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Atstovų buto komitetas už 
30 vai. darbo savaitę

Darbo komitetas vienbalsiai stoja už trum 
pinimą darbo valandų, kad 

padidinti darbininkų samdų
VVASHINGTON, D. C., kovo 

6. - Paremdamas administracijos 
pageidavimą, kad privatinė in
dustrija suimtų dar 1,000,000 
^darbininkų, atstovų buto darbo 
komitetas vienbalsiai pasisakė 
u‘ž įvedimą 30 vai. darbo sa
vaitės visose NRA industrijose 
ir nutarė pasiūlyti kongresui 30 
vai. darbo savaitės bilių pri- 
ihiti. Bilius suteikia galią val
džios tarybai niekuriuose svar
biuose atsitikimuose, ar pasi
reiškus darbininkų trukumui., 
prailginti darbo savaitę.

Tjio-pačiu laiku yra tęsiami 
vieši susirinkimai kritikavimui 
NRA kodeksų. Tuose susirin 
kimuose daugelis kaltina, kad 
kodeksai nėra pildomi, ir tvir
tina, kad didesnis sutrumpini
mas darbo valandų pasidarysiąs 
industrijai nepanešama našta 
Tečiaus fabrikantai vistiek bi
josi išeiti atvirai prieš NRA ir 
prižada koperuoti su valdžia, 
tik jie norėtų, kad valdžia veik

Gubernatorius Hor- 
ner ‘prašo ‘ gelbėti 

Illinois mokyklas
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tų lėčiau ir duotų progą nau
jai tvarkai įsigyventi.

Republikonai dūksta
Vakarykščia prezidento Roo

sevelto kalba, kurioj preziden
tas pareiškė, kad daugiau ne 

j begryš senoji palaida “kiekvie
nas sau”. ekonominė sistema, 
bet kad ir toliau bus tęsiamas 
šalies ekonomtinis reorganizJa 
vimas, kad įvesti planingą eko
nominę sistemą, kuri atneštų 
kuodąugiausia gero judidžiau 
šiam žmonių skaičiui, labai ne
patiko senosios tvarkos rėmė 
jams—republikonams.

Ikišiol tylėję republikonų va
dai ėmė šaukti, kad valdžia į* 
vedanti diktatūrą, daranti “ak
lus eksperimentus” ir einanti 
prie komunizmo ir marksizmo! 
Esą reikia dėti visas pastangas 
pažaboti prezidentą, išrenkant 
kongresai! daugiau* republiko
nų, kurie neleistų “pilnai revo- 
liucionizuoti musų ekonominę 
sistemą”.

lf(>4

New Yorkas kelios dienos atgal, kai jį buvo palaidoję sniego pusnys. Tokių sniego pusnių ne
buvo ten jau nuo 1888 m. Paveikslas parodo užpustytą patį gyviausi New Yorko centrą —

Broadway ir 42 gatvę.

Suėmė bombų dė 
liotojus

Austrijos naciai pra
dėjo anti-semitiš- 
,ką propagandą

SPRINGFIELD, III., kovo 6. 
— Gubernatorius Horner pa
siuntė legislat urai raštą, ragi
nantį tuojaus eiti gelbėti Illi
nois mokyklos, kurios susilau
kė sunkios būklės ir gali už
sidaryti delei stokos pinigų jų 
išlaikvmui.

Gubernatoriute betgi nenori, 
kad mokyklų gelbėjimui butų 
panaudoti tie pinigai, kurie- yra 
surenkami iš dabartinių taksų: I 
nenori, kad tam butų naudo
jami kad ir pardavimo ir svai
galų, ar žemės ir namų taksai. 
Jis nori, kad gelbėjimui mokyk
lų butų surasti visai nauji 
taksų šaltiniai,— butų įvesti 
nauji taksai, kuriuosv ikišiol po* 
litikieriai buvo 
kis tas naujas
yra gubernatorius nepasako,— 
palieka pačiai legislaturai jį sif 
sirasti.

Tečiaus atstovų butas ažitot 
ieškojęs tų naujų šaltinių, nu
tarė mokyklų reikalams pavesti 
svaigalų taksais surenkamus 
pinigus.

MIAMI, Fla., kovo 6.— Pre
zidento Roosevelto žmona šian
die atvyko traukiniu iŠ Wash- 
ingtono ir titojaus išskrido į 
Amerikos valdomų Pueto Rico 
salų, kad pačiai ištirti ekono
minę padėtj ir gyvenimo sąly
gas toje saloje.

VIENNA, k. 7. —Pusiau na
ciški laikraščiai, kurie dabar 
dygsta vienas po kito, pradėjo 
įžūlią propagandą prieš žydute, 
spausdindami įvairiausius pra
simanymus, kuriems gali galbūt 
tik jie vieni tikėti.

Yra reikšminga, kad nors va'- 
džia yra įvedusi labai griežtą 
cenzūrą ir kontroliuoja beveik 
visus laikraščius, ji visai ne
liečia nacių laikraščių, nors ji 
uždarė monarchistų laikrašti, 
kurį leido teisingumo ministeris 
Dr. Schuschningg, už tai, kad 
laikraštis įdėjo žinią, kad lai j 
ke socialistų skerdynių paste
bėta daug nacių heimwehro 
uniformoje ir tapgi heimwehro 
narių—pačių uniformose.

Valdžia šiandie paskelbė dek
retą, kuriuo yra likviduojamos 
visos socialistų kontroliuoja
mos darbininkų unijos ir vie
ton to yra kuriamos valdžios 
kontroliuojamos darbininkų kor
poracijos.

Prie Austrijos-Bavarijos sie
nos liko pašautas heimwehro 
narys, bet jis pašautas iš už
pakalio, reiškia iš Austrijos 
pusės.

Styri joj rastas nužudytas 
žmogus, kuris išdavė valdžiai 
komunistų vadą Wallisch.

CHICAGO.— Policija mano, 
kad jai pasiseks išrišti dau1' 
giau kaip 40 bombų padėjimą, 
suėmus bu’vusį saliunininką 
Frank Currin, 31 m., 1812 S. 
Jefferson St. ir aptiekos kler
ką Harry Fitzell, 23 m., 1913 
S. Halsted St.

Jie jau prisipažino bandę pa
dėti bombą prįė Legion Cąfe, 
11103 £>. Mlchiganr Avė., Rose’ 
landė. Padėti bombą pasam
dęs restoranų asociacijos sek
retorius Patris, kuris prižadė
jęs už tą darbą $75. Patris ir
gi suimtas.

Jie taipgi prisipažino du mė
nesiai atgal padėję bombą prie 
Mullerat beauty shop, 2527 De- 
von Avė. *

Apeliacijų t e is m a s 
patvirtiną nuteisimą 

bankieriaus Bain
CHICAGO.-— Apeliacijų teis

mas vakar patvirtino nuteisi 
mą kalėjimai) bankieriaus ir 
politikieriaus- John Bain, kuris 
nubankrutijo 13 jo valdonių 
bankų. Jis yra nuteistas nu i 
1 iki 5 męt^/kalėjiman?

Taipgi patvirtintas ir nutei
simas jo dviejų sūnų— John 
H. ir Robert Bain, taipgi žento 
W. Merle Fisher. Jiems yra pri
teista tiktai užsimokėti po 
$1,000 pabaudos.

Tečiaus jie neketina pasiduo
ti ir apeliacijos teismo nuos
prendžiui, bet savo bylą kelsią 
į augščiausį valstijos teismą.

Skrenda gelbėti 
rusus

ANCHORADE, Alaskoj, kovo 
6.— Gaifsus (šiaurės lakūnas 
Harry Bltint gavo įsakymą pri
siruošti dideliu lėktuvu skristi 
gelbėti 89 rusus, kurie tolimoje 
šiaurėje yra užklupti ant ledo 
lyties. 10 moterų ir 2 vaikai 
jau liko išgelbėti. Likusieji yra 
mokslininkai ir laivo čeliuskin 
įgula, kurie turėjo persikelti 
ant ledo jų laivui paskehdusT , 

i Blunt jau išskrido į Fair 
banks, pirmam gelbėjimo keliot 
nes šuoliui.

Pirmoji moteris pa 
skirta federaliniu 

teisėju

Insull dar pasilieka 
Graikijoj

Dr. Alice Wynekoop 
buk esanti rasta 

kalta
CHICAGO.—Dr. Alice Wyne- 

kbop, 62 m. sęnutė, kuri yra 
kaltinama nužudžiusi savo mar 
čią Rheta, byla vakar užsibai
gė ir buvo atiduota jury 
sprendžiui.

Kokis jury nuosprendis 
dar niekas tikrai nežino,
jis galbūt tik šįryt bus išneš
tas. Tečiaus tikrinama, kad 
jury po valandos derybų rado 
ją kaltą ir dabar tik eina de
rybos dėl nustatymo jai baus
mės. Du jury nariai buk stoją 

I už mirties bausmę, penki pri- 
itarią kalėjimui iki gyvos gal
vos, o kiti penki stoją už 14 
metų kalėjimą.

Vėliausiomis žiniomis, jury 
rado ją kaltą ir paskyrė 25 me
tate kalėjimo.

Visi CWA darbinin 
kai bus paleisti 
balandžio 1 d.

LIETUVOS ŽINIOS
Pas Klaipėdos narių 
vadus rasta ginklų

18 sužeista lenkų ir 
žydų studentų 

susirėmime

WASHING(TON, kovo 6. — 
Civilių darbų administracija pa 
leis visus savo 4,000,000 dar* 
bininkų prieš kovo 30 d.

Bet prieš juos paleidžiant iš 
darbo pasirūpinta, krtd balan
džio 1 d. bedarbiai turinčiuose 
virš 5,000 gyventojų miestuose 
butų paskirti prie darbų, ku
rktos jiems parūpins valstijų 
iv lokalės •^bedarbly šelpimo 
adinini Tai phhes apM
1,500,000 bedarbių.

žemdirbystės apielinkėse jau 
veik visi CWA darbininkai yrn 
paleisti pasitikint ,kad pabaigoj 
šio mėnesio jie gaus darbą ukė- 
se ir prie kitų sezoninių darbų.

Negavę darbo bedarbiai bus 
ir toliau šelpiami bedarbių šel
pimo įstaigų.

KLAIPĖDA. II. 10. Elta. — 
Nors vasario 9 d. padarytų 
kratų metu “Sozialistische Volk- 
gemeinschaft” ir “Chrištlichso- 
zialistische Arbeitsgemeins- 
chaft” raštinėse ir šių partijų 
veikėjų butuose rasta medžia
ga tik dalinai peržiūrėta, bet 
aiškiai įrodo, kad šios dvi par
tijos neturi 
žymių, o tėra 
f iii jos. Be to, 
partijų narius
komų ginklų, o taip pat kariš
kų ginklų ir jų dalių. Daugiau 
šia ginklų rasta pas “Sozialis
tische Volksgemeinschaft” gru
pes vadą, dvaro valdytoją II. 
Hilgendorffą, iš Dumpių, bū
tent: kulkosvaidžio dalys, 3 vo
kiški kariški šautuvai, 5 kitų 
rūšių šautuvai, 3 kardai, du 
paprasti ir vienas kariškas re
volveris “Parabeliam” su buo
že ir du’ durtuvai. Be ankščiau 
suimtųjų, ryšium su ginklų su
radimu, sulaikytas ir minėtas 
asmuo.

Saugumo policija jau išsky
rė ir rengia perduoti dalį ras
tos nusikalstamos medžiagos 
teismo organams.

Klaipėdos komendanto 
pabaudos

WASHINGTON, k. 6. —Pre
zidentas Rooseveltas padarė 
precedentą, paskirdamas Cleve- 
land, ()., federalinio apeliacijų 
teismo teisėju4 Miss Florence 
Allen. Ji yra pirmoji moteris 
paskirta federalinio teismo tei
sėju.
' Miss Allen yra 50 m., gimusi 
Salt Lake City ir pirmiau buvo 
žurnalistė. Prieš 20 metų ji 
pradėjo užsiimti advokatūra ir 
kelis sykius yra buvusi teisėju. 
Prieš kelis metate ji yra buvusi 
Ohio augščiausio teismo tei
smo teisėjas.

ATHENAI, kovo 6. — Samuel 
Inęull, 74 m., dar sykį laimėjo 
prailginimą pasilikti Graikijoj, 
kad daktarai dar sykį galėtų 
jį apžiūrėti ir nuspręsti ar jis 
gali keliauti be pavojaus savo 
gyvasčiai.

Graikija, kaip matyt, neno
rėtų išvaryti Insullą ir praras
ti turtingą gyventoją. Bet 
Amerika ją spiria tai padary
ti. Tad Graikija vieną dieną jį 
varo, bet kitą dieną vėl 
naši, kad jis pasiliktų čia 
giau.

BERLYNAS, k. 6. — 18. Var
šuvos universiteto studentų liko | 
sužeista, susirėmime tarp len-| 
kų ir žydų studentų. Po smar-| 
kių muštynių žydai studentai i 
liko išmesti iš lekcijų kamba 
rių. 32 žmonės liko areštuoti.

Studentų draugija nutarė pa 
šalinti žydus narius. Su tuo 
sutiko universiteto senatas, ku
ris betgi vėliau, valdžios spau
džiamas, ditotąjj leidimą at
šaukė.

Iš Lvovo, Galcijos, praneša
ma, kad 11 studentų liko areš
tuoti už sukeltas prieš Žyd:w 
riaušes.

11 jurininkų žuvo 
Juodosiose jurose

Apiplėšė banką; kai 
tina Dillingerį

SIOUX FALLS, S. D., kovo 
6.—Būrys plėšikų, apsiginklavu
sių kulkosvaidžiais, šiandie puo
lė Security National Bank ii 
išsinešė dar nenustatytą sumą 
pinigų. Plėšimą matė dau'g 
žmonių ir keli policininkai, ku' 
riuos plėšikai nuginklavo. Vie
nas policininkas liko pašautas. 
Pasiėmę dvi merginas plėšikai 
pabėgo.

Laukuose juos pasivijo' poli 
cija. Tečiaus jie pasistatė 
prieš save merginas ir policis 
tus kulkosvaidžių šūviais novi
jo atgal. Kai policija ir to
liau bandė vytis, tai užvažiavo 
ant pribarstytų ant kelio vi-

CONSTANTA, Rumunijoj, k. snUade jų automomi-
6—11 jurininkų iš italų alie-l^ padangas. Dar kiek pava

dantas, pulk. ViLiormanas nu
baudė teismo tarnautojus Fil- 
hase ir Keiną po 500 lt. arba 
po vieną mėnesį kalėjimo ir 
magistrato tarnautoją Maedin- 
gą—300 lt. arba tris savaites 
talėjimo už tai, kad pirmieji 
du dar praeitais metais “Ger 
manios” restorane sušaukė 
slaptą sassininkų susirinkimą. 
<ur paskutinysis pasakė kalbą. 
Patį restorano savininką Vilu 
ną nubaudė trimis savaitėmis 
kalėjimo arba 300 lt., kad leido 
savo patalpose sušaukti nelega
lų susirinkimą.

Didelis gaisras Jonavoj
KAUNAS, s. 9. — Vakar apie 

15 vai. Jonavoj kilo gaisras: 
užsidegė Unteršato namai, ku
riuose buvo Klibanskio baldų 
dirbtuvė.

Ugnis veik visai sunaikino 
baldų dirbtuvę ir namus.

Gaisro gesinti buvo iš Kau
no nuvažiavusios 3 ugniagesių 
mašinos.

Areštavo 16 pikie 
tuotojų

NEW YORKO, kovo 6. -- 
Paskelbtame socialistų pa ri t jos 
narių sąraše yra ir Mrs. John 
D. Rockefeller III, buvusi Blan* 
chette Hooker, kuri dar prieš 
vestuves 1932 m. lankėsi > Ru
sijoj.

Chicagai ir apielinked Tedera** 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas ir 
bisrkį šalčiau.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 6> 
46
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BERLYNAS, k. 6. —Eugeni
kos teismas pirmame posėdyje 
nutarė sterilizuoti (iškastruoti) 
tris žmones. Jų vardai neskel
biami. '

MILWAUKEE, Wis., kovo 0. 
—Apie 150\pikietuotojų pasto
jo vartote Seman Body Corp., 
kad neįleisti į dirbtuvę streik: 
laužiu, kurie buvo atvežti į dar
bą automobiliais. Atvyko ir 
apie 90 policistų, kurie tuojaus 
puolė pikietuotojus, Ištikusiame 
susirėmime 16 vyrų ir moterų 
liko areštuota. V , ■ 1

(Milwaukee policija nėra 
miesto valydžios žinioje, bet yra 
kontroliuojama pačios valstijos. 
Todėl joki,U, įsakymų miesto 
valdžia policijai negali 'duott 
Tai pravedė keli metai z ątgal 
valstijoslegislatu'ra, kad atim 
ti policijoj kontrolę iš sočia* 
listinės miesto administraci
jos).

SAPU/LKA, Okla., kovo 6.— 
Vietos ligoninėj 12 metų tur
tinga indėnų mergaitė Jaupita 
McClish, šiandie pagimdė 9*/į 
svarų mergaitę. Pasak dakta
rų, ji yra jaukiausia motina, 
kuriai buvo padaryta Cezario 
operacija.

Ji yra jauniausia duktė Mrs. 
Wosey Deere, kuri buvo vedusi 
septynius sykius ir kurios tur 
tas siekia $650,000. Jitoiiitoš 
tėvas liko užmuštas keli metai 
atgal. Jos vyras, Buster 'Mc
Clish- yra 19 m. indėnas, mill* 
tarinės akademijos studentas', 
kurį ji vedė metai atgal.

___________________________________ ______

a ROCKFORD, III., kovę 6. 
Paleidus iš darbo 1,000' CWA 
darbininkų, skaičius šelpiapnj 
šeimynų padidėjo tik 75. Da
bar pavietas šelpia 5,187 be
darbių Šeimynas.

■

5 žmonės sudegė
LAURENS, S. C., k. 6. — 

J. L. Rush, 62 m., jo žmona 
ir trys jų dukterys žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų namą. 4 

. , i
MĄSKVA, k. 7. —Prokuro

ras^ ruošia atskiras bylas dėl 
keturių didelių geležinkelio ne
laimių pereitą ir šį mėnesį; Pas
kiausia nelaimę įvyko kovo 4 

dviem Maskvon 
Ne- 

ir 42

d4, susidūrus < 
priemiesčių traukiniams, 
laimėj žuvo 19 žmonių 
liko sunkiai sužeisti

žiavę plėšikai pamėtė savo au 
tomobilį, paleido merginas ir 
atėmė iš kito* žmogaus auto
mobilį, kuriuo ir pabėgo.

Banko viršininkai tikrina, kad 
plėšikais vadovavęs pats John 
Dillinger, kuris pereitą šešta
dienį pabėgo iš Crown Point, 
Ind., kalėjimo, ginkluotas 
mediniu revolveriu.

(Dabar galima tikėtis, 
visi bankų plėšimai bus 
skaityti Dillingeriui. Tuo tarpu 
Cįicagos policija skelbki vakar 
mačiusi Dillingerį Chicągojo, 
tik negalėjusi jį suimti).

.i    n..J.....
CHARTAGE, Mo., k. 6 

Brooks L. Van lioose, turtin
gas kasyklų operatoriute, rastas 
nušautas savo dvąre. Spėjamą, 
kad jis pasipriešino ŽmogVrt- 
giams, kurie jį ir nušovė.

♦

CHICAGO. — Inžinierius ir 
pečkurys liko užmušti, keli pą- 
sažieriai sunkiai sužeisti grei
tajam pasažieriniam Chicago 
Milwaukee & St. Paul trauki
niui ties Dubuqito, la., įvažia
vus | tavorinį traukinį.

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

giąsi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t, kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Nea(įdė
liokite. bet tiiojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tu suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, 11..



KORESPONDENCIJOS
Toronto, Ont 

Canada
Deliui įtraukimo į politinį 

Kultūros dr-jos
ratą

tik 
bet 
sa- 
tie,

.... . i.......->'te.....  
atsisakymas da- 
buvo pareikštas 
m., kuomet su

manoma rengtis 
pirmosios šven- 
tubejo omenėje,

I V

NAUJIENOS, CMcago, m.
_... . —         _ -- -—i :   ■■ ■ ■

Naujienų 30 nr. iš š. m. J. 
Jakubynas, aprašydamas Kul
tūros dr-jos padėtį, pareiškė 
buk Kultūros dr-ja 1933 m. ta
po įtraukta į politinį ratą ir 
buk K. dr-ja išeikvojusi savo 
pinigų politiniams tikslams. Bet 
kažkodėl p. Jakubynas nepaaiš
kino kaip tai viskas atsitiko. 
Todėl aš, kaipo suminėtos dr-jos 
narys, skaitau sau už pareigą 
paaiškinti gerb. N. skaityto
jams tą vadinamąjį nusižengi
mą K. dr-jos prieš savo įsta
tus bei principus.

Tiesą pasakius, Toronto Kul
tūros dr-jos įstatuose nėra to
kio paragrafo, kuris lieptų 
veikti politiniai. Bet taip pat 
nėra pasakyta, kad dr-jos cho
ras bei dramos sekcija negali 
dalyvauti kitų organizacijų pa
rengimuose. Todėl praeitų me
tų kovo mėn. 'tos pačios K-ros 
dr-jos pažangesnieji nariai su
manė surengti 'Pirmos Gegužės 
paminėjimą. Bet kad nenaudoti 
K. dr-jos vardo kaipo iniciato
riaus tam parengimui, buvo su
darytas laikinas socialistinės 
minties komitetas, kuris ir rū
pinosi Pirmos Gegužes paren
gimo reikalu. O kad paminėji
mas darbininkiškos šventės bu
tų įdomesnis ir Įvairesnis, tai 
suminėtas komitetas kreipėsi i 
K. dr-ją prašydamas dr-jos su
tikimo leisti jos chorui daly
vauti oficialiai suminėtame par 
rengime, ir dr-jos susirinkimas 
vienbalsiai tą prašymą paten
kino; net ir pats p. Jakubynas 
savo ranką yra pakėlęs už su
tikimą.

Na, o pTn&ų elkvojimaa~ tąi 
buvo sekamas, būtent apmokė
jo choro mokytojui už pamo
kas, kuriose choras išmoko In
ternacionalą ir dar 4 darbiniu 
kiškas daineles, bet iš tų ketu
rių dvi buvo sunaudotos Kul
tūros dr-jos koncertui 14 d. 
gegužės ,mėn. Taigi faktinai 
K. dr-ja turėjo apmokėti tik 
už 3 dainų išmokymą. Bet jei
gu kas užkviestų p. Jakubyną 
į kokį pokilį ir jis, norėdamas 
geriau atrodyti, nusipirktų sau 
reikalingus rubus, ar tai butų 
auka tam pokilio rengėjui? Ar 
verta smerkti K. dr-ją už jos 
kilnų pasitarnavimą darbinin
kų soliJarumo šventei, kaip 
kad smerkė p. Jakubynas, pa
lieku spręsti patiems gerb. 
Naujienų skaitytojams.

Toliau toj pačioj korespon
dencijoj p. Jakubynas rašo: 
“Antras kaipo atsidėkojimas 
tiems nariams, kurie buvo prie
šingi eikvojimui K. dr-još pini
gų politiniams tikslams. Atsidė
kojimas buvo toks, k/ris žymiai 
paveikė į jautresnius dr-jos na-

Taip 
kas 
ku- 

mėn.

irgi

nė

zo- 
buk girdėjo 
kaip kad ir 
Winipegiečio

Pirkti Gyduoles 
Užrištom Akim 
Didelė Paikystė

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

Taipgi—kuomet jus nueisite j vai- 
stinVČią nusipirkti Tikrą Bayer .As
pirinu-dabokite, kad jj ir gautumėte.

• ‘
Atsiminkite, jog gydytojai užgiriu 

Tikrą Bayer Aspirin, kuris atneš 
SAUGŲ palengvinimą nuo galvos 
skaudėjimo, peršalimo, skaudžios ger
klės, skaudinu nuo rheumatizino, 
neuritis ir t. t.

Atsiminkite tiktai 
te ir gaukite Tiktą 
Bayer 
Aspirin. - ' > 

k '• ZT 
Tikras Bayer 
Aspirin nčra V 
kenksmingas 

širdžiai

tą. Reikalauki

R. A.

rius ir atšaldė juos nuo bent 
kokio darbo.” Labai apgailėti
na, kad p. Jakubynas nepasa
kei, kas jie tokie,, nebent 
save galėtum skaityti, 
tamsta tuomet pats pakėlei 
vo ranką už sutikimą. O
kurie asmeniškai kelis kartus 
buvo mane užpuolę, regis, vi
sai neturėtų teisės tai daryti, 
nes jau nuo 1932 m. rugsėjo 
mėn. yra pareiškę, kad išstoja 
iš dr-jos, o taip pat nemokėta 
jų narinės mokestys. O gerame 
stovyje esamų narių aš, apart 
tamstos, nežinau, kad panašų 
priekaištą darytų.

Toliau p. Jakubynas kažkam 
prikaišioja K. Petrauską ir Gri
gaitienę. Aš nemanau, kad tuo 
reikalu reikėtų daug ginčytis 
bei įrodinėti, kas yra tankiau 
matęs operose K. Petrauską ar
ba Grigaitienę. Atsakymas ga
li būti vienas. Kas gyveno Kau
ne, tas ir turėjo daugiau pro
gų juos matyti bei girdėti dai
nuojant. Bet kad tie asmenys 
kada nors butų reikalavę iš 
tamstos ir kitų panašaus dai
navimo, tai aš pirmu kartu gir
džiu iš tamstos rašinio, 
pat nesu girdėjęs, kad 
smerktų tuos dainininkus, 
rie dainavo 14 d. gegužės
1933 m. O jeigu savųjų tarpe 
buvo apgailestaujančiai kalba
ma dėl nenusisekusių nekuriu 
dalykų, tai to visai nevertėjo 
kelti viešumon per spaudą, nes 
ir tie vadinamieji kritikai 
nekėlė spaudoje.

Nors tamsta sakai, kad
pasitenkinimas išsiveržė viešu
mon, bąt kokion viešumon? Ar 
galima tai skaityti kokia vie
šuma, jei ąsmenysj užinlere- 
suoti sukiršinti sau priešingo 
nusistatymo organizacijos na- 
ržušk patys sufabrikuoja 
džius ir perduę* 
nuo to ir to? 
tamsta remiesi
Martinonio korespondencija. Ar 
galima ten įžiūrėti kokį nors 
faktą? Nors tamsta gerai ži
nai, kad Marlinonis yra nepa
stovus politikoje, nes jo visur 
pilna, bet tamsta imi 
kus už gryną tiesą.

Toliau tamsta rašai 
buk tik po to 14 d. 
mėn. koncerto, kuomet 
išsiveržė viešumon, 
dalyviai pasakė: “r 
be musų, jeigu mes niekam ti
kę.” O “kritikai”, kai pradė
jo dirbti, tai pasekmės žino
mos — nieko ligi pabaigos me
tų. ‘

Ką pagaliau4 tamsta turėjai 
omenyje rašydamas tuos žod
žius?

Nors man labai nesinorėtų 
gryžti prie tos praeities, bet 
tamsta mane priverti tai da
ryti. Nors tamsta gerai žinai, 
nuo kurio laiko ir už ką ėjo 
kova tarpe dviejų chorisčių ir 
socialistinės minties dr-jos na
rių, vienok to nekeli viešumon 
taip kaip buvo, bet savotiš
kai. Manau ir tamsta neužgin 
čysi, kad ta kova prasidėjo 
1931 m. balandžio mėn., kuo
met po choro pamokų dalis 
choristų buvo susirinkusi 180’A 
Bathurst St. W. kaipo priva
čiam pasitarimui choro reika
lu. Ir kuomet buvo kalbama 
apie įsigijimą naujų dainų gai
dų, tai aš turėdamas omenyje, 
kad ateityje gal įsikurs LSS. 
kuopa, kuriai minint Gegi.'žes 
Pirmosios šventę bus reikalin
gos Internacionalo gaidos, ii 
pasiulkiu išsirašyti suminėtas 
gaidas. O pasiūlymas, regis, ne
turi būti skaitomas prasižęp 
girnų. Bet tamstos žmona 
S. B. įžiūrėjo tame pashilymę 
didžiausį draugijos prasižengi
mą prieš savo principus ir nuo 
to • laiko pradėjo nerimauti ir 
skleisti narių tarpe neapykaiv 
tą prieš mane, kad pašalinus 
mane iš dr-jos; bet kuomet 
jom tas nepasisekė atsiekti, tai 
jos .pačios pasitraukė iš di>jos.

jo plet-

netiesą, 
gegužės 
kas tai

programo 
Tegul dirba

Jų konkretus 
lyvauti chore 
pradžioj 1933 
Žinojo, kad 
prie gegužės 
tęs, nes jos
kad be jų choras negalės eg
zistuoti, nors abiejų vyrai da
lyvavo chore.

0 flel pasakymo kritikams 
paėmus dirbti, pasekmės iki 
pabaigos metų nieko nepada
ryta. čia irgi apsilenkta su tei
sybe. Nes tie kritikai, kuriuos 
tamsta turi omenyje, tą jiem 
pavestą darbą pradėjo prieš 
tuos visus tamstos suminėtu s 
parengimus^ o apart tų sumi
nėtų yra padaryta ir dar po
ra parengimų. Nors visokį pa 
rengimai daromi visų narių pa
stangomis ir susitarimu, bet 
parengimo komisija imasi ini
ciatyvos tą kliubą iškelti, o 
paskiau ir nekurtas pareigas 
atlikti. Nors parengimų komi
sijos sąstatas yra nepilnas, bet 
ji veike tiek, kiek visos dr- 
jos aplinkybes leido, ir bi koks 
prikaišiojimas komisijai yra 
neužtarnautas.

Toliau* p. J. J. rašo. Toron
to nekurie socialistai labai su
sirūpinę, kad “Naujienos” sky
rių perdaug vietos mano žmo
nos nesocialistiniams straip
sniams. Aš tam visiškai neno
rėjau tikėti, bet perskaitęs 
“N.” J. Martinonio korespon
denciją pilnai įsitikinau, kad 
mano draugai rašinėja ne tik 
Į redakcijas, bet net ir į kem
pes.

Nors čia nepasakyta kuriam 
taikomas tas užmetimas, bet 
kadangi tik mudu4 su drg. A. 
K. susirašinėjome su drg. J. 
N. Kenoros kempėje, o p. J. J. 
kalba ne vienskaitoje, bet daug- 
skaitoje, taigi suprantama, kad 
tai liečia ir mane, nors aš nesu 
rašęs nieko tokio, kas juody
tų p. Jakubynus, kaip kad jis 
rašo. O taip pat netikiu tiems 
pletkams, kuri iros., rašo J. Mar
tinėms. i ,

Aš tik stebiuos iš p. J. J.» 
kad jis visą laiką nuo mano 
atvažiavimo į Torontą laikėsi 
pavyzdingai ir skaito save so
cialdemokratų pasekėju, o da
bar nei iš šio nei to pradėjo 
šiauštis ir užpuldinėti visai be 
jokio pamato socialistinio nu
sistatymo žmones, buk jie juos 
juodiną. Tenka manyti, kad p. 
J-nai labai įdomaujasi, kas ko
kios nuomonės yra dėl p. M. 
J-nūs tilpusio aprašymo “N.” 
Įspūdžiai iš kelionės į Pasau
linę Parodą ir, atgal. Tiesa, p. 
J. J. nusiskundžia, buk mes ne
patenkinti kam Naujienos ski
riančios tiek daug vietos jo 
žmonos nesocialistiniams straip
sniams.

Taigi savo nuomonę galiu 
pareikšti sekančiai. Gal bu*t aš 
klystu, bet aš permačiau tame 
aprašyme daug asmeniškumo 
ir bereikalingo pataikavimo 
proletarės, kuomet 1 faktinai 
ji yra priešingo įsitikinimo.

Vienok aš jos už tai nesmer
kiau ir dabar nesmerkiu, : ‘k 
kritikuoju, nes žinau, kad kri
tika žmogii'i žalos nedaro. Kaip 
tuomet, taip ir dabar sakau, 
kad geriau parašyti taip kaip 
buvo parašyta, negu kitos vb 
sai nieko nerašo., O kad gailė
tis “N.” skilčių, tai visai ne
maniau, nes jos yra mtisų mo
kykla ir mokytojas, taigi tu
rime jomis ir naudotis ir ne
pykti už kritiką. »• • •

Toliau tamsta, J-nai, rašai. 
Jeigu4 mes norime būti rimtais 
socialistais, tai musų pareiga 
yra tokias pažangias dr-jas ne
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marinti, bet Stiprinti. 1 Nors 
tamsta tiesą >sftkai, bet rašy
damas tą korespondenčją 
vo patarimą užmirkai, nes sh- 
vo korespondencijoje prirašiąi 
kur kas didesnę dožą chlbro 
formos, negu drg. A. 
liūnas 52 Nr. Keiėivio. 
mano pavardę tamsta, 
savo korespondencijoje 
minėjai, bet didesniąją tulžies 
dalį išliejai anf rnąho galvos, 
tbflėl aš negalėjau užtylėti ne
atsakęs. Gal būt gerb. “N.” 
skaitytojoms atrodys, kad aš 
turiu4 asmenišką piktumą ant 
p, Jakubynų. Bet nįeko pana
šaus nėra. Asiliškame gyve
nime aš juos gerbiu ir skai
tau geros širdies( žmonėmis, 
bet asmeniškas gyvenimas, ma
no nuomone, neturi būti mai
šomas su organiiaėihiu bėi po
litiniu1 gyvenimu.' įaigi tikiuos, 
kad p. Jakubynai 'bei kiti čia 

' * r . i

u

l’reciadienis, Kovo 7, 1934
k

suminėti asmenys nepalaikys tės jėgos, ir stfnki gyvenimo viskas yra gerai, ta visa nely 
tai, už asmenišką piktumą.

■ A.’ Frenzelis.

Kava
Nors 

J-nas, 
nesu-

PARENGIMAS LIETUVOS 
LAISVAMANIŲ ETINĖS KUL
TŪROS DR-JOS KUPIŠKIO 

KUOPOS NAUDAI

š. m.' vasario mėn. 25 d.. 
Toronte Lietuvių parapijos sve
tainėje kulturiečių ir šiaip pa
žangesnių lietuvių pastangomis 
buvo surengtas vakaras, kurio 
programoje buvo suvaidinta 5- 
ių veik, drama “Nuodėmingas 
Angėlas” ir priedui to parody
ta gyvas paveikslas “Kelias į 
šviesą”. Publikos buvo pilna 
svetaine, bet kadangi su lais
va įžanga, todėl pelno, kiek te
ko migirsti, nepilnai šeši dole
riai, kurie bus persiųsti Dr. 
Graičunui dėl pasiuntimo i Ku
piškį. A. F.

NAUJIENŲ” 20-T1ES METU JUBILIEJAUS 
ATSIMINIMAI
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Iš Rockfordo j Chicagą ir atgal
(ILGA, ILGA KORESPONDENCIJA)

Peckelioja Dr. P. G. Luomons
Pasiskolinęs žodį “peekelis” 

nuo Pustapėdžio (jus, gerbia
mieji, žinote tą žmogų kitu 
vardu, bet aš neatsimenu jo), 
nupeckeliosiu aš jums ilgą, il
gą korespondenciją. Nupecke 
liosiu savotiškai, aiškiai ir at
virai, visai nieko neslėpdamas. 
Bu'siu, taip sakant, atviras, nes 
be atvirumo negalima realiai 
dalykų nupasakoti. Gi rašyti 
tik vien 
jant, slepiant dalykus, 
aš negaliu padaryti. Aš bega
liniai myliu svajbnių gyveni
mą, laimes gyvenimą, vaizdų 
gyvenimą,

iš vaizdo, pataikau
to

meilės’ gyvenimą 
(romantišką savdi vaizde), pa
lečių kūrimo gyvenimą aukš-. 
tai ten plačioje erdvėje, tolimo* 
se dausose, tolimoje beribėj, 
kur miliardai žvaigždynų skri- 
įa, mirga ir žmogaus sielą vi
lioja. Tai yra tą gyvenimą, ku
ris pilnas laimės,'.pilnas žingei
dumo, pilnas svajonių, pilnas 
visko, ko tik žmogaus siela

Po

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalin'imui pečių 

. skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintu su ANCHOR Pain-Ex-. 
pelleriu skaudama vkta--kur Datą 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persistinks j pačias nesmagumu šakma 
ir palaimintas 'palengvinimas netrūkus 
ateis. ' <

Visuomet laikykite bonkutę Patn-Ex- 
peilerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kajna 35a, ir 7uc.— 
skirtingo didumo bonkutfis. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.
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aplinkuma, visi keblumai yra 
sunkiai stumiami į šalį, kad 
prisidėjus prie tikro žmogaus 
tobulinimosi, prie realaus pro- 
gresyvio žmogaus darbo, kad 
padarius nors ateitį, busimai 
gentkartei, kiek lengvesnę, kiek 
tobulesnę, kiek laimingesnę. 
Mėgstu ir tą gyvenimą, kuris 
žiuri į mane atviromis akimis, 
kuris kalba atvirais žodžiais, 
kuris atvirai bando mane su
prasti; kuris atvirai bando ma
ne įkąsti; kuris mane suvilia. 
Myliu aš ir tą pasaulį ir gy
venimą, kurį aš labai trokštu 
suprasti ir gal surasti jame 
sau tinkamą vietelę. Mylėčiau 
tą pasaulį, kur didelis “aš” bu
tų mes; kur mano 
musų; kur jo — bi^tų visų. 
Bet mano menkas samprota
vimas to įkyraus gyvenimo ne
galėjo ir negales suprasti, ir 
tos žmonių nelygybės visame 
kame sulyginti. Bet gal tas

trokšta, bet kuris dažnai pa
silieka tik svajonėmis, ir kas 
tikrame žmogaus gyvenime la
bai, labai retai išsipildo. Tie
są pasakysiu, aš, tur būt, iš 
prigimimo esu introvertas sva
jotojas, kaip psichologai sako. 
Mėgstu su dievais ir dievaitė
mis ten toli, toli plačioje erd
vėje gyventi.

Bet, antra verties, myliu kai 
kada ir su realu gyvenimu su 
sitikti, su tuo žmogaus ir ma
no paties gyvenimu, kuris vi
sai nėra panašus į svajonių ir 
žmogaus sielos sapnų gyveni
mą. Tai yra, mėgsti? ir tą gy
venimą, kur pąlociai yrą tik 
mažytes bakūžės, kur sielos 
troškimai laimes, atsimušę į 
realybės sieną,, virsta triūso, 
vargingu darbu, susikrimtimu, 
širdies skausmais, mVsivylifnu, 
lindėsiu ir karčiomis, karčio-
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mis ašaromis. Mėgstu ir tą gy
venimą, kur ištiestą ranka ne
sulaukia sau panašios. Mėgstu 
ir tą gyvenimą, kur ir menku

Greičiausia Kelione | Lietuvą
BREMEN

* EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havenė ir užtikrina patogų nuvykimų i KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMĘURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš
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RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENT’H STREET BATU HOUSE 

908-910 W®Rt 14th St. u.
naujų čtąvininkų priežiūra, naujai išremontuota 1» iŠmalevota. —
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOliGLAS BATHS

<514 16 W ROOSEVELT ROAT
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butų

gybe. Nes lygumoje negalėtų 
sroventi tas poetų romantiš
kas upelis, prie kurio pakran
tės gal sėdi jauna porelė ir 
pildo tą aktą, kuris mus pada
ro tokiais, kpkiais mes esame 

tave ir mane.
Myliu4 pasaulį tyrą, pa

saulį platų —
Pasaulį pilna

skausmų.
Pasaulį ščyrą, 

daug metų....
Pasaulį mažą,

gyvenu.
(Bus daugiau)

žmonių

pasaulį

kur aš

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir

PARDAVINĖJAMA SEKAMOSE VIETOSE

Tbis Seal 
Ouaranteęt . 
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MIKE BISTRAS, 1112 S. Ganai Street 
TONY PECKAITIS, 1635 S. Canal Street 
ADOLPH KRAUJAMS, 2014 Canalport Avė. 
P. CIKERES, 549 West 18th Street 
BILL PUŽAUSKIS, 645 West 18th Street 
CHAS SHATTAS, 1843 S. Halsted Street 
PETE VAICHUNAS, 18tli Street and Peoria 
M. PICUNAS, 1315 Newberry Avė.
STANLEY RŪKAS, 7200 So. Green St.
G. NVERTELIvA, 925 E. 7?flu%treet, 
SKNVOftCH’Š ’TAVfeRbf, 10614 S? AVcstcrn / 
FRANK ZELENSKIS, 3211 W. liltli Street.

Oshkosh Old 
Lager Beer

Del naminio pristatymo arba dėl specialių įvykių 
Telef oliuokite:

Canal 8260
527 WEST ROOSEVELT RD.

This lulvortimmient is not tntended to dffer vhfskcy for Mln W delivęry in 
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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

GRIPSHOLM

.. Balandžio 11 d.
Klaipedon per Rolterdamą

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

...................... Gegužės 28 d..
Tiesiog Klaipedon

BERENGARIA ......................... Birželio 16 d.
Klaipedon per Southamploną

GRIPSHOLM ..................    Liepos 3 d.
Klaipedon per Gothemburg

STUTTGARD .........  Liepos 12 d.
Tiesiog Klaipedon

WASHINGTON ...............  Rugpiučio 1 d.
Klaipedon per Hamburgą

Laivai Gripsholm ir Stuttgard plaukia tie
siog Klaipędon be jokio peršėdimo.

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

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Del Informacijų Kreipkiles į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. . ^ Chicago, III.1739 So. Halsted St.
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WarehotiM Kaina

members

W. S. Landor.

įOPGOŪŪ^

ŠIO VYRO DARBAS YRA PARDUOTI

GERIAUSIA DEGTINE CH1CAGOJEakiniu išpardavimas Kišeninės Radios

100%

Perka seną 
dainų gražus 
vai. po pietų

Club 
prie

One 
this

Should 
have the

ĮMOKĖ 
JIMO

H ".nm 
^UuiT"

būt the 
a joke

Gulbransen 12 tūbų su laikrodžiu 
Radio ...............................................

5 Tūtų Midget Radios

Dienų
BANDYMUI

Bara už naujo poli 
tikos klubo įsteigi 

mą Roselande

Kovo 
vagiliai įėjo j K, Gra-

, tas visa- 
kurie nesi-
— kągi jie

Ne vienas kalnų nenu-

— Kovo 
Brighton 

netikėtai Senas 
kad pirmadienį

George with 
right? 

Bru*no Belec-

Pirmutinis toks kon 
certas tarpe Chica 

gos lietuvių

K. Gramontui pada 
re “hold-upą”

Quote Dept.
Those who appear thei most 

innocent and godly, are the verv

Valdžios agentai 
ieško mėnulio 

spindulių

Each week Pirmyn gets 
more popular and, at the šame 
time, inereases its membership.

Pradėkime daugiau 
veikti

| GERB. Naujienų skaityto* 
j oš ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

are asked to at* 
rehearsals each

Ii ----------------- ----------------—

we *recommend Contestant 
Frank Bulaw as Ihe one most 
worthy of receiving it. Ile will 
also take care of any ads that 
you might wish to rųn 'in Nau-

Po keleto nebrangių pašauki
mų jis bus jau padaręs kai 
kuriuos vertingus pardavimus, 
pasiekęs didesnę teritoriją su 
mažesnėmis išlaidomis, negu 
asmeniškai atsilankydamas. Vi
sa tai jis atlieka pačiuose pa
vėsiuose fabriko, kurio ratai 
sukasi truputi greičiau dėka 
orderių, kuriuos jis pasiekia ir 
gauna per telefoną... Mažes
niais pardavimo kaštais ir len
gviausiomis pastangomis.

BRIGHTON PARK 
5 d., teko lankytis 
Parke. Bet 
Petras manė.
bus galima padaryti biznį toje 
kolonijoje. Panašiai galvojo 
Dėdės Šamo ir valdžios agentai.

štai, iš nežinių du vyrai įėjo 
į Millerio alinę, 43rd ir Western 
avenue. Pasirodę' žvaigždes iš
siėmė pluoštų varantų ir pareiš
kė, kad jie yra įgaliuoti Dėdės 
Šamo apžiūrėti visų namų ar 
nėra kur liekanų prohibicijos 
laikų mėnulio spindulių.

Teisybė, jie ir išžiūrėjo ge
rai netiktai aludę, bet ir kam- 
baritfs ąnt viršaus ir namo rū
sį. Bet nieko neradę susėdo 
j Hudsonų ir nuvažiavo toliau 
medžioti “spindulių”.

—Senas Petras.

11 Vprlglit I 
Pianų

Via! žinomų U-l 
cUrbys&ų, var-| 
toti. Parduoda-1 
mt tik už cash' 
Juru pasirinki
mui _ po »9

atsibus sekma 
7:30 vai 

Women’s 
llth St.

Saturday Pirmyn 
journeyed to Evanston, by the 
dozen, to attend a dinner dance, 
given by Naujos Gadynės to 
honor its director, George 
Stephens. We can safely statė 
that the number z of Pirmyn 
members exceeded that of Nau
jos Gadynės. Yet, despite that 
fact, partisanship was shown 
and PirmyiVs presence was not 
acknowledged by the master of 
ceremonies, the president, we 
are told, of Naujos Gadynės. 
Noticing this breech of eti- 
ųuette, and sportsmanship, the 
Pirmyn Indians made known 
their presence. in their usual 
definite manner. Brooks, Chuck. 
Felix, Stanaitis, Bittybit, and 
others succeeded in creating 
some enthi/sia^m, at Pirmyn’s 
table, at least? Pirmyn’s C. F. 

: Stephens succeeded in telling 
the crovvd that his chorus was 
present, būt it was already too 
late — they knew it... Hąts off 
to Mary Johnson who, waiting 
on the tables, decided to serve 
Pirmyn first... also to Cleo 
Stone, who rushed to her as- 
sislance... and to Frank Ja!ka- 
vičius who was joking when 
he put on an apron — 
cooks could not take 
and made him ,work...

The Pirmyn Girl’s Trio, An* 
netta Stcrm, Albina Trilik, anc 
Steila Rimkus conspired with 
Amelia Razmus to rob every 
boy on the floor during the 
robbers’ dance... The Millers 
wcre present i n corpore. Ber- 
nie with Mary G 
Josephine, and Helen 
Al with Alice 
kis succeeded in defeating Mr. 
Miller at a game of checkers; 
Mr. Miller has been Champion 
of Cicero for the lašt several 
years, būt feli at the hahds 
of ą Pirmyn youngster...

Joniškiečių L. K. Klubas lai 
kys savo susirinkimą penkta
dienį, kovo 9 d. 1934, 7 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite 
pribūti, nes yra labai svarbių

Ir patyrimas išmokė jj kaip. 
Jis sėdasi prie savo deskos su 
esamų ir numatomų kostume- 
rių sąrašu ir telefonuoja kiek
vienam iš jų. Su reguliariais 
savo kostumeriais jis kalbasi 
lengvai, svarsto jų problemas ir 
reikalus taip veikliai, tartum 
matytų juos kitoj deskos pusėj. 
Naujiems prospektams jis pa
tiekia savo biznio pasaką gy
vu, įtikinančiu budu.

ĮET»Ie pantnbėtlnl nauji inHtrumental yra pa- 
mti ifi reguliaraus Htako hu pilnu, tur- 

urtlHtiAku dezainu ir gražiai išbaigti. Tau 
e f. o. b. i A warehouee. NauiausiOR madot

' .VHIIll

men who do the most mischief 
and hold the fewest observ- 
ances.

TeULafayettė 2114 
to offer wh!fJkey. fpr naln or delivery in 
orein the advertislng. sale or ubo.

ROSELAND 
kitopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šiandien, Palmer Parko 
svetainėj, 7:30 vai. vakare.

Susirinkimas, nors ir papra
stas kaipo mėnesinis, vienok 
labai svarbus kuopos nariams, 
todėl geistina, kad visi daly
vautų.

Kaip jau žinoma visiems, ba
lius yra rengiamas balandžio 
21 d., Balchuno svetainėj. Mi
nimas balius, tai bus pirmas 
parengimas po kuopos persi
organizavimo.

Baliaus rengimu*, matyti, 
daug narių yra patenkinti, ir 
pasižada daug pasidarbuoti, kad 
jisai, kaipo pirmas, butų pa
sekmingas. Kai kurie nariai pa
sižada parduoti iškalno po ke
letu tikietų, reiškia, pasikvies
ti savo draugus pabaliavoti. -

Baliaus rengimo komisija 
prašo visų kuopos narių pri
sidėti prie platinimo tikietų 
pirm baliaus, taip kaip dau
gelis jau pradėjo tikietus pla
tinti.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti susirinkime kovo 7 d. ir pa
siimti tikietų.

J. M. Pučkorius, pirm.

reikalų dpsvarstymui. Asme
nys, kurie norite įsirašyti į 
klubų galite ateiti, nes klubas 
yra nutaręs naujus narius pri
imti be įstojimo mokesties. Me
tinė mokestis yra tiktai 2 do
leriai metams, nariui mirus iš
mokama iš kasos $50.0(1 ir 
15 dol. vertės gėlių nuperka
ma. Suteikiamas ir kitokis pa
tarnavimas už tokių maža mo
kestį. Aš kviečiu visus ateiti 
į susirinkimų ir prisirašyti.

Lašt week’s new members 
were Alfreda Grigonis, Aldona 
Jurgaitis and Josephine Balsis. 
Welcome.

Jacąues Grandmesnil.

Wine and Liquor Co., Ine
4250 Archer Avė., 

This ądvertisemont is not ii 
arty statė or commui

Teko man sužinoti, kad p- 
nios Bronės Drangelienės (Bar
bara Darlys), Chicago Civic 
Operos dainininkės, koncerto 
programas bu‘s labai nepapra
stas iš keleto atžvilgių.

Apart Operos arijų, bus dai
nuojama daug lietuviškų dai
nų, keletu kurių dar turbut 
nesate girdėję.

Taipgi p-nia Drangelienė 
mums savo žavėjančių balsu 
padainuos keletu dainų rusiš
kai, angliškai, vokiškai ir ita
liškai. '

Galiu užtikrinti, kad šis pro
gramas patiks seniems ir jau 
niems.

Koncertas 
dieny, kovo 11 
kare, Chicago 
Teatre, 72 E. 
Michigan Avė. Gera Muzika Reikalinga Namuose

Ar jus žinote, kad su moderniška radio su phonografu— 
kombinacija jus turite muzikų visados kokių tik norite 
ir viso pasaulio artistai jums tarnauja? Jus galite palin
ksminti svečius, draugus ir turėti šokių muzikų visados 
gatavų, kada ūpas užeina šokti. Ar jus žinote, kad yra 
radio kombinacija, kur jus patys galite įkalbėti ar įdai
nuoti rekordų ir jį pasiųsti savo draugams pasiklausyti?

Ar jus patys girdėjote kaip skamba radio programai 
iš kitų kraštų: Londono, Berlino, Maskvos? Ateikite į 
Budriko krautuvę. Jums visados bus suteikta proga pa
matyti tuos naujus radio išradimus ir savo ausimis iš
girsti muzikų iš užjūrio.

Nauja RADIO kombinacija R; C. A. 9 tūbų. Rekordus 
maino automatiškai, dabar $ 99.00
Nauja Radio Kombinacija. Groja rekordus, jrekorduoja 
— padaro jūsų kalbų ir dainų ^1 71 Q rtft 
ant rekordo ........................................... I 4vaUU

Naujos Philco 44 modelis, pagaunantis viso pasaulio 
stotis. Globus ir Radio log. $OO AA
Viskas už ........    VUiUU

Philco Baby Grand Naujas $g'Q 00
’69J0 
12.00 
•6.95

Senų radio,

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė

756 West 35th Street .Telefonąs 1

any of our readers 
intention of entering 

subscription to Naujienos,

Bet “mėnulis” nebešviečia 1 
lerių alinėje, jie patyrė

The Stephens’ Concert
The Stephens* Annual Con

cert will be given at the St. 
Agnės Auditorium the 18th of 
this month. This affair draws 
a larger crowd each year. Now, 
for the first time, guest ar- 
tists will partieipate in their 
concert in the persons of Pir
myn, Kenosha, and Naujos Ga
dynės Choruses. In order to be 
better prepared for this affair, 
becausę of the competition in- 
volved, Pirmyn will have two 
rehearsals a week, on Wednes- 
days and Fridays, a t Gage 
Park. Espėcially for this affair 
the choru’s is learning severa: 
new numbers from Lithuania. 
Ali members 
tend both 
week.

Atsilankiau pas Antanų Jo
cių, 135 E. 114th Plhce, su 
Naujienų reikalais. Jocius nu
siskundė gyvenimo aplinkybė
mis. Jam, kaipo bedarbiui yra 
labai sunku* gyventi. Jis man 
nurodė kelis savo draugus. Už 
tai jam ačiū.

Jocius yra labai geras auto
mobilių mekanikas. Jeigu kam 
reikalinga, galite atsikreipti prie 
jojo, o jis sutaisys sugedusį 
jūsų automobilį. Taipgi jis tu
ri cash registerį, kuris kaip 
naujas. Kam reikalingas prie 
biznio, galite pamatyti. Jis ati
duos registerį visai pigiai. Jo
cius taipgi turi savo rankų dar
bo “Wheel-Barių”, kurie yra 
tinkami prie namų dėl anglių 
suvežimo į skiepų arba kito
kiems reikalams. Kam tokie 
daiktai reikalingi, galite pasi
pirkti ir parengsite lietuvį be
darbį, kuris vargsta su visa 
šeimyna. B. B.

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento.

Pradekite Mokltl 
(JKGt’ŽRH 

MftNEHY

Nurodo, kad dviejų gyvuojan 
Čių užtenka

vertė, nieko nepadarys nei nau
jas klubas, jeigu nebirs suta
rimo tarpe visų. Mano supra
timu reikėtų visiems iš vieno 
dirbti. Tokiu būdu galima dau
giau naudos turėti, negu* ki
taip darydami.

Vizitas Lašt week an artiele, 
titled “A Thousand. To 
Shot”, was inserted into 
column without our consent, 
even without our knowledge< 
Despite the fact that the in* 
tended targets of the verbai 
shots might have earned this 
retur t, it was not and is not 
our policy to indulge in any 
personai mud-flinging or vulgar 
dispute in this column as long 
as our signature appears on 
the bottom of it. In the future, 
we emphatically insist, please 
send all contribs to your pa- 
ragraphist. Ali those appear* 
ing without our consent or 
knowledge will be disowned. 
As long as your paragraphist 
edits this column he will in* 
sist on reserving the privilege 
to judge an article’s vvorthi- 
ness to appear in it.

SLA. 139 kuopos 
atydai

. DIDELIS 
PASIRINKIMAS 

įvairią Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

BRIGHTON PARK 
4 d 
monto alinę, 4535 South Rock- 
well street, apie 10:15 vai. va
kare. Sueiliavę visus pirkėjus 
ir namiškius prie sienos, pasi
grobė apie $50.00 pinigais. Ap
leidę alinę susėdo į automobilį 
ir nuvažiavo savais keliais au 
grobiu. Plėšikai buvo apsigink
lavę.—Senas Petras.

Mes parduodame 64 rųšis degtinės.-. Labai daug parduo' 
daine O. F. D. 90% maišyta ir Chief Black Bird 
degtinė (štraight whiskey). Taipgi parduodame 4 rųšių 
romų. Pristatome į' visas dalis miesto. Del kainų, rųšies 
degtinės ir Romo, pašaukite musų atstovų BRUNO VEN
CKŲ, jis jums maloniai patarnaus.
•* r • '♦

Parduodam tiktai alinių savininkams (wholesale) kai
nomis.

OLD FORT DEARBORN

tinmi tonu
pykitft. plfnivv ..... M. .n t. ...10.7. X.
Grand ir Upriirht pianų konstrukcijoH. Rpoolallai pabūda
vom dfd maži) apartmentų ar namų nu mažai vietos.

Galutinai Numuktos Kainos—IBsImainyklto savo seną Planų

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE
South Ashland Ava. and 39th St.

ROSELAND. — čionais gy
vuoja du lietuviški klubai. Ge
resnės Valdžios ir buvęs Re- 
publikonų klubas, kuris pasi
vadino “nepriklausomu”. Tiedu 
klubai indorsavo Kumskį į 
County komisijonieriaus vietų, 
bet jis atsimokėjo jiems už tai, 
sutverdamas nauja klubų, 
kuris visai mažai reikšmės tu
rės. šitie pirmieji du klubai 
nuo daugelio metų gyvuoja ir 
yra stiprus. Kam reikėjo nau
jų klubų tverti ir ką jisai gero 
padarys? Kartais iš didelio de
besio mažai lietaus birna. Tas 
pats gali atsitikti ir čionais. 
Pereiti aldermono rinkimai pa
rodė, kad kas nesiskaito su bal
suotojais ir klubais 
dos pralaimi. Tie, 
skaitė su klubais, - 
gavo

Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų, 
pianų arba phonografu priimam į mainus

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

BUDRIK JEWELRY STORE 
3343 S. Halsted St

Taiso laidžrodėlius. Parduoda akinius, 
auksų moka cash. Lietuvių muzikos ir 
programas NEDALIOMIS nuo 1 iki 1:30 
iš WCFL stoties, 970 kil.

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI
Sąlygos $1.50 į Savaitę Į

Didelės Dirbtuvės Įsaką Išparduoti
VISAI NAUJI ««j~
Maži Upright $
PIANAI

Sųlygos $ld)0 į Savaitę I

Automobilių pn- 
SlRtatyniHH Dvkal 
JMgli J1|R VlIŽillO- 
juto nu t ornobili u, 
tai ntvažiuokltn 
su visa Havo Sui
ma h- gnlMt, pa- 
HiHtatyli dykai. ___________ . ______
Atdaru TEKA, KETVIRTAI). Ir l’KNKT AI)1Ė5i Y*“ 

Nuo 1) vai. ryto Iki 1) vai. vakaro.
Paimkite Aiihland Avė. gntvokar( iki 

j TrysdcMnit-HoiitintoH irt.

f įSA IIP® S IR Si SI TaupykliųMbI nra m !■ įDj MM EB tas m ža MA. NH .h-igu ji)H arlimoj ateity manote
U’ ’ MHM H EI M |® MM persikt'.'instyti. mes galime t>:<-

Sm u®“ SsryM Hį |n Kg Įy* Hilmti jusi) semi Pianu ir pri-
T1 Ki 1 BrA ■ I 1 L BN Efl mB mat ĮSI IBM Statyti jums liauja II" to kaip'Ijjį ffflį |M M MmKv ' M jus persikrausi vsite vle-

PIANO!&

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS

DUODAME

NATIONAMANK
Halsted St. ir 19th PI 

Narys FEDERAL
IN SU R A N CK KORPORACIJOS

i
■ <
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NAUJIENOS, Chicago, pį Trečiadienis, - kovo 7, 1934

Apžvalgą

nereikia

antras
Bijau, — sako jis.

tai

ku-

NAUJOS BYLOS MASKVOJE

PASIGENDA ŠTEMPELIO

uz mane,

nepersižegnojęs užmi tariant

pasiėmiau

■<

■’r^.

buvo drėg
nino reikštis 
tai t,uo pa- 

- atsidūrėme

kurios j 
taip” arba

8c 
18c 
75c

skubiai likviduojami civiliniai dar- 
CWA. Kas savaitė CWA atleidžia 
Chicagoje ii’ kituose miestuose ir

88.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

' — klausia 
sakau iš pat:

t

f

į1

savo
Nebijok, — raminu 

tavo Lolita yra taip pat 
kaip ir daug kitų mer- 
- ji susiras už tave

remia tuo, kad federalinė valdžia, girdi, neprivalanti 
kištis į valstijų (šteitų) reikalus.

Bet juk valstijos turi konstitucijos pataisų patvir
tinti, ir jeigu jos jų patvirtįna, tai kokia čia joms gali 
būti skriauda?

u i

Naujienos eina kasdien, lAakirlant 
sekmadieniua. Leidiia. Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
Q1 Telefonas CANal 8600.

■> 1

nulipti nuo

ir leidėjams linkime ir 
sėkmingai darbuotis 

žmonių gerovei.”

“socializmo” yra pakan
tai — Maskvoje. Tenai 
vadinama “socializmu”.

> ,■■■»— -y, i n*............

AL SMITH VČL IŠSIŠOKO

•• A. i.., V>. a

ginos nemoka flirtuoti? 
a,

CIVILINIAI DARBAI BUSIĄ PAKEISTI 
VIEŠAISIAIS

reikaluose taria savo 
žodį ir visur savo rim- 
pastabomis padeda lie- 
liąudžiai rimtai orien- 
politikos ir kuli liros

“DARBO FRONTO” 
SVEIKINIMAS

Sapnas.
vaikštau po krūmus ir

UžaUalcymo kaina t
Chicagoje — paltu:

Metams
Pusei metu
Trims mėnesiams _
Dviem mBnesiams ______
Vienam minesiui ______

Chicagoj per iineiiotojus: 
Viena kopija .

Savaitei ——____ _____
Menesiui

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paltu:

Metams •7.00
Pusei metu - ------------ ---------- 8.50
Trims menesiams 1.75
Dviem minusiems________  1.25
Vienam minesiui _____ _ .75

Lietuvon ir kitur aiaieniuoee 
(Atpiginta)

Metams ----------------------- — 58.00
Pusei metu ___ ________ ___ 4.00
Trims minesiams _________  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu au uisakymu.

Subscription Rates:
•8.00 per year in Canada
•7.00 per year outside of Chicago
•8.00 per year in Chicago
8c per copy______________________

Entered as Second Class Matter
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. UL onder the act of 
March Rrd 1879

NAUJIENOS
fhe Lithuanian Daily Nėwa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
' Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS ČIA TAI “SOCIALIZMO” SU 
KĄUPU

......
■
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šiuo tarpu yra 
bai, kuriuos tvarko 
tūkstančius žmonių 
miesteliuose. Iki galo šio mėnesio administracija ketina 
atleisti visus pusantro miliono žmonių, kurie dabar 
gauna algas iš CWA. Bet CWA galva, Harry L. Hop- 
kins, sako, kad tie žmonės tuojaus busią vėl pasamdyti.

Valdžia plakuoja dar šį pavasarį pradėti viešuosius 
darbus, kuriuose bedarbiai turės uždarbį. Vadinasi, iš 
CWA darbininkai bus perkelti į PWA.

Valdžios planai taip dažnai keičiasi, kad sunku ir 
suprasti, kuo tie “viešieji” darbai skiriasi nuo “civili
nių” darbų. Veikiausia jie skirsis tuo, kad jie bus ge
riau apgalvoti ir pastovesni.

“Naujienoms” jau teko nurodyti, kad vadinamus 
civilinius darbus valdžia pradėjo vykinti paskubomis, 
neturėdama aiškaus programo. Dauguma tų darbų tik
rumoje buvo niekas kita, kaip tiesioginis pašalnos teiki
mas bedarbiams. Patys projektai, kuriems bedarbiai 
buvo samdomi, dažnai neturėjo beveik jokios vertės.

Taip tęstis, žinoma, ilgai negalėjo. Jeigu valdžia iš
leidžia šimtus milionų dolerių darbams, tai tie darbai 
turi pagaminti ką nors tikrai naudingo kraštui. Reikia 
tikėtis, kad viešųjų darbų programas bus paruoštas 
rimčiau.

Bolševikai vėl rengįsu dideles “sabotažo” bylas.
Jų bus keturios. Bylų priežastis — geležinkelių ne

laimės, atsitikusios vasario mėnesį ir pradžioje kovo. 
Paskiausioje tų nelaimių, kovo 4 d., susikųlė du Mask
vos priemiesčio traukiniai, užmušdami 19. žmonių ir 
sužeisdami 44.

Už nelaimes Stalino valdiniai turi atsakyti krimi
naliame teisme. Nes jeigu atsitinka nelaimė, tai sovietų 
valdžia įtaria, kad kas nors atliko piktadarybę.

Kada Rusiją valdė “Dievo pateptas” caras, tai val
džia sakydavo žmonėms, kad nelaimes duoda Dievas — 
už žmonių nuodėmes, žuvusieji būdavo palaidojami su 
bažnytinėmis ceremonijomis, o paskui valdžia pasam
dydavo inžinierius ir darbininkus pataisyti tą, kas ne
laimėje buvo pagadinta. 1

Bolševikai į “Dievo bausmes” netiki, todėl jie kal
tininkų ieško tarpe žmonių. Už tas geležinkelio nelai
mes ji traukia atsakomybėn darbininkus, kurie valdė 
lokomotyvą, tvarkė signalus arba prižiūrėjo kelią.

Keistas dalykas, kad buržuazinėse šalyse tokių by
lų nebūna. Jeigu, sakysime, įvyksta didelė geležinkelio 
nelaimė Amerikoje, tai daroma tyrinėjimas. Nukentė
jusieji dėl nelaimės traukia atsakomybėn geležinkelio 
savininkus, reikalaudami iš jų atlyginimo, ir jeigu pa
sirodo, kad kalti buvo geležinkelio darbininkai arba 
tarnautojai, tai geležinkelis užmoka nuostolius. Bet ne
girdėt apie tokį atsitikimą, kad geležinkelis įtartų savo 
darbininkus, kaipo piktadarius, ir kad jie butų pašaukti 
į kriminališką teismą, kur kaltinamam grasina sunkios 
kalėjimo bausmės arba net mirtis.

O Rusijoje toki dalykai dedasi. Neva darbininkų 
valdomoje šalyje, kuomet įvyksta nelaimė, tai metama 
kriminąiizmo dėmė — darbininkams! Bolševikų proku
roras liepia žvalgybai suareštuoti geležinkelio tarnau
tojus ir pristatyti į teismą, kad jie įrodytų, jogei jie 
nėra piktadariai.

Tuo gi tarpu tikrieji šitos rųšies nelaimių kaltinin
kai paprastai sėdi aukštose vietose —- administracijoje, 
arba dar aukščiau: tose įstaigose, kurie administraciją 
skiria. Jeigu ant geležinkelių pasitaiko daug nelaimiu 
tai aišku, kad yra netikus sistema, ir turėtų būt bau
džiami tie, kurie tą sistemą įvedė ir palaiko.

Rygoje einąs socialdemokra- 
tiškas darbo žmonių laikraštis 
“Darbo Frontas” labai gražiai 
paminėjo “Naujienų” 20 metų 
sukaktuves. Trumpai pažymė
jęs, kaip “Naujienos” pradėjo 
eiti 1914 metais ir kaip jos iš 
savaitraščio pavirto dienraščiu, 
rygiškis lietuvių darbininkų 
laikraštis sako:

“Ir nuo to laiko ‘Naujie
nos’ per visą itą lietuvių tau
tos audringą ir įvykių pilną 
gyvenimą — stovi drąsiai 
lietuvių liaudies reikalų sar
gyboje ir visuose darbo žmo
nių 
svarų 
tomis 
tuvių 
tuotis
srity j. Drąsiai ir energingai 
‘Naujienos’ gina lietuvių dar
bo žmones nuo klerikalizmo 
ii’ fašizmo ištiestų žabangų 
ir todėl nestebėtina, kad 
Amerikos lietuvių gyventojų 
dauguma yra nuoseklus de
mokratai.

“Per šių 20 metų laikotar
pį Amerikos ‘Naujienų’ at
liktas darbas yra didelis in
dėlis lietuvių darbo žmonių 
politikos ir kultūros srity j.

“Nenuilstamiems ‘Naujie
nų’ redaktoriams, bendradar
biams 
toliau 
darbo

Kur 
karnai, 
viskas 
Stato bolševikai fabrikus ir gi
riasi, kad tai “socialistinė sta
tyba”. Steigia valdiškus dvarus, 
į kuriuos suvaryti ūkininkai 
dirba po komisarų priežiūra, 
kaip baudžiauninkai, o sovietų 
laikraščiai rašo, kad tai esanti 
žemės ūkio “socializacija”. Bol
ševikų Žvalgyba pristato šim
tus tūkstančių politinių kalinių 
ir nusavintų ūkininkų (“ku- 
lokų”) kirsti medžius šiaurės 
miškuose arba kasti kanalus, ir 
visa kazionoji Rusijos spauda 
šaukia, kad tai esą “socialisti
niai” darbai.

Per daugelį metų musų da
bartinės “sklokos” lyderis 
Pruseika pats skelbė lietuviams 
darbininkams to rusiško “socia
lizmo” evangeliją ir įtikinėjo 
juos, kad vienintelė šalis, kit-

nęje esąs vykinamas tyras so
cializmas sulig Markso teorija, 
tai — sovietų Rusija. O jo bu
vusieji vienminčiai ir bendra
darbiai, Bimba, Andriulis, Mi- 
zara ir šolomskas, da ir dabar 
nesiliauja tą evangeliją skelbę. 
Pruseika tačiau pastaruoju lai
ku jau ėmė abejoti apie tyrojo, 
bolševikiškojo “socializmo” ge
rumą. štai jisai savo “Naujojo
je Gadynėje” rašo:

“Iš J. Stalino prakalbos 
(žiūrėk ‘Moscow News\ 3 d. 
vasario) patiriame; kad 1929 
metais Sovietų šaly buvo 34 
milionai arklių, o pernai tik 
16 milionų.

“Raguočių gyvulių buvo 68 
milionai,. o 1933 metais — 
38 mjlionai. Avių ir ožių bu
vo 147 milionai, 1933 metais 
beliko . 50 milionų. Kiaulių 
buvo 20 milionų, o beliko tik 
12 milionų.”
šitos skaitlinės reiškia kata- 

stroflngą Rusijos ūkio smuki
mą. Tokių milžiniškų nuostolių 
ekonominiam krašto gyvenimui 
nėra padaręs, tur būt, net pa
saulio karas, kurių jam padarė 
Stalinas. Bet IPruseika mano, 
kąd tai vistiek socializmas, nes 
taip rodo štempelis, kurį varto
ja bolševikų diktatorius.

Minėdami “Naujienų” 20 me
tų sukaktuves, klerikalai mus 
apmelavo, o bimbiniai komu
nistai apsiputoję išplūdo. Da
bar pasigirdo balsas ir iš ko
munistiškos “sklokos”. Jos ta
riamas idėjinis vadas (bet tik
rumoje biznio agentas), L. Pru- 

peržiūrėjęs jubiliejinį 
pastebėjo

Joseph Simonet.

Kaip aš praleidau šventadienį
Vakar, šeštadiepj, apie 9-tą 

vai. vakaro, pasibeldė j duris 
jaunas ispanas ir pasiprašė į 
vidų. Aš daviau jam savo su
tikimą ir jis įėjęs sako r Štai 
laiškas mano favoritės para
šytas anglų kalba, nesuprantu, 
ką ji rašo. Ar nebūtum toks 
malonus ir ar nepaaiškintum 
man esančius jame sekretus?

Aš pažiurėjau į tą jaunikį ir 
gardžiai nusijuokiau. Apleipo 
juokais ir jis. Man patinka tas 
ispanas, tai pilnas gyvybės ir 
energijos vyrukas.

Kaslink paties laiško, tai tu
riu pasakyti, kad aš nesu ang
lų kalbos specialistas, bet vis 
tiek už tą ispapą daugiau su-

tukęs kunigas ir, padavęs savo 
riebią rankutę mano kompa- 
nijonui, pasisveikino. Po to 
“Old Bachelor” perstoto jam 
mane kaipo draugą, ir aš pa
davęs jam savo griešną ran
ką taipgi pasisveikinau. Pasi
rodo, kad jiedu geri pažįsta
mi. Kunigėlį paprašėme atsi
sėsti; mielai sutiko ir taip visi 
trys linksmai pabaliavojome.

Po neilgo laiko musų sve
čias atsisveikino ir nuėjo savo 
keliais, o aš jį lydėdamas aki
mis pamislijau: “Kaip gražiai 
ir teisingai išsipildė mano sap
nas.”

Dabar aš esu labai susirūpi
nęs (suįdomintas) sapnininko 
naudingumu. Aš manau, jog 
turėsiu jį būtinai įsigyti. Esu 
tos nuomonės, kad Havanos 
katalikų susaidės knygyne jį 
bus galima gauti. Reikės užsi
sakyti.

Bachelor” užsitraukė didelį 
durną ir, nesukosėjęs, jį išpū
tė. Aš pradėjau nerimauti ir 
nekantriai laukti atsakymo.

—Iš kur tu ištraukei tokį 
klausimą?—stebisi jis, ir tuo 
pačiu kartu jo plati burna 
prasižiojo, sušvitravo jojo di
delis aukso dantis, o jis juo
kiasi. Aš pradėjau įrodinėti, 
<ad čia ne “džiokas”, o tikra 
gyvenimo tiesa, ir pasakęs,, 
labai širdingai į jį pasižiurė
jau.

Matyti, jis mane suprato. Jo 
veidas pasidarė rimtas ir jis 
pradėjo: Matai, sako, šiame 
klausime yra du punktai, ku
rių vieną su antru
sumaišyti. ;/Pirmas punktas: 
yra merginų rųšis, 
klausimą atsako “I 
“ne”. Ir kaip jos nesakytų, — 
vistiek jų gyslose subanguoja 
karštas kraujas, automatiškai 
išsimuša į viršų ir skaisčiai 
raudonai nudažo jų skruostus. 
Vadinasi: jos dar teisybės ne
moka paslėpti. Kitaip tariant, 
jos skaitosi dar tos gėlės, iš 
kurių nėra sunkusi medaus 
nei viena bitė.
Antras punktas: Reiškia, an

tra mergintų rųšis. Skiriasi jos 
nuo pirmos, kaip dangus nuo 
žemės. Joms ir raudonuoti 
nereikia, bet ir į klausimą 
neatsako. Jos tik priduria, 
kad čia yra jų biznis ir joms 
tik vienoms apie lai žinoti. 
Trumpai suglaudus, 
punktas yra praktiškesnis už 
pirmąjį.

šventa tiesa, pamaniau sau. 
Sužinojus šią merginų paslap
tį, man pasidarė viskas aišku 
kaip ant delno, todėl skubiai 
padaužiau jam į petį ir galvos 
lingavimu išreiškiau jam savo 
pasitenkinimą.

Aš turėjau dar vieną “užsi- 
senėjusį” svarbų klausimą, 
būtent: “Kodėl merginos bu
čiuodamos vaikiną užsimer
kia?” ir norėjau jo klausti, 
kad ir šią paslaptį man išaiš
kintų. Bet kaip tik tuo laiku 
“Old Bachelor” atsistojo, pra- 
žiodė burną, iškėlė rankas ir 
pasistiepdamas į viršų sako: 
“Na, eisime kur pasivaikščio
ti.”

Aš, prisiminęs apie tai, pa
žiurėjau į laikrodį ir matau, 
kad jau U-ta vai. ryto, todėl 
šį svarbų klausimą palikau 
neišrištą. Palikę kambarį, išė
jome į lauką.

Ekskursija”.
Kad paįvairinus ekskursiją į 

plaza, vadinasi, į pliažą, tai 
mudu išnuomavome po dvira
tį ir apžergę balnus pradėjo
me joti. Man patinka dviratį 
minti ne dėl to, kad jis dvira
tis, bet dėlto, kad jį minant 
žmogus daugiau pasimankšti
ni, pasitreniruoji ir įgauni 
stiprias kojas. Na, o turėti sti
prias kojas man patinka, nes 
jeigu kurtais kas “uždegina” 
bėgti, tai jos nepavargsta.

Kai jau musų nugaros nuo 
dviračių minimo 
nos ir ant kaktų 
rasos karoliukui, 
čiu kartu mudu 
pliaže.

Vos spėjome 
“arklių”, kaip štai, ir truputį 
atvėsti. Nes, girdi: sušilusiam 
lįsti į vandenį nepriimta ir, 
be to, dar mums juk reikia 
pailsėti, tai ir gydytojai neuž
ginčija, nes kiekvienas veiks
mas turi saiką.

Aš jo pasiulijimą “vienbal
siai” priėmiau.
Netikėtas sapno išsipildymas.

Pasukome tuojaus į ten pat 
stovėjusį didelį amerikonų na
mą, km’iame paprastai netru
kta prąšpiatnumų ir vietos 
atsikvėpti yra.

Atsisėdople prie mažo sta
liuko, o c am ar eras atnešė kiek 
vienam po butelį maitino, ir 
kadangi mano komarotas nie
kuomet iš karto su buteliu ne
pasitenkina, taj jam, kaipo 
pridera, atnešė ir kęipą vyno.

Vos tik pradėjome lenkti tą 
gąįvjpgųtį sky|timg, kaip štai 
prieina prie stalo gražiai nu-

labai apsidžiaugiau, kad 
buvo tik sapnas.

Rylas.
Mano bendras, kubanas,

ris tame pačiame kambaryje 
su manimi gyvena, klausia: 
“Kodėl tu taip rėkiai praeitą 
naktį?” Aviną mačiau,—pa
sakiau aš. —Tai, imk sapni
ninką ir pažiūrėk sapno reikš
mę. Paduoda man sapnininką, 
ir aš vesdamas pirštu raidė
mis “A” ieškau avino. Sura
dau. Baisųjį sapną aiškina 
taip: “Aviną matyti, — reiš
kia, su kunigu teks reikalą 
turėti.”

Apsidžiaugiau, kad nieko 
blogo nereiškia ir su pakeltu 
apetitu prisišliejau prie stalo 
pusryčiauti. Kadangi aš turė
jau visą tuziną valandų liuoso 
laiko, tai po pusryčių ėmiau 
rengtis į pajūrį, kad pasimau
dyti ir prasivėdinti.

Man taip besirengiant ir be- 
neriant sau ant kaklo dailiai 
išmarginfą kaklaraištį, prisi
minė vakarykštis incidentas ir 
aš pradėjau mislyti: Kodėl 
merginos nemoka flirtuoti?

Nežinau, kaip man butų pa7 
sisekę tą klausimą įrišti, jeigi 
tuo pačiu kartu nebūtų atėjęs 
mano geras komarotas, kuris 
yra daug senesnis
daug visko patyręs ir daug 
žino. Jis yra “from the Unitec 
States of America”, o jo var
das Oito. Jam ant kupros yra 
susikrovę daugiau kaip 40 
metų amžiaus, o vienok jis 
dar skaitosi nevedęs, arba tik
rai amerikoniškai 
“bachelor.”

iPaėmiau tą laišką ir žiūriu. 
Rašo ji, kad esanti kokios tai 
korporacijos tarnautoja. Laiš
ke dėstoma nublukusios mies
čioniškos mintys—kaip grei
čiau pasimatyti ir pasinerti 
bendrame karštos meilės glė
byje. Nežiūrint į visą, ji duoda 
ir velnių tam ispanui. Ji rašo: 
“prašau manęs'daugiau nebe
klausti apie tai, ar aš myliu 
ir bučiuoju kitus vaikinus. Ne
pamiršk, kad čia yra vieninte
lis moterų sekretas, o tamstai 
iš to nebus nė geriau, nė blo
giau. O kaslink flirtavimo, tai 
aš flirtuoti visai nemoku.”

Tai šitaip atsikirto ta mer
gina savo vaikinui. Aš visai 
nesistebiu, kad moterims sek
retas yra reikalingas, bet ko
dėl jos "nemoka” flirtuoti, tai 
aš taip ir nežinau.

Gerai. Ispanas išėjo paten
kintas, o aš tuojau įlipau į lo
vą ir 
guu. „

seika,
“Naujienų” numerį, 
jame baisią ydą, būtent, tą, 
kad jisai (Pruseiką) tame nu
meryje nė su žiburiu nesuradęs 
žodžio “socializmas”.

Gaila, kad Pruseika neprima
tė, nes žodžių socializmas, so
cialistai, socialistinis tame lei
dinyje buvo galima užtikti ke
liose vietose. Tačiau dar labiau 
gaila, kad prasilavinęs žmogus 
turi tik tokį saiką 80 puslapių 
laikraščio numerio įvertinimui*

Ta Pruseikos pastaba prime
na mums vieną incidentą 
“Naujienų” , dalininkų susirin
kime, įvykusiame koki 15 me
tų atgal. Atėjo j tą susirinki
mą Anupras Karalius, kuris 
tuomet laikė save dideliu 
“marksizmo” ekspertu (pana
šiai, kaip D. Klinga) ir mėgda
vo “šviesti darbininkų klasę” 
referatais. Jisai šoko atakuoti 
“Naujienų” redaktorių* kodėl 
laikraštyje esą tiek mažai so
cializmo: girdi, dažnai ištisa
me dienraščio numeryje nebū
na nė karto paminėtą žodis “so
cializmas”. Susirinkimo daly
viai, išgirdę tokią “kritiką”^ 
pradėjo .iš tų oratoriaus kva
toti.

IPruseikos išmanymas, matyt, 
yra ke: gilesnis, kaip to Anup
ro. Bet jam, kaipo senam laik- 
raštininkui, reikėtų mokėti at
skirti laikraštį nuo partijos 
platformos arba nuo proklama
cijos.

Jeigu Pruseiką nebūti) ‘už- 
miršęs ką jisai seniaųs , buvo 
bent apgraibomis išmokęs, tai 
jiąaj ąfsinjųi'tų, kad įr pačiame 
Markso "Kapitale” reikia su ži
buriu paieškoti žodžių “sočia- 
lizinas”.

Aš
renlm leiųonu^ kurių, matyt, 
taip daug čia yra, o leinonai, 
lemonai... visi geltoni, nuno
kę. Matau, kad netoliese mar 
nęs, apžergęs arklį .piemuo 
gano ožkas, o jų . tarpe vieną 
didelį juodą aviną, kuris savo 
Ūgiu rięšija net visa nugara 
visus kitus gyvulius. Jis buvo 
taip grąžus ir riebus, kad jo 
vilna net žvilgėjo. Aš buvau 
juo suįdomintas ir į jį žiurė
jau. Piemuo sako: “duok jam 
lepionų, jis juos ėda” Aš jam 
pądavjau vieną kitą, o jam vis

jis sako,

griebiu ir kui^iisipruUu, ta j sius vaikiną? Tuo tarpu, “Old?
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Buvęs demokratų vadas ir kandidatas j Jungtinių 
Valstijų prezidentus, Al Smitji, parašė straipsųj, ata
kuodamas sumanytąją konstitucijos pataisą, kuri drau
džia samdyti vaikus darbui fabrikuose ir kitose pramo
nės jmonėse. Šitą savo atžagareivišką nusistatymą jisai

aš jam daugiau' dubti ątsisa- 
jciąu, tąi jis kad-gi duos man 
į pasturgali savo plačiais ra
gais, kad aš net surikau į.r įš 
mį.cgo pubiulau. Jaučiu, lyg 
kąd skauda, bet žaizdos neuž-

Diskusijos.
O, sveikas gyvąs mister Gi

to, — sakau aš, ■— tu man 
šiandien esi labai reikalingas.. 
Sėskis. Na, ir atsisėdome. — 
Kame gi dalykas? 
jis. — Palauk, — i 
pirmo statysiu pirmą klausi
mą. Pasakyk man: kodėl mer-

1 •—. A- 
- jos visos mo

ka,, tik jos nuduoda, kad ne
moka. Už taip vykusiai klau
simo išrišimą, aš pasiekiau iš 
dėžutės didelį cigarą ir pada
viau jam užsirūkyti. Aš pats, 
kaipo nerūkantis, 
“cli,ewing gum”, na, ir pradė
jau dėl kompanijos gumą 
kramtyti.

puiku, iųanau sau: Dabar 
pą$ąkyk man: kode) merginoj 
pervuojąsi, jeigu jų paklausi, 
ą? jps yra kada uorę bučlavu-

Jura.
Nors diena buvo karkia, bet 

žmonių nedaug, kaip kad va
saros laiku būna. Todėl dabar 
maudytis yra gana smagu, nes 
publika savo riebiais ar tie
siais kūnais neteršia taip daug 
vandens.

Perkeitę savo “elegancijas” 
į maudymosi kostiumus, sus
tojome greta ant juros krašto 
ir žiūrime. Aš sakau: dui pir
myn į Atlantą, tarp jo bangų 
mėlynųjų— paplaukysime, pa
naršysime ir vėl grįšime prie 
savųjų.
—Jeigu aš toli nuplauksiu, tai 
tiburonas mane paėmęs suval
gys, ir aš nebematysiu 
Lolitos.
jį,
“hitra”, 
ginų, — ji susiras už 
daug jaunesnį ir gražesnį.

—Jeigu tu taip tvirtini —sa
ko jis,—kad ji galės susirasti 
sau geresnį už mane, tai dui! 
Na, ir pasileidome.

Iš pat pirmo pasispirimo 
“Old Bachelor” “užmezgė be
veik vieną mazgą,” o aš, nors 
ir nesu perdaug,ištižęs, vienok 
plaukime menkas iš manęs 
sportas, šiaip vartytis ant gi
laus vandens aš galiu ilgą lai
ką.

Kada jau krašto beveik ne
besimatė, tada tik atsiminiau, 
kad reikia grįžti atgal, ir iš 
palengva pradėjau kastys. O 
“mister Otto” lyg Tarzanas, 
tai į kairę pasiduoda, tai į de
šinę, tai pirmyn pašoka, tai 
atgal atsitraukia* Šitaip kas 
gali plaukti, manau sau, tai 
apsimoka ir pasportauti ir ki
tiems pasirodyti.
Išbridęs iš vandens, ant kran

to, atsisėdau ant balto smėlio, 
o mano “paraguas” ant ilgo 
koto saugojo mane nuo dide
lių saules spindulių.

“zI/ias Naujienos”.
Sėdžiu ir žiūriu, ir matau, 

kad iš mano apsiausto kišenės 
puriau išlindusios juokiasi 
“Naujienos”. Ak, šitaip, ma
nau sau, tai eik šen, pasikal
bėsime ir, atdaręs laikraščio 
puslapius,1 pradėjau skaityti. 
Puiku ir malonu. Tai laikraš
tis, kuris žmogų patenkina.

Iškarto į akis metėsi vidu
riniai du puslapiai, kurie yra 
užpildyti su gražiomis mergi
nų fotografijomis. Jos visos 
kontestan lės ir siekjasi “Miss 
Naujienos” titulo. O kad tą 
garbę įgyti, tai turi būti ne lik 
graži, bet ir populiari.

Kaslink populiarumo, tai 
nieko spręsti aš: negaliu —-jųa- 
nau sau,—nes aš jų nei vienos 
nesu matęs ir nepažįstu, bet 
grožį — pasirinkti kuri iš jų 
yra gražesnė, tai mėginsiu, ir 
ištempęs siivo smalsias akis 
pradėjau ieškoti los gražio
sios.

Sunkus darbas. Į kurią tik 
nepažiūri, ta tave žaveja, ža
dina, vilioja. Na, ir pasakyk, 
Jei,gudrus, Kuri dabar gali būt 
gražesne? O iŠ fotografijų pa
sirinkti gražesnę tikrai sunku. 
Bet, po didelio ir sunkaus ieš
kojimo suradau net aštuonias, 
kurios mane vienodai pagavo. 
Tai buvo numeriai 1, 2, 8, 12, 
16, 20, 34 ir 43. (Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Gėlių Darželis
Repeticija Virto siurprizu

jtAtijffiNos; chicago, tu.

Antra bomba pames 
ta prie Chas. Mi- 

kuckio namų
Pirmoji pamesta prie alinės 
\ šeštadienio rytą

18 AęiELINK®.—-Sekmadie
nio rytą, apie 5:20 prie Chas 
Mikuckio siuvyklos durų, 1811 
South Union avenue, buvo pa
mesta bomba, kuri išnešė siu
vyklos langus, bet daugiau jo
kio nuostolio nepadarė, tiktai 
išgąsdino siuvėjus, kurie mie
gojo kambariuose. Tai antra 
iš eilės bomba, kurią piktada
riai pametė prie Chas. Mikuc
kio namų. Pirmoji buvo pa
mesta šeštadienio rytą, prie 
alinės, kampas 18-tos ir Union.

šeštadienio vakare 
kuškius įvyko parė, 
svečiai linksminosi iki 
vaus ryto. Vos spėjo
kai vėl pasigirdo sprogimas.

Mikuckiui nenumato kas yra 
kaltininkai, nes su visais kai
mynais draugiškai sugyvenę, 
jie sako, bet policijos supratimu, 
su tuo purvinu darbu yra 
rištas alaus biznis. Vėl 
mano, kad priežastis esanti 
vydas.—Senas Petras.

pas M

anksty- 
sumigti,

Pereitą penktadienį Gelių 
Darželis susirinko laikyti re
peticiją, kuri virto tikru siur
prizu. Vakaras praėjo labai 
linksmai ir gyvai. Susilaukė
me svarbių svečių, būtent, po
nių Gugienės ir Byanskienės. 
Nariai jas pasitiko su didžiau
siomis aviacijomis.

P-nia Gugiene pasakė kal
bą, paaiškindama tokios drau
gijėlės svarbumą. Visi ati
džiai ir su atsidėjimu klausė
si. Paskui vaikučiai padaina
vo kelias daineles, kurios sve
čiams padarė malonų įspūdį. 
Po to 
vakaras, 
atsirado 
tai buvo 
Gėlių 
riaus, gimimo diena.

Visi susėdo prie stalų. Dr. 
A. Davidonis pasakė labai gra
žią kalbą. Kalbėjo taip pat 
p-ia Voight, p-ia Dulinskiene ir 
p. Beliajus. Vakaras labai 
smagiai praėjo. Vakarą vedė 
ponia Staniuliutč-Voight, drau
gijėlės dainų mokytoja.

— Žinovas.

prasidėjo linksmumų 
Ant parengtų stalų 

įvairių valgių. Mat, 
p. Vytauto Beliajaus, 

Darželio organizalo- Darlmouth Hanover, N. H., Theta Chi
korporacijos namas, kuriame nuo anglių smalkių nutroško 
devyni studentai.

Kelionės įspūdžiai

Išvažiavo atostogoms į 
Floridą

su • 
kiti 
pa-

MADOS MADOS

CICEBO. — Juozapas ir Ro
žė Zigmantai, Cicero j gerai ži
nomi biznieriai, išvažiavo ato
stogoms į Floridą trumpą laiką 
atgal. Su jais kartu keliauja p. 
Martinkus ir p. Zigmantienc, 
jų brolienė iš Chicagos. Sako, 
kelionė buvo nebloga iki Ken- 
tucky, kur rado daug sniego ir 
keliai buvo labai slidus. Tega
lėjo važiuoti tik 10 mylių i 
landą. —K. L.

va-

Rengs kumštynių
rungtynių turnyrų

ir

Amerikos Legiono lietuvių 
skyrius, “Dariaus ir Girėno 
postas” planuoja balandžio 13 
d., surengti antro lietuvių 
transatlantinio skridimo naudai 
kumštynių ir rugtynių turnyrą. 
Tam tikslui pasamdė St. Agnės 
svetainę ir dabar organizuos 
sportininkus, kurie tame tur
nyre dalyvaus.

Apie Detroito lietu-rai,aasi, m‘šku<;s®ir ,aPieJu<>s *. . . ... yra apkasta platus kanalas ir
vius ir ]ų veikimą aptveria ankšta geležinė tvo

ra. Prie vartų stovi sargyba 
• ir nei vieno praeivio neįsilei- 
| džia. Tad mažai kurie ir det-

Važiuojam į Detroitą. Musų roitiečių yra matę, kaip tie jo 
tikslas, pasimatyti su Detroito palociai atrodo, 
lietuviais ir patirti jų veikimą, i Minėtas miestas 
Apleidom Chicago kaip 10:00 
valandą penktadienio naktį. 
Naktis buvo ūkanota. Tiršti de
besys slankiojo padangėse ir 
buvo tikimasi, kad bei kuriuo 
laiku gali pradėti lyti arba 
snigti. Kai pasiekėm Ham- 
mond, Ind., pasidarė tamsu, 
tirštos miglos viską uždengė, 
net žiburius ir mes tik bega- 
lejom matyti save sėdint auto
mobilyj. Vienok trau’kiam pa
mažu pirmyn. Musų lizč ge
rai bėga. Pravažiuojam upes 
daugelį miestų ir kaimų, bet 
visai mažai ką bematom. Mig
los, miglos. Praslinkus 8-niome 
valandoms, dienos šviesa pra
dėjo blaškyti ūkanas ,ir mes 
tuo laiku jau buvom tik 80 
mylių nu‘o Detroito. Truputį 
spustelėjus gasą “liže” smar
kiai pradėjo bėgti ir tie aukš
ti kalnai, upės ir gražus miš
keliai greit pasiliko atstume ir 
mes po kiek laiko pribuvome į 
Detroitą.

Minėtas miestas vadinama 
Fordo vardu, nes ten daugiau
sia randasi jo dirbtuvių, krau 
tuvių jo airportas ir šiaip ki
tokių įstaigų, kur išdirbama 
Ford automobiliai yra didžiau
sia dirbtuvė. Ji yra nusidrie
kus keliatą kvadratinių mylių. 
Prie jos prieina daug geležin
kelio linijų ir plati upė, kur at
plaukia laivai ir gabena žalia
vą bei išveža automobilius.

Rengia “Bunco Party” 
skridimui

ar jie verti pagalbos.
štai, per , lietuviškus biznie

rius ir namus eina senyvas 
žmogus, tamsiais plaukais, pra- 
Aydamas sušelpti jo šeimyną, Gavome aneSi is gvedl} 
pinigais ar mais u Tasai žmo- Jai kompanijos> katl laivlI
gelis puola ant. kelių, mat yra »Drottningholm", kuris pribus 
labai dievobauningas, ir prašok New York(j kovo 12 d at. 
paĮaipos; ..... Y . važiuoja Liudvikas Geležinis.

Bet jis neturi jokios šeimy
nos ir surinktus pinigus pra---------- -------------------------
geria ir triukšmą kelia. Tokiam .
ubagui neverta duoti pašalpos. ,

Viską žinantis.

Atvažiuoja iš 
Lietuvos

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 

*645 S. ASHLAND AVĖ 

nfisv falu Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tekt Boulevard 7820 

Namu Tel. Prospeci 1930

l>R. C. KASI’lTiS 
DENTISTAS 

<*ni« 4 6aropo* u oti 
tknoįOĮ autoj. 

VALANDOS 10 12 A U 
o P H Sekmadieniai*

Jieniau pagal *«• įtarimą.
<335 So. Halsted St 

T-l BOULEVARD 9199

De\tu,
Val.-—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. STATE ST.
Opposite Du vi Store, 2d Floor I 
■Bmmuaam^.-^fflanaaaamumuammMfl

: Pinigų Siuntimu Skyrius at- 
■ daras kasdic nuo 8 v. ryto 
/ iki 8 vai. vak. Nedėliomis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optomtteically Akių Sptcialitttt 
Palengvint akių įtempimu kurie esti 

priežastimi galvot tkaudčjimo svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. įkandamą 
akių karštj, atitaiao trumparegycų ir to- 
hregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuos* egzaminavimai daro
mas su e’ektra. parodančiu mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiant f mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pfgiaus. kaip'buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos Da

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel Bonleverd 5913 
Ret Tel Victory 2343 

DR. BEKTASH
75« W 35th St

Goi oi *5tb <1 Hahied Su 
*a.ando* įme l — _ . 
N»dfM<*- o»t»' Pararti

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniu 

~ 7 Kreivai Aku
' Ištailo.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. C. MICHEL

Antras Detroito artimiau
sias priemiestis vadinama Ec- 
orse, kurį daugiausia ptVošia į- 
vairus medžiai ir gražios gėlės 
vasaros metu. 1 .

Jau buvo . Ortą valanda ryto, 
kai męs* atvąžįąvom į Ecorse ir 
apsistojom pas ■ p.p. Buividus.

(b; d.)

Šis pavargėlis turi 
“liniją”

Lietuvės Akuierės1 
Mrs. Anelia K. Jarusz 

Phvsical Therapv 
6C Midvife 

6109 South Albinų 
Avtnut 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu nu
augę. eleetrie treat-1 lietuvis
meni ir magnetic 
blankets ir t. t. Kreivu akiu specia- 
Moterim* it mergi listas. Vaiku kreivas / 
notn* patarimai fo akis ištaiso be ope- 
vanai | racijos. Pig i o m i s ||

kainomis, lengvais II 
išmokėjimais. P, r h 1 
tai kinimas akinių ' 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai. 

4654 So. Ashland Avė. 
prie 47th St. ant 2 lubų.

Tel. Boulevard 1242

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu , aw»|ų
,5 lams ivaiua prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
; CHICAGO. ILL.

jįliut visokiem* etika 
ai n a prieinama

-Lietuviai* Daktarai*
Iko. I.ietuvtų Daktaro Otaofno* 

Nariai. ___

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 h 6 Ud 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikdiae į siderini u patogesni riet*

3325 So. Halsted St
Valandos, nuo 10 ryto iki 2 po pi«» 

ir nuo 6 iki 8 rakate 
*«entadieniai> nuo 16 iki 12 

Pboftt Boukracd 8483

Ofiso Tei. Boulevard 5914

756 W. 35tb St 
<Coi ot Š5th B Halsted S ta.) 

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 
Tel. Victory.5904 

•»<•© »alando«; nuo 2-4 nuo ’ 
Mcdlldieniaf* pagal (atarti

Ai K. Rutkauskas, VL.D 
4442 South Wwtm Aotnuf 

Tel 
v Ai ANDOSi 

nuo

2921 — Paprasta, graži rudeninė 
suknelė, kurią lengvai galima pasi- 
siudmti iš naujoviškos, margos vil
nonės materijos, kuri dabar yra la
bai madoj. Sukirptos mteros 12, 14, 
16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per 
krutinę.

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

T0WN OF LAKE. — Gar
saus Vardo Lietuvių, Town of 
Lake, Draugija šį sekmadienį, 
kovo 11 d., A. česnos svetainė
je, 4501 So. Paulina st., rengia 
bunco panty, kurios pelną ski
ria antro lietuvių transatlanti
nio skridimo naudai. Pradžia 
3:30 vai. po piet ir įžanga tėra 
25 c. Atsilankiusiųjų laukia 
daug išlaimėjimų. tarp jų — 
pas i važ i nė j i m as ‘ ‘ Li tuanico j e 
Antroje”, su kuria bus skren
dama per Atlantiką. Visi kvie
čiami atsilankyti. —K.

Detroitas yra nusidriekęs ant 
didelio ploto žemės ir turi daug 
priemiesčių. Važiuojant rytų 
link pirmiausia > pribn’vom į 
Dearborn miestą, kuris arti- 
miausis prie Detroito, čia daug 
gražios struktūros namų. For
do dirbtuves ir Fordo palociai 
kurių neteko matyti. Nes jie

Lietuviai, apsisaugokite pa
vargėlių, išmaldų < prašančių. 
Pirm negu duosite, patirkite

Siunčiame Gėles Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankiėtamt 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So. Halsted St., Chicago. Ilk 
Phone Boulevard 7814

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

ir

Alus iš Oshkosh
gerą ir 
skaičius 
seną ir

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augšČiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
' 68 W I8th St. TtL Canai 6174 

CHICAGO ILL.

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Pbom HEMLOCK 782h

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAŠ 

Patarnavimas geras ir nebrangu* 

718 W. 18th St 
Tel. Monro* 3377

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

KenVood 5107

9 du U valandai cyce. 
6 iki 8 valandai vakare

Tel.
v AL ANDOS;

nuo 
nuo

«p«r> tvtntodunto it kotvitudunto

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
■ ■ : ■ • "■ <!- - ■" ■

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

A. MONTVID. M. D
Weat Town Stat* Bank Bld* 

2400 W Uaduon St.
Vai ■ Iki 3 po pietų, 6 iki • -■ 

Tel. Stele? 7330 
Namo telefoną* Bran*wick 059

Tel. Lafayette 3572 

J. Liulevičius 
GRABORIUS h 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV

Phon» Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
Dentistas

1(145 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

balandos ano 9 iki 8 vakar* 
Seredoj patai įtartį

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. III.

Čia jdeda 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..................

Mieors ............................... per kratini

(Vardas ir pavardė)

••••*•*•«•««•*••«••••••••••••<■*•••■«•«••«•«•«••
(Adresas) 

t >

(Miestas ir valstija)

(taniki tęs “Nuošė”

Lietuviai mėgsta 
gardų alų. Nemažas 
lietuviškų alinių gauna 
gardų alų iš Oshkosh.

Tėmykit skelbimą šioą die
nos “Naujienų” laidoje ir per- 
sitikrinimu'i, nueikit į tas Ali
nes ir paragaukite tikrai gar
daus ir gero Bock Beer. Tas 
alus yra išdirbinėjamas jau per 
70 metų. Bravarninkai yra at
kviesti iš Vokietijos. Vadinasi, 
tas alus yra padarytas specia
listų, užtai jis ir yra skanus.

O jeigu norėtumėt, kad 
jums tas geras alus butų pri
statytas į namus, tai telefo- 
nuokite Canai .8260, arba nu
važiuokite adresu, 527 West 
Roosevelt Road.

Aš pats bandžiau šį alų ir 
reikia pripažinti, kad jis tik
rai malonus gerti ir stiprus.

Susiedas. J

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5103 ir 8413 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUF 
Telefonas Virginia 0036

JUOZAPAS EUDEIKie 
— IR — 

TĘVAS ”
Jeigu Norite1Dailumo it! Nebrangumo i 

Laidotuvėse.........Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vardu)
>■ :'v.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėie kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canai 2515 arba 2516

2314 W ‘ 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero. D! 
f,L Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
TA RJBPUBLIC 5100

... .............. .................... ...... .
Tel Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA dykai 
4880 West 15th St 

CICERO. ILL.

.■c.

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

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovthill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto- nuo 2-4 
n 7 0 po pietų- seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimu.

Rea 6600 South Artetian Avtnut 
Phone Praspect 6659 

Ofiso Tel. Canai 0257

D R. P» Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard -1401

vai..

Laf avėto 4146

Advokatai

Ofisą* ir Laboratorija

*raktikooia

it ketvirta

I I ano 30-6•

dienų, 2 iki 3 po pietų

9 iki ii ralandai ryte 
ano 6 iki 4 valandai rakate

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr* V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4149 Archer av.. kamp. Franciuco av

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS - 

Gerai lietuviamr žinoma* pei »5 m* 
ta* kaipo pacvYė* gydv«oja» -birotga* 
aktrierii

Gydo staigiai u chroniška* ligas wrų 
moterų u vaikų pagal aaajau«iu» me 
todn* X-Rayx ir kitokiu* elektros prie 
i atstu

Ofisą* ir Laboratorija 
1034 W. 18th SU netoli Morgan St. 

vaiahdoa - -
i#o 6 iki 7:30 «al. vakaro

nuo 10- l2 pietų ir 
c 6 iki 7130 eal. rakaro 

tel Canai 31 lt 
Rezidencijos telefonai 

rtyai9Patk 6755 ar CaMtal f4t>*

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonai Yarda 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 Soath Aahtand Avantu 

Ofiso valandos t 
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pi< 

7 iki 8 tai Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephont Plaza 3200

Ofiso Tel Victory 6898
Rez. Tel Dregel 9191____

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofitas 3102 So. Halsted SL 
arti 81 st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis Ir Šventadieniais 10—12 • 

dieni.

JOSEPH J. GKEn 
Lietuvis Advokatas 

4631 SoatA Ashland Aoe.
Tek Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RocktotU ti 
Tek Repnblk 9723

Phone Canai 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
R«zid»ncij«-663l So. Caltfornh Avt.

Telefonai Repūblit 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7660; Valandos 9 iki 5 

W. Sidė: 2201 W. 22 St (CermakRd.)

Namait 6459 S. Rockwell Street ‘
Ulartduko, Kotverro Ir Subalve vak. 7 Iki U 

Telefonas BepubUc 8600



Trečiadienis, kovo 7, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įspūdžiai grįžusių iš 
Pittsburgho nauiie- 
niečių-kuogeriausi

Rado “Damų Miestą” svetingą 
ir malonų: “Naujienų” Jūbi- 
liejinis vakaras pavyko

Grįžę iš Pittsburgho. Pa., P. 
Grigaitis — “Naujienų” redak
torius, p. M. Jnrgelioniene ir 
“MISS NAUJIENOS” — p-lė 
Rinite Lauchiškaitė, reiškė di
delį pasitenkinimų vizitu į 
“Dūmų Miestų”, kai pasakojo 
mums, mažiau laimingiems

nų” vedėjas P. Dargis, “Miss 
Naujienos”, p-ia M. Jurgolio- 
niene, Dr. J. Vitkus iš Clcvc- 
lando, O., Dr. Baltrušaitienė, 
viena iš darbščiausių lietuvių 
moterų P-ghe p. Pauleika ir 
“Sun Telegraph” dienraščio ir 
radio stočių WCAE ir W.TAS 
atstovas p. Kaufman, simpatin
gas advokatas, žurnalistas ir 
per radio žinomas kaipo “Glob- 
trotter”

Muzikalį programų parūpino 
solistai (vokalini, etc.) S. Zali- 
nauskaitė, Jadvyga ir Estella 
Plukiutės, Vladzė Paulekiutė, 
M. Grinienė, B. Rasiliutė ir p. 
Krasnickas iš Cleveland, Ohio. 
K. Savickas ir p-lė Liepiate, P. 
Bulevičius, J. Vainausko orke
stras ir Bluinberio armonikų 
duetas. Akompanavo prie pi
ano p-lės M. Virbickiutė ir Za- 
linauskaitė. 

i

Trumpai pasakius, Pitts- 
burghas yra “O. K.”. A. V.

BUDRIKO K ON TESTO GRUPf

Budriko dainininkų ir mi.‘zikantų kontestai yra laikomas trečiadieniais 7:00 vai. vak. Mark 
White Sųuare Parke, Halsted ir 30 g-vės. Užbaigimas kontesto ir prizų išdalinimas atsibus 
bendrame Budriko piknike gegužės 27 d., Birutės Darže.

G. Kumskis neiš 
traukias savo c 

kandidatūros
Cebesivarys j Cook 

komisionierius ant 
tų ti kieto

apskričio 
demokra-

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikuą pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Scrcerungs, $4.75. 
Grandy Mining Co« Cedarcrest 2011

kalbomis, 
ištraukęs

Tel. CANAL 4674
NANCY’S

BEAUTY SHOPPE
PERMANENT WAVING

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

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

į CLASSIFIED APS

Rado ten didelį būrį 
y • zių SLA. Seimas įvyks 

birželio 25 d., 
roit, Mieli

nuolatine ALTASS skyriaus 
valdyba ir daromi planai dar
bui.

Dėt

burghe. Pildomoji Taryba pa
skyrė datų.

Laike vizito New York, adv. 
Gugis dalyvavo art. J. Babra
vičiaus išleistuvėse, (daininin- ,
kas išvažiuoja į Lietuvą) ir Stato scenoje

iš namo liko tik fundamentas 
ir dalis sienos. Liepsnos, 
apart sales, sunaikino ir vienų 
gretimų namų.

orėjo ir ilgiau ten pasi
nei darbas, kitos parei-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yard« 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Ryšy su įvairiomis 
<ad Al. G. Kumskis 
savo kandidatūrų į Cook aps
kričio komisionierius, kalbamas 
įsmuo praneša, kad to nepada
rė ir nemano padaryti, ypatin
gai kuomet garma visų lietuvių 
paramų ir peticijas pasirašė 
20,000 žmonių. Apie 100 įvai
rių organizacijų ir grupių in- 
dorsavo jo kandidatūrų.

Toliau prašo, kad lietuviai,
kurie ikišiol taip energingai jį 
rėmė, nenustotų to darę ir at
eityje, kad nominacijose (pri- 
mary) jis išeitų laimėtoju ir 
parodytų visiems, kad lietuviai 
turi pajėgų ir balsų, su kuriais 
gali nusverti kandidatūras.

Kandidatas turi įsteigęs savo 
ofisų ir kampanijos centrų Chi-Į 
cago Rietuvių Auditorijoje, 3133 
South Halsted Street. Infor
macijų reikalu asmenys ragina
mi ten kreiptis.—(Sp )

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

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU

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

“Graži 
Magelona”

Registracija Cicero 
pasibaigia kovo 13 d.

kalbėjo, kartu su adv. F. J. Ba- 
gočiumi, L. S. S. 19-tos kuopos 

rr „ ,v .v .. vakarienėj.
\. ingis grizo is eiv q nuo šiandien adv. Gugis 

grįžta į ofisų priimti klientus.
ofisai, 3323 South Halsted 
ir 127 No. Dearhorn st.

Adv.
Yorko: dalyvavo P. T. Po
sėdžiuose j()

stVakar rytų adv. K. Gugis, ’’ 
žymus Chicagos ■ advokatas ir

“gra- 
inalonių”, “simpatin- 

svetingii”, “inteligentiš
kų”, — priklausant nuo įspū
džių pasakotojo — jos — lie
tuvių, su kuriais praleido ke- 
lioliką linksmų valandų. Ka
rališkai pittsburghicčiai chica- 
giečius sutiko, nemažiau rū
pestingai juos išleido kelionėn. 
Jieji 
likti,
gos, neleido to padaryti. (Jei
gu jau ten taip gerai yra, tai 
ir rašančiam reikės prie pir- S. L. A. centro iždininkas grį- 
mos progos Pitlsburghan nu- žo Pennsylvania R. R. linija iš 
traukti). New Yorko. Ten dalyvavo
.... .. „ v , r> • > - Pildomosios Tarybos Posė-.\aujienu Vakaras Pasisekė lk. . . .dziuosc, kurie nusitęsė keletu 

Vakar, anot grįžusių, buvo, dienų. Įvairus svarbus orga- 
gražus, programas margas ir nizacijos klausimai buvo riša- 
įdomus. Vakarų vedė S. Ra- mi posėdžiuose, tarp kito ko, 
kanas, vienas iš veikliųjų pitts- buvo nustatyta diena SLA. sei- 
^nirgiečių. Į susirinkusių mi
nią Mokslo draugijos salėje 
kalbėjo “Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis, “Pgh Naujie-

ALTASS ŽINIOS
ALTASS darbuotė 

Ciceroje

T()WN OF LAKE — Teatra
liškas Klubas “Lietuva” kovo 
11 d., 7:30 vai. vak., School 
Hali svetainėje, 48th ir Honore 
sts, stato veikalų, *‘Graži Ma
gelona”, kuriame dalyvaus 
rinktinės klubo artistinės jė
gos. Veikalas esųs gražus, 
vaidinimas irgi geras, tad atsi
lankiusių laukia įdomus vaka
ras. įžanga — 35c., asmeniui.

Teatrališkas klubas “Lietu
va” yra ALTASS garbės na
rys, prisidėjęs su $25.00 auka. I Io- ’mui.

Seimas įvyks birželio 25 d., 
Detroit, JVIich., kaip nutarė pa
skutinis seimas įvykęs Pitts-

MADOS MADOS MADOS

I CICERO — Rėmimas antį 
jo transatlantinio skridimo 
čia dar neįsisiubavo, bet dienų 
iš dienos eina pirmyn. Vis 
randasi daugiau pritarėjų, o 
pritarėjais turi būti visi lietu- 

Iviai, nes tas yra visų r 
jNetaip seniai kai kurie nešė 
protesto rezoliucijas, o kiti ty
lėjo ir laukė. Jr sulaukė lai
kų. Tas laikas sako, “brolį ir * 
sese lietuvi, stok darban ir pa-, 
rodyk, kad esi tikras lietuvis”.

Musų kolonija nėra perdi- 
džiausia ir paliesta depresijos, e B
vjc!‘?k iki ]ši;,lc.i y™suk51usi Liepsnos sunaikino virš šimto dolerių. Pirmas au-Į .
kav<> Frank Dan<u1SkaS su; VaiCllMO SVCtaUI© 
$o.00, Raudon'os Rožes klubas l _ _

1-425.00, N. Jonikaitis—$25.00, | MellOSC PaikC
Lietuvių Kareivių Draugija —| 
$10.00, Liet. Improvement Klu-’( 
bas — 5.00, S. L. A. 301 kuopa " 

j— $5.00. Pavieniai visi dar 
nėra žinomi, bet jų jau yra de- 
sėtkas, kitas.

Dabar jau pradėjo judintis 
ir katalikų tvirtovė, 12 sky- 

Tius Federacijos. ' 
tikslų, antrųjį skridimų, remti, 

i Bendras susirinkimas įvyks 
kovo 11 d., 2 vai. po pietų p. 
šemetų svetainėje. Bukite vi
si ir sutartinai dirbkime.

Kitas parengimas Toįvn 
o f Lake

Balandžio 14 d., Cicero įvyk? 
rinkimai, kūrintose balsuoti ga
li tik užsiregistravę piliečiai. 
Registracijos pasibaigia kovo 
13 d. Po to registruotis nebus 
galima, taipgi nebus galima ir 
balsuoti.

O visiems lietuviams ypatin
gai svarbu balsuoti šiuose rin
kimuose, kadangi vienas lietu; 
vis, Antanas 
Improvement 
kas “runija” 
tees. Jį yra
veik visos vietines organizac: 
jos.

Padengimui kampanijos spau-

Pocius, Lietuvių 
Klubo pirminin- 
į mokyklų trus- 

indorsavusios be-

Vietinė namų savininku or-1 d°s *r propagandos lėšų, bal. 
st įiem- Sanacija, “T<iwn of Lake14 d.,_ šv. Antano parapijos sve- 

i’eikalns Improvement Klubas” šeštadie-1 dainėje, 15th ir 49th Ct., yra 
nį, 8 vai. vak., rengia šeimy-, rengiamų “Buncų Party”, į kū
niškų vakarėlį, bunco party, iįžanga p— 25c. B.
bažnytinėje svetainėje. Įvai
rus prizai, dovtihos laukia sve
čių. Visi .prašomi .dalyvauji, 
įžanga 25c. ' ’ • i M.

Sudegė nakties laike; buvo vie
nas iš seniausių namų mies
telyje

M

POPIERUOJAME IR PENTINAME 
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijopka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS,
. tel. Cicero 645

šiandien ALTASS susi
rinkimas North Sideje

MĖLROSE PARK — Ugnia- 
gesių komandos iš trijų mies- 

Nutars kifnų t1clil‘ ^ar rytą turėjo leistis į 
b darbų, kuomet užsidegė Petro 

Vaičiūno svetainė, Melrose Par
ke ir smąrkuš.i vėjas pradėjo 
liepsnas draikyti, pastatyda
mas į pavojų kitus namus. Vė
jas daugiausiai prisidėjo ir 
prie salės sudegimo.

P. Vaičiūnas, jo žmona ir 
du vaikai, buvo užklupti be- 
miegų. Visi išsigelbėjo. Bet 

. ■ • y • m •” • ' * ’ »

Stiprus ir Geri 
Gėrimai

štai šiandien “Naujienose” 
telpa skelbimas naujos kom
panijos, kuri jau spėjo isidirb- 
ti tarpe lietuvių atsakantį biz
nį. Ir juo toliau, tuo labiau ši 
kompanija (Old Fort Dearborn 
Wine andy Liqutor Co., Ine. 
4250 Archer. Avė. gauna dau
giau biznio iš lietuvių alinių 
savininkų. Kodėl? Todėl, kad 
šioje kompanijoje dirba paty
ręs tame biznyje lietuvis 
BRUNO VENCKUS. Jis visuo
met suteikia malonų ir greita 
patarnavimų.

čia yra tiktai olselis. Par
duoda iš sykio po daug, patys 
perka po daug, savo kostume- 
riams sutaupo pinigų. Alinių 
savininkai turėtų pabandyti šia 
gėrimų įstaigų.

— Kaimynas.

S. L. A. 36 kuopa laikys susirinki-. jOS#
mą kovo 7 d., Chicagos Lietuviu Au- igog g0 a ve 
ditorijoj, 7:30 vai. vak. Prašau pribu-j ° ° ° Ave- 
ti visus narius, ba randasi svarbių 
klausimų aptarti kas link kuopos 
reikalų. J. Balčiūnas, rašt.

Lietuvių Namų Savininkų Asocia
cija Bridgeporte laikys mėnesini su
sirinkimą trečiadieni, kovo 7 d., 7:30 
vai. vak. Chicagos lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St Visi nariai 
namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes randas daug svarbiu rei
kalų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Kurie esate pasilikę su mokesčiais, 
šiame susirinkime malonėkite apsi
mokėti. S. Kunevičia rašt.

20to Wardo Liet. Pol. ir Paš. kliu- 
bo susirinkimas {vyks O. Bagdonie 
nės svet., 1750 S. Union Avė, kovo 
7 d., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti ir naujų narių 
atsivesti, o labiausia nepamirškit jau
nuolių pakalbinti prisirašyti prie kliu- 
jo. o 1 Valdyba.

Cicero lietuvių organizacijų dele
gatu susirinkimas dėl A. F. Pociaus 
šrinkimo j mokyklų trustisus atsi- 
>us ketvirtadieny, kovo 8 d. 1934, 
7:30 vak. Liuosybės svetainėj, 49 Ct. 
r 14 St., Cicero, III. Visi draugijų 

delegatai malonėkite atsilankyti.
A. Tumavičia, rašt, 

1227 So. 50th Avė., Cicero, III.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

ii-1 Kii.vvicz
MORU

RE A L ĖST ATE
Bizni* pamatuota* teisingumą 

NSURANCB, NOTARY PUBLIC 
>ERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
fŲNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Persona! 
Asmenų Ieško

OTTO K. pašaukite Pete, Cicero 
3217 labai svarbus reikalas.

Help \\ anted—Malė 
tlnrl įninku Reiklu

15 VYRU, gero karakteriaus gaus 
apmokamą darbą sulig savo gabu
mų, atsišaukite. 203 No. Wabash 
Avė., kambarys 812, nuo 9 vai. ryto 
iki piet.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia___

REIKALINGA patyrusi moteris 
rčksams (skudurams) sortuoti 

2534 W. Huron St.

MERGAITĖ prie abelno namų dar
bo, geri namai, turi gyventi ant vie
tos. 4653 N. Lawndale Avė.

MERGAITĖ abelnam namų dar
bui, geri namai, turi būt ant vie
tos. Tel. Kildare 0387.

REIKALINGA senyva moteris 
prie namų darbo. Alga ir pragyve
nimas ant vietos. G. Lukošius, 6944 
Archer Avė.

Help Wąnted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

VYRAI ir MOTERYS. Patyrusi 
viešbučių ir restaurantų tarnautojai 
atsišaukite tuojau. Veiterkos, virėjai, 
porcijų dalintojai, dišių plovėjai, send- 
vičiij ir fountain patarnautojai. Daug 
vietų. Užsiregistravimas dykai. Conso
lidated Agencies, 11 Floor, 209 S.State

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

2805 — Rimta ir ploninanti suknelė su baltu 
kiekvienai motetei bile progai atėjus. Sukirptos 
36, 38, 40, 42 ir 44 coliu per krutinę.

2604 — Mergaitei išėjimui suknelė su naujoviškom rankovėm, 
kirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 metu amžiaus mergaitėm

2862 — Augusiom moterim išėjimui suknelė. r 
liu per krutinę, 
vos tamsios materijos.

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

NORTH SIDeS ALTASS 
skyriaus susirinkimas įvyks 
šiandien, kovo 7 d., 7:30 va
kare, Morning Star Klube, 
1654 N. Damen „Avė. Yra kvie
čiami visi draugijų atstovai ir 
ALTASS nariai atsilankyti. 
Yra svarbių aptarimų J. Janu
šausko į Lietuvų skridimo rei
kale. Valdyba.

. 7 ■ H? ; '

Penktadieniais

THE FATRJL AmJhi JL
MILWAUKEE AVĖ. ai WOOD ST.

Prūiraiykta | muaų *pulk«

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA aludė, biznis ran
dasi prie dirbtuvių; išdirbtas gerai; 
pardavimo priežastis — esu našlė.

716 W. 22nd St.

tinka 
taipgi

Su-: 
item. «
Tinka iš vienos spal- Ketvirtadieni ALTASS 

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 44, 46,'48 ir 50 co- SUSirinkimaS BridffC- 
porte

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

čia jdedu 15 centą ir praSau at

siųsti man pavyzdį No............... ..........

Mieros .............................. per kratinį
I

(Vardas ir pavardi)

••••••••••••••••<•••*••■■•••••••••••••■•••••••••••••••••e* 
(Adresas)

(Miestas it vabt.)

vai. vakaro 
is stoties 
WWAE, 1200 k. 
Radio Kliubo 
Gražus Programai

t

1 BRIDGEPORT.
ALTASS skyriaus 
.Bridgeporte ketvirtadienį, ko- 
'vo 8 d., šaukia visų vietinių 
lietuvių draugijų atstovų ir vi
sų suinteręįuotų lietuvių susL 
rinkimų Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3183 So. Halsted st. 
Susirinkimas prasidės apie 8 
vai. vakare. Visi prašomi susi
rinkime būti, nes bus

Laikinoji 
valdyba

renkama

SIUSMTPER

PINIGUS LIETUVON
• ■ v>■ ■ - r ■ ■ ■

loprašoLietuvosžmonėsfr
pataria Lietuvos bank~

•i v

Musu $4 French 
Procesą 

Permanent Wave 
Atsineškite skelbimą 

kuri atsineš ši skel-Ta, 
bimą,-galės gauti vie- 
ną reguliari $4.00 ver
tės Permanent Wave 
•tiktai už ........................

THE F AIR
MILWAUKEE AVENUE 

Krautuvės Balkone.
......................*t ■

Chicagos Lietuvių 
Draugija

l'ra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
<ulturos Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai {stoję Draugijon gali gv- 
zentj bile kuriame State—valsti- 
foj—pašalpa ir pomirtinė išmo
dama. Nariams nėra bausmių už 
lelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi- 
■oš daktaras, kitur gyvenančius—- 
vietinis daktaras. Draugijos na 
riais yra. vien lietuviai ir risi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. Draugijos narių 
skaičius yrą 1,800, piniginis turtas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

PARDAVIMUI Meat Market ir 
grosernė. Gerai einąs cash biznis. 
Fikčeriai visi geroj padėty. šaldy
tuvo vitrina, ledo mašina, mėsai mal
ti mašina, pjaustyti, vogos, etc. 
$1,500.00 už fikčerius ir staką skai
tant marketo kaina.

Phone Lafayettte 0470

. PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta Brighton Parke; pigiai.

4429 So. Fairfield Avė.
...  ........ .Ih .. .. ........

Farms For Sale
-P* rd»j » 1 mnt

BARGENAS, 5 akrų farma, 125 
mylios nuo Chicagos, visa dirbama, 
prie Ladd, III. su triobomis ir gy- 

ivuliais. Kreipkitės laišku J. K. Box 
46, Ladd, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

CASH BARGENAS $1975
2 cottage, mūrinis ir medinis, su 

4 flatais,4 flatais, garadžius, 50 pėdų lotas. 
Assesmentai užmokėti.
mažu pataisymų. Bergenas dėl tin
kamo vyro. 21st 
nia Avė.

Box
1739 S. Halsted

2 FLATŲ cottage pardavimui arti 
mokyklos ir bažnyčių, kaina $3000. 
John Klemik, 3314 So._ Hamilton Avė.

Reikalauja

St., a?ti Califor-

84
St. Naujienos

AlAuZu. .i.,




