus

TUMOSAITE
N. Nagle Avė, 

Chicago, 111.
Turi 778 balsų

nas. Pp. Badavičiai daug vei 
kia prie j vairių draugijų. l)a 
bartiniu laiku jis yra SLA. 1( 
Apskričio raštininkas 
Jakutis
Kenoshiečiams, kaipo senas biz 
nierii/3. Užlaiko bučęrnę ir gro 
sernę, 2101 52nd St. Pp. Jaku 
čiai yra 
žmones.
lą laikų yra dalyvavęs prie Dai 
les Ratelio Choro
malonu ir vėl p. Jakutį matyt 
prie Dailės Ratelio. Jis yra se
nas Naujienų skaitytojas, ma
tyt kad nenori su Naujienoms 
skirtis

Frank Bulaw atsi
šaukimas Į lietuvių 

visuomenę

Dar kartą prašau gerbiamie
ji, pasiųsti man atvirutę, jeigu 
norėsite užsirašyti Naujienas 
ar dubti pagarsinimų arba ki
tokį biznį. Aš su mielu noru 
atsilankysiu pas jumis ir nuo
širdžiai patarnausiu.

Tariu širdingų ačiū šiems 
draugams, kirrie šią savaitę 
užsirašė per mane Naujienas:

Juozas Macnorius yra dide
lis Naujienų patriotas. Jis sa
ko, kad su Naujienoms niekuo
met nesiskirs, nes Naujienos 
yra geriausias lietuvių dienraš
tis. P-nas Macnorius yra labai 
daug veikęs prie Dailės Rato

je pastangas Dailūs 
Ratelis ir tapo suorganizuotas. 
Per tūlų laiką buvo vedėjas 
D. B. Labai gaila, kad p. Mac
norius, dabartiniu laiku yra pa
sitraukęs iš D. R. Butų labai 
malonu jį matyt. Aš nuo sa
vęs prašyčiau p. Macnorių pri
sidėt prie musų ir varyt dailūs 
darba toly 
Wallace.
žmonės. Po vaišių 
pasikalbėjimo, p-ia Wallace už
sirašė Naujienas. Pp. Wallace 
yra labai plačiai žinomi Keno- 
shiečiams ir apielinkės lietu
viams. Turi labai puikių vietų 
prie Powers Lake, Wis., kur 
vasarai atėjus yra labai malo
nu praleisti laiką. Kitaip sa
kant, vasaros karščiams užėjus 
atsivčdint. Užtat pp. Wallace 
turi daug draugų ir pažįsta
mų, nes vasarą pas juos atsi
lanko daug svečių, ne tik Ke- 
noshieČių, bet ir iš apielinkės.

Darbas platint dienraštį 
“Naujienas” nėra taip lengvas 
ypatingai šiais metais, kuomet 
daugumas žmonių buvo paliesti 
depresijos laikų. Tie blogi lai
kai mažai kiek pagerėjo ir maž
ne visur tik nusiskundimų at
garsiai tebeskamba 
pinigų, jau kiek , laiko nedir
bam... Negalim ir reikalingiau
sių dalykų įsigyti. Tai tokių 
jau ir dar liūdnesnių žodžių 
kontestantai turi išklausyti, 
kuomet nueina užrašyti “Nau
jienų”. Nemažai dar ir tokių 
yra, kuriuos 
me visai prie 
neturi už ką 
tinai maisto, 
sis klausimas
nigų užsimokėti už “N-nų” pre
numeratą? žinoma, kad turi. 
Nes tie žmonės, kuriuos skau
džiai depresija paliete vis tik 
jie negalėjo gyventi, trijų ar 
keturių metų nevalgę. Vieno
kiu ar kitokiu budu save apsi
rūpino. Taip ir “N-nų” skai
tytojai, nors jie negalėjo ant 
kart užmokėti už metų prenu
meratų, tai mokėjo už pusę ar 
dar mažiau laiko, bet nepaliovė 
skaitę “Naujienų”.

Tie du palyginimai maistas 
ir “Naujienų 
labai artimi, 
franeuzų
“nors mane badu numarintų 
bet aš kovosiu už spaudos lais 
vę ir skleisiu jų
kur kas yra lengviau. Mes tu
rim pilnų laisvę. Galim platint 
“Naujienas 
tas, kas
“N-nas 
nas lietuvis Amerikoje 
kontestantai ir ne kontestantai 
turime surast tą, kuris dar 
neskaito 
rime daryti.

Kaip pirmiaus buvo minėta 
(Tąsa 7-tam pusi.)

E. NORGAILIENfi 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafayette 5647 

Turi 1490 balsu

COMMUNITY MOTORS, Ine.
235 E. 33rd St.

turi išstatę šį automobilių savo Salcsruimy ir jį galima 
pamatyti Lile kada. Conimunity Motors, Ine., sako, kad 
kontestantas laimėjęs šį automobilių, pilnai bus paten
kintas. .

šios dienos kontestantų sto
vyje patėmytina, kad Senas 
Petras nenorėdamas atsilikti 
nuo F. Bulawo ir persikėlė i 
4 laipsnį. Dabar laipsniai 3 ir 
2 liko tušti, bet atrodo, kad 
greitoje ateityje- keletas kon
testantų pasirų'pins persikelti 
į augštesnius laipsnius.

Iš “Non Gradus” skyriaus 
persikėlė į pirmų laipsnį Elsie 
Martin, Kenoshietė ir J. Ma
čiulis iš Waukegano, ir stiby- 
tino keletu patyrusių chicagie-

J. Sipialis,
4500 S. Talman Avė., Chicago

- ■ -t j . -

Nedėlioję, Naujienų Jubilie
jiniame Koncerte teko pasima
tyti su‘ keletą kontestantų, bet 
turiu atsiprašyti, kad ne su vi
sais galėjau kiek ilginus pasi
kalbėti, nes būdamas rengimo 
komitete buvau labai užimtas. 
Kitą kartą susitarsime susiei 
ti kuT nors patogesnėse sąly
gose, kad plačiaus pasikalbėti 
ir arčiaus susipažinti.

T. Rypkevičia.

Atsišaukiu į visuomenę, apie- 
linkėj gyvenančius pagelbėti 
man šitame darbe, kad su jū
sų parama galėčiau atsiekti 
savo užbrėžtų tikslą — neva
žiuoti Lietuvon aplankyti savo 
gimtą kraštą, senų motinėle, 
brolius 
jums daug yisokių iš ten ž

K. G. URNEŽISj 
4607 S. Talman Av 

Ghįcago.
Turi 1040 balsų

Veliju geriausio pasisekimo pp. 
Wallace.

Širdingai tariu ačiū F. Pov - 
lenckiui, kad man pagelbsti 
Naujienų konteste. Turiu viltį, 
kad ir kiti mano draugai, kat
rie man pasižadėjo pagelbėt, 
trumpoj ateityj išpildys savo 
prižadą. Ačiū visiems, kuria 
su mano patarnavimu, ar F. 
Povilencko, užsirašė Naujie
nas.

Vladas
plačiai žinomas

Turi 125 balsu

W. Neffas, 2435 S. Leavitt 
St., užlaiko aludę ir viešbutį.

J. Barauskas, 2244 W. 23rd 
PI., savininkas aludės 
tainės.

J. Misevich, 2200 W.
Rd. irgi užlaiko aludę 
kius gėrimus.

J. Dishis, 2259 W. 23rd PI. 
Turi gražią Beer Tavern.

J. Dobravalskis, 2325 South 
Oakley Avė., užlaiko didelę ir 
gražią mėsos krautuvę.

J. Midzis, 2309 So. Hoyne 
Avė., užlaiko čeverykų taisymo 
dirbtuvę.

J. Spudas, 948 W. 36th St. 
Senas 
atsinaujino Naujienas ant 15 
mėn.

M. Kamzura. 
rald Avė.

S. #Masėnas, 3230 So. Lowe 
Avenue.

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

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

ONA 
KACERAUSKIENfi 
2605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157 

Turi 295 balsus

21

J. ADAMS

6941 S. Talman Av 
Chicago, III.

Turi 110 balsų

22

, A. S. 
KAVALIŪNAS

26 Palmerston Avė. 

Toronto, Ontario, 

Canada.

Turi 100 balsu

23

J. KAZAKEVIčTA
W. Pittston, Pa.

Turi 80 balsų

b.- j



Ketvirtadienis, kovo 1, 1934 NAUJIENOS, Chicago. UI.

KONTESTO EIGA
(Tąsa iš 6-to pusi.) 

kad negalima remtis ant vienų 
kontestar.čų, kurių taip ma
žai Amerikos teritorijoje. Bet 
turime visi naujieniečiai tęsti 
tą darbą. Jeigu kiekvienas 
“N-nų” skaitytojas prikalbin
tų užsirašyti laikraštį, tą, ku'- 
ris dar neskaito, tai šio kon- 
testo laiku neliktų nei vieno lie • 
tuvio Amerikoj, kuris dvasiniai 
marinamas liktų.

Tad, gerbiamieji, pradėkime 
tą darbą tuojaus ir rezultate 
pasirodys geros pasekmės. O 
gavę skaitytojų priduokite jo 
adresą, kęntestantui, kuris su
tvarkys administracijos reika
lavimų formalumus.

—Frank Bulaw,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Seno Petro biznis 
konteste

Po sunkaus darbo virš dvie
jų mėnesių teko pasiekti jau 
4-tą laipsnį, kur jau yra už
dirbta laivakortė ir bilietas į 
Lietuvą ir atgalios. Tai pasi
rodo, kad mano viltis nenuėjo 
veltui, nes su pagalbą gerašir
džių žmonių, kurie daug mane 
parėmė, pašaukdami per tele
foną ar laišku, tikslą atsie
kiau. Visiems esu labai dė
kingas.

Šie žmonės darė biznį per 
Seną Petrą: A. Jasiunienė, 
5955 So. Racine Avė., kuri už
laiko mažmožių krautuvę. Jos 
mylimai motinėlei mirus, pa
šaukė Petrą ir davė laidotuvių 
ir padėkavonės garsinimą.

Ona ^Valentinavičienė, 2455 
W. 43 St., kuri užlaiko aludę, 
jos mylimam vyrui Stanislovui 
mirus pašaukė Petrą ir davė 
laidotuvių ir padėkavonės gar
sinimus.

Fr. Grinius, Route 2, Keno- 
sha, AVis., kuris turi gražų ūkį 
ir auginą gyvulių, paukščių ir 
daržovių. Reikalui priėjus ne
užmirškite ūkininko F. Gri-

A. Garšva, 1521 W. į69 St., 
kuris užlaiko gražią alinę ir 
skanių cigarų, užsirašė “Nau
jienas”, o p-nia Garšviene už
rašė “Naujienas” savo sesu
tėms į Argentiną.

T. Aleksynas ir A. Račkus 
2023 So. Ashland Avė., kurie 
atidarė naują, gražią aludę, 
davė garsinimą atidarymo, ku
ris įvyks kovo 3 d.

Joe. Cizinauskas, 1458 West 
14 St., kuris užlaiko gražią gro- 
sernę ir bučernę, kurioje visa
dos yra didis pasirinkimas ge
ro maisto, atsinaujino “N.” 15 
mėnesių.

Visiems, kurie darė biznį 
per Seną Petrą tariu širdingai 
ačiū. Reikalui priėjus šaukite 
Canal 8500, ar laišku.

Senas Petras

P. Atkočiūnas, senas 
Garfieldparkietis 

rašo:
Man smagu yra darbuotis, 

kad kur tik nueini su Naujie
nų reikalais, visur žmonės pri
ima nuoširdžiai.

Štai, aną dieną užeinu pas 
draugus Latvėnus. Tuojaus ir 
klausia: “kur tu buvai prapuo
lęs, kad taip ilgai neatėjai. Jau 
mes bijojome, kad sustabdys 
mums Naujienas”. Jie man pa
sakojo, kad Naujienas skaito 
nuo pat pradžios ir nenori 
skirtis. Užsirašė ant 15 mėn

Nueinu pas Grunckius. Irgi 
užsirašė patys ant 15 mėn. ir 
dar keletą prirodijo.

Draugai Valiuliai iš Oak 
Park, III. užsirašė ant 15 mėn.

Draugai Karobliai atvažiavo 
net iš South Sidės pas mane, 
kad suteikti man keletą balsų.

Draugai Rodins užsirašė irgi. 
Dar žadėjo kitus prikalbinti.

Tariu visiems širdingą ačiū 
ir prašau kitu kartu mane pa
remti.

P. Atkočiūnas,
1634 So. 48th Ct., Cicero

Venos Tumosiutė
rašo:

1 fin. rašt. P. Yuška, ižd. G. Sta- 
kauskas. P-s Stakauskas pa
dovanojo baliui pusę statinės 

, alaus.

Pianų Išpardavimas
Tūkstančiai lietuvių leidžia 

savo vaikus mokintis skambin
ti ant piano, bet nevisi turi 
namie pianą. O jei ir turi, tai 
tie pianai jau nėra taip geri, 
kokie turėtų būti.

Dabar yra puiki proga nu
pirkti savo sumri arba duktė- 
rei puikų pianą ir labai pigia’ 
O pigiai galite nusipirkti tie
siai iš sandėlio (warehouse). 
Tėmykit adresą: Fireproof 
Piano Warehouse, South Ash 
land Avė. ir 39th St., Chicago.

Tėmykit “Naujienose” jų 
skelbimus, kurie telpa kasdie, 
pasirinkit sau tinkamą pianą ir 
nuvažiuokit į minėtą sandėlį..

G A GINKITĖS 
VU .HENGSI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

OfiaM S. ASHLAND AVĖ
Ofieu f ai. t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel. i Boulevard 7820 

Namo Tel. Prospect 1930

Optometrically Akių Specialittat
Palengvina akių įtempimą, kuria eiti 

priežastimi galvot skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktta parodančią mažiausias 
klaidas Speciali styda atkreipiam į mo
kyklos vaikus Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-1 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiaus., 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

(Jrs>» d Suropot ir oil 
tmo/oj mėtoj. 

VALANDOS 10 12 A M 
’ o P M. Sekmadieniais

Jieniais pagal susitarimą.

<33e> So. Halsted Si

•r«AriA«o;i

II ketvirta

BOULEVARD 9199

Tel Soulevard 5913Mišo
Rez Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W 35th St

Coi of '5tb E Halired Sti. , 
-a.andoi nuo
Medėldie*«ab pagal sutarti

I 4 ouo 6'30 • ■ <•

niaus. Atsinaujino “N.” 15 mė
nesių.

N. Trumpikas, 773 Bisson 
Avė., Akron, Ohio. atsiuntė 
laišką ir $7.00 moncyorderį už 
“Naujienas” ir rašo, kad drg. 
N. Trumpikas dirba didelėje 
gurno dirbtuvėje ir turįs mažą 
ūkį — pusę akerio žemės su 
48 vaismedžiais ir labai mylė
jęs Seno Petro raštus 1931 m., 
kada važinėdamas po likęs 
North Dakotą, Minn., S. D., 
Iowa valstijas aprašiau apie 
ūkininkų gyvenimą.

Wm. Krikščiūnas, .9227 So. 
Cottage Grove Avė., kuris už
laiko gražią aludę, o penkta
dieniais duoda veltui žuvis ir 
yra senas “Naujienų” rėmėjas,, 
atsinaujino “Naujienas”.

Tariu širdingą ačiū d ra u 
gams, kurie man simpatizuo
dami atsiuntėte prenumeratas 
ii’ dar per laikraštį Naujienas 
išreiškėte man tokią užuojau
tą. Labai ačiū J. Simonet iš 
Cubos, kuris prisiuntė pinigus 
j Naujienas, prašydamas su
teikti man balsus ir vėliaus ža
da dar daugiau^ prisiųsti.

Taip pat A. Ramanauskui iš 
Vendel, Pa., kuris prisiuntė 
prenumeratą ant 15 mčn. Aš 
turiu viltį, kad atsiras ir dau- 
giaus tokių geros širdies žmo
nių, ir su jų pagelba laimėsiu 
laivakortę.

Venus Tumosiutė,
3252 N. Nagle Avė., Chicago. 

Tel. Palisade 4633.
Bridgeport Tavern, 3430 So. 

Halsted St., kurio savininkai 
yra J. Ivanauskas ir J. Majus, 
užsirašė “Naujienas”.

TheEngiishtoiumn1
L>
I ..

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ANTANAS IVANAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

2 diena kovo mėn 1933 m., su
laukęs 18 metų amžiaus, gi' 
męs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
motina Agota Ivanauskienę, 3 
brolius ir 3 seseris.

Liūdnai atminčiai musų bran
giausio sūnelio ir brolelio bus 
laikomos šv. Mišios St. Johimo 
parapijos bažnyčioje, 91st it 
Langley Avė.. 2 d. kovo mėn. 
1934 m., 8 vai. ryto. Kviečia
me visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti i pa
maldas. o paskui ir i namus po 
num. 524 E. 92 nd St.

Mes Tave ’ Musų brangiausia 
sūnelį ir brolelį niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nrebesugrįši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus aeinant!

Nuliūdę lieka,
Motina, Broliai ir Seserys.

“Naujienos” 20th 
Anniversary 
Celebration

The Naujienos 20th Anni
versary event turned out to be 
a great success. The hall was 
filled immensely. The program 
was a very nice and snappv 
one. The songs everybody en 
joyed. Chorus girls were very 
nfce.

For the first time during 
the event we were able to see 
Miss Naujienos in her beauti- 
fui crown, Olga Rypkus and 
her friend were holding the 
ųueens train. Symbols were re- 
presented by Genevieve Mazei-

Siunčiame Gėlės Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LOV EI KIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

Naujasis Japonijos ambasadorius Jungt, Valstijose Hiroshi pen gausite tikrą bargeną ir 
Saito, su savo žmona ir dviem dukterim, kai jis atvyko j Ame- laupysite pinigų, tik turite 

v. • a Tr i- i - i , » .. paskubėti, nes pianų kainos,nką užimti savo vietą. Keli metai atgal jis buvo Japonijos ge- kaip -r yisų tavorų> kyla 
neraliniu konsulu New Yorke. Tokių progų retai pasitaiko,
----- ----- -- --------------------- - ■ —.......... ................. ..... ..........  pasinaudokit iš šios progos, 
ka and others. The way peop’e bonienė ir Saboniutė. Taipgi,................................... Pianistas,
listened with eager ears we visų mylimas radio daininin- - ~ ..... . 7,  *_ ,.r, .t-—
all know that they enjoyed the! kas, baritonas A. čiapas, o prie Lietuvės Akut eres 
program, which was preparedito p-lė Eulailia Burduliutė pa- ĮVIfS Anclia K. JarilSZ 
in such a short time. Birute'darė klausytojams surprize, su- 
was just the one to be picked dainuodama dar pirmą sykį 
for Miss Naujienos. We all per radio gražią dainelę, “Tu 
wish and are waiting for the mano Motinėlė”. Na, o kasgij 
Naujienos 25th (silver) Anui- nesidžiaugia su4 dainomis, 

. Peoples Parlor Kvarteto, tai 
tikrai šį sykį gražiai skambėjo, 
šį sykį dalyvavo studentas J. 
Poška, pasakodamas apie da
bartinį dolerio stovį, o progra- 
mo vedėjas pateikė daug įdo 
mybių apie įą lietuvių visuome
nė veikia ir kas naujo girdėtis 
prekyboje; visos to programų _ Telefonas Yacds 1138, 

dalys buvo sujungtos su švel* Stanley r. Mažeika 
nia ir gražia muzika. GtaborillS ir

— Nuolatinė klausytoja. | BalzamUOtojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Tūrio automobilius visokiems reika 
lams Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO ILL

versary. I know that everyone . 
wishes the šame thing.

Venus Tumosa.

RADI©
Radio

Klausykite Budriko radi o 
programų-* ir adv. , Julius P. 
WaitchesUM^osŽ kuri bus svar
bi, šį ketvirtadienį, vakare, 
tarpe. 7:30 ir 8:30 vai., iš sto
ties WHFC, Cicero, III

Gražiu programų ge 
re josi klausytojai
Praeito atradienio vakare, 

reguliariam antradienio lietuvių 
programe perduotam iš stoties 
WGES.,' pastangomis Peoples 
Rakandų Išdirbystes Kompani
jos, tikrai buvo ko pasiklau
syti. Mat jis susidėjo iš gra
žių dainų, įdomių kalbų ir ge
resnio kalibro muzikos. Jo iš
pildyme dalyvavo “Mu*zikalė” 
Sabonių šeimyna, 'Sabonis, Sa-

t’hvsica) Tberjo 
f*

61 ',0 Souft 4/**

Phont
• vmlocl 9?s 

Patarnaup pn» ®in. 
dvmc> natnuoit ar b 
floninett tuodu -n., 
įsage »lectri< treat 
meni it magneti< 
blanketi ir t t 
Moterimi it tnergi 
nonu pararima< 1o 
vanai

Graboriai

D. L. K^n. Mindau 
go Draugija

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
0 68 VV I8fh St. TtL Contl 6174 

CHICAGO ILL.

T0WN OF LAKE—ši orga
nizacija saiįį. 20 d., surengė 
vakarą, kuris davė $25.00 pel
no. Tą pelną pirmininkas S. 
Randokas, ir rengimo komisi
jos narys J. Aušra su vicepir
mininku M. Trijoniu pridavė SIMON M. SKUD AS 
ALTASS valdybai. GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Didžiojo Lietuvos Kuu. Min- 
daugo draugija yra pašelpinė or- Vv. Lotil oL
ganizacija, J<uTi laiko susirin- TeI‘ Monror 5377
kimus pas p. Kisielių, 4625 S. 
Paulina Street. Apart suminė
tų viršininkų, jos valdybą su 
daro, prot. rast. A. Yesaitis,

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

. . ■ . • . ■ ■' 4 ■

LA1D0JAM PIGIAU NEGU KITI
' • • * V ■ ■

Ąmbulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška'Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue . > - X ♦. / ‘

JUOZAPAS EUDE1KIQ
TĖVAS w

Jeigu Norite Dailumo ir! Nebrangumo • J
Laidotu vėse...... Pašaukite L' 1

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu Vardu)___________

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS it 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

it apielinkėje.
Dideli it graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1827 So. 49th Ct.
Tel Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaueiai. 
Reikale meldžiame atsilankei, o musų 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 251 e 

2314 W 23rd PU Chicago
ClfVDU TO.

1439 8. 49 Ct., Cicero, UL 
T.L Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.t REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 if 859 J Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St.

CICERO. n.L

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreivai Akis 
Ištaiso

Ofisas it Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

DR. C. MICHEL
Kreivų akių specįa- 
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 w
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė.

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

Lietunai Daktarai 
,o< '.leruvią Daktaru Draugu*.

Nariai.

DR C K KUAUGA
DENTISTAS

W. Marųuettę.
^bon. HEMLOCK

2420

A. L Davidonis, O.
4910 So Michigan Avenue

Tel K.enwood 5107 
v ALANDOSi

nuo 9 iki 1 i ralandai ryte
ano 6 iki 8 valandai vakare 

ivtntadttmo u kttvitUduntu

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

2400 W Utditon St. 
iki ) po pietų. 6 iki • •• 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonai Bniniwtck 059

Vai

Phone Boulevard 7042

DR C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Galando* uuo 9 iki 8 vakar.
Seredoj pagal <utartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virgin ii 0036

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th SL 

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAI

Pemkeluu | crdvcinf u patogesnę riet.
3325 So. Halsted St.

Valandoa. uuo 10 rytu iki 2 po piet* 
it uuo 6 iki 8 vakare 

♦«cntadiemai» ouo i G iki t f 
Phon» Boalevard 8483

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

kampai 67th it Artetian Avė. 
Telefonai Gtovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, eeredomii po pietų ii 

oedeliomii pagal lusitarimą.

Ri* 6600 South Artttian Avinu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel, Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Strui 
CHICAGO. ILL

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

vąL Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1401

9

Pbone Canal 6122

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

Valandos) 1—3 h 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rtxidtncij» 6631 So. Californit Avt.

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENT1STAS

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

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

T ei. Boulevard 5914 --------------- -Ofiso

DR NA1KEL1S
756

<Cot ot
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904 
•tuo ealandosi uuo 2-4. uuo 7 

Nedėldieniau pagal sutarti

W. 35th St
J5th & Halsted St*.)

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦442 South W«srirn Avinu* 

Tel 
M ANDOS 

OUJ 
<iuo

Lafavert* * 14*

9 iki i < ralanda* ryt* 
6 ik* • «alaoda> »akan

Ofiso Tel. Lafayette 7081
V. E.1Siedlinskis

DENTISTAS 
4143 Archer av- kamp Franci aro av

Įvairus Gydytojai

DR HERZMAN
IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviam? žinomas pei i5 m« 
t ui kaipo patveri gydytoja, cbirorga* 
akušeris

Gydo staigiai tt chroniškas ligai wrų 
moterų n vaikų pagal naujausiai me 
todui X-R.ay ir kitokius elektro* pris
• 4ISU»

Ofisas it Laboratorijai
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

valandos ouo 10—12 pietų ir 
iao 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal >110 
Rezidencijoi telefonai 

Mpdi ParA 6755 ar Ctotrul 7469

Dr. Charles Sega!
OFISAS '

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
i OFISO VALANDOS:

rfuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
valandai dienų. ,

Phone MID^AY 288fl

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Athland Atftntu

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

7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso TeL Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofiiaa 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

<es 6515 So. RockuftU lt 
Tel Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 9 iki 6

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd.)
Panodfilio. Seredos ir PStnyčios vak. 0 iki fl

Telefonas Canal 0123
Namai: 6459 S. RockweII Street.

U t aini ūko, Ketvergi) fr Snbatos vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600



CLASSIFIEOADS
RASTA-PAMESTA

PRANEŠIMAI

MORTGAGE BANKERS

2608 West 47th St

Old Gold

For Rent

GARSTNKTTĖSYUOUM. AMERIKOS CIGARE TAI

Lietuvių-didžiojo ka
ro veteranų domei

prie 
am-

flato 
prie 
Box,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Ne auga geresnio tabako negu 
kad vartojama OLD GOLDS. Jie 
yra TYRUS. (Be dirbtinio paska
ninimo)

of the Pa
čia gali

“ A TVIRAI sakant, ar jums ne įkyru 
kuomet kasnors mėgina jums 

pasakyti kokius dgaretus jus turėtu
mėte rūkyti? Man išrodo, kad šį klau
simų jūsų skonis turėtų nuspręsti. tos skaitlingos ir stiprios organiza 

rijos. 
J per 
rus 
?agos 
1739 So. ,
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad_ musų atstovai 
i teitų
-klauskite Mickevičių.

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

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

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

sakau visos vadovaujančios 
rūšis yra geros. Bet aš sustojau ant 
OLD GOLDS todėl, kad jie taip gra
žiai padaryti, tokie švelnus ir liuosi 
nuo aštrumų ir šiurkštumų.

PriairaJykttt | moaų spuik* 

rEL LAFAYETTE 1083

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

kada gimė 
buvau tik apie 
iš Lietuvos at- 
lietuvių anglia-

Ramygalos Aido Kliubas laikys su
sirinkimų J. Barausko, buvusioje Mel- 
dažio svetainėj, 2244 W. 23 Place 

1„ 8 vai. vak 
Visi kviečiami skaitlingai susirinkti 

Ramygalietis.

“Gal jums tai ne turės reikšmes. 
Aš tiktai paduodu minų, kad jus 
tik keletą dienų pamėgintumėte 
OLD GOLDS ... ir paskui tegul 
jūsų skonis nusprendžia.”

Pittsburghe, kada 
oficialia korespondentas buvo. 
Kl. Jurgelionis. Aš būdamas 
seimo rengimo komisijos sekre
torium ne lik kad gelbėjau p. 
Jurgelioniui, bet ir si 
siu susidomėjimu ska 
geltonio SLA 
rašymų 
lionis

ši m tisų kuopa vadi- 
Darius-Girėnas Post

Laiko susirinkimus

esate kviečiami įstoti, nes da
bar eina narių vajus. Plates
nes informacijas ir aplikacijas 
galima gauti pas Dariaus-Gi- 
rčno Post vice-commandicrį, 
ir 4-to Distrikto atstovų,

IV/n. J. Kareivą,
4644 So. Paulina St., 

Boulevard 1389-

Penktadieni Unity Klu 
bo susirinkimas

Kas palikote vyriškų over- 
kautą Ashland Blvd. Auditori
joje nedelioj Naujienų jubilie
jiniame koncerte, malonėkite 
atsišaukti į Naujienų ofisą, 
1739 So. Halsted St.

SAVININKAS paaukaus tavern ir 
gazolino stoti, randasi 74th ir 
Damen, priešais didelę plieno liejyk
la South West highway sujungs su 
74th. Del tolimesniu informacijų at
sikreipkite

7153 So. Marshfield Avė.
Tel. Hemlock 3063 

po 5 vai. vak.

PAIEšKAU partnerio i aludes biz
ni su mažai pinigu, vienai persunkti 
prižiūrėti bizni, nes aš turiu du biz
nius, 1707 S. Halsted St.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubc 
mėnesinis susirinkimas įvyks penkta
dieny, kovo 2, 1934, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Visi kliubic- 
čiai kviečiami atsilankyti i ši susi
rinkimu. A. Kaulakis, rašt.

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

ARTS TIN SHOP
1344 So. Union Avė.,

Tel. CANal 5668

RE Al. ESI ATE
Bizni* pamatuotai teisingom* 

NSURANCE. notary publk 
’FRKAM LIETUVIŠKUS BONU' 

’ ’NČIAM . PINIGUS 1 LIET"V 
uvakGrč’U 3GENTUR*

BET MANO SKONIS NĖRA 
JUS v skonis”

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Focahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg. $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

T0WN OF LAKE—Penkta 
dienj vakare, Unity Clt.’bo sve
tainėje įvyks Lietuvių Unity 
kl. susirinkimas, į kurį kviečia
mi visi nariai. Klubo pirminin
kas yra Frank Taliušis, ener
gingas ALTAIS darbuotojas.

THE “OLD RELTABLE”
STANDARD “BREW’

Skaniausis Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY,

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St.

Tel YARDS 0808

Chicago Ofisas 
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co 

Distributorfj
4352 So. Mozart St.

Lafayette 7346

PARDAVJMUI Alaus Tavern, biz
nis įsteigtas per 30 metų, su namų 
arba atskirai, 615 W. 16 St. Tel. 
Canal 0394.

S. Bakanas t

Reikšmingos “Naujienų” sukaktuves ir 
truputis prisiminimų

nyksta, kaip kamparas.
Pas Piltsburgho lietuvius, 

kaip ir kitose lietuvių kolonijo
se, pažangus lietuvių judėjimas, 
kuriam vadovauja “Naujienos” 
ir “Keleivis”, jau ir vėl prade
da grįžti i normalę padėtį. Ir 
tai tik ačiū “Naujienų” ir “Ke
leivio” išmintingai taktikai va
dovaujant pažangių j am Ameri
kos lietuvių judėjimui.

“Naujienų” 20-fbics metų su
kaktuvės yra reikšmingos ne 
tik kaipo didžiausio ir geriau
sio Amerikos lietuvių dienraš
čio, bet kaipo Amerikos lietu
vių pažangaus ir nuosakaus vei
kimo sukaktuvės.

Amerikos lietuviams yra ma
lonu prisiminti tas kovas, ku
rios buvo vedamop vadovaujant 
Naujienoms už šjviesesnį ryto
jų, už laisvę, demokratiją ir 
geresnę ateitį ne tik lietuvių, 
bet kartu ir visos žmonijos.

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ii 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt) 
mane mano biznio vietoje. UžlaL 
kau dideli pasirinkimų.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia '

% »»»**%Ajk*WK>S*W*A**A***WWWM^

REIKALINGA vyrų dirbti i 
Insurance nuo 25 iki 50 metų : 
žiaus, butų gerai, kad butų 
tyrę.

Atsišaukite
166 W. Van Buren St.

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

Klauskite J. VILKISUS

menesio, čia yra 
visi lietuviai eks- 
ateiti ir prisirašyti

IEŠKAU 4-rių kambarių 
Marųuette Parko apielinkėj, 
Western Avė. Atsišaukite 
83, 1739 So. Halsted St.

tteal Estate For Sale
Namai-žemė Perdavimui____

NAŠLĖ priverstA parduoti gražy 
2 flatų muro namų. Lotas 60x125 
pėdų Marųuette Park kolonijoj arba 
priims i mainus morgičius arba ma
žesni namų, neskiriant kolonijos.

A. N. MASULIS & CO.
6641. S. Western Avė.

Tel. Republic 5550

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

REIKALINGAS patyręs bučerys 
kalbantis 'lietuviškai ir lenkiškai. 
4941 W. 14 St., Cicero, III.

bininkų visoje 
darbuotis buvo 
viai darbininkai
j ienas”, mėgsta

Negaliu praleisti nepaminėjęs 
vieno atsitikimo, kuris man pa
darė didelio i įspūdžio. Tai buvo

Vasario 19 d. sukako 20 me
tų nuo “Naujienų” atsiradimo. 
Vasario 20 ar 21 dieną sukako 
20 metų nuo mano pirmo susi
pažinimo su “Naujienomis”. 
Per tą visą laikotarpį buvau ir 
esu su “Naujienomis” ir, tur 
būt, niekados nesiskirsiu.

žinoma, ne aš vienas esu su 
“Naujienomis” nuo pat “Nau
jienų” utsiradimo; yra tūks
tančiai tokių, kaip aš. Mes esa
me su “Naujienomis” nuo pat 
“Naujienų” atsiradimo.

Tais laikais, 
“Naujienos”, aš 
porą metų kaip 
važiavęs j mažą 
kasių kaimelį Bridgeville, Pa. 
Dirbau anglių kasyklose. Atva
žiavęs iš Lietuvos ir gavęs pir
mą “pėdę” užsiprenumeravau 
“Lietuvą”. Da būnant Lietuvoj 
teko matyti kalendoriuje gar
sinimą, kad “Lietuva” yra ge
ras laikraštis. Užsiprenumera
vus “Lietuvą” ir pradėjus skai
tyti, man rodėsi, kad tai t’krai 
goTTi; laikraštis, ir aš ne tik 
“Lietuva” skaičiau, bet pradė
jau bandyti ir žinutes rašinėti.

L/i’.ui bėzart na ' Bridge- 
vil ė> Ii tuviai pridėjom kalbė
ti. kai mums yra reikalinga 
kokia nors draugija. Mat, tais 
laikai; Bridgevillėj nebuvo jo
kios lietuvių organizacijos. Te
ko “Lietuvoj” pastebėti SLA. 
garsinimą. Tai aš pats pirmasis 
atsikreipiau į SLA pas p. A. 
B. Strimaitį, kuris suteikė in
formacijų. apie suorganizavimą 
SLA kuopos. Pasidarbavus, bu
vo suorganizuota SLA 90 kuo
pa. Tai buvo pirmutinė lietuvių 
organizacija Bridgevillėj. Nuo 
tada prasidėjo Bridgevillės lie
tuvių organizacinis veikimas ir 
nuo tada buvo pradėta susipa
žinti su kitais/Amerikos lietu
vių laikraščiais, kaip tai: “Tė
vyne”, "Keleiviu” ir “Kova”. 
Teko girdėti, kad Chicagcj ren
giasi išeiti naujas laikraštis

Atydai ekSrkareivių, kurie 
yra tarnavę Amerikos kariu- 
menej laike pasaulines kares, 
štai dar viena proga apsaugo
ti savo ir šeimynos ateitį. Tuk- penktadieny, kovo 2 d 
stančiai jau naudojasi panašia 
proga, o lietuviai dar vis kol 
kas abejoja 
tųjį Amerikos Legionierių vei
kimą, kiek ten yra visokios rū
šies apsaugos, aprūpinimo, 
pradedant nuo paprasto darbo 
ir einant net ligi paskutinio 
žingsnio žmogaus gyvenimo. 
Pirmiausiai, štai dabar yra 
samdomi bedarbiai prie val
džios viešų darbų. Ar yra ži
noma lietuviams eks-karei- 
viams, kad fenais yra 87-tas 
nuošimtis eks-karęivių- priim
ta prie tokių darbų ir tik tada 
neimami eks-kiireiviai, kada 
turi būti unijiniai, o iš eks- 
kareivių negąliilia tokių gauti, 
nelaimės paties , eks-karejvio,

Antra, laike RgoŠ ar kokios 
nelaimės palies eks-kareivio, 
jo žmonos ar šeimynos, visa
dos suteikiamas rinitas patar
navimas veltui, atsikreipus į 
savo posto viršininkus.

Trečia,- laike mirties Posto 
nariai suteikia gražų paskuti
nį patarnavimą, o dėl paliku
sių šeimynos narių, jeigu yra 
reikalas,; tai pasirūpina kad 
butų tinkamai užlaikomi. Rei
kalui priėjus, ne tik vietinis 
Postas, bet ir iš Centro tie pa
tarnavimai yra teikiami ir ga
lima daug nemalonumų iš
vengti. Negalima viską sumi
nėti kaip naudinga eks-karei- 
viams prie tokios organizaci
jos prigulėti.

v Jau yra susiorganizavęs lie
tuvių eks-kareivių būrelis. Su
sirinkimai yra laikomi lietu
viškai, 
naši 
No 271 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St. kas ketvirtą panedelį 
kiekvieno 
prašomi 
kareiviai 
arba persikelti iš kitų Postų į 
musų Postą.

Dar porą žodžių kaslink pri
gulėjimo šioj organizacijoj, 
čia gali prigulėti tiktai vien 
eks-kareiviai tarnavę pasauli
nes karės laiku, jūreiviai arba 
kareiviai, užsimokėdami kaip 
musų Poste tiktai po $3.00 į 
metus, kas yra labai maža mo
kesnis. Abelnai, visai jokios 
finansiškos pašelpos negauna, 
bet laike ligos gauna veltui 
pilną aprūpinimą, kaip ligoni
nę* gydytoją, gyduoles ir pasi
likusi namie šeimyna taipgi 
yra neužmiršta. Prie to taip
gi gali prigulėti moterys į mo
terų skyrių “Ladies Auxiliary”. 
Musų lietuves moterys turi sa
vo skyrių tuo pačiu vardu 
“Ladies Auxjliary 
rius-Girėnas Post 
prigulėti tiktai motynos, žmo
nos ir dukterys eks-kareivių, 
nežiūrint ar eks-kareiviai yra 
gyvi, ar mirę. Visi aukščiau 

įminėti asmenys, nepaisant ko-

© P. LoriHsrd Co., IaCi

Atsukite savo priimtuvus ant TED FIO-RITO sensacingos Hollyvvood Orkestros kas trečiadienio vakarą—Columbia Tinklo

didžiau- 
iau Jur- 

seimo eigos ap- 
Tėmijau, kaip Jurge- 

visa tai gabiai atlieka. 
Jnrgelionio mokinaus, 

kaip reikia aprašyti SLA. sei
mus. Ir štai po 2 metų Phila- 
delphijos SLA. seime jau aš 
dariau pirmuosius bandymus 
aprašyti SLA. seimo eigą ir 
būti korespondentu. Nuo Phi- 
ladelphijos SLA. seimo, jei tik 
kuriame seime teko būti, tai 
jau visados badavau “Naujie
nų” korespondentą/:.

I): vienas prisiminimas. Tai 
tie garsieji priešprohibiciniai 
laikai, kada buvo varoma per 
spaudą agitacija už prohibici- 
ją. “Naujienų” skiltyse irgi 
buvo diskusuojama prohibici- 
jos klausimas. Vieni pasisaky
davo už prohibiciją, kiti prieš 
prohibiciją. Nors dauguma mu
sų, kurie rašydavome j “Nau
jienas” prohibicijos klausimu, 
buvome prohibicijos šalininkai, 
tačiau “Naujienų” redaktorius 

prohibicijos ša- 
lesutikda- 

vo. Sakydavo, kad Įvykinus 
prohibiciją bus graftas, korup
cija ir kad žmonės darys na
muose visokius nesveikus gė
riams ir gers.

Tą “Naujienų” redaktoriaus 
nusistatymą jokiu budu nega
lėjau suprasti. Man rodėsi, kad mę giedodavo 
kai svaigalus 
bus žmonijos

Prohibicijos

Naujienų” teko pergyventi ir ištikimiems 
“Naujienų” draugams ne tik 
Chicago j e, bet ir kitose lietu
vių kolonijose. .'Prisiminkime 
tik tuos “kairiasparniškus” lai
kus, kada buvusieji “Naujienų” 
draugai liko piktais priešais ir 
ištikimieji “Naujienų” draugai 
buvo persekiojami ir visokiais 
budais šmeižiami.

Buvo laikai pas mus Pitts- 
burghe, kad "Naujienų” šali
ninkams nebuvo saugu daly
vauti viešuose susirinkimuose. 
'Ilk prisiminkim Lietuvos So
cialdemokratų atstovo drg. K. 
Bielinio misiją po Amerikos 
lietuvių kolonijas. | detalius 
nereikia gilintis, dauguma mu
sų dar gerai viską atsimena. 
Kas atsitikdavo Chicagoj ren
giant Bieliniui prakalbas, tas 
pals būdavo Pittsburghe it ki
tose lietuvių kolonijose. Tik 
gal Chicaga yra šiokia tokia 
išimtis, nes Chicagoj buvo di
desnis būrys “Naujienų” drau
gų ir lengviau galėdavo kovoti 
su sužvėrėjusiu fanatizmu.

Pas mus, IPittsburghe, buvo 
ne lengva ta kova, nes tūli bu
vusių "Naujienų” draugų nu
ėjo į kairę, kiti į dešinę, ir 
taip tai kairieji tai dešinieji 
giedodavo “amžiną atilsį” Nau
jienoms ir socialistams. Sanda- 
riečių darbuotojas p. J. Virbic
kas ne kartą yra rašęs “Sanda
roj”, kad Pittsburghe socialis
tų nėra, yra tik vienas Baka
nas ir tas turėsiąs anksčiau ar 
vėliau prisidėti prie Sandaros. 
Komunistai irgi tą pačią gies- 

: socialistų Pitts
burghe nėra, tik, žinoma, su ta 
išimčia, kad komunistai nieka
dos nesitikėdavo Bakano prisi
dėjimo prie jų.

Laikai mainosi. Numarinti ir 
nepavojingi socialistai ir vėl 
prisikelia iš numigusių ir vėl 
pasidaro pavojingi sandarie- 
čiams ir komunistams. Vieni ir 
antri jau ir vėl pripažįsta, kad 
Pittsburghe yra sočįalisitų ir 
kad socialistai lošia11 žymią rolę 
(Pittsburgho lietuvių - judėjime. 
O sandariečiai ir 'komunistai

• ■ F ■

kas kartą smunka, ir jų buvu
si galybė lietuviškame judėjime

panaikins, tai 
išganymas.
praktika parodė, 

kad "Naujienų” redaktorius 
teisybę sakė, o mes, prohibici
jos šalininkai, klydome. Pana
šiai būdavo ir su kitais 'vai
riais gyvenimo klausimais. — 
“Naujienų” nuomonę pats gy
venimas patvirtindavo, o musų 
draugų nuomones, kurios dau
giausia remdavosi jausmais, o 
ne gyveninio patyrimais, pasi
rodydavo klaidingos.

"Naujienos” pergyveno viso- 
1916 metais laike SLA. seimo kių audrų; tas pačias audras

Business Service 
-PAtarnayiinaz____

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

PerkraUBtome ant vietos 
Nuveža me ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

“Naujienos”. Vienok aš nesi
skubinau siųsti užsisakymą 
naujam laikraščiui, ba buvau 
patenkintas tais, kuriuos jau 
skaičiau.

Vieną dieną, vasario mėnesį 
(negaliu tikrai pasakyti 20 ar 
21 d. 1914 metais) nuėjęs į paš
tą radau savo dėžutėj pundelį 
“Naujienų” pirmo numerio ir 
nuo tada pradėjau susipažinti 
su “Naujienomis”. Tačiau pra
džioje aš neperkarščiausiai at
sinešiau prie "Naujienų”. Mat, 
tuo laiku aš jau buvau senas 
“Lietuvos” skaitytojas, ir “L.” 
nekaip atsinešė link ką tik gi
musių "Naujienų”. Bet man 
buvo įdomu sekti tuos ginčus, 
kurie ėjo tarpe “Naujienų” ir 
“Lietuvos”. 'Todėl skaičiau abu
du laikraščius ir laikui bėgant 
pradėjau įsitikinti, kad “Nau
jienos” yra geresnis laikraštis, 
negu "Lietuva”.

“Naujienos” gynė darbinin
kų reikalus; “Naujienos” stojo 
už unijas, o aš jau buvau uni- 
jistas. priklausiau angliakasių P. Grigaitis 
unijai. Todėl mane interesavo liniukų nuomonėmis 
“Naujienos”, nors daugelio 
klausimų su jų nuomone nesu
tikdavau, — gal būt, "Naujie
nų” minčių nesuprasdavau.

“Naujienos” virsta dienraš
čiu. Aš pasidarau didelis “Nau
jienų” šalininkas ir pradedu 
darbuotis dėl “Naujienų” ra
šinėdamas žinutes, rinkdamas 
prenumeratą. “Naujienos” išsi
platina ne tik Bridgevillėj, bet 
Pittsburghe ir visoje apylinkė
je. Žinoma, ne mano vieno nuo
pelnas dėl prasiplatinimo "Nau
jienų”. Dėl “Naujienų” darba
vosi daug veiklių lietuvių dar- 

apylinkėje. Ir 
lengva: lietu- 

mėgdavo "Nau
jas ir dabar.

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

3141 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
culturos Draugija.

| narius priimami vyrai ir mo- 
erys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
aašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Mariai istoję Draugijon gali gv- 
✓enti bile kuriame State—valsti 
ioi—pašalpa ir pomirtinė išmo
dama. Nariams nėra bausmių už 
ielankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
nis daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. Draugijos narių 
-įkaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
<>o priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši

tai kviečiame tuoj prislrašy 
musų atstovus—kontestan- 

arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
Lietuvių Draugijos ofisą, 

Halsted St. (“Naujienų 
ame). Nuo 4 iki 7 v

namus. Tel. Canal 0117

lETKIEVVICZS-




