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NEW YORK, s. 27. —Iššok

Spėjama, kad Fnancijos ir An
glijos pasitarimuose bus ga
lutinai išspręstas rytų Locar- 
no pakto klausimas

Prisiųstoji milicija nuginklavo 
ir išvaikė “piliečius”, kurie 
taikėsi marguoti į kapitalių.

Tarimuose bus paliesta daug 
augštų administracijos virši
ninkų. Ypač bus tiriamas 
Texas $4,000,000 projektas
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Didelis laivu judėjimas 
Klaipėdoj 
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ŠALČIAI EUROPOJ

Kad

savo

medikalę priežiūrą, stoką vais- Edward F. Swift, buvusio gal
vos Swift Packing Co.tą ir netikusi maistą 758 lt.

BUENOS AIRES, s, 27. — 
600 ligonių džiovininkų sanato
rijoj Cordoba provincijoj kal
nuose paskelbė bado streiką, 
protestuodami prieš netikusią

Leitenantas Peliksas Vaitkus, kuris paskelbė, kad jis iš
skris į'Lietuvą su Lituanica II šį pavasarį. J
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Feliksas Vaitkus Skris į Lietuvą šį Pavasarį
“Lituanica II” Bus Floyd Bennet 

Airporte Gegužės Mėnesį
Balandžio mėnesį bus pabaigti visi paruo 

širmieji darbai
CinCAGO, sausio 27 d. —Į 

visų lauktą klausimą, kada Fe
liksas Vaitkus išskris Lietuvon, 
pats lakūnas davė atsakymą: 
šį PAVASARĮ.

Balandžio mėnesį jau bus pa
baigti visi lėktuvo paruošimo 
darbai, o gegužės mėnesį Įeit. 
Vaitkus su “Lituanica II” bus 
New Yorke, Floyd Bennettair- 

pakyla visi 
leis-

porte, iš kurio 
trans-atlantiniai lakūnai 
damiesi per okeaną.

Išskridimo diena, žinoma, 
priklausys nuo oro sąlygų, apie 
kurias lakūną .informuos fede
ralinio oro biuro viršininkas, 
Dr. Kimball. jaukdamas iš tos 
įstaigos pranešimo apie tinka
mą skridimui laiką, lakūnas 
duos instrumentų kompanijai 
dar kartą perčekiuoti visus 
instrumentus ir atliks keletą 
bandymų su įvairaus svorio ga
zolino prikrovimu ir ,kai pasi
rodys, kad viskas tvarkoje, kils

• j padanges. * . — -
Šituos pareiškimus Feliksas 

Vaitkus padare ALTASS val
dybos posėdyje, ketvirtadienio 
vakare, ir sekantį vakarą, ben
drame centro valdybos ir kolo
nijų komitetų susirinkime, ku
riame dalyvavo atstovai iš vi
sų Chicagos dalių ir priemies
čių.

Kliūčių iš valdžios nėra.
Kolonijų komitetų susirinki

mui buvo perskaitytas, gautas 
penktadienį laiškas iš Washing- 
tono, kuriame federalinis Pre
kybos Departamentas praneša, 
kad jisai pripažino Įeit. Vaitkų 
kompet^ntišku ir lėktuvą, tin
kamai įrengtu skridimui per 
okeaną. Susirinkusieji veikėjai 
džiaugėsi, patyrę, kad Ameri
kos valdžia jau rūpinasi gauti 
diplomatinius leidimus iš tų ša
lių, per kurias teks “Lituanicai 
II” skristi, ir žada savo pagel- 
bą šitam žygiui. Tokiu budu 
lakūnui nereikės, pasislėpus nuo 
valdžios, leistis į pavojingą ke
lionę, kaip kad buvo Dariaus- 
Girėno atsitikime.

Lėktuvui dar turės būti, at
sargumo delei, pritaisyta nau« 
ja stipresnė, “landing gear” 
(kojos arba važiuoklė) ir nau
jos padangos ratams, o taip 
pat turės būt dar nuodugniau 
patikrinti kai kurie instrumėn- 
tai ir įtaisos. Visokių didelių 
ir mažų dalykų, kurie eina į 
lėktuvą, yra, anot lakūno, apie 
šešiolika tūkstančių, ir kiekvie
nas jų turi būti tobuliausioje 
tvarkoje. Milžinišką dalį to 
sutvarkymo darbo Įeit. Vaitkus 
jau yra atlikęs, ir jisai yra j-

LĖKSIU ŠĮ PAVASARĮ!
I » '

sitikinęs, kad apie balandžio pra
džią lėktuvas bus paruoštas ga
lutinam oro inspekcijos peržiū
rėjimui.

Lėktuvas, jo įtaisos bei in
strumentai ir įrengimo planas 
jau yra valdžios užgirti, apie 
ką liudija aukščiaus paminėtas 
Prekybos Departamento laiškas, 
kuriame sakoma, kad departar 
mentas pripažino “Lituanicą 
II” “airworthy”, t. y. tinkamai 
įrengtą skridimui.

Taigi visi trans-atlantinio 
skridimo rėmėjai dabar gali 
neabejoti nei apie lakūno kom- 
petentiškumą, nei apie tai, kad 
buvo teisingai vykinamas tas 
darbas, kuriam visuomene au
kojo pinigus. Visoki prasima
nymai, kuriuos piktos valios 
gaivalai skleidė apie Feliksą 
Vaitkų ir lėktuvą, tapo išsklai
dyti, kaip muilo burbulas.

, Reikia, dąrbas užbaigti
Dabar reikia darbas užbaigti.
ALTASS valdyba raportavo, 

kad lėktuvo įrengimui ir ki
tiems reikalams iki šiol buvo 
išleista daugiau pinigų, negu jų 
įplaukė. To gal nebūtų pasida- 
darę, jeigu visi kolonijų komi
tetai, organizacijos ir asmens, 
kurie turi sukėlę pinigų skridi
mo reikalams, butų juos prida
vę centro iždui. Bet, kaip ten 
nebūtų, reikia dar pasidarbuoti, 
kad fondas butų padidintas, r

Dabartiniam deficitui pa
dengti, tolimesniam ruošimo 
darbui apmokėti, lėktuvo išlai
kymui, lakūno išlaidoms ir ga
zolinui bei alyvai nupirkti rei
kės, kiek dabar numatoma, tarp 
4 ir 5 tūkstančių dolerių.

Skrisdamas į New Yorką, Fe
liksas Vaitkus sustos keliose 
vietose parodyti “Lituanicą II” 
žmonėms.

BEARDSDALE,. III., s. 27.— 
Krūmuose, kuriuose-mėgo slėp
tis varnos, liko išsprogdinta 50 
lazdelių dinamito. 3,000 varnų 
tapo užmušta. Dinamito eks
plozija supurtė visą apielinkę, 
bet valdžios atstovai džiaugiasi 
pirma sėkminga ataka ant var
nų, kurios darosi apielinkės 
ūkiams pragaištingos.

h
Chicagai ir apiehnkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskį šilčiau po piet.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:- 

58.

LONDONAS, s. 28. — Ang
lijoj ir veik visoj Europoj siau
čia didelė šalčių - banga, kuri 
perėjo net Azijon ir palietė šil
tąją Indiją.

Del šalčių mirė daug žmonių. 
Kitur susitrukdė komunikaci- 
fa- . ■ i

M Y

Bolševikai neleis iš 
tremtiems valstie
čiams gryšti namo

Vengrija teisia 9 mo 
teris už nunuodiji- 

mą šimtų vyrų

Grand jury tirs graf 
tą viešųjų darbų 
administracijoj

WASIIINGTON, s. 27. —Pir
mą kartą į dešimtį metų bus 
pašauktas District of Colum-| 
bia federalinis grand jury. Jam i 
bus pavesta ištirti milžinišką 
graftą viešųjų darbų adminis
tracijoje.

Jury susirinks apie vasario 
6 d. ir išklausys įrodymų prieš 
8 ar 10 augštų administracijos 
viršininkų. Ypač bus tiriamas 
$4,000,000 projektas Texas 
valstijoje, kur pasireiškė dide
lis graftas. Delei to darbas prie 
to projekto!, liko sustabdytas.

Bus tiriami ir daugelis kitų 
projektų, o gal bus paliesti net 
ir armijos kontraktai.

Tirimų pareikalavęs pats vie
šųjų darbų administratorius ir 
vidaus reikalų sekretorius Ic- 
kes.

Del šalčių žuvo 200 
žmonių

MARKS, Miss., s. 27. — Jau 
žinoma, kad potvyniuose pieti
nėse valstijose žuvo 27 žmonės. 
Potvyniai dabar slenka toliau 
j pietus, užliedami naujus že
mės plotus.

Visoje šalyje pereitoj didžių
jų šalčių bangoj žuvo mažiau
sia 200 žmonių.

“Piliečių sukilimas” 
Louisianoj liko 

numalšintas

Socialistai kovos už 
paliuosavimą nuteis

to mokytojo

BANTON ROUGE, La., s. 27. 
—Senatoriaus Long diktatūra 
Louisiana valstijoje laikosi tiek 
pat tvirtai, nežiūrint “piliečių” 
sukilimo.

Atgalelviai, kuriais pasak se
natoriaus Long, vadovauja 
Standard Oil Co., jau senai ko
voja su šen. Long ir jo kon- 
troluojama valstijos valdžia.

Legislaturoj tiriant jo prieši
ninkų veikimą, “piliečiai” ėmė 
burtis airporte ir rengtis žy
giuoti į kapitelių, kad “nuvers
ti” valstijos valdžią. Greitai 
pasirodė ir ginkla.i Bet guber
natorius Allen paskelbė karo 
stovį ir prieš “sukilėlus” pa
siuntė miliciją. Tečiaus “suki
lėliai” milicijai neišdrįso pasi
priešinti. Jie liko nuvaryti prie 
miško, kur jie milicijai pasida 
vė, sudėjo ginklus ir patys sku
biai spruko pasislėpti miške.

MASKVA, s. 27. — Sovietų 
valdžia paskelbė, h kad , tiems 
Rusijos “kulokų”, kurie buvo 
ištremti, bet kurių ištrėmimo 
laikas jau baigėsi ir jie atga
vo pilietines teises, vistiek ne
bus leista jiems apleisti savo 
ištrėmimo vietą ir gryšti namo.
Kalėjiman už traukinio katas

trofą
LENINGRADAS, s. 28. — 

Septyni geležinkelio darbininkai 
liko ..-nuteisti kalėjiman nuo 3 
iki 10 metų už sausio 6 d. trau
kinio katastrofą prie Torbino, 
kurioj žuvo 20 žmonių.

Lloyd George nu 
mato taikai pa

vojų Azijoje
BIRMINGHAM, s. 27. —Ang

lijos premieras Lloyd George 
viešoje kalboje pareiškė didelio 
susirūpinimo dėl taikos Azijoje 
ir ‘kvietė Angliją ir Jungt. 
Valstija dėti visas pastangas iš
laikyti ten taiką. Europoj pa
dėtis nesanti tiek pavojinga.

Nubaudė liž globojimą 
plėšiku

KAUNAS.—Kauno apygardos 
teismas išvažiuojamojoje sesi
joje Ukmergėje' nubaudė žąs- 
lių valsčiaus gyventoją šišką 
šešeriais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo už slėpimą plėšikų, 
kurie savo laiku nušovė žąslių 
policijos vachmistrą ir sužeidė 
policijos valdininką.

DEBRECZEN, Vengrijoj, s. 
27.—Rytoj čia prasidės nagri
nėjimas bylos devynių mote
rų, kurios yra kaltinamos nu
nuodijusios savo vyrus ir kitus 
gimines.

Tai bus ahtra šioj apielinkėj 
“masinio nuodijimo” byla. Pir
mesnėj byloj buvo teisiamas 10 
metų, kurių viena liko pakarta, 
o kitos buvo nuteistos kalėj i- 
man.

Kaltinama, kad teisiamosios 
surinkdavo nuodus mirkydamos 
karštame vandenyje musių po- 
pierą ir paskui jais nuodiju
sios savo nepageidaujamus vy
rus ir gimines, kurių turtą jos 
troško pasisavinti.

Viena tų moterų nunuodijusi 
savo vyrą ir 10 kitų žmonių, 
jų tarpe ir savo anūką. Ji taip
jau pardavinėjusi nuodus ir ki
toms moterims, kurios norė
jo atsikratyti savo vyrų .

Kaltinama, kdd tokiu budu 
jos nunuodijusios Šimtus žmo
nų. Visi Jie inirė baisia, lėta 
ir kankinančia mirtimi. 80 la
vonų jau atkasta. Nuodijimas 
tęsėsi per daugelį * metų, iki 
vienas daktaras susekė, kad jo 
pacientas yra nuodijamas.

MEMPHIS, Tenn. 
šia auka plantatorių kovos su 
savo nuomininkais yra Wafd 
H. Rodgers, bedarbių šelpimo 
administracijos FERA mokyto
jas ir viršininkas Southern Te- 
nant Farmers Union.

Jis Marked Tree, Ark., teis
mo liko nuteistas kalėjiman už 
“anarchiją”. Teise jį planta
torių jury. O jo “anarchiz
mas” susidėjo, pasak prokuro
ro, iš to, kad jis organizavo 
ne tik baltuosius, bet ir neg
rus “pusininkus”, kurie už sa
vo darbą plantacijose gauna tik 
nedidelį atlyginimą produktais 

| ir kad; jis 1 negrus * vadindavo 
“Mister”. Taipgi, kad jis pa-

....KLAIPĖDA. Per 1934 me- reiškęs, jog “nuomininkai far-
tus į Klaipėdos uostą įplaukė lmerjai nesusilauks pagelbos iki 
1,030 laivų, o išplaukė JI,039 lai- vaidžia nepanaikins plantacijų 
vai. Tąrp kitko, su paskutiniu sįstemOs”.
į Klaipėdą atplaukusiu laivu
“Johanna” grąžinti 3 “zuikiai”, bus perkelta į augš-
kurie buvo nelegaliai kitais lai-l^6^1!,^s n®- 
vais išplaukę į Vokietiją.

Gabena javus užsienin 
.j ■

Paskutinę pereitų metų 
vaitę per Klaipėdos uostą 
vežta 75,000 centn. javų 
5,000 centn. linų. Linai išvež-1 Thomas, kuris jau pradėjo rink
ti Suomijon ir švedijon. Javai ti pinigus apeliacijai, o vėliau 
į Austriją, Daniją ir Angliją, aplankys pietines valstijas su 
Lietuviški saldaima. pirnjau*yra ulbėjęs organizuo-

Paskutiniu laiku į Ameriką ti nuomininkų uniją.
per Klaipėdą išvežama mažės- Tai nuomininkų unijai griež- 
niais ir didesniais kiekiais lie- tai pasipriešino plantatoriai, 
tuviškų saldainių. Prieš Kalė- kurie net ir Ku Klux Klaną 
das išsiųsta 20 centn. saldainių, pradėjo organizuoti ir su jo 
o štai vėl laivu “Marieholm” pagelba pradėjo naktimis pulti 
pasiųsta 20 cntn. per Švediją j jr terorizuoti organizuotus nuo- 
Ameriką. mininkus.
švedijon išsiųsta 2400 centn. nuomininkai Arkansas

H valstijoj hko areštuoti ir ati
duoti teismui.

Laivu “Marieholm” išsiųsta į Plantatoriai

įgali sukelti $3,000 kaucijos, jis 
yra laikomas Jlarrisburg, Ark., 
kalėjime.

sa- Socialistų partija organizuo- 
iš- ja nacionalį gynimo komitetą, 
ir kurio pirmininku bus Norman

PARYŽIUS, s. 27. - 
kovoti nedarbą, ministrių ka
binetas nutarė duoti subsidi
jas industrijai, jei toji padidins' 
darbininkų samdą. Taipgi bus 
bandoma trumpinti darbo valan- 
das.

MADRIDAS, š. 27. —Vakar 
pasimirė Jošė Sanchez Guerra, 
75 m., monarchijos laikais bu
vęs Ispanijos ptemiėrasji bet 
kartu didelis monarchijos prie
šininkas

CHICAGO.— Užvakar 
namuose pasimirė Mrs. Hor- 
tense Newcomer Swift, našlė

1 ' - - -r

Lietuva su susidomė 
jimu seka Londono 

konferenciją

KAUNAS, sausio 27. 
spartinantis Franci jos politikų 
apsilankymas Londone su di
deliu susidomėjimu yra seka
mas Lietuvos valdžios, nes ry
tų saugumo paktas gyvai pa
liestų Lietuvą. Pasirašymas to 
pakto leistų Lietuvai stipriau 
laikytis prieš Lenkiją ir Vokie
tiją.

Latvijos ir Estijos spaudos 
užsiminimai, kad Lietuva turė
tų susitaikinti su Lenkija Vil
niaus klausimu ir su Vokietija 
dėl Klaipėdos krašto, nerado jo
kio atbalsio Lietuvoje.

, ' - * 1 11 . . f... L1 ( ♦ 

Nesėkmingos derybos su Vo
kietija

Pereitą savaitę Kaunas vedė 
slaptas derybas su Berlynu apie 
baigimą prekybos karo taro 
tarp Lietuvos ir Vokietijos, bet 
iš tų derybų nieko neišėjo.

Lenkija labiausia priešinasi 
rytų bendro gelbėjimo paktui 
todėl, kad jis garantuoja da
bartinį stovį šiaurinėj Europoj.

Didelio sujudimo čia iššaukė 
galimybė, kad Londono konfe
rencija galutinai išspręs rytų 
pakto klausimą ir nugalės Vo
kietijos it Lenkijos priešinimą
si tam paktui.
Klaipėdos nacių byla tebesitęsia

126 Klaipėdos nacių byla Kau
ne tebesitęsia gana lėtai, nors 
karo teismas posėdžiauja vidu
tiniškai 10 valandų į dieną.

Kaltinamųjų advokatai ap- 
škaičiuoja, kad byla nusitęs iki 
balandžio mėn. Naciai yra kal

inėtų dešimts mėnesių žvejai I Coontz, buvęs Jungt. Valstijų tinami darę suokalbį ginklu at- 
sugayo 1.498.558 klg. už 607.- kar<> laivyno komanduotojas. plėšti Klaipėdą nuo Lietuvos ir - I I _ ... _ _ __ . ' _ .11 • TY *1 • i • • •

duksta dar ir 
Švediją 2400 centn. linų. Bend- delei to, kad nuomininkus pra- 
rai, paskutiniu laiku linų eks- dėjo ginti ir agrikultūros de- 
portas per Klaipėdą padidėjo. Į partamentas, 
esamus Klaipėdoje sandėlius že- plantatoriams šalinti nuominin- 
maitijos ūkininkai vežimais pa- kus iš namų, 
tys atveža savo pagamintus li
nus.

Nuomininkai yra 
išnaudojami darbininkai Ame
rikoje. Tyrimai, .parodė, kad 

Kiek Klaipėdos kr. Žve- jie su visa savo šeimyna už- 
icli S112*UVO ŽllVll dirba į metus mažiau $300, į-

I skaitant ir jų pačių užaugintą 
Klaipėdos maistą.< KLAIPĖDA ■■■ 

krašto statistikos biurą žinio-l 
mis, Klaipėdos krašto žvejai per 
spalių mėp. Baltijos juroj, Kur- dama_per 20 augšto langą nu 
šių marėse ir vidaus vandenyse <žudė JMrsf. (Ernestine G. 
sugavo 234.093 kilogramus žu- O’Brien, 55 m., našlė Chicagos 
vieš už 63,138 lt. Vien Baltijos turtuolio ir lenktynių, arklių 
juroje sugauta 5.150 kilogr. už augintojo.
1.545 lt. Kuršių marėse—185.- —--------------
755 klg. už 42.225 lt. ir vidaus BREMERTON, Wash., S. 27. 
vandenyse 43il88 klg. už 19,-1—Vakar nuo širdies ligos pasL 
368 It. Per pirmuosius šių mirė admirolas Robert E.

'Jis buvo 70 m. amžiaus. sugrąžinti ją Vokietijai.
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Kenosha, Wis
P-le G. Klevickaite, žymi dai

nininkė ir Dailės Ratelio cho
ro mokytoja.

Vakaro vedėjas buvo p. V. 
Kiela. Po skanių valgių it ga
rimų vakaro vedėjas paaiškino 
vakaro reikšmę- ir pakvietė kuo
pos pirmininką p. A. Liepų tar
ti žodį kitą. Po jo sekė p. Gold, 
p. Hackett, buvęs kuopos pir
mininkas p. J. D. Chamo, nau
jasis finansų sekretorius p. K. 
Almonat^ vakaro svečias, p. J. 
M, Bučinskas ir visa eilė kitų.

Visi tarė žodį kitą p. Bučin
sko kreditan su pažymėjimu, 
kad jam pradėjus sekretoriau
ti SLA kuopa buvo visai ncžy-

mi organizacija, o dabar esan
ti viena iŠ žymiausių ir linkėjo, 
kad kuopa progresuotų ir ant 
toliaus iki sutrauks visus Bing- 
hamtono lietuvius j savo narių 
tarpą.

Iš' eilės- vakaro' vedėjas p. 
Kiela pakvietė p-ią E. Mikelio- 
nienę, kuri tarusi kelis žodžius 
įteikė p. Bučinskui gražią do
vaną nuo čia dalyvavusių ypa- 
tų. Tai buvo gražus rašomasis 
“Parker” išdirbystes. setas.

P-as Bučinskas, priimdamas 
dovanas, tarė keletą žodžių, bet 
buvo tiek sujudintas* kad daug 
nei negalėjo- kalbėti.

Vakaras buvo jaukus ir visi 
dalyviai buvo patenkinti.

P. B. Balčikonis.

jie nesijaučia
va-

tu
vi- 
ne-

Po Linkolno Kraštą

“Kam taip skubintis”.
“Dar noriu pasikalbėti su 

gubernatorium^.
“Girdėjome,, 

šiandien gerai. Mažu vėliau 
kare”.

“Aš neturiu laįko. čia aš 
iriu porą sampjelią liekarstų 
durių liuosavimui. Kitokių
pasiėmiau. Nemanau, kad šios 
tiktų gubernatoriui, Bet vis 
tiek labų dienų jani nuo ma- 
nęs!’. F .

Tai šitaip atsisveikinau^ su 
springfieldiečiais. Pasižadėjau 
dažniau juos atlankyti, nes tai 
sveiki kunu ir protu žmonės.

Pakelyj į stotį užČ j ome į ta
verną alaus atšigerti. čia vie
nas įsikaušęs žmogiis rėkavo: 
“I am the governriiėnt of the 
State of Illinois! I am the 
government of Washington! I 
am the Citizen cf fbe United 
States!”

’nansų sekretorių Povilą Mile 
rį, iždininką Joną Degutį* pa
tį prezidentą Julių Mickevičių 
ir eilę* kitų žymenybių. Mic
kevičius paduoda man auksinį 
žiįedą už manoz sveikumą, Jis 
sako : “Kaip atsimeni, tas idio
tas, kurį tu vadini govnovozu, 
Draugijos susirinkime reikala
vo, kad tau duotume medalį, 
bet kad,; drauge, tu esi demo
kratas, tai kaip ir kitiems tau 
duodame žiedą”.
, “Idiotu sakau”- nestokuoja 
Reikėtų juos sterilizuoti. Jų 
yaikai pavelde j a proto ir ner
vų ligas”.

“Advokatas Gugis kviečia, 
kad pas jį atsilankytum”, pra
neša vienas pažįstamas.

“Advokatų nebijau”, prane
šu; “Jie mano draugai”.

Nueinu.
čia randu Dr. Šimkų, Dr. 

Biežį su žmona, inžinierių ir 
muziką Byanską su žmona, 
Naujienų redaktorių Augustą 
su žmona, ir visą būrį kitų 
draugų ir pažįstamų. Visi so
tinosi', juokauja, tik advokatas 
Gugis, prisikrovęs lėkštę val
gio ir pasistatęs alaus stiklą, 
neliečia maisto. Sako, susini 
pmęs, kad neatsitiktų nelaimė

su manim ant geležinkelio. No
ra, tai ponia Gugienč paslė
pusi nuo kitų man valgio ir 
gėrimo saugoja, nes svečio Če
ponio apetitas nepasotinamas. 
Ir šiaip jis išvogė mano mai
sto pusę prie stalo bevalgant.

“Ką sakė gubernatorius?” 
klausia Gugis.

“Siunčia labų dienų visiems 
lietuviams”, sakau. “Nesijau 
čia gerai. Palikau porą sam- 
pelių”.

Advokatas apsišluostė aša
ras ir- abu griebėmės valgyti, 

Dr. A. Montvidas.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai(Kitus rašytojus imituojant)
Važiavau į Springfieldą Chi

cagos Lietuvių Draugijos rei
kalais. Automobilių palikau ga-

Vasario 3 d. SLA. 212 kuo- raže Prie Pat vakzalo, vaka- 
pa turės labai šaunų parengi- rienę pavalgiau pas Thomsoną 
mą, kokio musų kolonija jaupr sėdau į traukinį lygiai pu- 
seniai beturėjo. Scenoje stato- sę vienuoliktos. Kiti pasa- 
ma komedija “Jaunystės karš- Sierai tai_ ėjo gulti, tai snau- 
tis”. Komedijos vaidinime daly- > 
vtius geriausios vietos jėgos. 
Režisoris yra žinomas scenos 
’^ teranas A. Kvedaras. Nėra.
bejonės^ kad vaidylos bus kuo 

geriausiai nrir ngti.
Turėsime ii labai gražią kon

certinę programo dalį, kurią iš
laidy s musų geriausios jėgos. 
O reikia pasakyti, jog musų 
dainininkes yra pasižymėjusios 
net ir chicagiečių tarpe.

Pirmą kartą pasirodys Dai
lės Choras po vadovyste p-lės 
G. Klevickaitės. P-lė Klevickai- 
tė, kuri jau plačiai pagarsėjo 
kaipo dainininkė, neseniai pra
dėjo mokyti chorą. Jinai ne tik 
vadovaus chorui, bet ir dainuos < • 
soloJ 
- Dalyvaus ir p. A. Weston, 
radio žvaigždė. Tarp lietuvių 
jis pirmą kartą pasirodė perei- 
i^ą pavasarį (taip pat SLA. 212 
kuopos parengime) ir paliko 
tikrai malonų įspūdį. 
; Na, o kas nenori klausytis 
švelnaus p-ios M. Balčaitienės 
balso? Ji visuomet yra musų 
parengimų jjažiba. Turėsime ir 
daugiau dainininkų. Bet apie 
tai galite patirti iš garsinimų. 

Taigi, lis ar snigs^ giedra ar 
ūkanota, 
trauksiu 
svetainę, 
visais pasigerėti SLA. 212 kuo
pos parengimu. Neužmirškite, 
kad programas prasidės 7 vak 
vakaro. —H. L.

o vasario 3 d. aš 
į German-American 
kad kartu su jumis

Binghamton, N. Y
Vakaras J. M. Bučinsko 

pagerbimui

dė sėdynėse,, tik vienas meto
distų, kunigas budriai švaistė
si ir taptum ieškojo diskusan- 
to. Mudū susipažinome ir pra
dėjome diskusuoti pirma apie 
orą, paskui apie teologiją. Aš 
jam pasakiau keletą pamokslų 
ir liepiau grįžti į katalikišką
ją vierą. Jam tai nepatiko ir 
jis išėjo rūkyti. Aš jį pase
kiau. čia mudu išgvildenome 
anarchizmo teorijas.

Įeina 
panelės, 
degtukų 
paduodu 
turėti.
grąžinti. Aš" parodau dar pen
kias dėžutes, it siulau joms 
dar porą. Paėmė. Paačiavo. 
Nusišypsojo ir mirktelėjo. Pa
klausi/ar aš neatsisėsčiau su 
jomis. Kunigas buvo jau įky
rėjęs man, todėl palikau jį 
vieną ir atsisėdau "pas pane
les. Viena jų esanti' muzikan
tė, kita dainininkė. Aš persi- 
stačiau artistu ir laikinu gu
bernatoriaus sekretoriumi. Kai
po menininkai, mes pasidarė
me labai artimi ir draugingi, 
visi neženotk keliavę po visą 
pasaulį. Aš aiškinau, kad Azi
ja man labiausiai patiko, tik 
Indijos gyventojai yra purvi
ni ir tinginiai. Viena panelių 
pareiškė to nepastebėjusi.

Kadangi papirosus judvi rū
ke sparčiai vieną po kito, vie
na jų išblyško ir ėmė skųstis 
nesijaučianti gerai. Aš . paaiš
kinau, kad ir apie sveikatą ne
mažai žinam Pasakiau, kad 
esu buvęs profesoriumi Har
vardo universitete ir specialiai 
tyrinėjęs širdies ir cirkuliaci
jos. ligas. Pašaukiau porterį ir 
liepiau atnešti kavos, nuo ku
rios panelė atsipeikėjo. Tai 
kainavo man 50c. Degtukai ir 
50c. Kiek už tai nusišypsoji
mų, saldžių žodžių, malonumo 
ir abiejų panelių telefonų nu
meriai ant kortelės! Prašo pa
šaukti, pasimatyti ateityje

Atvykus į Springfiėldą at 
atsiduriu 
ir kelio- 
“Kaip?” 
Tamsta 
sakau,

mano broliui ' kokį politišką 
darbą?”

“Broliui... nežinau”.
“Jei Tamsta sakytum, 

jis yra mano vyras?”
“Nežinau. Pažiūrėsiu”.
Čia pasipainiojo kokie tai du 

vyrai ir pareiškė panelėms, 
kad jau laikas miegoti., 
keturi sulipo į keltuvą ir 
aukštyn.

kad

Visi 
šovė

buvo

rukyti ir dvi gražios
Papirosų turi, bet 

ne. Prašo manęs. Aš 
visą dėžutę ir liepiu 
Jos liezituoja, bando

Ant rytojaus man 
svarbu surasti, kur gyvena 
Vincas černauskas, nes jis yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
atstovas Springfielde ir turi 
aptarnauti apie 300 narių. Iš
ėjęs į gatvę, sustabdžiau pir
mą žmogų.

“O, černauskas. William čer
nauskas? Bill lives on North 
English avenue”. Sako: “Jei 
nori, aš galiu Tamstą palydė
ti. Aš- esu šito miesto meras 
ir Bill gerai pažįstu”.

“Gal tamsta esi užimtas, to
dėl aš pats bandysiu rasti”.

“Visai ne. Kas rytas išeinu 
prieš pusryčius pasivaikščioti. 
Geriau valgosi. Gal ir Tamsta 
mėgtum užsikąsti ? Mes turi
me šviežių 
me kavos... 
bai malonu 
Chicagos”.

“Taigi ir
štai duoti šiokių tokių patari
mų”, sakau,, “bet laiko netu
riu”. t

“Taigi nors alaus eikime iš
sigerti”, sako.

“Gerai”.
Išgėrėme po porą degtinių 

ir porą .alaus stiklų, nuošird
žiai pasikalbėjome,, paspaudė- 
me vienas antram ranką ir jis 
patarė man eiti į vakarus, pa
skui pasukti į šiaurę, kur jau 

parodys černausko

kiaušinių. Išgertu- 
užsikąstume. La- 
matyti žmogų iš

aš norėčiau tam

bile kas 
namų.

“Argi
klausiau

■ ’ ■ t r '

Kiek aš jį nestebėjau, jis 
nebuvo panašus nė -gubernato
riui,.' 
kiam 
gUL

nė prezidentui, nė ko- 
kitam išmintingam žmo-

Sugrįžęs į Chicago, tuoj šo 
viau į Chicagos Lietuvių Drau 
gijos balių. Čia randu jos f i

akušErks
Mrs. Anelia W Jarusz

Physičal Therapi 
t and Midwife 

6109 S. Albany 
j ' Hėmlock 9252 
i' t J f 
j Patarnauju prie 
. gimdymo namuv 

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
rnent ir magne* 
ti<r blankets ir tt 
Moterims ir meis 

ginoms patari- 
mai dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPH J., GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė..

Tet Boulevard. 28.QQl
Rez. 6515 So. Rocfcwe!l St.

Tel., Republic 9728

TeL -Andover 1588
Hubbard. Baker

ADVOKATAI. , 
Kambarys’ri555 

1 M Sale Sti S* CHICAG^
................   " ■» II

AKIŲ SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cci. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomi’s nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 Šo. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868 
v . 1 . . '

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.;. Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1930

Tek Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m

Dr.JS. Naikeiis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

A.L.Davidouis, M.D.
■ 4910 S. Michigan Avė.

Tet Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
----- —---- —---- ------- 1-------- -------

| Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

į Ofiso valandos- nuo 2-4 ir nuo 
6r-8 v; v. Nedėlioj pagąl sutarti

.. ..................... ..... . .............—

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

arti Westėrn Avė. Hėmlock 7828

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

2400 West Madison Street *
Vai. 1 iki 3-po -pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų, telefonas Brunswick 0597

Dr. Pulšuckis
i k LE VAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957‘ W. Garfield Boul’d 

. (K am p. Damen Ave>)
Tel. Hemlock 6699

Valandos 11-4 po pietų. 7-10 vai/ vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė.
( - Prospect 0469

Tel. Ofice Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 3395 *

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak 
išskyrus seredomis.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avi, kąmp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzmau
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 3f 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan St 

• Valandos nuo 10—12 pietų, ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

TeL Canal 3110;
Rezidencijos telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is 

Dentistas
4645 So. Ashland' Avė.

Seredoj pagal sutarti..
< ........-................ - .1 II H................................ f -.. .

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo; 7 iki 8^80 vak; 
vakaro. »• Nedaliomis nuo 10 iki 12., 
valandai diena. •

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards- 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pW
7 iki 8 vai.. Nedėl. nuo lOriki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir- nuo 6" iki 8 vakaro. 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tek Cahnnet 6893' 
Rez. Tel. Drtxel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
* diliomis ir šventadieniais: 10—12c

Sausio 12 d. ponų Belazarų 
namuose SLA. 50 kuopa buvo 
Nurengusi šeimynišką vakarą 
pagerbimui p. J. M. Bučinsko, 
per penkioliką pastarųjų metų 
tįjtisio kuopos finansų sekreto
riaus pareigas.

; Kaip kiekvienas visuomenės 
darbuotojas, taip ir p. Bučins
kas darbuodamasis SLA 50-toje 
kuopoje užsitarnavo tam ata
tinkamos pagarbos, ir štai pa
skutiniame kuopos- susirinkime kiauajai 
buvo nutarta, kad butų sureng- įja!w • 
tad draugiškas vakarėlis aWw,“net nenoriu5 budinti guberna- 
įpėjimui p. Bučinsko penkioli- torifiu# nakties laiku. Jis 

SLA 50’ jęjg nervingas pastaromis.
Inomis. Įsimylėjo senis ar 
kios politiškos kliūtys”. 

“Ar jis neženotas?” 
“Ne”.
“Ar negalėtum mus supažin

dint suf,juo?”
“Kodėl' ne. Tik rytoj jis la

bai Užimtas, nes aš grįžtu !§• 
Vašingtono ir parvežu jam 
įvairių patarimų. Mudu turė
sime ilgą pasikalbėjimą”.

“Aš manau, gubernatorius 
yra- labai turtingai?”

“Taip, turtingas”.
“Ar negalėtum Tamsta pa

vaitoti savo įtakąį, kad gavus

meras ?”,
O gal... 

x 
traukinys 
Chicago išeina

prieš pat penk-

sisveikinome ir aš 
viešbutyj. Randu čia 
nes kompanijones.

,» manęs. “Ir 
“Nakvosiu čia”,

išėjimui p. Bučinsko 
, kos metų darbuotės 

kuopoje.
Vakaras buvo labai 

gas, svečių susirinko 
Butų buvę kur kas daugiau, bet 
komisija buvo priversta apri
boti dalyvių skaičių dėl vietos 
sįtokos. Didžiumoje tai via veik
lesni kuopas darbuotojau t, y. 
buvę ex-valdybųr nariai, buvę 
stirnų delegatai, įvairią komisir 
jų darbuotojai ir t. p; Taipgi 
dalyvavo Bučinsko geras drau
gas, distrikto advokatas ponas 
Gold, ir buvęs miesto teisėjas 
ix Hackett, broliai, sesuo, mo
teris, sūnūs ir motina. ..... •

sekmin- 
apie 50.

to- 
die- 
ko-

tai buvo 
savęs.

Paskutinis 
Springfieldo į 
sekmadieniais
tą valandą. Būtinai turiu juo- 
mi grįžti. Todėl ponia čemaut- 
skienė skubinasi ruošti pusry
čius, pietus, ir vakarienę, nes 
žmogus privalo tris sykius die
noj valgyti. Su kelių minučių 
pertraukomis pavalgome visus 
tris sykius.

Kandidatai į Chicagos Lietu
vių Draugiją pripildė namą 
Rodės, visas Springfieldas at
eis. “Mes sveikesni ir už ta
ve”, rėkauja jie. “Egzaminuok 
kiek nori”.

Paskui nuėjome. į. svetainę 
darbą užbaigti, čia kandidatų 
vėl kokie šimtas, černauskas 
imai jų pinigus, Surenka šim
tus- dolerių, Nė revolverio ne
reikia* — visi atiduodu ir dar 
dėkoja. “Buvai musų kasierius 
per 80J metų, busi ir toliau”, 
pasitikėjimą reiškia visi • čer- 
nauskut

Ateina- kalbėti kandidatai į 
merus, teisėjus, komisionie- 
rius; Musų laikas brangus/ to* 
dėl leidžiama jiems kalbėti po 
dvi minuti.

“AŠ jau turiu eiti”, prane
šu susirinkimui 

. .< ~ ... v , • f .

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių. įtempimai kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisinai akinius; VišUosė atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sb 
elektra, parodančią^ mažiausias klai- 
dar. SpeęialS atyda atkrelpiam i mo
kyklos vaikus, Kreivos akys atitaį- 
somos. Valandos nuo 10- iki v-. Ne
dėlioj nuo, 10 iki- 12.
Daugely atsitildmųi akys atitaiso

mos be. akipių. Kainos pigiau, 
kaip?pirmiau;

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

Tel» Yards 1828
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akia 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted* St 
Valandos uo 10—4, nuo 64ki

nuo

AKIU SPECIALISTAS
27. METU PATYRIMO 

Pt<tniko> akinius dėl visokiu akiu

ėPTOMB^Rl^te
INI Scfc AeblandAvė. 

$aHos nuo^:80 ^Pllir nS 
Iki 8:00 va. vakaro. Nedčllojtit) 
9:00 iki 12:00 Kalbame lieti

MN

'M"

Laidojame ant- lengvų išmokėjimų

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arba Put 

2506 West 63rd St. — 
10734 S. Michigan- Avė.

N. RADIS Ch.
Tel. Cicerą 2109

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
sroje ir - apielinkėje 

Didelė ir sjraži

į Visi Telefonai: 
Yards. 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

t NEGU KITI
r Ainbulance Patarna- 
i vimas Dieną h Nak

tį Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
L Laidotuvių Direkto-
F rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage,
Avenue
Skyrius

4447'S. Fairfield Avė.

w

ANTAN AS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 40 Ct 

___ CICERO. ILL. _______ _ 
ATĖJUS LIŪDESIUI 

PASIRINKITE!!

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139 

. i. • .A" ; ' . " ‘ ■ L” • i •

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modernišką Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319r Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

Simon B Skudas
įl ■ ’■ ■■■,/"'..........................

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
’ Patarnavimas geras ir. nebrangus 

į' 718 18tthW 
TeL Mohroe 8377

Lachavieh ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patamarja laidotuvėse kuoplglausiaj 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd P!., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS*

1439 S. 49 Cketo. IH.
TeL Cicero 5927

J.F.RADZIUS
. LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau.
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel Canal 61U
CHICAGO. ILL. *

r. j. zolp
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 8724. Koplyčia dykai

t
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Rekordinė minia Au
tomobilių Parodos

Atidaryme
*

31.000 imonių atlankė parodą 
pirmą dieną: perka daną au
tomobilių.

Rekordinė minia šeštadenį 
atsilankė į atidarymų Automo- 
bi’ių Parodos, Coliseuine, 15 
ir Wabasb. 31,000 žmonių į 
susirinko, kad pamatyti ilgai 
lauktus 1935 metų modelius 
įvairių autoinoblių.

Parodos organizatoriai 
džiaugiasi tokiu dideliu pasise
kimu. Per 35 metus nei kar
tų nepasitaikė, kad taip daug 
žmonių atvyktų į parodų pir
mų dienų. Be to, organizato
riai pastebėjo, žmones perka 
daug automobilių, ypatingai 
iš brangesniųjų modelių. Šia
me “Naujienų” numeryj rasi
te eilę tų naujųjų automobilių 
fotografijų. Kituose tilps dau-1 
gau.

RADIO

ir skaitytojų. Dabar aš ir ma
no šeimyna tariam su pagarba 
tamstoms visiems. Rašytojas

Steponas Meseunch,
2518 S. YVcstcrn Avė.

North Rivcrsidc, III.

“Turiu už garbė pranešti 
dienraščiui Naujienoms, kad 
aš klausiaus jūsų programų 
per radio pereitų trečiadienį, 
ir jis man labai patiko. O ypač 
tos kūmules, kurios apšnekėjo 
visų pasaulį. Man jų kalba 
labai patiko, nes aš negalėjau 
susilaikyti nuo juoko per visų 
šį programų. Aš juokiaus ir 
gėrėjaus jų kalba. Jų pasako
jimai mane žavėte žavėjo. Aš 
norėčiau tokius programus gir
deli kas vakarų — su tokiais 
linksmais juokais.

Su tikra pagarba, 
Jonas Petrulis

2149 Coulter St.”

Gerbiamas Tamsta!
“Skubu pareikšti savo min

tis, nes bijau, kad nebūtų ne
pritekliaus ligi šimtui. Vakar 
išklausiau kūmučių pasikalbė
jimų kartu su šeima ir pareiš
kiu, kad jų pasirodymas musų

Trys Kūmutės randa 
didelio pritarimo

Naujienų radio programe 
pereitą seredą visai išnetyčių 
pasirodė Trys Kūmutės. Jos 
kalbėjo, kalbėjo ir kalbėjo, ir 
iš jų kalbų visiems reikėjo 
juoktis.

Tečiaus po jų kalbų Naujie
nų radio vedėjas Kl. Jurgelio
nis pareiškė, kad tų trijų Kū
mučių jis daugiau neatsives^ į 
radio studją, jeigu iš klausyto
jų negaus bent šimto balsų, 
kurie reikalautų tų kūmučių.

Ir štai pradėjo plaukti bal
sai. Gal dar nėra šimto, bet 
jau yra netoli šimto, štai ke
letas ištraukų iš atėjusių laiš-

“Ponas Jurgelionis klausė 
radio klausytojų, ar tos kūmu
tės mums patiko. Atsakymas 
— jos mums labai patiko ir 
meldžiam jų daugiau pakal
bėt. Pas mus klausė 14 žmo
nių ir visi rankom plojo ir 
grožėjos jų kalba. Taipgi ir 
musų šeimynos buvo 4 žmo
nės, taigi išviso klausėm 18 
asabų. Tolesniai Andrius Mc- 
seviče, kaipo geriausias armo- 
nijos grojikas, sako, kad Nau
jienų radio valandoj labai pri
tiktų armonika. Dabar mes 
visi svečiai, kurie klausėme 
tamstų radio, linkime Naujie
noms geros laimės, kad šįmet 
gautų labai daug kontestantj

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

lietuviškoje radijo vaidentuve-Į 
jo davė ko tai nepaprasto ra-r 
dijo klausytojui, be ko jis bu
vo tik rekliamų vergas. Tiesa 
dainuojame ir dainos, vienok,1 
:os dainos modernizmo tiek 
išžagintos, kad iš jų tik vardai 
.ikę ,o muzikos dar neišmoko
me. Tad, nežinau kam, o man 
kūmutė# klausyti buvo tik ma
lonumas ir lodei linkiu geriau
sių pasekmių.

Rengia Lietuvos Ne
priklausomybės Su
kaktuvių Minėjimą

Vos. 17 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj įvyks iškilmin
gas vakaras

Vasario 17 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje įvyks iškil
mingas apvaikščiojimas 17-tų 
Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimo sukaktuvių.

Plačiame kalbų ir muzikos 
programe bus pabrėžtos ne 
vien Nepriklausomybės sukak-

HG, i .

NATHAN 
KANTER

Visone Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boųrbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Gerkit ir Reikalaukit

IABSi e! S H ffl ss

tek.

šis

M
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SUTAUPYSIT PINIGU |
Pirkdami Čeverykus Pas Mus į

Musų krautuvėje visuomet ■ 
rasite didelį pasirinkimų ■ 
spalvų, didumo, stylių irma- ■ 
teriolo. ■

Mes turime Čeverykus vy- J 
rams, moterims ir vaikams. ■ 
Kaliošius užlaikome visokius £ 

pasirinkimui. O kainos nebrangios ■

UNIVERSAL SHOE STORE :
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai ■

3337 SO. HALSTED STREET 5
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Tavo turtas apsaugo
tas per U. S. Oovern- 

‘ ment įstaigą, Fedcral
Savings and Loan 
Insurance Corporation, 

‘ Washington, D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
>0,000.00.

88 ARKLIŲ JĖGA 6-IEMS KELEIVIAMS

i
Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulte.d 
Perkame ui Caeh su Neperdi* 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paakolas.

Ghapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St

Tol. Franklin 0576

grakštus automobilis išstatytas Automobilių Parodoje yra naujas 6-ių cilinderių Terraplane. 
Chassis — 112 colių ilgio. 88 arklių jėgos motoras.

................   ..... .......... .... ..... - '..................  M .. .......................I- ■ r , N...........- - 1 I -

tuvės, bet bus minimi ir Klai
pėdos krašto reikalai. Vokie
čiams dabartiniu laiku pradė
jus smarkauti, koncentruoti ka
riuomenę prie Klaipėdos ir gra
sinti Lietuvai uosto atėmimu, 
tas klausimas pasidarė ypatin
gai aktualus ir reikalauja kiek-

it
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nM . ‘ •• • 
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vieno Amerikos lietuvio susidn- .vakarų įeis prakalbos ir platus
mėjimo.

Ir Lituanicos II skridimas 
ras atgarsį šiame iškilminganle 
vakare, nes tarp programo da
lyvių bus ir leitenantas Feliksus 
Vaitkus.

tt , ' •

, ': i • .*9 M

ir reikšmingų

muzikalis programas, j kuri 
yra kviečiamos musų geriausios 
meninės jėgbs.

Iškilmes rengia Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio Skri
dimo Sąjunga ir jos lokaliai 
visos Chicagos komitetai.

Nuo Neuralgiškų 1
Skausmų 1
naudokiU
ANCHOR i

PAIN-EXPELLERJ 
Pain-ExpelleriB visuomet 

palengvina skausmus

f *• . %
i • ’ . • ** • u. . . *

t > ' . *
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SEKMADIENY

Vasario-February 10, 1935
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET

LISTERINE
rel/eves

SORETHROAT
Listerine beveik moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prUtidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa
rodė kad tie. kurie plauna 
gerklf su Listerine tiktai H 
tesirgo šalčiais, tu rijo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovl. 
Lambert Pbarmacal Co.. St. 
Louis. Mo.

TAUPYMO SKYRIUS.
(Income shares). 
kiek nori mokėti. . _

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

Galima 
Galima padėti 

• (Optional).

padėti $100.00 arba daugiau— 
$1.00, gauti knygelę ir kada

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekviena doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra

gok eity išmokė jom 5%.
Pirma Federal ir tvir

čiausia finansinė ištaigą.
Mums jokia depresija 

nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokių iėkaščių likti 
musų organizacijos nariu.

FederalSavings
AND^LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

.......——

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ
........ ....... ....... . 1 111,11..

įiiį»

Koncertui užsibaigus—linksmus 
šokiai iki vidurnakčiui

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ:
■ ■ .

4- .
i ■'

Reduces COLDS

66%

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
douglasbaths

3514-10 W. ROOSEVELT ROAD
arti 8t. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W
Vanos, lietaus ir druskos vanos, ;;

swimminir pooL . ».
Ruslika ir turkiška pirtis \

Moterims modomis IH 7 ▼. v.

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn” 
Birutės Choras
Chicagos Lietuviu Vyrų Choras 
Aldona Maldo, šokėja

< < J

i.

SS

Chicagos Lietuvių Symfoni jos
Orkestras

Stasys Rimkus, baritonas
Anelė Steponavičiene, soprano
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88.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Apžvalga
. ....................■■■■■......................................  I I ,1

Editor P. GRIGAITIS

IR LIETUVOJE MOKA NU 
SKAITYTI BALSUS

Subscription Ratas:
88.00 per year to Canada
87.00 per year outside of Chicago

{ 88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Qass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the net of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
ŪL TaJafonas Canal 8500.

Uiukymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ....... —
Pusei metų --- -------
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams — 
Vienam mėnesiui 

Chicago] per iineiiotojua:
Viena kopija  .......    3c
Savaitei_________ _ , ~.......... 18c
Mėnesiui ---------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paitn:

Metams ------- ..._______ ___ 87.00
Pusei metų.......... ..... ......... 3.50
Trims mėnesiams  1.75 
Dviem mėnesiams -..... ............ 1*25
Vienam mėneaiui ---------------- 75c

Lietavon ir kitar užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams  .........■—...... ——— 88.00
Pusei metų----------------- - ------ 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu karta sa užsakymu.

PILSUDSKININKAI IR HITLERININKAI

Tuo pačiu laiku, kada Francijos ministeris pirmi
ninkas ir užsieniu reikalų ministeris rengiasi keliauti į 
Londoną tartis su Anglijos valdžia, tai Lenkijos prezi
dentas laukia svečio — Prūsų ministerio pirmininko, 
gen. Goeringo. Šį Hitlerio tarną prezidentas Moscickis 
pasikvietė trims dienoms į medžioklę.

Tas Goeringo svečiavimasi pas Lenkijos preziden
tą rodo, kaip arti jau yra susidraugavusios Pilsudskio 
ir Hitlerio diktatūros. Lenkija, kurią pastatė ant kojų 
ir per metų metus globojo franeuzai, dabar yra persi
metusi į Francuzijos priešų pusę. Pastebėtina yra tai, 
kad ši atmaina Lenkijos užsienių politikoje įvyko po to, 
kai “naciai” sutrempė demokratinę respubliką Vokieti
joje. Kol Vokietijoje vyravo jėgos, kurios stojo už su
sitaikymą su kaimynais, tol Varšuva buvo pastačiusi 
šerius prieš Berlyną.

Šis Lenkijos susidraugavimas su “naciais’’ iškelia 
aikštėn tikrąją Pilsudskio režimo prigimtį. Dabartinė 
Lenkijos valdžia yra militarizmo valdžia. O lenkiškas 
militarizmas, panašiai kaip ir vokiškas, yra kontroliuo
jamas dvarininkijos. Vokietijos kariuomenės vadai yra 
“junkeriai” (dvarponių sūnus). Lenkijos karininkai su
sideda iš “šlachtos” vaikų ir jų giminių. Tai yra savo 
amžių atgyvenęs ir daugelyje atsitikimų ekonomiškai 
nusmukęs luomas.
'V Tų karinėmis uniformomis pasipuošusių plikbajo
rių vadas yra maršalas Juožas Pilsudskis. Jisai pats 
yra iš jų kilęs ir jų idealais persiėmęs. Nors savo jau
nystėje Pilsudskis buvo revoliucionierius ir dagi socia
listas (ir Mussolini buvo socialistas, ir Stalinas buvo 
socialistas), bet tikrumoje jisai visuomet tikėjo tik 
ginklo jėga. Jisai, kaip ir kiti nusigyvenusios bajorijos 
atstovai, buvo priešingi buržuazijai, kadangi pramonė
je ir prekyboje jie nemokėjo susirasti sau vietos* o būti 
lygiais su “chlopais” (ūkininkais) ir arti žemę jiems 
buvo ne unaras.

Kol Lenkija neturėjo savo valstybės — savo biuro- 
krątijos ir armijos — kur jie galėjo pasidėti? Jie darė 
sąmokslus prieš valdžias, tarp kurių Lenkija buvo pa
dalinta. Atėjus karui, jie susimetė į legionus, kuriuos 
organizavo Pilsudskis. Paskui nepriklausomoje Lenkijo
je jie ginklu nustūmė į šalį tuos, kuriuos žmonės buvo 
išrinkę kraštą' valdyti, ir pasiėmė valdžią į savo rankas. 
Šituo keliu jie, galų gale, įsitaisė. Valstybė juos dabar 
šeriMlo jie už tai “palaiko tvarką” krašto viduje ir “gi
na” jj nuo išorinių priešų.

Panašus ekonominiu atžvilgiu parazitiškas elemen
tas šiandie valdo ir Vokietiją. Nesvarbu, kad pats Hit
leris nebuvo kariuomenės vadas, kada jam buvo paves
ta valdžia. Bet kariuomenės vadas jam ją pavedė. Be 
Hipdenburgo valios Hitleris nebūtų patekęs į kanclerio 
vietą, ir be armijos generolų paramos jisai nebūtų ga
lėjęs paskui sunaikinti konstitucinę krašto tvarką. Hin- 
denburgas buvo kilęs iš prasiskolinusios junkerių šei
mos. ir pasidavė kitų dvarininkų spaudimui, kurie ma
tė progą per “nacių” revoliuciją atgauti galią valsty
bėje.

Nenuostabu todėl, kad tos dvi militarinės diktatū
ros — pilsudskipę ir hitlerinę — susiuostė ir susiarti
no, Luomo interesai pasirodė stipresni, negu antagoniz
mas, kuris gyvavo tarpe Lenkijos ir Vokietijos. Milita- 
ristų simpatijos militaristams, dvarponių dvarponiams 
nustelbė Lenkijos valdovuose ir gilesnį savo krašto rei
kalų supratimą.

Kokios naudos gali gauti Lenkija iš hitleriškos Vo
kietijos draugiškumo? Vokietija yra visiškai izoliuota. 
Nuo jos atsitraukė net fašistiškoji Italija. Rusai, kurie 
po Rapallo sutarties buvo ilgą laiką ištikimiausi Vokie
tijos sąjungininkai, dabar jau yra susiartinę su Fran- 
cijfu Todėl sunku įsivaizduoti, kąipe Varovai galėtų 
Vokietija padėti, kuri patį neturi pęi draugų, nei pinį-

O gal Pilsudskis su Hitleriu nori sudraskyti Lietu
vą??..
- Ljetuvai tų dviejų akyplėšiškų diktatūrų susidrau- 

I gavimas yra, be abejonės, pavojingas.

Amerikoje yra labai pripras
ta girdėti apie klastas balsų 
skaityme. Bet pasirodo, kad ir 
Lietuvoje jau atsiranda “spe
cialistų”, kurie moka “pataisy
ti rinkimus”, štai “Liet. Žinios” 
rašo, kad Vyriausias Tribuno
las panaikino Šiaulių miesto ta
rybos rinkimus.

Tuos rinkimus apskundė de
mokratinio’ sąrašo atstovai. 
Apygardos teismas tą skundą 
atmetė, bet Vyriausias Tribu
nolas pripažino jį pamatuotu. 
Skunde buvo4 išdėstyta visokių 
neregulerumų, pavyzdžiui:

Rinkimų komisija neteisėtai 
išbraukė tam tikrą skaičių rin
kikų ; buvo leista balsuoti asme
nims, kurie nebuvo įtraukti į 
rinkikų sąrašus; bendras rinki
kų skaičius sumažintas beveik 
700 palyginti su skaičium rin
kikų, suregistruotų prieš 3 me
tus, nors nėra abejonės, kad 
per <tą laiką rinkikų skaičius 
turėjo padidėti; rinkimų komi
sija priskyrė kai kuriems kan
didatams daugiau balsų, negu 
už juos buvo paduota.

P. Kliube. Bet jiems nepasise
kė, nes jų šturmas buvo at
remtas.

Iš to paties kliubo paduoda
ma dar tokių žinių:

“Nedėlioj, sausio 13 d., L. 
P. P. Kliubo metinis susirin
kimas galutinai pašalino dak
tarą Palevičių iš kliubo. Pa
levičius jau buvo išbuvęs 
kliube šešis mėnesius, bet 
prieŠmetiniam susirinkime 
drg. Levutis padavė skundą, 
kad Dr. Palevičius apgavin- 
gu budu įstojo kliuban, t. y. 
būdamas senesniu, o pasida
vė jaunesniu, numažino sau 
metus. Drg. Levutis turėjo 
raštiškus dokumentus savo

skundo parėmimui. Tapo iš
rinkta komisija: Chas. Mar
kūnas, Mikas ir J. Vasiliaus
kas. šita komisija metiniam 
susirinkime išdavė raportą ir 
patvirtino, kad Levulio skun
das yra teisingas ir kad pats 
Palevičius prie to prisipaži
no. Tuo budu Palevičius ir 
tapo pašalintas iš kliubo, ir 
visi jo sumokėti pinigai pa
silieka kliube, kaip nusakyta 
konstitucijoj.”
Tas pats Palevičius labai “pa

sižymėjo” SLA. Chicagos sei
me, kuriame komunistai per 
dvi su puse dienas darė ob
strukciją, iki nebuvo pašalinti 
iš svetainės.

kompaničpa unija gavo 100 
bąlsų, o U. M. W. of A. uni
ja gavo 125 balsus. Vadinasi, 
musų unija buvo laimėtoja, — 
už kompaničną uniją balsavo 
bailiai ir pataikūnai.

Narys.

12 valan- 
nieko ne-

kurie * an

KIROVO NUŽUDYMAS BU
VĘS KRONŠTADTIECIŲ 

KERŠTAS

Ką Rašo Patys Angliakasiai
šiuomi padarau keletą iš

traukų iš U. M. W. of A. uni
jos oficiališko organo “The 
United Mine Workers Jour
nal”. Aš manau, kad “Naujie
nų” skaitytojams bus įdomu 
pasiskaityt, ką rašo patys an
gliakasiai iš tų vietų, kur jie 
gyvena ir dirba.

Proletaras.

Vienas suomių (finų) laik
raštis, “Uusi Suomi”, sako, kad 
komisaras Sergci Kiro’v, dėl ku
rio mirties sovietų valdžia nu
galabijo tiek daug žmonių, bu
vo Kronštadto jurininkų keršto 
auka.

Kronštadto jurininkai jau 
daug kartų priešinosi bolševikų 
valdžiai. Apie pabaigą 1920 me
tų jie padarė net ginkluotą su
kilimą, kuris buvo įvaręs Leni
nui ir Trockini (buvusiam tuo
met karo komisarui) didejį kin
kų drebėjimą. Sukilimą sovie
tų valdžia numalšino, išžudyda- 
ma daugybę jurininkų.

Dabar ir vėl buvo susikirti
mų tarpe kronštadliečiu ir val
džios. Nepersepiai buvo sušau
dytas Kronštadte vienas karo 
laivo “Marato” komandos na
rys. “Uusi Suomi” sako, kad 
buvę ir ginkluotų susirėmimų 
tarpe jurininkų ir sovietų žval
gybos.

Kirovas, būdamas Peterbur
go (Leningrado) diktatorium, 
skaudžiai nubaudė pabėgusių iš 
Kronštadto jurininkų šeimynas. 
Todėl jurininkai, galų gale, nu
tarė jam atkeršyti, ir atsirado 
vienas iš komunistų partijos 
narių, tarnavusių tame pačiame 
name, kur turėjo savo raštinę 
Kirovas, Leopid Nikolajpv, ku
ris apsiėmė Kirovą nušauti.

Ar šis suomių laikraščio aiš
kinimas yra tikras, sunku pa
sakyti. Kitų nuomonė yra to
kia, kad Kirovo užmušėjas tu
rėjęs prieš jį asmenišką piktu
mą (sako, dėl “panelių”), ir 
vargiai bus galima kada nors 
pilnai patirti tiesą.

Bet atrodo, kad Nikolajevu 
aktas nebuvo paremtas vien tik 
asmeniškais sumetimais. Nes 
visa sovietų valdžia baisiai per
sigando, kad Kirovas buvo nu
šautas. Ji pajuto, kad čia- yra 
pasikėsinimas prieš visą komu- 
nizmo diktatūrą, ir ėmė gaudy
ti ir galabyti sąmokslininkus 
kiekviename didesniame val
džios centre. O gal ji tik įsi
vaizdavo baubą?

Diktatūros yra baįlių vai? 
džios. Turėdamos neramią są
žinę, jos dažnai ir savo šešėlio 
bijosi.

Tom’s Creek, Va.
28 distrikto U. M. W. of A. 

unijos 6227 lokalo užrašų raš
tininkas, J. H. Picker, rašo 
taip: “Pirmiau, kai nebuvom 
suorganizuoti į U. M. W. of 
A. uniją, lai kompaničnai 
dirbdami 9 valandas per die
ną gavome algos vos tik $2.70. 
Už prikasimą anglies “tono” 
(2240 svarų) gavom tik 25 
centus. Prie svarstyklės netu
rėjom savo anglies svėriko. 
Todėl, kompanijos svėrikas mu
sų anglį pasvėrė, .kaip jam 
buvo paliepta. Motormanui už 
kiekvieno karuko išvežimą iš 
dirbamos vietos turėjom iš sa
vo algos mokėt po 10 centų. 
Už pašalinius darbus negavom 
nieko mokėt. O jei įgavom, tai 
kidk boso loska. Maistą ir ki
tus reikalingus dalykus turė
jom pirkt iš kompanijos krau
tuvės ir ‘ du ar tris sykius 
brangiau mokėt, nęąu kitur. 
Kompanijos policija visaip mus 
persekiodavo.

Dabar, kai jau esame suor
ganizuoti į uniją, dirbdami 7 
valandas dienoje gauname al
gos $4.60. Už prikasimą ang
ies tono (2,000 svarų) gauna

me mokėt 53 centus — dau
giau nei dvigubai; už visus 
pašalinius darbus gaunam tin
kamai užmokėt. Maistą ir ki
tus 
me 
ka. 
fai

ŠTURMIfilNKAMS NESISEKA

Organizacijose, lęų^ias “Sįyr 
rieji” komunistai nestengia už
kariauti, jie bando šukei t j su
irutę. Taip, pav. “Nauj. Gady
nes” korespondentas rašo iš De
troito, kad bimbiniai bandė su
ardyti, valdybos rinkimus U E

reikalavimus, — įsteigti 7 va
landų 
lygas 
dint.

darbo dieną, darbo są- 
pagerint ir algas padi-

» » »
Dante, Va.

miestelis yra The Clinch-
Coal Co. savastis. Jame

kalo rašo: “Per ilgą laiką ne
turėjome unijos, tai kompani
ją ką norėjo, tai su mumis da
rė.

Dabar, ačiū U. M. W. of A. 
unijai, mes turime laisvę su
sirinkt, organizuotis, laisvai 
kalbėt, gyvent kur mums pa
tinka ir savo algas galime pra
leist, kur tik mes norime”.

» » »
Fort Branch, W. Va.
U. M. W. of A. unijos 6528 

Ipkalo užrašų raštininkas Har- 
ry Jeffrey rašo: “Fort Branch 
Cqal Co. musų lokalo narį, 
Gordon Williamą, išvarė lauk 
iš darbo už tai, kad jis daly
vavo Logans mieste angliaka
sių unijos suvažiavime.

Bet mes tikim, kad su U. 
M. W. of A. unijos pagelba at
gausime savo teises ir musų 
draugas turės būt priimtas 
gal prie senojo darbo”.

» » «
Fort Ridge, Tenn.

The Fort Ridge Coal & Coke 
Co. angliakasyklos virš 200 
cĮarbininkų keletą metų turėjo 
kompaničną uniją. Bet tuo ne
buvome užganėdinti. Tad, pa
gal NBA, patvarkymą norėjo
me organizuotis į savo uniją, 
ąle kompanija tam buvo prie
šinga. Tačiau galų gale kom
panija turėjo sutikt ir pripa
žint musų uniją. Praeito rug
sėjo 18 dieną patys vietiniai 
angliakasiai balsavo kuriai 
unijai nori priklausyt. Pasek
mės to badavimo būvą tokios:

at-

reikalingus dalykus gali- 
pirkti kur tik mums patin- 
Kompanijos deputės šeri- 
paskui nesekioja.

Šiuomi pareiškia, kad įpusų
lokalas stovi 100 procentų už 
U. M. W. of A. uniją”.

Glamorgan, Va.
U. M. W. of A. unijos 6325 

lokalo narys, matomai, jaunas 
vaikinas, dėkoja taip: “šiuomi 
dėkoju U. M. W. of A. uni
jai už tai, kad man sutrumpi
no darbo valandas nuo 10 iki 
7 valandų per dieną ir padi
dino uždarbį nuo $1.60 iki $4.36 
per dieną ir pagerino darbo 
sąlygas”.

Rąy Shoęmąkąr.

McRobert, Ky.
Rašo U. M. W. of A. uni- 

jos 6281 lokalo’ prezidentas J. 
D. Gibson: “Pirmiau kompa
niją kięk vienam angliakasiui 
kas dvi savaiti atimdavo po 
2b centus iš algos už įvedimą 
kelio-begių dirbamose vietose.

Dabar U. M. W. of A. uni- 
ja privertę 4**°
sąlygas pataisyti, algas padi 
dint ir. ųždrąndą i^imt iš mu- 
sų algų pinigus be ųiusų SU-

« » H
Bromwell, W. Va.

Fred Niswander, prezidentas

Bokoshe, Okla.
The Gillie Coąl Co. visose 

savo angtiakasyklose darbinin
kams, dirbantiems po žeme 
prie įvairių darbų mokėdavo 
nuo $3.75 iki $4.20 neva už 8 
valandų darbo dieną. Bet daž
nai dirbdavome 10, 
dų ir už viršlaikį 
gaudavom mokėt.

Kiti darbininkai,
gi į kasdavo kas rytą turėdavo 
iš tvarto pasiimt mulus ir va
kare, darbą užbaigę, sugrąžint 
atgal. Patys turėdavo nusivež
ti tuščius karus į savo dirba
mas vietas, ir prikrautus ka
rus turėdavo išvežti ir susta
tyt ant tam tikrų kelių, kad 
motoras galėtų paimti ir iš
vežt lauk. Nuo 4 colių iki 4 
pėdų storio akmenį turėdavo 
nuplėšt, sudaužyt ir į karus 
sukraut. Jei dirbamose vieto
se būdavo vandenio, tai patys 
turėdavo vandenį supilti į bač
kas, išvežt lauk ir išlieti, o už 
tą visą darbą gaudavo mokėt 
tiktai 58 centus už prikastas 
anglies toną. O kiek tas to
nas turėdavo svarų, tai nė vie
nas angliakasis nežinojo (gal 
3000, gal 4000 svarų?), ir taip 
angliakasiai kas dieną dirbda
mi
duonos, 
gaut.

Jei kompanija sužinodavo, 
kad bet kuris darbininkas ko
kiu nors budu bando surast 
žmoniškas teises, tai tokį ne
nuoramą išmesdavo 
ir dar sumušdavo.

Kai prezidento F. 
velto NBA. įėjo į
angliakasiai su pagelba Divi- 
sional Labor Board No. 4 for 
the Botumigųs jįoąį Industry 
District “A* pradėjo organi
zuotis į U. M. W. of A. pni- 
ją, tai kompanija pasakė taip: 
“Mes nuo savo privatiškos že
mės įspirsime į užpakalį ir iš
vysime lauk NRA. ir uniją, 
— mums čia jų nereikia”. Bet 
pasirodė visai kitaip: kompa
nijai nepajėgė įspirt nė NRA. 
nė unijai ir turėjo pripažint 
angliakasiams jųjų teisingus

negalėdavo uždirbt sau 
turėdavo eit ubą-

iš darbo

D. Roose 
galią, tai

šis 
field 
gyvena 274 šeimynos, suside
dančios iš 1,400 narių. Pirmiau 
čia visi darbininkai turėjom 
kompaniČną uniją ir visi buvo
me geri kompanijai, nes mus 
visaip kompanija galėjo išnau
doti O kai mes susiorganiza
vome į savo U. M. W. of A. 
unijos 6606 lokalą ir iŠ kom
panijos pareikalavome musų 
unijos pripažinimo, tai kompa
nija mums piktai pasakė: “Ei
kit į peklą, mes tokių jūsų 
kvailų reikalavimų nepripažį
stame”.

Todėl balandžio 9 d. 1933 
m., pagal musų U. M. W. of 
A. unijos 28 distrikto viršinin
kų įsakymą, sustreikavom. 
Kompanija įvairiais budais 
musų unijai priešines. Paga
lios, ir valdžia įsimaišė į mu
sų streiką. Kompanija nusilei
do ir sutiko, kad mes balsuo
tume, prie katros unijos no
rime prisidėti.

Birželio 16 d. 1933 m. įvyko 
balsavimas, ir mes U. M. W. 
of A. uniją pralaimėjom. Kom- 
panična unija laimėjo. Mat, 
kompanija buvo prisivežus vi
sokių samdytų valkatų. Nuo 
tada musų kompanija visaip 
pradėjo persekioti musų uni
jos aktyvius narius; pradėjo 
juos mesti lauk iš darbo, o 
moteris ir vaikus sodinti į ka
lėjimą. Bet mes vistiek kom
panijai nepasiduosime ir su 
U. M. W. of A. unijos pagelba 
iškovosime sau teises.

— * Narys.

“Naujienų” Bendro
ves Dalininkams f' ' • '

Prašau visus Naujienų Bend
rovės šėrinįnkus, kurie yra pa
keitę savo gyvenimo vietą, bet 
iki šiol dar apie tai nepranešę 
Bendrovės raštinei, be atidėlio
jimo priduoti savo adresus, kad 
aš galėčiau juos 
knygose.

NORA GUGIS,
^Naujieną”

turėti savo

Sekretorius 
Bendrovė,

1739 So. Halsted St., Chicago.

DOVYDAS IR GOLIATAS
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IŠ AUTOMOBILIŲ PARODOS, PONTIAC

Kiekvienais meta’s automobilių gamintojai įdeda j naujus 
modelius įvairius pagerinimus ir pataisymus, štai kaip atrodo 
Pontiac 1935 metų instrumentų lenta ir vairas.

J. Mackevičius Stan
dard Federal Spul
kos prezidentas

Buvo išrinktas organizacijos šė- 
rininkų susirinkime, penkta
dienį.

WESTSIDE — Justinas Mac
kevičius buvo išrinktas prezi
dentu Standard Federal Loan 
and Savings Association. Iki- 
šiol jis buvo sekretorium, bet 
Šerininkų- susirinkimas, įvykęs 
penktadienį Wcstside svetainė
je, suteikė jam pirmąją organi
zacijos vietą.

Kiti nauji Standard Federal 
Association viršininkai yra: M. 
Jesnauskas ir A. Bartus—vice
pirmininkai; Helen Kuchinskas 
— sekretorė, S. A. Szymkie- 
wicz — iždininkas. Spulkos ofi
sas randasi adresu, 2324 So. 
Leavitt street.

Šitų kidnaperių au 
kos nenorėjo šauk

tis pagelbos
gan

Iš AUTOMOBILIŲ PARODOS

“čerepokas”, kai kurie sako. Bet tai ne “čerepokas”, bet vė
liausio modelio Pontiac automobilis su naujo stiliaus “body”— 

karoserija.

Pp. Jasulevičiai, kurie 
ramus ir pavyzdingi piliečiais 

neleistiną t 
Vadinasi,

reikia 
pavy-

priža- 
namų

Iš AUTOMOBILIŲ PARODOS

sumanė papildyti 
šiais laikais dalyką 
nutarė pereitą šeštadienį “kid- 
napinti” pp. Mockus. Ir 
pasakyti, tas jiems gerai 
ko.

Visokiais melagingais 
dais išvedė juos iš šiltų
iš Oak La-wn ir įsivilioję. auto
mobiliu parsigabeno Chicagon. 
Ir čia išlaikė juos keletą valan
dų. Vienok savo “aukas” jie 
priėmė gerai, vaišino ir rami
no. Ir sakoma, jog pp. Moc- 
kams taip patiko būti “kidna- 
perių” namuose, kad jie nusi
ramino ir nei nesirengė iš “ne
laisvos” pabėgti.
Kidnaperiams “pagailo.” aukų

Vienok pp. Jasulevičiams, ga
lų gale, pagailo savo “aukų” ir 
nutarę vežti juos namo ir atsi
prašyti už tokį neleistiną žygį. 
Gi parvežus pp. Mockus, namo 
čia jie užtiko naujus šeiminin
kus — pp. Kišonus ir svečius 
belaukiančius ir besirūpinančius 
apie pp. Mockus ištikusią “ne
laimę”. Bet kadangi “kidnape- 
riai” buvo gan vaišingi, tai pp. 
Mockai nei nepyko perdaug ir 
tik džiaugėsi laimingai sugrįžę. 
Tad ir pačius “kidnaperius” pa
prašė į svečius ir visi kartu 
džiaugėsi ir linksminęsi, kad 
pp. Mockai laimingai iš “kid- 
naperių” nelaisvės: paspruko.

Detektyvai.

Naujas 1935 metų 6-ių cilinderių Hudson

Iš AUTOMOBILIŲ PARODOS

Teisybes Mylėtojų 
Draugystes chro- 

nika

Vienas iš naujų modelių Chevrolet 1935 metams,

Draugystes metinis vakaras

CHEVROLET 1935 METŲ MODELIS
* W "T-"'"':

BRIDGEPORT — Draugys
tės metinis vakaras jvyko sau
sio 5 d, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Programą išpildė L. 
V. Dainos Choro grupė po 'va
dovyste J. Saurio. Vakaras nu
sisekė gerai, nes publikos buvo 
daug. Draugystei liks gražaus 
pelno.

Po programo buvo išdalintos 
dovanos nariams-ėms nesirgu- 
siems per 12 metų. Sekanti na
riai gavo garbės ženklus: 
Rumchikienė, D. Gapshis, 
Krikščiūnas, A. Urbonienė, 
Laudanskis, A. Jadžiunienė, 
Janušauskienė, J. Kasparas,
Lepa, J.. Marchuska, O. Mikuls
kiene, I. Petrauskas, V. Palei- 
kięnė, J. Zalatoris, J. Malaške- 
vičius, A. Uinskienė. Šitas fak
tas parodo, kad* Teisybės My
lėtųjų Draugystė susideda iš 
tvirtų, vyrų ir moterų, kurie 
dėl kokių nors menkniekių 
Draugystes iždą. netuština. Už 
tai Teisybės Mylėtojų Dr-stė 
yra tvirta kąip uolą,

Metinis susirinkimas
Sausio 1$ d; Ch.icagps Liete

M..

A

į^isįSSįįįįŠįi!:MISI

Chevrolet Standard Coupe 1936 metame

WWW

Garsus lakūnas maj. Jimmie 
Doolittle sveikinamas Ncwark, 
N. J., airporte, po nustatymo 
naujo transkontinentalio rekor
do.

Mylėtojų Draugystės susirinki
mas. Susirinkimas buvo skait
lingas ir sklandus. Išklausyta 
daug raportų ir pravesta keli 
svarbus tarimai. Vienas iš svar
bių tarimų yra 1 tas, kad D-ja 
nerengs daugiau metinių balių 
kaip paprastai iki’ šioliai buvo. 
Vietoj rengimo pramogų kiek? 
vienas narystė sumokės į D-tės 
iždą po 75 centus į metus,,

Well, iš medžiaginio atžvil
gio butų neprastai, nes Dr-tė 
turės apie kelis- šimtus užtik
rintų pajamų į metus; bet iš 
moralės pusės jau prastai. Bile 
organizacija,, kuri nieko neren
gia, nieko neveikia, neturi pro
gos save reklamuoti ir tas ken
kia Dr-tės augimui ir progre
sui. —St. Narkis, koresponden.

grojo V. 
Miščikai- 
Angelina 
Stankus,

kitais instrumemtais
AdaŠiunas, Ernestas 
tis, Jurgis Kiškunas, 
Seleckis. šoko Stela 
Ėlvira Zabukas, Elenora Puro-
nas, W. Uksas, Eugenija MiŠ- 
čikaitis, Albina ir Sally Aleksiu- 
nas ir Ailina Masalski.
" Vaikų choras sudainavo ke

letą dainelių, 'vadovaujant A. 
Zabukienei. Ji vadovavo ir vi
sam programai.

Lauksime nekantriai ir kito 
tokio parengimo.

A. Miščikaitienė.

Darius Girėnas post No. 
271 of the American

Legion
Svarbus susirinkimas ir iš

kilmingas naujų narių priėmi
mas įvyks pirmadienį, sausio 
28 d., Hollyvvood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Susirįnkimas pra
sidės 7:30 vai. vakare, o po su
sirinkimo bus tam tikros cere
monijos) naujų narių priėmimui 
arba “initiation”.

Po įto bus dar trumpas prog- 
ramėlis, o vėliau šokiai prie 
linksmos muzikos.

Frank Krasauskis.

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl .

A splendid cheese 
food fpr chjldren

Itspreads

toastSi 
melta.

Vakarinės žvaigždės 
kliubas skelbia 

narių vajų
CICERO — Vakarinės žvaig

ždės Kl. laikė savo metinį su
sirinkimą 8 d. sausio. Po įvai
rių. raportų prieita prie naujų 
sumanymų, ir svarstant apie 
kliubo geresnę ateiti buvo nu
tarta skelbti narių vajų, kad 
gavus - daugiau naujų ir jaunų 
narių.

Kliubo mėnesines mokesties 
reikia mokėti 50c i mėnesį, bet 
užtai pasitaikius nelaimei, lai
ke ligos mokama po $7 į savai
tę ir atsilikus mirčiai Jdiubas 
išmoka mirusio įgaliotiems žmo
nėms $225, taipgi suteikia 
grabnešius ir kitokį patarnavi
mą. Vajus prasideda su 1 d. 
sausio šių metų ir tęsis iki 1 d. 
liepos šių metų;:

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks 12 d. 'vasario 1935 m. 
Lietuvių L. svetainėj, kaip 7:30 
vakare, Cicero, III. Visi norin
tieji įstoti į kliubą esat prašo
mi atsilankyti. Visi nariai tu
rėtų 
nors

pasidarbuoti, kad gavus 
po vieną naują narį.

Vienas iš valdybos.

Iš Brighton Parko* Vaikų 
Draugijėlės

BRIGHTON PARK — Kiek 
laiko atgal McKinley Parko sve
tainėje įvyko Brighton Parko 
Lietuvių Vaikų Draugijėlės 
koncertas, žinią apie jį ateiną 
taip> vėlai pe^ kęre#^ 
nerangumą. Buvau maniusi vi
sai nelyti, bet, dravigijėlęs. na
riai pasipriešino, tad. 'štai Idilių? 
pai pranešu kas ten įvyko.

Programas susidėjo iš muzi- 
vių Auditorijoj įvyko teisybėsrkos ir šdkiy. Pianu, smuiką ir.

■ v

Preferredisymillions 
to mayonnaise..

Rinktinas dalys 
b u p 1 a ktos iki 
švelnaus 
nuo to njlši- z- 
nio K r a l't 
Miraole Whip 
mašinoje.

RAKANDU Bargenai
FURNITURE BARGAINS

SAUSIO IŠPARDAVIMAŠ 
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo* 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės Čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150
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W. SCHAULER'S STORAGE 
4644 N. Western Ava.

Detalip rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. npd. iki 4.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE.

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirastu kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio. Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

* I « 'JM H » ...... "-y 1

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namu var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
pįcair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma, Sereening — $4.75; Mine 
run — $5.75; LumP arba egg — 
$6.60;

NORTHERN COAL C0M 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visupmet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chieago. 111.

Siunčiame Gėles Telegramų j visa 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bapkietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chieago, III.

JUOZAPAS LESČIAUSKAS
Mirė sausio 25 d.. 1935 m. 

12:30 vai. rtfte, 44 metų am
žiaus. Kilo iš Telšių apskr., 
Varnių parap.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

moteri Antanina, trys dukterys 
Cecilia. Antanina ir Aleksand
ra ir du sūnų Juozapas ir Sta
nislovas, brolis Stanislovas, 2; 
pusseseres Alekandra Baura, 
Ona Pocius ir Giminės.

Kūnas pašarvotas 2858 West 
39 Plaęe.

laidotuves ivyks sausio 29- 
1985 utarųinke, iš namu 9:00 
vai, bus atlydėtas i’Šventos 
Onos parapijos bažnyčia, 38 ir 
California. kurioj ivyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela. Po pamaldų bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero, kapines,

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nulinkto:
Moteris, Dukterys, Simai, 
Brolis, Pusseseres 
ir Giminės,

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borįus Lachavicz ir Sunai —» 
Canal 2515.

KAILIAI
FURS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___  $25,00
$300 kaurai ...........   $35,00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb,, rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė. 
.     ..................... III     L I    piliI> 11.1.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

2501 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet, i

LEVINTHAL PLUMBJNG 
SUPPLY CO.

1635 W. Di vision St 
kampas Marshfield

STOGAI
R00F1NG

THE BRIDGEPORT ROOFING. CO.
Ar jūsų stogas reikalaują patai

symo? Pašaukite, mus ir mes pasa- 
ky?imę. .kiek kaštuos, pataisyti. Mes 
taipgi darome, visokį, bHkoryst&i 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.
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TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX K0HNk Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St., 
Canal 9345. ____

MILDA- • Iii TEATRAS- :
I TEATRAS- 
31408. Halsted;

I, ■■■■■—■■ I. I ■ "—I |

SAUSIO 28 
“THE MAN WHO RECLAIMED 

HIS HEAD” 
su C.laude Rains, Joaų Bennett. 

taipgi komedija.
SAUSIO 29 

“W0MAN IN THE DARK” 
komedija ir INDAI dykai 

mętenms
SAUSIO 30 iv 31 

“THE HOWL1NG DOG"
Ir vodevilius 

Moteris gaus indus DYKAI 
abi dienas

VASARIO 1 ir I 
“THE WESTERN”

su Tim McCoy 
taipgi komediją ir 
AKTU VODEVILIUS

Antanas Anižius
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 2W., 6 vai. vakare. 

1935 m., sulaukęs 38 metų amžiaus; gimęs Šiaulių mieste. 
Amerikoje, išgyveno. 21 metus. Paliko dideliame nuliudime 
brolį Kazimierą, gyvena Oglesby, Ilk, gimines ir draugus, 
o Lietuvoje motiną ir brolį Joną. Kūnas pašarvotas ran
dasi J. J. Bagdono koplyčioje, 2506 W. 63 st.

Laidotuves įvyks antradieny, sausio 29 d. 2 vai. po 
piet iš koplyčios bus labai iškilmingai su muzika, daino
mis ir kalbomis nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Anižiaus giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse it 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

*
Nuliūdę liekame

ĘROMS IR GIMINES
Laidotuvėse^ patarnauja; grabelius. J; J. Bagdonas, tek

< ■ n 111 *......... ■■r f * ■ h $ ■ "F1 p i w 111 f- 11 w"'ww

RAMINA
11 TEATRAS

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 28 ir 29 
“FL1RTATI0N WALK” 

taipgi komedija.
INDAI DYKAI MOTERIMS

SAUSIO 30: ir 31 
“THE PAINTED V.EIL” 

Greta Garbo, taipgi komedija. 
Antradieni DYKAI indai 

motjerirp&

VASARIO 1 ir 2 

“CARAVAN’* 
: taipgi komedija,
Penktad. vąk. DYKAI indai

iki 6:3a Uk w



NAUJIENOS, Chicago, III,

ŠOKS ROSELANDO PARENGIME

PRANEŠIMAI

PEL. REPUBLIC 8402

Radios

Opposite Pavis Store, 2d Floor

MADOS

rcika

CLASSIFIEDADS

VISU

šeštadienį buvo palaidotas 45

Suteikė Hineš ligoninės veteranams porą linksmų valandų

(Vardai ir pavardė)

žmogaus 
mergai-

šituo laiku ir iš šitos 
radio s te ties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pčtnyčią

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Pp. J. Mockai minėjo 
30 m. vedybinio gy
venimo sukaktuves

REIKALINGAS apisenis vyras ant 
mažos ūkės, r 
prie Chicagos.
Broadway, Chicago

šeštadienį palaidojo 
lietuvi Frank Noci

Kas Bus, Kas Nebus, 
Bet Daug Malonumo 
Naujienų Koncerte, 

Tai Tikrai Bus!

WGES 
1360 kilocycles

mat 
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

bicago, III. 

centų ir praiau

Lietuvės notarės

Help Wanted—Malė 
Darbininkų. reikia

BRIDGEPORT — Trumpą 
laikų atgal, leidimų būti nota-

ŠeStadenį vakare jų pagerbi 
mui įvyko “surprise party”

Mano pa- 
mergaitės 

pasisiūdinti 
kad

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra- 

kuriuose paduo-

Pasinjię. sunkiai padirbėti pi 
nigams sukelti: turėjo susi 
rinkimą penktadienį.

mi, kuriame padare 
veikimo atnaujinimui 
svarstė visus skridimo

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamės padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.
Tel. HARRISON 0751

Altass lokaliai ko 
mitetai vėl imasi 

už darbo

Velionis pasižymėjo ir 
svėrė apie 300 

Laidotuvėmis rūpinosi

Bosch Radio 8 lubų

*14.00

Jos. F. Budri k,i"c. 
3417*21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. TLL.

tuos rasėj us 
kurių raštus 
paversti į “druką

Real Estate For Sale
___ Namai-žemė Pardavimui
PARDAVIMUI 8 augštų mūrinis 

Buiidlngas, octagon frontu. 8x6 
kambarius, kieto medžio trimingai, 
tile mdudvnė ir showers. pedestal 
lavatory. Elek. ręfrig. 3 karų mūri
nis garažas, 1 blokas iki transpor- 
tacijos, arti Nativit” Blessed Virgin 
bažnyčios ir mokyklos. Kainavo pa
statyti $28,000, dabar tik $8750.

Wm, Fleming & Co„ 6822 So.
Westem Avė. Republic 2800.

metų lietuvis Frank Nocis, 6110 
So. State Street. Jis mirė neti
kėtai antradienį, sausio 22 d. 
Dienų prieš tai dar dirbo, bet 
sekančių dienų susirgo ir už
merkė akis.

Amerikoje velionis išgyveno 
25 metus ir beveik visą laikų 
darbavosi Republic Steel Corpo- 
rijUon 
dideliu svoriu 
svarų 
graboriai J. Eudeikis ir Tėvas

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St. 

čia įdedu

atsiųsti man pavyzdi No 

Mieors ........................ per krattaf

Atwatcr Kęrit Radio 7 tūbų

6.95

Philco Radio 2 tūbų

$ 13.50

Vytauto Beliajaus šokių pa- 
, Balčiūno svetainėje, 107 ir 

dešinę: Alfredas Dikčis, Rūta Bru- 
Kazys Dulinskas. Apart viršminėtų jaunuolių taipgi da-

Pirmadie’nis, saus. 28, 1935

Brunsvvick Combinacija 
tūbų

*29.00

REIKALINGAS, nevedęs vyras ku
ris supranta paduoti ir tinkamai su
maišyti gėrimus. Darbas County 
Club auzeje; taipgi * turės truputį 
virti ir valyti. Algos $20, per mė
nesį. kambarys valgis ir skalbimas.

Atsineškite liudijimus,
1887 S. 49 Ct. ' 

Cicero.

šie jaunieji artistai dalyvaus 
rengime, kuris įvyks vasario 3-čių 
Indiana gatves. Iš kairės 
zas ir 
lyvaus kiti mums gerai žinomi asmenys. Įžanga šiam parengi
mui yra tiktai 35 centai. Po 'perstatymo bus šokiai — LYS or
kestrą.

urėt dvi karves, 
t. Williams. 4939

481 — Augesnei moterei suknelė 
Joje išrodysite plonutė, jeigu ją ge
rai pasiusite. Reikia tampriai pa
siūti ir siūlės gerai sutaikius, išpro- 
sinti. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mai bus laikomi kas paskutinį pir
madienį. Sekantis mėnesinis susirin
kimas įvyks sausio 28 d. 1935, Fel- 
iowship House, 831 W. 33rd PI. 7:00 
v. vak. Visos narės malonėkit būti
nai atsilankyti. Valdyba.

Likvidacijos Komisija Dollar Sav
in k Bldg. Loan Ass’n šaukia narių 
susirinkimą, sausio 29 d. 1935 m.. 
6812 S. Western Avė,

Šiame susirinkime bus išmokėtas 
dividendas — 43%.

Je.gu kurie nesate gavę pakvieti
mo dėl permainos antrašo, praneš
kite sekretoriui J. Stugis, 6917 S. 
Washtenaw Avė. Prospect 6996.

Didelis Masinis Mitingas naminin- 
ninkij ir biznierių Sausio-January 29

Tiems, kurie neišgali 
pirkti naujus 1935 m. 
radios. Šiame clearing 
sale,. galėsite įsigyti 

radio pigiai.
Midget Radio tik po

*5.95

WCFL» 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedėliomis nuo Ilki2 v. po ptet. 
WHFC, 1420 K., Ketvergais — 
isitėmyklte. naujų laiką: nuo 8 
iki 8:80 vakare, leidžiama Sud
riko Krautuvės.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. UL

parap. svet., 
18tos ir Union Avė. Kviečiam vi
sus apielinkės namų savininkus ir 
biznierius ateiti i masini susirinkimų 
utarninke — vakare, 8 v. kur vietos 
svarbus reikalai bus apkalbėti dėl 
vietos apsaugos ir gerovės.

Komitetas.

Maytag Skalbykla ketvirtai 
ne aluminum 

39.00

OAK LAWN.—Pereitų šešta
dienį pp. Kišonai suruošė p.p. 
J. Mockams, paminėjimui jų 30 
metų vedybinio gyvenimo “sur
prise party”. Puota įvyko pp. 
Mockų namuose Oak Lavvn, 1)1. 
Sukaktuvėse dalyvavo gražus 
būrelis pp. Mockų giminių, 
draugų ir “naujieniečių”.

Sukaktuvių proga “naujienie- 
čiai” įteikė pp. Mockams gražių

Kolster Radio 7 tūbų

*6.95

Jau tik dvyliką dienų 
liko iki įvyks Naujienų 
metinis koncertas. Per 
dvyliką dienų galima 
nusipirkti naują siutą 
arba dresę 
žyatamos 
rengiasi 
naujas sukneles, 
Naujienų koncerte iš
rėdytų gražiai.

Suprantama, pasipuo
šti mergaitės visuomet 
mėgsta, bet kartais pa
sipuošusios, neturi pro
gos kur savo rubus pa
rodyti. Naujienų kon
certe, tikrai bus tinka 
ma proga savo sukne
lei parodyti ir vaikinų 
akj patraukti link sa
vęs.

Nors yra sakoma, 
kad ne vien tik rūbai 
puošia žmogų, bet rū
bai daug prisideda prie 
paviršutinės 
išvaizdos. 1 
tems paviršutinė išvaiz 
da nusveria viską.

. Vyrai irgi nori pasi 
rodyti mergaitėms. Ji< 
irgi bus gražiai pasi 
puošę Naujienų kon
certe, kuris įvyks vasa 
rio dešimtą dieną, Lie 
tuvių Auditorijoj.

re gavo p. M. Zolpicnė, 3562 S. 11935 Apveizdos Dievo 
Halsted Street; Lietuvių Mote
rų Lygos pirmininkė. Kiek 
man žinoma, notarė yra ir dai
nininkė Elena Bartush.

Jos pildo pilietybes popie
rius ir atlieka kitus legalius 
reikalus. A. M-nė.

Geri vartoti Pianai tik

*25.00

Federal Washer mašina 
tik už

$12.00

R G A. Radiola 7 tūbų

$6.95

P-ia Mockienė yra viena iš 
geriausių lošėjų tarp lietuvių, 
gaila, kad ji daugiau nepasiro
do musų scenoje.

Svečiai buvo maloniai priimti 
ir širdingai vaišinami.

Šia proga noriu palinkėti pp. 
Mockams laimingai sulaukti 
auksinių vestuvių!—Svečias.

Brunswick Radio su Pho 
nografu 10 tūbų 

*29.00

Girėno Legiono Postas aplankė lietuvius veteranus, kurie 
guli Hines veteranų ligoninėje, Maywoode.

Kartu su legionieriais nuvyko ir būrys jaunų mergaičių šokėjų ir keli ristik^i. Jie suteikė 
ligoniams daug smagumo, patiekdami linksmą ir gerą programą, pasilinksminę, ir ligoniai, .&• 
Šokėjos ir legionieriai susirinko, kad papozuoti šitam paveikslui. Programą tvarkė p. B. R. Piet- 
klewicz, legiono komandanitas.

M. Kemėšienė, kuri sveika
tos reikalais buvo priversta iš
važiuoti į pietus, dabartiniu 
laiku randasi Miami, Floridoje, 
kur ima vanas ir maudosi sū
riame vandenyne. Atsigriebusi, 
ji žada sugrįžti Chicagon.

Bet ir išvykusi iš Chicagos 
p. Kemėšienė neužmiršo saviš-

Ji atsiuntė naujieniečiams 
dėžę įvairių Floridos vai-

Pasiryžę pradėtąjį darbą 
varyti prie pasekmingos pabai
gos ir persiėmę dideliu opti
mizmu, penktadienį vakare 
ALTASS lokalių komitetų na
riai susirinko į bendrą susirin
kimą su ALTASS centro val
dyba.

Uuolųs skridimo rėmėjai ir 
darbuotojai sutraukė į Karei
vos svetainę, 4644 S. Paulina 
Street, iš visų Chicagos dalių, 
kur per paskutinius metus jie 
palarkė tarp žmonių skridiifto 
idėją.

Į susirinkimą atsilankė ir 
lak. leitenantas Feliksas Vait
kus, kuris atsitraukęs nuo sa
vo darbo Kohleryje, Wiscon- 
sin, atvyko Chicagon pranešti 
darbuotojams savo vėliausius 
planus ir skridimo laiką, kaip 
ėdria darbas ir kada mano 
skristi-

Raportavo įeit. Vaitkus
Kalbėdamas į susirinkusius 

lejt.. Vaitkus pranešė, kad į 
Lietuvą jis skris šį pavasarį. 
Lėktuvas “Lituanica II„ bus 
pilnai įrengtas ir išegzaminuo
tas balandžio mėnesį, o gegu
žės mėnesį jau bus New Yor- 
ko Floyd Bennett airporte, iš 
kurip jisai pakils skrisdamas į 
Kaupą. .

ALTASS valdyba pranešė, 
kad federalė valdžia Wash- 
ingtone oficialiai pripažino 
leitenantą Feliksą Vaitkų pil
nai kbmpetentiŠku transatlan
tiniam skridimui, ir, kad lėk
tuvas yra tinkamai įrengtas 
tam tikslui. Valdžios diplo
matinis departamentas jau ru* 
pinasi gavimu diplomatinių 
leidimų iš visų šalių, per ku
rias “Lituanica II* Turės per- 
srkjristi kelyje į Kauną. Laiš
kas šituo reikalu tilpo šešta
dienio “Naujienose”.

Toliau, iš valdybos raporto

dovaną. Buvo įteikta ir dau
giau gražių dovanų nuo giminių 
bei draugų. J. Mockus jau apie 
15 metų dirba prie “Naujienų” 
už linotypistą ir yra “N-nų” 
Bendrovės direktorius.

P-s J. Mockus yra bene vienas 
seniausias, iš Lietuvos atvykęs, 
zeceris. Jis dar prieš Lietuvos 
spaudos atgavimą dirbo prie 
spausdinimo uždraustų knygų 
bei laikraščių Pi’UsUose, prie 
Mauderodės, Jankaus ir kitų. 
Atvykęs Amerikon dirbo įvai
riose spaustuvėse ir prie įvairių 
lietuviškų laikraščių.

Prie “Naujienų” 15 metų
Per paskutinius suviršum 

15 metų jis dirba prie dienraš
čio “Naujienų”. Jam nesvetimi 
ir tie Lietuvos žymus veikėjai, 
kai dar caro laikais darbavosi, 
kad atgauti Lietuvai spaudos 
laisvę. Be to, jis, kaipo zeceris, 
galėtų išduot visas rasėjų ir 
redaktorių ‘ ‘paslaptis”1—kurių 

“geras” raštas, ir kurių “pras
tas”. čia kalbu apie visus 

ir redaktorius, 
teko p. Mockui

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lletuvly Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Majestic Radia8 tūbų tik už

14.00

paaiškėjo, kad skridimo įvyki
ni imi i dar trūksta apie $5,000 
Ir kad tuos pinigus reikia su
kelti nevėliau balandžio mė
nesio pradžios, nes tuo laiku 
lėktuvas turi būti baigtas ir tu
ri išskristi į New Yorką.

Delnų plojimu susirinkusie
ji priėmė ir Įeit. Vaitkus i-i 
Valdybos raportus. Po to jie 
pradėjo diskusuoti ir pla
nuoti kas reikia da
ryti pinigams sukelti ir 
skridimo darbui užbaigti. Vi
ri pripažino, kad reikės ener
gingai padirbėti kelias savai
tes, bet kad nebus didelio sun
kumo pinigus sukelti.
Nutarė rengti nepriklausomy

bės iš kilmes.
Eidami prie konkrečių su

manymų susirinkusieji priė
mė Centro valdybos rekomen
daciją ir nutarė vasario 17 d., 
rengti Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvių apvaikščio- 
jinią ir jame neviėn pabrėžti 
sukaktuves, bet apkalbėti ir 
skridimo reikalus ir Klaipėdos 
Krašto padėtį. Tame paminė
jime dalyvaus ir įeit. F. Vait
kus.

Susirinkę taipgi nutarė ne
atidėliojant imtis darbo, kad 
pinigai Imtų kuogreieiausiai 
sukelti ir greitu laiku paskelb
ti atsišaukimą į visuomenę.

Susirinkimas nusitęsė iki 
12-tos nakties, bet jis praėjo 
labai gyvai. Jame dalyvavo 
atstovai iš sekamų apielin- 
kių: Bridgeporto, Wcstside, 18 
Apielinkės, Northside, Town 
of Lake, Brighton Park, Rose- 
land, Cicero ir keletas garbės 
narių. (Astovas iš Melrose Par
ko negalėjęs atvykti į mitingą, 
pranešė ant rytojaus, kad ir jų 
kolonija žada pasidarbuoti).

Dieną prieš tai ALTASS cent
ro valdyba turėjo savo susi
rinkimą kartu su lak. Vaitku- 

planus

Visi Radio yra pertaisyti 
kuogeriausia, ir duodam 
pilną gvarančiją.

Beismonte

Automobiles______
PARSIDUODA Studebaker 1931 

President, gerame stovyj. nauji tai- 
rai, labai pigiai. 10734 S. Michigan 
Avė. Pullman 4151.

Business Service
_______ Biznio Patarnavimas_______

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 —■ 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.35). Pristatėm vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmu lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai_______

TAVERNO rakandai, vėliausios 
mados parsiduoda už prieinamiausių 
kainų. Vieta išdirbta —» bet dabar 
uždaryta. Gera dėl biznio. Telefo
nas Victoy 4660.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Išparduodame Barų Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi štoru fikčerius dėl hyle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269
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