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Senatas neratifikavo 
St. Lawrence van
dens kelio sutarti

Atstovų butas panai 
kino algų nukapoji 
tną vai. darbininkam

Lietuvos Naujienos
į M » < .

Iš Sruogos reikalaus
2,860,500 litų

Del nepasisekusios mei 
lės nuodijosi
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Nupirko jam geležinkelio bilie
tų ir išgavo per visas Balka
nų šalis tranzito vizas

Nors prezidentas Rooseveltas 
ragino sutartį ratifikuoti, ji 
negavo reikiamų dviejų treč
dalių balsų

12 
in-

BERLYNAS, k. 14. Gpveda 
Mainze sutrukdė jauno žydo 
vestuves su krikščione mergai
te. Policija juos abu suėmė 
neva dėl “saugumo”.

CHICAGO— Ilinois universi 
teto prezidentu išrinktas Ar- 
thur Ctftts Willard, inžinierys- 
tės kolegijos dekanas. t

J

SPRINGFIELD, Ilk, k. 14.- 
11 žmonių liko sužeista, trokui 
su CCC darbininkais susidūrus 
su automobiliu.
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Industrijos pasiliks privatinėje 
nuosavybėje, tik turės tar
nauti nacių interesams

VVASHINGTON, kovo 14. — 
Nežiūrint prezidento Roosevel- 
to raginimo, kad senatas rati
fikuotų St. Lawrence upės van
dens kelio sutartį su Kanada, 
kuri centraliniams vakarams 
butų atidariusi vandens kelių j 
Atlantikų, senatas tų sutartį at 
sisakė ratifikuoti.

Už ratifikavimų buvo paduoti 
46 balsai, prieš-—42. O ratifi
kavimui yra reikalinga gauti du 
trečdalius balsų. Prieš sutartį 
balsavo daugiausia rytinių 
valstijų senatoriai, kurie pribi- 
jo Chicagos konkurencijos ry
tinėms valstijoms, atidarius di- 
dėiųjų ežerų vandens kelią į 
Atlantiką. Pastebėtina, kad 
prieš ratifikavimų balsavo ir 
abu Illinois senatoriai. Už ra
tifikavimų daugiausia balsavo 
vakarinių valstiją senatoriai.
Vandens kelias vistiek busiąs, 

sako prezidentas
Nors senatas atsisakė rati

fikuoti St. Lawrence upės vam 
dens kelių ir tuo centralinių 
vakarų valstijas sujungti su 
vandenynu, prezidentas Roose
veltas yra tikras, kad tas ke
lias tikrai bus atidarytas. Tą 
kelią atidarysianti arba viena 
Kanada, ar bendrai su Jungt. 
Valstijomis. Jis bandysiąs pa 
ruošti naujų sutartį ir jeigu ir 
ta sutartis nebus ratifikuota, 
tai tada Kanada galės viena 
atidaryti tą kelių, praleidžiant 
be mokesnio Anglijos ir Ka
nados laivus ir uždedant labai 
augštų mokesnį Amerikos lai
vams.

Kentucky atstovų 
butas nubaudė 

redaktorių
FRANKFORT, Ky., kovo 

—Valstijos atstovų butas 
balsais prieš 20 nubaudė Louis- 
ville laikraščio redaktorių Van- 
ce Armetrout ir priteisė užsi
mokėti $25 pabaudos ir kaš
tus už tai, kad jis atsisakė pa
sakyti, kas parašė jo laikrašty 
straipsnį apie netikusį legisla- 
tUros veikimų.

VVASHINGTON, k. 14.— At
stovų butas jau antru sykiu 
pasipriešino prezidentui Roose- 
veltui. Pirmiau prieš preziden
to va?ių jis priėmė bilių, ski
riantį $2,200,000,000 atmokoj i- 
mui ex-kareivių bonų. Tai bu
vo padaryta, kad pasigerinti 
ex-kareiviams ir gauti jų bal
si.^.

šiandie gi atstovų butas, gal
būt irgi tais pačiais sumeti
mais, nutarė atsteigti dviem 
trečdaliais federalinės valdžios 
darbininkų senąsias algas, ku
rios pernai buvo nukapotos 15 
nuoš. Tas algų nukapojimas 
buvo pravestas kaipo ekonomi
jos priemonė ir prezidentas 
priešinosi atsteigimu*i senųjų 
algų kol valdžios išlaidos tebė 
ra nepaprastai didelės.

GALLUP, N. M., k. 14. 
Navajo indėnų taryba iš 
žmonių, nutarė pašalinti iš 
dėnų tarpo buvusį New Yorko 
merų Walker ir daugelį žymių 
asmenų ir aktorių, kurie buvo 
priimti neva genties nariais. 
Nuo šio laiko genties nariais 
skaitysis tik gryni indėnai.

RH
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 5:03, leidžiasi 5:- 

55.

ato-Po didžiųjų sniego pūgų Naujojoj Anglijoj, kokių nebuvo jau nuo 1888 m., užėjo staigus 
drėgis, kurio pasekmės irgi yra labai nemalonios. Viršuj ties Albany, N. Y., vandenyje ant kelio 
pasinėręs automobilius. Apačioje — priežastis tokio potvynio: susigrūdę ledai Hudson upėj, 
kurie užtvenkė upę ir iššaukė . potvynį visoje apielinkėje.

Dollfuss išvažiavo 
fašistai vėl 
suokalbiauja

Graikija jau įsakė 
Samuel Insultui 

išskraustyti

Riaušės Rockfordo 
kalėjime

KAUNAS.— Susisiekimo mi
nisterija jau apdraudė civilinį 
ieškinį A. Sruogai pašto ženk
lų išeikvojimų byloj. Jie siekia 
2,860,000 litų. Apdraudimas 
uždėtas ant buvusios cinkogra- 
fijos “žiedas”. Prieš teismų jis 
nebusiąs paleistas.

Komunistų riaušes 
Madride, puolė so

cialistų raštinę

UTENA.—Ruklių kaimo Ra- 
melytė Koste dėl nepasiseku
sios meilės su Barneliu Petru, 
kuris jų apleido, vasario 2 d. 
norėdama nusinuodyti, išgėrė 
sieros rūgšties.

Ramelytė paguldyta Utenos 
ligoninėj.
nesą.
Neleidžia
Elektros

jo, norėdama 
jam jos nuveiktų darbų apy
skaitų, prašė nuov. viršininką 
leisti jai vasario 10 d. 16 vai. 
šaukti elektros vartotojų su-

Įprašymų gautas
atsakymas, kad leidimas ne
duodamas, nes tas susirinki
mas galįs sudaryti pavojų vie
šai tvarkai.

Gyvybei pavojaus

tartis dėl elektros
atpiginimo komis’

duoti gyvento

VIENNA, k. 14. — Vos kanc
leris Dollfuss spėjo išvažiuoti 
į Rymų pritarimams su Mus- 
solini, heimwehr vadai tuoj aus 
sušaukė susirinkimų savo pas’> 
tarimams. Spėjama, kad jie 
tarsis kaip pašalinti Dollfussų 
ir įvesti grynai fašistinę heim- 
wehro diktatūrų. Tai patvirti
no paėjusius gandus, kad Doll- 
fussui išvažiavus, heimwehr vėl 
bandys ką nors sairvališkai 
veikti, kaip kad pirmiau, Doll 
fussui išvažiavus, jie išprovo
kavo socialistų skerdynes.

Heimwehrui labai rupi pasi
grobti Styrijų, kuri ikišiol vis 
dar nepasiduoda fašistams. Ji 
šaukia savo seimo susirinkimų. 
Tai vienintelis Austrijoj išlikęs 
provincijos seimas. Tečiauls ne
sitikima Styrijoj smarkių su
sirėmimų, delei heimwehro stip
rumo.

Heimwehro vadai ruošiasi rei • 
kalanti, kad vice-kancleriui Fey, 
kuris suruošė socialistų sker
dynes, butų pavesta kontrole 
visų Austrijos ginkluotų jėgų, 
taipgi ir kariuomenės.

Ex-kaizeris svarsto 
apie gryžimą Į 

Vokietiją

ATHENAI, k. 14..^- Graiki
jos užsienio reikalų ministeri
ja įsakė Samue! Insull rytoj 
apleisti šią šalį Orient ekspre
siniu traukiniu.

Graikija savo lėšomis nupir
ko Insullui pirmos klesos bilie
tų ir gavo visų Balkanų šalių, 
per kurias jam teks važiuoti, 
tranzito vizas. Graikijos val
džia nutarė būti Insullui gera 
ir deportuoti jį traukiniu, vie
ton pasodinti į laivų, kirtris jį 
nuvežtų į Jungt. Valstijas. 
Orient traukiniai vaigšto be
veik po visų Europą ir Insultas 
gali sustoti kur jam tinka.

Dabar Insullas guli lovoje i: 
dedasi tiek sergąs, kad negalys 
keliauti.

Pačioje Insulto šeimynoje ei
na kova. Insulto žmona stoja 
už tai, kad jis gryštų į Ameri
ką ir stotų į teismų. Tuo pačiu 
laiku jo labai artima “patarė
ja”, misteriška Zebrą Coujoum- 
joglou kursto jį vykti į kurių 
kitą šalį ir toliau tęsti kovų 
prieš išdavimą JiVngt. Valsti
joms. Ir kiek žinoma, Insullo 
agentai važinėja po įvairias ša
lis ir ieško jam prieglaudos.

DOORN, Holandijoj, k. 14.— 
Hohenzollernų šeimynos pasi
tarimuose, kuriuose dalyvavo 
ex-kaizeris, jo žmona, du jo su- 
nai ir keli generolai svarstė 
apie ex-kaizerio galimybę gryš- 
ti į Vokietijų apsigyventi. Prie 
to verčiųs nacių uždraudimas 
išgabenti iš Vokietijos pinigus, 
o ex-kaizeris visų laikų gyveno 
iš Vokietijos gaunamais pini
gais.

Trumpins darbo va
landas automobilių 

darbininkams

ROCKFORD, III., k. 14. — 
šeši kaliniai, kurie už nusikal
timus buvo maitinami vien tik 
duona ir vandeniu, pietų laike 
pradėjo kelti riaušes, kurios 
persimetė i Visų pavieto kalėji 
mų. Kaliniai kėlė triukšmų kuo 
tiktai galėjo. Triukšmas buvo 
tokis didelis, kad buvo girdi
mas gatvėje ir sutraukė prie 
kalėjimo daugybę žmonių. Bet 
į kalėjimų įsiveržė policistai 
šerifo depučiai ir lazdomis ka
linius sumušė ir numalšino. 
Pradėję ketli riaušes liko už
daryti karcery.

Naciai paims valsty
bės kontrolėn visas 

industrijas

DETROIT, Mich., k. 14. - 
Virš 230,000 automobilių dar
bininkų laimės algų pakėlimų ir 
sutrumpinimų darbo valandų, 
jei bus pravesti Fordo ir auto
mobilių prekybos buto planai

Fordas paskelbė, kad jis sa
vo 70,000 darbininkų atsteigia 
$5 į dienų pagrindinę algų, o 
automobilių prekybos butas nu
tarė rekomenduoti visiems savo 
nariams— lautoitiobjlių fabri
kantams, sutrumpinti 40 vai. 
darbo savaitę iki 36 valandų ir 
ant tiek pakelti visų darbinin
kų algas.

BERLYNAS, k. 14.— Hitle
rio ekonomijos ministeris Kurt 
'Schmitt paskelbė nacių suma
nymų paimti savo kontrolei! vi
sų industrijų ir prekybų, kad 
pašalinti žalingų kompeticijų.

Industrijos ir bizniai ir to
liau pasiliks privatinėje nuosa
vybėje, bet bus kontroliuojami 
nacių ir turės tarnauti nacių 
interesams. Industrijos bus pa
dalintos į 12 grupių ir turės 
gaminti tiktai, tų, ką įsakys na
ciai.

Niekurios industrijos dabar 
yra taip nusmukusios,. kad jas 
prisieina palaikyti valstybės pi
nigais.

Naujas Italijos-Ven 
grijos ginklų šmu

gelio skandalas

Amerikos karo lai 
vas sudegė Chini- 
jos pakraščiuose

Kanuolinis laivas Fulton sude
gė Bias įlankoj. 187 jurinin
kai liko išgelbėti

HQNKONG, k. 14. — Jungt. -t? * ■ '• "
Valstijų kanuolinis laivas Ful
ton sudegė vakar Bias įlankoj, 
apie 50 mylių į šiaurryčius nuo 
čia.

Du atplaukę pagelbon laivai 
išgelbėjo 187 jurininkus. Ma
noma, kad tai buvo visa laivo 
įgula.

Turėjo 194 jurininkų įgulų
VVASIIINGTON, k. 14. — Lai

vyno departamentas paskelbė, 
kad sudegusio kanuolinio laivo 
Fulton įgula susidėjo iš 182 ju
rininkų ir 12 karininkų. Iš Azi
jos laivyno, prie kurio Fulton 
buvo priskirtas, nėra gauta jo
kios radio žinios.

Fulton jau kurį laikų patru
liavo pietinės Chinijos vande
nyse, ypač Bias įlankoj, kuri 
yra pilna Chinijos piratų. Ten 
tankiai lankosi ir Anglijos ka
ro laivai kovoti piratus, kurie 
valdo tų įlankų per daugelį me
tų.

VIENNA, k. 14. —Jugoslavi
jos ir čechoslovakijos .laikraš
čiai paskelbė apie didelį Itali
jos šmugeliavimų ginklų jVen- 
grijų per Austriją.

Ginklai—kanuolės, dujų kau
kės, šautuvai ir amunicija de- 
sėtkais vagonų gabenama iš 
Italijos per Austriją ir Veng
ri jų. Dar tokio didelio ginklų 
šmugeliavimo nebuvę. Austri
joje gabenamus ginklus stro- 

Ipiai saugd heimwehr.

MADRIDAS, Ispanijoj, k. 14. 
—Šįvakar kilo riaušės biziro 
distrikte, kurios sukėlė paniką sirinkimą. 
tarp teatrų publikos. Vienas 
riaušininkų ir vienas policistas 
liko sunkiai sužeisti. Bet civi- 
lė gvardija riaušininkus išvai
kė. i

Tada riaušininkai, dainuoda
mi komunistų dainas, nuėjo į 
Grand Via gatvę, kur ėmė šau
dyti į telefonų komp. namą. Bet 
ir čia jie liko išvaikyti ir vie
nas riaušininkų liko sužeistas.

Po to raušininkai pabėgo į 
Alcolų gatvę, kur jie puolė 
socialistų partijos raštinę ir 
ėmė į ją šaudyti ir mėtyti ak
menimis. Civilė gvardija vėl 
juos puolė ir išblaškė. Daug 
riaušininkų liko areštuota.

Ragina priimti bilių 
panaikinantį kom

panijų unijas
WASHINGTON, k. 14.—Dar

bo sekretorė Perkins ragino se
nato komitetų priimti šen. 
Wagherio bilių, kuris siekias! 
panaikinti “samdytojų domi
nuojamas” kompanijų “unijas”. 
Ji pritarė ir numatytam bi- 
liuje įsteigimu*! pastovios dar
bo tarybos, kuris spręstų visus 
industrinius ginčus.

Pats Wagner pareiškė, kad 
atmetimas biliaus gali sutruk- 

atgaivinimodyti visų šalies atgaivinimo 
programų. Dabar samdytojai 
yra gerai susiorganizavę, bet 
jie ant kiekvieno žingsnio truk
do darbininkų organizavimųsi.

- ( •***■*» myir* w

Estija numalšino fa- 
šistuojančius karo 

veteranus
TALINAS, Estijoj, k. 14. — 

Oficialiai paskelbta, kad fašL- 
tuojančių karo veteranų, susi
spietusių į “laisvės kovotojų” 
organizacijų pastangos, pagrobti 
į savo rankas šalies valdžia liko 
atmuštos. Jų sukilimas liko nu
malšintas, organizacija uždary
ta ir vadai areštuoti.

šalis vėl susilaukė ramumo.

100 žuvo eksplozijoj 
Salvadore

NEW YORK, k. 14. —Gau
tomis čia žiniomis, 100 žmonių 
žuvo dinamito eksplozijoj La 
Libertad mieste, ‘Salvador res
publikoj, Pietų Amerikoj.

i:

Baisios kautynės kal
vėje

JONIŠKĖLIS.—Keletas joniš
kiečių mėgino nuginkluoti į- 
kaušusį Sabonių kaimo “bajo
rą” Gurskį, kuris jiems rodė 
revolverį.

“Bajoras” pasislėpė kalvio 
Sakausko kalvoje ir ėmė gintis 
nuo priešų su kalviais. Mies
telėnai puolė j kalvę su mie
tai^ o “bajoras” su kalviais 
gyųęsj apsiginklavę geležimis. 
Trtoškėjo tvoros, skambėjo dū
žtant iė j i su visais rėmais lan
gai, iš kalvės zvimbė įvairios 
geležys ir girdėjosi riksmas 
“ura”!

Atvykus policija kautynes 
sustabdė. Rezultatai liūdni — 
be daugelio sužeistų, vienas gu
lėjo beveik užmuštas su su 
skaldyta galva.

6,000 vaikų lankys 
mokyklas palapinėse

•SANTA MONICA, Cal., k. 14. 
—Mokyklų tarybos įsakymu, vi
si mokyklų vaikai, skaičiuje 
apie 6,000, Santa Monica dist- 
rikte turės iki pabaigos mokslo 
metų lankyti mokyklas palapi
nėse. Tai todėl, kad valstijos 
architektoriai pranešė mokyklų 
tarybai, kad visame distrikte 
nėra nė vienos mokyklos, kuri 
galėtų atlaikyti smarkesnį že
mės drebėjimą<

Įsteigta naudinga 
įstaiga

TELŠIAI.—Nuo sausio mėn. 
čia pradėjo veikti atidarytas 
Motinos ir vaiko globos orga
nizacijos sveikatos centro sky
rius. Iki šiol Telšiuose nebuvo 
jokios panašios įstaigos, todėl 
biednuomenč su džiaugsmu su 
tiko taip senai lauktų įstaigų.

Kasdien ambulatorijų aplan
ko nuo 20 iki 25 motinų su vai-

šios organizacijos tikslas— 
daktariškas patarimas nemoka
mai visoms motinoms ir vai
kams ligi 6 mt. amžiaus.

Biednuomenei duodami ne
mokamai vaistai; vėliau numa
toma vaikams duoti maistą.

Skriaus vedėja yra p. žily- 
tė, prityrusi šioj srity dakta
rė. Daktarės pagelbininkė yra 
akušerė p. Knabikienė.

Kiek teko išgirsti, šio sky
riaus įkūrimu daug rūpinosi p. 
Grinienė.

WASHINGTON, k. 14.
Jungt. Valstijų prekyba 
užsieniu žymiai padidėjo sausio 
mėn. Sumažėjimas prekybos 
pasireiškė tik su trimis vals
tybėmis—doVidtų Rusija, Do- 
minican resp. ir Hongkong.

r. 1

SU

SPRINGFIELD, III., k. 14.— 
Rekordai dviejų didžiųjų vals
tijos kalėjimų, Stateville ir Jo- 
liet yra taip supainioti, kad 
negalima sudaryti jokios apy
skaitos ir auditoriai negalėjo 
nustatyti tų įstaigų finansinį 
stovį.

SAN ANTONIO, Tex„ k. 14. 
—Du armijos lakūnai mokiniai 
užsimušė susidaužius jų’ lėktu
vui. .

Al L Ji»

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivų ir t. t., kad kelionė bu
tų pmagi ir patogi. Neatide- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks '

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.,

Chicago, II..



Norwood, Mass.

Margumynai

chu-

NAUJIENOS, Chicago, UI

KORESPONDENCIJOS REAKCIJONIERIAI 
KELIA GALVAS

Po to, kai komunistai 
liganiškai užpuolė masinį mi
tingą Madison Square Garde- 
ne, vietos keli bimbiniai tuš- 

/ čiagalviai kartu su suomiais 
bandė pasinaudoti darbininkų 
tamsumu. Jie manė, kad vie
tos darbininkai nieko neskai
to ir nieko nežino, kas deda
si kitur. Taigi tie Maskvos da
vatkos išleido lapelius, kuriais 
specialiai ragino socialistus at
vykti ir sudaryti bendrą dar
bininkų frontą. Tačiau iš to 
išėjo pilniausias fiaseo. Į su
sirinkimą atvyko apie tuzinas 
ščyrųjų. — ir niekas daugiau.

Nėra reikalo aiškinti, kodėl 
taip atsitiko. New Yorko įvy
kiai visiems yra žinomi. Kiek
vienas žmogus, kuris tik skai
to laikraščiui, žino, kaip be
gėdiškai ir chuliganiškai bol
ševikai elgėsi masiniame mitin
ge. Jie nei kiek nesiskyrė nuo 
paprastų bomų, — naudojo ly
ginai tokią pat taktiką. Vietos 
darbininkai taip pat žino, kad 
vasario 22 d. Bostono socialis
tų surengtame mitinge Foste- 
rio chuliganai staugė, kaip ke
turkojai gyvūnai. Visa tai, ži
noma, ir paskatino darbininkus 
nekreipti mažiausio dėmesio į 
komunistų lipdomą 
frontą”.

» »
Prieš kiek laiko pas 

vyko 
nietis 
buvo 
sijos, 
kis. Jis labai gerai papasako
jo apie kruvinas muštynes, ku
rios įvyko New Yorke ir ku
rias išprovokavo komunistai, 
Maskviųiams jis u'žkurė pusė
tiną pirtį.

Buvo pakeltas ir “bendro 
fronto” klausimas. P. Kručas, 
J. Pakalnis ir J. Pėža labai vy
kusiai išdėstė, kad “bendrail
tis” su komunistais nėra jo 
kios galimybės. Jie- nurodė, kad 
tartis apie bendrą frontą su 
komunistais negali jau vien to
dėl, kad jiems ne darbininkų 
vienybė rifpi, bet tos vienybes 
skaldymas.

a a o
Pas mus randasi labai “su

sipratusi” (ir tai klasinei) šei 
myna, kuri, tur būt, kiekvie
ną naktį sapnuoja apie Stali
no rojų. Well, viskas tvarko
je, — kaip kas išmano, taip 
save gano. Bet štai prieš kiek 
laiko jų “proletariškai” auklė
jamas septyniolikos metų sū
nūs ėmė ir kažkur dingo. Tė
vai sirkėlė visą buržuazišką po
liciją ant kojų, kad surastų jų 
paklydusį sūnų. Prasidėjo ab- 
lavas. Ir štai pasirodė, kad jų 
sūnelis pėsčias klampoja į 
Hollywoodą, o ne į sovietų ro
jų. Mat, sumanė jis likti “di- 
delium aktorium”, kad galė
jus karališkai gyventi.

S » »
Vienu tarpu visi Bimbos pa- 

rapijonai pas mus bu'vo pra
dėję gerti stebuklingą kauka- 
zišką vandenį bei valgyti iš re- 
voliucionieriškų Rusijos eže-ri; 
žuvį. Bet kai bolševikiška ga
lybė sutrupėjo Keistučio Drau
gijoj ir Piliečių Bendrovėj, ta> 
staiga jie atsižadėjo nuo ri.'s- 
kos žuvies ir stebuklingo van
dens. Dabar apie keli šimtai 
butelių stovi sukrauti kampe 
ir laukia “trečiojo periodo”.

» » »
ščyrojo gardo komunistai — 

lietuviai ir-suomiai — šaukia 
bendro fronto konferenciją, 
ki/ri turės įvykti kovo 20 d. 
Kviečia konferencijoje daly- 
.vąuti visas organizacij ąs ir pa
skirtis bepartyvius žmones. Jų 
išleistame lapelyje vienoje vie* 
toje pasakyta, jog, kaip tik 
busiąs sudarytas frontas, tai 
tuoj reikėsią išnešti protestą

prieš Amerikos valdžią, kam ji 
pasigrobė į savo rankas oro pa 
što operavimą.

Well, tavorščiai dabar turės 
sugalvoti kokį nors kitą pro
testą, kadangi oro paštas 
beturi jokios reikšmės, — 
klausimas jai? baigiama 
spręsti ir be jų pagalbos, 

a » a •*
Kaip sau norite, bet musų 

bimbiniai dažnai elgiasi taip, 
tarsi jie butų durpąropių už
valgę. štai jums pavyzdys. Dar 
visai neseniai vietos pasaulio 
išvaduotojai pilniausiai kontro
liavo pašaipinę Keistučio Drau
giją. Jie tai draugijai parašė 
ir konstituciją. Tos konstitu
cijos vienas paragrafas nusa? 
ko, jog prie mirusio nario nak
ties laiku turi sėdėti sekreto
riaus paskirti nariai.

šiais metais sekretorium ta
po išrinktas P. Kručas. Pasi
taikė, kad mirė Narbutienė, 
draugijos narė. Sekretorius, 
pildymas konstituciją, paskyrė 
tris susipratusias bimbininkes, 
kurios pakaitomis turėjo prie 
nabašninkės sėdėti. Visos trys 

savo pareigas išpildy- 
o viena, smarkiausia 
(komisariuko Grybo 
parašė prieš sekrelo- 

Girdi, jis neturįs 
ją prie nabašnin-

Rašp P. Dangis
Smurtas, reakcija, įsigalėju- 

nekuriose valstybėse, šiar-

ne- 
trs 
iš-

KetvirtaHiems, kovo 15, ’34

nes vergovės gludi pačioje liau
dyje. Nei Dollfussas, nei kifi 
reakcionieriai neišgelbės ir ne 
apsaugos nepriklausomybes. Jų 
nepriklausomybe bute tada iš
gelbėta nuo pražūties, kuomet 
platieji gyventojų sluoksniai 
galės dalyvauti krašto pažan
gos ir kultūros kūryboje.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žtnonti*, kurie dėl «enatv£« arba kitokio* 

prie tau tica jaučiasi tdlpnl įr nesveikus, at
rauna savo jėga*, sveikata ir pasidaro stip
resni ir ryvesnl po to kaip jie vartoja 
NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebčtinas vaistas dėl 
motorų ir vyrų, kurie susilaukti senatvės, 
lis padaro Juos sveikesniais. tvirtesniais ir 
priduoda jiems naujų sptikų darbui. Jeigu 
jus esate senas arba silpnas, pamėginkite 
NUGA-TONE. Po kelely dienų jus paste
bėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose vaistiny- 
čiosc. Ne priimkite pamėgdžiojimų. Niekas 
kitas jums nepagelbės taip kaip NUGA- 
TONE.

kon-

- jis juos

ir jo

socialdemokra-

“bendrą

^.HiĮJĮįįĮĮįB
Dr. ■■■

o
l.tUv&b katechizmo išpažintpjas ir

KjSjį
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savo 
visos I

Musų 
Repšys.
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VIKRAUS
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mirs at- 
brookly-

Savo 
kudišką kairu-* 

Reikia 
tam atsispirti,

visokias aukas, 
reikalui — var- 
išsisukinčjimus,

“Abrahomą ant 
į kalėjimus. Tai 
fašizmas valdys

ir tai tokius lipdymus, 
jam didelės garbės ne-

harsinkitės “Nnose”

atsisakė 
ti. Na, 
iš visų 
žmona),
rių skundą, 
teisės varyti 
kės.

jisai sako: 
visam 

visas ir

» & 
valstijoje gyvena 

Jis yra didelis bimbiš-

ir apsigyveno
Dulkis. Vasario 25 d. 
surengtos viešos disku- 
kuriose dalyvavo ir Dul-

čia bus primint’

New Yorko policiją puola demonstrantus, kurie buvo surengę demonstraciją prie Austrijos 
sulato, protestui prieš Austrijos socialistų skerdynes.

susirinkime tas

karinin- 
žmonių, 
žmonių 
kraštą F

fili*

The tantalizįng flayors of |ruc *nay« 
onųaiseand true old'fashionea boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and velvcty, jnade in tho exduaive 
Kraft Miracle Whip.

(‘PARANKUS 4)RAl;C,ISKAS 
TyįRTAS.

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL

.*■ .-‘-“n t.*

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

-......... - —----------------

Draugijos 
skundas buvo svarstomas. Vi
sos trys “buntauščikčs” tapo 
nubaustos, — turės pasimokėti 
po du4 doleriu.

Ar tai neatrodo keista: pa
tys bolševikai įdėjo tą para
grafą, o dabar nenori jo pil-

platintojas. Jis ne tik su so
cialistais, bet ir su pruseiki- 
niais negali sugyventi, — jie 
jam perdaug nerevoliucioniš- 
ki. .

Viskas tvarkoje. Bet štai pa
tenka man į rankas “Darbinin
kas”, šv. Juozapo Sąjungos or
ganas. žiūriu — ir savo akims 
netikiu: paveiksle šalia, kun. 
Juškaičio ir misionieriaus Bru- 
žiko sėdi ir Dr. Repšys. Vadi
nasi, pilnas bendras frontas.

Pravartu
kad pas mus iš vienos pašal- 
pinės draugijos tūlas bolševi
kas pernai buvo užsimanęs 
kreivu budu išgauti pašalpą. 
Tada nemažai pasidarbavo ir 
Dr. Repšys, rašydamas liudy - 
mus, 
kurie 
daro.

Musų kolonijos darbininkai, 
kurie nepritaria Bimbai, gana 
dažnai tarpusavyje kalbasi, ko
dėl bolševikiška spauda taip 
biauriai meluoja apie kitų par
tijų veikėjus bei ju'os visokiais 
budais šmeižia.

Kad taip yra, tai faktas. Bet 
ko kito ir galima tikėtis? Pats 
bolševizmo tėvas taip liepė da
ryti sąvo pasekėjams, 
knygoje apie 
mo liga 
mokėti 
nešti
netgi — esant 
toti visokius 
gudrumus, nelegales priemo
nes, nutylėjimus, * teisybės pa
slėpimą”. (Puslapis 56).

Reiškia, išeina, kad ščyras 
leninizmo garbintojas privalo 
teisybę slėpti. Dabar kiekvię- 
nam gali būti aišku, kodėl vi
sokie komisarai tiek daug me
luoja ir skelbia visokius nie
kus apie bolševikišką rojų.

— Marksistas.

si 
dien tu‘ri priėmusi bendrą var
dą fašizmas. Įvairiose šalyse jis 
skirtingai paslebiamas, tąčiąu 
bet kokia reakcija turi tikslą
— smurtu pavergti darbo žmo
nes ir buržuazijai užtikrinti ne
ribotą valdymą, — kitaip pa
sakius, fašizmo esmė yra ne 
kas kitas, kaip turtingųjų luo
mo pastangos išlaikyti savo 
klasės viešpatavimą visose ūkio 
ir politinio gyvenimo srityse. 
O kad tai lengviau* padarius, 
fašizmas savo siekius stengia
si nudažyti tautišką spalva.

Fašizmas neskiria nei darbi
ninko nei valstiečio
vienodai slegia. O kadangi jų 
organizacijos yra ta didžioji 
kliūtis fašizmui įsigalėti, todėl 
prieš jų organizacinį judėjimą 
ir yra nukreiptas smarkiausias 
reakcijos puolimas. Pradedant 
šmeižtais, baigiant teroru va
roma pragaištingas darbas, 
kad tik darbininkų organizaci 
jas nusilpninus ir sugriovus.

Turtuoliai, netekę vilties de
mokratinėj valstybėj darbo 
žmonių kilimo nuslopinti, grie
biasi tos paskutinės priemones
— smurtp-diktaturos. Smurtas
— jų išmintis. Jų vienintelis 
išganymas smurtas, nes darbo 
žmonės, įvertinę savo galią, 
siekiasi prie valdžios, kurią de
mokratija jiems laiduoja. Dar
bo masėms demokratija tai ne 
dogma.

Demokratija teikia visiems 
lygias politines teises; beže
miui žemę, ūkininkui — ma
žesnius mokesnius, darbininkui
— laisvę kovoti už gyvenimo 
pagerinimą, už darbo apsaugą.

Bendrai imant, demokratija 
visai liaudžiai yra tai vienin
telis kelias į kultūringą ir .švie
sią ateitį. Gi fašizmui! teisėtu
mas, pilietinė laisvė tai “su
puvusios demokratijos” lieka
nos. šiandien fašizmas atgaivi
no kumščio teisę ir ja bando 
valdyti.

Taip, tikslas pateisina jų 
priemones, todėl nestebėtina, 
jog šiandie jie panaudoja tas 
savąsias smurtiškas priemones. 
Kaipo pavyzdį jų kumščio tei
sės vykiuimo, paminkime Au
striją. šiomis dienomis fašiz
mas su Dollfussu4 priešaky, 
smurtu pavergė Austrijos dar
bo liaudį. Taip, pavergė, bet 
nenugalėjo, nenuslopino ir ne
pavergė laisvos minties, nepa- 
laužė pasiryžimo kovoti už sa
vo — darbo žmonių teises.

Dollfusso diriguojami kari 
ninkai, atkreipė ginklus prieš 
savo gyventojus, norinčius ap
ginti konstitucijos jiems garan
tuojamas teises. Tie 
kai, išlaikomi darbo 
virto bjauriais darbo 
budeliais, paversdami 
kapais ir kalėjimais.

Kokia iš to viso išeitjs, ką 
tas viskas lemia Austrijai? 
Niekas daugiau, kaip tik fa
šizmas vokiško arba italijoniš- 
ko kalibro. Taip pokarinė Au<- 
strija, lyg alsuoja paskutinį 
atdūsį laisvosios demokratijos. 
Atrodo, jog ji tikrai pažeista, 
kuomet kareiviai ir fašistų 
gaujos ginklais žudė demokra
tijos kovotojus, neaplenkiant

nei nekaltas moteris ir kūdi
kius.

Valdovai, kurie frokšta kra
štui geroves ir savistovumo, 
neskerdžia savų piliečių, tik fa
šistai ir komunistai taiko 
smurtą tiems, kurie jiems yra 
opozicijoje. Taip, šiandien fa
šizmas, o po jo kieno eilė?

Vokietija godžiai laukia pro
gos prijungti ją “Fatherlan- 
dui”. Hitleris turi tūkstančius 
savų sekėjų suvargusioje Au
strijoje. Jie dar aktyviškumo 
šiose skerdynėse neturėjo, ta
čiau pirmai progai pasitaikius, 
jis kirs smūgį Dollfusso gen- 
gei.

Tąip, šiandien demokratija 
Austrijoje pakirsta, taip kaip 
šiiWi padėjusių galvas socia
listų, kurie už ją kovojo. Ta
čiau4 ant kiek patologiškoje fa
šistų vaizduotėje socialistai 
miršta politiniai, ant tiek jie 
realiame gyvenime stiprėja, 
auga, drąsiai nešdami kovos 
vėliavą į šviesią ateitį.

šiandien tie ponai neva lai
doja vieną stipriausių politi
nių partijų -
tus, visur šaukdami, kad no
rą daugiau socialistų. Tačiau 
bergždžias jų noras palaidoti 
juos, nes Austrijos socialdemo
kratija ant tiek plačiosiose dar-

bo masėse yra įleidusi 
šaknis, kad jų neišraus 
fašistinės galybės.

Suprantama, Dollfussas
gengė pirmiausiai įasmenino 
savyje tautą ir valstybę. Ta 
kompanija sykiu paimta suda
ro taip vadinamą fašistinę val
džią ir ją remiančią “plačiąją 
visuomenę”. Gi likusiejieji gy
ventojai, fašistų manymu, yra 
neišmanėliai arba pavojingi fa
šistams ir kaipo tokie privalo 
keliauti pas 
alaus” arba 
tokiu budu 
kraštu.

Išsivadavimas iš tos fašisti-

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100;

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Americo’s 

favoritei

Sj

II

ž-

llli^
įg

Amerikos žmonių gyvenimo idealas 
\ remiasi ant filosofijos, kad rytoj turi 

bųt geriau neg u šiandien!
Diena po dienos mes girdime žmones sakant—
“Aš taip džiaugiuos, kad nusitariau nusipirkti 
Pontiac'Ęiglit! Yra taip malonu jausti, turi ką 
nors daugiau negu paprasta trąnsporlącija.” 
šis exfyra malonumas, suprantama, yra aiški, 
plūs vertybė kuomet jus nusiperka te Pontiac 
Slraiglyt Eight.
Prie pagrindinių dalykų, kuriuos pats karas pa
rūpina — lai yra logiškiausias karas Amerikoje 
byle vienam nusipirkti.
Pirmia.iisia, Pontiac yra didelis karas—su 117 
inčų yyheelbase — ir dideliu, ruimingu Fisher 
bodies.
Jo pajėgą sudaro didysis Pontiac “Speedway 
Eight” inžiųas—vienas geriausių šiandien var
tojamų motorų.
Jis važiuoja naujais “Knee-Action” ratais, pa
stebėtinu komfortu ant byle kokio kelio.

Ir pagalios, šiandien tai yra vienas iš dviejų 
gražiausių karų Amerikoje—neatsižvelgiant į 
jo kainą.
Suprantama, yra didelis smagumas turėti naują 
Pontiac. Be klaidos galima pasakyti, kad žmo
gus kuris važiuoja Pontiac’ų išėjo iš “mass”grU' 
pės ir perėjo į “class” grupę.

•Prie to tas žingsnis beveik nieko ne kainuoja 
Perkant ant išmokėjimo, skirtumas tarpe pb 
giau^ių karų ir Pontiac tankiausiai būna ne 
daugiau kaip keletą dolerių į menesį.

Ateikite pasižiūrėti demonctracijo^. Leiskite 
mums parodyti jums kaip lengva yra tapti 
“Straight Eight” savininku!
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LISTO KAINA PONTIAC,
• fffį *Sų bamperiais, atliekamais tai*
* U "ik ra’8» metaliniu tairų apdangalu, 

tairų lock ir springsams apdanga
lu, lieto kaina yra $$2.0Q brangiau.

PONTIAC DEALERIAI VISUR — ATSILANKYKITE PAS ARTIMIAUSI APIELINKEJE

KRAFT'S MIRACLĘ WHIP 
$ALAD DRESSING
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Dideles Dirbtuvės Įsakė Išparduoti

pirkimas

Chicago, III

Korespondentas

EBANTIS NERVAI

THE TWO ORPHANS

SNAP VA?

Lyd i a E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

FINAL 
CUT 

PRICKI 
Tr»i« 

!■
01d 

PlBM

jausitės 
smages-

Išleidž’ia 
dieną; 
vargas

GAKSLx k H f:: 
x U JIEMLSF

AND THIS MAMfiV eure! \ 
Loose 1N THE HOUSE !Į £ 
Ui S PLACB IM THE.
<3M2.OHM.TVSP (JP'WE‘LU 
SEE TO THAT AT ONCHĄ

Įmokė 
jimo

Fordo dirbtuvės Chi 
cagoje gerai dirba

Take AdhlHnrt 
A v*. Street Car . 
to a»th Street Į

HUM?? THlS UJONT | 
DO AT Alt/ TVA6 | 
WOR.I< DAV BEGINS^ 
AT NlNE O'CLOCK/ 
TNSy MUŠT LEAteN, 
TUAT AT THE 
h START.<Z

L/elicious in crisp 
salads... with crack- 
ers and jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
iš pure, wholesome— 
and always fresh.

Ne kentėkite nei dienos be pagalbos kokią jums 
šie vaistai gali suteikti. Gaukite* butelį nuo jūsų 
vaistininko šiandien. Jus galite pasitikėti vais
tams kurie pagelbsti 98 moterims iš 100. Duokite 
progą ir jums pagelbėti. Parduodamas visose vai- 
stinyčiose.

SIUSKIT PER.
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

SĄLYGOS $1.00 
| SAVAITĘ

fu/eu-į maybe- 
yo' all betteis 
CALL 'čM ycrSELF; 
siq .'-W$ oeiee 
fcOOMS AOJOlNlN' 
RIGHT OOUMTHE

<HALL TTHeiZE r-

Warehouso Ifinardavimo Kaina

VVHAT’S THIS T
VVH^feG. TUOSE
CHILt>reei^? UERE 
I AM (2EA&Y TC 
pROcfee’D vvrrvA 

instipucttom

Dabar, kada minėtas kandi
datas susidūrė su gerai orga

N. MASULIS — REAL 
ESTATE, MORTGAGES 

& INSURANCE

VIDURIŲ SUGEDIMO 
-atnešk

kuomet 
kuomet vis- 

kuomet jus lengvai su- 
. pamėginkite Lydia E.

400 automobilius Į 
bet darbininkams —.

Pasiduoda Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

South West Ameri 
kos Lietuvių Politi 

kos Klubas

SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 
IALAIDAS 

Jeigu jų* manote kraustyti* arti
moj ateity, mes galime pasiimti 
juaq semi planą Ir pristatyti jum* 
naują po to kaip per«lkrau*tynlte 
naujon vieton.

Genuine "Philadeiphn” iv 
told oely in this vilvei-uv 

package

IT OH ,MR.CLAM0y f AlM'T THAT 
g THE GUTE^t ?? SICESTS 
B CON'TTAKe TO EVERySoDy 
■ 'CEPT THOSe WHAT ŪKE DOGS 
Mwillva HOLO STILL TIU-IZ

VIRAI NAUJI
MAŽI Ul’KIGHT

PIANOS

Algų nepakėlė
Nors laikraščiai jau rašė virš 

mėn. laiko algai/ kad H. For
das pakels darbininkų algas 
10%r bet Chicagos darbininkių 
apie pakėlimą nieko nežino. Di

džiuma darbininkų, kaip dirbo 
už 50c. į valandą, taip tebe
dirba.

Šios žinios surinktos iš pačios 
dirbtuvės.—Senas Petras.

Apdrauda priimama nito ug
nies, tornado, vagyščių ir hold- 
apų; apdrauda namų, langų, 
rakandų, automobilių ir kito
kios sąvasties. Parupinimas 
morgičių norintiems juos pirk
ti ir suieškojimas kostumerių 
morgičiams pirkti. Pirkimui, 
pardavimui, mainams ir ren- 
doms platus pasirinkimas sa
vasčių.

P-nas A. N. Masulis real es- 
tate bizny yra 15 metų, šioj 
apielinkėj, t. y. Marųitette Par
ke, jis užlaiko ofisą jau 12

Marųuette Parko 
Lietifvių Politinėmis organiza
cijomis, tai savo gudrumu pa
ėmė jauną lietuvį ir remia jį 
j Illinois valstijos atstovų bu
tą. Tuomi norima sugriauti 
Marąuette Parko lietuvių po
litines spėkas. Domė yra krei
piama į tokį kandidatą visų 
13-to Wardo lietuvių.

(3) Buvo nutarta ir komi
sija tapo išrinkta surengti 
Bunco Party ir visą pelną skir
ti Trans-Atlantiko Skridimo 
reikalui. Tas pokilis bus su
rengtas dar prieš Velykų šven-

Automobilių pavIdėjhnaH 
Pykai, jeigu jųn valiuo
jate ftillomobillum, tai at
važiuokite bu vlia savo 
fteltna ir galėsite paskirai 
auto dykai.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Kuomet jus prieinate kranto galo 
jus nebepakenčiate kūdikių balso 
kas išrodo sunki našta. 
siirituojate ir nuliustate 
Pinkham’s Vegetable Compound.

Jis jums suteiks kaip tik tą extra energiją ku 
ri jums taip reikalinga. Jus geriau' valgysite., 
geriau miegosite ... išrodysite geriau . 
geriau ... Gyvenimas atrodys vertesnis 
nis.

ofisas randasi adresu 
Western Avė., tel. 
5550.

Biznio sritis yra: 
pardavimas ir mainymas na
mų ir žemės, apdrauda ir tran- 
zakcijos morgičiais, prižiūrėji
mas sąvasties (property man- 
agement) ir kitokia darbuotė 
kuri įeina į 7&djėstato ribas

Masulio real estate 
6641 So. 
Republic

Universal Mortgage and Investment Co
Not Ine.

Skolinant ant Pirmų Morgičių.
Perkam Lietuvos Bonus.
Kolektuojam morgičius ir nuošimčius.
Inšurinam per geriausias kompanijas.
Money Orders, Gezo ir Elektros bilos.
G. A. SURYS W. M. ANTONISEN

3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento

Pradėkit mokėt
Birželio mėnesį

metus. Jis, tur būt, bus pir
miausias lietuvis real estati- 
ninkas perkėlęs savo^ ofisą į 
Marųuette Parką.

Pirm negu įėjo rėal estate 
biznį, p. Masulis vadovavo biz
niai Bridgeporte, būtent laikė 
Bridgeport Clothing Co., adre
su 3250 So. Halsted Street.

Iš Lietuvos jis atvyko Ame
rikon, tiesiai į Chicagą, 1901 
metais. Tai bus 33 metai at
gal. Jis yra kįlęs iš Nemakš
čių miestelio, Raseinių apskri
čio, Paežerių parapijos.

Kadangi p. Masulis yra sce
nas ir patyręs biznierius ir vėl 
kadangi daug lietuvių tuo ar 
kitu budu yra susirišę su real 
estatu, tai atrodė pavartų iš
girsti nuomonę apie real esta- 
to ateitį Chicagoj. čia ir mė
ginsiu tą nuomonę trumpai iš
dėstyti.

Pasak p. Masulio, bent Mar- 
quette- Parko apielinkėj, jau 
mažai beliko tuščiu apartmen- 
tų, fliatų, bungalovv’ų. čia gal 
bus šiandie parenduota 95 nuo
šimčiai butų, kuomet pernai 
pavasarį jų buvo išrenduotų tik 
apie 50 nuošimčių.

Bent iš šios apielinkės ko
kie 35 nuošimčiai daugiau žmo 
nių pradėjo dirbti, negu per
nai kad dirbo.

Daugiau žmonių įdomauja ir 
pirkimu namų, o ne tik ren- 
domis.

Kai kur rendos, siekusios 
pirm pusės metų pav. $35.00. 
dabar pakilo iki $40 mėnesiui.

Atrodo, kad netolimoj atei
ty pradės kilti ir namų bei že 
mes kainos. Taigi dabar laikas 
pirkti nekilnojama savastis, ba 
dar ji nėra iškilusi. Kai kurie 
ir iš pačių lietuvių tatai numa
to ir jau perka tikėdamiesi, 
jogei sąvasties kaina pakils.

Real estato atgijimui ir na
mų savininkų paramai page’- 
bon ateiną valdžia. Pastaroji 
skolina pinigus ant namų už 
5 nuošimčius be komisų ėmi
mo. Paskolos duodama ilgam 
laikui, bet namų savininkai ne 
si jaustų verčiami tuojau išmo
kėti jas. Kitaip sakant, vald
žia deda pastangas namų pra
radimo pavojui pašalinti.

Chicagoj numatoma stoka 
namų. Trukumą pasijaus itin 
aštri kai tik daugiau žmonių 
gaus darbą. Ir šiandie vald
žia, skirdama milionus dolerių 
namams statyti, tatai daro ne 
tik kad darbo suteikti bedar
biams, bet ir tam kad papildy
ti numatomą namų stoką.

Ir dar vienas dalykas. Chi- 
caga yra šalies vadinamų 
Middle West valstijų centras. 
Ji yra geležinkelių ir išdirbys- 
čių centras, čia eis susisieki
mas tarp šiaurės ir pietų val
stijų per ežerus, kanalus ir 
upes. Taigi Cbicagai yra lem
ta augti sparčiau, negu kuriam 
kitam šalies miestui. O dėliai 
to Chicagoj real estato ateitis 
atrodo gaivesnė, nei kitur.

Kai dėl lotų, tai šiandie žmo
nės jų neperka. Antrą tačiau 
vertus, tinkamesnėse apielin- 
kėse savininkai lotų nė nepar
duoda. V. P.

Iš MARQUETTE PARKO.— 
South West Amerikos Lietu-1 
vių Politinio Klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 7-tą 
d. vakare, po antrašu 2552 W. 
69th Street.

Iš svarbesnių svarstytų klau
simų sekami buvo svarstomi:

(1) Iš klubo laikyto baliaus 
vasario 10-tą, pagal nutarimą, 
dešimtas nuošimtis tikro pel
no tapo paskirtas Trans-Atlan 
tiko Skridimo komitetui — su
ma $2.39.

(2) Buvo ir vėl iš antro kar
to pakeltas klausimas kas link 
indorsavimd 13-to Wardo Re-

Gal nėra tos šalies ir žmo
nių pasaulyje, kurie nebūtų gir
dėję apie blekinių ližių kara-l 
lių Henry Fordą ir jo didžiu
les dirbtuves. Bet mažas nuo
šimtis žmonių yra apsipažinę 
su jo traktavimu darbininkų. 
Senas Petras patyrė ant savo 
kailio, būdamas jo tarnyboje 
Detroite ir Chicagoje.

Dirba gerai
šiuo laiku Chicagos dirbtu

vės dirba gerai. Kovo mėnesi 
dirbs per šešias dienas į savai
tę. Gamyba karų pakilo iki 
arti 400 į dieną. Kai kurie sky
riai dirba ant dviejų permanių.

Darbininkai yra labai spau
džiami pire skubaus darbo ir 
išdirbę 8-nias valandas net ir 
jauni darbininkai eina namo su
stingę. Kiek silpnesnis darbinin
kas, nepajėgiąs skubėti kaip 
automatinė mašina yra atlei- 
Ižiamas. Jų vietai yra daug, 
nes prie vartų darbo laukia 
šimtai išbadėjusių darbininkų. 
Už mažiausį prasižengimą dar
bininkai taipgi yra atleidžiami 
iš darbo. Laike darbo negali
ma su nieku kalbėti.

Atleido streikuojančius
Dvi savaites atgal atleido bū

rį darbininkų, o su juo ir gerą 
bosą. Kai kurie darbininkai 
nutarė streikuoti. Išėjo tik 
dalis, o kiti paliko. Streikuo
jantiems buvo duoti vilkų bi 
lietai, o į jų vietas paimti nau-

Rusiška ir Turkiška Pirtis-
DOUGLAS BATHS

>514-16 W ROOSEVELT ROAD
arti St. Loaia Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos lietaus it druskos vanos 
<wunming pool

Kustika ir turkiška pirtį* moterims 
seredomis iki 7 r. r.

publikono Komiteto kandidatu- nizuotomis 
ros Emest Withall.

Ernest Withall kandidatūros 
indorsavimą ne tik ką klubas 
atmetė, bet griežtai pasiprie
šino dėl sekančių priežaščių:

Ernest Withall visą savo po
litikos karjerą gyveno lietuviu 
tarpe, bet lietuviams ne tik jo
kių valdiškų darbų nedavė, bet 
dar lietuvių kandidatams į val
diškas vietas priešinosi ir ken
kė, kaip tai advokatui Joseph 
Grish, kada tas lietuvis statė |

I savo kandidatūrą į Illinois 
Valstybės Butą; advokatui 
Frank Mast, kuris statė savo 
kandidatūrą į teisėjus. Taipgi 
priešinosi D. B. Pratapui, vi
suomenės veikėjui, kada jis no
rėjo gauti darbą prie Illinois 
Valstijos grudų inspekcijos.

Chicagos Lietuvių Politinis 
Klubas, sužinojęs apie tokius 
pasielgimus, atšaukė savo in- 
dorsavima.

VIENYBES VAJUS
Su sausio 15 diena VIENYBĖ skelbia naujų skaitytojų gavimo 
vajų. Vajininkams (agentams) teikiama didelės dovanos gero
mis knygomis ir pinigais. Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- 
jininkai knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną doleri pini
gais už kožną skaitytoją. Gera proga kožnam lietuviui užsidirbti 
keletą ar keliolika dolerių ir Įsigyti dvasinio maisto — gerų 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i ši vajų stoti. Norintieji laimė
ti dovancj, lai kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite:

Vajaus Komisija
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Vienybe 
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

EINA DU SYK PER SAVA1TŲ.
LEIDŽIA LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA.

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

VIENYBĖS KAINA:

Amerikoje Užsieny
$3.00 ..... metui ..........  $4.00

$1.75 ... pusmečiui   $2.00 
Brooklyne .............. $3.50

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

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

Užsirašydami Vienybę adresuokite:

LITHUANIAN PRESS CORPORATION
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Rąlygmi Me Savaitei 
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Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO

Jeigu j tris dienas nesijausi geriau 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal 

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR 

LIETUVIO VAISTINE
3201 S. Halsted St., 

TEL. VICTORY 7386-7048
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DIENŲ
ISMCGINIMUI

flie pastebėtini nauji Instrumentai yra paimti ii regu
liaraus atliko, bu pilnu, turtingu tonu, artiBtilku de- 
zalnu, ir rražiu Ifibalirimu. NauJauBloH mados Grand ir 
Uprigut planų konstrukcijos. Specialiai pabudnvoti dėl 
mažų apartmentų, arba namų bu mažai vietos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog f. o. b. ifi warehouse. Junų 
Beną Plahą arba muzikulį instrumentą priimsime kaipo 
dalini įmoKSjimų.

FIRF^ROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 39th St.

Atdara Ketvirtadieniais, Penkt adieniais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Vienam mėnesiui _______ .75
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Pusei metu______—____ __ 4.00
Trims mėnesiams ....... ........... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Mone>

(iniemi karto su ui sakymu

SENATAS PRIEŠ ADMINISTRACIJĄ

Jungtinių Valstijų kongresas vėl pasipriešino pre
zidentui.

Neseniai federalinis atstovų butas priėmė eks-ka- 
reivių bonų {statymo sumanymą, kuriam prezidentas 
Rooseveltas nepritaria. O vakar federalinis senatas at
sisakė patvirtinti St. Lawrence juros kelio sutartį su 
Kanada, kurią administracija remia.

Kaip veteranų bonų balsavime, taip ir šios sutar
ties klausime, prieš Rooseveltą atsikreipė daugelis jo 
partijos žmonių. Prieš sutarties patvirtinimą, pavyz
džiui, balsavo net senatorius Lewis is Illinois, kuris yra 
laikomas demokratų vadu senate.

Pasirodo tokiu budu, kad Rooseveltas, nors ir tu
rėdamas dideles daugumas abiejose kongreso šakose, to 
kongreso negali sukontroliuoti. Kongresmanai ir sena
toriai nusilenkia jam tiktai tada, kada jie jaučia, kad 
prezidento sumanymams pritaria balsuotojai.

Bet balsuotojų įtaka priklauso ne visuomet nuo 
žmonių skaičiaus. Smarki ir gerai susiorganizavusi ma
žuma dažnai pakreipia į savo pusę daugumą balsuoto
jų. Tokių mažumų kongresmanai bijo labiau, negu pre
zidento.

yra nekultūringas elgesys, bet visgi ne toks demonstra- ’ 
tyviai barbariškas, kaip raginimas raštus deginti.

Tačiau žmonių deginimas “dėl sielos išganymo” 
jau yra praeities “Velniava”. Apie tai šiandie prisimin
ti yra naudinga tiktai dėl to, kad tos “velniavos” išny
kimas iš visuomenės gyvenimo rodo, jogei žmonija pro
gresuoja. Šis faktas duoda mums vilties, kad iš visuo
menės gyvenimo išnyks ir kitos “velniavos”, kurias dau
gelis žmonių dabar dar garbina.

“Darbininkas” sako tiesą, kad “Naujienos” turėjo 
galvoje bolševikus ir tautininkus (kraštutiniuosius tau
tininkus —- fašistus), kuomet jos kalbėjo apie sušaudy
mus ir kalėjimus “dėl proletariato išvadavimo” arba 
“dėl tautos didybės”. Bet mes čia norime pabrėžti tą, 
kas jau buvo pažymėta aname “Naujienų” straipsnyje, 
būtent: kad “velniava” mes laikome ne žmones, iš kurių 
tos partijos susidaro, bet tas barbariškas jų idėjas, ku
riomis vadovaudamiesi jie pripažįsta galima žudyti, te
rorizuoti in kankinti dėl to tikslo, kurį jie stengiasi pa
siekti.

Ne svarbu, geri ar blogi yra jų idealai. Komunis
tui gali buti taip pat kilnus tikslas suvalstybinti visų 
žmonių turtus, kaip katalikui — patekti po mirties į 
dangaus karalystę. Bet yra didžiausia nesąmonė įsivaiz
duoti, kad tas tikslas pateisina galabijimą žmonių, ku
rie jam nepritaria. Tokio tikslo, kuris tai pateisintų, 
nėra ir nebuvo. Kas stengiasi paversti žmogų vergu, 
atimdamas jam teisę protauti ir judėti, tas yra barba
ras ir kultūringos žmonijos priešas! Jisai yra toks pat 
barbaras, kaip tie viduramžių inkvizitoriai, kurie “be
dievius” ir “kreivatikius” degindavo.

Šitas barbarizmas turi buti pašalintas iš visuome
nes gyvenimo, ir jisai, musų giliausiu įsitikinimu, bus 
pašalintas, — jeigu žmonijai yra lemta susilaukti ge
resnės ateities.

Mes tikimės, kad daugumoje dar ir tie asmens, ku
rie šiandie tą nežmonišką smurtą praktikuoja arba gar
bina, ateityje juo biaurėsis — taip, kaip šiandie kad 
visi kultūringi žmonės biaurisi viduramžių “velniavo- 
mis”.

visas kūnas laikomas visai 
laisvai.

Kad žmogus gautų naudos 
iš fiziolbginio poilsio, patar
tina kasdien pratintis, ypač

Ražo V. P.

VISUOMENĖ IR “VELNIAVA” SVEIKATOS SKYRIUS

pietų ir vakarienės metu, I antrosios grupės siekė $250.- 
kaip ir visi kiti dalykai rei-1000,000.
kalauja pripratimo, taip ir ’T* ”
prie Šio lengva, nuosaikiai pri-

Prez. Roosevelto Naujoji Dalyba
*

Bankų “šventė”.

reikalavo ban-

d. kovo prezi- 
jsakymą užda-

ir

Jubiliejinio “Naujienų” numerio vedamam straips
nyje buvo tarp ko kita pasakyta:

“Seniau ‘dėl sielos išganymo’ žmonės buvo ant 
laužų deginami.; šiandie ‘dėl proletariato išvadavi
mo’ arba ‘dėl tautos: didybės’ žmonės yra šaudomi 
arba kalėjimuose pūdomi. Tai vis ta pati velniava, 
kuri turi būt pašalinta iš visuomenės gyvenimo, 
jeigu norime, kad žmonija sulauktų geresnės atei
ties!”
Nemažai nustebome, pamatę Bostono “Darbininke” 

šitokį komentarą prie tų “Naujienų” žodžių:
“Nereikia, rodos, daug aiškinti skaitytojui, kad, 

sulig šių ‘Naujienų’ žodžių, tie blogybių gaivalai, 
ta ‘velniava’, yra ne kas kitas, kaip tik — katalikai, 
bolševikai ir tautininkai. Jie sudaro visuomenės 
daugumą (? — “N.” Red.). Prieš juos ‘Naujienos’ 
kovoja (taip jos pačios pasisako). Taip lyg išeina, 
kad ‘Naujienos’ ir kovoja prieš visuomenę ir nori 
buti visuomenės organu. Na, čia tai jau taip gud
ru, kad eiliniam žmogui tiesiog nesuprantama.” 
Sakome, mus toks komentaras (aiškinimas) nuste

bino, nes nebuvo galima manyti, jogei kas nors, per
skaitęs aukščiaus paduotą ištrauką iš “Naujienų”, su
pras, kad “velniava” tenai buvo vadinamos partijos — 
“katalikai” (tokios partijos tikrumoje ir nėra), bolše
vikai ir tautininkai. Rodos, visai aišku, kad “Naujie
nos” tenai kalbėjo apie tam tiktas idėjas ir tam tikrus 
da

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Fiziologinis Poilsis
visi gerai atsimenate, kaip 
mes vasarų niiške, visai to ne
manydami, iš&itiesiam kiek ga
lim, užmerkiam akis ir lyg 
skęstam malonume ir būname

Rašo l)r. V. S. NARES, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Chicago, III.

fak- 
dar-Į absoliučioj ramybėj. Toks po- 

Tų ik.io sunaudojimas yra pui- 
niums gerai parodo daugelio kus, sveikas ir reikalingas 
žmonių praktika, kurie visiš-j kiekvienam vargstančiam žmo- 
' " ..... “ .....gui.

Žinoma, reikia saugotis ne- 
atšaldyti kūno; reikia vengti 
gulti į šaltų lovų. Jeigu pai
ma noras fiziologiniai pasilsė
ti, neturint gero patiesalo ant 
grindų patiesti, arba ilgos lo
vos, patartina Vieton šaltų 
grindų, sėsti į kėdę. Bet sėdė
jimas turi buti toto, kad kuo 
mažiausiai butų įtemptos kū
no dalys. Tam tikslui galva 
yra nutveriama žemyn, akys 
užmerkiamos, kojos ištiestos ; 
priekį, rankos nukibusios ir

Visiems gerai žinomas 
tas, kad žmogus gali be 
bo gana ilgai gyventi.

, išplaukiančius iš tų idėjų.
ŠvKJuozapo sąjungos organo redaktorius surado 

tuose “Naujienų” žodžiuose “nesuprantamą eiliniam 
žmogui” gudrybę dėl to, kad jisai nepagalvojo ką skai
tąs. Jisai, sakysime, “suprato”, kad užsiminimas apie 
žmonių deginimą ant laužo dėl sielos išganymo reiškia 
katalikišką musų visuomenės dalį. Bet argi lietuviai 
katalikai tokiam dalykui, kaip žmonių deginimas už 
“hereziją”, pritaria? Žinoma, kad ne. Mums dar neteko 
nė kartą girdėti, kad bent vienas lietuvis katalikas čia 
Amerikoje arba Lietuvoje butų už tokį dalyką pasisa
kęs.

Knygų deginimui kai kurie fanatikai, gal būt, dar 
pritartų. Aną metą, kai nabašninkas kun. Tumas lan
kėsi Amerikoje, tai jisai pasakė Dr. Jonui šliupui: “Jo
nai, aš Tave myliu, bet Tavo knygas deginu.” Knygų 
deginimą jisai, vadinasi, laikė — arba patarė katali
kams laikyti — geru daiktu Bet žmogų jisai ne tik ne
norėjo deginti, bet dagi sakėsi jį mylįs.

Bet nuo to laiko iki dabar lietuviai yra nemažai 
pažengę civilizacijos keliu, ir mums rodosi, kad šiandie 
vargiai surastum katalikų visuomenėje tokių, kurie at
virai drįstų stoti už knygų deginimą. Tas privertė ir 
musų kunigus sužmonėti. Kada jie, pavyzdžiui, nori su
laikyti parapijomis nuo “bedieviškų” laikraščių arba ki
tokių-raštų skaitymo, tai jie tuos laikraščius išplūsta 
“Jlamštafe” ir liepia “neimti jų į rankas”. Tai, žinoma,

kai, nors ir ne pagirtinai, nie
ko nedirba. Betgi be poilsio 
galima gyventi visai trumpų 
laikų. Poilsiu reikia rimtai 
susidomėti.

žinoma, ilsėtis reiškia, ne- 
visuomet nieko nedirbti; tai 
reiškia tik būdų, kuriuomi 
mes galim savo kūnų tinka
mai atgaivinti. Vienas iš tų 
būdų yra miegas, o kitas fizio
loginis poilsis.

Mokėjimas fiziologiniai il
sėtis yra reikalingas užlaiky
mui musų kūno sveikatos, ly
giai kaip ir pati racijonalin- 
goji gimnastika.

Žmogaus kūnas su visomis 
savo dalimis griežtai ir nedo
vanoj ant reikalauja fiziologi
nio poilsio, be kurio nejučia- 
mos prikimba ligos, negalavi
mai, perankstyvas išdžiūvimas 
ir senatvė.

Praktikuojant fiziologinį po 
ilsi, kūnas tuojaus lieka atsiga
vęs, pasilsėjęs ir atgavęs pa
jėgas. Lengviau ii’ linksmiau 
prisitaiko prie šio sunkaus 
ekonomiško gyvenimo; be jo 
kūnas esti nuvargęs ir visas 
žmogaus ūpas lieka prislėg
tas.

Kiekvienas žmogus gali 
įgyti fisiologinį poilsį sekan
čiu budu:

Kad jis butų tikslus, reikia 
atsigulti ant šono, išsitiesti ir 
leistis visiems senariams ir 
raumenims visiškai nurimti; 
užmerkti akis, lyg kad ruoštu- 
meis užmigti. Tokia miego 
imitacija labiauiiai kūnų at
gaivina.

Vardas fiziologinis poilsis

Ohio atigščiausio teismo /tei
sėja Florence E. Allen, kuri ta
po paskirta federalinio teismo 
teisėja. Ji yra pirma moteris,

gali buti daugeliui naujas, bet kuri patapo fęperaliniu teisėju.

Užsidarė tie bankai didžiu
moj dėliai nevykusio jų ope- 
ravimo, prastų investmentų. 
vedėjų nekompetentiškumo, o 
kai kuriais atvejais stačiai dėl 
vedėjų žiriikystės.

Taigi 1938 metais išleista 
Bankų Aktas, šis aktas taiko
ma kai kuriems netikslumams, 
kai kurioms ydoms bankų ope
ravome pašalinti. Aktu norima 
sustiprinti federalė rezervų si
stema, apsaugoti jų operacijų 
ir principų švarumų, uždėti ar
timesnę valdžios kontrolę ii 
įvesti depozitų apdraudę. Tuo 
tikslu nužiūrėta eilė patvarky
mų, nustatančių tam tikrus 
reikalavimus viršininkams, san
tykiams su kitomis kompani
jomis, galimybes paskolų spe
kuliacijai, etc.

Tenka pasakyti, kad biznio, 
pramonės ir finansų šulai pa- 

, rodė griežto priešingumo ir 
, Šiam bankų aktui. Vienok ii 

šiame ginče valdžia išėjo per
galėtoja. Išėjo pergalėtoja ta 
da, kai leido suprasti banki
ninkams: arba bankų aklas su 
visais patvarkymais, arba ati
darymas valdžios bankų.

Bankų aktas rodo dar vie
nų valdžios įsimaišymų (vald
žios kontrolę) į privatinį biz 
nį. Iki šiol Amerikos valdovų 
obalsis buvo: “More business 
in government, less govern- 
ment in business.” 1933 m. 
dalykai pradėjo klotis kaip tik 
priešingai. Depresija, kurią pa
gimdė nekontroliuojamas biz 
nis, šalies vargai dėl jos, biz
nio nesugebėjimas išbristi iš 
depresijos — tos ir kitos prie 
žastys privertė valdžių imtis 
privatinio biznio kontrolės.

Ir reikia turėti omenėj fak
tas, kad valdžios kontrolė ne 
reiškia panaikinimo privatinio 
kapitalo ar privatinio biznio 
pelnų. Ji reiškia greičiau pa- 
geibų kapitalui.

(Bus daugiau)
bpi * h? tiH .<<. ■ • i

arba jsigydamas turtų, galėjo 
bent matyti ką perkasi. Da
bar gi jis perka tik popierą, 
ir atvejų atvejais neturi ma
žiausio supratimo ką ir kur 
perka. Pamato jis, kad bir
žoj tas ar kitas stakas kyla 
ar puola, arba jei brokeris ar 
bankininkas pataria, tai 
perka.

Dėliai šitokios praktikos iš
sivystė milžiniška suktybė. 
Spekuliantai, ypač tam tikros 
finansininkų grupės, pradėjo 
begėdiškai išnaudoti publikų, ir 
juo toliau tuo aršiau.

Taigi gegužės 27 d. 1933 m. 
prez. Rooseveltas užgyrė Saug- 
menų Aktą (Securities Act). 
Esmėj šis 
kad naujai 
saugmenos 
mos, pirm 
lės naudotis paštu ir kitokio
mis priemonėmis tarpvalstiii- 
nėje komercijoje jas pardavi
nėti. O užregistruojant, reika
laujama patiekti juo pilnesnių 
informacijų apie tai, kas yra 
tų saugmenų leidėjai, kokie 
yra viršininkai, kokius ryšius 
jie turi su kitomis korpora
cijomis ar kompanijomis, kuo 
paremtas naujas stakas, ko
kios algos ar atlyginimas nu
matyta viršininkams, selsma- 
nams, dalininkams, kokie yra 
žmonės, kurie turi daugiau 
kaip 10% stako, ir tt. ir tt. 
Kalbamas aktas reikalauja dar 
net štai ko: kad visos minč 
tos aukščiau informacijos bu
tų suteiktos publikai, pirm ne: 
gu stakas'taps "pasiūlytas pirk
ti. Už klastavimą informacijų 
Aktas grūmoja 
bausme $5,000 
kalėjimo arba 
mumis kartu.

Audra protestų kilo dėl ak
to. Wall stryčiui pasirodė, kad 
iš tikrųjų Roosevelto vyriau
sybė nuėjo “pertoli”.

Amerikonai mėgia žaidimui 
— beisbolų, futbolų, kauliukų 
ritinėjimų ir šunų lenktynes. 
Jei pasirodo, kad dėl suktybių 
publika šiuose gėmiuose pra- 
kiša nikelius arba kvoterius, 
tai Valdžia turi teisę ir net pri
valo jvtos kontroliuoti.

Bet stakų, bet saugmenų gė- 
mis yra finansinių tūzų, yra 
Wall stryčio gėmis. Matote, 
šiame gėmy iš Amerikos pu
blikos išmelžiama tūkstančiai 
dolerių, net milionai, faktinal 
jau išmilžta bilionai. šiuo gė 
miu užsiima tokie magnatai, 
kaip Morganai, Lamontai, 
ruchai, Sweringenai. Kaip drį
so valdžia uždėti kontrolę jti 
girniui? Kaip drįso ji kontro
liuoti biznį Žmonių, kurie apie 
biznį nusimano daugiau už pa
čių valdžių?

Finansiniai šalies tUzai su 
pyko. Wall strytis įniršo. Bei 
plačioji Amerikos publika plo
jo Rooseveltui.

Manyta, kad susirinkęs kon 
gresas pažebos administracijų 
Tačiau kongresmanai laukit 
netrukus rinkimų. Jiems rei-

Kuomet kovo 4 d. 1933 m. 
prez. Rooseveltas tapo įvesdin
tas į ofisų, ekonominė šalies 
padėtis buvo tokia, jogei rei
kėjo gelbėti jų. Ir gal ūmiau
sios pagelbos 
kai.

Taigi jau 6 
dentas išleido
ryti visos šalies bankus trims 
dienoms. Tam laikui prabėgus, 
nauju įsakymu, kovo 9 d. jis 
paliepė laikyti bankus uždary
tus ilgiau — iki jis išleis pro
klamacijų apie jų atidarymų.

Kovo 9 d. prezidentas pa
reikalavo, kad kongresas su
teiktų vyriausybei teisę kon
troliuoti bankus — atidaryti 
tuos, kurie pasirodys tvirti, ir 
perorganizuoti tokius, kurie at
rodys reikalingi perorganizavi
mo. Kongresas be jokio pasi
priešinimo suteikė prezidentui 
reikalaujamų galių.

Naujas aktas (arba įstaty
mas), be to, įgaliaVo iždo sek
retorių (Secretary of Trea- 
sury) pareikalauti, kad publi
ką sugrąžintų iždinei auksi
nius pinigus, auksų šmotuose 
ir auksinius certifikatus. Kele
tas kitokių patvarkymų aprū
pino bankus pakankamu “sky
stu” kapitalu* (liųuid assets).

Energingos vyriausybės prie 
monės. teigiamai paveikė į pu
bliką, ir jau kovo 25 dienų 265 
nacionaliai bankai, su $35(L 
000,000 kapitalu,! operavo pil
nai, nevaržomi laikinų patvar
kymų. Gi apie pabaigų gegu 
žės menesio operavo be su 
varžymų 12,787 bankai, kurie 
kontroliuoja daug-mąž 90 mfo- 
nmčių šalies, pinigų. Bankinis 
krizis praėjo.

Balandžio 5 dienų preziden
to įsakymas uždraudė slėpti 
(hoarding) auksų ir paliepė 
grąžinti jį ir auksinius certi
fikatus iždinei. Vėliau tas įsa
kymas pakartota dar vienu ar 
pora atvejų. Buvo uždrausta 
taipgi gabenti auksą į užsie
nį.

Už šiuos žygius vyriausybė 
susilaukė karšto pritarimo vi
soj šaly. Net ir republikonai 
priversti buvo atiduoti demo
kratinei administracijai kredi
tą. Bet vienbalsis pagyrimas 
p. Roosevelliri čia, rodosi, ii 
pasibaigė.

Saugmenų Aktas.
Kokios 40 ar 50 metų 

gal turtingo šios šalies pilie
čio turtas buvo mieruojamas 
daug-maž taip: kiek akrų žev 
mes jis turi, laivų, namų, ko
kio didžio dirbtuves operuoja. 
To paties žmogaus turtas šian
die jau tektų mieruoti kitaip, 
būtent — kiek ir kokių stakų 
(Šerų) jis turi, kiek ir kokių 
bonų, morgičių arba kitokių 
“vertingų” 
klauso, šitos visos popieros yra 
žinomos bendru vardu kaip 
“securities” — saugmenos.

Kalbamos popieros reiškia piliečių balsų. Jie jai 
žmogaus teisę turtui. Nes da- ““ 4 
bar didžiumoj atsitikimų žmo
gus valdo nebe patį turtų, o 
tik popiergalį, kurio dėka jis 
dalyvauja kartu su šimtais ir 
tūkstančiais kitų tam tikroj 
korporacijoj ar korporacijose.

Apskaičiuojama, kad 65% 
viso šalies turto šiandie yra 
valdoma pavidalu saugmenų — 
stakų, bonų, morgičių •— taip 
privačių korporacijų, taip fė- 
derales valdžios, valstijų, mu
nicipalitetų ir net užsienio kom* 
binvtočių.

Seniau

aklas reikalauja, 
išleidžiamos rinkon 
butų užregistruoja- 
negu išleidėjai ga-

nusikaltėliams 
arba 5 metų 
abiemis baus

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

bostoniečių atydai
Naujienas galima gauti 

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

at-

popierų jam pri-j

žmogus, pirkdamas

prezidento populiarumo, todė 
net republikonai kongresmanai 
it tie, galima sakyti, tyli.

• 
Bankų Aktas.

Laikotarpis nuo 1921 ik 
1929 metų Amerikoj vadina 
ma “gerbūvio” (prosperity) de 
šimtmečiu. O betgi ir tuo lai 
kotarpiu suspendavo savo ope 
racijas apie 9,000 valstijinn 
ir daugiau kaip 1,500 naciona 
Jių liankų. Depozitai, kuriuo: 
palietė pirmosios bankų gru 
pės Užsidarymas, sieke daug 

$750.000,000, u depozitą

Šiais taikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyVuo- 

■ ii. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gedi patraukti dides
nį klijentą skaičių.
Amerikos įmonės gerai su
pranta. kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lumuojie-i, tuo geriau sekasi.
Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi “Naujiencsi”, 
tas visuomet turi naudos.

f AMERIKOS 1
PILIETIS

Būtina it labai pagel* 
binga knygele tiems, ku* 
tie nori tapti žios laliea 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarku, 
apie jos viršininką rin
kimas ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
17.39 So. Halsted St

CHICAGO. O-L.

Siųskite money orderį arba kram* 
ženkleliu*.
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nelabai tam biliui pritaria, nes jis norėtų, kad darbo 
trumpinimas butų atliktas pagelba NRA kodeksų. Ko- 
betgi vienbalsiai nutarė rekomenduoti kongresui bilių

Kada tu 
aukštai iškėlęs

aplinkybėse, tokių 
šukių sūkuryje bręstanti jau
nuomenė pradeda patikėti, kad 
yra labai kilnu su tėvynės mei
les kupina krutinę du‘rtuv|i 
priešui vidurius paleisti, kad 
gražu ir romantiška yra tokia 
mirtis, kada šrapnėlės skevel
dra nuvožik tau kaušą .ir tavo 
smegenis išdrabsto 
apginkluotas, 
savo šalies vėliavas stovi .pa
sirengęs viskam, tai net ir 
aniuoliai tavo tos taip garbin
gos if taįįr ,prakilnios pozici-

nore- 
viens nuo kilo at 
suartinti.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

tam- 
norą

Mums šioje purėje Atlantu 
ko jpratusiems daugiausiai 
skaityti vien plintančias huma
nitarines idėjas ir visuomet 
girdėti paraginimus atsipalai
duoti nuo senų prietarų ir tra
dicijų, sunku suprasti beveik 
laukinius Europos Šukius. Be 
įvairių vertelgų, pirklių, religi
nių fanatikų, —. vienu žodžiu, 
be miesčioniškų sluoksnių, vi
sur kitur naujasni ir kilnesni 
supratimai vystosi.

Veik visur padoresnis gy
ventojų elementas, visa švie
suomenė skverbiasi prie demo
kratiškesnių tendencijų, tai iŠ* 
įsitardama garsiau, drąsiau — 
radikališkiau, tai pareikšdama 
legviau, ramiau 
kiau savo įsitikinimus 

suvargę tumas ir palankumas link vi- 
ruošos,Įsų ir/Visose klasėse yra ugdrt* 

orima visiems duoti pro-

svie-
pra- KAM REIKALINGI 

PINIGAI

jau 
yra bičiulis, 
cuzas jau kaip ir priešas. Ei
linis pilietis privalo be įsaky
mų iš aukščiau <vien likti pa 
syvus liudininkas.

Net ir . tikėjimas pateko 
aukštesniųjų rankas. Ne gy
ventojui spręsti, kaip ir į ką 
tikėti. Jam nurodoma svarbes
nę šaliai religiją, o jei reika-. 
las atsiranda, tai ir ją savo ko
mentarais galingesnieji pamai
no. Už jį kiti savaip ir maldą 
Aukščiausiam subarabanys, nes 
vien jiems viskas yra supran
tama ir žinoma. Pagaliaus, ir 
dvasiškiams tik melstis ir baž
nytines apeigas atlikinėti įsa
kyta. Ne jiems, esą, yra žino
ti, kas yra moralu valstybinia
me aparate, ne jiems todėl ir 
spręsti, kas yra. padoru, o kas 
ne viršininkų santykiuose su 
juodąją minia.

Tu, darbo pele, prasčiokėli, 
tik dirbk, prakaituok, skatiką, 
jei jį sugriebei, krauk, nes tik 
su turto pagalba gal dasigrieb- 
si prie musų aukštumų, o l:gi 
tol mes už tave mąstysime, 
planuosime, ir lemsime. Buk 
ištikimas mums, nes tai lobir- 
lybė. Tu neprivalai suprasti, ko 
tu nori. Mes, būdami išmin
tingesni už tave, tą išrišime ir 
įsakysime tau, ką tu turi gei
sti. Mylėk mus ir mUsų tėvy
nę. štai diktatorių katekizmo 
prasmė.

Tokiose

Iš dienraščių tik sužinoda
vau apie baisius įvykius Eu 
ropoję, štai ir paskutinis gra
žus aukuras kilnumui, degęs 
Vienoje per 14 metų, tapo jau 
kulkų, .granatų, durtuvų išar
dytas. Prie jo budėję Vaidilos 
ir Vaidilutės vandalų jau iš
vaikyti, išmušti, sužaloti ir ka
lėjimuose kenčia. Rodos, kaip 
ir niekadejai panorėjo pasku
tinę musų viltį į žmonijos pra
kilnumą mito musų išplėšti. Bet 
nors ir nuvargintas, aš nepa
sidaviau. Dar juk Šviesu An
glijoje, Skandinavijoje — jie 
dar “nesueuropėjo”, dar tam-Į 
sa neužviešpatavo Čekoslovaki
joj ir Francuzijoj, juk dar pil
na skaistybės čia Amerikoje.

Guodžiai aš rijau išmintin
gas šviesunų paskaitas, pri
mygtinai studijavau Anglo- 
Saksų mokslininkus, su džiaug
smu gėrėjaus Amerikos menu 
ir literatūra ir vis dar kažin- 
kaip pilnai nenusimanydamas 
prielankiai, kantriai laukiau ko 
tai svarbaus ir džiuginančio iš
girsti iš Rusijos gelmių, — juk 
ir ji nevisai dar Europai pri
klauso.

dėl ir nuotaika susirinkušių bu 
vo ne kažin kokia, - 
mumyse lyg stokavo 
po vakarienės mes pasijutome, 
kad, nežiūrint ir šių nedatek- 
lių, musų žygis buvo vertas.

Klausytis p. žadeikio kalbos 
yra visuomet smagu ir lengva. 
Ramus tonas, gracioziški išsi
reiškimai, graži, tyra, sklandi 
lietuviška kalbą 
malonios pono žadeikio iškal
bumo ypatybes, kurios sužadi
na net ir pavargusį klausyto
ją. Atsargiai, be nereikalingų 
užsipuolimų jis traktuoja prie
šingas savajai nuomones, o po
draug aiškiai, be išsisukinėjimų 
pareiškia savo mintis — tai vis 
pažymiai jo gilaus inteligentiš
kumo. Kaip ir pritinka kultū
ringam asmeniui, jis atvirai ir 
drąsiai pasisako už savo 

gindamas savo idėjų 
neaiškumų ir

pažangoje 
nys ir į 
mą mes 
rančia jo

kraštutinybės
šviesiąją Angliją, 

mažytę Šveicariją ir Skandina
vijos kraštus, kurie yra dai
giau į Su v. Valstijas panašus, 
mums žiūrintiems iš tolo į Eu
ropą ne kažinkoks,. nesmagus 
paveikslas prieš mus pasireiš

paprasčiau, be komplikacijų ji 
mąsto ir gyvena, drąsiau sa
vo pasiryžimus ji vykdo. Jos 
tėvas tame veikale irgi atvaiz^ 
duotas ne kaip paprastas stuo
brys “amerikontas,” — jis yra 
protingas, kultūringas tėvas, 
kuris atsargiai, bet neįkyriai 
seka savo dukters pasielgimus. 
Jis neplepys ir nepamokslinin- 
kas jis jai. Jis tik mylintis ją 
tėvas. Tokių juk panelių, to
kių ir jų tėvų mes Chicagoje 
turime daug. Jie esti musų su
siėjimų pažiba ir malonė.

Beje, aš buvau painformuo
tas, kad autorius šio veikalo 
yra kunigas, tačiaus užbaigęs 
jį skaityti, aš abejoju apie tik
rumą man pateiktos žinios. 
Tiek laisvės savo bažnyčios 
tarnuose katalikų ierarchija 
vargu galėtų toleruoti.

Su tikru pasigerėjimu aš 
prisimenu tą romaną ir su* dė
kingumu priimu tą j laiką man 
atvykusią lekciją, o akivaizdo
je dar šios knygos pamokini
mų aš norėčiau, kad mes dau
giau susirupintumėm ne tik 
likerių ir kitų svietiškų, ap- 
čiutopiamų gerybių importu iš 
Lietuvos, bet podraug susiin- 
teresuotumėme patys musų se
nos tėvynės spausdiniais. Juk 
tuomi ir mes palaikysime tas 
entuziazmo kibirkštis, kurios 
dar tebedega ten kūrėjų šir
dyse.

Putino “Ąltorių šešėliai”, aš 
supratau, kaip lengva pažval- 
gose susiaurėti, kaip nesunku 
į tuščią puikybę pasikelti; tą 
taip lengvai skaitomą pasau
linio maštabo veikalą pažinęs, 
aš vėl supratau, jog kuklus 
dėsnis pažangiųjų, kad visi 
žmonės yra sutverti lygiais, 
tebepasilieka nepakeičiamas. 
Tas gražia, sklandžia, savotiš
ka kalba parašytas romanas 
kaip ir sakyte man sakė, kad 
žmogus, nežiūrint kur jis ne
būtų, nors ir praščiausiose, 
sunkiausiose aplinkybėse gy
vendamas, niekados nesustos 
ieško j ęp teisybės, griežės’, iš
minties ir laisvės. Vyraujančio 
tame romane asmens išsiliuo- 
savimas įrodė man, kad žmo
nija, nežiūrint į visas jai pa
tiestas pinkles, progresuos ir 
sutraukusi retežius išsiners iš 
vergovės į materialę ir dvasi
nę laisvę. Mes visi, kaip ir 
Vasaris, per abejojimus, per 
nusiminimus, per kančias, su 
piktomis žabangomis besigrum- 
dami, išsprusimc iš ūkanų į 
jaukesnę erdvę. Ne. Išmintis ir 
meilė yra, kaip Dievas, visur

I esančiais ir nesugriaunamais, 
ir net piktžolių apžėlusiuose 
dirvonuose jų žydrus daigai 
visuomet į viršų prasimuša, o 
pajutę pavasąrį, apsireiškia 
mums visoje savo grožybėje.

Taip, gerbiamieji, “Altorių 
| šešėliai” Lietuvos kultūrinėje 

yra rimtas reiški- 
šį svarbų užkariavi- 
privalome su pride- 

aukštumui pagarba 
tinkamai įvertinti.

maudas apėmė mus už tokį pa
sityčiojimą iš musų budrių am
bicijų. Juk mes nepamirš 
tame zecerių sukeverzoji- 
mą musų kurinių. Atmena
me mes ir nevietoje uždė
tus kleksus pastangomis pres- 
manų ir formų sustatytoj ų tel
pančiuose musų paveiksluose. 
Ne, ncbičiuliai jie mums. Jie 
tokie jau pat musų priešai, kaip 
ir redaktoriai.

Musų įkvėpimų ir kropščių 
studijų sutverti rašiniai kentė
jo ir dar tebekenčia nuo šių 
musų kenkėjų.

Štai pavyzdžiai iš mano pa
tyrimų. Nesugebėdamas, nors 
ir stengiaus, raštu apibudinti 
reiškinį, pasirinkau lengvesnį 
kelią ir pavadinau jį neaprašo
mu. Zeceris, gal ir teisingai 
samprotaudamas, kad neapra
šomas dalykas — aišku, ne tik 
netinka spaudai, bet yra jai 
net nepageidaujamas, ir jis tuo
jau čia pat ir išreiškė tai, pa
keisdamas žodį “neaprašomas” 
į “neprašomas”. Toliau. Kokia 
tai svarbią man simbolišką 
reikšmę panorėjau priduoti 
šioms musų Kalėdoms. Zeceris, 
gi negeisdamas, kad aš taip 
siaurai apsirubežiuočiau ir pa
brėžimui savo platesnių pažiū
rų, vietoje žodžio “šiuose”, įdė
jo “visuose”. Kada aš atvirumo 
apimtas, susijaudinęs prisipa
žinau straipsnely j, kad esu ne
darbingas, zeceris rado reikalą 
pratęsti ir toliau mano išpažin
tį ir sustatė, kad esu 
bingas”. “Carramba”, 
kau aš perskaitęs tą jo nuomo
nę apie save.

Skaitydamas, gi paskutinį sa
vo įspūdžių žiupsnį, aš vargiai 
tą savo rašinį 
toriai jį, mat, 
zeceriai taip 
kad panašumo 
beveik ir neliko. Kaip pavadi
nau aš tą zecerį, žvilgterėjęs j 
parašą šio straipsnio, 
tylėsiu. Bijau, kad redaktorių 
cenzūra to žodžio vistiek ne
praleis, o zeceris man ateityj 
dar didesnes žabangas paties- 
Iki šiol neišmanau, kodėl vie
toje mano inicialų zeceriui rei
kėjo permainos ir jis stambio
mis raidėmis įskverbė A. L. D. 
D.; ar pajutęs rašinyje mano 
palinkimą prie komunistų, jis

Dar viena pastaba. Savo ro
mane p. Putinas-Mikolaitis be
ne svarbiausią moteriškos rolę 
užleidžia amerikietei. Jis vaiz
duoja. ją ne kaip įprasta mums 
matyti europiečių sukurtą ka
rikatūrą, — ne išsitepusios žio
plės tipą jis mums ' pateikia, 
bet padorios, išmokslintos, kul
tūringos, visai panašios į kiek
vienos šalies ištobutiintas sim-’ 
patiškas panelės paveikslą ji.4’ 

nupiešė. Jo sukurta p-lė 
ne tuščias pagyrų, puo- 
nezylioja paskui ištvir- 
karininku’S, ji yra rim

ta (gal per rimta dėl amerikie
tės, nepajutusios depresijos at
gaivinimo) ir išmintingai pasi
elgiančia visuose atvejuose jau
nuolė. Ji net turi pliusų, ku
rių stokutoja jos Europos sė

ji mažiau abejoja,

Kaip ir protestas
Pradžiugome mes amatoriai- 

rašūjai, kada išvydome “Nau
jienų” vaizduotėje, kaip redak
cijos nemielaširdingai elgiasi 
sumiusų raštais. Reikėjo, mes 
manėme, jau seniai iškelti į 
aikštę prieš visuomenės akis 
Šias rmums daromas skriaudas. 
Būtina buvo įrodyti, kad re
daktoriai esti ne tik galingomis 
plunksnomis apsiginklavę, bet 
ir nuožmiomis žirklėmis ir pra
gaištingu mums gurbu.

Bet neilgai mums teko gėrė
tis pajautimu jaUktimo, nes pa
sirodė, kad musų gelbėtojai — 
tai ne kas kitas, kaip spaustu
vės darbininkai. Tik ačiū jų 
pareikalavimui raštų musų ku
riniai yra ištraukiami iš gurbo 
ir skaitytojams pateikiami. Ap-

tuvių Darbininkų Draugiją, ai 
panorėjo mano nuomones pri 
kergti visam mano luomui, — 
būtent, Amerikos Lietuvių Dak 
tarų Draugijai 
supaisyti negaliu. Tačiau, kadi 
už mano erezijas nenukentėtų 
tie gerbiami draugijų nariai, aš 
čia viešai paskelbiu, kad už vi-1 
sas tilpusias straipsnyje nuo
mones aš atsakau drąsiai pats 
vienas.

Visų laikraščių įnamių vardu 
aš kreipiuos į Jus, mieli kūrė
jai, kad Jus, rašydami 1939 me
tais “Naujienų” vaizduotę, tu
rėtumėt musų vargus savo ome
nyje, ir, susimildami, jei gali
te, užtarkite prieš visuomenę 
mus ne tik nuo redaktorių už
simojimų, bet ir nuo pagiežos 
zecerių, o jei to negalėsite at
likti, tai nors spaustuvės dar
bininkus tokiais musų geradė- 
jais neperstatinėkite.

Lithuanian Professional &
Business Men's Ass’n

Neskaitlingas ir nepilnai re
prezentuojantis draugiją bure 
lis narių viršminėtos organiza
cijos susirinko ant greitųjų pa- 
rengton vakarienčn Universal 
Kliube, kad pagerbus viešėjusį 
Chicagoje Gen. Konsulą, p. Ža- 
deikj, ir podraug, kad išgirdus 
jo išmintingą žodį.

Dar neatsipalaidoję nuo savo 
rūpesčių ir šiek-tiek 
nuo savo kasdiertinės 
mes susirinkome gan vėlai. To-Imas

savo 
paliko mumyse 
esame taip viens į 
šus, viens su kitu 
riai susirišę, todėl 
ir yra lengva viens 
ti ir suprasti. Tik nežinau, ko 
dėl koks pavydas, kokios 
sios užmačios mums tą 
prie to skverbtis atėmė.

Taigi mano ir Jūsų visi 
sus sąmonės ir savijautos 
giedruliai: lengvos svajonės, 
gražus laimėjimai, jauki laimė 
man ir podraug Jums yra reikš
mingais. O musų gyvenimo 
tamsus debesėliai: musų liūde
siai 'tobulybės, musų nusimini
mai suklupimuose, musų siel
vartų ašaros yra juk taipgi vi
sų musų širdims bendros. Ne
palaimos užkluptųjų tarpe 
viens juk nedžiugaus! ir juk 
nepadoru butų verkšlenti prieš 
pasijutusius laimingais 
bendrus. Jokie bandymai 
priešinti šiam psichiniam 
niui mums nepavyks, nes 
mūsiškiai prieštaraujanti 
taika visuomet mus varžys.

Todėl ir aš rašydamas busiu 
Jums ir sau prielankiai atsar
gus.

Kodėl “pelai ir grudai”?
Pilnai nenusimanau, kodėl aš 

šias savo kolumnas pavadinau 
MPelai ir Grudai”? Ar tai įvy
ko ačiū mano norui eiti Jums 
ir sau į talką, kad gyvenimo 
komplikuotėje pagelbėjus įvy
kius tikriau įvertinti ir į idėjų 
tendencijas tinkamiau reaguo
ti, ar kad palengvinus tik sau 
painiavoje lengviau orientuotis, 
pasinaudojus Jūsų pasipriešini
mais mano argumentams. O 
gal tik nujautimas savo silpny
bės ir realizavimas, kad ben
draudamas su Jumis pateiksiu 
Jums kai kada gražių dorų min
čių — grudų. O kai kada nors 
ir nesąmoningai duosiu ir silp
nų egoistinio pobūdžio savo 
geismų — pelų.

Bet greičiausiai, kad tai tas 
užvardis susiformavo dėka visų 
tų trijų, o gal dar ir kitų man 
neaiškių sumetimų ir pajauti-

Net ir budrus, jauslus me- 
ninkai visas savo pastangas de
da, kad tik nuo sveiko realu
mo atsipalaidojus. Atrodo, kad 
jau visas protas ten aptemo ir 
jausmai atbuko. Klaiku, kada 
visą tą girdi ir regi. Jau man 
vaidenasi prisikėlusios bruta- 
liškų karžygių dvasios Euro
poje. Aš matau, kai Džengis- 
Khano ordos vėl užplūdo plo
čius, vėl Aleksandras Didysai 
su savo kariais maršutoja, vėl 
Napoleonas galingas armijas 
mobilizuoja, ir vėl Vytautas Di
dysis užviešpatavo Lietuvos 
žemėje. Jo dvasia vėl tariasi 
su kraugiaringais totoriais, su 
nuožmiais hunais, su4 klastin
gais lenkais, kad vėl užpuolus 
ir išardžius budenčius ant Ne
muno kranto žinyčias. Ir 
aš jau girdžiu4 verkiančio 
niekinto Lizdeikos raudą 
Koks baisus slogutis.

Uždenfęjnrakis aš su pasi
baisėjimu atsigrįžau nuo Eu
ropos. Pabijojau paskęsti pe
simizme, nenorėjau4 prarasti 
mano pagarbos savo senai tė
vynei. Pasinėriau studijuoti, 
sekti labiau dorovingas ir ma
žiau sumaterializėjusias ten
dencijas aš Amerikos intelin- 
gencijos.

gų pakilti ne tik būtinuose ma- 
terialėse plotmėse, bet ir kil
niose dvasinėse srityse. Jaukiau 
yra visiems mums idealistams, 
matant šias gražias pastan
gas.

Liūdna pasidaro mums me
tus žvilgsnį į senąjį užjurj, — 
bekliedantį karštyje ligonį mes 
matome tik ten. Juk spręsti 
apie .kulturinj šalies stovį ne
galima iš kelių parinktųjų, iš 
jų materialūs ir dvasinės auk
štumos. Kokią gi progą pakil
ti turi ten pilksermūgis pras
čiokas? Aukščiau4sį laipsnį jam 
pasiekus,., jis gali patapti tik 
geras, ištikimas valdinys, — ne 
daugiau. Juk riėpavydėtinas tai 
stovis. Kiti ųz jį planuoja apie 
tolesnę jo gyvenimo eigą. Tau
tos vadai nulemia jo šalies at
eitį; bus taika ar karas, — tai 
jiems žinotina. Vien vyriausy
be gali net šalies teritorijų at
sižadėti

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

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

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

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

GRIPSHOLM ........................ Liepos 3 d.
Klaipėdon per Gothemburg

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

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

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

mus 
dencijas 
raus pataikavimo pas jį 
Aišku, kad daugelis iš musų, 
turėdami savo skirtingus įsiti
kinimus, ne visuomet galės su
tikti. su visomis p-no žadeikio 
propoguojamomis idėjomis, ta
čiaus kiekvienas, išklausęs jo 
kalbą, visuomet pajus visus 
ryškius tonus džentclmono ja
me.

Jo to vakaro prakalba taip
gi buvo darni, simpatiška ir 
nuosaki. Gražiai pasveikinęs 
mus, jis su gracija nusilenkė 
prieš kilnią idėją Antro Trans
atlantinio Skridimo, ir pareiš
kė, kad tai bus gyvas pamink
las žuvusiems 
jo žygio. Jis 
susilaikė nuo 
proponuojamų 
musų herojų projektų, kad tuo
mi nesumažinus Janušausko 
užsimojimo svarumo ir reikš
mės. Byškiai jis čia pat vėli
no jam pasisekimo, nepalikda
mas abejonės apie savo nusi
statymą remti ir šį gražų, drą
sų pasiryžimą.

Būdamas entuziastiškas eks- s

ponentas ekonominio Lietuvos 
su Amerika bentlravimosi, p-a s 
ižadeikis pranešė mums, kad 
'U. S. A. sutiko įsileisti į šią 
į šalį iš Lietuvos 10,000 galionų 
svaiginamų gėrimu ir ragino 
mus irgi prisidėti prie šio, taip 
lengvai išpildomo, favoravimo 
šio Lietuvos produkto.

Pakviestas p. James-Janu- 
šauskas, kaip ir pritinka jo sto
nui, aiškiai 
mums savo 
jo siekinio.

žinoma, 
Įkalbų.

Vykusiai
P-\/. Mackewicz’ius rezervavo 
Chicagos Lietuvos Konsulo žo- 
dj iki pat pabaigos, nes p. Kal- 

[vaitis, kaip ir visuomet, su 
įprastu sau* gabumu visų kal- 

Į bas subendrino, lyg 
[damas mus 
sitolinusius 

Į Klaikios
Išėmus

Kilnių širdžių, mielų 
paakstintas, ir vėl aš 
prie savo užrašų. Gal, 
ir Jus šie mano bandymai pa
lies taip jau pat, kaip kad Jū
sų atviras, nuoširdus žodis pa
veikė į mane.

Nusijaučiu, kad aš esu tik 
padaras vystymosi per amžius 
klestėjusio gyvio, kad manyje, 
kaip ir Jumyse, 'Susikaupė pa
grindiniai evoliucijos užkariavi
mai, jos nesu stojančioj e eigoje. 
Per tvanų gadynę, per ledų pe
riodus, per visus šios didžios 
transformacijos laikotarpius be
sivystančioj i gyvybė, nuo pat 
savo pradžios, nuo pirmtakunės 
viencelės samanėlės iki šio lai
ko įstabių sudėtinių organizmų 

išsirutulavimo pėdsakus 
Todėl mes ir 

kitą pana- 
taip tamp- 
mums taip 
kitą pažin-

Duodam 
Pirmų

$500.00
F turim

ant

NRA administratorius Johnson (kairėj) svarsto su atsto
vų buto darbo komiteto pirmininku Wm. P. Connery bilių 
kuris siūlo visose NRA pramonėse įvesti 30 vai. darbo savaitę 
Johnson 
valandų 
miteitas 
priimti.

Greičiau, patogiau ir smagiau pasieksi Lie
tuvą keliaudamas viena šią Ekskursijų 

Lietuvon.
Pasirink Laivą ir Laiką iš Šio Sąrašo 

Kurie išplauks iš New Yorko, 1934 metais

“Altorių šešėliai” per
skaičius

Vengdamas bendravimo su 
anapus okeano ligutisto proto 
sukeverzotomis idėjomis, aš 
buvau pradėjęs jau mąstyti, 
kad visą išmintį ir grožį Suv. 
Valstijos sumonopolizavo, kad 
visos civilizacijos vėliavas tik 
mums vieniems prisieis apsau
goti ir išplėsti. Bet štai pri
puolamai man kliuYusi į ran
kas lietuviška knyga mane iš
budino. Perskaitęs tris tomus

paskolas ant
Morgičių nuo

iki $2,000.00
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2324 ,S. Leavitt St.
Canal 1678

CHICAGO, ILL.

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

Ekskursijas Vadovaus Patyrę Kelionėje 
Palydovai.

Dėl Informacijų Kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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NAiniENOSrChicago, III

NAUJIENŲ DOVANA KONTESTANTAMS

sekasJuo toliau

KONTESTO EIGA

Frank Bulaw.
Laipsnis pirmas, reikia 1100 balsų

SINKUS

1518
Turi 1370 balsų

NON GRADUS

BARNIŠKIS

DOM. ŽUKAS

Turi 623 balsu Turi 492 balsų
Turi 890 balsų

Naujie-

Turi 630 balsų

VILIS

BALČIŪNAS

Turi 180 balsųTuri 240 balsų
Turi 280 balsų

Turį 125 balsu

ADAMS KAVALIŪNAS

Turi 40 balsųTuri 80 balsų

Turi 110 balsų

Turi 80 balsų

•'<W.
M

Z. A. JUCAITIS 
Turi 80 balsų

P. ATKOČIŪNAS

1634 S. 48 Ct.

didės 
atkrei

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

Cleveland, Ohio.

J. MAKSVIT1S 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 200 balsų

ANT. RUŽAS 

8409 Williams Avė, 
Detroit, Mich.

J. METELIONIS
1015 Quarry Avė. 

Gr’d Rapids, Mich
Turi 160 balsu

KAZAKEVIČIA
Pittston, Pa.

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė 

Rockford, UI.

J. MAČIULIS 
9>06 Prescott St. 
Waukegan, III. 
Turi 1170 balsų

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

laimę 
suprasti jų

D. SUODINAS
212 E. Clark St 
iV. Frankfort, III.

)224 Burnside Avė. 
Chicago, III.

M. ŠEŠTOKAS
1328 N. 85th St
Melrose Prk, III

M. ROVAITIENfl 
700 S. 9th Street 

Herrin, III.
Turi 40 balsų

West 21st 
mažmožių 

saldai-

6941 S. Talman Av 
Chicago, III.

Apie Frank Bulaw 
pasekmes kontes- 

to darbuotėj

ALBERT DIKSAS

ONA VILIENE 
(Uždrovaitč) 

1646 N. Irvlng Av. 
Turi 830 balsų

ANT. RAŽAITIS
3450 S. Halsted St

Turi 1475 bi Įsų

26 Palmerston Avė, 

Toronto. Ontario, 

Canada. 

Turi 100 balsų

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė

Chicago
Turi 188 balsus

K. G. URNEŽIS 
4607 S. Talman Av, 

Chicago.
Turi 1327 balsu?

P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 180 balsų

A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 200 balsų

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago, III.
Turi 967 balsų

2135 N. Spaulding 
Avenue

A. UŽDRAVAITIS
4031 S. Talman Av 

Chicago
Turi 1000 balsų

J. SIPIALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 1310 balsų

Seno Petro biznis 
kontėste

gaiva-
neturiančių jokio

užsimojimo ateičiai,

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av. 

Chicago
Turi 310 balsų

E. NORGAIL1ENĖ 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafayette 5647

Turi 2015 balsų

Apie “Non Gradus” skyrių 
galima tik pasakyti, kad jame 
irgi kaip kurie kontestantai per
ilgai sėdi. Aš tikėjausi jų per
sikėlimo i pirmą laipsnį jau 3 
savaites atgal, bet apsirikau. 
Tu r būt blogi orai ar kokios 
nors kitos aplinkybes juos su 
laike nuo darbavimosi.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

DEVEIKIS
So. 48th Ct 

Cicero, III.
Turi 1798 balsų

ELS1E MARTIN
4508—8th St. 
Kcnosha, Wis.
Turi 1500 balsų

Draugai! Dabar oras jau at
šyla, darbai pradeda geriaus 
eiti, pas žmones atsiranda ir 
pinigų daugiau*s. Todėl stoki 
te į darbą daug smarkiaus, nes 
viso liko tiktai 2 mėnesiai lai
ko iki kontesto pabaigai. Už 
tai prašau visų kontestantų be 
atidėliojimo stoti j kontesto 
darbą, kad su užsibaigimu kon- 
testo visi kartu galėtumėm pa
sidžiaugti savo darbo vaisiais.

T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

Kaip kieKvienas kiek 
nis reiškinys gyvenime, 
pi a žmonių atydą, taip ir Nair- 
jienų kontestu juo toliau, juo 
labiau žmonės susidomėja ir 
aiškiau pradeda suprasti, kaip 
didelę reikšmę turi šis laiko
tarpis, kuomet veik kiekvienas 
kiek veiklesnis lietuvis su* at
sidavimu, su įtempta energi
ja stoja platint dienraštį “Nau^ 
jienas”. šis laikotarpis yra tik 
tam skirtas. Skirtas, kad mes, 
kurie turėjo laimę pažinti 
“Naujienas 
duotį ir matyti kaip didelę ir 
svarbią rolę vaidina socialiam 
žmogaus gyvenime, pašvęsta
me tą trumpą laiką skleisda
mi jas tarp tų žmonių, kurie 
neturėjo laimės tai atsiekti. 
Mes negalime būti saumyliais, 
neturime vien didžiuotis tuo, 
kad mes matom šio pasaulio 
skurdą, 
nepasekmes, džiaugsmą, ir vi
są tai, kas su žmogaus gyve 
nimu rišasi ir tai kas yra vaiz 
duojama 
turime atkreipti domę ir į tuos 
žmones, kurie yra po įtaka 
politiškų šarlatanų. Kuriem 
šis pasaulis yra rodomas, kaip 
aklam arba žmogui užrištomis 
akimis. Tokiais yra musų kla
sės draugai po įtaka komuni
stų, jėzuitų ir kitokių 
lų perdėm 
ateities 
bet tik pasiryžę išnaudoti ki 
tus, kad patenkint savo neri 
botus geismui.

Kontestantų laipsniuose šią 
savaitę mažai permainų įvyko. 
Nors keletas kontestantų pu
sėtinai paaugo balsais, bet į 
augštesnį laipsnį no vienas ne
persikėlė. Pirmame laipsnyje 
susigrūdo jau 9 kontestantai, 
pritruko mums ir vietos, o an
tras ir trečias laipsniai pasi
lieka tušti.

ateities, pakol jie 
blaiviau protauti ir 
kad tik “Naujienos’ 
sų žmonių, biznierių 
sionalų reikalų gynėjos! Kad 
tik “Naujienos” tėra tas laik
raštis, kuris deda pastangas
dėl žmogaus būvio pagerini
mo!

Naujienose”. Mes

Musų ateitis jau bus taip 
tamsi, kaip ir praeitis, jei mes 
neprieisime prie tų žmonių, ku
rie kooperuodami su mumis 
galėtų sudaryti galingą spėką 
prieš visus darbo žmonių kla
sės engėjus, ši užduotis, ben- 
drinimas musų esamųjų pajė
gų turi būti kiekvieno klasi
niai susipratusio žmogaus pa
reiga. Ir mes tai atsiekti ga
lime platindami tą dienraštį, 
kuris buvo, yra ir bus ben- 
drinimui esamų pajėgų darbi
ninkijos; kuris tarnauja vi
siems žmonių interesams. Kuris 
nurodo, kaip reikia orientuo
tis visuose šių dienų painiuo
se gyvenimo klausimuose. Ir 
gerbiamieji, sukopkime savo

šį naują 1934 metų, 8 cylindcrių 
PONTIAC

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

COMMUNITY MOTORS, Ine.
235 E. 33rdSt

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

V. TUMOSAITE
3252 N. Nagle Avė 

Chicago, UI.
Turi 858 balsu

jėgas šio kontesto laiku, kon> 
testantai ir nekontestantau 
stengkimės juo arčiau prieiti 
prie tų žmonių, kurie atskir
ti yra Tiuo progresyvio judė
jimo. Kurie vien tik verkia it 
bėdavoja, kad jiems gyveni
mas yra nemalonus ir jokios 
išeities nemato, kaip iš tų blo
gumų išsisukti. Jie ir neturės 
išeities ir nematys šviesesnios 

nepradės 
nesupras.
tėra vi- 

ir profe-

Kaip kurie draugai klausia 
per laiškus ar jie gali užsira
šyti ar atsinaujinti “Naujie 
nas” per kontestantą Seną 
Petrą ar kitą kontestantą. Taip, 
draugai, kurie gyvenate kito
se kolonijose ar valstijose, jus 
turite pilną teisę tai padaryti 
per kurį kontestantą pasirink
site. Jis gaus jūsų balsus.

šie žmones darė biznį per 
Seną Petrą: A. Stankus, 6456 
So. Cicero avė., kuris užlaiko 
didelę gazolino stotį ir gerą 
aliejų. Lietuviai važiuoją Ci
cero avė., keliu neužmirškite 
A. Stankaus, nes jis yra se
nas naujienietis ir virš metus 
laiko sunkiai apdegė rankas ir 
dar dabar nėra pilnai pasvei
kęs. Jis atsinaujino “Naujie
nas”.

M. Karčiauskas, 238 W. 51st 
st., kuris užlaiko gražią barzda- 
skutyklą ir yra patyręs savo 
amate, atsinaujino 
nas”.

Fr. Venskus, 717 
Place, kuris užlaiko 
krautuvę — grosemę. 
nių, tabako ir cigarų, užsirašė 
“Naujienas”. J. Kavaliauskas, 
1247 S. Cicero avė., kuris už
laiko alinę ir cigarų įstaigą, 
atsinaujino “N-nas”. A. An
dre ws, 4256 So. Richmond st., 
kuris yra degtinės pardavėjas, 
atsinaujino “Naujienas”. F. 
Buožis, 1443 East 68th st., ku
ris yra namų prižiūrėto j as-ja- 
nitorius, pasišaukė Seną Petrą 
per telefoną ir atsinaujino 
“Naujienas”. K. ( Buožis, 8040 
So. Yates avė., kuris taipgi yra 
namų prižiūrėtojas ir myli 
skaityti “Naujienas”, “Kelei
vį” ir knygas, atsinaujino “N- 
nas”.

Visiems, kurie darė biznį 
per Seną Petrą tariu širdingą 
ačiū ir reikalui atėjus nepa
mirškite pašaukti telefonu 
CANal 8500 arba pasiųsti laiš-

8841 S. Aubum Av 
Chicago 

Turi 179 balsu

ONA 
KAčEĘAUSKIENE 
2605 W. 48rd Street 
Tel. Lafayette 8157

Turi 558 baisuj

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius
Laipsnis ketvirtas, reikia 8000 balsų

•

1

/į \

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted SL 

Chicago
Turi 10364 balsu

2

P. M ARTINK AITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 9608 balsų

1

Laipsnis trečias, reikia 5200 b.
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KONTESTO EIGA
(Tąsa iš pusi. 6-to)

Kontestantė 0. Ka 
čeraoskienė rašo;
Ąš labai abejojau, kad sto

jau į kontestą ar lengva bus 
gauti skaitytojus. Pamaniau, 
sunkus laikai, mažai progos 
turėsiu darbuotis, bet pasiro 
dė kitaip. Matyt, kad kiekvie
nas turi savo pritarėjus. Iki- 
šiol man neprisiėjo ieškoti 
skaitytojų. Pašaukia telefonu, 
“Ateik ir užrašyk man “Nau
jienas”. Matyt, žmonės myli 
skaityti “Naujienas”, nes kar
tais sukrapšto ir paskutinį 
centą, kad tik kontesto laiku 
galėtų dienraštį užsiprenume
ruoti, nes tuomet daug pigiau.

Gerbiami skaitytojai, nepra
leiskite progos. Užsisakykite 
dienraštį dabar, nes gausite 
pigiau, o be to, paremsite bal
sais kontestantus. - širdingai 
dėkoju šiems asmenims, kurie 
užsirašė “Naujienas” per ma
ne; pp. Z. Sanders, 5219 So. 
Whipple street, G. Adesunas, 
4002 Brighton Place, A. Mis- 
cikaitis, 3121 So. Morgan st., 
A. Davgin, 6108 So. State st., 
K. Ketner-Keturakienė, 525 
Oakvvood Blvd., ir Charles Yuš- 
ka, 2925 Lock st.

O. Kačerauskienė.

Iš “Naujienų” kon 
testo darbuotės

Kadangi aš neseniai pradė-

RIRIJTF Justinas Macke- 
—r | vicuis Ekonominio 

. Z 2:! KVuĄ Ce’tf® Pirmininkas 
didnT they? Thanks to theĮ
ambition of and olever mani- HrtnMą* vienbuti lietuvių
pulation of affairs by our Pre- 
sident, viee-president and staff 
of helpers among which Mrs. 
Gugis and Mrs. Biezis stand 
forth as some of the ablest.

Birute was able to eonduet 
a snappy litle “Vakarėlis”.

We might say that Helena 
Schmidt was the hicky one

biznierių organizacijos Ame
rikoje susirinkime, Neto 
Yorke.

Vieirns iš stąmbUysiųjų fi- 
nąnsierių ir ręąl-eptąte btoįrip- 
riy Clpcągos lietuvių tarpe 
Justinas Mackevičius, 2324 S.o. 
Lpąvitt Street, buvo išrinktas 
Amerikoj Liptųvių Ę^opomi-who won the Philco Midget njfi „įr,njl,j)lkH.

Radio. rk«rt«»u~o/.iio
John Sharelis walked away 

with the prize for selling the 
mosi raffle books. Uis reward 
was a pair of alabaster book 
ends, a wortky gift by a worthy 
donor, Mrs. Gugis.

Anthony Gedvilas had to 
keep in form by winning the 
prize for cnrollment of the most 
members donated by Vera Stro- 
domski who mušt be a diviner. 
She donated a classy pieture 
frame. Boy! Oh Boy! Wish 
I coidd look in the future liko 
that.

Aldona G. nabbed the second 
prize for cnrollment, a pen and 
pencil sėt donated by Mrs. Bie- 
zis. Wish we had more mem
bers likę Aldona.

Are we loking forward to 
the next little affair? YouBet!

Work on “Eglė, žalčių Kara
lienė” is going ahead full
force, rehearsals being sėt
Mondays and Thursdays’s at 
Sandara Hali, 8:00 P. M. Now’s

jau darbuotis Naujienų kon- 
teste, tai laivakortės į Lietu
vą gal ir nelaimėsiu. O antra, 
perdaug ir neabejoju, štai pra
ėjusį penktadienį užeinu pas 
A. Andrijauską. Pasakiau su 
kokiu tikslu. Daug nereikėjo 
jam kalbėti. Tuojau išsiėmė 
pinigus ir užsirašė “Naujie
nas” ant 15 mėnesių.
„.Keikia ,p^ąVt'. . PPt Audf'- 
jauskai yra vietos žymus biz- 
nieriai ir malonus žmonės, ku
rie užlaiko didelę geležinių 

-^_zr daiktų krautuvę, kuri vadina
si Andrew Hardware Store, 
1904 Lake St., Melrose Park. 
Pas jį galima gauti ko tik rei
kalinga ir už prieinamą kai
ną. Todėl kostumerių jiems ne
trūksta, kaip lietuviai, taip ii 
svetimtaučiai visada eina į jo 
krautuvę pirkimo reikalais.

M. šeštokas, 
1323 N. 35th Avenue, 

Melrose Park, III.

the time to get down and plug. 
So let’s go everybody, see you 
Thursday.—Helen.

RADIO
Geri dainininkai ir kalbėtojai 
žavėjo ir įdomino klausytojus

Šią pFganijsąęjją gųriąro 
Vaizbos butai, kųdo gyyųpja 
vįsose staipbesnipse Jįetuyjų 
kplouijosp Amerikoj. Jos tik
slas yra rūpintis lietuvių biz
nierių reikalais ir platinti pre
kybą tarp Amerikos 
vos, ypatingą domę 

į Lietuvos produktų 
vimą į šį kraštą.

Konferencija įvyko New 
Yorke, pirmininkaujant Lietu
vos Generaliam konsului p. A. 
žadeikiui. Antradienį, kovo 
13 d., p. Justinas Mackevičius 
gavo iš susirinkimo sekančią 
telegramą. 
Vienbalsiai 
nio Centro 
kas seka. 
Uvickas ir 
prezidentai; redaktorius J. P. 
Varkala, reikalų vedėjas P. 
Bukšnaitis, iždininkas A. Tre
čiokas, sekretoriai p. Vaišnora 
ir Norkus. (Pasirašo) Posėd
žio pirmininkas P. Žadeikis”.

Kovo 12 d., p. Mackevičius 
gavo telegramą, “Tamstos kan
didatūra statoma Ekonominio 
Centro pirmininko vietai, te
legrafuokite sutikimą, žadei
kis”. P-s Mackevičius telegra
favo “Negaliu sulikti kandi
datuoti”.

Jis buvo vienbalsiai išrink
tas. Kaip anglai $ąko: “They

500 rūbų dažytojų ir 
valytojų streikan
Vakar apie 500 iš 2,500 rū

bų valymo ir dažymo įstaigų 
darbininkų išėjo j streiką. Jie 
protestuoja prieš darbo pagrei
tinimą, skubinįmą ir algų nu
mažinimą. Kai kurios įstaigos 
dabar veda “kainų karą” ir to
dėl buvusios priverstos griebtis 
tų priemonių, kad atlaikyti 
konkurenciją, sako streikuojan
čių darbininkų vadai.

Nuo perdaug įkaitusio pe
čiaus užsidegė keturių aukštų 
namas prie 1800 South Morgan 
stret. šešios šeimynos 
išmestos į gatvę.

buvo

Way Back When
When we go way back in- 

to the B. C’s, when roast first 
came to our ūse, Hoti’s fathei 
went out to catch more game. 
He left Hoti in charge of tlieir 
erude hut and other belong- 
ings. While Hoti was playing 
with the fire, the-ir hut start
eri to burn, and everything in 
it. The good smėli of the roasl 
came to his senses. He touched 
the roast and applied his 
fingers to his moirth and fin- 
ished some of the roast in this 
manner. His father came 
home, seeing the damages, be- 
came very angry. The smėli 
came to his senses and h 3 
tasted it in the šame manner 
as his son did, and finished 
it in the šame way. So once 
a week their hut burned down. 
The ręst of the people became 
wise and everybody starteri to 
burn their homes daily.

We had “Naujienos” Corn
ing out only as a weekly and 
later as a daily, because the 
people thought it wasn’t enough 
for thejn to Vead their beloved 
paper the “Naujienos”.

The next generation wil! 
sūrely eniargę* the /‘Nąujih- 
nos’«” circulation and keep it 
up just as well as it is now.

Veltus Tumosa (14 years)
N. Nagle Avė., 

Chicagų, III. 
Paiisade‘4633.

, v

Praeito antradienio vakare. 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
kompanijos reguliariai duoda
mas programas iš stoties WG 
ES. buvo gražus ir įdomus 
kiekvienam pasiklausyti: mat 
šį sykį dalyvavo reguliariai ra
dio dainininkai, kaip tai pane
lė, A. Ančiutė, O. Skeveriutė, 
Čiapas ir kiti, kurie išpildė ke
letą rinktinių kompozicijų. Prie 
to kalbėjo Dr. T. Dundulis, 
M.D., lakūnas James Janušaus
kas, studentas J. Poška, kurie 
visi pasakė daug naudingo ir prie 
viso to įdomaus klausytojams 
muzika ir programo vedėjo vi
sokie pranešimai bei žipios 
prisidėjo prie sudarymo šio 
programo vienos iš gražiausių 
ir įdomiausių.

Sėkmingas atidarymas 
aludės

S. Sinkus, 5225 So. Ashland 
Avė., turėjo Grand opening. 
Aludės atidarime dalyvavo daug 
žmonių. Jį skaito labai sėkmin
gu nežiūrint depresijos laikų. 
P-a S. Sinkus 
vistiems tiems, 
Grand opening

reiškia padėką 
kurie dalyvavę 
dienoj.

—Buvęs.

Vargšė, turės pragy 
venti tik ant $5,000 

i mėnesi
Į probate teismą buvo pa

duota peticija sumažinti Nancy 
Leiter’iutės mėnesines pajamas 
nuo $7,000 iki $5,000. Mat, 
Leiteriutė, duktė 1933 metais 
mirusio turtuolio Joseph Lei- 
ter’io, pagal tėvo testamentą, 
turėjo gauti $7,000 j menes 
pragyvenimui. • Dabar tegaus 
tik $5,000. Depresija...

8252

Siunčiame Gfilšj Telegramų i viso

L 0 V«ltlS
Kvietkimnkas

G4l?s D«1 Vestuvių, Rankiotoms i> 
Pgurabams

Pristatome f visas miesto dalis
9816 So. Halsted St.. Chicago, UI. 

Phone Boųlevayd 7814

ir Liclu- 
kreipiant 
importą*

“Sveikinu Tamstą, 
išrinktas Ekonomi- 
pirmininku. Laiš- 
Advokatai J. P. 

M. Shalna — vice-

(Princas Ernst Rudiger von 
S»tarhemberg, vyriausias Aust
rijos fašistinio heimwehro va
das, kuris vadovavo .Austrijos 
socialistų skerdynėms. Nugalė
jęs socialistus, • heimwehr buk 
slapta tariasi su Vokietijos na
ciais ir galbūt siekais atsteigti 
Austrijoje Hapsburgų monar
chiją, arba gal vieni fašistai 
bandys pasigrcbti j savo ran
kas Austrijos valdžią ir išstum
ti iš valdžios Dollfussą.

Mokesčių rinkėjas Ghicagoje 
skelbia, kad Chicagoje 1933 
metais tik vienas žmogus tu
rėjo jplau'kų, kurios siekė $1,- 
000,000.

Policija suėmė lenkę Amui 
Kmiec, trijų vaikų motiną, 
2648 North Western avenue, 
kuri savo krautuvėje nušovė 15 
metų berniuką Stanley Poul- 
szynski, 2836 N. Rockwedl St. 
Berniukas buk su kitais krau-

sce bi|»”. \
T. Mackevičius ^yra Ameri

kos Lietuvių Tranatlantinio 
Skridimo iždininkas .

Paskutinė diena “in 
come taksų” blan

kas pildyti

;uvūj kėlęs skandalą ir nenorė
jęs išeiti, po pakartotinų pra
šymų. Netekusi kantrybės 
paleido šūvį.

Red. Atsakymai

ji

Senam Parapijonui. — Jūsų 
rašto negailėsime sunaudoti, nes 
nepadavėte savo tikrojo vardo. DR. C. KASPUTIS 

OBNTUTA*
Qn4a * Europot it oR »ratunuu»u 

aanoįoj outoj.
VALANDOS 10-12 A M 2-6 V M 
’ 6 P M Sekmadieniais u ktrnrta 

lieniau pagal suauarimą.

4335 So. Halsted St r-i boulbvąrd ,i,i

N. Gugienės vado 
vaujamo Klubo 

vakarėlis

Cbic. Lietuvių Moterų Klubas! 
daugiau negu kuri kita orga
nizacija šelpia tuos, kurie dėl 
nenormalių gyvenimo aplin
kybių atsiduria sunkioj mate- 
rialėj padėty. Nemažai tokių 
nelaimingų žmonių gavo iš šio 
Labdaringo Moterų Klubo ne 
tik materialę pašalpą, bet ir 
moralę. Kas užmiršo jų atsi
lankymą į Oak Forest ir šau
nų koncertą, kuris tiek malo
numo suteikė vietos lietu
viams. Arba jų surengtą eg-

tuvių mergai tems ir berniu
kams? Turi jis ir daugiau 
nuopelnų — kuriuos mes ne
užmiršime... 

/. ■ • )
Tęsimui savo^J darbo joms 

reikalingos lėšos ir lodei mu
sų geraširdės sumanė rengti 
Kortų Lošimo Vakarėlį ir Ska
numynų Išpardavimą šį šešta
dienį, kovo 17 d. Universal 
Klube, 811 W. 33rd St į kurį 
visi turėtumėm 
Įžanga lik 35 centai.
Ii centai mums nieko nereiš-

susirinkti.
Tie ke-

šiandien yra paskutinė die
na pildyti federalių “Income” 
taksų blankas.

Vedę, kurie uždirbo $2,500, 
o nevedę — $1,000 turi pildyti
blankas. Naujienos jums pa- fcja, bet jie guli sušelpti ne vie- 
gelbes išpildyti income taksų uą nąšiaitį atba išalkusį, 
blankas. ne tiesa? Mi|c tiesa?
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Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambųlance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorips per 30 Metų

4605-07 So, Hermitage Avenue

.....W WP.V2'.'!U'.U
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JUOZAPAS EUDEIKIC*
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, Jeigu Norite Dailumo Nebrangumo : 

Laidotuvėse—...Pašaukite;.;..^

REPublic 8340

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Pbysical Therap 
----------------8 Midwife 

6109 South Albar.., 
Avenue 
Phone 

tlemlodi 9252 
Patarnauja prie gim 
dymo namuose ar Ii 
gobinėse duodu na 

7 ssag» ‘lectri«
meni it 

. blanken
Moterim. 
nom* 
vanai

creat 
magnetic 

ir t c
u netgi

patarimą- lo

Graboriai

(Neturime sąryšiu bu firma tuo, pačiu vąrdu)

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 4645 S. ASHLAND AVĖ
Ofisp faL» No© ? iki 4 ir no© 6 {10 8 

rak. Nedilioj pagal sutariau 

Ofisų T«k» Boplevard 7820 

Namų T«L» Pcospea 1930

Optometrically Akių Specialiau
Palengvini akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo, nervuotnmo. įkandamą 
akių karštį, atitaiso trumparegyitf ir to- 
liregystf. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’ektra, parodančią mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Telefonas Y|tds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrio ąatųmobjlias visokiem* < 
lams. Kaina prieinama

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
t.68 W I3th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUO T OJAS 

Patarnavimai geras it nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monro* 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139 1 » t - •' *1 / f

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSĄMU0TOJAS 

Patamaaja Chicagoje 
ir apielinkeje.

Dideli ir graži 
koplyčh dykai 

4092 ARCHER AV

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 84Į3 

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuviie kuopigiauiiai. 
Rtikaie meldžiame atiiiaukti, o muių 

darbų huritl užganėdinti.
Tel. Cjinal ?5|5 arba 25U 

2814 W. 23rd PI„ Chicagro 
- SKYRIUS)

1439 S. 49 Ct., Cicero, OL
TO. Ck.ro JM7

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius maų.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Grabpritis 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St, 

CICERO. ILL.

Jtuo FeL Aoaievard 5913 
Rez Tel. Victory 2343 

DR. BERfASH
766

(Cm. ot 
Ofise valandos nuo 1-3. M© 6i30-8*3a

Nedžldieriai* pagal ratarri

F ei. Boulevard 591,

W. 35th St.
>5<b « Halnnt Su.)

DR. RUSSELL
Lietuvy# 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2515 W. 69th St
Ofiso valandos 2 iki 6 ir 6 Od 8 

Ofiso telefonas Hemloch 6141

Tel. Yartfo 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreivai Akie 
litaiio.

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampai Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

DR. C. MICHEL
LIETUVIS

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. Prj- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

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

Avė

Lietuviai Daktarai
A menko. ' ierwvjų ’Dakiaru Or»«g» w*‘‘ 

Nansi. 

DR C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marquette R<L 
^boo. HEMLOCB 782>

A. L Davidoms, O.
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kepirood 5107
v M A N DOS;

ouo 9 iki 11 valandai ryte j 
©no 6 iki 8 valandai vakare 

apart įventadunio it ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėlus j erdvesni lt patogesni vieta

3325 So. Halsted St.
Valandoj ouo 10 ryto iki 2 pa pietį 

ir ano 6 iki 8 vakari 
Ivcntadieniaii nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

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

2400 W. Uaditon St.
V©1 • Iki 3 po pietų, 6 ik» • **k 

Tel Seeley 7330 
Namų telefonas Brunavick 059''

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakari 
Seredoj pagal sutarti

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 003.6

Ofiso Tel. Boulevard 5914

756 W. 35tb St 
vCoi ot J5tb • Halsted St»-) 

Gyvenimo vieta 8139 S. Lovre Avė 
Tel Victory 5904 

*'■0 .alandoi; ano 2-4 aa« ’ 
v«tf|dicniai> pagal mtartj

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦44J South Wertetn Avenue 

Tel Lafavett* 4146
V 41 ANDOSi

ano 9 tk> i > valandai <yt» 
ano 6 iki • valandai rakate

Ofiso Tel. Lafayette 7081
Dr. V. E. Siedlinskis

w * DENTISTAS
4143 Archer kamp. franciam av

Įvairus Gydytojai

DR HERZMAN
IS RUSUOS -

Gerai lietoviamr žinoma* pe> H m« 
cm kaipo patvre* gydvoia* -birąrgm 
akulerii

Gydo «taigia» u ebromikae liga* vyrg 
moterų ir eaikų pagal aanjaoiim «• 
rodai X-Rai ir kitokia* elektro* prie 
laiam

Ofiiai ir Laboratorija* 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan St. 

v«iando|. nuo 10—12 pietų ir 
įso 6 iki 7t30 vai. vakaro

Tel. Canal H10 
Rezidencijos telefonai 

tiwtt Puth 6755 ar Centrai
■.'i1.. t'!..........  h yiiHi'iĮ'Įf.!. ..

Dr. Charles Sega)
OFISAS

4729 So, Ashland Avė.'
2 lubos

. CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vąl. ryt©, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nediliomb puo JO iki 12 
valandai diena.

PhoneMIDWAY 2880
t !>.!.. t y:? y .

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURO KAffli
' 4631 South Athland Avimu 

Ofiio valandoit
Noo 10 iki |2 dii

DR. A. L. YUŠKA 
2422 tV. Marquitte Rd. 

kampai 67th ir Arteliąs Ava. 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos ano 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, įeredomii po pietų it 

oedėliomii pagal susitarimą.

Km. 6600 South Arteeian Aveniu 
Phone Proipect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 $o. Haletid Street 
CHICAGO. ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

vai..

Phone CanaJ__ 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandoit 1—3 ir 7—8 

Seredomii ir nedėlipmii pagal intartl 
RazidMcijc 6.631 So. CfilifotaU Aut.

Telefonai Republic 7868

2 iki 3 po pietį 
nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tek Victory 6898 
Rez. Tek Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vUi 

chroniškų ligų 
Ofiaaa 3102 So. Halsted St. 

arti 81st Street
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Ao*. 
Tel. Boulevard 2800 

Įtva. 6515 So. RockuuU fi 
Tel. RepubUc 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Tele.\>na8 State vęoO: Valandos 0 |kj g 

W. Side: 2201 W. 22 SL (Cermak Rd.)
PanodfiUo. Ca^&ei2*ak’ 0 *** a

Namai: 6459 S. Rockwell Street



M S

Ketvirtadienis, kovo 1

ALTASS ŽINIOS
CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

viršininkas

Serga Frank Mikliunas
Frank

MADOS MADOS MADOS
S:®::

MORTGAGE BANKERS

For Rent

direktorius
tėvynė, nore

Saukia Roselando susirinkimą
Furnished Rooms

arai

per kratine

Žadėjo dideles sumas 
pinigų už neliudijimą

■

tai butų
tautos

Nauji biznieriai ir 
profesionalai Ciceroj

bile 
vie-

Prieiralykitc j muių tpulkg 

TEL. LAFAYBTTB 1083 

2608 West 47th SL

Janušauskas!
R. Skipitis

ALUDfi—Tavern.
giai su barais ir visais įtaisais. Ren 
da pigi, tarp dif „ 
Wood St. Tel. Virginia 1564.

iSrenduoju pi 

rbtuvių. 4800 South

RE AL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

nuo ko ne 
bet siekiąs $31. Perlai

VARICGSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Laikrodininkas 
piuitrnukė iš 

4917 Wesl 14th Street,

Kai geriame 
gėrimus”—“p " 
galvojame, kad ir tas nekaltas 
skystimas yra surištas su geng- 
steriais ir bombardavimais, 

dabartiniu laiku

PARDAVIMUI tavernas su ar be 
namo, pigiai. AtsiSaukite F. Kalal, 
615 West 16th St., Tel. Ganai 0394.

Pirfilybos”. 
So. Kal
vai. vak. 
Geo. Ste-

Jurgelio-

O policija kreipėsi į “Nau
jienas” prašydama padėti su 
rasti gimines ar draugus lie 
tuvio Mike Ridėk (?) 
pavardę ji nėra tikra

Valdyba.

Yra šaukia- 
Kooperatyvės

1934

kad informacijų nuo jo negalį 
gauti. Spėja, kad jis yra apie 
52 metų amžiaus 
svorio 
colių aukščio 
irių kairų,jų dantų.

Dingo vienas lietu 
vis, kitas atsirado- 

abiejų ieško
Išėjęs j darbą 'pražuvo Leo. 

Aleliunas, o atsirado neži
nomas lietuvis Cook ligoni
nėje

svarų
Esąs apie 5 pėdų ir 2 

Neturįs viršuti-

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

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

SAUGUS COACHES 
KELIAUKITE BUŠU 

INDTAN COACH LINES
828 So. State St. Tel. Harrison 6072

REIKALINGAS patyręs bučeris 
dirbti bučernėje ir grosemėje.

6289 So. Kedzie Avė.

perduoti mums linkėjimus mu
sų brolių išeivių, — 
atliktas didelis žygis
dvasiai ir vienybės idėjai pakel
ti. O jeigu... bet ne, skridimas 
turi pavykti, nes musų tautai 
ir, be to, tenka patirti pakan
kamai skaudžių nelaimių, ir to
dėl tikėkime į šviesesnę ateitį.,

Pulk. Itn. inž. Gustaitis.

PAI^ENDUOJU bizniavę namą 
su kambariais, tinkama vieta saliu- 
nui prie miškelio kur vasara busta 
visokiu pikniku. A. Yuktonis, 10655 
S. May St.

Kontestantas P. Atkočiūnas 
nuo pereito šeštadienio stojo į 
nąują biznį. Ištroškusius pa
girdys, išalkiišius pavalgydins. 
Norėdami jį pamatyti, kreipki
tės į 2515 West 59th streei, o 
nusistebėsite kaip mandagiai 
p. Atkočiūnas priima svečius. 
Sakykite ką kas norite, bet 
man patinka, kad konkuren
tas pasitraukė iš kelio.

Kontestantas D....

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

Talentingas aviacijos inž 
konstruktorius

Musų tauta gali džiaugtis ir 
didžiuotis, kad jai nestinga vy
rų ir pasiryžimo įvykinti sun
kiausius ir pavojingiausius už
davinius. Atvėjyj, jeigu skridi
mas laimingai pavyktų ir Lie-

Buvęs VVisconsino gubernato
rius Francis E. McGovern, re- 
publikonas, kuris dabar pasi
skelbė, kad jis kandidatuosiąs 
į Jungt. Valstijų senatą, kaipo 
demokratas. Tas staigus jo 
persivertimas iššaukė visų nuo
stabą. •

Miscellaneous
Įvairus ________

MES PERKAME CENTUS SU 
DIJONO GALVOS ATVAIZDU 
metu. MOKĖSIME iki $43 už 
ną. Pasiunčiame kataliogą už 
United States Coin Co., Box 
Mihvaukee, Wis.

Lietuvos visuomenės 
lyderiai ir aviatoriai 

už skridimą

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenu, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
31ack Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
dine run, $6.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co« Cedarcrest 2011

Stambios sumos pi 
nigų plaukia į AL 

TASS iždą

mane mano biznio vietoję, 
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

kriminaliame teisme eina nag< 
rinėjimas bylos prieš Carbonat- 
ed Institute ir jos pirmininką 
A. J. Canfield. Vakar, Leo- 
nard B. Bruno, 9400 Charles 
Street, liudydamas prieš pir
mininką pareiškė, kad jam bu
vo siūlomos didelės sumos pi
nigų, jeigu jis neliudys. Su 
organizacija buvo susirišęs ži- 
loinas gengsteris Muraay Huin- 
phreys ir kiti požemių valdo
vai.

ALTASS Roselando skyrius 
šaukia visų narių ir rėmėjų 
susirinkimą. Susirinkimas į- 
vyks penktadienį, kovo 16 d. 
Balchuno svetainėje, 7:30 v. va
kare. Susirinkime bus išduo 
damas raportas iŠ buvusio ba
liaus ir atskaitos iš abelno sky
riaus stovio. Geistina, kad 
kuto daugiausiai narių dalyvau
tų susirinkime, gal vėl kokią 
pramogą butų galima surengt’ 
Rpselande. Susirinkime daly 
yaus ALTASS centro valdybos 
(sekretorius, kuris patieks įdo
miu žinių apie veikimą.
Z Todėl, visi nariai ir rėmėjai 
J. Janušausko skridimo Lietu
von dalyvaukite susirinkime, 
mes kviečiame visus, Valdyba.

BRIGHTON PARK
Mikliunas, 4917 So Komensky 
avenue, sunkiui • serga ir guli

PARSIDUODA pilnas bučernės 
įrengimas, parduosiu visus kartu ar
ba atskirai, dėl informacijų šaukite 
telefonii Pullman 4337, 11853 So. 
Michigan Avė.

Paštų valdybos

Musų atgimusi 
dama nepriklausomybę išlaiky
ti, privalo visose srityse lenk
tyniuoti su kitomis senomis 
valstybėmis, šį dėsnį gerai su
prato musų didvyriai
a. a. Darius ir Girėnas, pasiry
žę perskristi Atlanto okeaną, 
tik, deja, nepasiekė savo bran
gios tėvynės, šiuo savo žygiu 
juodu paliko musų jaunuome
nei testamentą su antsapuda iš 
savo kraujo, skatindami ją prie 
garbingų ir didelių žygių, šis 
testamentas nebūtų išpildytas, 
jei neatsirastų daugiau narsuo
lių, kurie užbaigtų žuvusių did
vyrių kelionę pasiekiant tėvų 
žemę — Lietuvą.

Inž. Pr. Stanaitis.

papras 
egę. kad 

ame ateiti
.v**...*-. kad

I iufty kola žaizdas, sumažinti auti- 
. Ji rimta skausmas, kad jas 

laika ir alfai t p atsikelti. Tiktai lai 
------ -- -(įrodymu ir lutus tikrai pa* 

Juąu -aptlekimnkas nepasitaikys Insu

PAIEŠKAU apšildomo kambario 
South Sidėj, prie mažos teisingos 
Šeimynos, geistina, kad ir valgi pa
gamintų. Box 89, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

REIKALINGOS patyrusios mote
ris. prie sortavimo popieros. Conti
nental Paper Grading Co., 1451 So 
Peoria St.

Svečiuosna Ir ant baliaui 
s originališkumas butų n 
rijos, šilko atba voaliaus,

Apatinis rūbas jaunesnei moterei arba panelei

Ateikite su manim 
jsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ii 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užtai-

jums

Tol. CANAL 4674
•. NANCY’S 

BEAUTY SHOPPE
PERMANANT WAVING 

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

2302 So. Leavitt St.
CHICAGO. ILL.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St.

Tet YARDS 0808

POPIERUOJAME IR PENTINAMS
1984 m. popiera 7c. Rolis
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popierą per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus.

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 615

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

-w-**v*^*W*^*****^w^**^M^wwww*^*****^w^w*«****-«**w*^

CASH arba ant išmokėjimo Sto
rame išpardavimas. 3 kab. (rengimas 
$79. įskaitant kaurus—arba skyrium. 
Klauskite p. Petkas American Storage 
428-425 W. 63rd St Atdara vakarais.

Draugijos užs. lietuviams 
remti pirmininkas

Lietuvių tauta susilauks gra
žios ir garbingos ateities, jei 
jos vaikai pasižymės drąsa, pa
siryžimu ir ištverme, šiuos pri
valumus geriausia mumyse ug
do rinktinių musų tautiečių pa
vyzdžiai. Dariaus-Girėnu žygis, 
nors ir tragingai pasibaigęs, pa
kėlė ir sustiprino mumyse pasi
tikėjimo dvasią. Naujas pasi
ryžimas musų brolio amerikie
čio Janušausko mums jau da
bar džiaugsmo sukelia 
Atlanto nugalėjimas 
stiprybės įpils į musų 
laisvojo aro padangės 
musų dvasią, lietuvio 
dar skaisčiau žibės ir

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

RENDON galiūnas su visais nau
jais Įtaisymais. Pelninga vieta 
Stanley, 10419 So. State St., 2 lubos, 
tarpe 5 ir 6 vai. vakaro.

Aviacijos
Vandenyno perlėkimai pasta

raisiais laikais virsta nebe šen- 
sacija, bet trumpo susidomėji
mo reiškiniu, taigi ir musų 
tautiečių žygis, pakartotas At
lanto perlėkimas, prie norma
lių ir laimingų aplinkybių at
liktas, išimties, žinoma, nesu
darytų. Ką mums, lietuviams 
duotų? Duotų progos svetimai 
spaudai dar kartą paminėti 
Lietuvos ir lietuvio vardą ir 
patvirtinti, pasaulio akyse, lie
tuvio privalumus, padarytus 
jau pirmųjų Atlanto nugalėto
jų lietuvių — pasiryžimą, drą
są, atkaklumą siekiant užsibrėž
tą tikslą. Ar verta lėkti?... bet 
šio klausimo, gaila, anketą ne
liečia... ’

Gen. št. pulk- Pundzevičius.

minkštuosius
p^psą", retas pa-

Lietuvoje yra pasireiškęs 
ypatingai didelis susidomėjimas 
antru lietuvių transatlantiniu 
skridiniu iš Amerikos į Lietu
vą. Kalba visuomenės vadai, 
kalba ir aukoja paprasti žmo- 
neliai, ūkininkai, maži vaikai, 
kalba ir aukoja valdininkai ir 
įvairių Lietuvos įstaigų darbi
ninkai.

Sentimentas antram skridi
mui plačioje Lietuvos visuome
nėje yra prielankus, entuzias
tiškas. Išjudinta nelaimingai 
pasibaigusio Dariaus ir Girėno 
Žygio, sujaudinta, toji visuome
nė žiuri išsilgusiomis akimis į 
šio žygio pasisekimą ir laukia 
momento, kuomet “Lituanicos 
Antrosios” motoro galingas ūž
esys pertrauks Kauno padangė
se tylą.

Iš Lietuvos gauta gerokai 
aukų

Taip, Lietuvos piliečiai auko
ja. štai, “Pienocentro” bendra
darbiai pralaužė ledus, prisiųs- 
dami Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjungai 
$79; toliau sekė Lietuvos Ban
ko tarnautojai, prisiųsdami $60 
aukų, štai vėl šiomis dienomis 
ALTASS pirmininkui p. Anta
nui Kaftanui atėjo mOney or
deris iš Lietuvos 
žinia 
dą pasirašo p. B. Jurgelevičie
nė. Gavę platesnes žinias apie 
tą stambią auką, pranešime 
spaudoje.

Įdomiausias tačiau dalykas 
yra štai koks. Lietuvos laikraš
tis, “Tėvų žemė”, kuris eina 
Kaune ir kurio atsakomingasis 
redaktorius yra generolas J. 
Bulota, paskelbė ankietą klau
simu “Ką Gali Duciti Lietuvių 
Tautai Antrasis Transatlantinis 
Skridimas?”

Nuomones išreiškė eilė žymių 
Lietuves žmonių, kurias žemiau 
cituojame.

Pirmininkas Lietuvos Aero 
Klubo, organizacija kuri remia 
“Lituanicos II” žygį ir žada 
sukelti prisidėti prie skridimo 
įvykinimo su 10,000 litų auka, 
sako:

Mums, lietuviams, naujai su
manytas žygis yra brangus ir 
kaip akyvas įrodymas, kad mu
sų išeiviuose gludi daug karš
tos meilės tėvynei Lietuvai, jei 
vieni jų nebodami jokių sunku
mų ryžtasi leistis tokion pavo- 
jingon kelionėn, kad tik galė
tų aplankyti seną tėvynę ir 
įpinti jos garbės vainikan dar 
vieną gražią gėlę, o kiti — sa
vo gausiomis aukomis remia 
tokius sumanymus.

Prof. Z. žemaitis.

WEST SIDE
Barausko svetainėje, 2244 W. 
23rd Place, 7:30 vai. vakare 
yra šaukiamas visų vietinių 
organizacijų valdybų, atstovų, 
darbuotojų susirinkimas A. L. 
T. A. S . S. komiteto suorgani
zavimo reikalu. Visi ragina
mi būtinai atsilankyti. Iš 
ALTASS centro dalyvaus ižd. 
Justinas Mackevičius . ir lak. 
Janušauskas.

CICERO — 
Frank Mikutis 
ofiso 
kur yra spulkoš buveine ir J. 
F. Kimbarko ofisas. Pasitrau
kiančio vieton atėjo naujas 
laikrodininkas Joc. Riškumis, 
taipgi mandagus ir patyręs sa
vo amate. Kas turėtų kokį 
“triubelį” su savo laikrodžiais, 
pas imatykite su “Džiovu”.

Naujas akių (laktatas, Dr. 
Yorke, Yorgaitis, savo name 
atidarė ofisą, 1530 So. 48th Ct. 
Naujam gydytojui, tikiu, sek
sis, tik reiktų daugiau apsigar- 
sinti tarpe savo tautiečių, nors 
ir dabar turi nemažą pažintį, 
nes priklauso prie R. R. Klu

pdė 59th ir Morgan sts. Ligo
nis randasi antrame aukšte, 
kambarys, 22*1. Lankymo va
landos nuo 2 iki 4-ių ir nuo 7 
iki 8-ių vakare Dr. Dundulis 
padarė operaciją ligoniui šio 
menesio pradžioje. Draugai 
ir pažįstami raginami jį atlan
kyti. B. Shukis.

Liet. Socialistu Sąjungos Chicagos 
ZIentralė kuopa rengia perstatyti juo- 
cingą 2 aktų komediją “ 
rietuvių Auditorijoj, 8183 

sted St., kovo 25 d., 6:80 
Po perstatymo šokiai prie 
ponavičiaus orkestros.

Veikale režisoriauja Kl. 
nis, o vaidylos yra visiems žinomi 
scenos veteranai. Kaip tai: P. Mi- 
erienė, A. Zavistaite, Gulbinienė, 

Vaitiekūnas, Stasiūnas, Kemėšis, Ma
caiti Juozas”, Rutkauskas, Tarutis 
r t. t., bet galima pilnai pasitikėti 
uokų puotos vakaro. Kvieslys.

Lietuviu 9 wardo Demokratų Kliu- 
>as. rengia susipažinimo susirinkimą 
šiandie, kovo 15 d. 1934, Balčiūno 
svetainėj, kampas 107th ir Indiana 
Avė., 8 vai. vakaro. Minėtas susirin- 
amas yra šaukiamas dėl parėmimo 
\j. G. Kumskio kandidatūros i 
County Commissioner. Bus progra
mas ir geri kalbėtojai. Kviečiame 
visus lietuvius ir lietuvaites pilie
čius ateiti ir susipažinti su musų lie
tuviu kandidatu. Po visko bus už
kandžiai ir gėrimai.

Kviečia Komisija.
■■■11.1. I i ,1 II

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas jvyks 
kovo 15 d., 1934, 8 vai. vakare. Al- 
miro Simans svet., 1640 N. Hencock 
St. Malonėkite atsilankyti i laiką ir 
nauju narių atsivesti.

Gerbiamas Dalininke: 
mas Ciceros Lietuvių 
Krautuvės visuotinas cxtra susirin 
kimas pirmadieny, kovo 19 d 
m., Lietuvių Liuosybės svetainėj 14 
ir 49 Ct., Cicero, III. 7:3(1 vai. vak. 
Priežastis sutvarkyti mirusio krau
tuvės menadžerio J. Paleckio krau
tuvės reikalus. Jūsų dalyvavimas 
labai svarbus. Kviečia Direkcija.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

MERGINA prie abelno namų dar
bo, užtikima, $7.00, geri namai. 
6428 Magnolia Avė. Tel. Sheldrick 
9657. - .

Šiandien ALTASS 
susirinkimas 
Westsidėje

reginami atsišaukti. Jo ieško 
draugas A. Rimkus.

ALTASS pinigų kolonijose 
(pinigų antro Lietuvių transat
lantinio skridimo naudai) yra 
dar apie $2,000. Taipgi nema
žai pinigų yra lokaliuose ko
mitetuose Chicagoje ir įvairių 
draugijų ižduose.

ALTASS prašo visų darbuo 
tojų, kurie turi knygutes ir 
surinktų pinigų, draugijų, ku
rios turi pinigų ALTASS’ui sa
vo ižduose, ir tolimesnių kolo 
nijų komitetų, surinktus pini
gus artimiausioje ateityje pri
duoti centrui, nes netrukite 
reikės mokėti už aeroplaną ir 
reikės pradėti jį rengti ir pirk
ti įvairius instrumentus.

Beje, rašant šią žinią pra
neša mums, kad Chicagos Lie
tuvių Draugija, laikydama su
sirinkimą Northsidėje antradie 
nį, paskyrė ALTASS’ui $25.00. 
Reiškia, tapo skridimo garbės 
nariu.

ie operacijom ar ISirSklmu. Be priveratlno 
ootlelo. 8ie paprastas gydymasis namie leld- 
lt a fimv atlikti saro reikalas kali 
tai—iinoma. jei nesate liek pali 
■natė priversti fftilRtl lovoje. Tokli__
kimo. Emerald Oll veikla taip greitai 
uitrydytl llteu tr., -----* -
>ilmus ir naSalintl 
I trampa r ‘ 
•'vkites lenrvą nui 
•aPtea, Jaša .^Ptlt---- -—

pinigą. !®ira araorMte.

Paskutiniomis dienomis Ame
rikos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjungos organizuoja
mo antro transatlantinio skri
dimo naudai, buvo prisiųstos 
is tolimesnių kolonijų sekan
čios sumos pinigų:

Binghamton, N. Y., per
J. D. Charną ....... $131.00

Detroit, Michigan,
per Dr. J. Jonikaitį 136.50 

Iš Lietuvos, per p. B.
Jurgelevičienę........... 31.00

Iš Niles Center,
per H. Mockų ....

Iš Leechburg, Pa., 
per p. J. Stankų

Iš \Vaukegan, 111.,
per p. J. Mitchell

Iš Scranton, Pa.,
per p. Meškuną .....   200.00

Iš Montreal, Canada,
per p. A. švelnį .... 27.40 

Iš Omaha, Nebraska,
per p. K. Uvick ..........   41.85
Iš Timiskaming, Canada,
per J. Pauža ................... 5.00

o jo 
plieno 

gyslas, 
pakels 
vardas 
silpnie

siems sustiprins lietuvišką sa
vigarbą. Valio

Ats. pulkininkas Petruitis
Du garbingi vyrai, Darius ir 

Girėnas, atliko savo darbą — 
Atlantą perskrido. Nesuprantu, 
ko mes daugiau benorime iš 
amerikiečių, kurių iš viso'te
nai yra penki ar septyni lakū
nai. Jeigu dar ir iš to taip ma
žo būrelio atsiranda pasiryžė
lių skristi per Atlantą, tai 
jiems didelė garbe, o mums čia, 
Lietuvoj, daug padoriau butų 
kukliai nutylėti, j.eigu jau mes 
patys negalime skristi iš Lie
tuvos j Ameriką. Manau, kad 
mes daugiau turime, negu jie 
tenai, ir žmonių ir organizavi
mo priemonių.

Ats. pulk. Petruitis.

w... . 1 „ 7 Tinka iš bitę vienos
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 .ir 14 metų amžiaus

4• ! .J”■ ■' '■ '"‘44 i' ■' 

eiti sukpelč. Jeigu norite, kad 
kiai matomas siūdinkite iš vienos 
Sukirptos mieros 11. 13, 15 ir 17 

. - . . ■ . V)' ’• .1 ■ (

Sukirptos

BRIGHTON PARK 
eito pirmadienio rytą, anksti, 
į darbą išėjo lietuvis Leo. Ale
liunas, kuris, kaip mums pra
neša, gyveno adresu 4500 So, 
Washtenaw Avė. Išėjęs į dar
bą daugiau nebegrįžo. Kaip 
praneša, jis nei į darbą tą ry
tą nenuvažiavo.

Jeigu kas žino kur jis dingo 
arba jeigu p. L. Aleliunas pats

Norint gauti vieną ar dau
giau vįrš nurodytų pavyzdžių

Pinigų Siuntimo Skyrius at 
darna kasdie nuo 8 v. ryto 

t iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
|. nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

2982 — Naujoviška suknelė jaunai mergaitei, 
spalvos materijos, j C *" _* "*?4r
mergaitėm.

2892 - 
kiekvienas 
spalvos mą .----- -
metų amžiaus panelėm,

2898 ■—.< _______
mieros 14, 16,18, 20, 36, 88 ir 40 colių per krutinę,

Help VVanted—Female 
* Pa rbi n i n kių Reikia______

REIKALINGOS moteris prie sor
tavimo skudurų. Continental Paper 
Grading Co., 1451 So. Peoria St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408 
VTCTOR BAGDONAS 

Perkrauni ome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Cratina 

' Persiuntimas 
RAKANDŲ rR PIANU 

PEK R AUSTYTO JAS
••hb Sn Halsted St Chicago. (1) 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

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

Čia įdedu 15 centų ir pralau at-
, . f " ■ J '■ * » J

siųsti < man pavyzdi No.

Mitros

nu m erj.pažymėtimierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ą^eęąi Kiekvieno pa
vyzdžio kąįna >15 centų. Gali- 

pavardę ji R6ra tikra. Polici-' ma pasiųstiipinigus arba paš- 
;ja sako, kad tas lietuvis buvo Id žęnki^^isĮkartu su užsaką 
atrastas ant gatvekario bėgių m u. Laiškus reikia adresuoti: 
prie 17th? ir Leavitt gatvių. Jis Naujienos? Pattern Dept., 1739 

.padėjime^ So. HąUtcd St^ Gįdcago> IH,

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 2 pagyvenimu namas 

ant grosernės, bučernės ir kendžių 
Storo arba bile kokio biznio. Rašy
kite Box 90, 1739 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namnl-Žemč P«rdav»mui

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas 6 it 6 kambariai. Turiu par
duoti dėl žmonos mirties.

2810 So. Emerald Avė., 2 fl.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie valymo na- 
ttių. Esu patyrusi, dirbsiu už ma<t 
žai. Petrillenė, 723 W. 17th SL 2 
lubas, užpakaly.
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