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Dideli areštai 
Maskvoj

F ranęuzai nebesitenkina 
valdžios politika

Lenkai gauna Italuose 400 
milijonų paskolos

Maskvoj suimta 36

E«ą susektas sąmokslas prieš 
sovietų valdžią.

BERLINAS, kovo 6. — Po 
stiprios kovos policijai pavykę 
suimti Maskvoj penkiasdešimt 
šešis darbininkus. Tapęs susek
tas sąmokslas nuversti sovietų 
valdžią. Sąmokslininkai turį 
ryšių su Charkovo, Dono ba
seino darbininkais ir su raudo
nąja armija.

Užklupti netikėtai sąmoksli
ninkų organizacijos nariai ilgai 
nepasidavę policijai, pasislėpę 
vienuose namuose. SUsIŠaudy- 
me keletas abejose pusėse buvę 
sunkiai sužeisti.

Francijos nesitenkinimas 
Poincare’u auga

Susirūpinę dėl smarkaus franko 
kritimo kaltina jo smurto po
litiką.

PARYŽIUS, kovo 7. — Del 
nepaliaujamo Francijos valiu
tos smukimo per pastaruosius 
du mėnesiu —- ir tai nežiūrint 
valdžios skelbiamų priemonių 
frankui stabilizuoti — visokios 
krypties spaudoj ima kilti ašt
rių protestų prieš premjerą 
Poincare. Dagi patsai Temps ir 
kiti pusiau oficialiniai laikraš
čiai šaukia, kad reikią kas nors 
daryti, nes kitaip francija susi
lauksianti katastrofos.

Nurodoma, kad premjeras 
Poincare kartkartėmis atkarto
jęs, kad Francija negalinti mo
kėti savo karo skolų, kol ji ne
gausianti iš Vokietijos repara
cijų. Bet kol valdžia laikysis 
dabartines savo politikos, ji nc-
galės iššaukti reparacijų iš vo
kiečių. Ta smurto politika, tas 
okupavimas Ruhro, tas smaugi
mas Vokietijos kad privertus j*} 
mokėti palyginama su Napole
ono žygiu, kur jis karine okupa
cija stengės priversti Prusus 
mokėti ir, galų gale, pabaigt 
ties Waterloo.

Laikraštis Naujoji Gadynė 
klausia: “Ar ilgai gali 40 milijo
nų tauta laikyti koja pamynus 
kitą valstybę, susidedančią iš 
60 milijonų žmonių, kur per pen 
ketą dešimčių metų gali turėti 
80 milijonų gyventojų”?

LENKAI GAUNA Iš ITALŲ 
PASKOLOS 400 MIL.

LIRŲ.

ROMA, kovo 7. — Lenkai pa
darė sutartį su Italija dėl pas
kolos. Taja sutartim Lenkija 
gauna iš Banca Commerciale 
paskolos 400 milijonų lirų (80 
milijonų dolerių). Paskolą ga-« 
rantuoja Italijos valdžia. Kaipo 
saugenybę bankas gauna lenkų 
tabako monopolį.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ANGLIJOJ.

LONDONAS, kovo 7. — Der- 
byshire 'ir Nottinghamshire šį
ryt jausta stiprus žemės drebė
jimas. Nuostolių betgi nepada-
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PROTESTO MITINGAS PRIEŠ ATEIVYBES 
VARŽTMį

Visų Chicagos lietuvių
Protesto mitingas prieš neteisingą ateivybės 

varžymą įvyk^
Nedėlioj, Kovo 16 dieną
Lygiai 1 vai. po piet.

C. S. P. S. SCHOOL SVETAINĖJE 
1126 W. 18th St.

Visi lietuviai be partijų ir tikėjimų skirtu
mo kviečiami atsilankyti.

Chicagos Liet. Imigracijos Komitetas.

LIETUVOS KONSULATO ATIDARYMAS CHICAGQJ

Pulk. P. Žadeikis, tik ką tapęs pirmuoju Lietuvos konsulu Chicagojc.
šis paveikslas tapo nuimtas tuoj po to, kaip pulkininkui P.žadeikiui, Lietuvos atstovas K. 

Bizauskas inteike paskyrimą būti pirmuoju Lietuvos respublikos konsulu Chicagoje. Ceremoni
jos liudytojais buvo būrys žymių Chicagos lietuvių. — Paveiksle iš kairės j dešinę stovi: Dr. 
A. Zimontas, p-lė Leoną Gaižaitė, Lietuvos konsulato sekretore, advok. K. Gugis, svečias inž. 
Pauliukonis, J. Hertmanavičius, kun. A. Skripka’Dr. A. Graičunaš, svečias kun. Alšauskas, J. 
J. EliaS, advok. K. Jurgelionis, A. žemaitis, Lietuvos konsulas pulk. P. žadeikis, Lietuvos at
stovas K. Bizauskas, adv. A. Sliakis, Dv. K. Bu'ang-elis, advok. F. BvaiSulis, advok. J. Bajvdžiu- 
nas ir p., S. Kodis.

'------------------ -J.----------------------------------- .................................................................................................................................... .......................... ■■■J .»

Francijos frankas vis 
puola žemyn

Vakar bebuvo vertas 3.77

NEW YORK, kovo 7. —Fran
cijos pinigai kulvirsčiais krinta 
žemyn. šiandie franko vertė 
biržoj bebuvo tik 3.77 ir pusė 
cento.

Belgijos frankas taipjau nu
puolė iki 3.291/2 cento.
Francijos pinigyne esąs krizis.
' PARYŽIUS, kovo 7. — Kal

bėdamas apie franko kritimą, 
senato finansų komisijos refe
rentas senatorius Berengei’ pa
reiškė, kad pinigynas gyvenąs 
krizį. Išnagrinėjus banko apy
skaitas pasirodę, sako senato
rius, kad notų cirkuliacija, kuri 
neturi būt didesnė kaip 41 mili
jardų frankų, siekianti 40,275,- 
000,000 frankų. Iš antros pusės 
valstybės avansai, kurie einant 
įstatymais neturėtų siekti mak- 
simum 23,200,000,000, pasiekę 
jau 22,100,000,0000 frankų.

“Abejais . atvejais — sako 
senatorius — mes esame pasie
kę dugno, kas aiškiai rodo, kad 
musų pinigynas givena krizį. 
Tai žiaurus faktas, bet kam jį 
slėpti ?”

Vargas dėl uisy pabė- 
gėliy Kinuose

: (

Jie patapo sunkiausia našta 
žmonės, bet Sovietų vyriau- 

. sybe nenori tautų " sąjungos 
pagalbos pabėgėliams šelpti.

AKLŲJŲ PARODA.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, kovo 6. — šimtai aklų vyrų, 
moterų ir vaikų buvo suruošę 
demonstraciją svarbiausiomis 
gatvėmis. Tikslas tos demon
stracijos — sukelti visuomenėj 
užuojautos, paraginti ją kad la
biau susirūpintų neregių auklė
jimo ir prieglaudų reikalais.

Demonstruojantieji ėjo eilė
mis, susikibę kiti kitam už ran
kos. Prieky ėjo orkestras. Dau
gelis marinuojančių nešė vėju
kus, kad tuo daugiau kreipus į 
save žmonių domės.

ŠANGHAI, Kinai, kovo 7. — 
Sovietų agentas Harbine, p. Ra- 
kitin, atsisakė priimti Drą Ja
mes Griegą, kurį tautų sąjunga 
buvo paskyrus patirti sąlygas ir 
pažiūrėti, kaip butų galima or
ganizuoti pašalpą tulčstantįemis 
rusų pabėgėlių Kinuose, kurie 
ikišiol, per keletą metų, gyveno 
labdarybės aukomis, ypač Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus tei
kiamomis.

Rakitinas pareiškė, kad rusų 
pabėgėlių Kinuose klausimas 
esąs dabar sovietų valdžios da
lykas.

Po Kerenskio valdžios nuver
timo, Kinai priplūdo rusų pabė
gėlių. šelpti nuolatos tuos pabė
gėlių titveikus pasidarė sunkiau 
šia našta esančioms Kinuose ki
tataučių organizacijoms, įstai
goms ir atskiriems žmonėms, o 
taipjau nelengvesne našta ir pa
tiems. Per pastaruosius penke
rius metus vienam tik šangha- 
juj buvo šelpiami 10 taukstan- 
čių pabėgėlių, o Amerikos Rau
donasis Kryžius be to išleido di
deles pinigų sumas šelpimui tuk 
stančių pabėgėlių Manžurijoj!'

PINIGU KURSAS
/V . *

Vakar, kovo 7 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais žitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų .......... $3.34
Danijos, 100 markių ......... $15.81
Italijos, 100 lirų ...............  $4.29
Francijos, 100 frankų .... $3.84 
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 .................. $13.54
Olandijos, 100 kronų ........... $37.27
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.13

Piliečiai protestuoja prieš 
areštus streikuojančiy 

siuvėju
CHlCAGO. Del nepaliau

jamų streikuojančių moterų rū
bų siuvėjų areštų, kuriuos vyki
na ^valstijos prokuroro Crowe’o 
įgalioti specialiniai policininkai, 
ėmė aštriai protestuoti patys 
Chicagos piliečiai. Chicagos 
bažnyčių federacija suorganij 
zavo piliečių komitetą, su Loyo- 
los Universiteto sociologijos 
skyriaus dekanu kun. Seiden- 
burgu prieky, kuris šiandie eis 
pas miesto mayorą Deverą pa
reikšti piliečių vardu protestą 
dėl tų negirdėtų areštų ir žiau
rumu su streikininkais.

kuli House žmonės kartu su 
Miss Eilėn Gatės Starr padarė 
investigacij ų apie ęlgesį specia
lių policininkų, kurios valstybės 
prokuroras įgaliojo, o dirbtuvių 
savininkai moka algas, ir savo 
raportą atidavė piliečių komite
tui, kurs jį šiandie pristatys 
miesto mayorui.

Pasirodo, kad per šitą trum
pą streiko laiką iki šiol areštuo
ta daugiau kaip pustrečio šimto 
streikininką, ir su 'areštuotai
siais tie kompanijų samdytieji 
specialiai policininkai elgiasi 
brutalingiausiu budu.

Piliečių komitetas, akyvaiz- 
doje šitokių faktų, grieščiausiu 
budu smerkia netiek policinin
kus, kiek patį juos įgaliojusį 
smarkauti^ prokurorą Crowe’ą.

DINAMITO SPROGIMAS*

LOUISVJILILE, Nebr., kovo 7. 
— Apie* pusę mailės nuo šio 
miestelio įvyko smarki eks- 
pliozija: ekspliodavo dinamito 
sandėlis, arti 5000 svarų. Nuo 
ekspliezijos beveik visų mies
telio namų langai išlakstė, kai 
kurių muro triobesių sienos su
truko. Žmonių betgi nenuken
tėjo niekas.

Gimnazijos Direktorius Valaitis prašo pinigą
KABLEGRAMA Iš KAUNO.

Vakar Dr. A. J. Karalius, Lie
tuvos Mokytojų Profesinės Są
jungos Rėmėjų Draugijos pir
mininkas, gavo iš Kauno šitokio 
turinio kablegramą:

“Perkame Gimnazijai pie
čių. Siųskite visus pinigus ka
beliu.

“Jonas Valaitis.”
Tai yra prašymas Mariampo

lės Realės Gimnazijos direkto
riaus, Jono Valaičio, kuris, ma
toma, kuriais nors reikalais lan-Į 
kėši Kaune.

Dr. Karalius, gavęs tą kąble-! 
gramą, ketino tuojau pasikalbč-,

tf su Draugijos valdyba ir iš
siųsti visus pinigus, kiek yra iki 
šiol suplaukę Realės Gimnazi
jos paramai. Jų yra, rodos, apie 
12 ar 13 šimtų dolerių.

Mariampolės Reale Gimnazi
ja randasi Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos globoje. 
Jai būtinai reikia namo, nes da
bar ji naudojasi privačio as
mens namu, kuris yra labai pa
senęs ir kurio ji dagi bykada 
gali, netekti.

Pastatymui nuosavo namo 
reikės nemažiau kaip $10,000, o 

'suaukauta yra dar tiktai trupu- 
jtį daugiau kaip tūkstantis. Tai
pgi tegu pažangioji Amerikos vi
suomenė Sukrunta!

—.........T/...........  .......-.......................................................  ■ ..... * ----------------------------------- j ............. ■

K. Požėla lengvai laimėjo Vokiečiu aukso banko pla-
Nųrs vakar K. Požėla ėjų 

ristis ameflikoųišku stilium 
“catch as catch can,” jis liko 
pergalėtoju į trumpą laiką.

M. Drabs buvo paristas į 19 
minučių. Ir antru syk jis. ne
begalėjo eiti. Mat, kada ji Po
žėla metė, M. Drabs susižeidė 
šonkaulį. M. Drabs pareiškė, 
kad jis dar nematęs tokio risti- 
ko kaip Požėla.

Šiuo sykiu lietuviai Požėlą 
sutiko kuopti i kiaušiu budu. Vie
nas didelis mylėtojas Požėlos 
kaipo atleto, x> būtent Juozapas 
Miliauckas pakvietė visą Did. 
Kunigaikščio Vytauto beną, 
kurs sužaidė Lietuvos himną, 
kada tik Požėla pasirodė ant 
scenos, ir su muzika jį paly
dėjo.

Iš kitų ristikų puikiai rito
si senas vilkas J. Bancevičius, 
ir parito Paulseną paskutinį 
syk į 14 minučių. Pirmą syk 
teisėjas pripažino Bancevičių 
laimėtojų į 24 minutes, vienok 
Paulsen prątestavo, kad jis ne
buvęs parištas. Tada Bancevi* 
čius jį parito dar į trumpesnį 
laiką. į fe

1). Dudinskas pirmu syk tu
rėjo pasiduoti į 14 minučių, 
kadangi jam jo priešas užlau-
žč koją. Antrą syk Dudinskas 
betgi paguldė G. Pe-tersą į 16 
minučių. — Pagalios Ch. Pe- 
terson paguldė graiką Karonį.

TRAUKINIŲ SUSIMUŠIMAS.

SPRINGEIEILD, III., kovo 7. 
—Du pasažieriniai traukiniai 
susimušė ties 'Dawson. Keletas 
pasažierių sužeista.

Policistai — plėšikų sėbrai.

Deteklivų biuro seržantas 
Garry ir Maxwell policijos sto
ties seržantas Raddatz kaltina
mi dėl ėmimo vogtų daiktų. 
Paleisti iš tarnybos.

nas esąs priimtas
BERLINAS, kovo 7. — Rei- 

chisbanko (Vokiečių Vasltybės
banko) direktorius Schachtas 
sugrįžęs iš Paryžiaus pranešė 
spaudos atstovams, kad jo auk
so banko plano ekspertų ,komi
sija priėmus ir Francija jam 
pritarus, šeštadienį (šiandie) 
banko projektas busiąs paduo-. 
tas reichstagui (parlamentui) 
priimti.

Schachto pareiškimas gero
kai nustebino Berliną. Mat nors 
buvo žinoma, kad dėl banko de
talių buvo susitarta ir valdžia 
jau buvo prisiruošius daryti ata 
tinkaihų žingsnių, vis detlo ma
tyta, kad Vokietijos finansų 
direktorius yra priėmęs origi- 
nalį Daweso planą, su menkais
tik pataisymais.

Chicagai ir apielinkei Federa- 
lio Bokšto Burtininkas burė šią 
dieną busiant giedrą, bet šalto
ką.

Sekmadieniui Burtininkai 
dar nesuskubo oro nuburti, bet
einant šimtmetinio Kalendo
riaus ir Orakulo parodymais, 
tai rytoj turės būti gražių gra
žiausias oras. Lyg tyčia tą die
ną pasitaiko ir didelės Chicagoj 
iškilmės — grandiozus dešimt- 
metinių Naujienų sukaktuvių 
koncertas.

[Jei kartais ir šimtmetinis 
Kalendorius su Orakulu suklys
tų, nebokite: makabilių, stryt- 
karių, elevatorių ir treinų pa
kaks visiems suvažiuoti Į Nau
jienų iškilmes].
ff - .. ...j. ... .... *

Jau laikas išpidyti Income 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.
L—.  i —........— ZF

U8W 'ki. '1 ■■JW_ ■

RYioJ Naujienų Jubilejaus Bq1iu.h! 
DIDŽIAUSIA CHICA EClŲ IŠKILME ^ev^Audi^m 

4PERFECT IN ORIGINAL Į



KORESPONDENCIJOS
■Z

buvo skiriamas

S. L FABIONAS 00.
darbas ir materijų

Mėlio, te.

... '!'!..... 1 1 1

PEOPLES RESTAURANT

Kenosha, Wis. tania

Metinė Atskaita

PO GIMDYMUI KŪDIKIO

Tas Sedan 5 ar 7 pas
$467,273.69

PAIGEJEWETT
Viso

Viso išmokėta $467,273.69

CHICAGO MOTOR Leo Shvegzda

Prancūziškas Daktaras JOHN J. BAGDONAS, MANAGERIS

$1065

1325

1495
1195
1220

1695

164,950.01)
77,310.92

.. 1,000.00
96,000.00

.. 1,000.00

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Mokslo Draugijos koncertas 
Darbai eina gan blogai.

Roadster
Touring

Sedan ....

$ 2,078.01
101,261.11
22,143.60 

.. 1,754.75 

.... 621.25 

...... 77.00

$165,830.00
131,404.29 

.. 15,567.95 
. 85,055.93 
.. 62,709.00 
.... 3,823.28 
... 1,390.52 
......  701.61 
.... . 280.94 
....... 519.17 
... 1,000.00

Kur yra tautiškos kapinės? — 
Pažangiesiems prie Lietuvių 
svetainės neleidžiama nė pla* 
katu dalinti.

naa
«yti 
jau senai 
detroitiečiai

baliaus
Mariampolės iRealei gimnazijai. 
25% pelno sudarė $14.79. Pir
ma buvo surinkta $12.17. Tuo 
bildu gimnazijai |bus pasiųsta 
$26.96.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

laikas kol dar gra 
materijos neišrink-

P. P. MANKUS, 
2230 West 22nd St.

Chicago, III.
Tol. Canal 3144

Paskolinta ...........................
Ištraukta ant akcijų ........

Nuošimčių ant akcijų ....
Deppsitų ..............'...............

Prepaid Stock $100 Sher) 
Procento už depositus ....
Iškaščių ...... .......................
Raštininko alga ................
Spauda ir stempos ..........
Bankoj randasi ..................
Atsargos kapitalas ........

Ant akcijų sumokėta .........
Permokėta ant akcijų ........
Skolingi ant akcijų ............
Prepaid Stock ($100 Sher) 
Depositų, ................................
Nuošimčių neišmokėta .......
Atsargos kapitalaą ........ .
Pelnas išdalintas ..................
Pelnas nedalintas ................

SLA 212 kuopa bėgiu šit 
metų turės laimėjimą kiekvie

Su silpna ir skaudama nu
gara Mrs. Miller pagelbėjo 
vartojant Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Masinis mitingas su prakal
bomis delei ateivybės varžymo 
įvyks kovo 30 d. Polonia Hali. 
Bus trys kalbėtojai. Visi tad 
jrra kviečiami mitinge daly
vauti.

Bus rodomi žingeidus ir svarbus krutami paveikslai keli, kurie 
dar nei sykį nebuvo matomi musų akimis, taigi parapijonai ir para- 
pijonkos, seni ir jauni, visi draugai ir draugės nepraleiskite to pa
žymėto laiko, kur galėsim pamatyti ir išgirsti ko negirdėję

SEK. NEDĖLIOS’ VAKARĘ, KOVO-MARCH 9 d., 1924 
Nišparai 6:30 vai. vak., paveikslų pradžia 7:45 vai. vak.

- • ■ : Kviečia Kunigas ir Komitetas.

Pagal šią atskaitą lengva yra patėmyti, jog Simano Daukanto Skolinimo 
ir Budavojimo Draugija paspėjo išaugit į milžinišką įstaigą, su kapitalu sie
kiančiu arti keturių šimtų tūkstančių (400,000.00) dolerių įdėtų į apyvartą 
ant šešto nuošimčio. Kas prigulėjo ir priguli prie šios draugijos, jaučiasi 
pilnai užganėdintas, nes persitiriknes yra, kad jo sunkiai uždirbti doleriai 
yra saugioj vietoj ir neša jam gerą pelną.

Rašykitės visi, kurie dar neprigulite prie Simano Daukanto Skolinimo 
ir Budavojimo Draugijos, pasiimdami pagal savo uždarbį tinkamą skaitlių 
akcijų išmokėjimui, jeigu norite, kad jūsų pinigai, kaip ir pirmiaus prisira
šiusių butų saugioj vietoj ir neštų kuo didžiausią naudą.

Akcijos yra mokamos sekamai: 12%c., 25c. ir 50c. į savaitę ir taipogi ga
lima pasidėti pinigus, už kuriuos yra mokama 4% (nuošimtis) ir daugiaus.

Del didesnių informacijų, kreipkitės draugijos susirinkime prie - valdy
bos, kur yra laikoma susirinkimai kasSeredos vakarą, M. Meldažio Svetai
nėje, 2244 W. 23rd Place, Chicago, Illinois, nuo 8 iki 9:30 vai. vakare.

> BEN. KAZANAUSKAS, Rast., 2221 W. 22 St.

S. W. BANES, Advokatai 
Vai.! 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 Weit Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Pervedimų .......... ...........................
Bausmių ..... ................ '.................
Paskolų sugrąžintai ............... ....
Depositų ..................................
Už W. S. S. '..-..................?..........
Prepaid Stock ($100 Sher) ....
Atsargos kapitalo .......................

k‘.
Viso “įplaukė .................

Išmokėta

Plnmingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO. 
\490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1013, Haymarket 4221

ADVOKATAS 
Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washington St.

. TeL Central 6800
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

ne. Aš už

Detroito lietuviai 
savo plakatų da- 

Uetuvių Bendrovės 
25-tos ir Di

Viso ............................... 1......... $383,967.28

Atsakomybės (Liabilities)

jaučia Lietuvos našlaičiams. Jie 
priprato kit>. tautų reikalais 
tupintis, o savųjų žmonių ne- 
bepaiso.

čia daugiausia yra ceverykų 
išdirbystės. Darbai šiuo tarpu 
eina gan prastai. Dirbama tik 
po dvejetą trejetą dienų savai
tėj o kai kur tik po kelias va
landas dienoje.

—A. Barkauskas.

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom S'L, 

Telephone Randolph 6584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Puilman 6377.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S’. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464 •

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Auka Mariampolės Realei Gim
nazijai. — Masinis mitingas 
dėl ateivybės varžymo. — 
&LA 212 kuopos darbuotė.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai

8323 8o. Halsted St.
Tel.: Boulevard* 1310

Valandos: nuo B Iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

NadlliumŪ! Duo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
terio j ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktai 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

1628 W. 47th St..
Chicagos lietuvių vadovaujama valgymui vieta.

Švari, graži ir sanitare vieta. Malonus patarnavimas.

J. GRIGAS G. EUDEIKIS

$212.835.81 
.... 2,908.50 
.... 4,114.69 
.. 69,500.00 
.. 50,285.88 
.... J,771,43 
.... 7,265.00 
.. 3G,776.18 
.... 1,509.79

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Te). Central 6390

Vak 3223 S. Halsted St„ Chicaga.
Tel. Yards 4681

4614 South Western Ąve
' Tel. Lafayette 8282

Touring .. 

Brougham 

Sedan ... 
De Luxe 
De Luxe 

De Luxe

Kovo 2 d. Lietuvių Tautiško 
Namo svetainėje įvyko koncer
tas Lietuvos našlaičių naudai. 
Koncertą rengė neseųai susi kū
rusi Mokslo Draugija po vado
vyste Antano BaČiulio. Progra- 
me dalyvavo šie asmenys: p-lč 
M. Monikaite, A. Bačiulis, p-los 
A. Gerybaites, J. Vinkšnaičiu- 
tė, Z. Vaitkaitė ir p. J. Nava- 
dauskas. Visi šie dainininkai 
puikiai dainavo ir publikai pati
ko. Daug buvo naujų dainų su
dainuota. Tai vis p. A. BaČiulio 
kompozicijos. Dainos melodin
gos ir malonu jas klausyti. 
Ypač gerai skambėjo duetai.

Viena tik bloga, Kad į kon
certą nedaug žmonių teatsilan- 
kė. Turbut monteliečiai neuž-

Žemiau skaitlius parodo apyvartą 
už 1923 m; ir abelnas stovis Simano 
Daukanto Skolinimo ir Budavojimo

v Draugijos.
Apyskaita Metinės Apyvartos.

T Įplaukė 
Bankoj buvo 1922 m. 
Sumokėta ant akcijų 
Nuošimčių už paskolas 
Prenviujm (Komišinai)

Tik kų atėjo Iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1, 1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
80 centų už kopiją.

. Musų
las per daugelį metų yra vi 
šiem s gerai žinomas kaipc 
geriausias. Kainos kuože- 
minusios. Todėl, kuris norit 
turėti geras drapanas kreip 
Rites pas

Lietuvių Katalikų Šv. Marijos Bažnytinėj Svet
3501 S. Union Avė. ir 35th Str.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO 1R PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

SIMANO DAUKANTO SKOL. IR BUD. DR-JOS (SPULKOS) X
(Simano Daukanto Building’ and Loan Assodation)

; Uždėta Sausio 2 d., 1905 m.
Ill|iois Valstijoj Inkorporuota ant $1,000,000.00

Naujienų -Nr. 44 pastebėjau, 
kad Mikalauskaitė-Stonienė ta
po lietuvių kapinėse palaidota, 
o “Tėvynėje” tilpo pranešimas, 
jog ji palaidotai tapusi tautiš
kose lietuvių kapinėse.

Mane tai stebina: jau kelin
ti metai Detroite gyvenu, o 
vienok nesu girdėjusi, kad pa
žangieji lietuviai turėtų savo 
kapines. Jei kas žino tokias 
kapines, gal malonėtų per Nau
jienas apie jas pranešti — kur 
jos yra.

detroitiečiams lyra būti- 
reikalas savo kapines įsi- 

Kitos lietuvių kolonijos 
savo kapines turi, o 

vis dar Itebemie-

JOHN I. 8AGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Turiu pastebėti, kad musų 
“draugai” komunistai irgi de
dasi dideliais ateivybės varžy
mo priešais. Bet jie varėsi ir 
už tai, kad ir čia gyvenantys 
ateiviai turėtų daugiau teisių. 
Esą reikia ir čia protestą pa
kelti. Bet tas sumanymas nu
ėjo niekais. Kai buvo tartąsi 
dėl kalbėtojų, tai išpradžių bu
vo manyta, kati dvi srovės ga
li vieną bendrą kalbėtoją iš
statyti. Vienok komunistai, 
kaip beibės, užsispyrė, kad ir 
jų tarataika kalbėtų. Del ra
mumo susitarta, kad visos trys 
srovės turės po vieną kalbėto-

Eranklin’o ITOTANICAL HERBS Gy
duoles nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
neša mėnesius gydymo. Atsiųskite j 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

(Real Estate)

Perkant,, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
n:?rcus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
* 4917 W. 14th St., 

Cicero, HI?

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Pažangieji 
negali jokių 
linti prie 
svetainės, 25-tos ir Dix Avė. 
Kunigas per pamokslą pašitkė, 
kad nevalia busią “bedieviškų” 
plakatų dalinti nei prie baž
nyčios nei prie salės.

O tuo tarpu prie svetainės 
pabudavojimo nemažai prisi
dėjo ir pažangieji lietuviai pirk
dami Šerus. Tada jų pinigai 
buvo geri, o dabar su jais jau 
nebenorima skaitykis ir drau
džiama jiems net plakatus da
linti.

—žinskakiemio šliuptarnė.

Bet jie visuomet išranda ką 
nors, kad tik priešintis. Kuo
pos susirinkime vienas “tavorš- 
čius” reikalavo, kad kp kores
pondentas ką tai atšauktų. Vie
nok niekas į tai domės nekrei
pė. Tas ponas turbut mano, 
kad tik kp. korespondentas ga
li rašyti, o kitas 
jokią sau garbę nelaikau, k,ad 
esu kuopos korespondentas; aš 
rašiau ir neoficialiniu kp. ko
respondentu būdamas. Gi ko
munistai turbut nieko nesuge
ba parašyti; jie dideli meiste
riai tik liežuviais malti.

Kovo 2 d. Schlitz Mali salėj 
įvyko SLiA 212 kuopos susirin
kimas. Išklausius^ įvairių prane
šimų, prieita prie įvykusio var 
sario 24 d. baliaus raporto. To

Paprasti modeliai
Phaeton (7 Pas.) ........  $1795
Phaeton (4 Pas.) ................ 1795
Sedan (5 ir 7 Pas.) ...............  2595
Sedan (7Pas.) ........................... 2595

DE LUXE MODELIAI:
Phaeton (7 Pas.) ................ $1995
Phaeton (4 Pas.) ..................... 1995
Brougham (5 Pas.) .............. 2395
Sedan (5 Pas.) .......................... 2770
Sedan (7 Pas.) ....................... 2770

Abelnas Stovis Draugijos Turto.
Turtas (Assets)

Paskolinta ant namų .................. •.......... $378,200.60
Paskolinta ant knygučių ...........................  930.00
NesumokČta ant akcijų ............................ 4,114.69
Skolingi už Insurance ............ *....................... 103 24
Rakandai .......................................................  100.00
Bankoj randasi ...............?..................   519.17

Tek Dearbom 9057

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washinfton SL 

Cor, Washinfton & Clark

Namai Tolu Hyde Perk 8395

Pranešimas
Pranešu lietuviams, ku- ___

riems reikia siūti ar kilok ii
drapanų, kad nesiveluotut si .
užsakymais, nes dabartės ge
riausias
žiausios

Draugijų Atydai
Norėdami geros orkestros 

Kreipkitės prie
K. POCIAUS, 

Tel. Puilman 2600 
11935 Emerald Avė., 

Chicago, III.

Mano orkestrą daug sykių 
vo dėl draugijų su labdaringais tiks 
lais, be -jokio atlygino-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8992

Geštautas

Didelės Ristynės
Rengia

DR-TĖ TfiVYNES M. NO. 1.
Kovo 11 d., 1924 

SCHOOL HALL SV&T., 
48 ir Honore St.

Ristynės prasidės 8-tą vak vakare.
Durys atsidarys 7-tą vai. vakare.

J. Goštautas, lietuvis sunkios vogos 
čanvpionas, su G. Mach, slavokų dru- 

tuoliu iš St. Louis.

na nie susirinkime. Pereitame 
susirinkime $2 laimėjo . drg. 
Kat. Kančiėnė. Pranešta, jog 
stropiai ruošiamasi prie “Iš 
Meilės” pastatymo. Esą mo
kytojas ir vedėjas J. Macno- 
rius dirbąs išsijuosęs. Daug esą 
ir tikietų parduota. Veikalą 
ketinama lošti S. Milvvaukcj, 
Ručine ir Mil|waukėj. Tad ko
vo 23 d. visi bukite pasirengę.

Mirė SLA 212 kuopos narys 
ir tapo miesto kapinėse palai
dotas. Į kuopt) įstpjo naujas 
nartys, nežiūrint į tai, kad ko
munistai šaukė, jog jis orga
nizacijai nėra pageidaujamas.

—K. Brazevičius.

Akcijų parduota pei* 1923 meuus .................. 2485
Ištraukta akcijų per 1923 motus ............. »...... 1488
Užbaigta mokėti akcijų per 1923 metus .....
Viso mokainų akcijų yra ............................  7264

Rotan, Texas. — ‘.‘Aš rašau jums 
duodu žinią, kad man pagelbėjo 

vartojant jušų gy
duoles. Po gimū- 
mo mano antro 
kūdikio, mano nu
gara buvo silpna 
ir nuolat skaudė
jo, aš nusprend
žiau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vege 
table Compound, 
nes aš buvau skai
čiusi apie jas daug 

______ kad jos pagelbėjo 
delei daugelio moterų. Mano nugara 
skaudėjo daugiau kaip metus įaiko 
ir būdavo taip skauda, kad aš nega
lėdavau dirbti savo darbo, nes aš už
laikau namą dėl trijų ir skalbiu. Aš 
pasakysiu savo draugėms, jei jos tu
ri panašią ligą, lai tuojau vartoja 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Jus galite vartoti šį mano 
pąliudyjimą paskelbimui laikrašty
je”. Mrs. C. R. Miller, R. F, D, 
No. 1, Box 76, Rotan, Texas.
. Visos šalies platumoj pirkėjai Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound atsiuntė daugiau kaip 121,000 
atsakymų, kurie 98 iš kiekvieno 100 
gavo palengvinimą nuo vartojimo jų 
Pardavimui pas aptiekorius visur.



šeštadienis, Kovas 8, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UI.

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pieta.

KORESPONDENCIJOS

kovo

teat

KONTRAKTORIUS

Telefonai!

Kam Rūpintis ApiePATOGYBE IR GREITYBE AMERIKOS LAIVAIS

Telephone Yards 0994

Telefonas Boulevard 1939

West Englewood Trust DIDELIS BANKAS ANT KAMPO

C. B. CZEPUKASSavings Bank
1610 W. 63rd St

Chicago.musų

M

no-

klesa. 
puikus

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Ame 
rikoje savo stiprumu ir geru patarnavimu.

cho-

Jam 
žmo-

kur mažai blaivų tebu-
■ Munšaino varytojams 

karšta darytis.

unija 
su ka- 
trims 

pradėta 
uždary- 
d. tapo

Del Waukeganiečio užsipuolimo 
ant Luosybės choro.

3118 South 
Halsted St.

Banko Turtas apie

$3,000,000.00

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 Si Ashland Avė., 
netoli 46th St, Chicago, Dl.

Balius 
vo. 
pradeda

C. B. Czepukas
1648 W. Division St 

TeL Armitage 1433

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 9574.
CHICAGO, ILL

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ukėsų Kliubas buvo 
maskaradų balių, 

prisirinko daug •—

A. L. DAVIDŪNIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos; nue 9 iki 11 vai. ryto; 

l ano 5iM Iki 7i8i vakare.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Jei svarstai apie 
kelionę į Lietuvą 
pasiteirauk apie 
didelius S. V. 
Valdžios keleivi
nius laivus Pir
miausia.

Generalis Kontraktorius namų 

budavojime

Geo. VVashington April 5, May 6 
Leviathan .......... April 12, May 3
Republic ............ April 29, June 3

yra dideli privatiški kambariai 
Didele įvairybė geriausių valgių yra duodama 
Yrą rūkymo kambariai, moterims kambaiis,

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.,
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

47 St. ir Ashland Avemie 
CHICAGO

V Jot NT SERVICE U/1TN

HAMBURGAMEBKANJJNE

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Visus širdingai kviečiame atsilankyti į musų 
naujai išpuoštų ir perdirbtą banką, ir savo nauju 
depositu prisidėti prie Lietuvių Biznio kėlimo.

Mokame 3 nuošimčius ant padėtų pinigų.
Parduodam bonsus ir morgičius nešančius 6 

nuošimtį.

Tamstos beabejonės mylite nauja- 
me, gražiame name gyventi. Ir štai, 
taip čia matote keletą namų, mano pa 
judavotų, dar nesenai užbaigtų. Tai
gi ir tamstom aš pabudavosiu tokius 
ar dar gražesnius, kokius tamta 
risite.

Nedarbas angliakasy k lose 
didėja.

Nedaro skirtumo ar jus darote bizni su 
musu banku ar ne, mes norime pagelbėti 
jums su jūsų income taksų problemomis 
dykai. '
Musų noru yra suteikti jums patarnavi
mą maloniai. Ir buvo šios bankos svar
biausia užduotis ir bankas nuolat augo 
ir įgijo gerą vardą už gerą patarnavimą. 
Ateikite į musų banką ir pasiliuosuokite 
nuo rūpesčio apie jūsų income taksus.

Ganai 0267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piat, 
6 iki 9 vakare 

Nudiltomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SL

Kovo 4 d. prasidėjo pas mus 
munšainininkų kratymas. Pas 
vieną buvo surasta keli galio
nai narninčlčš. Jis tapo į poli
cijos stotį nugabentas ir turė
jo užsimokėti, regis, $300. Pa
jutę pavojų kiti munšaininm- 
kai spėjo savo “štofą” paslėp-

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

Ofiso vai.! 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas motery ligą 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir B1m 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vąl? vakare. 

Telefonas CanaPi912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas .džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan-

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS • 
DALIS

Budavoju muro ir medžio 
namus.

P. KASPAR
3827 Archer Avė.

Nesenai 
parengęs 
Publikos 
beveik visi vietos lietuviai. Bet 
aps&maskavusių ne kiek tebu
vo. Keli atėjo prisitraukę iš 
namų, o kiti atsinešė bonkuites 
su savimi Jr ėmė baliavoti vie
toj. Praėjus porai valandų 
svetainėje mažai blaivų žmo
nių ir besimatė. Įlinksmėję bu
vo ir kažkurie komiteto nariai.

Darbai pas mus prasideda 
kiek silpniau eiti: dirbama 3 
ar 4 dienas savaitėje.

i —Naujienų Skaitytojas.

^-DR. HERZMAN^k
—Iš RUSIJOS— *' «
Gerai lietuviam* žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorfja: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St 

t
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal

8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

iTel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUMSRKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
Irims prie gimdy
mo kielrrien ame 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
[ir merginoms dy-

Lietuviai Daktarai
-■» • . • ___ — _ . .....

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

“Naujienų” No. 47 Waukega- 
nietis rašo, kad Liuosybės cho
ras esąs komunistiškas, ir kad 

' į jo parengtą vasario 27 d. kon
certą visai mažai publikos 
silankę.

Tai netiesa. Liuosybės 
ras nėra komunistinis, 
priklauso visokių pažiūrų 
nes. Choras rūpinasi ne 
tijų politika, o tik daile, 
viena. Antras dalykas yra tas, 
kad Waukeganietis netiesą sa
ko apie koncertą. Koncertai! 
publikos prisirinko pilnutėlė 
svetainė, o ne tiek kad ant pirš
tų butų buvę galima suskaityti.

Del paties koncerto nesigin
čysime: VvaukeganieČiui parupo 
Liuosybės chorą pažeminti, tai 
jis ir pripasakojo visokių nebū
tų dalykų.

Pirm. Butvinskis 
sekr. K. Masiliunienė.

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan Si.. 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto Ir 

nuo 5 Iki 8 vakaro 
Nediliomia ofisai yra 

uždarytas

LIETUVOS 
įplaukia kiekvieną savaitę 

laivai* de luxe 
••Renolute”, “ReUartca" 

"Alb*rt Bailia” 
“Deutschland”

Kurie veto I, II ir UI klesa paaaŽijK 
rius ir populiariSki laivai "Mount Clay , 
Cleveland. “Hansa", ‘‘Thurin-’-” <• 
‘’Westphalia” su cabin ir II 
Geras mandagus patarnavimas, 
kambariai, puikios apy»tovoa. 
UNITED AMERICAN LINES 
171 Weit Randolph St., Chicago, III 

Arba bijo autorizuoto agento.

tviesą ir pajtogą suvedamo | senui Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokijimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS. Prė*.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

dr. s. biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St, kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

Ros.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos! 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

3101 So. Halsted S’t., kampas 31 gat, 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše- 

'rijos kolegiją;
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- gS
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 
ningai patar- IV W
nauja, visokio- Hr
ge ligose prieš w
gimdymą, laike nL to
gimdymo ir po 4 S
gimdymo. ą

Už dyką pata- BF v ’ m 
rimas, da ir ki- K a
tokiuose reika
luose moterims <^»J|
ir merginoms, »
kreipkitės o ra- Bg 
site pagelbą.

Valandos nuo K
8 ryto iki 1 po g 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St„ Chicago. Al.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

25 3. Washington St.
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Nors jau nuo senai Collinsvil- 
el anglių kasyklose darbas ne
kaip ėjo ale vis buvo dirbama 
dvi ar tris dienas savaitėje. 
Tuo budu angliakasiai šiokį tokį 
pragyvenimą pasidarydavo. Bet 
kaip angliakasių

[atnaujino kontraktą 
sykių kompanijomis
metams, tai 
kai kurios kasyklos 
nėti. Taip vasario 28 
uždaryta kasykla No. 3, iš kur 
paliuosuota apie trys šimtai
darbininkų. Kovo 5 d. Mary-
villėj užsidarė kasykla No. 2, iš 
kur paleista apie penki šimtai 
angliakasių. Tuo budu Collins- 
ville’j dabar yra apie 800 be
darbių.

Patartina iš kitur j šį miestą 
nevažiuoti, nes ir ant vietos be
darbių pakanka.

—Pasaulio Pilietis.

DR. M, T. STRIKOL’S
Lietuvio 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7826

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 Iki 12
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.

$5.001
įmokėti NJ

Lengvais mėnesiniais išmokėjimais 
dadėtais prie jūsų elektros bilbs — 

parankus būdas išmokėjimo.

America March ..... 12, April 9
Pres.Roosevelt March 22, April 19 
Pres.Harding March 29, April 26

Laivuose United States Linijo 
dėl 2, 4 ar 6 ypatų 
švariose valgyklose, 
erdvus deniai pasivaikščiojimui, benai koncertams ir kitoki pasi
linksminimai.

Greitas pristatymas j Plymouth, Southamptoa, Cherbourg ir 
Bremen, iš kur susisiekimas su visais Europos kraštais. Del kainų, 
informacijų/ ir tikietų klauskit vietinio agento.

EKSKURSIJA | LIETUVA
Ponas John W. Luth, vedėjas musų Lietuviško Skyriaus, ves Lie

tuvių Ekskursijų laivu LEVIATHAN, išplaukiančiu iš New Yorko 
Liepos 5-tą į Klaipėdą.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, bet', gali važiuoti su p. Luth ir 
jis išduos ju.ns liudymą taip, kad galėsi saugiai sugrįžti į Ameriką 
bėgy šešių mėnesių. Klausk savo vietinio agento tuoj smulkmenų.

UNITED STATES LINES 
45 BR()ADWAY, NEW YORK 

110 S’. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL. 
MANAG1NG OPERATORE FOR

UNITED STATES S H I P I’ l N G B O A R D

FEDERAL
Elektrinė Skalbinyčia 

Perbudavotos ir pertaisytos 
mašinos

$67.50
L ir augščiau 

s pasibaigs naktį, 
15. Veikite grųit!

T? COMMONWEALTH EDISON O

JElectric shopo
72 W. Adams St.

Šis naujas modelis 
“L” taipgi numažin 
ta kaina, klauskit.

Siųskite Pinigus Lietuvon 
ant Velykų Dabar 

PER
Universal State Bank

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką. Vyrišku, 
Vaiką ir visą chronišką Urs 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piąt, 
7—8 vak. Nudiltomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W.y63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 061*

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidendja 
8149 So. Morgan St, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. f, 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 / 

Telefonas Yards 0867

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
( ir nuo 9 vakare iki 10 

Phone Boulevard 0696
k—............
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NAUJIENOS
The Litheaaiaa Daily Nava 

Ptbliahad Daily, aacapt Sunday, by

Editor p. Grigaitis 

1789 South Halited Street 
Chicago, III. * 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tos j 
18.00 per year įn Canada. 
17.00 per year outaida of Chicago. 
$8.00 per yoar in Chicago.

8c per copy.

Entorod aa Second Clasi Mattor 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, IU., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halrted St, Chicago, 
fU. — Telefonas t Rooeevelt 8500.

Uisimoktjimo kainai 
Chicagoje — paktui

Matams------------------- --------
. 4.00
. 2.00
. 1.50
.. .75

8c 
18c 
75c

Trims minesiams ------
Dviem mšnesiam
Vienam minėsiu! —-----

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija-----——
Savaitei----------------------
Minėsiu!____________

Bevienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metame-------------------------------- 17.00
Pusei metų__________________ 8.50
Trims mineeianu_____________ 1«75
Dviem mšnesiam „____________ L25
Vienam minėsiu!--- --------  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
t (Atpiginta)

Metams------------------------------18.00
Pusei metų ----- -------------------  4.00
Trims mėnesiams „.........-....... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Ačiū už ' > '1 ' '
pritarimai

Ši milžiniška “Naujienų” 
laida yra leidžiama dešim
ties metų “Naujienų" su
kaktuvių pažymėjimui. Jo
je telpa, be Redakcijos ir 
nuolatinių bendradarbių 
raštų, taip pat ir daugybė 
kitų “Naujienų” pritarėjų 
straipsnių, pasveikinimų ir 
linkėjimų.

Tiems visiems draugams, 
parodžiusiems savo palan
kumą “Naujienoms", taria
me nuoširdų ačių.

Dėkojame ir kitiems 
“Naujienų" draugams, ku
rie per šiuos dešimtį metų 
tuo ar kitu budu rėmė jas ir 
padėjo joms darbuotis. Be 
jų pagelbos “Naujienos” 
nebūtų galėjusios laikytis, 
nebūtų galėjusios augti ir 
tarnauti visuomenei.

Darant pereitųjų dešim
ties metų apžvalgą šiame 
dienarščio numeryje, tiek 
muiflŽ, nuolatiniems “Nau-. 
jienų” darbininkams, tiek 
kitiems “Naujienų” drau
gams, teko paliesti malonių 
ir nemalonių praeities daly
kų ; kitaip nebūtų buvę pa
rodyta, kokiose sąlygose jos 
ištiesų gyvavo. Bet tegu 
tas, kas nemalonaus buvo 
pergyventa praeityje, ne
drumsčia musų žvilgsnio į 
ateitį. ’ j

Tas, kas buvo bloga, tebū
nie palaidota. Džiaugki- 
mės, kad musų pačių ydos, 
musų priešų pastangos ir 
kitokios kliūtys nesunaiki
no tų gerų pasiryžimų, ku
riais vadovavosi “Naujie
nų” steigėjai, darbininkai ir 
draugai. Džiaugkimės, kad 
per tą dešimtį metų “Nau
jienoms” pasisekė užka
riaut pagarbą ir pasitikėji
mą plačiojoje musų visuo
menėje, ir — dirbkime to- 
liaus!

Partijos krūmams 
ne vieta.

Tą musų pastabą, kad ne- 
ap^filvoti bolševiktiojančių- 
jų elementų žingsniai duoda 

argumentų ateivybės var-

žymo šalininkams, “Drau
gas” sumanė panaudoti sa
vo partijos labui. Dėlto, 
kad Amerikos žmonės ne
mėgsta bolševizmo, tai, gir
di, jiems esą nepageidauja
mi ir socialistai, nes — “so
cializmas yra komunizmo 
tėvas” (!).

Tik katalikai ir R.-K.Fede- 
racija esą pilnai- ištikimi 
amerikiečių akyse, ir kas 
nori darbuotis prieš' ateivy
bės varžymo sumanymus, 
tas privaląs dėtis prie jų 
darbo.

“Daugas” klysta. Nė vie
nas protingas žmogus nepa
tikės jo išvadžiojimais. 
Amerikiečiai nėra taip 
kvaili, kad nemokėtų at
skirti socialistų nuo bolše
vikiškų komunistų. Gal jie 
mėgt ar nemėgt socialistus, 
bet jiems nė į galvą neateis 
sakyt, kad socialistai darą 
slaptus sąmokslus prieš val
džią, kad jie ardą dabinin- 
kų unijas, ar ką nors pana
šaus. Socialistų vardas nė
ra diskredituotas.

“Naujienos” tečiaus ne
siūlė, kad protestai prieš 
ateivybės varžymą butų ke- 
iami socialistų vardu; jos 

patarė į tą reikalą partijų 
visai nekišti. Partijų ne
liečia juk ir Johnsono bilius 
apie ateivybę. Dėlto - ir 
“Draugo” patarimas yra 
visai ne vietoje.

R.-K. Federacija yra par
tija ir, kaipo tokia, ji kalba
mam reikalui netinka. Be 
to, ji yra dagi bloga partija 
amerikiečių akyse. Ameri
koje katatalikiškas klerika
lizmas yra gal-but ne ma
žiaus nemėgiamas, negu 
bolševizmas. Tą pripažįsta 
ir pats “Draugas”, kad už 
tų ateivybės varžyjno suma
nymų slepiasi noras “įkąsti 
katalikybei”, suvaržant 
ateivybę iš katalikiškų kraš
tu /T

Bet jeigu jisai tą'žino, tai 
kaip jisai gali tokius patari
mus davinėti lietuviams. 
Ateivybės suvaržymo šali
ninkai nenori įsileisti atei
vių iš katalikiškų kraštų, o 
jisai nori, kad butų parody
ta visai Amerikai, jogei lie
tuvių tauta yra katalikiš
kiausia už visas-!

Šitokiu parodymu butų 
atsiekta tiktai to, kad nusi
statymas prieš lietuvius, 
kaipo prieš atsilikusią tau
tą, dar labiau sustiprėtų.

Klerikalai savo partijos 
| kromą tegu ' palieka namie, 
taip pat kaip ir bolševikai! 
--------------------------- (-----

FAŠISTUS REMIA, SOCIA
LISTUS ŠMEIŽIA.

Juo tolyn, tuo labyn Brookly- 
no “Vienybė” brenda Į melų ir 
falsifikacijų balą, stengdamosi 
pateisinti savo at^agare-ivišką 
nusistatymą Lietuvos klausi
mais.

Apie jos pastangas apgauti 
lietuvių visuomenę, remiant re
akcinę studentų korporaciją, 
jau buvo šioje vietoje plačiai 
kalbėta. Dabar ji atvertė nau
ją mealgysčių lapą, mėginda
ma diskredituoti Lietuvos so
cialdemokratus ir Amerikos so
cialistus. x

Ji pasakoja, kad Lietuvos 
liaudininkai esą “džentelnio- 
nai”, nes ji/ atstovai Natkcv i- 
čius ii- žygelis, lankydamiesi 

Amerikoje, atsiliepdavę apie so- fašistus?

ęialdemokratus geimai, sosialde^ 
mokratas Bielinis, važinėdamas 
čionai, niekur nepagyręs liaudi
ninkų, net kai kur pašiepęs 
juos.\

Tai yra faktų iškreipimas. 
Mes žinome nuo labai daugelio 
žmonių, kad Natkevičius ir Žy
gelis, amerikiečių užkl’austf 
apie socialdemokratų rolę Lie
tuvoje visuomet stengdavai 
sumažinti jų kreditus; ir šitaip 
jie elgdavosi, nežiūrint to fakto, 
kad socialdemokratų draugai 
Amerikoje, kiek galėdami, sten
gėsi padėti jiems apsiginti nuo 
klerikalų atakų. Chicagoje, 
pa v. tik ačiū “Naujienų” para
mai liaudininkų atstovai galėjo 
atsispirti prieš “Draugą” ir vi
sas klerikalų jėgas, tuo laiku 
tyčia sumobolizuotas šioje ko
lonijoje kovai su jais.

Jeigu Natkevičius ‘su žygeliu 
butų viešai išėję prieš socialde
mokratus, tai juodu butų laimė
ję, kaip Zablockis ant muilo; 
bet patylomis juodu visgi agi
tavo prieš šociademokratus.

Antras dalykas. Kuomet at
važiavo į Ameriką drg. Bielinis 
—kuo atsilygino liaudininku 
draugai Amerikoje už tą para
mą, ‘ kurią Amerikos socialistai 
buvo suteikę Natkevičiui ir žy
geliui? Nu-gi ve kuo: oficialia
me sandariečių organe buvo pa
rašyta, kad tokius “apgavikus”, 
kaip Bielinis, reikią vyti lauk 
is lietuvių kolonijų! Ar buvo 
bent viename tautininkų laik
raštyje užprotestuota prieš tą 
šlykštybę? Mes nematėme.

Ir po to “Vienybė” drįsta pri
kaišioti stoką “honoro” social
demokratams bei Amerikos so
cialistams !

Šitos “Vienybės” insunuacijos 
tečiaus yra tiktai įžhnga nau
jam josios pasikėsinimui su
trukdyti socialistų darbą. Ji la
jai susirūpino, kad Amerikos 
socialistai įkūrė fondą Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos rėmi
mui, ir ve kaip ji mėgina jį dis
kredituoti :

“Mes nepavydime musų so
cialistams jų naujų ‘fondų’. 
Bet kuomet jię lipą viršun 
galvų kitiems žmonėms ir 
persistato vieninteliais ‘kovo
tojais’ už ‘visų piliečių tei
ses; kuomet jie pasistato vie
ninteliai stovėtojai ‘prieša
kyje viso pažangaus judėji
mo Lietuvoje; kuomet jie, 
save į padanges iškeldami, 
pastato valstiečius liaudinin
kus vergais ‘Lietuvos valdo
nų’,— tai jau pergrubus dar
bas.”

■ Tai yra iškreipimas žodžių, 
kurie buvo parašyti “Naujieno
se” delei minėtojo fondo. “Nau
jienos” nesakė, kad socialdemo- 
mokratai yra “vieninteliai” ko
votojai ir t. t.; bet jos, sakė, 
kad jie stovi priešakyje viso pa
žangaus judėjimo Lietuvoje. Ir 
to joks teisingas žmogus neuž
ginčys.

“Naujienos” taip pat sakė, 
kad socialdemokratai yra Vie
nintelė stipri opozicijos partija 
Lietuvoje; ir tas yra, beabejo- 
nės, tiesa. Nes liaudininkai 
yra ne opozicijoje, o koalicijo
je su klerikalais. Ir ant kiek 
šitas liaudininkų susirišimas su 
klerikalais varžo jų kovą prieš 
reakciją, tai matyt kad ir iš to 
fakto, jogei jie kaitų su kleri
kalais atmetė Seime socialde
mokratų interpeliaciją dėl po
litinių kalinių kankinimo.

Jiegu liaudininkai šitokiam 
gryno žmoniškumo dalyke pasi
duoda reakcijai, tai jie, kaipo 
demokratinė partija, visai žudo 
savo vardą.

Bet kultūros klausimuose 
Lietuvos liaudininkai visgi žy
miai skiriasi nuo klerikalų, štai 
jie griežčiausiu budu pasmerkė 
rašistinę studentų korporacf 
ją. Kodėl gi “Vienybė”, dėda
masi tokia didele liaudininkų 
prietelka, nepaskelbiaxnet jų 
kablegramų ir laiškų apie tuos 
fašistus ?

Ar tai ne begėdišką humbu- 
gą ji varinėja, kuomet ji neva 
dėl liaudininkų garbės šmeižia 
ssocia.list.vis ir kartu i*omia tų Ra
čių liaudininkų pasmerktuosius

DAR VIENAS BLYNAS 
ŠIRVYDININĘAMS.

south- 
gavęs 

laišką,

“Sandara” rašo, kad 
bostonietis Ivaškevičius 
iš Mykolo Šleževičiaus 
kuriame minima ir studentų 
korporacij os “Neo-Lithuanij os” 
atstovai, atvykusieji Amerikon 
kolektuoti pinigų. Ve ką apie 
juodu) sako vyriausias Lietuvos 
valstiečių liaudininkų vadas:

“... Prie progos negaliu 
tylėti dėl atvykusių pas 
studentų Marčiulionio ir 
naičio. Jie visur dedasi 
partyviai ir kalba kuone 
sos studentijos vardu,
netiesa. Juodu tautininkai 
klerikalai, nes jie visuomet 
eina Universitete išvien su 
kuniginiais studentais. Tai
gi tai žinokite ir bukite at
sargus...”
Pirmiaus visa eilė Lietuvos 

veikėjų — Dt. Staugaitis, žy
gelis, Valaitis, Toliušis ir k. —

nu- 
jus 
Ba-

vi-
Tai

šyyė

Bedarbė Šiauliuose

Iš tos 
priėjo

Kaip visoje Lietuvoje, taip 
čia, Šiauliuose, daug darbininkų 
neteko darbo. Bedarbės prie
žasčių reikia ieškoti ekonomi! 
niame ir finansiniame krizyje, 
kur pereitų metų rudeny pasi
reiškė visu aštrumu. To krizio 
išvystymui daug prisidėjo da
bartine krikščioniškoji valdžia, 
kuri nesugeba tvarkyti finansų 
ir apskritai ji veda tokią ūkio 
politiką, kad kuodaugiaus galė
tų pralobti Vailokaitis ir jo sėb
rai. Tas krizis visu smarkumu 
gula ant darbininkų, 
priežasties darbininkai 
liepto galą ir nežinia kas laukia 
jų rytoj.

šiuo sykiu norėčiau painfor
muoti dr-gus amerikiečius apie 
esamą bedarbę Šiauliuose. Kitą 
sykį pasistengsiu plačiau para
šyti kokį varga kenčia darbi
ninkai visojeAietuvoje.

*Šiauliai — antras miestas 
Lietuvoj sulig didumo. Karo 
metu veik visai išdegintas gana 
smarkiai statosi ir vietoj griu
vėsių dabar pastatyta nauji na
mai. Sudegusių namų rusyse ir 
priemiesčių bakūžėse vokiečių 
okupacijos metu bepaliko gy
venti apie 2,000 gyventojų. Gi 
dabar jau yra virš 21,000 žmo
nių. <

Šiauliai — penkių gelžkelių 
mazgas. Iš čia patogu susisiek
ti su visais Lietuvos kampais ir 
užsieniu. Prieš karą buvusi ga
na didelė pramonė, ypač odų 
išdirbimo, karo audros sunai
kinta: mašinos išgabenta, kiti 
įtaisymai išardyti, tik trobesiai 
paliko stovėti. Bet pasibaigus 
okupacijai ir pramonė pradeda 
atsigauti, daugumą dirbtuvių 
pradėjo veikti. Patogi vieta 
prekybai, kurį labai plačiai iš
sivystė, ir 'beatsigaunanti pra
monė labai daug sutraukė žmo
nių. Jei -ne butų stoka, tai 
šiandie Šiauliuose .butų ne dvi
dešimts tūkstančių žmonių, bet 
keturiasdešimts, kaip prieš ka
rą kad buvo.

Bet pereitų metų rudeny aš
trioj formoj apsireiškus ekono
miniam ir finansiniam krizini 
prekyba apmirė — daug firmų 
bankrutijo, kai kurios pramo
nės įstaigos visai nustojo vei
kę, kitos sutrumpino iki 3 die
nų savaitės darbą. Tos prie
žasties delei daug darbininkų 
išmesta gatvėn. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad bedarbių su šei
mynomis yra — 2500—3000 as
menų. Be to, pasibaigus staty
bos sezonui neteko darbo apie 
4000 statybos darbininkų. Pas
tarieji didelėj daugumoj ateina 
iš kaimų tik sezoniniams dar
bams. Netekę darbo' iš vaikšto 
4 kaimus. Miesto darbininkų 
profesinė sąjunga turi virš 500 
bedarbių savo narių, kuriems 
nėra jš ko pavalgyti, 
mą mokėti ir kuro nusipirkti 
bei apsirėdyti.

Kituose kleistuose 
teikia pašalpą

darbininkams darbo. Gi pas 

buto nuo

valstybe
nustojusiems

mušė amerikiečiams kablegra- 
mą, pranešdami, kad ta studen
tų korporacija yra “reakcinė 
kunigų palaiminta grupė”. Pas
kui telegrafavo Jonas Vileišis, 
perspėdamas sandariečius, kad 
tie korporantai neturi nieko 
bendra su liaudininkais (nors 
jie ir gyrėsi turį rekomendaci
ją nuo Vileišio, kuomet tikre
nybėje tai buvo veikiausia tik
tai paprastas paliudymas, kad 
jie gyvena Kaune ir mokinasi 
Universitete!). Dar vėliaus vie
nas M. Petrausko pažįstamas 
veikėjas rašė iš Lietuvos, kad 
minėtieji korporantai esą iš 
“monarchistų-fašistų liogerio.” 

Pagalios, dabar praneša apie 
juos ir p. Sleževičius.

O Sirvydas, širvydienė ir 
Širvydukas vis dar šaukia savo 
laikraštyje, 
nos” dėl savo 
kenkti tautiai 
tuos nekaltus

Begėdiškesnio 
apgaudinėjimo dar mums nete
ko matyt. 
---------------- f---------------- - -----------  

kad tik “Naujie- 
bįauraus budo 
“šmeižiančios”1 

avinėlius.
Visuomenes

mus, Lietuvoje, netekęs darbo 
buk užtikrintas, kad nieko ne
gausi iš krikščioniškos valdžios. 
Jei neatsiras kas sušelpia, turė
si badu stipti. Todėl tenka pa-, 
tiems darbininkams pasirūpinti 
savo draugais bedarbiais. Bet 
kaip? Tik organizuotais būda
mi darbininkai pajėgia viens 
kitam padėti. Kaip tik to Įir 
trūksta Lietuvos darbininkams, 
nes klerikaliniai buržuazinė 
valdžia darbininkams trukdo 
organizuotis arba sutvertas or
ganizacijas griauna, jų darbuo
tojus kalėj iman kiša. Prie to 
griovimo darbo prisideda komu
nistai, kurie visais budais ardo 
darbininkų- vienybę ir tuomi 
padeda krikščionims gniiižinti 
darbininkų organizacijas. Be 
to, komunistų eilėse pilna kri- 
kščioniškaj-laudininkiškos žval
gybos (p‘av. *TįJ)JlkinaS, * Bak
šys, Vilimas, Krašnauskas ir 
daug kitų), kuriuos komunistai 
pastato priešakiu profesinių są
jungų. žvalgibininkų vieninte
lis tikslas sugriauti profesines 
sąjungas, žinoma, tas jiems 
puikiai vyksta stovint priešaky 
darbininkų organizacijų. Ko
munistų eilėse begalo daug 
žvalgybos agentų. Nenuostabu, 
kad patys komunistai prisipa
žįsta, jog nebežiną kas iš jų 
žvalgybininkas ir kas dar “išti
kimas” komunistų partija^.

Šiauliuose komunistai turėda
mi įtaką prof. sąjungoje valdy
bos pirmininku išrinko žvalgy
bininką T. Dulkiną, kuriam pir
mininkaujant sąjunga priėjo 
liepto galą. Vėliaus pavogęs 
pinigus Dulkinas pabėgo. Per
eitų metų rudeny naujai išrink
toji valdyba veik vienų social
demokratų (pora bepartyvių, 
tačiau artimų socialdemokra
tams) turi daug darbo, kad 
bent šiek tiek sutvarkius sąjun
gos reikalus. Tuo tarpu prasi
dėjo bedarbė. Sąjungos valdy
bai tenka atsitraukti nuo kitų 
darbų ir pašvęsti visą laiką be
sirūpinant pašalpa bedarbiams. 
Tam tikslui prieš Naujus Metus 
surengta vakaras, kurs davė 
veik 500 litų gryno pelno pašal
pai. Sausio 20 d. surušė viešą 
rinkliavą bedarbių naudai. 
Rinkliava davė virš 1000 litų. 
Sausio 27 d. surengta koncer- 
tas-maskaradas, tačiau pelno 
nedaug liks (tiksliai nežinau, 
nes dar nesuvesta apyskaitos). 
Tokiu budu sąjunga šiek tiek 
turi lėšų bedarbių pagalbai. Są
jungos valdyba pasirįžo įtaisyti 
valgyglą bedarbiams. Pareika
lauta, kad miesto valdyba pri
sidėtų prie valgykloj įrengimo. 
Miesto valdyba principialiai suz 
tiko, tačiau nėra vilties, kad ji 
bent šiek tiek didesnes lėšas 
atleistų, nes . miesto valdyboj; 
sėdi tokie ponai, kuriems dar
bininkų reikalai rupi tiek, 
kiek pernykštis sniegas, Miesto 
inžinierius apžiūrėjęs .•sjji utį 

butą pripažino tinkamu valgyk

lai ir ji tuoj aus pradės veikti, ras

žinoma, sąjungos valdyba tu
rės daug darbo, kad tai valgyk
lai išlaikyti surinkus lėšų, nes 
esamųjų neilgam užteks.

Negalima praeiti nepažymė
jus kokias kliūtis statė valdžios 
agentas renkant lėšas bedarbių 
fondui. Norint surengti viešą 
rinkliavą reikalinga gauti leidi
mas iš apskrities viršininko. 
Bedarbių komitetas padavė vir
šininkui apmokėtą žyminių mo
kesniu prašymą leisti padaryti 
rinkliavą 13 sausio. Bet apskr. 
viršininkas Jurgelis atsisakė 
duoti leidimą, nes jis, girdi, jo
kio bedarbių komiteto nepripa
žįstąs. Tuomet paduoda išnau- 
jo apmokėtu žyminiu mokesniu 
antrą pmšymą S-gos vardu. 
Bet čia p. viršininkas vėl daro 
kliūtis, girdi, reikalinga gauti 
leidimai iš mietso valdybos So- 
cialčs Apsaugos Komisijos, kad 
ji šutinka kontroliuoti aukų pa
skirstymą. Reiškia, viršinirj-l 
kaS paveda profesinę sąjungą 

krikščioniškai glogai, nes toje 
komisijoje sėdi girtuokliai fe- 
derantai.

Reikia priminti, kad viršinin
kas uždėję kontrolę tik prof. 
s-gai, buržuazinės organizacijos 
be jokios kontrolės daro rink
liavas. Sąjungos valdybai griež
tai užprotestavus prieš tokį ne
teisėtą viršininko pasielgimą, 
nes sąjungos valdyba už savo 
veikimą atsako tik prieš savo 
narių visuotiną susirinkimą, bet 
nieku budu ne prieš krikščionis 
demokratus. Ir jei nebūtų įsa- 
kišusi socialdemokratų frakcija 
leidimas rinkliavai nebūtų gau
tas. Tai matot kokia pas mus 
“laisvė”, apie kurią tiek daug 
girdite iš krikščioniškų lupų ar 
kartais ir kibų nacionalistų, 
nor ir sandaros lagerio.

Renkant aukas musų drau
gams rinkikams teko prisiklau
syti visokių išmetinėjimų ir 
užmetimų. Įvairus nacional;s> 
tinis gaivalas vedė smarkią agi
taciją 
tingai 
niškai 
musų 
jon, nes ten tikėjosi tikrai gau
ti bent 10 litų. Įėjęs vidun ra
do 5 riebius kunigus ir keletą 
krikščioniškų spekuliantų. Jų 
tarpe federacijos pirmininkas. 
Prašo aukoti. Klebonas pareiš
kė, jog, jis, girdi, jokiam inter
nacionalui nehujkausiąs. Rinkė
jas atsako, kad čia aukos ren
kamos ne internacionalui, bet 
išbadė j usiems nuogiems bedar
biams. Ir tas nepaveikė užkie
tėjusių, žiaurių kunigų ir jų 
sėbrų širdžių. Nenori ir atsi
minti,. kad ir Dievas liepė pa
penėti alkaną. Tai tiek dėl to.

Nežiūrint visų trukdymų iš 
valdžios agentų bei nacionalinio 
gaivalo sąjungos valdyba pasi
ryžusi visais budais padėti be
darbiams apsiginti nuo bado, 
žinoma,valdybai teks daug dirb
ti, daug laiko pašvęsti, bet vis
gi sjivo pažadus ištesės.

neduoti aukų. Bet ypar 
negražiai ir nekrikščio- 

pasielgė kunigai. Vienas 
draugų nuėjo ir kleboni-

Pastabos.
McKees Rock, Pa. nepersenai 

įvyko APLA (Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je) seimas. Seimas padarė du 
“svarbiu” nutarimu: nutarė 
nupiykt “Laisvės” šėrų ir “Lais
vės” naudai surengt balių... Gi 
šios draugijos iždininkas pa
reiškė, kad draugija stovi fi
nansiškai kritiškam padėjime...

Komunistai nugyvenę draugi
jos iždą, ir turėdami kontro
lę suvažiavę draugijos seime 
“pasidarbavo” “Laisvės” (savo 
partijos)- naudai.

Kas atsitiktų su SLA, jeigu 
komunistai gautų kontrolę?

žmonės sako, kad “Laisvė” 
“almužnomis” ir “sandvičiais” 
tik ir gyvena, kitaip ji užvers
tų kojas.

Anuomet Rusijos .bolševikų 
valdžios komisaras “drhugas” 
čičerin lankėsi Italijoj ir pas 
Italijos karalių pietus valgė, ir 
sykiu su karalium gėrė šampa
ną už “viso pasaulio revoliuci- 
j

Kitu sykiu bolševikų komisa- 

' dalyvavo buržuažiškame 

buožių valdžios bankiėte Kaune, 
ir su buržujais sykiu gėrė šam
paną už proletarų sveikatą...

Kad bolsevikams-komuniis- 
tamg “revoliucijos” sukelt nesi
seka, tai liudija faktai: Rusijos 
bolševikai visaip bandė sukelt 
revoliuciją “visame pasaulyje”, 
bet nepavyko. Ir dabar jie ty
li. (Sako persitikrino, kad revo
liucijos pasaulyje ant “orderio” 
besidaro).

Chicagoje gi, komunistai (iš 
“Vilnies” štabo) po vadovyste 
‘generolo Andriulio, bandė sul 
kelt “revoliuciją” '“Naujienų” 
redaktoriaus prakalbose ir pa
skelbt savo ‘diktatūrą”, bet vis 
nepavyko.

O goodness gracious! Ar gir
dėjote: ir komunistai “darbuo
sis” dėl Lietuvos “tikros nepri
klausomybės” ? Taipgi už “žo
džio” ir visas kitas “laisves”...

Iš netolimas praeities mes 
dar žinome, kad komunistai bu
vo Lietuvos nepriklausomybės 
priešai. Kuomet lenkų Želigovs
kis pasigrobė Vilnių, ir kuomet 
lietuviai rengė prętesto demon
stracijas prieš Želigovskio žy
gius, tada komunistai (pirmuti
niai iš “Laisvės”) biauriai ty
čiojosi ir šmeižė tą viską ir 
Lietuvos nepriklausomybę. Tad 
kame dalykas? Gi štai kame: 
komunistai įgijo patyrimo, kada 
jų kromelis galutinai nusmuko 
(ir su jų “darbininkų partija”), 
tai jie sumanė prisidengt Lietu
vos nepriklausomybes obalsiu, 
kad atgaivinus savo nusmuki- 
mą. Veltus darbas, ir tuščia 
viltis.—Kalvis.

Įvairenybės
Naujų technikos išradimų 

angoje.

Kartais kalbama: “gera bu
tų, kad kalbant telefonu • gir
dėtųsi ne tik balsas to, su ku
riuo kalbama, bet ir jis pats, 
jo mimika, ■ gestai matytųsi.” 
Tai tik žaidžiant ir šposus bc- 
krečiant išsitariama. Tokių 
dalykų rimtai nieks nesigei- 
džia ir gal net nedrįsta many
ti, kad jie butų galimi, čia pa
našiai, kaip su Jule Verne’o 
arba iLuis Jakobo pasakomis 
apie įvairias stebuklingas prie
taisas, su kuriomis ir sausu- 
mynai skersai — išilgai išva- 
žinėjami ir jūrių paviršius bei 
gelmė išmatuojami ir net auk
štai ore skrajojama. Žmonės 
skaitė tas gražias pasakas ir 
gėrėjosi jų įvairumu bei įdo
mumu. Rimtai negalvota, kad 
ateity tos pasakos galėtų įsi
kūnyti.

O dabar jau rimtai bandoma 
išrasti tokius aparatus, kurių 
pagalba (butų regimi įvairus 
tolimi įvykiai, panašiai kaip 
bevieliu telefonu garsiai su
gaudomi. Ypatingai uoliai šią 
problemą riša garsus anglų fi
zikas prof. Foiirnicr d’Albe. 
Panašioj srity jis yra daug pa
sidarbavęs. Gana paminėti jo 
išrastus “optoponą,” kuriuo 
akli gali ausimis skaityti ir 
“tonoseopą,” kurio pagalba 
kurčias akimis garsus sugau
do. P., prof. d’Albe tikisi, kad 
gal jau šiemet ir net iki Britų 
valstybinės parodos pavyksią 
nors pirmitivį tolimo regėji
mo aparatą pagaminti. *

Juo toliau, juo labiau toli
mos pasakų sritys artinasi 
žmonijai. Jei iš tikrų toks iš
radimas pavyktų, tai tokia ne
apsakomai didelę reikšmę įgy
tų jis visose gyvenimo srityse! 
Prof. d’Albe tvirtina, kad pa
saulis esąs naujų technikos iš
radimų angoje tam skaičiuj 
tolimo regėjimo srityje. (“R”)

PRAŠOM ATLEISTI!

Leidžiant šitą “Naujienų” 
numerį tokį didelį, kokio dar , 
iki šiol nėra išleidęs ne vie
nas lietuvių laikraštis, 
Amerikoje arba Europoje, 
Redakcijai ir Spaustuvei rei
kėjo taip skubintis, kad ne- Į 
buvo Riilirv»si iSvertjęti korek- I 
turos klaidų. Skaitytojai tei- I 
ksis atleisti!
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Naujienų”, 
pasisekimas.

Daugelis Naujienų draugų 
plačiai rašė apie Naujienas, to
dėl atkartoti tas pačias mintis, 
mutų bereikalinga. Aš čia tik 
noriu paminėti vieną dalyką — 
kodėl Naujienos išbujojo —tai 
darbas.

Prie Naujienų visuomet buyo 
ir, reikia tikėtis, kad bus žmo
nių, kurie dirba Naujienoms; 
nežiūrint ar jie gauna už savo 
darbą užtenkamą atlyginimą, 
ar ne.

Tai yra pasišventėliai.
Ir jeigu jus įsigilinsite į bile 

vieną kokį nors didelį dalyką, 
kuris turi didelės reikšmės žmo
nių gyvenime, surasite, kad 
ten yra įdėta daug pasišventi
mo, daug darbo.

Taip yra ir su Nanu j ienomis, 
čia yra įdėta daug pasišventi
mo, daug darbo. Ir tais darbo 
vaisiais gali pasidžiaugti ne tik 
naujienieeiai, netik chicagiečiai, 
bet ir abelnai visi Naujienų 
skaitytojai ir skaitytojos.

Naujienos išgyveno dešimtį 
metų, jos išgyvens ir daugiau, 
suprantama, jei tik prie Nau
jienų bus žmonių, kurie nori, 
kad jos gyvuotų; kad jos švies
tų lietuvius; kad jos nurodinė
tų jiems teisingą kelią; kad jos 
mokintų lietuvius tapti labiau 
kultūringais žmonėmis tarpe 
kitų tautų; kad jos nurodinėtų 
kelią darbininkams — kaip jie 
gali greičiau pasiliuosuoti iš al- 
gines vergijos.

Naujienos skleisdamos tarpe 
lietuvių apšvietą, mokina taip
gi ir bendro darbo. Prie Nau
jienų yra susispietę keli desėt- 
kai žmonių, kurie labai aidi jų 
stovi, ir tie žmonės moka tarp1 
savęs sugyventi. Tas yra labai 
svarbu.

Juo žmonės labiau kultūroje 
pakilę, tuo jie geriau moka 
tarp savęs susitaikinti. Naujie
nos visuomet mokina žmones 
organizuoties. Organizacijoj, 
susitarime —tikras gyvenimas. 
Kur barniai, peštynės — ten 

velniava. Ir padoriam ! 
tarpe rietenų — praga-

organizacijos — susita-

tikra 
žmogui 
ras.

Toks 
rimo, santaikos darbas-bendra-
darbiavimas, reikalauja ilges
nio laiko, kad vienas su kitu su
siprastų, vienas kitą pažintų, ir 
kuomet galų gale tas lieka at
siektas, tuomet darbas visiems 
pasidaro Ibngvesnis-malonesnis. 
Tuomet vienas kitam noriai pa
deda, be murmėjimų ir išmeti
nėjimų.

Visose organizacijose tas bū
tinai yra reikalinga, tas yra ir 
bus reikalinga prie Naujienų 
tolimesnio bujojimo.

Susitarimas, draugingumas, 
bendradarbiavimas, tai dalykai 
be kurių jokis didesnis sutarti
nas darbas negali būti atliktas.

Kiti žmonės deda didelės 
svarbos į pavienius asmenis. 
Suprantama, negalima niekinti 
žmonių, kurie turi gabumų; yra 
gori darbininkai ir dirba gerą 
darbą. Bet jų perdaug dievin
ti negalima. Pavienis asmuo, 
ar jis butų šioks ar toks — nu
miršta ir viskas su juo užsibai
gia. O organizacija pasilieka 
ir jeigu ji yra tobulai vedama— 
pasilieka ilgesniam laikui — vi 
šuomet.

Naujienoj — yra organizaJ 
cija. Jas subudavojo organiza
cija ir jos pasiliks organizaci
jos rankose. Kaip organizacija, 
turi visokių painių ir keblumų 
daugiau negu pavienis asmuo, 
bet užtai skina kelią ir rodo pa
vyzdį kitoms panašioms orga
nizacijoms, kad toks darbas yra 
labai brangintinas ir naudingas 
ne vienam kokiam asmeniui, 
bet visam būriui, net ir tūks
tančiams.

Naujienos dabar jau pasida
rė kaip ir lietuvių Liaudies 
Universitetas. Ir nėra mažiau
sios abejonės, kad daug Naujie
nų skaitytojų įgavo ‘labai daug 
apsišvietinei) beskaitydami Nau
jienas per dešimtį metų. Reikia 
manyti, kad Naujienoms bus 
lemta gyvuoti tol, kol visi lie
tuviai taps pilnai kultūringais*

[Dar reikės pridėti daug darbo. 
Ir jeigu palyginti dešimtį me
tų atgal lietiivių kulturinį sto
vį su šiandieniniu, drąsiai ga
lima pasakyti, 1_  ______
aibelnai, visgi jau daug augš- 
čiau yra pakilę kultūroje.

Tiesa, kulturiškesni žmonės 
turi daugiau reikalavimų — 
daugiau yra išlepinti; daugiau, 
reikalauja patogumų, bet už
tat jie geriau ir lengviau mo
ka tuos patogumus įgyti — pa
sidaryti. Tik iki šiol yra visa 
beda su tais kultūringais žmo
nėmis, kad jie siekiasi sau pa
togumų darydami skriaudą ki
tiems tokiems pat žmonėms. Ir 
tas daroma todėl, kad draugi-1 
joje nėra ištobulintos organiza
cijos; kol dar viešpatauja be
galinės asmenų varžytines; 
kol viskas yra paremta privar 
tiška nuosavybe ir, kol ta pri- 
vatiška nuosavybė labai šven
tai yra saugojama — visais ci
vilizacijos įnagiais ir naujau
siais išradimais.

Turės ateiti gadynė, kad pri
vatinė nuosavybė turės labai! 
mažai vertės. Nes abelnai žmo-| 
gaus tinkamam pragyvenimui Į 
nedaug reikia.
nuolat turi rūpintis juo, nesl^obj]e’» “Rjgoletto” lietuviš- 
neturi jokios garantijos ateity.Ikai ir ant kampų prakalbas sa- 
lr neturi garantijos ateity to- kydavo?
dėl, kad neturi ištobulintų or-l ♦
ganizacijų.

Naujienos
ties metų! Lai gyvuoja Naujie
nos

Ar atsimenate?
Kuomet Kl. Jurgelionis lošė 

kad” HrtuvtailIPonol£>8«i “šykštus Raitelis”? j « w )|l

Kuomet Antigeną Dunduliutė 
smuikavo Dvorak’o Humąres- 
ką?

* * *

Kuomet P. M. Kaltis prakal
bas sakydavo verkdamas apie 
socializmą?

I ♦ * ♦ (

j Kuomet p-lė Ona Balčaičiutė 
(Bell) deklamavo eiles?

j ♦ * ♦ ,
| Kuomet p. Cvirka dainavo 
Toreodoro partiją iš “Carmen”?

j * * ♦
Į Kuomet K. Kasputis . buvo 
[pirmu geru tenoru Chicagoje?.

♦ * ♦

Galskis prakalbas

Kuohiet K. Vičas, J. Uktveris, 
T. Dundulis ir P. 
pirmas kvartetas 

* , ♦
Kuomet M. M.

prakalbas sakė ir dainavo?
♦ ♦

A. P. Gurskis lo-

Stogis buvo 
Chicagoje?

♦

Yuodis .lošė,

Kuomet 
šė teatrą?

Dr.

*
Kuomet 

buvd lošėjas?

*
Antanas Visbaras

k Kuomet K. 
“susibėčino” 
dainavimo ?

* ♦

Gugis su A. Laliu 
dėl Dundulienės

Kiek Naujienos atliko svar
baus kultūrinimo darbo «•— sun
ku ir išskaitliuoti. Kiekvienas, 
kuris tik kreipėsi į Naujienas 
gavo pagelbos ir suraminimo.

Naujienos musų išeivijoj 
daug gero padarė. Jos padarė 
stačiai stebuklų musų lietuvi
škame pasaulyje. Bet dar dides
nių stebuklų jos padarys per 
ateinantį dešimtmetį.

Reikia tad sveikinti Naujienų 
leidėjus už jų sumanumą ir iš
tvermę ir už išauginimą tokios 
didelės Naujienų šeimynėlės. 
Šiandie nė jokis kitas lietuvių 
laikraštis negali susilyginti su 
Naujienomis didumu ar brangu
mu. •

—Aleksandras A. žalpis. 
So. Omaha, Nebr.

~~ ' - ----..y-T. ■ .-—r- . I

■CUNARD
i LIETUVON PER 10 DIENŲ
■ Vienatinis vandenin kelias Lietuvon
■ per Southamptoną ant Milžinų laivų 
l AQUITANIA, MAURETANIA

BEKENGARIA
Apleidžia New Yoską kas Subatą.
Greitas persėdimas Southamptone. 

■. Lietuviai ypatiikai lydimi.
■ Taipgi reguliariai ifiplaukimai tie* 
m šiai į Hamburgą ant naujų laivų 
— burnerių. 8čia klena (J Piliau 1106 50,
■ i Hamburgą 1108.50). Kards taksų
■ 85.00
■ KELEIVIAI IS LIETUVOS
g Bėda lalvan Piliavoj važiuojant 1 
m Southamptoną ir ten persėda ant Mil- 
" žinų laivų. Plaukia kas savaitė.
1 Greičiausi laivai pasaulyje.
i Informacijų dėl kainų ir reikalin* 
| gų dokumentų atvažiuojantiems ke- 
m latviams galite gauti nuo bile agento. 
‘ , Reikalaukit Jų yra ir jūsų mieste
■ arba apielinkėj.
! CUNARD LINE 
Z 140 N Dearborn St., 
_ Chicago. Illinois

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo gimiųeips, kad prisiųstų gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

lošė

c«3

iš—

nu-

ir S.

Resursų daugiau kaip $14,500,000.00

Tel. Canal 6046

Subatomis ir utarninkais 
nuo 9 vai. ryto iki 8 v.^vak. 
Visas kitas dienos nuo 9 ry
to iki 3 valandai po pietų.

♦ *

Dundulienė

♦ *

Katilius aštuonis

Vyrų aprėdaly dabar yra parodoma

Kuomet P. 
sakydavo ? 

s ♦
Kuomet J. 

chorus vedė?

Kuomet p.
Orleano Mergelės rolę?) 

★ ♦ *
Kuomet M. M. Yųodis prelek- 

cijas skaitė?

Apje šiuos ir dar daugiau 
įvykių buvo rašoma Naujienose 
apie 10 metų atgal. —Raganius Phone Rcpublic 3900

Kuomet “kompozitorius“ J. 
Lankelis su viena ranka o pas
kui su kita chorą dirigavo? 

• * * *
Kuomet J. Uktveris buvo so- 

Bet dabar jis įistas, dainuodavo “La Dona e

* *
I Kuomet K. Valys buvo 

susilaukė dešim- Į šauktas dvikovon? 
* * ♦ 

ilgiausius metus! |\ Kuomet pirmą Naujienų
—A. žymontas. merį nešiodavo dideli vyrai su 

-----------....... i | ūsais ? 
* ♦ ♦ 

Kuomet K. Jamontas 
Danilevičius buvo geri daininin
kai?

Unija ir Naujienos
Naujienoms siunčiama dau

gybės linkėjimų iš visų kampų 
ir kampelių. Tad ir man norisi 
tarti keletą žodžių.

šiandie Naujienose dirba 
uništai darbininkai ir prie uni- 
nių darbo: jie dirba unines dar
bo valandas, gauna uninę algą 
taipjau yra pildomi visi kiti uni 
jos reikalavimai.

Trd kv’cstumSm ir kitus or 
ganrzuotus darbininkus remti 
Naujienas visokiais ddrbais, bet 
neduoti spaudos darbus neoni
nėms spaustuvėms, nes tokiu 
budu remtumėt neonines spaos- 
toves ir neoninios darbininkus. 
O kiekvienas darbininkas žino 
kokios darbo sąlygos yra neo
ninėse spaustuvėse. Ten bosas 
aria ir akėja darbininkais, ver
čia juos dirbti ilgas valandas už 
menką užmokestį. Uninėse gi 
spaustuvėse to nėra ir to bosai 
padaryti negali. Todėl tai ir 
kviečiame unistus darbininkus 
temti tiktai unines spaustuves.^ 

—J. Mockus.
Chairman, 

Naujienų spaustuvės. I

Didžiai Gerbiamos Naujienos:
Sveikinu jus ir jūsų auklėto

jus su dešimties metų gyvavi
mo sukaktuvėmis. Jūsų auklė
tojai, darbo žmonių atstovai* 
tyrai socialistinės idėjos skel
bėjai, prietarų ir skriaudikų 
naikintojai, kultūros žibintu
vai, išauklėjo jus tokiomis dide- 
ėmis ir tvirtomis, kad jokis 
tamsybės apaštalų pasiryžimas 
negalėtų parblokšti. Jus esate 
aunutė amžiuje, bet milžinas, 

darbe ir patyrimuose. Tavyje 
turime daug vilties ir mes sten
gsimės, paremdami tave, kad 
ta viltis įsikūnytų.

—J. J. čižauskas,
Vaistininkas.

Springfield, III.

Rūsy dienraštis sveikna
“Naujienas"'

Chicagos rusų dienraštis 
“Russkij Vestnik” prisiuntė* 
“Naujienoms” sekančią telegra
mą:

“Russkij Vestnik < karštai 
sveikina pirmutinį lietuvių so
cialistų dienraštį Amerikoje ir.
inki vNau j ienoms tarnauti dar-'' 

bo minių reikalams tokia pat' 
energija, kaip jos tarnavo iki 

žmonėmis. Dar ims daug laiko, šiol.”

♦ ♦ *

Kuomet Juozas Mereckis cho
rus vedė?

♦ * ♦

Kuomet Sr Turskis solo dai
navo?

Naujienos padarė stebu 
klos lietuviškame pa- 

■ šaulyje
Štai jau ir sulaukėm Naujie

nų dešimties metų sukaktuvių. 
Tai yra didžiausias lietuvių 
dienraštis pasauly ir pirmas 
dienraštis Amerikoj. Naujienos 
diena iš dienos lapkė netik pro
fesionalus ir inteligentus, bet ir 
vargšus darbininkus, kurie dir
ba sunkų darbą dirbtuvėse ir 
velka kapitalistų jungą. Naujie
nos yra suramintojos tų vargšų 
darbininkų, nešdamos jiems ap- 
švietos spindulėlius ir teikda
mos jiems visokeriopos pagel
bos.

Naujienos per šį dešimtmetį 
pergyveno gana sunkių laikų, 
bet jos nepaliovė žengusios savo 
keliu į lietuvių plačiąją visuo
menę — ir savo sunkią kovą lai
mėjo.

Paduokite jūsų orderį dabar dėl naujo 

1924 metų Fordo modelio, kad užtikrinus 
jums ankstybą pavasarinį pristatymą.

Autorizuoti pardavinėtojai

SHERMAN MOTOR
GAR CORP

LIETUVIS i
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl įųs geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus. \

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 1Q iki 1.

5134-38 So. Ashland Avė

Pilnas Pasirinkimas

Daugiau kaip 2000 jūsų tautiečių yra pasi
tikėję šiuo stipriu, saugiu ir dideliu banku, ku
rie turi sąskaitas pas mumis.

Atidarykite jūsų taupymo sąskaitą šian- 
dien arba panedėlyj ir jus gausite 3% palūkanų 
nuo kovo 1 dienos. / <

TURĖKIT 
TIKSLĄ ’ 

SAVO 
TAUPYMAMS

Parankios bankinės 
valandos —

THE
>W ĖST S IDE

elRl.ST 6’ SAVINGS BAN
I nu. b. \\K o. saieis asd eriendiz servece 

Roo.se vėl t Road a.t Halsted Street, Chicago

Hincklęy Daįry Co
... I

Slavų Pieninyčia
Užsisakykit sau pieną ir Smetoną šiandien.

“Pienas yra geras dėl vaikų”
571 W. 18th St., kampas Jefferson St

^-733 SO. ASHLAND AVĖ.

NULIAM FUKA

Didžiausis pasirinkimas pavasarinių 
skrybėlių, kur dar nebuvo iki 

šiol parodoma.
Ateikite ir persitikrinkite.
Kainos yra labai žemos.

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys "Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovanąSANDARA

So. Boston, Mass

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted SU 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė. ,

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 6147

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
1579 MilWaukee Avė.

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo-6 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692
/ Rezu Tel. Brunswick 4887

4 Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galyos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimątyti su Chiroprak- 
torių.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

v. M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

svarus dantys, tai 
geras dalybas — ss 
dantų možčia kuri 
nesubraižo' dantie • 
Plaukit sava dan
tis su 

colgates



NAUJIENOS, Chicago, III

už vis la-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

klausimą 
pirmutinis

Miestauskienė
Franckevičius
Lazdienė

Savickas
Belskienė

Martišius 
Rebikauskienė 
Levickienė 
Grigaitė 
Tolišienė

KAS

Compagnte

KVIEČIAME

Trindamas su Ruffles L 
1/ Ištrins! Pleiskanas Lauk. ra
)) Niežti, niežti visų dienų — jus net ra
« stebitės iš kur tų pleiskanų tiek y 

imasi I Juo daugiau jus kasote, juo (|

Jis tinka prie biusto labai gerai, 
suteikdamas figūrai puikias linijas. 
DR. KIRK’S STAYLESS HEALTH 
CORSET yra ideališkas pirm ir po 
gimdymo. Jis suteikia teisingą pa- 
aik’ymą be jokių užlenkimų bile kur. 
Gauskite bile daktaro.

Mes reikalaujame keletą apsišvie
tusių lietuvaičių, kad parodžius šį ru
ją asmeniškai moterims. Pasimaty- 
dt su Mrs. R. Hanskat, 1943 Winne-» 
mac Avė., Chicago, m., arba teiefd- 
nuokite Sunnyside 3984.

12
12
22

NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ........................ Mar.
PARIS ..........................  March
ROCHAMBEAU ............ Mar.
LA SAVOIE.......................... Mar. 29

NEW YORK. VIGO (HPAJLN), 
BORDEAUX

Raly kitę dėl šingeidiioe aprašomos 
kaygutės jūsų vietiniui agentui arba t 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

109 North Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

šeštadienis, Kovas 8, 1924

Lietuvių Rateliuose
Kodėl munšainas yra pa 

vojinga gerti

kti, tenais tam tikrą rezoliuci
ją (Tokia rezoliucija “Naujie
nose” jau ne sykį pasirodė) sa
vo balsais užfiksuoti, na, ir 
tuojaus Washingtonan pasiųsti.

Bet čia toli gražu neužtenka

KALIFO HAREMAS ATSI
DŪRĘS DIDELIAME 

VARGE.

Rytoj, kovo 9 d., 10:30 vai. 
ryto, Raymond Chapel svetainėj 
(816 W. 31 St.) trys Mokslo

Draugų prelegentai — Dr. A. 
Karalius, Dr. Al. Davidonis ir 
K. Augustinavičius—laikys pa
skaitą tema “Alkoholius, mun
šainas ir prohibicija.” s

Tai labai įdomus ir svarbus 
klausimas, tad visi yra kviečia
mi ateiti ir sužinoti, kodėl mun
šainas yra pavojinga gerti ir 
apskritai apie alkoholio veikmę 
į žmogaus kūną.

—Mokslo Draugai.

Tai bus rytoj ta didžioji 
iškilmė

Iš toli ir arti žmonės trauks į 
Ashland Auditoriumą — j 
Naujienų Jubiliejinį vakarą.

Taip, tai bus ryto ta didžioji 
chicagiečių iškilmė —N aujienų 
Dešimties Metų Jubiliejaus Va
karas. Tai bus didelė iškilmė— 
bus gražių dainų, bus ir ska
naus juoko, bus daug linksmu
mo, daug džiaugsmo. Jūsų dien
raščiui sukanka dešimt metų ir 
tos sukaktuvės bus tinkamai 
apvaikščiojamos.

Ir eis į tas sukaktuves ir daly
vaus tose didelėse iškilmėse ne 
vien tik chicagiečiai, bet ir arti
mų ir tolimų apielinkių lietu
viai.

Taip, tai bus didelė iškilmė. 
Beabejonės, busite ir Jus, nes 
ten bus visi jūsų pažystami ir 
draugai, visi pažangieji lietu

viai.
Well, iki pasimatymo Naujie

nų iškilmėj ryto. —K. Vs.

reikia, kad visos lietuviškos 
• draugijos darban pultų. Socia

listų, tautininkų, bolševikų ir 
klerikalų visos organizuotos j e-1 
gos turi būti krūvon sukaup
tuos, ir tada, kaip ir kokia ne
išverčiama siena, prieš ateivy- 
bės varžymą pastatytos. Tegu 
tada pamatytų svietas, keno I zramn 
pusėj yra moralinė galybė: ar 
ateivybę varžančių Washingto-| 
no ponų, ar organizuotų lietu? 
vių.

O įvairių sriovių jėgos krū
von suversti, rodos, lengvai ga
lima. Tai parodė ir šitas susi
rinkimas, kur buvo ir tautinin
kų, ir socialistų, ir bolševikų, 
na, ir visi sakyte sakė, kad čia 
bendro darbo reikia 
blausiai.

Tiesa, šitą svarbų 
bene tik Jurgelionis 
Naujienose aikštėn išvilko. Tik 
dievai žino, kodėl visi, sakytum 
žemes pardavę, tylėjo. Vis dėl
to, Jurgelionio iniciatyva dabar 
šituo reikalu bus pradėta plates
nis darbas. Tiesa, dar kleri-h 
kaiai ir tautininkai tyli, bet gal 
būt, kad ir jie neužilgo prisidės 
prie darbo ir pasakys kas se
nai reikėjo pasakyti.

O kada visi krūvon sueis, ta
da bus galima milžiniškas Chi- 
cagos lietuvių balsas pakelti, 
vadinasi, didelį susirinkimą su
rengti ir tenais atatinkamą re-

KONSTANTINOPOLIS, ko
vo 6. — Nuverstasai turkų ka
lifas Medžidas, išvažiuodama^ 
Šveicarijon, paliko savo šeimy
nos žmones be skatiko ir be 
duonos ir jie visi atsidūrė dide
liame varge. Haremo moterys ir 
eunuchai palikti b» niekur nie
ko.

ANTANAS JUŠKA
Mirė kovo 7 d., 2 vai. ryte, 

1924 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus. 'Paėjo iš Lietuvos 
Kauno rėdybos. Velionis tur 
būt giminių neturėjo; ligoj* ir 
laidotuvėmis rūpinasi Juozas 
ir Stella Urbonai. Laidotuvės 
atsibus kovo 10 d., panedėly, 
1 vai. po pietų iš namų 3032 
W. lįst PI., į Tautiškas ka
pines. Laidotuvėms patarnaus 
ir ves graborius St. Mažeika. 
Meldžiame draugų ir pažįs
tamų dalyvauti laidotuvėse.

Liekamės
Juozapas ir. Stella 

Urbonai

North Side
Ateivybės varžymo klausimas 

pakeltas ir SLA 226-tos kuo
pos susirinkime.

ta Northsaidė, 
sakysiu, — ko 
Kas kur buvo

North- 
ji neiš- 
ncbuvo,

Dr. Mont- 
kitas geras 
kad jo pa

Ak, 
saidė, 
daro, 
tai, žiūrėk, Northsaidėj jau gy
vu k u nu stojo.

Pereitą sekmadienį laikyta 
SILA 226-tos kuopos susirinki
mas. Tarp kitų svarbių klausi
mų pakelta visų svarbiausias 
klausimas: ateivybės varžymo 
klausimas.

šitas baisiai svarbus reika
las gerai išdiskusuota, paskui 
nutarta tani tikrą komisiją iš
rinkti, kad ji ve kas reikia pa
darytų ir kitam kuopos susi
rinkimui viską apie tai pasaky
tų. Komisijon įėjo 
vidas, Markeris ir 
lietuvis (tik gaila, 
vardės nepamenu).

Ateivybės varžymo reikalą 
diskusuojant, išsiaiškino, kad 
būtinai reikia SLA viršūnėse 
sėdinčius asmenis, raginti, kad 
jie daugiau šituo opiu reikalu 
susidomėtų. Ne tik kad susido
mėtų, bet tuojaus šitos didelės, 
stiprios ir garbingos — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje — 
organizacijos vardu atatinka
mą protestą Waslnngtonan pa
siųstų.

Reikia čia teisybę pasakyti, 
kad beveik visuose nariuose 
matėsi net ir visai ryškaus ne
pasitikėjimo SLA vyriausybe, 
— kad tyli ir visai nieko prieš 
ateivybės varžymus neprasita
ria. Todėl ir nutarta ją para
ginti, kad ji ir toliau nesnudu- 
riuotų, bet kuoveikiausiai kas 
reikia padarytų. Vadinasi, ŠIA 
vardu prieš ateivybės • varžy
mus užprotestuotų.

Dabar. Kaip jau šita SLA. 
kuopa šitą naudingą darbą pra
dėjo, vadinasi, ateivybės var
žymo reikalu savo balsą pakėlė, 
tai ar ne laikas ir kitoms kuo
poms su miegu atsisveikinti ir 
pradėti gerą darbą dirbti. Ar 
ne laikas kiekvienai SLA. kuo
pai protesto susirinkimus šau-l

ALEKSANDRAS PILIPONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 d., 1924, vakare, turė
damas 42 metus, buvo nevedęs, 
išgyveno Amerikoj 25 metus. 
Paeina iš Lietuvos,' Panevėžio 
apskričio, Truskavos parapijos, 
Likėnų kaimo. šis draugas 
buvo laisvas Prigulėjo prie 
Lietuvių Vakarinės žvaigždės 
Pašelpinio. Kliubo Paliko nu
liūdime 3 brolius:. Antaną, 
Vincentą ir Brotiifelavą Pilipo- 
nius ir seserį Elzbietą, švogerį 
Antaną Klimaitį. Laidotuvės 
įvyks subatoj, pirmą valandą 
po pietų, iš namij 626 W. 18th 
St. į Tautiškas Kapines. \

Kviečiama visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Pasiliekam nubudime visi 
giminės.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
10480 — A. Grinius
10482 — T. Rovė
10483 — A. Misiūnas 
12219 — J. Radzeviče 
12221 — F. Petravičienė 
12228 — A. Venckienė
12224 — S. Juškis
12225 — A. Bajorinas
12226 — A. Martinkus 
Telegramų—J. Juozapaitis

” —P. Cibin’skas
Doleriais 
Nr. 
332—R. Tarabin 
336—M. Vaičinkonienaitė 
559—F. Kantremas 
650—Z. Dakanavičia 
655—J. Povilaičiukė 
659—M. Boužienė 
670—O. Gabrinienė 
Litais. 
19269—T. Slavinskienė 
19334—S. Stumbrys 
19502—Kun. Keršulis 
19718—J. Navickaitė 
19725—A. Dapsevičius 
19728—J. Turulis 
19733—J. Jagučanskienė 
19735—P. Jagučanskienė 
19748—F.Saunoris 
18782—J. šiaučiunas 
19861—J. Miliūnas 
19891—J. Stasiūnas 
19894—J. Cimermaniene 
19902—A. Navickienė

19926—T. Kučinskis 
19927—K. šiaulinslrienė 
19931—E. Valionis 
199Š2—M. Follertas 
19937—K. Lelienė 
19939—J. Sčensnolevičius 
19940—B. Orančienė 
19941—A. Jasutienė 
19942—O. Martinaitienė 
19943—J. Jekštienė 
19944—J.Girčienė 
19945—J. Vaišvila 
19946—M 
19947—J. 
19949—0. 
19950—8. 
19951—P. 
19953—B.
19955—P. Montikaitė ' 
19957—M. Monkienė 
19959—K. 
19960—S. 
19961—K. 
20002—E. 
20005—M.
20007—A. Paulauskis 
20010—0. 
20013—J. 
20015—R. 
20016—P. 
20017—A.
200019—O. Verkienė 
20020—E. Puluikienė 
20023—F. Lenkauskas 
20054*—E. Jundulaitė

Sulciene 
Petkauskas 
Morozaitė 
Lipskaitė 
Slivinskaitė 
Šalavijus

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

-...L.,-. / . . <

Koncertas

Utarninko ir Ketvergo
Vakarais kaip 7:30 v. v.

4 Pianistai
žeis ant

4 Pianų

ČIA
4 jaunikaičiai

BIJANSKAS
OLIS
JUOZĄ VITAS
BRIEDIS

Muzikos žinovai

Girdėsite/ grojant geriau 
sius Pianus — įvairiu rusiu

Jau daug 
Koncerto

žmonių buvo ant 
tik jusu truko.

RIDGEPORT®

sieoiies ih Kur
I imasi! Juo daugi __  ___ _

daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal-
I vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne- (I 
| malonumo kiekvienam arti jus esan- /s 
’ čiam, ir vis neapsakomai niežti l

I) Ritffles | 
B tai prašalins. Ruffles yra tonikų (fl 
A galvos odai ir plaukams. Ruffles yra \ 91 pleiskanų naikintojus su puikiomis (I 
M pasekmėmis. Aj
Y Ir tame nėra jokios paslapties, z. 
■i Ruffles yra sudarytas gabių ir paty- (I 
K rusių kemikų, kurie išdirbo forinulą Z. 
If specialiai paskirtų sunaikinimui pleis- W 
A kanų perų — ir Ruffles atlieka savo Z,
II darbų. U
X PamCginkit bonkų ! Įtrinkit truputį /d 
W Ruffles i savo galvos odų kasdien Y 
|i apie per saivaitę laiko. O kuomet f| 
M pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- Y 
N kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus w

daugiau niekuomet nekankins! Tik ra W 05c. už bonkų. Galima gauti aptiekosc.
g F. AD. RICHTER & CO. U 
V 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be ęOB Be
Peilio V d U Skausmo

KAIP MES ŽINOME
Kaip lengva ir tikra yra išgydyti 

rupturą. Jus kurie bijote ir pamis- 
lyti apie aperaciją peiliu, kurie nori
te išgydyti rupturą, bet bijote pra
žudyti laiką nuo darbo, bukite išgy
dyti mano metodu be peilio, be skau
smo ir sutrukimo nuo darbo.

Jus taipgi galit žinoti.
Skaitykit ką Mr. Spanier sako:
“Aš turėjau rupturą per 10 metų. 

Aš bijojau ir pamislyti apie peilį, bet 
aš maniau, kad tai vienatinis būdas 
išsigydymo. Dabar aš žinau-, kaip 
lengva ir tikra yra, kad būti išgydy
tu be peilio, be skausmo ir išlikimo 
iš darbo, todėl, kad Dr. Flint išgydė 
mane jo metodu. Aš sakau visiems 
sii rupturą žmoniems, kad eitų pas 
Dr. Flint Jei jie nori išsigydyti. Jus 
busite saugus jo rankose”.

Peter Spanier, 4832 Archer Avė. 
Neimkite rizikos laukdami ilgiau.

PATARIMAI DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
9:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Labiausiai sutrukdy- 
ta diena yra ta diena 
kurioj mes nesijuokėm 

Chiropractors skel
bia obalsį “juokitės vi
suomet”.

Kuomet kas nors 
serga, nusilpęs, ligo
tas, tai nėra lengva 
juoktis. Bet sveikata 
prižada linksmumą, 
juokus, gerą ūpą. Nau
dokitės sveikata gy- 
danties Chiropractic 
metodu.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III. 
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12. .
1 .......................... .........................................-............-.......... ...................

Nereikia vartoti Staniko 
su Dr. Kirk’s Stayless

Health Corset
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Ot, ko reikia

gandų, 
nekurie

kad 
ponai 

lietuviai 
“maišti-

girdi, ne tik 
visą Amerikos

zoliuciją užfiksuoti ir Washing- 
tonan pasiųsti.
labiausiai.

Teko nugirsti 
VVashingtohe
mano, jog Amerikos 
yra baisiausi žmonės: 
ninkai”, kurie, 
Herrin’e bandę 
valdžią aukštyn kojomis apver
sti, bet ir kitur. Na, kad jau 
taip apie lietuvius manoma, tai 
juo labiau lietuviai privalo savo 
galybę parodyti. O, žinoma, ne 
muskulų galybę, bet kilto proto, 
aukštos moralybės ir stiprios 
vienybės galybę. Juk tik su to
kia galia lemta kovą laimėti.

Da biskį ir apie kitus SLA.
226-os kuopos nutarimus

Netjaugiausiai narių susininį- 
ko, taigi, net ir Pildomosios Ta
rybos balsavimą kitąm susirin
kimui atidėti prisiėjo.

Jau čia, vyruti, vėjo reikia. 
Ar tai gražu, kad ve net ir kuo
pos pirmininkas ir vice-pirmi- 
niųkas susirinkiman neatėjo. 
Jau jeigu vienas iš vėlos vaka
rykščios akių pras[krapštyti ne
galėjo, tai nors kitas turėjo 
ateiti. Dabar nė vieno. Kaip 
susitarę! Ir šiaip jau daug na
rių neatėjo. O tai ve buvo ne
paprasta® susirinkimas, bet bal
savimų susirinkimas. Jeigu tik 
jie da sykį taip padarys, tai te
gu neužmiršta, kad jie ne tik 
sau, *bet ir visai garbingai. 
Northsaidęi gėdą daro.

Nutarta genesnį už visus ki-l 
tus vakarą surengti. O tai reiš
kia tokį, kokio pirmiau nebuvo.

Taip ir reikia. Juk kam čia Ki
tus pamėgdžioti, Vadinasi, tik 
tokį vakarą rengti, kokį ir jie 
rengia. Jau kad rengti, tai ren
gti už visų geriausią.

Taigi, bus visai originalus va
karas:'prakalbos visai netokios, 

p kaip kitur, taip-pat ir dainos, ir 
monologai, ir juokai, ir šokiai, 
pagaliau ir kitokios žmogaus 
širdį ir protą patenkinanČioš 
smagybės; Bet apie tai biskį vė
liau parašysiu. !

—Krivių-Krivaitis. I

PRANEŠIMAI PASARGA.

Brighton Park
- Naujas lietuvių biznis.
Nesenai Paige ir Jevvett au

tomobilių kompanija savo me
tiniame susirinkime nutarė 
duoti agentūras atskiroms tau
toms. Tuo pasinaudojo J. J. 
Bagdonas — jau gavo tų au
tomobilių (Paige ir Jewett) 
agentūrą ir atidarė “sales 
roooms” prie 4611 S. Western 
Avė. Jo įstaiga bus žinoma kai
po Chicago Motor Sales.

Meksleiviu vakaras.
Ka mes biedni moksleiviai 

darysime, jeigu musų draugai 
mus nerems? Visi rengiasi va
žiuoti į Naujienų koncertą, o 
į musų vakarą nekreipia domės. 
Jei atsilankysite j musų drau
gišką vakarėlį, tai remsite mus 
ir praleisite malonų vakarą. Va
karas užsibaigs 12:30 tai galėsi
te išsimiegot prieš Naujienų 
koncertą. Profesionalai, alum- 
nai, seni' nariai, visi draugai ir 
atjaučiantys lietuviai, prašomi 
neužmiršti moksleivius. Mums 
labai reikalinga jūsų parama. 
Atsilankykite į musų vakarėlį, 
kuris įvyks subatoj, kovo 8, 8 
vai. vak. Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Programe dalyvau
ja Justas Kudirka, Aldona Nar- 
monta ir kiti. Bus šokiai ir už
kandžiai. — Komitetas.

“KAUNE KAIP AMERIKOJ

arba ir geriau”— sako 
A. Žemaitis.

dail.

Ins- 
savo 

ir Dailės

Vakar atsilankęs Dailės 
titutan dail. A. žemaitis 
paveikslų parodos 
Draugijos įsteigimo reikalu pas 
dail. M. šileikį sako, kad Lietu
voj labai trūksta dailininkų 
kaip, ir kitų profesijų žmonių. 
Jis sako, kad dail. Jonas Šilei
ka mokytojaująs Kauno dailės

M. ši- 
ima 

pama-

mokykloj, ir jam gerai vyksta, 
jog jis manąs ten ir pasilikti, 
nežiūrint to, kad jis ketino tuo; 
grįžti Amerikon.

Kovo 3 d. sušauktan A. že
maičio susirinkiman atsilankė 
virš penkiolikos asemnų, kur 
padaryta gera pradžia sutverti 
Dailės Draugiją, kurion galės 
priklausyti tas, kam tik ru
pi lietuvių dailės darbuotojai. 
Tokia Draugija galės parūpinti 
paveikslų parodas, ir tt.

Žemaitis susipažinęs su 
leikiu ir A. Valda, kurie 
post graduate mokslą ir
tęs šileikio keletą portretų ir 
kompozicijų, sako, jog šileikiui 
jau laikąs butų mesti mokyklą, 
o dirbti kūrybinį darbą. Jis sa
ko, kad portretuose lengvai 
gaunamas panašumas, akcentų 
aiškumas, spalvos gyvumas ir 
kt. Jis klausė M. Šileikį kuo jis 
rhanas užsiimti. Šileikis atsa
kė: “grynai portretura ir dau
giau nieko.” žemaitis atsakė: 
“tokio dailininko kaip portretis
to, lietuviam labiausia reikalin
ga”. A. Valda taipgi mokinasi 
iš širdies. ~ Viena iš jų.

KAIP TIK MUSŲ TIESOS

1789 metuose James Man- 
ning, pirmutinis preziden
tas Brown Universiteto pa
lakė: “Musų tiesų tiek 
daug atsirado, kad tankiai 
žmogui kainuoja $100, kad 
gavus šilingų vertės teisy
bės ir galų gale ir tų jis pra
randa”. Prabėgus vienam 
šimtmečiui, padėtis nieko 
nepagerėjo, bet dar pasida
rė painesnė, kad pamačius 
viskų aiškioje šviesoje skaf> 
tant šiandieninius laikraš
čius. Štai kodėl St. John 
Ervine seko: “Apsišvietęs 
žmogus yra toks žmogus ku
ris gali skaityti paprastų 
deinaraštį, kad jis nebūtų 
apgautas per jį”. Jus skai
tote apie daugybę skilvio 
gyduolių, bet jus galite iš
leisti šimtus dolerių, kad 
gautumėt šilingo vertės pa
lengvinimų. Apsišvietęs 
žmogus, suprantama, žino, 
kad Trinerio Kartusis Vy
nas, yra ta gyduolė ant ku
rios galima pilnai pasitikėti, 
kaip tai nuo parsto apetito, 
užkietėjimo, galvos skaudė
jimo, nervingumo ar abelno 
nusilpnėjimo. Sausio mėne
syj Mr. Felix Zibulak para
šė mums iš Leross, Sask. 
Canada — “Aš vartoju Tri
nerio Kartųjį Vynų nuo 
1908 su geru pasisekimu. Aš 
suradau, kad tai yra geriau
sia gyduolė ir aš niekad ne
busiu be jų”. Jūsų aptieko- 
rius ar gyduolių pardavinė
tojas taipgi turi Trinerio 
Liniment, gera gyduolė nuo 
reumatizmo, neuralgijos ir 
lumbago. Jei jus negalite 
gauti Trinerio gyduolių jū
sų apielinkėj, tai rašykite 
pas JoSeph Triner Compa- 
ny, Chicago, Illinois.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 

tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
tiepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

ALKOHOLIUS, MUNŠAINAS 
PROHIBICIJA.^ 
sekmadienį, kovo 9 
Chapel svetainėje, 
įvyks Mokslo Draugų 

“Alkoholius,

IR

d., 
816 
pa*

Sekamą 
Raymond 
W. 31 St., . . 
skaita tema “Alkoholius, munšai- 
nas ir prohibicija’.’ Bus net trys 
prelegentai — Dr. A. Karalius, Dr. 
Al. Davidonis ir K. Augustinavi- 
tins.

Paskaita prasidės 10:30 vai. ryto. 
Mokslo Draugai.

Moksleivių Susiv. Am.
“Lcap Year
subatos va-
vak., Mildos

Lietuvių
Chicagos kuopa rengia
Dance” su programų 
kare, kovo 8 d., 8 vai. .............. —
svet., 3142 S. Halsted St. Dalyvaus 
artistas-dailininkas J. II 
šokėja Aldona Narinonta.
galima gauti pas visus narius, Nau
jienose — visuose skyriuose, Uni- 
versal Stale Banke ir Mondvido 
vaistinėje. —Komitetas.

Kudirka >ir 
Biletus

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš i^to į savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti Ras 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

SLA 174 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 9 d., 1 vai. po 
piety, Fuller Park sevtainėj, 46th 
ir Princeton Avė.

Nariai esate, prašomi visi būti 
Šiatne susirinkime, nes kuopa turi 
išrinkti nauji) prezidentą vieton mi
rusio K. Šimkūno. —Raštininkas.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, kovo 9 d., MąlinauskO 
salėj, 1843 So. Halsted gt., 1 vai. po 
pietų. Ant šio susirinkimo bus iš
duota atskaita nuo atsibuvusio 
maskaradinio/ baliaus, todėl nariai 
yra kviečiami skaitlingai atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių.

—Ig. Žilinskas, rašt.
Lietuvos Mylėtojų Draugystė lai

kys savo mėnesinį susirinkimą su
batoj, kovo 8 d., 7;30 vai. vakare, 
Antano Urbono svet., 3338 So. Au
burn avė. Gerbiami draugai, 
lonėkite visi laiku pribūti, nes tu
rinio daugelį svarbių reikalų ap
tarimui. —K. J. Demereckis, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugystės Sa
vitarpinės Pašelpos mėnesiniu susi
rinkimas įvyks kovo 9 d., 2 vai. 
po pietų, Związek Polck svet., 1315 
N. Ashland avc. Gerbiamieji nariai 
nepamirškite pribūti ir užsiinokčti 
savę duokles. —A. Lungevicz.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 laikys Savo mėnesinį susirinki
mą nedėlioj, kovo 9 d., 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare Park svetai
nėj, prie 45 ir So. Paulina gatvių. 
Draugai, turit visi susirinkti, nes 
bus svarstoma apie vakarą, kurį 
draugija rengia paminėjimui 10 
metų draugijos gyvavimo.. •

—F. Motuzas, rašt.

Draugijų domei.— Lietuvos Duk
terų draugija rengia puikų teatrą 
ant Bridgeporto. Veikalas Karolis 
Teta bus suloštas kovo 30 d., 7 v. 
vak., ’ 
prie 
draugijų, kliubų ir kuopų nereng
ti programų minėtą dieną, kad ne
pakenkus vieni kitiems.

—Komitetas A. D.

Bridgeporto. Veikalas Karolis

šv. Jurgio bažnytinėj salėj, 
32 ir Auburn avė. Prašome

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoje laikys mėnesinį, su
sirinkimą nedėlioj, kovo 9 dieną, 
Fellowship svetainėj, 833 W. 33rd 
PI. Pradžia 1 vai. po pietų. Visi 
nariai bukite laiku ir naujų narių 
atsiveskite. —Valdyba.

Jaunosios ^Birutės lietuvių kalbos 
ir gramatikos painokos įvyks suba
toj, kovo 8 d., 2 vai. po pietų, Mark 
XVhite Sųuare (Library Room). Bu
kite vjsi laiku. —Valdyba.

-■. i i. .
Dr-stė Lietuvos Dukterų susirin

kimas atsibus kovo 9 <L 1 vai. po 
pietų, White Mark Sąuare svetai
nėj, 30-os ir Halsted St. Narės mel
džiamos atsilankyti laiku, nes yra 
svarbių reikalų ir dus rinkiniai 
darbininkų ant dviejų vakarų.

E. Juozaitis, rašt.
.■ • ,

Roseland, — Lietuvių Amerikos 
Piliečių Politiško Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks kovo 10 d., 
pirmadienį, K. Strumilos svetainėj, 
7:30 vai. vak. Nariai malonėkit vi
si laiku atsilankyti, • nes šiame su
sirinkime turėsim daug svarbių 
reikalų apsvarstyti kai dėl piliety
bės ir ateinančių rinkimų.

—Valdyba.

Garfield Park. — Lietuvių Vy
rų ir Moterų/ 
laikys < mėnesinį 
lioj, kovo 
John Engels
'llarrison St.' Malonėsite atsilanky
ti. —M. Medalinskas.

Pašelpinis Kliubas 
susirinkimą nedė

ti., Ival po pietų, 
svetainėj, 3720 W.

“Birutės” repeticija. — Sekma
dieni, kovo 9 d„ 3 vai. po pietų, vi
si “Birulės” choro nariai malonė
kite į Fellowship svetainę (831 W. 
33 PI.) susirinkti.

Susirinkite būtinai, nes tą patį 
vakarą “Naujienų” koncerte reikės 
dalyvauti. —Valdyba.

----------------- 1—/•

Nepaprastas “Birutės” susirinki
mas įvyks pirmadienį, kovo 10 d., 
8.30 vai. vak., Raymond Chapel 
svetainėj (816 W. 31 St.)

Visi birutiečiai kviečiami būtinai 
atsilankyti, nes yra labai svarbibų 
reikalų. -—Valdyba.

Namų Savininkų ir Piliečių Kliu- 
>o ant Town of Lake susirinkimas 
vyks pirmadieni, kovo 10 d., 8 v. 

vak., šv. Kryžiaus svet.
Yra svarbių reikalų, tat visi ma- 

onėkitc atsilankyti.
—Sekretorius.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienį’, kovo 
10 d., 7;30 vai. vak., Raymond Cha- 
iel svetainėje, 816 W. 31 St.

—Komitetas.
Dramatiškas Ratelis balandžio 6 

dieną, 1924, stato lietuvių istorišką 
veikalą “Mirga,” Hull House, 800 
S. Halsted ir Pulk gatvių.

—Jusas, Sekretorius

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
^ašelpos Kliubo mėnesinis susirin- 
cimas įvyks sekmadienį' kovo 9 d., 
1 vai. po pietų, Mildos svetainėje 
po nųm. 3142' S. Halsted gat. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku 
r laiku galėsime susirinkimą už
migti. Taipgi nepamirškite naujų 
nariy atsivestą nes yra numažin
tas įstojimas.

—Užrašų Rašiin.

BESIGAUŠINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geidaus 
mietų žinoti, kaip elgtis šu priduoda- 
tnnin apskelbimais. , '

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
aaai, apsivedimai, asm«wų jieatoji- 
ttiai ir t.t. turi būt ii kalno apmoka-

jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
.bejotinj, Naujienų administracija pa- 
tiivka teUę Ju netalpįnti, kol neiš

tars jų tebingumo, ir grąžinti pini
gus, jeįgu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavinyaiu>s.

Norintieji padgandut | cekaaios di* 
im»b Naujienas, turi priduot savo pa* 
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
kar*.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo ria- 
nvą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti Už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

, Tel. Yards 7282.

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilnų pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba natiją uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutines kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPANY ’ 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas. .

STOGDENGYSTE "
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir7 apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir guriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. , Tikį.patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Ųųhne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avę., 
Phone Lawndale 0114.

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

100 GERIAUSIŲ išdirbimo siu
vamų mašinų, $5, $10, $15, $20 ir 
$25. ~ ‘
tos. 
sur,

Penkiems metams garantuo- 
Išmokėjimais. Pristatoma vi-. 
2 krautuvės.

970 MilVvaukee Avė.
1216 W. Chicago Avė. 

Monroe 4630
_   ■ —-------------------------------------- —i------ ;———

MOTCRIMS PRANEŠIMAS! par
siduoda vilnonės gijos visokių rų- 
šių dėl nėrinių; kaina 4 oz. riiatr 
ka 30c, 35c, 40c, ir 45c. Lininės gi
jos dėl mezginių ir siuvinio;7kai- 
na .už malką 10c, 15c, 20c, ir 25c. 
SiuČiam ir per paštą; prisiųskit ad
resą, mes priduosim sempelius. 
Kreipkitės tuojaus

Frank Selemonavičia 
504 W. 33rd St., Chicago.

IRRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI storas, 

geroj apielinkėj tinkamoj siuvė
jo arba kurpio bizniui.

Atsišaukite
2009 So. Halsted Str.

ANT RENDOS Storas ir 3 rui
mai, 3961 S. Campbell, ant kam
po; tinkamas bife kokiam bizniui. 
Lietuvių ir anglų apgyenta vieta.

Savininkas P. Mockus 
719 W. 14 St.

Phone Canal 0579

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario bile daly 

miesto, prie linksmios šeimy
nos; esu muzikantas ir sutiksiu 
kūdikius pamokinti ir muzikos. Su
tiksiu dykai, nereikės bėgioti po 
gatves ir ištvirkauti. Džiaugsmas 
ir linksmybė yra namuose, jeigu 
kūdikėliai mokinasi muzikos. At
sišaukite: prof. M. Puplauskas

629 W. 18th St., Chicago.

REIKALINGAS kambarys prie 
švarių žmonių, Bridgeporto apie
linkėj. su valgiu ar be valgio. Pra- 
neškit į

Naujįenų Skyrių 
3210 South Halsted SJ. 

No. 86.
P-

JIESKO KAMBARIŲ
STORAS rendai tinkamas bilę 

kokiam bizniui. Galima pirkti ir 
namas senumo 6 metų, 3 ii. po 4 
kambarius; viskas geroj tvarkoj.. 
Savininkas ąpleidžia šią šalį. Ma
tyti galima vakarais po 5 vai., 2 
lubos,

3353 W. 38 St.

JIEŠKAU kambario dėl vieno, 
su valgiu arba be valgio prie lais
vos šeimynos.

Meldžiu pranešti per Jaiškr 
Pet. Lukas

822 South Wabash Avė.
Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS rendai, vyrui ar 

marginai; elektra, miiža šeimyna, 
geistina kad butų švarus z įmonės.

Kreipkitės 2 lubos užpakalis. 
2938 So. Union Avė.

LIETUVIŠKAS KOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

RENDAI kambarys ' 1 ar 2 
vaikinams ar merginoms. Gra
žioj vietoj visi naujausi pageri
nimai. Kreipkis iš užpakalio.

4422 So. Artesian Avė.

RENDAI 3 kambariai; yra sin- 
kas ir skyrium išėjimas, su rakan
dais. Arba dėl 2 vaikinų, arba 2 
merginų, ar vedusios poros. Mane 
gali matyti nuo 5:30 vąl. vak. 

1931 Canalport Avė.

RUIMAS rendai, vaikinui be Val
gio, arba merginai norinčiai pasi
gaminti sau valgį. Ruimai patogus 
ir apšildomi garii.

Atsišaukit:
3237 Auburn Avc.

2 lubos

JIESKO DARBO
JIEŠKO DARBO. Naujas Lietuvos 

meisteris parvažiavo į Chicagą 
J ieško darbo. Aš esu patyręs būda- 
vojinie namų ir taisyme senų. Ma- 
levoju ir popieruoju. Pašaukite:

JOHN MIŠKE
4145 S. Maplewx)od Avė., Chicago

JIEŠKAU darbo į garadžių; mo
kytis ir dirbti; esu biški dirbęs; 
noriu pabaigti mokintis; dirbsiu už 
mažą atlyginimą

Mr. P. P.
4557 S. Hermitage Avė., Chicago
' Šaukit laiškų. . <

REIKIA DARBININKį
MOTERŲ

Reikia —
MOTERŲ IR 
MERGINŲ 
30c Į VALANDĄ 
LENGVAS PAPRASTAS 
DARBAS.
Gali padaryti į savaitę $20. 
Darbas nuo štukų.

JOSLYN MFG & SUPPLY CO. 
‘ 3700 So. Morgan Str.

REIKALINGA moteris arba 
mergina prie dabojimo vaikų.

Atsišaukite
10616 Edbrooke Avė.

Roseland, Illinois

REIKALINGA mergaitė apie 16 
metų pagelbėti dirbti prie delika- 
lesen. Valandos nuo 9 ryto iki 6 
vakare.

1048 E. *47 St 
Tel. Drexel 3232

REIKIA moterų ir merginų, 
darbas dieninis ir naktinis, pa
jų dirbtuvėje. Patyrimo nerei
kia, $16 pradžiai.

3659 W. Harrison Str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 
DEL FORDO IR 
LINCOLNO KARŲ.

Frank Breska, 
2501-3-5 So. Kedzie Avė.

Reikia - • 
virėjo “cook.

B. JUCIUS 
’ 3241 So. Halsted St.•1_____ ____________ i.------------ >

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DYKAI DUODAMAS SIUTAS' 
KRIAUČIŲ AGENTŲ:

Gaukit sau gerą vietą. Mes turi
me puikius siutus, kur yra didelis pa
sirinkimas geriausių išdirbinių.

Vyrų padaryti pagal mietą siutai.
Mes z mokame didžiausią algą ir 

duodame kiekvienam agentui siutą vi
sai dykai. Musų vyrai padaro 

$75 iki $125 į savaitę
Rašyk tuojau.
Pažymėkit patyrimą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Box 395

$10 Į DIENĄ LENGVAI

Greitai parduodamas tavoras kiek- 
yiename name, pilnas pasirinkimas 
gero * maisto: muilo perfiumų, pa
gražinimo produktų, išsunkimų, 

rankšlosčių, laikrodėlių, guminių 
tavorų, katologo prirengimas dy

kai. Rašykit tuojau.
WESTERN PROUCTS CO. Dept T-4 
606 N. Oakley Avė., Chicago, III.

REIKIA ambitingo jauno vyro 
išmokti automobilius malevoti. Vi- 
sas kursas $25. Gali ir nemokėti 
anglų kalbos. Atsišaukite.

Mr, ,p.. Termantingi
Central Automobile Paintmg Corp.

5512 W. 22nd St., Cicero, III.

REI KALINGAS darbininkas ant 
farmos. arbas gnt visados ir geras 
užmokestis.

Atsišaukit tuoj aus per laišką ant 
šito antrašo:

John Ripalis
R 4, Box .7, Bart, Mich

«!

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 3 karai, vienas 

marmon vasarinis 7 sėdynių, 1922 
metų; antras Fordas vasarinis, 
1924 metų; trečias Hudson žiemi
nis 1923 metų. Parsiduoda 
pigiai. Kreipkitės:

3300 So. Union Avc.
2 lubos,,j

labai

1919 atid. Buick $150. 
sport atid. case $1000. 
Coupe uždarytas Chandler

7 PAS. 1920 atidarytas Chandler 
$225.

5 pas.
4 pas.
4 pas.

$700.
7 pas. California Top White $500 

J. J. Bagdonas 
4614 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 7593

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 5 *ruimų; 

visi geri daiktai. Nupirksit pigiai, 
nes apleidžiu miestą į trumpą lai- 
lą. Matyti galima vakarais nedė* 
liom.

3337 Emerald Avė.
1 lubos

4'r~1----------------------------------

PIGIAI —
PARDAVIMUI rakandai, 

2951 Leland Avė. valandos tar* 
pe 10 ryto iki 4 po pietų.

Atsišaukite.

PARSIDUODA pigiai 3 šmo
tų Parlor setas.

Atsišaukite.
WALTER URBONAS,
4858 Wentworth Avė.

PARSIDUODA 3 
Čios skurinis setas 
50 dolerių.

Atsišaukit tuojau.
3120 W. 41

Tel. Lafayette 4247
Miss M. .Derby

šmotu 
ir karpetai

sekly-
■1

Place

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučerne, la

bai pigiai, turi būt parduota j 
penkias dienas. x Turiu farmą, 
tokiu budu turiu greit parduo
ti.

8466 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir ‘gro- 
serne su namu, arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Muro namas, 4 
ruimai ir krautuvė. Gera proga, 
pasinaudokit.

2519 W. 43 St.
Tel. Lafayette ’ 4472

PARSIDUODA pirmos klesos Bar- 
ber Shop. Viskas up to date. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. Ly
sas 4 m. 2 m. Renda $25 į mėn.

Parduosiu pigiai. Kąs pirmas, 
las laimės.

4438 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu, geroj vietoj, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant kito namo. Atsišaukite: 
1621 S. Halsted TI, Canal 1284

PARSIDUODA grosernė labai ge
roj vietoj, kampine, viena groser
nė ant trijų blokų; 4 ruimai pagy
venimui. Renda pigi.

Atsišauki t
I 4539 W. Van Burėn 

Tel. Van Buren 0733

PARDAVIMUI
extra didelis bargenas

Parsiduoda bučernė *ir grosernė 
371 Kensington avė. su įrengimai®; 
mašina ledams šaldyti; Ice Box, 
mėsai pjaustyti mašina, 4 svars
tyklės; lentynos vertos 1000 dole
rių; registeris, barai, vežimas ir 
arklys. Parduosiu už pirmą teisin
gą pasiūlymą ar mainysiu ant na
mo.

Savininkas gyvena:
7058 S. Parnel Avė. 
Tel. Vincennes 8359

A. Waįtkųs

Grojiklių pianų bargenas
GrojikJis pianas, su benčium, 
100 muzikos rolelių, piano lem
pa, Muzikos rolelių kabinetas, 
paliktas storadžiui pardavimui 
už $145. 1389 Mihvaukee avė.

• 1 augštas
r

EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda italijoniška armoni

ka, 64 balsai ir 120 basų. Visai kai 
nauja; vertės $450. Parsiduoda už 
$200. Pasinaudokit proga.

J. B.
3249 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė, visokios 
daržovės ir taip visokių smulkme
nų. Biznis eina gerai; geroį vietoj, 
arti dviejų mokyklų. Pagyvenimui 
4 kambariai. Renda nebrangi; ly
sas ilgas. Pardavimo priežastis — 
liga. Parduosiu už prieinamą kai
ną.

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.

DIDELIS-BARGENAS. Parduodu 
cigarų, cigarietų, saldainių, grose- 
rių ir Įvairių daiktų (toys) krautu
vę, tas pats savininkas per 16 me
tų; parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą. Gera vieta; priežastis 
pardavimo . turiu kitą bizni. Ne
praleiskite tą progą

• 3423 So. Halsted SL

PARDAVIMUI Dry Goods Storas; 
biznis išdirbtas ir geroj bizniškoj 
vietoj. Nupirksit už prieinamą kai
ną. Pardaimo priežašftis — liga 
šeimynoj. Kreipkitės

5520 Sq. Elizabeth St.
Tel.'NOrjhall 0173

PARDAVIMUI 10 pėdų augščio 
show case, kriaučių siuvama maši
na, kirpimui stalas 11x3 pėdų, len
tynos, kaunteris, kepurėms kcisas.

Kreipkitės
John G. Kotrba 

Tel. Lavvndale 6843

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, mokykląi reikmenys ir religiški 
tavorai. Ta krautuvė randasi tarpe 
3 mokyklų — lietuvių, lenkų ir 
anglų. Daromas geras biznis. Parduosiu arba mainysiu į lotą arba 
automobilių.

1805 W. 46 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, saldainių ir smulkmenų krau
tuvė, Brighton Parke. Gerai išdirb
tas ir cash biznis. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Tel. Boulevard 1787

PARSIDUODA rostaurantas ge
roj vietoj; didelis biznis daromas. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. * /

Atsišaukit:
6343 So. Western Avė., Chicago.

PARSIDUODA groseris, apgyven
ta, geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai, 
prie mokyklos ir bažnyčios, visi buče- 
riški įrankiai, lysas padarytas ant 
trijų metų, o priežastį pardavimo ra
sit ant vietos. Kriauciai yra iš fron
to, o mes iš užpakalio.

ANTANAS MARCHINKEVICH 
4601 So. Hermitage Avė.

BARGENAS
Pardavimui grosernė, puikioj vie

toj, biznis gerai išdirbtas, randa pigi, 
4 ruimai dėl pagyvenimo, kartu parsi
duoda namo rakandai. Priežastis par
davimo, važiuoju į Lietuvą.

4422 S. Honore St.

PARSIDUODA bučernė labai ge
roj ivetoj; biznis gerai išdirbtas; 
parduosiu pigiai. Priežastis dažijio- 
site ant vietos. Del platesnių žinių 
atsišauki! žemiau paduotu adresu 
tarpe aštuntos ir. dešimtos valan
dos vakare.

Mike Budas
7018 Eggleston Avc 

Phone Vincennes 7351

PARDAVIMUI grosernė arba 
mainysiu ant ąutomobiliaus, loto; 
biznis senas ir išdirbtas; visako 
pilna.

Kreipkitės:
3407 So. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir kito
kių smulkmenų krautuvė, 4 rui
mai. Renda pigi, listas ilgas. Turi 
būt parduota šiandien už teisingą 
pasiūlymą. Kreipkitės;

5343 So. Halsted St.
Tel. BouleVard 327?

TURIU PARDUOTI savo $275 
vertės gražią (Jueen Anne Console 
Victrolą, vartotą tiktai 3 mėnesius. 
Yra daug rekordų, deimantinė ada
ta, $65. Taipgi graži pastatoma 
lempa, pigiai.

2502 W. Division St.
2 flatas, frontas

Tel. Armitage 1981

RUIMAS vendai vienam vai
kinui; ruimas patogus ir getą 
vietą dėl gyvenimo.

Kreipkitės 2 lubos.
910 W. 32 Place

REIKALINGAS buferis, mo
kantis tinkamai savo darbų. 
Valgis ir gulis ant vietos. Už
mokestis gera.

Atsišaukit
3200 S. !Lowe Avė

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, gerai išdirbta vieta; kas no-. mm grojiKns eicKiriKims 
ri gerą vielą, atsilankykite tuo-1 Sįlver Co. Gerame stovy 
jau; priežastis pardavimo — <' 
bučernės; pagyvenimas ten pat.1 žastis pardavimo 
Savininką galima matyti -visados.'saliuną.
. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 453 Vermont Avc., Bhie Island, 111.

Box 457 ' Tel. Blue Island 1184

Pardavi- 
pianas, 

_ ____ ______ __ vertas 
dvi j $800. Parduosiu labai pigiai. Prie- 

uždarė mano

DIDELIS BARGENAS. 
mui grojiklis elektrikinis



PARDAVIMUI NAMAI-2EME
DIDŽIAUSIS BARGENAS! Parda

vimui bu^ernė ir grosernė; geroj 
vietoj ir geras biznis. Visokių tau
tų apgyventa. Parduosiu už 
kainos. Kreipkitės pas 

J. LEPA 
722 W. 35th St.

Tel. Boulevard 3249

pusę

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 
ant 5 metų lysas; geroj ivetoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti 
miestą.

Kreipkitės tuoj aus
808 W. 35th St.

PARDAVIMUI kriaučkos biznis; 
biznis i>er daug metų išdirbtas ir 
geroj vietoj. Pardavimo priežastį 
patirsit nuo savininko. Kas pirmu
tinis, tas laimės. Atsišauki!:

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box 458

NAMAI-2EME

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.

pat-šitie lotai šią vasarą 
aiduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marąuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Loto 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent
tu tuojaus. Lotai parsiduoda 
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

kaina 
laikui.

du lo-

Klau-

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefomiok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainyrtiui 2 
flatų mūrinis namas po 5 kamb.; 
aukštas beismentas, garadžius; kai
na $3,500.

2 FLATŲ bizniavęs namas, labai 
geroj vietoj ' bile kokiam bizniui; 
įmokėt $5.00.

Savininkas mainys ant bile ko
kio biznio, priims lotus už pirmą 
įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted St 

Phone

PRIEš-PA VASARINIAI 
BARGENAI!! 
SOUTH SIDE

1. 2 FLATŲ
Mūrinis, 2 po 6 kamb. fl. 

namas, su elek. šviesom, 
vanos, arž. trimingais, di
delis basementas.
Randos neša į mėnesį $90.00 
Cash reikia tik  4,500.00 
Kaina tik ............... 9,000.00
2. 2 FLATŲ
Geras medinis namas, 2 po 
5 kamb. fl., cementinis fon- 
damentas, elek., šviesos ir 
visi kiti parankumai.
Randos neša į mėnesį $60.00 

I Cash reikia tik  3,000.00
Kaina tik ............... 5,600.00

TIKRA DOVANA UŽ
TUOS PINIGUS!

3. 3 FLATŲ ' 
Kampinis muro, 3 po 6 
kamb. fl. namas, su elek. 
šviesoms, vanos, didelis ba
sementas.
Randos į mėn. neša $120.00 
Cash reikia tik  5,000.00 
Kaina..................... 9,800.00

SOUTH ŠHORE |
10 NAUJŲ NAMŲ — I 

SKUBĖK ;
4. 2 FLATŲ
Moderniškas, 2 po 5 kamb. 
fl. su sun parlors nąmas, 
skalbinyčios, elek. šviesos, 
gasiniai pečiai, tile Bath 
ruimai, Ice baksai, šandes, 
tvoros ir visi kiti reikalingi, 
įrengimai, ką tik įmanoma 
įvesti į modernišką bildin- 

Igą, čion doudama už že
miausia kainą. |
Cash reikia tiktai..... 3,000

i Kaina vos tiktai....... 13,850
| Randos j menesį neša 180 j 

KUO PIRMIAU MATYSI 
TUOS NAMUS, TUO GE- 
RIAUS BUS PASIRINKTI

SAU TINKAMESNI. i 
SOUTH SIDE 

5; 4 FLATŲ
Moderniškas namas, su sun 
parlors, stovintis ant 2jy lo
tų, arž. trimingai, tile bath 
ruimai, laudres, su 2jų ka
rų garadžiu.
Cash tik  .............. $10,000
Kaina tiktai $22,000

BARGENAS!!
ANT BULVARO 

PUIKIAUSIA VIETA 
CHICAGOJ 

6 FLATŲ

NAMAI-2EME
NAUJIENOS,' Chicago, I1L

NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
šeštadienis, Kovas 8, 1924

NAMAI-2EME

Chicago 
Boulevard 9641

BIZNIS BUJOJA! Cottage su mū
riniu namu ir garadžiu parsiduoda. 
Notion Storas ir anglinis biznis; 
galima pirkti pigiai. Pasinaudokit 
proga Kreipkitės

3755 Wallace St.
Tel. Yards 1116, klausk Heilman

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
5 ir 6 ruimai, ąžuoliniai trimingai. 
Viskas moderniškai įrengta. Per
kantiems duosiu morgičius. Agen
tai nesikreipkit. Kreipkitės prie 
savininko 1 lubos.

5520 So. Elizabeth St 
Tel. Normali 0173

NORIU pirkti du lotus krūvoj 
tarpe 67 ir 61-os, Kedzie ir West- 
ern avė. be agento. Atsišaukite laiš
ku.

Jos. Bernotas
1315 S. 50th avė, Cicero, III.

Tel. Cicero 2091

CICEROS BARGENAI
PARSIUODA medinis' namas, 4 

ir 5 kambarių, elektros šviesos, va
nos ir visi parankamai; kaina 
$6500, įnešti mažiau kaip pusę

PARSIDUODA mūrinis namas 5 
ir 6 kambarių, kaštu vandeniu ap
šildomas ir viskas pagal vėliau
sios mados, naujas garadžius dėl 
2 mašinų; kaina $12500.

PARSIDUODA medinis namas, 5 
6 ir 3 kambarių, taip kaip naujas; 
visi parankumai. Kaina $9000.

PARSIDUODA medinis namas su 
bizniu (soft drink parlor), rendos 
neša $135 i mėnesį. Kaina $12000.

PARSIDUODA mūrinis namas ir 
extra lotas 5ir 3 kambarių, karš
tu vandeniu apšildomas. Kaina 
$8300.

PARSIDUODA mūrinis namas 51 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu) 
apšildomas ir viskas pagal vėliau-1 
sios mados; puikiausiam Park 
Holme kolonijoj. Taipgi turime vi
sokių bargenų. Kreipkitės 

LEO SHVEGZDA
Grand Works Real Estate

4917 W. 14th St., Cicero, 111.
Phone Cicero 8223

6.
I Pusiau-modemiškas 
gas, sū geriausias 
mais, dideli flatai. 
ant 2jy lotų.
Randos neša į mėnesį $400 
Cash reikia tik 
Kaina tik ..........
TIKRAS BARGENAS 

TUOS PINIGUS 
AUSTIN PARK

7. .6 ŠTOKAI 
Neseniai pastatyti, gražiau
sioj vietoj, netoli Oak Par
ko. • *

[Randos neša dabar .... $340 
į Cash reikia tik........... 5,000
Kaina tiktai......... :.....40,000
KAS PIRKS TUOS STO
RUS, TAS RAS GERIAU

SIA LAIME.
t ATYDA:
Neužmirškite kad turime 

daug namų prie KLIOŠTO- 
RIAUS, BRIGHTON PAR
KO, SOUTH SHORE, AU- 
BURN PARK, HYDE 
PARK ir kitęse vietose Chi- 
cagoj.

PIRK DIDŽIAUSIOJ 
LIETUVIŲ ORGANIZA
CIJOJ, TEN kur pasitikėji
mas — “Square Deal” visų 
reikalu yra didžiausiu užti
krinimu visiems.

OFISAS ATDARAS:
Subatoje iki 9:00 vai. vak. 
Nedėlioję nuo 9:00 vai. iš 
ryto iki 3:00 vai. po piet.

bildin- 
įrengi- 

Stovi

.. 10,000

.. 27,500
Už

PARENDAVOJU savo gerą far- 
mą. Ir sėklą duosiu. Farma didu- 
•rtio 40 akrų ir budinkai. Aatsišau- 
kite: Frank Danais, Tųrtle Lake, 
Wls. arba:

$31 W. 34 PI., Chicago

809 West 35th St., 
Tel. Boulevard 0774-0611 

Chicago.

GERIAUSIS LAIKAS PIRKTI IR 
MAINYTI DABAR

$2,000, ran-
Marquette

pagyvenimų
mūriniu ga-j tomobilio. rfnc nnv ei

943 W. 33rd PI. 
Tel. Yards 1571

Ar nori pirkti namą, važiuok 
mane. Ar nori namą parduoti, 
duok man, aš parduosiu. Ar turi 
namą mainyti ant bučernės ar gro- 
sernės, Ar nori farmą mainyti ant 
Chicagos. namų? Ar norit bučernes 
mainyti ant namų, lotų ar auto
mobilių? Tėmykit, kas norit pi
gių namų pirkti; seni žmonės, po 

Į 100 metų parduoda namus. 75x125 
lotai.

2 flatai po 4 ruimus, mūrinis.
2 flatai po 4 ruimus, mūrinis.
2 latai 6 ir 3 ruimus, medinis.
2 laty 10 ruimų, mūrinis.
Kaina $15,000, cash $5000 to pa

ties savininko.
2 FLATŲ po 6 ruimus, mūrinis; 

kaina $12.800, ant Emerald avė.
4 FLATŲ 3 po 5 ruimus, muro; 

kaina $15.000, ant Union avė.
3 FLATŲ 2 po 6 ir štoras; kai

na $3,500, Brighton Park.
3 FLATŲ, 3 po 5 ruimus, mūri

nis; kaina 18,800. bargenas.
2 FLATŲ po 8 ruimus; kaina 

$4800, cash $1000.
2 FLATŲ ir štoras, ant Halsted 

St; kaina $12000.
6 RUIMŲ kaina $2,600.

ANTRŲ 
MORGIČIŲ 
PASKOLA 
ANT 
ĮRENGTŲ 
CHICAGOS 
NAMŲ 

. 1-2-3
METAMS 
PASKOLOS 
GREITAS 
PATARNAVIMAS 
$500 IKI $5000 
NUFIRKS1TE PILNĄ 

ANTRĄ MORGIČIŲ

KAPITALAS $250,900.00

pas

PARSIDUODA 6 kambarių 
nauja mūrinė stuba ant 2 lotų 
už $6.000. Įmokėti 
dasi 3 blokai nuo 
Parko.

Pardavimui 2
mūrinis namas, su 
radžium, kaina $9,800, įmokėti 
$2,500, randasi prie 68 gatvės, 
netoli Halsted Str.
....Pardavimui kampinis biznia- 
vas mūrinis namas, 1 štoras su 
3 pagyvenimais, su 2 lotais, 
Kaina $19,500, randasi ant 69, 
netoli Halsted.

Pardavimui 6 pagyvenimų 
medinis namas, dėl 2 karų gara
džius, kaina $9,800, randasi ne
toli 63 gatvės.

Pardavimui 14 pagyvenimų 
mūrinis namks, ant Garfield 
Bulvaro, rendos neša $11,000, 
kaina $67,000.

Pardavimui keletas bizniavų 
lotų ant Wėstern ir Kedzie Avė. 
Kas šituos lotus greitai nupirks, 
uždirbs didelius pinigus.

PARSIDUODA 2 aukštų kampi
nis niuro namas; namo įtaisymai 
pagal šią gadynę; savininkas par
duos pigiai, arba mainys ant ma
žesnio namo, loto, bučernės ar au- 

. Nepraleiskite tos pro
gos, nes geras pirkimas ar mainas.

IŠSIMAINO 2 aukštų bizniavus 
muro narnas, Brighton Parke, 6 
metai kaip statytas; labai geroj 
biznio vietoj, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant privečio namo.

. I

IŠSIMAINO bizniavus namas su 
bizniu; mainysiu ant mažo ar di
delio privačiu namo, nepaisant apy
linkės; namas randasi gražioj •biz
nio vietoj

IŠSIMAINO lotas ant automobi
lio, lotas randasi gražiausioj apie- 
linkėj — West Pullmane, netoli 
Michigan avė. Priimsiu automobi
lių mainais kaipo pirmą įmokėji- 
mą. Viršminėtais reikalais atsišau- 
kit tuoj, nes busit užganėdinti vi
sados pas,

DEL JŪSŲ PASISKYRIMO 
DIDELI BARGENAI

4 FLATAI South Sidėj puikus me
dinis namas, 3 po 4 kamb ir 1—5 
kamb. pačiu Šildomas, rendos ne
ša $97.00 į mėnesį; kaina $10,800.

2 FLATŲ Brighton Park gražus 
moderniškas mūrinis namas 1—5 
ir 1-—6 kamb. ,1-mas flatas fur
nace, 2-ras pečiu Šildomas, 2 karų 
garadžius; rendos neša $90.00 į 
mėnesį; kaina $12,500.
^KURINIS namas su štoru, 63 gt. 

netoli Kedzie avė; štoras su 3 kam
bariais ir flatas viršui. Vandeniu 
šildomas; rendos neša $140 į 
nesį; kaina $14,000.

2 .FLATŲ Marųuette Manor 
kus mūrinis namas 1—5 ir
kamb., garu •šildomas; visi moder
niški įtaisymai; rendos neša -$150 
į mėnesį; kaina $15,000.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 7 ir 8 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas, 
mūrinis garadžius dėl vieno ka
ro. Randai po num. 7104 Eme
rald Avė. Kaina $14000 Taipgi 
mainysiu ant bungalow arba 
krautuvės. Kreipkitės į M. J. 
Kiro ofisą po num. 3335 So. 
Halsted St. ir klauskite savinin
ko S. F. Martinkus. Phone 
Yards 6894

inč-

pui-

TRANKG.LUCAS'

RUBIN BROS. MORTGAGE 
CORPORATION

3804 S. KEDZIE AVENUE 
2 augštas.

Tel. Lafayette 6738
MES MOKAME NUOŠIM
ČIUS BROKERIAMS, KU
RIE SUTEIKIA MUMS 
KOSTUMERIUS.

BRIGHTON PARĮ
fla-2 augštų medinis, 2-4 kambarių 

tai, gasas, toiletai, elektra, reikia pi
nigais tiktai $1800.
Bargenas v ■ VU
6 kambarių mūrinis bungalovv, fur
nace šildomas, 30 pėdų lotas. Di- 
dalis barge- . $7300

2 augštų, mūrinis, 2-4 kambarių fla
tai, su sūn parloru, viskas modemiš
ka, reikia pinigais tiktai $3000, ki
tus kaip rendą po $40 į mėnesį.

2 augštų mūrinis namas, 2-5 kam
bariu flatai, sun parlorai, aržuoliniai 
trimingai, viskas moderniška, reikia 
pinigais tiktai $3500, kitus kaip ren
čia, tai yra $45 į mėnesį.
2 augštų mūrinis namas, 2-6 kamba
rių, sun parlor, ugnavietė, karštu 
vandeniu Šildomas, ekstra platus lo
tas, labai geroj apielinkėj, reikia pi- 
gais tiktai $4500, kitus kaip rendą.
3 augštu mūrinis, 2-9 kambarių fla
tai, 1-8 Kambarių flatas, aržuolo tri- 
mingai, garu šildomas, 30 pėdų lotas, 
atneša $250 į mėnesį rendos, reikia 
pinigais tiktai $6500. $13000

Musų ofisas atdaras nedėlioj nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

13 METŲ kampinis namas su 
moderniškais įtaisymais, garu ap
šildomas parsiduoda už cash arba 
mainysiu ant mažesnio namo.

3 FIATŲ mūrinis namas, garu 
šildomas; randasi 2 blokai nuo Wa- 
shington Parko ir 1 blokas nuo 
Garfield Blvd. prekė $16.500.

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai 
ir kampinis lotas 90 pėdų ant Ar
cher avė. 174% ant Moody avė. 
Prekė $28,000, įmokėti $10,000.

2 FLATŲ mūrinis namas 2 po 6 
kambarius, gani šildomas, Mar
ąuette Manonr apielinkė, netoli 63 
gt. Prekė $16,000, įmokėt reikia 
$6000.

KAMPINIS lotas 28 per 110 pė
dų; rAndasi ant 59 St. ir Washtenaw 
3VC

KAMPINIS lotas 60 par 125 pė
dų; randasi ant 68 ir So. RockAvell 
Street.

PIRMAS lotas niuo kampo, 71st ir 
Western avė. 25 per 110 pėdų.

LOTAS 50 per 125 pėdas ant 63, 
netoli Richmond St.

LOTAS 50 per 125 pėdas ant 
Western avė, tarpe 72 ir 73 gt. 
A. J. Garuckas, 4600 So. Wood St.

Tel. Lafayette 6256

4116 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

8U9 W. 69 Str. 
prie Halsted Str.

Parsiduoda arba 
išsimaino.

me-2 flatų mūrinis namas, 5 
tų senumo, 2 flatal po 6 ir6 di
delius kambarius, furnace ir pe
čiais šiluma, elektra, maudynės, 
aržuolo trimingai, augštas beiz- 
mentas; vienu žodžiu visi įtai
symai šios gadynės. Namas ran
dasi puikioj ’ vietoj netoli Jack- 
son Parko ir 67 bulvaro. Kaina 
SJ513,500. Ant mainymo ar pirKi- 

mo, reikia turėti cash $5,000; 
labai pinigai reikalingi. Savi
ninkas paims į mainus bučernę, 
grosernę, lotąį arba automobi
lių už tikrą kainą. Kas norit ge
ro namo ir pigiai, kreipkitės pas

JOS. AUGAITIS
REAL ESTATE INVESTMENTS
Perkame ir parduodame namus, lo

tus ir kitus visokius biznius.
Insuriname (apdraudžiame): na

mus, langus ,automobilius, įvairius 
rakandus ir žmonių gyvastis į di
džiausias Suvienytų Valstijų Kompa
nijas.

Todėl mes kviečiame, kad ateitumė
te pas mos ir pasirinktumėte, kokią 
kas norite kompaniją ir su numažin
ta kaina.

Su visais reikalais kreipkitės že- 
miaus duotu adresu, o gausite greitą 
ir teisingą patarnavimą.

751 W. 31st Street, 
Phone Yards 6296

2- FLATŲ South Sidėj naujas 
mūrinis moderniškas namas, 2 po 
6 kamb. Lotas 33x125, vandeniu šil
domas, 2 boileriai; rendtM neša 
$130 į mėnesį; kaina $15,500. .

2 FLATŲ Marųuettc Manor pui
kus mūrinis kampinis namas, 2 po 
6 kamb., furnace šildomas, 2 karų 
garadžius; rendos neša $150 į mė
nesį. Kaina $16,000.

6 KAMBARIŲ bungalow Arte- 
sian avė. prie bulvarų; furnace 
šildomas; lotas 30x125, kaina 
$9 200

’ ROZENSKI—LEMONT & CO.
6312 S. Western Avė.

MARQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius ]>agyvenimai, augštas 

angliškas bcizmerUas» 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą Jyiip vendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tek Yards 6894

DIDELIS BARGENAS: Ji flatų 
mūrinis, po 5 kambarius, 
elektra, pečium šildomas, 
džius dėl 3 automobilių, 
padėjime; kaina $20,000, pinigais 
$5,000; 4—5, 2—4 kambarių.

3136 So. Emerald Avė., 3 flatas

vana, 
gara- 

gerame

BRIDGEPORTO RARGENAS
2 LUBŲ augŠto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Ren
dos neša $100 j mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si. 3123 So. Emerald Avė.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co.

3335 So. Halsted.St.
Tel. Yards 6894

> PARDUOSIU savo 5 kambarių 
medinį namą, nes apleidžiu šią ša
lį. Randasi prie Kolin Avė., netoli 
Archer Avė. Pigiai greitam parda
vimui Atsišaukite .vakarais.
S. Bloom, 1524 So. Lawndale Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galdw, karštu vandeniu šildomas, 
sun parlor, 2 karų garadžius, pir
mos rųšies, 1 metų senumo, naujoj 
lietuvių kolonijoj, parduosime pi
giai už pinigus.
S. M. Sullivan, 6222 So. Mozart St.

2418 W. MAJRŲUETTE RD. 
arba 67 Blvd. arti Wefetem A v.

Phone Prospect 8678

DU NAUJI bungalow pardavimui, 
po 6 kambarius, furhace, garadžius 
dėl 2 karų, vėliausios mados įren
gimai, kaina $7,200, pinigais $2000.

—»—8------------ —

COTTAGE 5—6 kambarių, elekt
ra, gerame stovy, rendos neša $60 
į mėnesį; kaina $6800, pinigais pa
gal sutartį.

8 KAMBARIŲ cottage, lotas su- 
virš 52 pėdų platumo, kaina $5,200, 
pinigais pagal sutarti.

1^ PAGIVENIMO cottage, vis
kas įrengta pagal šiofe mados, ga
radžius dėl 1 karo, kaina $7,500, 
mainysiu į namą 2< pagyvenimų.

2 PAGYVENIMŲ medinis namas, 
po 5 kambarius fintai, 2 atskiri, ga
riniai boileriai, rendos neša $90 į 
mėnesį; kaina $12,000.

Norėdami pirkti ar parduoti 
kreipkitės pas:

WILLIĄM T. W00D ir 
JONAS RUIKA 

11055 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 7468

Parkway Bldg. 2 augštas 
Roseland, III.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, krautuve ir 2 fin
tai, garu šildomas. Savininkas,

Kreipkitės:
1521 Wešt 69 Str.

BARGEN. Mūrinis namas, 9 pa- 
gyvėnimų, 6 metų senumo, S. W. 
kampas 70 and May St. Parsiduo
da labai pigiai, $15,000 įmokėti, li
kusius ąnt lengvų išmokėjimų. At- 
sišaukit pas savininką.
S. D. Stanley, 4229 California avė.

Tel. Lafayette 4854

GERIAUSIA BIZNIO prapertė, 
bargenas South Sidėje, 71 St. ir 
Racine, kampaą, 125x67, 4 krautu
vės. štai yra proga qusipirkti su 
mažu įmokėjimu. Savininkas pa
ims antrą morgičių. Matykit Miss 
Wagner. Prospect 8700. Elmer 
Jordan & Co., 2419 W. 63 St.

PARDUOSIU farmą arba mai
nysiu ant namo arba rendavoiu 
žemės 76 akrų, 38 dirbamos, 23 
miško, 15 akrtj ganyklos; geri bų- 
dinkai. Yra gyvuliai ir padargai, 
arba jieškau darbininko. Priežas
tis pardavimo — esu našlė.

MSR. J. B.
R. 4, Box 20.

CAMPBELLSPOAT, WISi

GREIT ir pigiai parduosiu 2 
fltttiĮ muro nam.) po 6 kaml>a- 
rius, vieta dėl storo skiepe ant 
Califomia Avė. ir 43 St. 2 lotai 
50x125 dėl biznio parduosiu ar 
mainysiu ant namo. Kreipkitės 
pas G. LUCAS,

4340 So. California Avė.
Tel. Lafayette 3968

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
du frontas, ant 2 lotu.

2 .A. U mūrinis namas iŠ viž-
pakalio. Esu našle 9 ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio.

NAŠLĖ TURIU mūrinį namą, 4 
flatų po 4 kambarius; elektra, ga- 
sas, skiepas; kaina $6500, įmokėti 
$2000. Noriu išmainyti 
namo, kad butų 4 ar 5 
su 2 lotais priemiesty, 
ant bučernės, grosernė.^ 
žos farmos. Kreipkitės ni

2043 W. Coultcr St.
Iš fronto,

ant mažo 
kambariai 
Mainysiu 

arba ma- 
pas s»vi-

PARDAVIMUI Jotas arba namas, 
lotas randasi‘'6<5, Soc Francisco Avė., 
o namas 7704 So. Ąbendeen St., garu 
šildomas, 4 flatų po 5 kambarius, vė
liausios mados, garadžius dėl 4 karų, 
Šildomas garu, rendos j mėnesį $368.

G. URNIEŽIUS, 
7704 So. Aberdeen St.

Svarbu Kožnam Žinoti i
M. T. Phinuner Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus Ir 
žmOnių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšlurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuO $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stcwart 7101 arba 5126

—i--------4—.................. ....................... ..  —....-

FARMOS FARMOS
Pirkit farmas didžiausioj lietuvių

ūkininkų kolonijoj, kur jau yra 
suvirš 400 lietuvių apsipirkę far
mas, tai yra didžiausia lietuvių

Aš kaipo seniausia ūkininkas Šios 
apielinkės galiu suteikti geriausius 
patarimus norintiems apsigyventi 
ant farmų. Jau 9 metai kaip pa
gelbsti! lietuviams farmas įsigyti, 
todėl ir šiemet surinkau 67 farmas 
ant pardavimo, ir daugelis tų far
mų parsiduos labai nupiginta kai
na. Reikalauk farmų surašo.

John A. žemaitis
R. 1 Box 17, Fountafti, Mich.

KAM MOKĖTI KITIEMS RENDĄ, 
kad gali nupirkti už $2500 2 pa
gyvenimų, 4—4 kambarių; reikia 
$506. kitus randa išmokėsi.

KITAS 2 pagyvenimų, 5—5 kam- 
abrių mūrinis už ,13000, $1000 įmo
kėti, arba mainysiu ant biznio ar 
loto.

MARŲUETTE MANOR arti 69 ir 
Talman,- 7 ' kamb. medinė Cdttage, 
4 ir" 3" kamb. beismontas, elektra, 
vana, garage, lotas 50x125 už $4000. 
Parduosiu arba mainysiu ant 2 
aukštų muro namą. Savininkas P. 
Kursauskis, 751 W. 31st St. Telef. 
Yards 6296.

, BRIGHTON PARK 
Štoras ir 3 .pagyvenimai mūrinis, 
naujas namas; pečiais apšildomas,I 
aukštas beismęntas, skalbinės beis- , 
mente; vėliausios mados įtaisymai. 
Prekė $17000, yra vertas $25000. | 
Namas randasi ant bizniavos gat
vės ir karų linijos.

2 AUKŠTŲ » mūrinis naujas na
mas 6 ir 6 kambariai, sun parlor,. .... . ..
aukštys stogas, beismontas išplei- kolomja Amerikoj,
steruotas; skalbinės beismente, 

karštu vandeniu, apšildomas, par
siduoda $2000 pigiaus negu yra ver
tas. Namas randasi Marąuėtte Ma- 
nor prie vienuolyno.

CHAS ZEKAS 
4454 S. Western Avė. 

Kampas 45th St.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas, 7 flatai po 4 kambarius, 
1 fialas 6 kambarių, skiepas ir ga- 
radižus, neša gerą pelną. Del in
formacijų kreipkitės:*

967 W. 19th St.

$1500 PINIGAIS
Nupirksite 5 kambarių mūrinį 

bungalow, furnace šildomas, lotas 
30x125, kitus po $60 į mėnesį, įs
kaitant ir nuošimtį. Turiu parduo
ti, nes važiuoju i vakarus. Randa
si netoli 59 St ir Mozart. Telefo- 
nuokit Republic 1932

MARQUETTE MANOR
2 flatų mūrinis, 5—6 kambarių, 

karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garadžius, kaina $14,500, pinigais 
$5000, kitus lengvais išmokėjimais; 
lotas 30x125. Didelis bargenas.

Telefonuokit Republic l'O.Sž

MOKYKLOS

7 KAMBARIŲ bungalovv, cemen
tiniu pamatu, kieto medžio grin
dys, elektra, furnace šildomas, 
akro žemės, minkšto vandenio sro
vė.

EDGAR HAYBEN 
11223 Homan Avė. 
111 St. & Albany Avė 

Phone Greenvvood 131-78

PARDAVIMUI 6 kambarių cot
tage, 50 pėdų lotas, karštu vande
niu šildoma, elektra, skalbykla, ga- 
sinis vandens šildytojaa, paneled 
valgomas kambarys, kieto medžio 
grindys, vieno šmoto virtuvės sin- 
ca. Jei jus norite parankumų, švie
sos ir daug oro, tas yra ideališkas 
namas. Gera transportacija, kaina 
$6600, turi turėti $3500 pinigais.

Matykit savininką
6136 Justine St.

SOUTH SIDE BARGENAS! 4 gy
venimų mūrinis namas, 2—5, 2—6 
ruimų, 3 karų mūrinis garadžius, 
furnace šildomas. Rendos $230 i 
menesi. Kaina $24,000. Cash reikia 
! 110,000; dėl informacijų kreipkitės 
pas Wm. Gritenas

3241 So. Halsted St., 2 lubos 
Tel. Boulevard 5066

ŠTAI JŪSŲ PROGA.
Turėti savo farmą labai pi

giai. Kam mokėti brangią kainą 
už žemę, kad įgijus savo farmą, 
jus galite pirkti 40 akrų ar 
daugiau puikioje Lake Huron 
apielinkėje, netoli Alpena, Mi
chigan, už $10 akerį, labai leng
vomis sąlygomis. Puikus kli
matas, gera vieta žuvininkavi- 
mui, gera žemė dėl vaisių, daug 
drėgnumo, lengva išdirbimui. 
Del informacijų rašykite, Ha- 
rold P. Scovel, 139 N. Clark St.. 
Chicago, III.

2 NAMAI pardavimui su bizniu; 
viename saliunas, antrame groser
nė. Geroj vietoj, netoli Bridgepm- 
to. Gera vieta pinigų padaryti. Prie
žastis pardavimo — važiuoju į Lit- 
tutą. Kreipkitės:

901 W. 37th St.
BIZNIO NAMAI KYLA 

Vertėje kasdien, 2 augštų mūrinis, 
krautuvė ir daktaro ofisas, 2 ka
rų garadžius, plieno konstrukcijos, 
garu šildomas, $10,000 pinigais rei
kia, kaina labai pigi, 59th St. j r 
VVestern Avė. Miss Wagner, Pro
spect 8700, Elmer Jordan & Co., 

2419 W. 63 St.
SAVININKAS parduoda 5 lotus, 

2 ant 63. arti teatro, 2 ant West- 
ern avė ir 1 ant Rockvvell arti 67J 
Parankus visokiems bizniams, la{ 
bai pigiai, nes man reik pinigu 
Kreipkitės vakare ar nėdėlioj.

6535 S. Campbell Avė.
PARDAVIMUI du namai ant vie

no loto, 4 šeimynos po 4 kamba
rius. Toiletai, elektros šviesos; 
randasi ant 46th PI. ir Wentworth 
avė. Atsišaukite pas savininką 

Dominika Čarasi 
549 l«th Sti

Specialia Pasiūlymas
Įsirašykit kol Šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo, 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu, Laiškų Raėymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailraėystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS;
Nuo 9 Iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

k.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitfis o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTOR! NG 

1507 Wi Mkdisea Stl
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IS “NAUJIENŲ” PRAEITIES
lindavo ir šaukdavosi Bendro
vės narių pagelbos. Tik aukų 
“Naujienoims” niekuomet ne
buvo renkama.

Bėdos nesiliovė spaudusios 
“Naujienas” iki pat 1919 metų; 
pirmieji ir antrieji metai te-
Siaus buvo sunkiausi. Laikrodi iau nebuvo nė vieno direkto- 
čio vedėjų ir darbininkų algos 
visuose skyriuose — redakci
joje, ofise ir spaustuvėje —• bu
vo menkos ir tos pačios dar 
dažnai būdavo neišmokamos 
po mėnesį ir po du mėnesiu 
laiko. Bendrovės direktoriai 
ne kartą net svarstė klausimą 
ar ne uždaryti geriaus visą biz
nį. Jisai nebuvo uždarytas tik
tai dėlto, kad dienraščio vedė
jai ir leidėjai buvo tvirtai įsi
tikinę, jogei toks laikraštis,

būtinai 
reikalingas 'lietuvių darbinin
kams, ir tikėjo, kad pastarieji 
tolyn vis labinus spiesis aplink 
jį ir neduos jam pražūti. Ir jie 
neapsiriko.

Kad ir nuolatos ‘vargo sle
giamos, •“Naujienos” sugebėjo 
užkariauti musų darbininkiš
kos visuomenės pritarimą, ir 
tas laikui bėgant padarė jas 
stipriausiu laikraščiu už visus 
jų konkurentus. |

Apie 1919 metus “Naujie-I 
nes” jau buvo taip įsitvirtinu
sios, kad galėjo atsilaikyti ir 
bolševikiškai audrai, kuri su*- 
maišė visą pažangųjį lietuvių 
darbininkų judėjimą Amerikoj.

Didesnę dalį savo vamžiaus 
“Naujienoms” teko vesti atkak
lią kovą su bolševizmu.

Ji prasidėjo 1916 metais\ dėl 
klausimo, kaip socialistai turi 
elgtis, kilus karui. Bolševikai 
skelbė, kad, karui kilus, socia- 
istai turį kiekvienoje šalyje 

trukdyti karo vedimą ir, kur tik 
galima, stengtis nuversti val
džią; trumpai sakant — tarp
tautinį karą paversti pilietiniu 
karu. Kadangi “Naujienos” su 
šitokia nuomone nesutiko, tai 
oficialiai Lietuvių Socialistų Są
jungos organas, patekęs į Kap
suko rankas, ėmė kurstyti prieš 
jas sąjungiečius. r z

Kova paaštrėjo sekančiais 
metais, kai įvykus revoliucijai 
Rusijoje, pagrįžo iš' užsienių 
bolševikų partijos vadai ir pra
dėjo savo kampaniją prieš Lai
kinąją Revoliucinę Valdžiai! 
“Naujienos” nuepritarė tokiai 
bolševikų taktikai, vedančiai 
prie revoliucijos jėgų skaldy
mo, ir bolševikuoj antys ele
mentai L. S. S-je apšaukė jas 
už tai revoliucijos priešu.

Tolyn Rusijos bolševikai ėjo 
vis kairyn. Vasarą 1917 m. 
jie nutarė priimti “komunistų” 
vardą ir pakeisti visą savo pro
gramą. Rudenyje tų pačių me
tų jie ginklais nuvertė laikiną
ją valdžią ir ėmė patys valdyti 
Rusiją, žadėdami pagelba dik- 
turos įvykinti joje “socializ
mo tvarką”. Po to Sekė tero
ras ir kiti galai. *

Kartu su šituo Rusijos bolše
vikų kairėjimu, darėsi vis kai
resni ir subolševikėjusieji ele
mentai musų Sąjungoje. Chica
gos sąjungiečiai didelėje dau
gumoje rėmė “Naujienų” nusi
statymą; tai kad padarius ir 
juos “Naujienų” priešais, L. S. 
S. Centras atsiuntė sekretorių 
J. Stilsoną su inątrukcija kovo
ti prieš jas. Jisai gi parsitrau
kė iš įvairių kolonijų kelis tuzi
nus padėjėjų—sąjungiečių, be
sislapstančių nuo kariuomenės. 

*• Na, ir prasidėjo atakos. Są
jungos sekle torius su savo šta
bu vaikščiojo į kuopų mitingus 
niekindamas “Naujienas” ir 
jų redaktorių, rengė pra
kalbas 
ėmė 
ciąlį laikraštuką, 
Kova su klerikalais arba tauti
ninkais jiems buvo ne galvoje. 
Vienintėliai “proletariato prie
šai” jų akysę pasiliko “Naujie- 

šėrų pardavinėjimui; patys sko- nėš” ir Grigaitis.

Per dešimtį metų nito to lai
ko, kai pradėjo eiti “Naujie
nos”, įvyko tiek daug atmainų 
sąlygose, kuriose jos gyvavo, 
kad, norint lient kiek pilniaus 
nupiešti “Naujienų” istoriją, 
reikėtų parašyti storą knygą. 
(Laikraštinio straipsnio rėmuose 
tėra galima paliesti tiktai ke
letą įdomesnių momentų.

Pirmas “Naujienų” numeris 
pasirodė 1914 metų vasario 
men. 19 d. Reguliariai, kaipo 
savaitraštis, jos ėmė eiti nuo 
4 d. kovo.

“Naujienas redaguoti aš at
vykau iš Baltimpre, Md., pasi- 
trai.'kęs nuo savaitinio laikraš
čio 
do 
tų 

- gų
gon, kad nereikėtų steigti nau
jo socialistinio laikraščio; bet 
čikagiečiams nepavyko susi
taikyti su jo leidėjais, kaip ne
pavyko susitarti ir su “Lais
ve,” kuri tuomet ėjo S. Bosto
ne ir ketino kraustytis iš te- 

. nai.
Jau pirmam “Naujienų” nu

meryje buvo pranešta, kad jos 
bus leidžiamos dažniau, negu 
vieną kartą savaitėje, lig tik
tai sustiprės Bendrovės finan
sai. Bet greitai pasirodė, kad 
pinigų vos beištenka savaitraš
čio palaikymui. Bendrovė bu
vo nupirkusi labai augšta kai
na spaustuvę (ir knygas) iš J. 
Ilgaudo; visa, kas įplaukdavo^ 
iš Bendrovę šėrų pardavinėji
mo, todėl reikėdavo atiduoti 
jam. Iš Ilgaudo įsigytieji spau
stuvės įrankiai' pasirodė dau
gumoje netikę, ir jisai, paskui 
manadžerjaudamas, pats juos 
kuone visus išmetė vieną po 
kito laukan ir jų vieton stipi-r- 
ko naujus daiktus (žinoma, 
Bendrovės sąskMiton). Iš jo 
knygų taip pat nebuvo beveik 
jokios naudos. Taigi nuo pat 
pradžios Bendrovę ėmė spaus
ti vargas ir finansiniai keblu 
mai. Ačiū tam, man tik atvy
kus dirbti prie “Naujienų,” 
tubjaus teko turėti nesusipra
timų su Bendrovės direktoriais 
dėl Redakcijos biudžeto. Kai 
kurie jų manė, jogei samdy
mas pagelbininko su $14 sa
vaitinės algos nuvarysiąs “Nai.‘ 
j ienas” į ba n k rūtą.

Tų pačių metų rugpiučio mė
nesyje įvyko staigi atmaina 
“Naujienų” padėtyje. Jos pa
virto dienraščiu, kuomet pra
sidėjo pasaulio karas.

Bendrovės iždas buvo tuš
čias, bet “Naujienų” vedėjai 
sp'jo, kad dienraščio leidimas 
pataisys jos 'finansus, kadangi 
lenigviaus bus mrdavinSti šė- 
rUs ir bus daugiaus pajamų iš 
cirkuliacijos ir skelbimų. Bu
vo galima tikėtis, kad žmonės 
skaitys dienraštį labiau, negu 
savaitinį laikraštį, norėda
mi turėti žinių apie karą; abe
jonių buvo tiktai apie tai, ar 
bus galima apsidirbti.

* Atsimenu, kokiu entuziaz
mu priėmė Bendrovės direkci
ja, o paskiaus ir visuotinas šė- 
rininkų susirinkimas tą su1- 
manymą, kuomet jisai buvo 
jiems pasiūlytas. Buvo nutarta 
ir paskelbta, kad “Naujienos” 
taps dienraščiu rugpiučio 10 
dieną. Bet išgirdome, kad “Ka
talikas” ir “Lietuva,” patyrę 
apie musų planus, rengiasi už
bėgti mu<ms už akių; nenorė
dami duoti jiems giliuoti ir 
ėmėme leisti “Naujienas” kas
dien nuo rugpiučio 5 dienos. 
Taip padarę, laimėjome. “Nau
jienos” pasidarė pirmas Ameri
kos lietuvių dienraštis^/

Finansinė “NaujiiĄ” padė
tis tečiaus sustiprėjo nedaug.. 
Neužilgio jas vėl apniko bėdoą. 
Direktoriai laikydavo susirin
kimą po susirinkimo, kad sa
gai vo j irs, iš kur paimti pinigų; 
rengdavo agitacinės prakalbas

Bolševikams pasisekė savo 
pusėn pakreipti ir keletą “Nau
jienų” Bendrovės direktorių. 
Tą kampaniją, kurią Stilsonas 
su savo štabu vedė prieš “Nau
jienas” iš oro, šie rėmė iš vi
daus. Apie pabaigą 1918 m.

kurį tenai tei-rirmyn,
M iners vilios (Pa.) socialis- 
burys. Buvo daryta pastan- 
perkelti “Pirmyn” Chica-įkaip ‘^Naujienos”, yra

rių posėdžio, kad Jamontas ar 
kas kitas nepakeltų klausimo 
apie Redakciją. Kaipo preteks
tą tam, jie paprastai pavartoda
vo skundą arba rezoliuciją, kie- 
no-nors parašytą iš anksto. 
Kuone visas direkcijos posėdžių 
laikas būdavo sugaišinama 

’ tiems ginčams.
! Visa tai man, pagalios, taip į- 
kyrėjo, kad 1919 m. sausio 22 
d. įteikiau direkcijai rezignaci
ją, pasiūlydamas savo vieton 
A. Lalį. Aš apsiėmiau pasilikti j 
bendradarbiu.

I Drg. Lalis tečiaus iškentė 
tiktai apie trejetą mėnesių ir 
taip pat rezignavo. Jo vietą 
užėmė Dr. A. Montvidięs. Dar 
už trijų mėnesių rezignavo ir 
jisai, ir aš vėl sugrįžau reda
guoti '“Naujienas”.

Dr. A. Montvido redagavimo 
laiku “Naujienos” buvo mėginu
sios vesti taikos politiką su bol
ševikais : vengdavo polemikos 
su jais, kartais užtardavo juos' 
nuo “kapitalistiškoų šmeižtų” įr 
tt. Bet tas bandymas nedavė 
gerų vaisių. Juo taikiau “Nau
jienos” su jais kalbėjo, tuo jie 
darėsi arogantiškesni. Tas pa
žadino naujieniečiuose pasiryži
mą smarkiaus atremti bolševi- 

to prisidėjo 
kad gegužės 

m. Socialistų

Naujienas 
redaktorių, rengė 

tuo tikslu ir paskui
leisti Chicagoje spe-

žariją”.

darytis riesta jo banko bizniui.
Karo pradžioje rodėsi, kad 

tarpe socialistų, susispietusių 
aplink “Naujienas”, ir tautinin
kų įvyks susiartinimas. Jie abe
ji buvo vienodai nusistatę prieš 
klerikalus visuotino Amerikos 
lietuvių seimo klausimu. KlerL 
kalni laikė savo seimą Chicago^ 
je, o socialistai su tautininkais 
Brooklyne. Bet Brooklyno sei- 

Imas pasibaigė skilimu ir “Nau- 
jioros” su “Lietuva” vėl atsidū
rė priešingose pusėse.,

Skilimą dar padidino Lietuvių 
Dienos komiteto organizavimo 
klausimas. 1 šitame klausime 

| tautininkai ėjo išvien su kleri-1 
kalais; tautininkų 
pas pasirodė net 
kalbamas, negu 
das Kemėšis. , Sudaryti bendrą 
centrąlinį komitetą aukoms. Lie
tuvai rinkti nepasisekė; nepasi
sekė srovėms susitarti tuo rei
kalu ir ChicUgoję. Abi dešinio
sios srovės 'stojo prieš socia
listus, abiejų srovių laikraščiai 
Chicagoje—prieš “Naujienas”.

Kuomet kilo frakcijų kova 
| socialistu tarpe, tai tautininkai 
mėgino ir ją išnaudoti prieš 
“Naujienas”;' pBuvo ypač cha
rakteringas epizodas su guber
natoriaus Lowdeno komitetu 
grįžtantiems iš Europos karei
viams pasitikti.

Keistu budu tąpau į jį pa
skirtas ir aš. Nebuvau Ameri
kos pilietis“ neturėjau jokių 
pažinčių su Lowdenu, nė su jo
kiais. politikieriais; kiek valdžia 
apie mane galėjo žinoti, tai tilf- 
ta iš blogosios pusės, ka
dangi prieš “Naujienas” 
ir prieš mane nuolatos 
ėjo skundai Teisingumo 
Departamentui ir daug kartų 
aš buvau jo šaukiamas teisintis. 
Pag*alięs, tuo laiku, kai Illinois __ _ ___ _ ____ _
gubernatorius rado reikalo su- niiikai tos politikos, kurią savo 
teikti man tą “garbę”, aš ja.u rezoliucijoje pasmerkė mitin- 
buyau ir iš redaktoriaus vietos gas> kurj0 jųS £įa atsilankė- 
pasitraukęs. • Kokiu budu tad n jeikalavau dar, kad 
galėjo ateiti j®p i galvą paskir- Teisingumo Depaitamento
ti mane tokion Vieton.? agentas atidengtų skundikų

Jisai galėjo tą padaryti tiktai vardus,.bet jisai atsakė, kad tai
kieno nors! patariamas.^ O tas, jam ega uždrausta. Prieš išei-
kuris jam patarė,, turėjo, žino- siant, jisai pasakė, j kad šitas lnia jau pasiliuosavo iš jų glo-
ma, tam tikrą tikslą: Negali būt “keisas” jam primenąs santy- bos ir eina visiškai skirtingais
abejonės* kad tikslas nebuvo kius tarpe klerikalų ir laisva,- keliais. Ir toje didžiumoje tb-
pagerbti mano asmenį arba ma- manių 4 Bohemijoje (jisai pa'js |yn vis
no . buvo čechas).

žinia apie paskyrimą manęs Po to daugiaus, rodos, nebu- 
'4ir pį). Bagdžiuno su Balučiu) iį vo kabinėjamasi prie “Naujie- 
tąr patriotingą kareivių priėmj-Įnų” dėl menamo jų “pro-vokiš- 
mo komitetą buvo žymioje vie- kūmo”, 
toje paskelbta tautininkų “Lie- Dar mažiaus, negu skundais, 
tuVoje”. Ai, kaip nudžiugo, klerikalai pelnė savo pastango- 
pamatę ją, musų bolševikėliai! mis sukurstyti prieš “Naujie- 
“Slauniausias” tuo laiku tarpe nas” tikinčiuosius žmones. Si
jų, Juozas Baltrušaitis, tuoj aus toje fanatizmo kficiatoje ypač 
pasiskubino išaiškinti ją taip, pasižymėjo pagarsėjęs savo 

laiku Amerikoje Dr. kun. Ma- 
liauąkis, buvęs “Draugo” redak
torius. Vienok nei savo šmeiž
tais /‘Drauge”, nei savo “misi
jomis” bažnyčiose, nei savo kei
kimais per pamokslus jisai ne
sulaikė žmonių nuo skaitymo 
“Naujienų”. Ažuot nugalėjęs 
“bedievius”, jisai savo laikraš
tį privedė prie to, kad Marijonų 
klioštorius turėjo gelbėti jį nuo 
bankruto.

“Naujienos” net tarp katąli- 
kų! prasiplatino daugiaus, negu 
klerikalų laikraštis. 

* * * j
“Naujienos” tuo budu atsigy

nė nuo savo priešų.
Norint parodyti, kodėl joms 

pasisekė, neturint kapitalo ir 
jokios paramos iš šalies, laimėti 
kovą*su tokią daugybe priešų ir 
pergalėti tiek daug kliūčių, — 
reikėtų aprašyti, ką pozityvaus 
jos yra dariusius skaitančiajai 
Amerikos lietuvių visuomenei. 
Bet tai butų perplatus uždavi
nys šiam straipsniui.

Svarbaiusia “Naujienų” pasi
sekimo priežastis, mano supra
timu, buvo ta, kad jų nusista
tymas atatiko geriausios musų 
visuomenės dalies reikalams ir 
troškimams. Tas nusistatymas 
buvo suformuotais pirmam 
“Naujienų” numeryje ir “Nau
jienos” stengėsi jo laikytis iki 
šiol.

Kaip skaitytojai gali matyti 
(tas editorialaą yrą perspaudin- 
tas šioje

vadas šliu- 
mažiąus su- 

klerikalų va-

kų atakas. Prie 
dar ta aplinkybė, 
mėn. gale 1919 
Partija viešai pasmerkė bolše- 
vikuojančius elementus ir su
spendavo jų kontroliuojamas 
organizacijas. 1

Pusiau — taiką, pusiau —ka
ras ' pasibaigė. Sugrįžus man į 
“Naujienas”, vėl prasidėjo piU- 
šiai. Lietuvių Socialistų Są
jungai persiorganizavus ir apsi
valius nuo bolševikų, kova sū: 
jais nesiliovė bent “Naujienų” 
viduje. Taip tęsėsi apie metus 
laiko, iki iškilo tarpe “Naujie
nų” administracijos ir dalies di
rektorių kivirčai, į 'kuriuos bol
ševikai pasiskubino įsikišti, ti
kėdamiesi pasinaudoti. Jie dar 
Ir šiandie tebevaro tą “gėmį” 
už Jamonto nugaros. * J 

* Į • 
aiškinti, kad 

reikėjo dar il
gesnę kovą vesti su kitoms 
dviem musų visuomenės judėji
mo srovėms—klreikalais ir tau
tininkais.

Nuo to laiko? kai tautininkų 
dienraštis “Lietuva” subankru- 
ti<jo, santykiai su jais pasidarė 
pakenčiami. Bet pirmiaus tau
tininkai savo užsivarinėjimais 
prieš “Naujienas” dažnai neat
silikdavo nuo klerikalų, ypač 
pirmaisiais “Naujienų” gyvavi
mo metais, kuomet “Lietuvą” 
redagavo p. Balutis. 1

Gaila, kad šitoje kovoje daž
nai vyriausias motyvas buvo ne 
visuomenės reikalai, štai, vie
nas gana ryšius pavyzdys. 
“Naujienoms” dar nespėjus at
sistoti ant tvirto finansinio 
pamato, p. Balutis savo reda
guojame laikraštyje paskel
bė, kad jos “bankrutijančios”! 
Kaipo pamatą tam, jisai panau
dojo tą faktą, kad subankruta
vo J. Ilgaudas (tuomet jau bu
vęs senai pašalintas iš “Naujie
nų” manadžerio vietos) ir, tar
pe kito jo asmeninio turto, bu
vo parduoti iš licitacijos jo 
“Naujienų” šėrai. Kadangi tie 
šėrai buvo parduoti už pusdy
kę, tai tautininkų laikraštis iš
vedė, jogei esąs • nusmukęs 
“Naujienų” biznis.

Šitokie ir panašus mėginimai 
tautininkų pusėje sugriauti 
“Naujienas” galų-gale išėjo ne- 
naudon jiems patiems, kadangi 
jais tapo sustiprintas naujie- 
niečių užsispyrimas, ir “Lietu- dydavo staipsnis arba reįzoliu- 
vos” leidėjas vėliau nerado pa- cija “Naujienose”, tai tas dien- 
ramos visuomenėje, kai ėmė raščio numeris būdavo sustab-

domas. Kartai^ dalykas tuo ir 
pasibaigdavo, bet neretai pašto 

! vyriausybė arba vietinis Teisin- 
• gumo Departamento skyrius 

šaukdavo redaktorių ir kvosda- 
; vo apie laikraščio politiką. Ke

letą kartų prie tos progos re
daktoriui buvo nurodyta, kad 
ateiną skundai nuo “patriotin- 
gų amerikiečių lietuvių kilmės”, 
kurie piktinusi “ 
.šymais prieš valdžią.

Begėdiškiausias iš tų skundų 
buvo toks. Tik-ką Darbininkų 
Taryba'6uvo atlaikiusi konfe
renciją, kuri nutarė protestuo
ti prieš Lietuvos klerikalų pa
stangas gauti katalikišką kara
lių Lietuvai. Ir štai, ant ryto
jaus po tos ‘konferencijos atei
na į “Naujienas” Teisingumo 
Departamento agentas ir pa
reiškia redaktoriui, jogei jisai 
turįs pranešimą apie tai, kad 
redaktorius dalyvavęs valdžios 
priešų ir Vokietijos simpatiza- 
torių susirinkime: ar tai esą 
tiesa, ir ką “Naujienų” 
torius galįs paaiškinti 
susirinkimo tikslus?

i Buvo labai lengva 
kad skundas yra 
Konferencijos 
buvo išverstos 
(be vertimų nebuvo galima dė
ti jas į laikraštį): ir valdžios 
atstovas, perskaitęs jas, nusi
ramino. “Bet pasakykite”, pa
klausi jis redaktoriaus, “kodėl 
tiek daug skundų mes gauna
me prieš Jūsų laikraštį ir vis 
su tokiais kaltinimais, kad Jus 
remiate Amerikos karo prie
šus? Ar čia yra nesusiprati
mas, ar koks kerštas prieš 
Jus?” Aš išreiškiau tą nuomo
nę, kad tie skundai yra partinių 
musų priešų kerštas. “Vargiai 
galima abejoti”, pasakiau jam, 
“kad musų skundikai yra šąli-

nieko nepaprasto. Pradėdamas 
darbą, aš pareiškiau, kad “Nau
jienos” bus darbininkų organas 
ir tarnaus jiems visiems, neat
sižvelgiant j’ jų nuomonių bei 
įsitikinimų skirtumus. Tą jos 
ir darė. Visi lietuviai darbinin
kai rado “Naujienose” tikrą 
slavo draugą ir užtarėją, ir dėl
to jie, nors toli-gražu ne visuo- 

Naujienų” ra-|qiet sutikdami su redakcijos pa- 
algomis, tolyn vis daugiaus 
lė pasitikėti jomis ir jas rem-

ž'

ti
/ “Naujienos”, be to, tarnavo 
bendram lietuvių visuomenės 
progresui,) kas ne tik ne prieš
taravo jos darbininkiškam nusi
statymui, bet buvo logiška to

nusistatymo išvada. Darbinin
kams, kaipo visuomenės daliai, 
negali būt gera tas, kas eina 
prieš visuomenės gerovę; ir at
virkščiai: pastovios gerovės vi
suomenė tegali pasiekti tiktai 
tuomet, kai ji patikrina geresnę 
ateitį darbininkams. •

šitie įsitikinimai remiasi 
socializmo mokslu, kurį “Nau
jienos” paėmė sau už kelio ro
dytoją. Pasidėkavojant jam, 
“Naujienos” galėjo nuosakiai 
ginti darbininkų reikalus ir 
kartu remti visa, kas dedasi 
prie apšvietos, kultūros ir ma- 
terialės gerovės kėlimo musų 
visuomenėje. —P. Grigaitis.

rednk- 
apie to

įrodyti, 
melagingas, 

rezoliucijos jau 
anglų kaįbon

Pirmojo “Naujieny” Numerio Redakcinis Straipsnys
į i —------ ---

Chicagos Darbininkij
Laikraštis. 1

Štai pirmas naujo lietuvių 
darbininkų^ laikraščio numeris. 
Neabejojame, kad tūkstančiai 
žmonių pasitiks jį diklžiausiir 
džiaugsmu. Visų-pirma — Chi
cagos lietuviai.

Iki šioll čia stigo darbininkų 
reikalams pašvęsto ir darbinin
kų dvasioje vedamo laikrhščio. 
Visi trįs senieji Chicagos sa

lva itraščiai yra svetimi progre
syviam (dadbininkų judėjimui, 
ir net pažangiajam judėjimui 
apskritai.

Tuo tarpu Chicagoje tasai 
judėjimas yra didesnis, negu 
kurioje-nors kitoje Amerikos 
lietuvių jkolonijojie. Klerikalai 
ir tautininkai paliovė lošę čio
nai vadovaujamąją rolę. Tik
tai ačiū tam, kad jie yra susi
organizavę anksčiaus, ir ypač, 
— kad jie ikišiol turėjo savo 
rankose visus dažniaus einan
čius vietinius laikraščius, jie 
galėjo palaikyti plačioj^ •visuo
menėje nuomonę apie save, 
kaipo apie viešpataujančias 
čionykščio judėjimo sroves.

Bet ištiesų, tai jie nebevieš- 
patauja. Didelė žmonių didžiu-

įžymlesnę vietų užima 
senosioms srovėms

*
Nėra reikalo 

“Naujienomis”

kad aš jau galutinai parsidavęs 
imperializmui, .ir davė man, prie 
visų kitų titulų, dar- ir “guber
natoriaus ideologo” vardą.

Aišku, kad tas šposas su ma
no paskyrimu į gubernatoriaus 
komitetą ir buvo padarytas tuo 
tikslu, kafd davus bolševikams 
naują argumentą prieš socialis
tus, susispietusius apie “Nau
jienas”. • ' •.

Beti daug aršesnių šposų 
“Naujienoms” darydavo kleri
kalai. Ąugščiau1 minėjau, kad 
“Naujienos” buvo nuolatos 
skundžiamos valdžiai. . Tų skun
dikų vardus vargiai kada nors 
bus galima patirti, bet jų plau
ką pažinti buvo nesunku*

Tuo laiku, kai Amerika {sto
jo į karą,^Lietuva buvo po vo
kiečių okupacija. Okupantų 
valdžia ėmė sėbtautis su Lietu
vos klerikalais ir pastarieji su
manė paversti Lietuvą “nepri
klausoma krikščioniška valsty
be, amžinais ryšiais sujungta 
su Vokietija”, žemaičių vys
kupas Karevičius važinėjo į Vo
kietija tartis apie šitą sumany
mą su kancleriu ir katalikų Cen
tro vadais reichstage. Prieš šitą 
Lietuvos klerikalų politiką 
“Naujienos” vedė smarkią agi
taciją savo skiltyse ir, per Chi
cagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybą, draugijose. .'»■

Kaip tjk tuo klausimu pasiro-

naujas, 
griežtai priešingas judėjimas, 
kurs jau i “ 
kad jisai savo šalininku skai- 
čiirtn ir savo įtekme į minias 
gali drąsiai lygiu ties' su kleri
kalų ir tautininkų judėjimais, 
sudėtais j daiktą.

Tas* skaitlingas lietuvių 
sluogsnis, kuiris neišsitenka 
siaurose klerikalų ir tautinin
kų judėjimo vėžėse, ir pirmo
je eilėje — ta jojo dalis, kuri 
jau sutepėjo išdirbti savitą ideo
logiją ir sutverti savitas orga
nizacijas, “Naujienose” įgyja 
savo spaudos organą.

“Naujienos” yra PROGRE
SYVUS 'laikraštis. Jisai pasi
ryžęs tarnauti tiems žmonėms, 
kurie mato savo išganymą ne 
praeities gaivinime ir ne da
barties gyvenime, bet ateities 
tvėrime.

“Naujienos” yra SOCIALIS- 
TIŠKAS laikraštis. / Jos įsitiki
nusios, kad dabartinę visuo
menės 
kitokia, socializmo7 tvarka. Tą 
visuomenės atmainą įvykins 
supratuteioji savo reikalus ir 

tusioirganizavuSiolj'i darbininkų 
klesa. Ir įvykinus ją, ji suteiks 
sau ir visai žmonių visuome
nei tikrai kultūringo gyve
nimo ir laisvo plėtojimosi są
lygas.

Darbo žmonių kilme, susiprar 
time ir vienybėje yra geriausios 
ateities viltis. Todėl “Naujie
nos” rems visą, kas darbininkus 
veda prie gerovės, kas juos vie
nija ir šviečia, ir kovos su visa, 
kas temdina jųjų susipratimą, 
kas ardo jųjų vienybę, kas silp
nina jųjų energiją.

Po šitais “Naujienų” credo 
principais pasirašys tuo tarpu 
tiktai dalis tųjų Chicagos lietu
vių, kurie jau nebenori eiti iš- 

jame nėra vien su trumparegiais praeities

šiandįen tiek stiprus,

kad dabartinę visuo- 
tvarką ateityj pakeis 

na tvarka. Tą

ir dabarties idealizuotojais. Bet, 
į tai nežiūrint, jos atstovaus 
progresyvei platesnėje to žo
džio prasmėje Chicagos visuo
menei.

Ir tie lietuviai darbininkai, 
kurie dar nėra įstoję į socialis
tų eiles, ras jose ištikimą drau
gą ir patarėją: dėl tos paprastos 
priežasties, kad jie visi yra tos 
pačios klesos nariai, kaip ir tie, 
kurie jau stovi po socializmo 
vėliava.

Socialistus darbininkus ski
ria nuo ne socialistų darbinin
kų, apskritai imant, ne tikrieji, 
tik menamieji arba išsvajotieji 
reikalai; tiktai įvairus tų reika
lų supratimas.

Ir socialistų ir nesocialistų 
darbininkų judėjimas yra toks- 
pat. Kaip vienus, taip kitus 
išpaudoja kapitalas. Kaip vie
niems, taip ir antriems rupi 
turėti geresnės darbo sąlygos 
ir daugiaus. kultūros pramogų 
savo gyvenime. Tiktai kaip 
įgyti tą darbo sąlygų pagerini
mą, kaip prieiti prie tų kultūros 
pramogų, jie supranta ne vie
nodai.

Socialistų siulomasai kelias 
veda tiesiausiu ir lengviausiu 
budu prie tikslo. Todėl darbi
ninkų minia ilgą laiką negali 
lakytis ištolo nuo jojo. Net ir 
tada, kada ji yra patekus po į- 
tekme priešingųjų darbininkų 
judėjimui srovių, svarbesniuo
se kovos momentuose ji stoja 
greta su socialistais.

Šitas kasdieniniame gyveni
me nuolatos patiriamas faktas 
įtikina mus, kad ir svetimųjų 
idėjų tinklu pagautieji darbi
ninkai nėra amžinai pražuvę so
cialistų judėjimui žmonės. An- 
kščiaus ar vėliaus jie turf būti 
musų pusėje. O ką jau kalbėti 
apie tuos žmones, kurie stovi 
ant pusiaukelės prie socializmo.

“Naujienos”, gindamos darbi
ninkų reikalus, gins kartu ir so
cialistų ir nesocialistų darbinin
kų reikalus. Tiktai tvirčiausią 
paramą SAU josios turės tuose 
lietuvių darbininkuose, kurie 
jau suprato socializmo mokslą 
ir sąmoningai stengiasi įvykin
ti gyvenime jojo idėjas.

“Naujienos” tečiaus tarnaus 
ne tiktai vietiniams lietuvių 
darbininkams. Savo špaltose 
jos daug vietos paljks ir visų 
Amerikos lietuvių reikalams.

Jos mato savo užduotį tame, 
kad padarius pradžią nuodug
niam ir sistematiškam šios ša
lies politikos partijų ir unijų 
santikių gvildenimui. Jais šian
die jau labai įdomauja lietuviai 
darbininkai visuose Suvienytų 
Valstijų miestuose; bet dau
giausia tur būt Chicagoje. čia 
tečiaus randasi kuone patogiau
sios tų klausimų tyrinėjimui 
sąlygos, nes Chicaga tolyn da
rosi vis įžymesnis visos šalies 
politikinis ir ekonominis cent
ras. . ,

Spėkos, kurios yra susispietu- 
sios apie “Naujienas”, duoda 
drąsas tikėti, kad šis naujas 
laikraštis trumpu laiku virs 
vienu svarbiausiųjų Amerikos 
lietuvių darbininkų švietimo ir 
kovos įrankiu.

“Naujienų” Redaktorius
P. Grigaitis,
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Dešimties Metų Sukaktuvių 
Naujienų Gyvenime Sulaukus

šeštadienis, Kovas 8, 1924

Svarbesnieji įvykiai, pažimėjimai ir įspūdžiai
Iiu»o J. šmotelis. d

“Naujienos” šiandie jau de
šimties metų! Jeigu lyginti 
“Naujienų” gyvenimų zžmo
gaus gyvenimui, jų amžius bu
tų lygus dešimties metų mer
gaitei. Ale su “Naujienomis” 
yra kitaip. Jos gimė subrendu
sios. Per tų dešimtį metų jos, 
žinoma, dar labiau subrendo, 
surimtėjo ir išsitobulino. Ir 
dabar jos yra pilnametės.

Peržvelgus tuos dešimtį me
tų “Naujienų” gyvenimo, atsi
minus visus pergyventus įspū
džius, visus malonumus ir bė
das, šiandien jauti butiniausį 
reikalų pasidalinti savo a jus-, 
mais ir įspūdžiais su visais 
“Naujienų” skaitytojais ir 
draugais. Man, kaipo pasto
viam “Naujienų” . šeimynos 
nariui, “Naujienos”, žinoma, 

yra'labai artimos, o . jų gyveni-i 
nias įdomus. Bet aš žinau1, kad* 
jų gyvenimas yra įdomus ir 
tiems žmonėms, kurie nėra 
taip artimi “Naujienų” šeimy
nos nariai, kurie tečiaus jau
čia savyje neapsakomai didelį 
prisirišimų prie “Naujienų” ir 
“Naujienos” yra jiems būti
niausia ir nepakeičiamu daly
ku kasdieniniame, gyvenime. 
Turėdamas tatai omenėj jauti 
žmogus, kad daryti peržvalgą 
dešimties metų “Naujienų” gy
venimo sukaktuvių yra netik 

‘ reikalas, o ir smagumas.

Darbo pradžia.

Kalbos ir sumanymai. /
Prieš dešimtį metui lietuviš

koji Chicaga išrodė visai ki
taip. Buvusieji 
vių savaitraščiai 
atitiko 
Jausta 
raščio,

Darbas organizavimui nau
jos bendrovės sekėsi gerai. Vi
sa, ko reikėjo, tai sušaukti 
kuopos narių susirinkimų, per
statyti jiems reikalų, ir Msi 
pasirašė peticijų prisižadėdar 
mi imti tam tikrų skaitlių Še
rų ir sumokėti tam tikrų su
mų pinigų. Žinoma, kai- prisi
ėjo mokėti, pinigus, pasidarė 
sunkiau: kiekvienas stengėsi 
agituoti kitus, o pats kuo ma
žiausia prisidėti pinigiškai. Su
prantama, .bu*vo ir tokių, kurio 
savo prižadus pilnai išpildė.

Apie sausio mėnesį, 1914 m., 
bendrovė tapo sukurta ir pa
vadinta “Naujienų fBendrovė.”

Laikraščio Vardų sumanė d. 
Kl. Jurgelionis. Jis nurodė, kad 
geresnio vardo, \ kaip “Naujie
nos,” kuris galėtų turėti pasi
sekimo, negali būti. “Naujie
nos” —* tąi tikras laikraščio 
vardas, kuomet v i šok i kiti taU-( 
tiški, ar radikališki vardai tan
kiai esti laikraščiui tikra pra- 
lutiin. Kl. Jurgelionio suma
nymas pasirodė praktiškas. 
To sumanymo praktiškumas 

toliaus vis labiaus pasitikri
ni: “Naujienos” šiandien gar
bingos ne tik turiniu, raštais, 
) ir savo vardu*.

Nuo pirmo bendrovės susi
rinkimo Jiki 
“Naujienų” 
netoli 
per tų 
irovės 
abiau
laikraščio dar laibiau: prasiplė
tė.

išleidau i|i pirmo 
numerio 
mėnesių
“Naujienų” Ben-

praėjo
laiko irporą

laikų
dalininkų skaičius dar
paaugo ir idėja naujo

tuomet lietu- 
perdaug ne

lietuvių reikalams, 
didelė stoka tokio laik- 
kUris visų lietuvių, ypa- 
kaipo lietuvių ir darbi- 

gyvenimą atvaizduo-

Nepasiganedinimas

o

ninku, 
tų ir jų dvasinius reikalus ap
rūpintų.
esamais laikraščiais buvo įpu
čiamas tarp visų žmonių,
tarp darbininkų-socialistų dar 
laikais buvo nemažai, jų 
laikais bubvo nemažai, jų 
ka darbininkuose buvo stam
bi, bet ir jie anuomet stovėjo 
nepergeriausia. Be laikraščio, 
kuris nušviestų jų gyvenimą, 
rodytų jiems kelią, jie nedaug 
tegalėjo nuveikti, ypač apšvie
tus reikaluose, kuriais socia
listai labai rūpinosi.

Tuo klausimu pradėta daug 
kalbėti kuopų ir rajono susi
rinkimuose, ypatingai d. K. 
Gugis, kuris kalbamu laiku 
studijavo teises. Atsimenu, 
kaip jis bent porą sykių ket
virtosios kuopos susirinkimuo
se davė mums nurodymų, ko
kiu būdu organizuoti korpora
ciją, kai reikės laikraštį leisti, 
ir kokio skirtumo esama tarp 
korporacijos ir ko-operacijos.

Pagalios sumanymas steigti 
darbininkišką laikraštį Chica- 
goje susilaukė rimto paremi-’ 
mo. LSS VIII Rajono konfe
rencija, laikyta, rodęs, lapkri
čio mėnesy, išrinko komitetą 
rūpintis perkelti į Ghicagą vie
ną iš rytinių valstijų laikraš
čių, arba įsteigti naują. Į tą 
komitetą tapo išrinkta, rodos, 
penki žmonės, būtent: K. Gu
gis, A. Labs, J. Šmotelis, M. 
D. Cinikas ir nebeatsimenu 
kas dar penktas.

Komiteto noru išsyk buvo ne 
tiek rūpintis steigti naują laik-l 
raštj, kiek stengtis perkelti 
vieną iš jau gyvavusių laikraš
čių rytuose, būtent “Laisvę” iš 
Bostono, ar “Pirmyn” iš Miner- 
sville, Pa. Ale abu tiedu laik
raščiu pastatė tokias sąlygas, 
kad jų perkėlimas pasirodė ne
galimas. Kai derybos su rytie
čiais galutinai pairo, tada nu
tarėme steigti bendrovę ir leis
ti naują laikraštį.

įta-

Steigiamoji puota.
Į Jau pyrm^ “Naujienų” nu- 
I ne ris buvo rengiamas spaudai, 
I tada atvyko pas mus P. Gri- 
I ųaitis, o jo pasitikimu! suren- 
I ųėine puotų. Tai buvo, kaip ir 
teigiamoji puota. Į tų puotų 
be artimųjų “Naujienų” Bend
rovės rėmėjų ir kūrėjų priį>U-

I 70 ir Kl. Jurgelionis, kaipo ar- 
| imas Grigaičio draugas, ir a. 
11. p. Šernas. ' • .

K. Jurgelionio santikiai su 
'očiaiistais tuo laiku buvo blo- 

| gi. Atsimenu, kaip tūli mu> 
dškiai karšto kraujo draugai 

I vos nesuardė pačių puotų, ir tik 
I tčiu d. Grigaičiui “sukilimas” 

lapo nuslopintas. Mat Jurge
lionis buvo kaž-kų prieš socia
listus pasakęs, o mes tuo jo pa- 

I sakymu jautėmės įžeisti ar už- 
I gauti. Taigi piktumas taip ir 

ūmojo musų širdyse, kol galų 
gale persitikrinome, kad Jur- 

Į jdlionis yra “ail right.” Toje 
I puotoje šiam persitikrinimui 
I buvo pradėta pradžia, • bet po 
Į tol dar ėmė daug laiko iki vi

sai susidraugavome.
Jau iš pasakytų kalbų ir lin

kėjimų naujam laikraščiui bu
vo numatomas didelis žmonių 
pritarimas. Visi kalbėjo, kad 
“Naujienoms” matosi labai 
gera ateitis, ir kad “Naujie
nos” o ne kas kitas sugebės 
pirmiausia tapti dienraščiu. 
Net ir senelis šernas,. kuris tuo 
laiku dar tebebuvo vyriausiu 
“Lietuvos” redaktorium, pasi
rodė labai optimistiškas ir pa
reiškė, kad iš visų laikraščių 
tik “Naujienoms” yra lemta 
pasiekti augščiausio * • laipsnio 
lietuvių laikraštijoj, o ne ki
tam kuriam laikraščiui. 9

Pati puota, reikia pasakyti, 
buvo ne puikiausia: suvalgėme 
po keletą sendvičių, atsigėrė
me alaus, ir viskas — nieko iš
kilmingo, nieko įstabaus nepa
sirodė. TąSyk lietuviai, tiesų 
pasakius, nė nebūtų drįsę eiti 
į viešbutį puotos kelti. Tai bu
vo skaitoma buiržitaziškii ir 
nepritartina. Paprastumas imtis 
tųsyk labiau1 patenkino.

uoms” žinias ir straipsnius: vie-btinimui ir palaikymui, 
name ofiso krašte buvo augš- 
tas stalas, paprastai vartoja
mas raštvedžių, kurie turi 
daug vaikščioti ir rašyti stati, 
ir prie to stalo Jurgejionis sto
vėdamas rašydavo per dienų 
dienas ir skaitydavo korėktas. 
Jei dabar šitokiomis sųlygoihis 
“■Naujienų” darbininkams rei
kėtų padirbėti bent vienų die
nų, tai, nėra abejones, — ge- 
neralis streikas įvyktų*

Negerai buvo ir vedėjui. Ir 
jam reikėjo kęsti, nežiųrint ar 
juo buvo p. Ilgaudas, ar p. Gu- 
gis. Jie tankiai netekdavo kan
trybės. )! ■ .

“Naujienų” Bendrovė turėjo 
išrinkusi penkiolikų direktorių. 
Visi tie direktoriai jautėsi esu 
gaspadoriai, ar kaip jie saky-į 
davo, “visuomenės išrinkti 
žmonės”, skaičiusieji savo pa
reiga kontroliuoti biznio vedė
jų ir dabot jo idarbą. Ateina, 
būdavo, direktorius į spaustu
vę, patėmijo kai kų, pastebėjo 
kur nors negerai padėtų daly
kų, pamalė kur geros popicros 
šmotelį pamestų, kai kada ko
kį spaudos darbą sugadintų, 
tuoj ir duoda “peklos” vedoj im 
arba, jei vedėjas nepaiso, pa
duoda didelį skundų direktorių 
susirinkimtfi, • o susirinkimas 
svarsto didelį papeikimų vedė- • • • . X
JUL /

Jei kurio direktoriaus skun
das direkcijos susirinkime lik
davo atemstas, tas direktorius 
eidavo pas savo brolį šėrimu* 
kų, pas švogėrį šėrininkų, pas 
draugų šėrininkų ir pasakoja, 
kaip kiti direktoriai nežiūri 
“Naujienų” geroves ir nekont
roliuoja vedėjo ar kokio kito 
viršininko. Bet tatai jis dary-» 
dajvo tik geriausiais norais va
dovaudamosi, “Naujienų” Ben
drovės labui
, Deiliei tokių direktorių nebiz- 
nidriškunto kariais reikėdavo 
gerokai pasiginčyti ir hema- 
žai laiko sugaišti. Bet tai bu-.

savotiška mokykla. Tie, ku- 
rupinosi palaikyti vedėjo 

viršininko pusę ir jį apghi- 
stenigdavosi studijuoti biz- 
susipažinlT su visomis ga-

Tarp 
socialistų nepriklausyti naujie- 
niečiams, nesiskaityti “Naujie
nų” Bendrovės dalininkė bū
davo lyg ir kokia geda. Toks 
asmuo buvo skaitomas abejoti
nas ir neištikimas. Gi šitoji 
“Naujienų’, gallybė buvo dide
liu pavojum kiekvienam “Nau
jieji ų” priešui a-r konkurentui.

iDcle/i “Naudelių*’ Įgaflybos 
susirūpino ir buvusieji musų 
draugai bolševikai. Bendrovės 
viduj jų įtaka buvo visai silp
na: jie čia ant vietos turėjo 
vos keletą dalininkų, kuriuos ir 
rūpinosi Įpalaikyti bendrovės 
viduj ar dėl informacijų, ar 
gHįpvimo tikslu,, vienok jie, 
pasinaudodami savo skambiais 
□balsiais ir valandos upu, įsi
gijo didelio pritarimo tarpe 
lietuvių socialistų ir darbinin
kų.

Lietuvių bolševikų centras 
lytuose siuntė į čia visokius 
slapukus po įvairiais svetimais 
vardais, kad kurstytų pritarian
čius bblešvikams “Naujienų” 
Bendrovės dailininkus Organi
zuotis ir paimti “Naujienas” į 
savo rankas. ,Ir jie. veikė čia! 
Nebuvo atlaikyta nė vieno su
sirinkimo, ar viešo, ar .draugys
tės, kuriame jie prie progos

Pirmas “Naujienų” numeris.
Suorganizavę bendrovę ir 

sudėję, rodos, apie ketvertą1 
tūkstantių dolerių, nupirkome 
p. Ilgaudo spaustuvę, kuri ra
dosi nelabai patogiam name, 
1841 IS. Halsted St., ir ten Iš
leidome pirmą “Naujienų” nu
merį.

Drg. Grigaitis prieš Jšleisiant 
pirmą numerį buvo vos atvy
kęs ir vos suspėjo parašyti 
Įžengiamąjį straipsnį, o kitą 
dalį laikraščio turėjo pripildy
ti kiti žmonės. Rašėme po bis- 
kį visi: kas kokią žinią gale-' 
jom priduoti, kas straipsndlį 
parašyti —- rašėme ir jautėme, 
kad tai yra musų būtiniausia 
pareiga. Į tą laikraštį mes ga
tavi buvome, kaip poetai sako, 
savo širdį įdėti. Dirbome kiek 
galėdami. Gnei^ois, pasišven
timo mums netruko. Ko mums. 
trUko, — tai reikiamo patyri
mo, ir dabar, po dešimties meH 
tų» paėmus pirmą “Naujienų” 
numerį, tas musų neprityrimas 
yra aiškiai pastebiamas.

Bet pasirodo, kad jau ir ta
da mes buvome neblogi biz
nieriai. Pirmas “Naujienų” nu
meris išplatinta tiek, kad jau 
iš syk laikraštis pasidarė gar-j 
sus ir kalbos apie gimimą “Nau-.i 
j ienų” plėtėsi lyg gaisras.
Ką kiti sakė apie “Naujienas”.

.<» f Į į

Naujoji Chicaga pasitiko 
“Naujienas” su išskėstomis 
rankomis. Kiekvienas “Naujie
nų” Bendrovės dalininkas dė
jo visas pastangas, kad “Nau- 
j ienos” pasiektų kuo daugiau
sia žmonių, o žmonės, naujo
sios dvasios šalininkai, tartum | 
augti suaugo 
mis.” >'

Bet senoji Chicaga visai ne- 
priclanikiai pasitiko jas. įGyva- 
vusieji laikraščiai, tiesa, ne- 
daUg domės kreipė, nes jie ma
nė, kad “Naujienos” niekuo
met negalės būt pavojingu 
jiems konkurentu, kad jų lei
dėjai greitu laiku atšals ir pa- 
srtrauks diskredituodami pa
tys save, ir daugiau apie laik- 
raštį nebesvajos. Jie iš patyri-1 sįanijjcsnis laimėjimas ar biz
nio žinojo, kad laikraščio lei
dimas yra sunkus ir neapsi
mokantis darbas. Laikraščius 
gailėjo išlaikyti tik bankieriai 
ar šiaip pasiturinti's žmonės, 
turėjusieji tokį biznį, kurį ga
lėjo laikrašty skelbti ir dides
nį biznį daryti.

Naujoji Chicaga tečiaus pa
sirodė gaivingesnė: ji augo ir 
stiprėjo, o su ja stipkjo ir 
“Naujienos.” šiandien senoji 
Chicaga menkai bėra panaši į 
tą, kokia buvo pirm dešimties 
metų, ir senosios Chicagos pi
liečiai' tur būt šiandien stebisi 
ir savo akimis netiki matyda
mi šitokias permainas.
Darbas, pasisekimai ir kliūtys.

Į trumpą laiką “Naujienos” 
pasidarė tokiu stambiu ir po
puliariu laikniščiu, kad su juo 
turėjo skaityti^ Įr? di/džiaušieji 
jų priešai. “Naujienų” augi
mas buvo nepasakomai grei
tas, bet tatai nesidarė savaimi. 
Prie viso to reikėjo .pridėti 
daug-daUg žmogaus darbo ir 
pasiauikavimo.

Spaustuvė, kurioje “Naujie
nos” užgimė, buvo visai neat
sakanti joms vieta: trumpas, 
siauras namelis, perdalytas į 
dvi dali: vienoj tilpo mašinos 
ir sandelis, o kitoj — raštinė 
kokiems trims darbininkams. 
Čia turėjo sutilpti administraci
jos darbininkai, redakcijos dar
bininkai, svečiai, lankytojai ir 
publika. !

Tokiose ąpystovose reikėjo 
dirbti daugiau kaip pusę metų | 
laiko. Bet visi dirbo 
patenkinti. Atsimenu, 

’ J urgelion is rašydavo

vo 
rie 
ar 
ti, 
ni»
limomis is,mi^lkmenom|is, kad 
reikalui esant gailėtų įsišokę! 
sujkritikvJot, jo klaidas ir maši
noj imą ' parodyti. 0 vedėjai ir 
viršininkai stengdavosi būti, 
taip sakant, “up to date,” ir tai 
išeidavo visų naudai.

Būdavo dažnai ir labai ma
lonių valandėlių: kiekviena 
aplaikyta pergalė, kiekvienas

ji augo ir

ino pagerinimas buvo sutin
kamas su didžiausiu džiaugs
mu. Mes nežinojom, kas yra 
nUovarigis, ka’j '^pasitaikydavo 
reikalas kokį nors svarbų Naib 
j ienoms darbų' štliikti; mes ne
paisėme atlyginimo musų pa
keltų išlaidų ar už šiaip kokius 
atliktus darbus? Dirbti “Nau,j 
j ienoms” skaityta pirmutine 
pareiga kiekvienam direkto
riui, Ir nuoširdus, tos pareigos 
atlikimas skaityta dideliu ma
lonumu.

Bolševikai ir kova ąu jais.
“Naujjieno's,

raštis, 
sius, 
čiu.

“Naujienos,” kaipo djienraš- 
tis pasitiktaz su dar didesniu 
skaitytojų 
labiau jos 
nėmis.

Ne visi

kaipo (savait
ėj o apis penkis mene- 

Po to jos tapo dienraš-

prijautimu, ir dar 
susigyveno su žmo-

ir ‘buvo 
kaip KL 
“Naujie-

tečiaus skaitytojai 
buvo prisirengę * 
skaitymui. Pradėjus leisti dien
raštį, teko išgirsti daug nusi
skundimų iš skaitytojų pusės, 
kad dienraščio jiems yra per
daug. Įpratus skaityti laikraš
tį sykį į savaitę, kai kuriems 
rodėsi, jog skaitydami kasdien 
jie turi nuostolio, \ies negali 
perskaityti nė pusės raštų, o 
mokėt reikia už viską. Tas 
ūpas betgi greitai pasikeitė ir 
be ' kasdieninių “Naujienų” 
žmones nebegalėjo apseiti,'kaip 
ir be reikalingtiaulsio jiems’ 
daikto.

“Naujienoims” virtus dien
raščiu, direktoriuose atsirado 
dar didesnio pasišventimo ir 
noro dirbti to laikraščio išma

(Mėnraščio

j ienas.” Buvo laikai, kada 
“Naujienos” ir jų redaktorius 
d. Grigaitis pasidarė svarbiau
siu branduoliu visų kalbų ir 
diskusijų Chicagoje. Bet apie 
tą nėra reikalo kalbėti. Tai at
simena kiekvienas, kas tuo lai
ku gyveno Amerikoje ir turėjo 
ryšių su viešu gyvenimu. Apie 
bolševikus bus žingeidu žinoti, 
kaip jie veikė Bendrovės vidų

direkcijoj., Ir apie tai papa
sakosiu. '

Kaip žinoma, kai kurie socia
listai pasidavė ibolšcvikams, 
kai kurie ne, o vėl kiti net tie
siog sužvėrėjo. Tokių sužvėrė- 

• ‘jusiu bolševikų '♦‘Naujienų” 
bendrovės dilrckdijoje buvo 
bent keli ir jie ant kiekvieno 
žingsnio trukdė musų darbą ir 
arde ramumą.

“Tikrųįų” bolševikų vienu 
laiku direkčijojė buvo penki, 
būtent: 'Dundulis, Gustaitis, 
Jurgaitis, Simbolis, »Tuskenis ir 
dar keli pritarėjai, iš kurių 
prielankiausiais jiems buvo K. 
Jamantas ir dabar su jais te
begyvenąs. Jie elgėsi direkci
joje taip nepakenčiamai, kaę 
didžiuma direktorių jau buvo' 
netekę vilties atsilaikyti prieš 
bolševikų spaudimą. Direkto- 
iriai tankiai darydavo jiems di
delių nusileidimų ir buvo be
pradedą kalbėti apie atidavimą 
“Naujienų” bolševiktrtus.

Musų laimė buvo tik ta, kad 
tąsyk “Naujienoms” visuomet 
stoįavo pinigų. “Naujienos” 
tais laikais pirkosi namą ir rei
kėjo surinkti nemažai pasko
los, kad tą namą kaip reikiant 
pataisius. Mes, besvarstydami 
finansinius klausimus, patyrė
me, jog tuose klausimuose bol
ševikai yra tylus kaip žemė, ir 
tą savo patyrimų mes tankiai 
panaudodavom nvAnalŠint juos. 
Kaip tik jie imdavo karščiuo
tis ir rėkauti apie politiką, apie 
dienraščio pakraipą ir kitus 
panašius dalykus, mes tuoj pa- 
keldavom klausimą apie 
sus, ir jie nutildavo.

Didžiausia bolševikų bėda 
bUvo ta, kad jie patys 
perdideb žiopliai. Jeigu jie bu- 
;ų buvę gudresni, “Naujienos” 
išandien butų bolševikų orga
nu ar visai jų nebebūtų.

* 
Naujfeniečių pergalė. %

Pagalios bolševikai tapo nu
galėti. Vieni, matydami ne
veiksiu naujieniečių, patys pa

sitraukė, kiti liko prašalinti, 
dar kitų terminas direkcijoj 
pasibaigė. Naujus rinkimus jie 
įaipgi pralaimėjo. Ir taip, vie
las po kito jie išnyko iš “Nau
jienų” direkcijos tarpo. Bolše
vikų rėmėjai, pasilikę vieni, 
irgi turėjo užimti ; kitokią po
ziciją ir prisigerinti naujienie- 
čiams. ' - z •

Įveikus bolševikus ir galuti
nai išvaikius juos ig “Naujie- 
ui” direkcijos susirinkimų, už

stojo kitokie laikai: visi rUpi-

finan-

buvo

nomės iškelti “Naujienų” biz
nį ant augščiausia laipsnio ir 
padaryti “Naujienas” neįveikia
mas jokių atakų, jokių konku
rencijų, neveizint iš kur jos 
kiltų. Tatai mums pasisekė*pil
nai. “Naujienos” šiandien yra 
teįveikiamos, nors palaikymui 
tokio jų tvirtumo ii* reikia pri
dėti .nemažai darbo.

Nauja darbo vaga ir intrigos.
Apvalius “Naujienų” Bend

roves direkciją nuo triukšma
darių bolševikų ir paskyrus 
biznio vedėju dabartinį vedė
jų Kl. Jurgdlionį, biznis ėmė 
eiti visai kitokia kriptimi. Biz
nis pradėjo nešti pastovų ir 
nuolatinį pelną taip, jog kai 
kam tas pasidarė žingeidu, ir 
gimė noras tų biznį paveržti ir 
valdyti jį su pagelba stambių
jų šėrininkų.
. Valdyti ir vesti korporacijos 
biznį taip, kad korporacija ir 
šėrininkai turėtų iš to naudos, 
yra labai ^pagirtinas dalykas, 
bet kada paveržimas yra vyki
namas su skriauda bendrovei, 
—7 toks darbas yra peiktinas. 
Didžiuma dabartinių direkto
rių, jau patyrusioj! “Naujienų” 
reikaluose žmonės, nepaklausė 
mažumos reikalavimų ir tuo 
prasidėjo ,nauja kova ir nauji 
nesutikimai.

Reikia pasakyti, kad kol 
“Naujienose” jausta stoka pi
nigų ir biznis menkesnis, ne
buvo gųiliima rasti žmogaus, 
kuris norėtų Užimti biznio ve
dėjo vietą. Dabar gi kandida
tų atsirado daugiau, negu rei
kia. Ale tie kandidatai taip ir 
pasiliko kandidatais iki 
dienos.

Trockis, Schcidemanas, ar ki
tas koks asmuo, bet svarsto
ma, kaip išplėsti ^ą ar kitų 
biznio šakų, idant ji bendro
vei pelnų u oštų;, kaip pagerinti 
biznį abelnai; žodžiu, tik biz
nio dalykai ima domės diręk- 
cijos susirinkimuose.

Taip elgiantis. galima labai 
gerai sugyventi, nes bizniški 
reikalai verčia šaltai protauti 
ir į klausimus tinkamai įsigi
linti.

“Naujienų” biznio vedėjai.
Nuo įsteigimo “Naujienų”

si o s

dar

ap- 
de-
ne

Teismai.
Iš susikirtimų (iz viršinin

kystę prasidėjo teismai. P. K 
Jamantas ‘ prigimdytas tų žmo
nių, kurie geidė tapti “Naujie
nų” vedėjais, apskundė dabar
tinius “Naujienų” vedėjus teis
man ir tas teismas dar'eina iki 
šios dienos. Viena byla pradė
ta sausio menesyje, 1920, 
nežinia kada pasibaigs.

Toji byla skundėjui ir 
skųstiesiems jau kainavo 
šimts tūkstančių dolerių ir
gerumu jau nebegialima jos už
baigti, nors ir abi pusi to nori.

Tas pats žmogus yra užve
dęs prieš “Naujienas” ir dau
giau bylų, veik po vieną bylą 

Xiž kožna paminėjimą jo var- 
dę* “Naujienose”, ir nežinia 
kiek dar u.žves>.

Visos šios bylos teismuose 
butų menkniekis, jei nebūtų 

vienos bylos prieš pamatinį 
bendrovės dalyką, būtent, by
los dėl panaikinimo (pataisos 
prie bendrovės čarterio. ši by
la sulaiko bendrovės žygius ir 
neleidžia mokėt dividendų 
liniukams.
Dabartinių laikų santikiai 

biznio .supratimas.

Kaip ' sakiau, susipykus 
dviems grupėms už valdymą 
“Nauijiienų,” tarp penkioilikos 
direktorių įvyko skilimas: 8 
pasiliko prie “Naujienų” rėdy
mo, o 7 susibuf-ė į griežtą opo
ziciją. Vieni opozicijos nariai 
pasirodė labiau atkaklus, kiti 
menkiau, bet per tūlą laiką 
draugingumo ryšiai tarp tų 8 
ir 7 žmonių buvo nutrukę.

Faktiški “Naujienų” vedė
jai dabar yra sekami žmonės:

P. Galskis, Prezidentas.
J. Šmotėlis, sekretorius.
A. Žymontas, iždininkas.
Kl. Jurgelionis, biznio ved.
Jull. l^idkevičius', direktorius. 
Pau'l Miller, direktorius.
A. Kemėža, direktorius.
K. Gugis, advokatas.' x
A. Lecliavičius, direktorius.
Paskutinis direktorius iš- 

pradžių buvo prisidėjęs prie 
opozicijos, ale vėliaiVs, įsigijęs 
kitokį suprasimą}, arba pama
tęs opozicijos neteisingumą, 
nesąžiningumą sugrįžo vėl pas 
mus.

Santikiai tarp šitų direktorių
• (I'

yra draugingi ir geri. Ųizniškas 
, ų supratimas taipgi- pakitėjo 
ir pasigilino. Jau dabar susi
rinkimuose nebesvarstomi, kas 
yra geresnis darbininkų klasei:

dar

ir

simainė šeši biznio vedėjai. 
Pirmutinis buvo J. Ilgaudas, 
vienas geriausių lietuvių spau
stuvininkų Amerikoje. Jis ve
dė “Naujienų” reikalas visai 
neilgai. Del silpno Bendrovės 
finansinio stovio pradžioje ir 
<lcl jo asmeniškų reikalų ne
tvarkos, jis neilgai galėjo tar
naut Bendrovei ir jo dideliais 
gabumais spaustuvės reikaluose 
Bendrovė negalėjo pasinaudoti. 
Apleidęs f ‘Naujienas” p. Ilgau- 
das apleido ir savo amatų.

Pasitraukus 11 gauduti, vedė
jo vietų užėmė K. Gugis, tuo 
laiku buvęs Bendrovės prezi
dentas. Jisai nebuvo spaustu
vininkas, tame darbe jokio pa
tyrimo neturėjo, bet biznį ve
dė gerai. Neveizint didelės ka
pitalo stokos, visų kliūčių ir 
trukumų, janį adminįstraujant 
“Naujienos” 'žymiai sustiprėjo 
ir išsiplatino. Pagalios prieš jį 
sukilo direktoriai ir jis turėjo 
rezignuoti. Priežastis sukilimo 
prieš jį buvo ta, kad Bendro
ves taisyklės (By Laws) drau
dė apmokamiems Jdarbilun
kams būti direktoriais. Tuo pa
siremdami direktoriai vertė jį 
pasitraukti iš vienos ar kitos 
vietos. Jis pasitraukė iš vedėjo 
vietos, o pasiliko direktorium.

Po GUgio, vedėjo vietų užė- 
. mė A. Petraitis, kuris buvo 
opozicijoje prieš Gugį. Reikia 
pasakyti, kad tas žmogus buvo 
prasčiausias vedėjas iš visų.. Ji
sai administratoriavo neilgai. 
Per vąšą savo administratorįa* 
vimo laikų jis nepadarė jokio 
progreso (kažin-kas yra pasa
kęs, kad muses iš ofiso išmau
dęs), ir pastebėjęs direktorių 
susirūpinimų pasitraukė iš vie
tos, palikdamas “Naujienas” 
daug blogesnėje padėty, negu 
jas rado.

Po to biznio vedėju tapo pa
skirtas Br. Varašius, kuris veik 
nuo pat pradžios “Naujienų” 
susikūrimo buvo knygvedžiu. 
Ponas Varašius gavęs tokį di
delį paaukštinimų dėjo visas 
pastangas, kad “Naujienų” biz- . 
nį pastačius ant ^geriausių pa
matų, ir, tiesa, nemažai page
rinimų jis įvedė. Toj Vietoj jis 
dirbo apie porų metų laiko ir 
paskui atsisakė užleisdamas 
savo vieta P. Montvilai, c-

Ponas Montvilas administra
toriavo prie labai blogų aplin
kybių, būtent tada, kai siautė 
bolševikai ir “Naujienos” kė
lėsi į savo namų, kuriame da
bar gyvena. P. Montvila yra 
geras spaustuvininkas, bet kai
po egzikutyvis asmuo pasiro
dė esąs silpnokas ir dėlto ne
ilgai įeįstengė vesti “Naujie
nų” biznio reikalus. Visgi lai
ke Montvilos administratoria- 
vimo finansinė “Naujienų”* pa
dėtis daug pagerėjo.

Apie rUgpiutį mėnesį, 1919, 
biznio vedėjo vietų užėmė d. 
Kl. Jurgelionis, kurs ir dabar 
čia tebėra. Kl. Jurgelionis pa
sirodė gabiausius biznierius iš 
visų kitų ir jis pastatė “Naujie
nų” biznį ant tikrai bizniškų 
pamatų. Nežiūrint to, kad dar
bininkų algos laike jo admi
nistracijos pakilo apie 75%, 
“Naujienos” per visus tuos me
tus davė nemažai pelno ir pra
turtėjo.

v .(Tą$a ant 3-čio pusi.)

Skaitykit ir platinkit 
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Dešimties Metų Sukaktuvių 
Naujienų Gyvenime Sulaukus

Svarbesnieji įvykiai, pažimėjimai ir įspūdžiai

“Naujienos” šiandie jau de
šimties metų! Jeigu lyginti 
“Naujienų” gyvenimą žmo
gaus gyveaiimui, jų amžius bu
tų lygus dešimties metų mer
gaitei. Ale su “Naujienomis” 
yra kitaip. Jos gimė subrendu
sios. Per tą dešimtį metų jos, 
žinoma, dar labiau subrendo, 
surimtėjo ir išsitobulino. Ir 
dabar jos yra pilnametės.

Peržvelgus tuos, dešimtį me
tų “Naujienų” gyvenimo, atsi
minus visus pergyveptus įspū
džius, visus malonumus ir bė
das, šiandien jauti butiniausį 
reikalą pasidalinti savo a jua
niais ir įspūdžiais su visais 
“Naujienų” skaitytojais ir 
draugais. Man, kaipo pasto
viam “Naujienų” šeimynos 
nariui, “Naujienos”, žinoma, 

yra dabai artimos, o jų gyveni-;, 
mas įdomus. Bet aš žinau, kad1 
jų gyvenimas yra įdomus ir 
tiems žmonėms, kurie nėra 
taip artimi “Naujienų” šeimy
nos nariai, kurie tečiaus jau
čia savyje neapsakomai didelį 
prisirišimą prie “Naujienų” ir 
“Naujienos” yra jiems būti-. 
niausiu ir nepakeičiamu daly
ku kasdieniniame, gyvenime. 
Turėdamas tatai omenėj jauti 
žmogus, kad daryti peržvalgą 
dešimties, metų “Naujienų” gy
venimo sukaktuvių yra netik 
reikalas, o ir smagumas.

Kaibos ir sumanymai..
Prieš dešimtį metų lietuviš

koji Chicaga išrodė visai ki
taip. Buvusieji tuomet lietu
vių savaitraščiai perdaug ne- 

1 atitiko lietuvių reikalams. 
Jausta didelė stoka tokio laik
raščio, kuris visų lietuvių, ypa
tingai kaipo lietuvių ir darbi
ninkų, 
tų ir jų dvasinius reikalus ap
rūpintų. Nepasiganėdinimas 
esamais laikraščiais buvo jau
čiamas tarp visų žmonių, 
tarp darbininkų-socialistų 
laikais buvo nemažai, jų 
laikais bubvo nemažai, jų 
ka darbininkuose buvo stam
bi, bet ir jie anuomet stovėjo 
nepergeriausia. Be laikraščio, 
kuris nušviestų jų gyvenimą, 
rodytų jiems kelią, jie nedaug 
tegalėjo nuveikti, ypač apšvie
tus reikaluose, kuriais socia
listai labai rūpinosi.

Tuo klausimu pradėta daug 
kalbėti kuopų ir rajono susi
rinkimuose, ypatingai d. K. 
Gugis, kuris kalbamu laiku 
studijavo teises. Atsimenu, 
kaip jis bent porą sykių ket
virtosios kuopos susirinkimuo
se davė mums nurodymų, ko
kiu budu organizuoti korpora
ciją, kai reikės laikraštį leisti, 
ir kokio skirtumo esama tarp 
korporacijos ir ko-operacijos.

Pagalios sumanymas steigti 
darbininkišką laikraštį Chica-j 
gojo susilaukė rimto parėmi
mo. LSS VIII Rajono konfe
rencija, laikyta, rodęs, lapkri
čio mėnesy, išrinko komitetą 
rūpintis perkelti į Chicagą vie
ną iš rytinių valstijų laikraš
čių, arba įsteigti naują. Į tą 
komitetą tapo išrinkta, rodos, 
penki žmonės, būtent: K. Gu
gis, A. Lalis, J. šmotelis, M. 
D. činikas ir nebeatsimenu 
kas dar penktas.

Komiteto noru išsyk buvo ne 
tiek rūpintis steigti naują laik
raštį, kiek stengtis perkelti 
vieną iš jau gyvavusių laikraš
čių rytuose, būtent “Laisvę” iŠ 
Bostono, ar “Pirmyn” iš Miner- 
sville, Pa. AJe abu tiedu laik
raščiu pastatė tokias sąlygas, 
kad jų perkėlimas pasirodė ne
galimas. Kai derybos su rytie
čiais galutinai pairo, tada nu-

gyvenimą atvaizduo-

•o 
dar 
įta- 
įta-

ti naują laikraštį.

Rašo J. šmotelis.

Darbo pradžia.

numerio 
porą mėnesių 
laiką “Naujienų” Ben- 
daliniukų skaičius dar 
paaugo ir idėja naujo

praėjo 
laiko ir

su “Naujieno-

kaip tūli mu-,

Darbas organizavimui nau
jos bendrovės sekėsi gerai. Vi
sa, ko reikėjo, tai sušaukti 
kuopos narių susirinkimą, per
statyti jiems reikalą, ir yisi 
pasirašė peticiją prisižadėda
mi imti tam tikrą skaitlių Še
rų ir sumokėti tam tikrą su
mą pinigų. Žinoma, kai prisi
ėjo mokėti pinigus, pasidarė 
sunkiau: kiekvienas stengėsi 
agituoti kitus, o pats kuo ma
žiausia prisidėti pinigiškai. Su
prantama, buvo ir tokių, kurio 
savo prižadus pilnai išpildė.

Apie sausio mėnesį, 1914 m., 
bendrovė tapo sukurta ir pa
vadinta “Naujienų {Bendrovė.” 

'Laikraščio Vardą sumanė d. 
Kl. Jurgelionis. Jis nurodė, kad 
geresnio vardo, , .l^aip “Naujie
nos,” kuris galėtų turėti pasi
sekimo, negali būti. “Naujie
nos” — tai 'tikras laikraščio 
vardas, kuomet visoki kiti taU-t 
tiški, ar radikališki vardai tan
kiai esti laikraščiui tikra pra
žūtim. Kl. Jurgelionio suma
nymas pasirodė praktiškas. 
To sumanymo praktiškumas 

toliaus vis labiaus pasitikri- 
ųp: “Naujienos” šiandien ‘gar
bingos ne tik turiniu, raštais, 
j ir savo vardu*.

Nuo pirmo bendrovės susi
rinkimo jiki išleidimai pirmo 
“Naujienų

| netoli 
jer tą 
Irovės 
abiau
laikraščio dar laibiau; prasiplė
tė.

Steigiamoji puota.
Jau jyrm0tj| “Naujienų” nu- 

neris buvo rengiamas spaudai, 
tada atvyko pas mus P. Gri
gaitis, o jo pasitikim ui suren
gėme puotą. Tai buvo, kaip ir 
teigiamoji puota. Į tą puotą 

j oe artimųjų “Naujienų” Bend
rovės rėmėjų ir kūrėjų pribu
vo ir Kl. Jurgelionis, kaipo ar
imas Grigaičio draugas, ir a. 

i. p. šernas.
K. Jurgelionio santikiai su 

ocialistais tuo laiku buvo blo
gi. Atsimenu,
siŠkiai karšto kraujo draugai 
vos nesuardė pačią puotą, ir tik 
įčiu d. Grigaičiui “sukilimas” 
lapo nuslopintas. Mat Jurge
lionis buvo kaž-ką prieš socia
listus pasakęs, o mes tuo jo» pa
sakymu* jautėmės įžeisti ar už
gauti. Taigi piktumas taip ir 
tūnojo musų širdyse, kol galų 
gale persitikrinome, kad Jur- 
jdlionis yra “all right.” Toje 
puotoje šiam persitikrinimui 
buvo pradėta pradžia, • bet po 

dar ėmė daug laiko iki vi
sai susidraugavome.

Jau iš pasakytų kalbų ir lin
kėjimų naujam laikraščiui bu- 

I vo numatomas didelis žmonių 
pritarimas. Visi kalbėjo, kad 
“Naujienoms” matosi labai 
gera ateitis, ir kad “Naujie
nos” o ne kas kitas sugebės 
pirmiausia tapti dienraščiu. 
Net ir senelis šernas, , kuris tuo 
laiku dar tebebuvo vyriausiu 
“Lietuvos” redaktorium, pasi
rodė labai optimistiškas ir pa
reiškė, kad iš visų laikraščių 
tik “Naujienoms” yra lemta 
pasiekti augščiausio * laipsnio 
lietuvių laikraštijoj, o ne ki
tam kuriam laikraščiui. 9

Pati puota, reikia pasakyti, 
buvo ne puikiausia: suvalgėme 
po keletą sendvičių, atsįgėrė- 
mę alaus, ir viskas — nieko iš
kilmingo, nieko įstabaus nepa
sirodė. Tąšyk 'lietuviai, tiesą 
pasakius, nė nebūtų drįsę eiti 
į viešbutį puotos kelti. Tai bu
vo skaitoma buržuaziškft 1r 
rverpi-itartina. Paprastumas ninta 
tąsyk labiau patenkino.

nomos iškelti “Naujienų” biz
nį ant augščiausia laipsnio ir 
padaryti “Naujienas” neįveikia
mas jokių atakų, jokių konku
rencijų, neveizint iš kur jos 
.kiltų. Tatai mums pasisekė*pil
nai. “Naujienos” šiandien yra 
teįveikiamos, nors palaikymui 
tokio jų tvirtumo b’ reikia pri
dėti nemažai darb6.
Nauja darbo vaga ir intrigos.

Apvalius “Naujienų” Bend
rovės direkciją nuo triukšma
darių bolševikų ir paskyrus 
biznio vedėju dabartinį vedė
ją Kl. Jurigdlionį, biznis ėmė 
eiti visai kitokia kriptimi. Biz
nis pradėjo nešti pastovų ir 
nuolatinį pelhą taip, jog kai 
kam tas pasidarė žingeidi!, ir 
gimė noras tą biznį paveržti ir 
valdyti jį su pagelba stambių
jų šerini nkų. * *
. Valdyti ir vesti korporacijos 
biznį taip, kad korporacija ir 
šėrininkai turėtų iš to naudos, 
yra labai pagirtinas dalykas, 
bet kada paveržimas yra vyki
namas su skriauda bendrovei, 
— toks darbas yra peiktinas. 
Didžiuma dabartinių direkto
rių, jau patyrusieji “Naujienų” 
reikaluose žmonės, nepaklausė 
mažumos reikalavimų ir tuo 
prasidėjo nauja kova ir nauji 
nesutikimai. , *

Reikia pasakyti, kad kol 
'“Naujienose” jausta stoka pi
nigų ir biznis menkesnis, ne
buvo galima rasti žmogaus, 
kuris norėtų Užimti biznio ve
dėjo vietą. Dabar gi kandida
tų atsirado daugiau, negu ręi- 
kia. Ale tie kandidatai taip ir 
pasiliko kandidatais 
dienos.

Tarp 
socialistų nepriklausyti naujie- 
niečiams, nesiskaityti “Naujie>- 
nų” Bendrovės dUlininkū bū
davo lyg ir kokia gėda. Toks 
asmuo buvo skaitomas abejoti
nas ir neištikimas. Gi šitoji 
“Naujienų” -gUlybė buvo dide
liu pavojum kiekvienam “Nau
jienų” priešui ar konkurentui.

'Dele/i “Naujienų” (galybės 
susirūpino ir buvusieji musų 
draugai bolševikai. Bendroves 
viduj jų įtaka buvo visai silp
na: jie čia ant vietos turėjo 
vos keletą dalių inkų, kukiuos ir 
rūpinosi jpaiaikyti bendrovės 
viduj ar dėl informacijų, ar 
Rovimo tikslu,, vienok jie, 
pasinaudodami savo skambiais 
ūbaisiais ir valandos upu, įsi
gijo didelio pritarimo tarpe 
lietuvių socialistų ir darbinin
kų.

Lietuvių bolševikų centras 
lytuose siuntė į čia visokius 
slapukus po įvairiais svetimais 
vardais, kad kurstytų pritarian
čius liblešvikams “Naujienų” 
Bendrovės dailininkus brgan'i- 
zuotis ir paimti “Naujienas” 
savo rankas. ,Ir jie. veikė čia 
Nebuvo atlaikyta nė vieno su
sirinkimo, ar viešo, ar .draugys
tės, kuriame jie prie progos 
nebūti^ nekalbėję prieš “Nau
jienas.” Buvo* laikai, kada 
“Naujienos” ,ir jų redaktorius 
d. Grigaitis pasidarė svarbiau* 
siu branduoliu visų kalbų ir 
diskusiją Chicagoje. Bet apie 
tą nėra reikalo kalbėti. Tai at
simena kiekvienas, kas tuo lai
ku gyveno Amerikoje ir* turėjo 
ryšių su viešu gyvenimu. Apie 
bolševikus bus žingeidi! žinoti, 
kaip jie veikė Bendroves vidir 

*— direkcijoj., Ir apie tai papa
sakosiu.

Kaip žinoma, kai kurio socia
listai pasidavė (bolševikams, 
kai kurie ne, o vėl kiti net tie>- 
siog sužvėrėjo. Tokių sužvėrė
jusių bolševikų '♦‘Naujienų” 
bendrovės diilrekclijoije buvo 
bent keli ir jie ant kiekvieno 
žingsnio trukdė musų darbą ir 
ardė ramumą.

“Tikrųįų” ()>ol&vikų vienu 
taiku direkcijojė buvo penki, 
būtent: Dundulis, Gustaitis, 
Jurgaitis, Simbolis,’Tuskenis ir 
dar keli pritarėjai, iš kurių 
prielankiausiais jiems buvo K. 
Jamantas ir dabar su jais te
begyvenąs. Jie elgėsi direkci
joje taip nepakenčiamai, kad 
didžiuma direktorių jau buvo' 
netekę vilties atsilaikyti prieš 
bolševikų spaudimą. Direkto
riai tankiai darydavo jiems di
delių nusileidimų ' ir buvo be
pradedą kalbėti apie atidavimą 
“Naujienų” bolševikaAns.

Musų laimė buvo tik ta, kad 
tąsyk “Naujienoms” visuomet 
stoįavo pinigų. “Naujienos” 
tais laikais pirkosi namą ir rei
kėjo surinkti nemažai pasko
los, kad tą namą kaip neikiant 
pataisius. Mes, besvarstydami 
finansinius) klausimus, patyrė
me, jog tuose klausimuose bol
ševikai yra tylus kaip žemė, ir 
tą savo patyrimą mes tankiai 
panaudodavom numalšint juos. 
Kaip tik jie imdavo karščiuo
tis ir rėkauti apie politiką, apie 
dienraščio pakraipą ir kitus 
panašius dalykus, mes tuoj pa- 
keldavom klausimą apie finan
sus, ir jie nutildavo.

Didžiausia bolševikų bėda 
buvo ta, ' kad jie patys buvo 
perdideili žiopliai. Jeigu jie bu- 
;ų buvę gudresni, “Naujienos” 
išandien butų bolševikų orga
nu ar visai jų nebebūtų.

Naujieniečių pergalė. %
Pagalios bolševikai tapo nu

galėti. Vieni, mątydami ne
veiksią. naujieniečių, patys pa

sitraukė, kiti liko prašalinti, 
dar kitų terminas direkcijoj 
pasibaigė. Naujus rinkimus jie 
;aipgi pralaimėjo. Ir taip, vie
nas po kito jie išnyko iš “Nau
jienų” direkcijos tarpo. Bolše
vikų rėmėjai, pasilikę vieni, 
irgi turėjo užimti (kitokią po
ziciją ir prisigerinti naujienie- 
čianus. ' - z ’

Įveikus bolševikus ir galuti
nai išvaikius juos iš “Naujie
nų” direkcijos susirinkimų, už- 
stojo kitokie laikai; visi rupi-

uoms” žinias ir straipsnius: vie-Minimui ir palaikymui, 
name ofiso krašte buvo augš- 
tas stalas, paprastai vartoja
mas raštvedžių, kurie turi 
daug vaikščioti ir rašyti stati, 
ir prie to stalo Jurgelionis sto
vėdamas rašydavo per dienų 
dienas ir skaitydavo koroktas. 
Jei dabar šitokiomis sąlygoihis 
“Naujienų” darbininkams rei
kėtų padirbėti bent vieną die
ną, tai, nėra abejonės, — ge- 
neralis streikas įvyktų.

Negerai buvo ir vedėjui. Ir 
jam reikėjo kęsti, nežiųrint ar 
juo buvo p. Ilgaudas, ar p. Gu
gis. Jie tankiai netekdavo -kan
trybės. . .

“Naujienų” Bendrovė turėjo 
išrinkusi penkioliką direktorių. 
Visi tie direktoriai jautėsi esą 
gaspadoriai, ar kaip jie saky- 
davo, “visuomenės išrinkti 
žmonės”, skaičiusieji savo pa- 
reiga kontroliuoti biznio vedė
ją ir dabot jo idarbą. Ateina, 
būdavo, direktorius į spaustu
vę, patėmijo kai ką, pastebėjo 
kur nors negerai padėtą daly
ką, pamatė kur geros popieros 
šmotelį pamestą, kai kada ko
kį spaudos darbą sugadintą, 
tuoj ir duoda “peklos” vedėjui, 
anba, jei vedėjas nepaiso, pa
duoda didelį skundą direktorių 
susirinkimui, • o susirinkimas; 
svarsto didelį papeikimą vedė* 
JU1.

Jei kurio direktoriaus skun
das direkcijos susirinkime lik
davo atemstas, tas direktorius 
eidavo pas savo brolį šėrinim 
ką, paš švogėrĮ šėrininką, pas 
draugą šėrininką ir pasakoja, 
kaip kiti direktoriai nežiūri 
“Naujienų” geroves ir nekont
roliuoja vedėjo ar kokio kito 
viršininko. Bet tatai jis dary-* 
data)'tik geriausiais norais va
dovaudamosi, “Naujienų” Ben
drovės labui.

Ddliei tokių direktorių nebiz- 
nidriškunfo kartais reikėdavo 
gerokai pasiginčyti ir hema- 
žai laiko sugaišti. Bet tai bu-, 

savotiška mokykla. Tie, km 
rūpinosi palaikyti vedėjo 

viršininko pusę ir jį apgin- 
stengdavosi’ studijuoti biz- 
susipažinti ,!šu visomis ga-

Teismai.

iki šios

t
n.;

sikirtimų liz viršinin-

Pirmas “Naujienų” numeris.
Suorganizavę bendrovę ir 

sudėję, rodos, apie ketvertą 
tūkstantių dolerių, nupirkome 
p. Ilgaudo spaustuvę, kuri ra
dosi nelabai patogiam name, 
1841 S. Halsted St., ir ten iš
leidome pirmą “Naujienų” nu
merį.

Drg. Grigaitis prieš dšleisiant 
pirmą numerį buvo vos atvy
kęs ir vos suspėjo parašyti 
Įžengiamąjį straipsnį, o kitą 
dalį laikraščio turėjo pripildy
ti kiti žmones. Rašėme po bis- 
kį visi: kas kokią žinią galė-' 
jom priduoti, kas straipsnelį 
parašyti — rašėme ir jautėme, 
kad tai yra musų būtiniausia 
pareiga. Į tą laikraštį mes ga
tavi buvome, kaip poetai sako, 
savo širdį įdėti. Dirbome kiek 
galėdami. En,eHĮ|ijo<s, 'pasišven
timo mums netruko. Ko mums, 
truko, — tai reikiamo patyria 
mo, ir dabar, po dešimties me-: 
tų^ paėmus pirmą “Naujienų” 
numerį, tas musų neprityrimas 
yra aiškiai pastebiamas.

Bet pasirodo, kad jau ir ta
da mes buvome neblogi biz
nieriai. Pirmas “Naujienų” nu
meris išplatinta tiek, kad jau 
iš syk laikraštis pasidarė gar-į 
sus ir kalbos apie gimimą “Nau-J 
j ienų” plėtėsi lyg gaisras.
Ką kiti sakė apie “Naujienas”.

Naujoji Chicaga pasitiko 
“Naujienas” su išskėstomis 
rankomis. Kiekvienas “Naujie
nų” Bendrovės dalininkas dė
jo visas pastangas, kad “Nau
jienos” pasiektų kuo daugiau
sia žmonių, o žmonės, naujo
sios dvasios šalininkai, tartum | 
augti suaugo 
mis.”

Bet senoji Chicaga visai ne
prielankiai pasitiko jas. Gyva
vusieji laikraščiai, tiesa, ne
daug domės kreipė, nes jie ma
nė, kad “Naujienos” niekuo
met negalės būt pavojingu 
jiems konkurentu, kad jų lei
dėjai greitu laiku atšals ir pa
sitrauks diskredituodami pa
tys save, ir daugiau apie laik
raštį nebesvajos. Jie iš patyri
mo žinojo, kad laikraščio lei
dimas yra sunkus ir neapsi
mokantis darbas. Laikraščiui 
gailėjo išlaikyti tik bankieriai 
ar šiaip pasiturinti's žmonės, 
turėjusieji tokį biznį, kurį ga
lėjo laikrašty skelbti ir dides
nį biznį daryti.

Naujoji Chicaga tečiaus pa
sirodė gaivingesnė: 
stiprėjo, < 
“Naujienos.
Chicaga menkai hera panaši į 
tą, kokia buvo pirm dešimties 
metų, ir senosios Chicagos pi
liečiai tur būt šiandien stebisi 
ir savo akimis netiki matyda
mi šitokias permainas.
Darbas, pasisekimai ir kliūtys.

Į trumpą laiką “Naujienos” 
pasidarė tokiu stambiu ir po
puliariu laikraščiu, kad su juo 
turėjo sikaitytįs) ir- didžiausieji 
jų priešai. ^Naujienų” augi
mas buvo nepasakomai grei
tas, bet tatai nesidarė savulmi. 
Prie viso to reikėjo .pridėti 
daug-dai.lg žmogaus darbo ir 
pasiau/kavimo.

Spaustuvė, kurioje “Naujie
nos” užgimė, buvo visai neat
sakanti joms vieta: 
siauras namelis, 
dvi dali: vienij tilpo mašinos 
ir sandelis, o/kitoj — raštinė 
kokiems
Čia turėjo sutilpti administraci
jos darbininkai, redakcijos dar
bininkai, svečiai, lankytojai ir 
publika..

Tokiose ąpystovoise reikėjo 
dirbti daugiau kaip pusę metų 
aiko. Bet visi dirbo ir buvo 

p£ttenk»nti. kaip KL
Jurgelionis rašydavo “Naujic-

„ ji augo ir 
o su ja stiprėjo ir 

Šiandien senoji

trumpas, 
perdalytas į

trims darbininkams.

VO 
ric 
ar 

Įti,

limomis ‘sm^lkmenom-is, kad 
reikalui esant gailėtų įsišokai 
sukritikUot, jo klaidas ir neži
nojimą * parodyti. 0 vedėjai ir 
viršininkai stengdavosi būti, 
taip sakant, “up to date,” ir ta 
išeidavo visų naudai.

Būdavo dažnai ir labai ma
lonių valandėlių: kiekviena 
aplaikyta pergalė, kiekvienas 
stambesnis laimėjimas ar biz
nio pagerinimas buvo sutin
kamas su didžiausiu džiaugs
mu. Mes nežinojom, kas yra 
nu-ovarigis, ka’j ^pasitaikydavo 
reikalas kokį nors svarbų Nau
jienoms darbą atlikti; mes ne
paisėme atlyginimo musų pa
kaitų išlaidų ar už šiaip kokius 
atliktus darbus. Dirbti “Nau,j- 
j ienoms” skaityta pirmutine 
pareiga kiekvienam direkto
riui, Ir nuoširdus/ tos pareigos 
atlikimas skaityta dideliu ma
lonumu.

Bolševikai ir kova $u jais.
“Naujienos, 

raštis, 
sius, 
čiu.

“Naujienos,’* kaipo djionraš- 
tis pasitiktaz su dar didesniu 
skaitytojų 
labiau jos 
nėmis.

Ne visi
♦ * g .buvo prisirengę dienraščio 

skaitymui. Pradėjus leisti dien
raštį, teko išgirsti daug nusi
skundimų iš skaitytojų pusės, 
kad dienraščio jjems yra per
daug. Įpratus skaityti laikraš
tį sykį į savaitę, kai kuriems 
rodėsi, jolg skaitydami kasdien 
jie turi nuostolio, \ies negali 
perskaityti nė pusės raštų, o 
mokėt reikia už viską. Tas 
ūpas betgi greitai pasikeitė ir 
be ' kasdieninių “Naujienų” 
žmonės nebegalėjo apseiti, * kaip 
ir be reikalingtiaupio jiems' 
daikto).

“Naujienoms” 
raščiu, direktoriuose 
dar diH.e-snio 
noro dirbti to

kaipo isavait- 
ėjo apis penkis mėnę- 

Po to jos tapo dienraš-

prijautimu, ir dar 
susigyveno su žmo-

tečiaus skaitytojai

virtus dien- 
atsirado 
utinio ir 

laikraščio išga

Iš sus 
kystę prasidėjo teismai. P. K 
.Tarnautas prigimdytas tų žmo
nių, kurie geidė tapti “Naujie
nų” vedėjais, apskundė dabar
tinius “Naujienų” vedėjus teis
man ir tas teismas dar*cina iki 
šios dienos. Viena byla pradė
ta sausio mėnesyje, 1920, 
nežinia kada pasibaigs.

Toji byla skundėjui ir 
skųstiesiems jau kainavo 
šimts tūkstančių dolerių ir 
gerumu jau nebegalima jos už
baigti, nors ir abi pusi to nori.

Tas pats žmogus yra užve
dęs prieš “Naujienas” ir dau
giau bylų, veik po vieną bylą 

‘J\iž kožnp paminėjimą jo var- 
i dp; “Naujienose”, ir nežinia 

kiek dar u.žves.
Visos šios bylos teismuose 
butų menkniekis, jei nebūtų 

vienos bylos prieš pamatinį 
bendrovės dalyką, būtent, by
los dėl panaikinimo pataisos 
prie bendrovės čarterio. Ši by
la sulaiko bendrovės žygius ir 
neleidžia mokėt dividendų 
liniukams.
Dabartinių laikų santikiai 

biznio supratimas.
/

Kaip « sakiau, susipykus 
dviems grupėms už valdymą 
“Naujienų,” tarp penkiolikos 
direktorių įvyko skilimas: *8 
pasiliko prie “Naujienų” rėdy
mo, o 7 susibuf-ė į griežtą opo
ziciją. Vieni opozicijos nariai 
pasirodė labiau atkaklus, kiti 
menkiau, bet per tūlą laiką 
draugingumo ryšiai tarp tų 8 
ir 7 žmonių buvo nutrukę.

Faktiški “Naujienų” vedė
jai dabar yra sekami žmonės:

P. Gąlskis, Prezidentas.
J. šmotelis, sekretorius.
A. Žyihontas, iždininkas.
Kl. Jurgelionis, biznio ved.
Juil. Ityidkevičiusi, direktorius. 
Pau’l Miller, direktorius.
A. Kemėža, direktorius.
K. Gugis, advokatas.' x
A. Lechavičius, direktorius.
Paskutinis . direktorius iš- 

pradžių buvo pasidėjęs prie 
opozicijos, ale vėlia'Us, įsigijęs 
kitoMį supraitiimąl, arba pama
tęs opozicijos neteisingumą, 
nesąžiningumą sugrįžo vėl pas 
mus.

Santikiai tarp šitų direktorių 
yra draugingi ir geri. Biz/n iškas 
jų supratimas taipgi* pakitėjo 
-ir pasigilino. Jau dabar susi- 
rinkimuose ncbesvarstoinh, kas 
yra geresnis darbininkų klasei:

dar

ap- 
de-
ne

da-

ir

Trockis, Scheidemanas, ar ki
tas koks asmuo, bet svarsto
ma, kaip išplėsti <ą ar kitą 
biznio šaką, idant ji bendro
vei pelną neštų; .kaip pagerinti 
biznį abęlnai; žodžiu, tik biz
nio dalykai ima domės direk
cijos susirinkimuose.
. Taip elgiantis .galima labai 
gerai sugyventi, nes bizniški 
reikalai verčia šaltai protauti 
ir į klausimus tinkamai įsigi
linti. «

“Naujienų” biznio vedėjai.
Nuo įsteigimo “Naujienų” 

iki šių dienų Bendrovėje per
simainė šeši biznio vedėjai. 
Pirmutinis buvo J. Ilgaudas, 
vienas geriausių lietuvių spau
stuvininkų Amerikoje. Jis ve
dė “Naujienų” reikalus visai 
neilgai. Del silpno Bendrovės 
finansinio stovio pradžioje ir 
xicl jo asmeniškų reikalų ne
tvarkos, jis neilgai galėjo tar
naut Bendrovei ir jo dideliais 
gabumais spaustuvės reikaluose 
Bendrovė negalėjo pasinaudoti. 
Apleidęs “Naujienas” p. Ilgau- 
das apleido ir savo amatą.

Išsitraukus IlgaudUi, vedė
jo vietą užėmė K. Gugis, tuo 
laiku buvęs Bendrovės prezi
dentas. Jisai nebuvo spaustu
vininkas, tame darbe jokio pa
tyrimo neturėjo, bet biznį ve
dė gerai. Neveizint didelės ka- 
pitąlo stokos, visų kliūčių ir 
trukumų, janį administraujant 
“Naujienos” ’ žymiai sustiprėjo 
ir išsiplatino. Pagalios prieš jį 
sukilo direktoriai ir jis turėjo 
rezignuoti. Priežastis sukilimo 
prieš jį .'puvo ta, kad Bendro
vės taisyklės (By Laws) drau
dė apmokamiems tdarbinjn- 
kams būti direktoriais. Tuo pa
siremdami direktoriai vertė jį 
pasitraukti iš vienos ar kitos 
vietos. Jis pasitrguke iš vedėjo 
vietos, o pasiliko direktorium.

Po GUgio, vedėjo vielą užė
mė A. Petraitis, kuris buvo 
opozicijoje prieš Gugį. Reikia 
pasakyti, kad tas žmogus buvo 
prasčiausias vedėjas iš visų. Ji
sai administratoriavo noilgai. 
Per?,vipą savo administratoriau 
vimo laiką jis nepadarė jokio 
progreso (kažin-kas yra pasa
kęs, kad muses iš ofiso išmau
dęs), ir pastebėjęs direktorių 
susirūpinimą pasitraukė iš vie
tos, palikdamas “Naujienas” 
daug blogesnėje padėty, negu 
jas rado.

Po to biznio vedėju tapo pa
skirtas Br. Varašius, kuris veik 
nuo pat pradžios “Naujienų” 
susikūrimo buvo knygvedžiu. 
Ponas Varašius gavęs tokį di
delį paaukštinimą dėjo visas 
pastangas, kad “Naujienų” biz
nį pastačius ant •geriausių pa
matų, ir, tiesa, nemažai page
rinimų jis įvedė. Toj Vietoj jis 
dirbo apie porą metų laiko ir 
paskui atsisakė Užleisdamas 
savo vieta P. Montvilai, v

Ponas Montvilas administra
toriavo prie labai blogų aplin
kybių, būtent tada, kai siautė 
bolševikai ir “Naujienos” kė
lėsi į savo namą, kuriame da
bar gyvena. P. Montvila yra 
geras spaustuvininkas, bet kai
po egzikutyvis asmuo pasiro
dė esąs silpnokas ir dėlto ne
ilgai teįstengė vesti “Naujie
nų” biznio reikalus. Visgi lai
ke Montvilos administratoria- 
vimo finansinė “Naujienų”* pa
dėtis daug pagerėjo.

Apie rUgpiutį mėnesį, 1919, 
biznio vedėjo vietą užėmė d. 
Kl. Jurgelionis, kurs ir dabar 
čia tebėra.. Kl. Jurgelionis pa
sirodė gabiausias biznierius iš 
visų kitų ir jis pastatė “Naujie
nų” biznį ant tikrai bizniškų 
pamatų. Nežiūrint to, kad dar
bininkų algos laike jo admi
nistracijos pakilo apie 75%, 
“Naujienos” per visus tuos me
tus davė nemažai pelno ir pra
turtėjo.

V (Tąęa ant 3-čio pusi.)
■ T— -------------------- ’
Skaitykit ir platinkit 
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šeštadienis, Kovas 8, 1924

Adv. K. Gugis apie 
“Naujienas”

Adv. K. Gugis apie “Naujienas”
Advokatas K. Gugis buvo tas 

asmuo, kurio galvoj tur-but 
pirmiausia gimė mintis išleisti 
progresyvį, socialistinės pa
kraipos laikraštį Chicagoj. Jo 
mintis vėliaus įsikūnijo Nau
jienose. Jis buvo taipgi ilgoką 
laiką Naujienų biznio vedėjas 
ir direktorius. Be to, šiandien 
jis yra Naujienų Bendrovės ad
vokatas. Taigi Naujienų de
šimties metų jubilejui artinan
tis, N-nų reporteris sumanė pa
siteirauti pas adv. K. Gugį apie 
Naujienų praeitį.

Reporteris, pagavęs p. Gugį, 
užklausė:

—Jus, regis, buvote pirmas 
žmogus, pradėjęs agituoti Chi
cagos socialistus įsteigti socia
listinį laikraštį?

—Tui p.
—Kokiu budu šis sumanymas 

gimė jūsų galvoj?
—Tą idėją aš nešiojau kokius 

trejus metus. Pagalios laimė
jau jai L. S. S. 4-tos kuopos 
pritarimą. L. S. S. VIILtas ra
jonas parėmė ją taipgi. Bet 
teko padėti triūso, iki pavyko j 
laimėti pritarimo, kadangi kali 
kurie socialistai, ypač A. Pet
raitis, buvo priešingi tai idėjai. 
Laimėjus L. S. S. narių prita
rimo, atspausdinta p. Ilgaudo 
spaustuvėj lapeliai—pasižadėjį- 
mai paremti laikraščio organi
zavimą. Paskui tie lapeliai im
ta platinti žmonėse. Kuriam 
laikui praslinkus suplaukė toki 
pinigų suma, kad išrodė galima 
pradėti laikraščio leidimo dar
bas.

—Well, ar ne galėtumėt pa
pasakoti kai ką iš Naujienų 
pirmųjų dienų vargų ir bėdų— 
juk Naujienų gyvenimo pradžia 
buvo sunki?

—Ką-gi, išpradžios Naujie
nos vargo. Dirbti reikėjo, o 
užmokėti už darbą dažnai ne
būdavo iš ko. Naujienų darbi
ninkai kai kada vietoj algos 
gaudavo popieraites, pasižadė
jimus išmokėti algas. O tie 
pasižadėjimai anuomet išrodė 
taip abejotini, kaip pats Nau
jienų likimas. Suprantama, 
apie tai žinojo ne visi. Bet 
buvo mementu, kuomet rodėsi, 
kad nebelieka nieko kito daryti, 
kaip imti— ir uždaryti duris. 
Prisimenu ypatingai vieną tokį, 
tiesiog kritjngą momentą. Su
sirinkome keli stovėjusieji ar
čiau Naujienų biznio širdies. 
Kalbamės taip, dišktisuojame 
šiaip. Pagalios ir sumanymą į- 
neša kas ten: uždarykime, gir
di, duris.

Tuo momentu pasirodė man, 
kad reikia kas nors daryti. Pa
reiškiau, kad esu Bendrovės 
prezidentas ir, kaipo toks, esu 
grieštai priešingas uždarymui. 
Na, pasiėmiau biznio naštą ant 
savo pečių. Laikraščio biznio 
nesupratau; spaustuvės darbo 
nepažinau; kaip darbus įvertin
ti, kur ir kokios popieros pirkti 
nežinojau. Neturėjau nuovo* 
kos nė apie tai, kur ir kaip ga
lima reikalingos spaustuvei 
medžiagos juo pigiausia gauti.

Prisiėjo mokintis. Ir moki
nausi. «

Pasigausiu, būdavo, popieros 
agentą, pasikalbėsiu su juo, iš- 
kamantinėsiu. Toliaus nutver
siu kitą — ir vėl panašiu budu. 
imsiu aš jį kvosti. Paskiau pa
lyginsiu jo pasakymus su kitų 
agentų pasakojimais. Ką dary
si, reikėjo sužinoti biznio “pas
laptys”, ba juk visų dantys bal
ti, tik nematyti, kas už dantų 
slepiasi. O kai to neužtekda
vo, ir saliunan man prisieidavo 
nusivesti, idant pravėrus kurio 
nors užsispyrėlio burną ir gavus 
progos pažu rėt i 
dantys.

Pasekmės buvo 
gi jau reikalingų
susiplažinau su agentais; Nau
jienoms jau ir kreditas tūlose 
firmose atsidarė.

—Bet juk vieno asmens dar
bo Naujienų auklėjimui neuž
teko? •

—Suprantama, kad ne. Ir rei-

Adv. K. P. GUGIS 
Vienas pąčių pirmųjų Naujie

nų orgąjhizatorių ir biznio 
' vedėjų

Chicagos lietuvių visuomene 
(ral-but daugiau pasidarbavo 
Naujienų auklėjimui, kaip sto
vėjusieji prie jų lopšio asmenys. 
Ve tik vienas pavyzdys. Yra 
žinoma, kad laikraštis negali 
gyventi be apgarsinimų, kaip 
žuvis negali be vandens gy
venti. Man prisimena pora 
merginų, kurios keleis atvejais 
derėjo pas Kleiną pianą. Jos 
tikrai norėjo jį pirkti. Bet 
krautuvei jos statė išlygą, kad 
•ji duotų Naujienoms paskelbi
mą. O tokių pavyzdžių buvo 
galybės.

Reikia tečiaus dar sykį pa
brėžti, kad pirmųjų Naujienų 
dienų biznį vesti .buvo ue, pini
gas valgyti. Darbas išrodė ne
tik sunkus, bet dažnai ir nedė
kingas.

—Jei darbas išrodė nedėkin- 
ras—koks buvo tas akstinas, 
airis vertė Naujienų vedėjus 
palaikyti laikraštį?

Mane Asmeniškai palaikė prie 
darbo du dalykai: vienas —už- 
sieprimas pabaigti pradėtą dar
bą, atsiekti tikslą, pastatyti 
Naujienas ant kojų; antras — 
dv.oti Chicagos progresyvei ir 
socialistįnei visuomenei pažan
gų spaliuos organą.

—Ir manote tikslas tapo at
siektas?

—O, taip. Finasininiai, Nau
jienos atsistojo ant kojų. 0 
kai dėl redakcijos, tai Naujienų 
redakcija iš pat pradžios pasiro
dė esanti galva ir petimis Rūgš
tesnė už visų kitų lietuvių laik
raščių redakcijas. Kurio kito 
laikraščio redakciniai srtaips- 
niai, apžvalgos, bendradarbių 
staripsniai ętc. galėjo kada nors 
ir gali susilyginti . aiškumu, 
nuosaikumu, įvairumu su til
pusiais ir telpančiais Naujienom 
se raštais?

—Na, gerai: kokią rolę Nau
jienos sulošė Amerikos ir ypa
tingai Chicagos lietuvių gyveni
me?

—Labai 
Tinkamai 
išpasakoti 
ties metų

toliau, negu

tokios, kad į- 
bizniui žinių;

NAUJIENOS, Chfcago, III.
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Keletas žodžių dėl Nau 
jieny Dešimties Mėty

* Sukaktuvių
Pasikalbėjimas su P< Galskiu

.....„ |
Draugas Petras Galskis, Nau

jienų Bendrovės prezidentas, 
yra labai užimtas žmogus. Tai 
gi tikėtis jį parašysiant straips
neli jubilejiniam dienraščio nu
meriui buvo sunku. Todėl re- 
porteris turėjo pasigauti ir pa
kamantinėti jį, ir tai neilgai, 
kadangi drg. Galskis tuo laiku 
buvo “balsy.”

ganizacijoj viskas eina taip 
švelniai, kaip peilis per svies
tą? Jokioj. Svarba yra tame, 
kad rimtesn|Sji tokios organi
zacijos dalis pajiegtų tinkamai 
reikalus vesti, kad neleistų or
ganizacijai žlugti.

—Dar vienas klausimas: ką 
jus manote apie Naujienų vie
tą lietuvių spaustoje ir visuo
menėje?

-^Naujienos jau yra sutašiu
sios ir lošia nepaprastai svar
bią rolę lietuvių gyvenime. Ta
tai pripažįsta net jų priešai. O 
juk žinote, kad priešai vieni 
kitiems kreditą duoti yra la
bai sku.pųs. —Reporteris.

P.. GALSKIS
Naujienų B-\}ės prezidentas 

-------------------------------------------j—;-------------------------------------------

Well, “ponas prezidente” 
— prabilo reporteris - kaip 
tamsta patekai į tokią “aukš-

Dešimties mėty sukaktu 
viy Naujienų gyve

nime sulaukus
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Bendroves direktoriai.

Bend-
Per dešimtį metų yra buv£ 

60 asmenų “Naujienų 
rovės direktoriais ir tik 8 yra 
•štarnavę pilną terminą. Dide
le jųjų didžiuma tarnavo ma
žiau kaip me.tus laiko, būtent 
du tris mėnesius, kiti metus ir 
biskį daugiau kaip metus. Il
giausia iŠbu’vęs direktorius 
yra J. Šmotelis, trumpiausia— 
P, M. Kaltis.

Viršininkų Bendrovėje yra 
buvę sekamai: prezidentai —2, 
sekretoriai — 3, iždininkų —

Naujienos,” 
O tai reiškia, 

visus užinte- 
Nauj ienos”, tai yra

kas jų nežinotų, tas lai pavar
to anų laikų “Naujienų” lapus.

“Naujienos” man patinka 
tuomi, kad jos sugabiai ir nuo
sekliai. riša kiekvieną gyveni
mo klausimą; kad “Naujienos”, 
jei kuomet ką-nors kritikuoja, 
tai visuomet stato faktus, ir 
jais remiasi; kad “Naujienos” 
visuomet duoda kreditą savo 
oponentui ten, kur yra verta-; 
kad, “Naujienos” lakosi laikraš
tinės etikos rybų; kad “Nau
jienos” vartoja plačią apžvalgą, 
ir niekuomet netaiko žaist ant

savp skaitytojų jausmų — kaip 
kad tūli atsiprašant musų “laik
raščiai” daro; kad “Naujienos” 
taipgi suteikia vietą visokių 
nuomonių ir pažvalgų žmonėms 
liuosai išreikšti savo mintis. 
Tokiu budu “Naujienos” savo 
skaitytojus tobulina, o tas duo
da joms laikraščio vardą.

Pagaliaus reikia pasakyt, kad 
“Naujienos” skaudžiai peria 
kailį visokiems • niekšams ir 
žmonių mulkintojams. Todeldj; 
ilgiausių gyvavimo metų “Nau
jienoms”! . P. A. Deltuva.

lietuvių 1916 Established 1924

platus klausimas, 
atsakyti į jį, reiškia 
daugiau kaip dešim- 
Chicagos lietuvių is

toriją. To negalima šiandie par
daryti. Taigi pastebėsiu ve 
ką: jeigu ne Naujienos, Chica- 
gą šiendien valdytų vyčiai. Su
praskite, kad Naujienos buvo 
viso vietos ir dagi išdalies vi
so Amerikos pažangiojo Lietu
vių judėjimo atspara. Kasdie
niniai redakcijos straipsniai, 
apžvalgos, atsiliepimas į visus 
opiausius gyvenimo klausimus, 
pranešimai apie draugijų dar
buotę, žinios žipelės apie vaka
rus, balius, prakalbas etc., etc.
—visa tai jungė, žadino, tvirti
no pažangiųjų veikimą. Nė kiek 
neperdėsiu pasakęs, kad Nau
jienos augo ir tobulinosi su pa
žangiąja Chicagos visuomene, o 
pastaroji augo ir tobulinosi su 
Naujienomis.

Taip Naujienos atliko didelį 
kulturinį darbą Amerikos lie
tuvių gyvenime—užbaigė p. K. je visuomet buvo įvairių žmo- 

kia tiesiog pasakyti, kad patiGugis. —Reporteris*

1 O kokiu budu prezidentai 
patenką į Baltąjį >Jainą? —

1 atsake .draugas Galskis, — jie 
išrenkama prezidentais. Ir aš 
tapau išrinktas.

Man ne naujiena būti aug- 
štose vietose. Dar 1914-se me- 
uosę aš tarnavau Anialgainci- 

’v. rubsiuvių tAiijai organiza- 
'criumi. Vėliaus keliais atve
jais ėjpii' tos unijos . biznio 
agento (vvalkirtg' delpgale) pa- 

gas. Kaip matai, ąš jau ilgą 
laiką dalyvauju darbininkų ju
dėjimu ir natūralu, kad-Nau‘- 
iienosK kaipo darbininkų ir pa
žangiosios lietuvių visuomenes 
d .'cn rasti?, man nebuvo sveti
mos, o ir aš nebuvau svetimas 
Naujienoms.

— Na, o ką turėsi pasakyti 
dėl dešimties motų Naujienų 
sukaktuvių?

-•Redaktoriai, administrato
riai, bepdradarbiai ir Naujienų 
pritarėjai jums tur-but jau 
tiek pripasakojo, kad naujo 
nieko aš veikiausia nė nebetu
rėsiu pasakyti. Vienok Naujie
nos, kaip darbininkų laikraš
tis, /visuomet turėjo įtakos 
darbinirikų tarpe, o darbinin
kai turėjo Naujienose visuo
met ištikimą draugą. Naujie
nos buvo ir lietuvių visuome
nes dienraštis, kadangi jos ga
biausia gvildeno visus svar
biuosius musų gyvenimo klau
simus, turėjo dautgiaus skaity
tojų, kaip kiti dienraščiai, ir 
todėl visoms lietuvių “sro
vėms1’ tekd'avo skaitytis su jo
mis.
—Kaip, bijoti jų?

—Jei kalbate apie skirtingų 
partijų laikraščius, tai tįe laik
raščiai turėdavo ir prisibijoti 
Naujienų. Įsivaizduok 
parašo kokias ’ 
‘Draugas” arba “Laisvė, 
rėk, 
Naujienos.
gėda darosi už ‘Draugą” arba 
“Laisvę.” • O kaip turi jaustis 
patys tų dienraščių Redakto
riai? Gi kai dėl plačiosios vi
suomenės, tai geresnio draugo, 
kaip Naujienų dienraštis, ji ne
turėjo. Ir visuomenė tai žino
jo. Ypač draugijos žinojo. Jos 
todėl ir rėmė Naujienas, o 
Naujienos šitą paramą labai 
įvertino.

—Gal papasakotumėt kai ką 
iš vidujinio Naujienų gyveni
mo?

—Mažai laiko turiu, todėl 
pasakysiu tiek: Naujienų vi.du-

Redakcija.
Rašyti istoriją apie “Naujie

nų” redakciją butų netikslu ir 
nereikalinga, b gal būt aš ir ne
pataikyčiau jos tinkamai ap

rašyt, padaryčiau kokią klaidą 
ir paskui reikėtų taisyti, teisin
tis na, o .gal kuris iš redak
torių imtų ir supyktų... Tai 
tegul pati redakcija papasako
ja apie save, kaip ji veikė per 
dešimtį metų, ką patyrė ir ko 
pa riekė. Ti.'o reikalu aš statau 
tašku.

save, kaip ji vęike per

sau: 
nesąmones 

žiu- 
ir pasigauna juos už tai

Skaitai žmogus, ir

Palyginimas.
Peržvelgus “Naujienų” de

šimties metų gyveninių, žmogus 
matai didelį progresą padary
tą “Naujienų” skaitytojų ir ve
lėju. Skaitytojai ant tiek įpra
to (skaityti, kad sykį į dieną 
jau jieips yra lyg ir .permažai 
ir daugelis norėtų, idant “Nau
jienos” butų leidžiamos du 
sykiu dienoj; o vedėjai išmo
ko geriaus suprasti žmonių pa
geidavimus ir įsigijo tiek su
gebėjimo, kad padarė “Naujie
nas” tikru ir vieninteliu lietu
vių gyvenimo atspindžiu.

Senoji lietuviškoji Chicaga 
pasidarė nebepanaši į dabarti
nę Chicagą ir likosi beveik vi
sai užmiršta. Naujoji Chicaga 
tuo, tarpu pasięke augšč.iausio 
laipsnio kaip bizniu, taip kul
tūra, daile ir.abelinf išsilavini
mu. Ji pakilo aukščiau už vi
sas kitas lietuvių kolonijas 
Amerikoje. Ir niekas išandien 
neužginčys, kad tai yra “Nau
jienų” nuopelnas. I

“Naujienos” palaiko lietuvius 
krūvoj; jos padeda lietuviams 
au'ginti savo prekybą; jos sklei
džia mokslą ir gilina lietuvių 
susiprątnną, kelia juos visose 
mokslo, kultūros ir abelno gy
venimo srityse;-jos padeda lie
tuviams tobulinti dailę ir savus 
gabunlus ir’ siekti to, kas yra 
brangju kiekvieno žmogaus sie
lai. • I

Per šią pirmą dešimtį metų 
“Naujienos” atliko neįkainuo
jamai brangų darbą, o ateityje 
ttfrės dar daugiau atlikti.

Lauksime kitų dešimtmeti- 
nių “Naujienų” sukaktuvių. j

SIUSKIT. PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

nių. Bet kurioj stanibesnėj or-

1b prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

Pastabos apie ‘Naujienas’
Prie dešimties metų “Nau

jienų” gyvavimo sukaktuvių, 
“Naujienų” vardas visur- skam
ba. •Ir kur tik nepasisuksi vi
sur girdĮis 

“Naujienos”!
kad “Naujienos 
resuoja.
kaipo akstinas Amerikos lietu
vių judėjime, kuris tą judėji
mą padaro gyvesniu—veikles
niu. •

Skaitydamas per keletą metų 
“Naujienas”, aš patyriau, kad 
apart kitų dalykų, “Naujienos”, 
kiekvieną Amerikos
gyvenime, taip ir Lietuvos po
litinį nusidavimą nepraleidžia, 
plačiau nepagvildenę-nepadisku- 
savę. Lietuvos neprigulmybėd 
įsisteigimo metu, “Naujienos” 
nemažai prisidėjo prie atrėmi
mo Lietuvos nepriklausomybės 
priešų užsipuolimų kaip iš len
kų, taip iš komunistų pusės.

Klaipėdos ki-ašto žmonių su
kilimo laiku prieš franeuzų val
dymą ir už prisidėjimą .prie 
Lietuvos, “Naujienos” pilnai 
rėmė Klaipėdos krašto žmonių 
kovą. Ir kuomet komilnista!! 
stojo skersai kelią Klaipėdos 
krašto prisidėjimui prie Lietu
vos, platindami ir varydami agi
taciją per savo organus,—“Nau
jienos” tuomet kiekvieną tokį 
šmeižtą nuosekliai atrėmė. 
“Naujienos” taip pat daug pri
sidėjo agitacija, prie Klaipėdos 
maišto taip ir Lietuvos žmonių 
medžiaginės ir moralinės para
mos jų kovoje su priešais. Tai 
yra neužginčijami faktai. Ir

to the Litliuaman Public
We are estending an invitation to you to visit our 

store, vvhich is ecjuipped w>th the best line and ųunlity of 
phonographs, pianos, player pianos, eleetrie pianos, 
reprodueing pianos and, Baby Grande.

If you ar6 in the mairket, don’t fail to come, because 
it will be to your advanutge. Our privės are reasonable. 
Honestly made, honestly advertised and honestly sold. 
Cash o r casy nvonthly payments, vvithout interest.

It pays to purchase an intsrument of high grade and 
Standard’ quality. Better tone and better workmanship.

Also, we take used Instruments in trade.

Prospect 7956

5054 S. Ashland Avė.
Chicago, III.

P. R. Buchinski, Pres.

Šiaip atrodys Lietuvių Rakandų Korporacijos naujas namas, kuomet 
bus užbaigtas ant kampo Richmond St. ir Archer Avenue

The Peoples Furniture Co. 
Platina Savo Biznį

Brighton Parke ant kampo Archer Avė. ir Richmond St. Stato 
milžinišką, namą. Kuomet bus užbaigtas apims 100 pėdų pločio ir 125 
pėdas ilgio, dviejų lubų augščio su modernišku beizmentu. Visas na
mas sudarys 375,000 kertuotų pėdų grindų vietos (Floor Space) dėl pa
talpinimo tavorų. Ant pirmutines dalies namo jau yra dengiamas sto
gas ir pagal sprendimą architekto p. Zaldoko ir kontraktoriaus J. Jo
kanto, kurie šį namą budavoja bus užbaigtas apie pirmą dieną Balan
džio šių metų. Statomas namas yra pilnai pagal modemiškų laikų 
reikalavimo. Yra rengiami visi parankamai: elevatoriai, apšildymo 
systema, puiki venteli&cija ir 1.1. Taipgi bus nepasigailėta apšviesti 
tinkamai desėtkai ir šimtai elektrikinių liampų bus visur. Vien tik oro 
pusės iškaba turės apie 1000 šviesos globų, kuri galės nušviesti visą tą «
bliokž£.

The Peoples Furniture Co. vedėjai sparčiai ruošiasi prie šaunaus 
atidarymo šios didžiausios ir gražiausios rakandų krautuvės šioje da
lyje miesto. Yra perkami tavorai, duodami dideli užsakymai, daro
mos sutartis su parinkčiausiais Amerikos rakandų išdirbėjais, taip kad 
pripildžius šias krautuves su tinkamiauseis tavorais, kurie duotų žmo
nėms amžiną užganėdijįmą. Idant parodžius lietuviams ir visiems ki
tiems, kurie turės ryšius su šioms krautuvėms, kad sugabųs vedėjai 
šių krautuvių pertikrins šios apylinkės visuomenę, kad čia yra tinka
miausia vieta įgyti užtikrintus tavorus, skubiu ir mandagiu patama- 
vimU už prieinamiausias kainas.

Šių metų direktoriai — savininkai yra: M. Kežus, J. A. Krukas, A. 
Lapenas, V. Makaveckas, J. Nakrošis, D. Šemaitis ir F. Yorkman.



Linkėjimai 
Naujienoms

Naujienos sujsilaukė pešim- 
tięs metų savo gyvavimo! Ma
lonu! Nors dešimts metų nėra 
ilgas laikas, bet darbininkiš
kam laikraščiui išgyventi de
šimtį metų reiškia daug.

Naujienos atliko didelį dar
bų. Lietuviai darbininkai, ku
rie nepaliaujamai skaitė Nau
jienas per dešimtį metų, jau 
yra nebe tie; jie dabar daug 
daugiau prasilavinę; daugiau 
supranta — tapo daug rimtes
ni. Ir vis pasidėkavojant Nau
jienoms.

Naujienos įgijo per tą dešim
tį melų daug draugų, labiausia 
todėl, kad jos buvo vedamos 
socialistinėje dvasioje. NaujieL 
nos nenuilsttyičiai gynė darbi
ninkų reikalus. Jos niekuomet 
nenukrypo nuo savo užsibrėž
to kelio. Tas pastovumas ir 
rimtumas suteikė Naujienoms 
tvirtumą ir pilną pasitikėjimų.

Socialistai gali pasididžiuoti, 
kad jiems pavyko sukurti tokį 
laikrąštį, kaip Naujienos. Aš 
senai maniau, kad Naujienose 
turėtų būti oficialus Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Skyrius. Ir 
dabar jau apie metai laiko 
toks skyrius t Naujienose yra 

* įvestas. Reikia’ pasakyti, kad 
buvo atsiradę žmonių, ir labai 
daug jų bulvo, kurie norėjo pa
darytai Naujienas l>ollšcvikjšku 
laikraščiu. Bot tas jiems nepa
vyko.

Naujienos pasiliko Naujic* 
nonjis per visą savo* dešimtį 
metų gyvavimo. Nei biskelį 
ktypdamos nei į -dešinu nei į 
kairę, liesiu keliu vedėjos^ sa
vo skaitytojus prie Socializmo. 
Ir tas yra didžiausias Naujie
nų nuopelnas.

(Lietuvių įSorialistų 
linkiu Naujienoms 

ilgiausius metus, —gyvuoti
kol įvyks soctializmas. Naujie
noms prisieis dar kovoti ir 
sunkiai kovoti. Bet tąi nebai
su. Kovoje mes gauname dar 
didesnio stiprumo ir drąsos.

Lai Naujienos ir toliau tu
pačiu uolumu ir pasišventimu, 
kaip iki šiol,' šviečia lietuvius 
darbįninkus ir nurodo jiems 
tikrą kelią į geresnį ir laimin
gesnį 
mų!

gyvenimą — į socializ-

A. žymontas,..
ILiSS. Sekretorius.

Pasveikinimas
“Naujienoms”
Nortli Slidės Draugijų Sąry

šio delegatai savo susirinkime, 
vasario 28 dienų, 1924 metų, 
priėmė ir nutarė pasiųst dien
raščiui “Naujienoms” sekančių

Kadangi Naujienos sulaukė 
dešimties metų sukaktuvių ir 
kovo 9 dienų rengia ju-bilėjinį 
koncertų tų sukaktuvių pažy
mėjimui,

Kadangi per dešimtį metų 
savo gyvavimo Naujienos nuo
širdžiai tarnavo Amerikos ir 
ypatingai Chicagos lietuvių 
darbininkų judėjimui, teikda
mos jiems apšvietų ir aiškinda- 
inos jų reikalus;

Kadangi Naujienos visuomet 
rėmė musų draugijas ir kiek
vienų kulturinį darbų lietuvių 
visuomenėje, padėdamos tuo 
budu Lietuvos išeivijai, gyve
nančiai šioje šalyje, kilti ir 
siekti progreso;

Kadangi šitų kilnų tarnavimų 
visuomenei Naujienos atliko, 
nežiūrint didelių kliūčių, ku-. 
rios joms kartais stovėjo sker
sai kelio, ir nežiūrint atkaklių 
priešų pastangų pakenkti joms, 
— tai šis delegatų susirinkimas 
nutaria:

Vardu draugijų, priklausan
čių jNorth Sides Draugijų Są
ryšiui, pasveikinti ^Naujienas 
su dešimties metų sukaktuvė
mis ir padėkoti joms už drau
gišką paramų, kurią <fos 
šiol teikė musų draugijoms 
taip pat nutaria: <

ik
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Naujienų Redakcija

negali užginčyti to 
“Naujienos” per pa- 
dešimtį metų daug

pamokinąs dienraš-

A. LALIS 
Redakcijos štabo narys.

Palinkėti Naujienoms, kad ir 
ateityje jos augtų ir bujotų, 
nenuilstančiai tarnaudamos lie
tuvių darbininkų visuomenei.

Valdyba:
Peter Skurkis, pirm.
Robert Shaikus, rašt.
Franas Harmanas, ižd.

Pasveikinimo Žodis

čių užpuolimo, o žmonės jau 
rašo”: “Jonas liko paimtas ge- 
fangėri” (nelaisvėn). O ir pas
kui lietuviai ^taip mokėjo pri
sitaikyti prie vokiečių okupa
cijos, kad jie,. palyginamai, 
mažiau nukentėja už kitas . ša
lis, neprileido galutino sunai
kinimo jų ūkių, o ir po karo 
daug greičiau atsisteigė.

tus

Daleiskite ir man pasveikinti 
“Naujienas” šioje iškilmingoje 
dienoje, apvaikščiojant joms 
savo dešimties metų jubilėjų!

Dešimtis metų! Atrodo tai il
gas laikas, bet kaip greitai tie 
metai perbėgo ir kiek gero 
“Naujienos” savo skaitytojams 
suteikė. Nepajuto tų metų bė
gimo ir tie žmonės, kurie stovi 
priešakyje “Naujienų” ir ku
riems arčiausia prie širdies yra 
“Naujienų” reikalai. Jie dirbo 
begalo svarbų lietuvių kultūri
nimo darbą, nes daugelio fnusų 
lietuvių vienatinė mokykla — 
tai laikraštis. “Naujieniečių” 
darbas buvo našus ir sėkmin
gas, nes jie dirbo su atsidėjimu, 
kad išauginus ir išplėtojus “Nau
jienas” iki augščiausio laipsnio, 
ir dėlei to “Naujienos” šiandien 
užima pirmą vietą Amerikoje, 
kaipo rimtas, pavyzdingas ir 
daug ko 
tis.

Niekas 
fakto, kad 
skutimus
kuo prisidėjo prie pakėlimo 
progreso tarpe lietuvių ne tik 
Chicagoje, bet ir visoje Ameri
koje. Jos j’emia kiekvieną nau- 

anymą ir paragina ki
bti. Daugelis dailės mylč- 

ų ir studentų įvairių šakų 
yra remiami “Naujienų” ir pa
sidėk ojant jų įkvėpimui ir parė
mimui — pasiekia savo tik
slo. . >

Kas skaito “Naujienas”, bū
tinai turi susidomėti svarbiai!-, 
siais dienos klausimais netik 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje. 
‘Naujienų” skaitytojai su kiek
viena diena išmoksta ką nors j 
naujo ir tuo budu daros apšvies- 
tesni ir neatsilieka nuo progre
so. “Naujienos” yra tas šaltinis, 
iš kurio tūkstančiai žmonių kas
dien semia visokių žinių ir in
formacijų įvairiausiais klausi
mais. \ ' '

Linkiu “Naujienoms” sulauk
ti tuksiančius metų ir geriausio 
pasisekimo visame kame. Garbė 
jų įkūrėjams, . o didžiausias 
.nuopelnas priklauso jų dabar
tiniams vedėjams, už išaugini- 
mą “Naujienų” didžiausiu Ame
rikos lietuviams žinynu!

P. Jurgeliutė.
New York, N. Y.

“Birutė” sveikina 
“Naujienas”

-

®r
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Washingtonas ir tai už mėne
sio laiko, kada visi skaitytojai 
netik buvo laikraštį gavę, bet 
ir patį straipsnį jau spėję už- 4 
miršti.
"31epa kenčiau t nuolatinių be

prasmių persekiojimų, d. Jur
gelionis besilankydamas ryti
nėse valstijose, buvo užvažia
vęs Washingtonan paprašyti 

taip 
pa

naš
ai a-

• *
Naujienų dienraščiui 

lyn, via geriau sekėsi. 
Redakcijoje lengvėjo, 
dikcijos štabas didinosi, 
irgi darė dienraštį įvairesniu.

Bet neilgai taip buvo. Į ka
rą įsimaišė Amerika ir dien
raščiui vėl atėjo sunkios die
nos. Išpradžių jokių didesnių 
permainų nebuvo. Bet paskui 
pamaži reakcija pradėjo kelti 
savo galvą, šaly didėjant karo 
upui. Laikraščiai liko tiek su
varžyti, kad reikėdavo 
galvoti, ar dėti tų ar kitą 
straipsnį, o tankiai jau ir su
statytus straipsnius prisieidavo 
apkarpyti, kad nepastačius par 
čių dienraščio gyvybę į pavojų. 
Pagalios tapo įvesta turbut 
kvailiausia sviete cenzūra, su
lig kurios reikėdavo versti į 
anglų kalbų / visus straipsnius 
ir-žinias, kurie kokiu nors bu
du paliesdavo karą, ar kariau
jančių šalių politikų, ač net ir 
tų štiliu gyvenimų. Ta cenzu? 

j ra .teikė Veik ncaprubežiUoto’s 
įgalios cenzoriams^ <neš įstaty
mai buvo' taip platus ir faii 

’ neaiškus, nes negalima buv< 
pųspręsti, ką versti ar ką pa
likti. Tai duodavo progos cen
zoriams sauvaliauti,j (ir vienus 
laikraščius kibiai/ .spausti, o 
iš kitų mažiau reikalauti. . O 
nė vįcnas kitas lietuvių laikraš
tis nebuvo taip cenzūros pefse- 

Jciojamas, kaip Naujienos.^ Bu-

to-juo 
Darbas

nes Re-
kas

ilgai

\Vashingtono ponų liautis 
persekiojus Naujienas ir 
liuosuoti jas nuo vertimų 
tos. Bet Washingtone jam 
čiai ir trumpai atsakė: “Džiaug-
kitčs, kad dar jūsų laikraščio 
neuždaram visai.”

Išiikrųjų, tai buvo sunkiau
sias Redakcijai laikas. Redak
cija buvo užversta beprasmiu 
ir bereikalingu darbu: visjeą 
parašytų versti anglų kalbon. 
Be to, nuolatos ant Redakcijos 
kabojo Demoklio kardas: neži
nai kada “ponai” pašauks “pa
siaiškinti kodėl jūsų laikraštis 
neturi būti uždarytas.” Tokia 
pareikalavimas niekad nepa
duodavo . jokio kaltinimo ir 
pats aiškintojas turėjo būti *au 
prokuroru, padaryti visa gy
venimo “išpažintį” ir surasti 
visus savo “griekus” ir priro
dyti, kad jie visgi yra perdaug 
maži, kad reikėtų laikraštį su
stabdyti. Prie šitokios- tvarkos 
žmogus turėjo netik teisintis, 
bet ir sau apkaltinimą rašyti. 
Tai visa buvo privedę prie to, 
kad Redakcija turėjo paliauti 
veik visai rašyti straipsnius po
etiniais klausimais.

Tokia phdėtis tęsėsi dar toli 
po' kuro pabaigos ir cenzūra 
palengvėjo lik po padarymui 
(niekingosios Versalės “taikos” 
sutarties. Bot ir po to dar ne
greit jb pranyko, nors ji buvo 
virtusi jau tik formalumu.

pagel'bos. Bet d. P. Grigaitis 
buvo kantrus žmogus. Visad 
giliai užsimąstęs ir daug ne
kalbantis, d. Grigaitis betgi vi
suomet noriai paaiškipdavo ne
suprastų ar kląįdįngai suprastų 
dalyką ir dėl netyčiomis pada
rkytų klaidų nepykdavo. Ne
mėgsta jis ir į. kito darbą mai
šytis. Pavedė kam kokį darbų 
ir į jį daugiau nesimaišys, pasi
tikėdamas. kad tasis atliks tų 
darbų sulig savo geriausios iš« 
golės. Ttio jis kiekvieno indi* 
vidualius gabumus neslopina, 
bet dupda •progą jiems išsi
vystyti ir apsireikšti , pačiame 
laikraštyje.

Sunkios buvo pradžioje Nau
jienų dienraščio dienos. Ne 
Redakcija, ne Administracija 
neturėjo tinkamos vietos ir vi-, 
sioms re.ikėdavo dalintis vienu 
ir tuo pačiu stalu. Bambliu, 
kad pradžioje ir žodyno Redak
cijoj nebuvo ir delei to ypač 
man, dėl menko tuo laiku pa
žinojimo anglų kalbos, būdavo 
didelio vargo. Bet žodynas kai
navo kelis dolerius ir tokio 
“luxus” dienraštis tuo laiku 
ištekėti negalėjo.

Naujienos buvo pasiryžusios 
tarnauti lietuviams darbinin
kams ir abelnai visiems lietu
vių reikalams. Ir tame turbut 
gludi jų didelis pasisekimas. Jos 
norėjo būti veidrodžiu viso lie
tuvių gyvenimo ir veikimo, o 
taipjau kaip galima greičiaus 
informuoti skaitytojus apie 
įvykius pasaulyje, kaip kad 
pridera tikram dienraščiui.

Karas greitai atkirto Lietu- 
pier visus luoši va nuo Amerikos, o Naujienų, 

, ryšiai 
ko informuoti savo skaityto- su Lietuva dar nebuvo tampriai 
jus-Iietuvhis apie greitai besi-J už mėgsti. Bet Naujienos grei- 
mainančius įvykius, teko atsi-1 tai surado kitokį būdų infor- 
iiepti į kiekvienų veik kasdie 
iškįlantį naujų svarbų klausi
mų. Nelengvas tai buvo laikas 
dienraščiui. Nelengvas buvo 
uždavinys tiems žmonėms, ku
rie dirbo Redakcijoje. Padėtis 
kartais mainėsi ne dienomis, 
bet valandomis. Reikėjo juk 
suspėti viskų pranešti ir tai 
duoti pačias valiausias žinias. 
Žinių būdavo glėbiai, bet jų J 
tarpe 
gandų. Reikėjo, ant kiele tai 
galima buvo padaryti, persijo
ti visas tas žinių krūvas ii* iš
rinkti

P. GRIGAITIS 
Naujienų redaktorius

k. augustinaVičius 
Redakcijos štabo narys. Inži
nierius kemikas.. - y , y, , F V J, .

K. VALYS (Baronas) 
Redakcijos štabo narys. Iki pa
starųjų laikų prirengdavo spau
dai pirmąjį Naujienų puslapį.

Dešimts metų kovos
(Atsiminimų žiupsnelis)

visai žmonijai de- 
yra tik trumpas 

Tėčiam! pastarasis 
ir visos žmonijos

Švenčigme dešimtmetines 
Naujienų sukaktuves.

Atskiro žmogaus gyvenime 
dešimts metų yra gana- ilgai 
laikas. Bet 
širnt metų 
momentas, 
dešimtmetis
gyvenime sukaupė įvairiausių 
svarbių įvykių, kurie atsilieps 
ant visos žmonijos gal per šim
tus metų. •

Baisus buvo pastarasis de
šimtmetis žmonijai. Tai krau- 

su de-1 j° ir ašarų metai. Tie svarbus 
kurie pradėjo .veikti

Mes sveikinam gerb. Redak
ciją ir Administraciją i 
šimties metų . sukaktuvėmiyl įvykiai, 
“Naujienų” dienraščio, xo 'kovo prieš dešimtį metų ir kurie iš- 
9 d. Ashland Auditoriume Ju- stūmė visų šalių gyvenimų iš 
biliejaus vakare visu smarkumu | normalių Vėžių, daugiausia ir 
šauksime: Lai 
j ienos”.

Nuo pas savo jskurimo ikt|yhdeny 
šiai dienai “Naujienos”, 
“Birutės” draugu ir sargu. Kuo
met mums pritrukdavo energi
jos, “Naujienos” pataikydavo 
priduoti jos> pagirdavo mus už 
gerus darbus; papeikdavo už 
blogus; patardavo nurodyda
mos mus klaidas; o kuomet mu
sų energija būdavo išsiaikvo- 
jus ir dvasia nupuolus,, “Nau
jienos” tuoj aus. paklausdavo: 
“Birute”, kas su tavim daro-j 
si? •

Be to Naujienos rėmė kiek
vieną dailininką, nepaisant ko
kis jo nusistatymas ne butų; 
kuomet kiti laikraščiai net ir 
pranešimėlių .netalpindavo, 
“Naujienų” pagelba jų koncer
tai visuomet sėkmingi būdavo. 

Dar kartą sveikiname “Nau
jienas”, linkime ‘joms gražaus 
bujojimo musų tarpe; taipjau 
iš širdies geidžiame, kad jūsų 
energija neišsibaigtų per ilgus 
metus.

Lai gyvuoja “Naujienos”!
—“Birutės” Spaudos Komisija.1

gyvuoja “Nau- prisidėjo prie to, kad gimė 
Naujienų dienraštis. 1914 m. 

prasidėjo pasaulinis 
/ buvo I karas ir nuo tos dienos įvykiai 

mainėsi kaleidoskopiniu grei
tumu, taip kad gimė gyvas rei-

I kalas informuoti skaitytojus 
[apie tuos įvykius kasdie, jei 
norima buvo pasekti gyvenimo 
eigų. Jei iki *to laiko lietuviai 
nors ir su vargu galėjo tenkin
tis savaitraščiais, tai prasidėjus 
pasauliniam karui gyvenimas 
be dienraščio pasidarė nebeį
manomas.

i Svarbių įvykių buvo per tą 
dešimtmetį; baisus, pragarinis 
karas uždegė kuone visų pa- 

Į šaulį ir buvo įtraukęs į savo 
pašėlusį sūkurį ir Amerikų;. 
mijionai žmonių žuvo karo 
laukuose; badas irgi nusinešė 
desėtkus inilionų aukų; vienos 
valstybės griuvo, jų vieton dy
go kitos; sutrūniję sostai puo
lė po piktadarybių nąšta, kū
rėsi naujos respublįkos. Dar 
ir dabar, ęo".dešimties me,tų, 
mes neturime/.' tikros taikos; 
dar mums nuolatos rodoma 
naujo karo šmėklą; dar tebe-

žvanga ginklai; dar baisus ne
apykantos ir griovimo demo
nas plačiai išskėtęs savo juodus 
sparnus tebeskraido virš’ visų 
valstybių.

Nauj ienoms
dešimt pasibaisėtinų metų te-1 kaipo naujo laikraščio,

, Atlaikiusios visus šiuos var
gus, Naujienos išėjo į platų 
vieškelį. Nežiūrint pokarinės 
demoralizacijos, kuri suskaldė 
stiprias (lietuvių sociajjistinies 
organizacijas; nežiūrint, kad 
niekurie gaivalai stvėrėsi ar-, 
šiausios kovos prieš Naujienas; 
nežiūrint, kad joms reikėjo 
kovoti kaip su dešine, taip ir 
su “kaire,” *- Naujienų skai
tytojai .augo ir vis dar auga ir 
Naujienos netik neina silpnyn, 
bet vis dar 'stiprėja. Blogiau
sia, kad tuo laiku,- kada Nau
jienos susilaukt pilno pasise
kimo atsirado naujos bėdos — 
savitarpiniai nesutikimai ir dėl 
niekučių piktos pagiežos pri
sieina ir po teismus tampytis.

Bet Naujienos didesnes kliū
tis nugalėjo, nugalės ir šias. 
Naujienos tarnauja plačiąja! 
lietuvių visuomenei, jos gyvie-

dar daugiau neteisingų

iš jų numanomai tik
resnes. Dar sunkiau buvo' vy
riausiam Redaktoriui »orientuo- 
tis visame šiame neapsakoma
me chaose, kokis pasidarė vi
sose šalyse kilus karui, ir nu
statyti aiškią veliamųjų liniją.

/

*

Kada aš pradėjau dirbti Nau
jienų Redakcijoje, Naujienos 
jati buvo virtusios dienraščiu. 
Tuo laiku Redakcijoje dirbo 
tik d. d. Grigaitis ir Jurgelio
nis, ant kurių pečių ir gulėjo 
sunki pareiga paruošti ir pri
rašyti visų denraštį, nes bęn- 
dradąrbių įbuvo ipažai, o ir 
šiaip veik 'visb ntšiųnčiamiėji 
rašiniai buvo s reikalingi. perra
šinėjimo.-’ Aš gi Rudakei j os dar
bui ' buyau visaineprisirengęs 
ir pridarydavaukartais net 
.uokingų kląidų/taip kad ir iš

muoti skaitytojus apie padėti 
Lietuvoj tai pačių žmonių 
laiškai alnerikiečiams. Gal tai 
nebuvo visai tikslus informavi
mo būdas, nes tų laiškų rašy
tojai, paprasti kaimiečiai, va
dovaudavęs! tankiausia gan
dais, bet jie puikiai nušvietė, 
kaip niekas kitas negalėjo nu
šviesti, Lietuvos liaudies atsi- 
irešimą į kąrą. Prie tų laiškų 
tvarkymo man tęko ilgokąi 
dirbti ir jie man giliai* įstrigo 
į širdį. Jų rašytojai tankiai ne* 
žinojo nė kas su kuo, ar už 
ką kariauja, bet kiekvienas 
jautė atėjusią baisią nelaimę. 
“Sudna diena atėjo” — tokia' 
buvo visų laiškų pamatinė min
tis. Kas galvoj kas ten su kuo 
kariauja, kas kanį laimės. Lie
tuvos" valstiečiui tai vistiek pat 
ir tai jam 'nerupi, nes kas nė 
laimės jo ūkis liks sunai
kintas, jo triobos bus sudegin
tos, jo desėtkais metų krūvi* 
nu prakaitu krautas turtas liks 
paverstas į pelenus, galbūt jam 
pačiam teks apleisti gimtinį 
lizdelį ir bėgti, neląimės veja
mam, kur toli į nežinomą vie
tą, tarp svetimų žmonių, kur 
'dar nežiniA kas jį laukia.

Tie laiškai taipjau parodė- 
lengvą lietuvių būdą — greitą 
pasidavimą svetimai įtakai ir 
mokėjimų, lengyai .prisitaikyti 
prie , naujų ąplipkybių. ‘ Štai vb-Į 
kiečiai pabuvo keletą dienų sulaikytas už peržengimą špio- 

jį sulaikė

vo spaudžiamas Chicagoje, bu 
vo .skundžiamas ir Washingto- 
n ui. Tas spaudimas buvo taip 
nepakenčiamas, kad nežiūrint 
visų pastangų prisitaikyti prie 
padėties, nebuvo vilties laikraš
tį išgelbėti ir Naujienų vedė
jams nuolatos tekdavo svarsty
ti ką daryti, jei dienraštis lik
tų uždarytas. Padėtį pasunkin
davo ir skaitytojai, kurių di
džiuma buvo nusistatę prieš 
karą ir nors jie patys nedrįs
davo viešai savo nusistatymą 
pasakyti, betgi reikalaudavo 
aiškaus nusistatymo ir to nu
sistatymo viešo pareiškimo iš 
Naujienų. Ypač bandė Naujie
nas suprovokuoti dabartiniai 
komunistai. Bet jiems tai pada
ryti nepasisekė.

Cenzorium buvo tūlas Lan- 
dis, latvis, kuris labai menkai, 
nusimanė apie lietuvių kalbų. 
Bet spausti Naujienas jis labai šiem s reikalams. Tarnaudamos 
gerai mokėjo ir savo “gabu
mus” kartais da varydavo iki 
kui’jozų. Taip , vieną kartų Nau
jienose tilpo žinutė, kareivio 
laiškas!, kurioj palydinama 
Rockford, III, oras su Texas 
oru. Nieko daugiau joje nebu
vo, bet cenzorius pareikalavo 
tos žinutės vertimo ir laikraš
tį sulaikė.
prie žinių, bet ir prie atskirų Į nų numerio/ iki dabartinio lai- 
žodžių, j ieškojo žiniose paslėp
tų dalykų ir net motyvų jų 
talpinimo. Per visą cenzūros 
siutimo laiką turbut nebuvo nė 
vienos savaitės, kad vienas ar 
keli Naujienų numeriai nebū
tų buvę sulaikyti. Būdavo atei
ni Redakcijon ir j ieškai, ar nė
ra ant stalo padėto pranešimo, 
kad pereitas Naujienų numeris 
liko sulaikytas.

Buvo aiškinama, kad tokia 
cenzūra liko įvesta tam, kad 
neleidus vesti pro-vo kiškos 
propagandos. Bet vokiečių laik
raščiai pirmieji liko paliuosuo- 
;i nua vertimų naštos. Nuo tos 
naštos liko paliuosuoti ir mu
lkiai Uracho garbintojai. Be 
to šitokia cenzūra neatsiekda
vo tikslo, o tik labai apsun
kindavo laikraštį. Vietos cen
zorius turėjo žiūrėti tik, kad 
vertimai butų pristatyti. Jeigu 
gi tilpdavo kokie priešvaldiški 
straipsniai, tai apie tai galėjo 
spręsti tik Washingtonas. Taip 
vienas Naujienų numeris buvo

visuomenei, Naujienos negali 
žūti, bet nuolatos stiprės, kį- 
lant visuomenės susipratimui 
ir apšvietai, o tų visuomenės 
didesnį susipratimą, gilėšnį su
pratimų savo reikalų Naujienos 
kaip tik ir auklėj d*.

Naujienas išauklėjo ir iškė
lė iki dabartinės jų aukštumos 

Kabinėjusi netik I d. Grigaitis. Nuo pirmo Nauji©-

ko jis uoliai joms dirbo, atida
vė joms viskų ką turėjo — sa
vo spėką, gabumus ir geriau
sius norus ir per dešimtį metų 
vilko staliai nepanešamų Re
daktoriaus naštą, kartu visuo
met aktyviai veikdamas ir už 
laikraščio sienų. Todėl Naujie
nų triumfas yra kartu ir d. 
Grigaičio triumfas.

Te bunie ir man leista prisi- 
to skaitlingo būrio, 

karštai sveikina
dėti prie
kuris šiandie
jubiliantą, d. Grigaitį ir Nau
jienas su dešimties metų nau
dingo ir sėkmingo darbo lietu
vių visuomenei.

Ilgų metų Naujienoms ir d. 
Grigaičiui!

■ —K. Valys Baronas.

- > V! ’ . ,

manęs pradžioje buvo. mažai Suvalkijoje, laike pirmo vokie- nažo įstatymų. Bet
* ‘ ‘ , 4 .\ ;

AR TIE REDAKTORIAI!
~įKo tbks pįktąs, Antakųi?;-
— Et jau, nieko 'daugiau ne

rašysiu ! • * j
— Kas pasidarė?

Parašiau/ straipsnį apie 
šviežią pieną, o tas redaktorius, 
kad jį kur kipšas!.... visą mano 
straipsnį kondensavo!
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Dešimties m. atsiminimai

laikraštis 
judviejų 

delegatai, 
kiti skep-

Štai jau dešimt metų, kaip 
Naujienos gyvuoja. Prabėgus 
mintimis tuos visus nuotikius ir 
aplinkybes, kokiose jos gimė ir 
bujojo, kol pasiekė 'dabartinio 
laipsnio, išrodo lig ir sapnas bu
tų.

Atsimenu kaip šiandie, kada 
* vieną Liet. S. S. VIII Rajono 
konferenciją atsilankė K. Gu- 
gis su A. Laliu ir pasiprašę bal
so pradėjo aiškinti, jog Chica 
gai reikalingas yra 
arba dienraštis. Po 
kalbų konferencijos 
vieni jiems pritarė,
tiškai ir pašiepiančiai kritikavo 
jų sumanymą. Buvo jiems nu
rodyta, kad tuo klausimu jie ne 
vietoj prabilo ir kad VIII Rajo
nas neturi tokių jėgų — nė pi- 
nigiškų, nė inteligentiškų,-‘-ku
rios šitokį milžinišką darbą ga
lėtų įvykdyti.

Drg. K. Gugis, gavęs tokį at
sakymą, kuone verkdamas įro
dinėjo galimybes tai padaryti ir 
reikalavo iš susirinkimo tik už- 
gyrimo paties sumanymo, kas 
ir buvo šioj konferencijoj pa
dalyta, kad tik atsikr&tyti nuo 
jų su visu jų dviejų sumany
mu. Savaitei laiko praslinkus, 
patyrėme kas iš laiškų, o kas iš 
draugų, (nes kitaip nebuvo ga
lima pranešimą paskelbti), jog 
pas Meldažį bus susirinkimas 
tverti bendrovei ir laikraščiui 
leisti. Suvažiavo iš visų Chica
gos kampų apie 250 ypatų, ir 
į porą valandų laiko buvo sudė
ta apie 2,700.00 dolerių pini
gais ir apie $10,000 . užrašyta 
pasižadėjimų. Išrinkta direkci
ja iš penkiolikos žmonių ir pa
vesta rūpintis'“ leidimu laikraš
čio, o dar porai savaičių pra
bėgus jau išėjo pirmas Naujie
nų numeris.

Kiek džiaugsmo! Kiek pasi
šventimo pas visus! Nereikėjo 
nė automobilių, kad išvažioti 
laikraštį į stotis. Nespėjo pre
sas spausti, kaipo eilė direkto
rių ir šėrininkų laukė ir ant sa
vo pečių nešė į visas Chicagos 
dalis, kad išplatinus laikraštį.

Dar už poros savaičių nuper- 
kąme J. Ilgaudo spaustuvėlę ir 
pradedame ištikrųjų varyti biz
nį. ‘ Nors visi šėrininkai dirbo 
su pasišventimu, bet to laiko 
direktoriams teko darbuotis! 
sunkiausia. Būdavo, susirinki
muose diskusuojame, baramės, 
o K. Gugiui, kaipo prezidentui 
tekdavo daugiausia. Jis nutildy- 
davo mus tik tada, kada parei
kalaudavo daugiau pinigų. Bū
davo, sukrapštome kas 10, kas 
20, o kas 100 dolerių, idant pa
dengus reikalingiausias bilas. 
Kitame susirinkime vėl tas 
pats; smarkaujant, kritikuoja
me vedėjus, kol K. Gugis vėl 
pasako, kad reikia pinigų. Tas 
pasakymas mums, kaip koks 
paraližius, žandus surakindavo. 
Daugelį kartų buvo duotas įne
šimas sustabdyti laikraščio lei
dimą ir paskelbti bankrutą. Tik 
ačiū Gugio energijai ir pasiry
žimui įnešimas nepereidavo. 
Paskui sekdavo direktorių rezi 
gnacijos vieno po kitam. Nega
na to, kad direktoriai ir šėri
ninkai buvo pasišventę,, dirbo 
nereikalaudami užmokesčio, bet 
ir darbininkai, kaip redakcijos, 
taip spaustuvės, dirbdavo po 
kelias savaites be algos po 13— 
15 valandų dienoj.

Jau vienu laiku buvo taip, 
kad nebesimatė vilties laikraštį 
išlaikyti, ir svarstant likvida
vimo sumanymą drg. Grigaitis 
juokais papasakojo, kaip “Lais
vės” bendrovė išsigelbėjo nuo 
bankroto išleisdama savo laik
raštį du sykiu savaitėje vietoj 
vieno. Čia Gugis išvertė akis, 
paraudo kaip vėžys ir ėmė skait
liuoti, kiek.butų įplaukų, jeigu 
laikraštis taptų dienraščiu. Mes, 
direktoriai, pradžioje netikėjo 
me dienraščio galimybėms. Aš 
net rezignaciją padaviau. Bet 
šėfririinkų extra susirinkime' po 
Gugio, Grigaičio ir Jamonto 
karštų “spyčių” šėrininkai taip 
užsidegė, kad čia pat, vietoj 
sudėjo apie 5,000 dolerių,.idant 
išleidus dienraštį. Redakcija 
ir spaustuvės darbininkai pa
siėmė dar • padirbėti po kelias

tomis 
dien-

Naujienų Administracija

dieną

valandas viršaus ir su 
pačiomis jėgomis išleisti 
raštį.

Na, ir, rodosi, 3-čią 
lapkričio, 1914 m. gauname pir
mą lietuvių dienrašti Naujie
nas. Ant ąy toj aus išeina ir 
“Katalikas” irgi dienraščiu. 
Vėliaus pasirodo “Lietuva”. Na, 
ir prasideda riksmas ant Hal- 
sted str.: “Katalikas’' už 3 cen
tu!”, 'Lietuva'’! “Naujienos”! 

Bet neužilgo “Katalikas” su 
“Lietuva” užsidarė, kartu su 
jų bankai®. * 
Tada Naujienos užkariavo visą 
lietuvišką “pūdymą”. Ačiū di
deliam buriui pasišventusių 
darbuotojų “Naujienos” augo ir 
stiprėjo.

Teko matyti daugelį musų 
draugų mokant vaikui po 25c 
vienai Naujienų kopijai, o taip
gi perkant po keletą kartų tos 
pačios dienos Naujienas, kad 
tik parodyti, jog yra daug pir
kėjų.

Šitaip visiems išvien besidar
buojant išauginome Naujienas 
į tokį dienraštį, be kūrio šian
die rodos lietuviai negalėtų ap
sieiti, ypatingai Chicagoj. Be 
Naujienų neapseina nė katali
kai, nė bolševikai, o apie pažan
giuosius negali būti nė kalbos. ;

Jeigu ne vaidai ir; tasymosi 
po teismus dėl kvailo kai kurių 
skymeraų užsispirimo, šiandien 
Naujienų Bendrovė galėtų tu
rėti didelį raudondvarį su tvirtu 
>anku čionais ir skyrium Lietu
voj.
_ Bet ir prie tokių, iš visų pu
sių kreipiamų į Naujienas ata
kų ir trukdymų, šiandien Nau
jienos stovi tvirčiaus, nekad 
bile svetimtaučių laikraštis, ir ; 
jeigu apie Naujienas ir ateityje tvarkytojas, 
spiesis žmonės su gerais norais, —1---- ------
tai sulaukusios antro 10 meti-l 
nio jubilejaus, Naujienos' tik
ra itures 100,000 skaitytojų ir 
savo raudondvarį.

—A. Rypkevičia.

J. ŠMOTELIS (Pupa) 
Naujienų sekretorius. Gabus fel
jetonistai;

... ••

A. ZYMONTAS
Naujienų iždininkas, skelbimų

%.

M. JURGELIONIENĖ

Advokatas KLEOS JURGELIONIS 
Naujienų biznio vedijas

—

A. RYPKEVIČIA 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus vedėjas.

KSAVERA NAGLEVIČIUTĖ 
Stenografiste.

ji. GOLDMAN
Naujienų knygvedis.

.• ; '■ v»

Atsiminus
Mintis Chicagos lietuviuose 

darbininkuose įkurti laikraštį 
gimė kur-kas seniau negu “Nau
jienos” buvo įsteigtos, tečiaus 
tam darbui da nebuvo pribren
dusios sąlygos, todėl laikraščio 
įkūrimas ir dasitęsė iki 1913 
metų. Mat, kolei dėdė šeimas 
buvo tikruoju “Lietuvos’7 re
daktorius, jo redaguojamo laik
raščio špaltose Chicagos lietu
viai darbininkai galėjo liuosai 
įvairiais reikalais išsireikšti. 
Bet atėjus p. Balučiui į “Lietu
vą”, tos teisės laipsniškai buvo 
nukarpytos, o 1910 m. 
didžiajam rubsiuvių 
“Lietuva” pataikavo 
viams. Tas žinoma, 
šia paskatino darbininkus gal
voti apie laikraštį, kuris rūpin
tųsi jų pačių klasės reikalais.

Daug sykių Chicagos socia
listai bandė daryti spaudimą 
LSS suvažiavimuose, kad “Ko
vą” būtinai perkėlus Chicagon, 
bet kiekvieną sykį pastangos 
buvo nesėkmingos, nes didžiu
ma LSS narių buvo grieštai nu
sistatę kėlimui “Kovos” į Chi
cago, nors principe pripažinda
vo, kad “Kova” turėtų reikš
mės tokiame dtdęHame lietuvių 
centre daug daugiau, negu Phi- 
ladelphijoje. Chicagiečiai ma
nė perkėlę “Kovą” Chicagon su- 
budavoti ją ant himniškos papė
dės ir tokiu budu užlopyt tą 
kiaurą maišą, per kurį sąjun- 
giečių doleriai , bįra, ir sykiu 
skleisti apšvietą'ir kelti darbi
ninkišką sąmonę lietu viubse. 
Kodėl sąjungiečiai buvo prie
šingi “Kovosi’ kėlimui į Chicago 
ir kodėl šnairiai žiurėjo ypačiai 
į Chicagos inteligentus, čia ne
manau apie tai kalbėti, bet kad 
sąjungiečiai visuomet kreiva 
akim žiurėjo įchicagiečių, tai 
tas yra gryna teisybė.

Po nesėkmingo bandymo 
gauti “Kovą” Chicagon, per tū
lą laiką, rodosi, chicagiečiai bu

M. JAKIMIUTfe 
Naujienų cirkuliacijos prižiūrė
toja.

JOHANNA YANKUS 
Stenografė ir telefonistė

iškilus 
streikui, 
darbda- 

daugiau-

JULIJA GRINIŪTĖ 
Jauniausioji Naujienų “helio” 
panaitė (telefonitsė).vo dėl to reikalo nusiraminę, 

tečiaus viršui sakytas rubsiu
vių streikas ir, abelnai, santi- 
kių aštrėjimas, o taipgi netu
rėjimas savo vietinės spaudos, 
erzino veiklesnius vietos drau
gu ir sykiu skatinte skatino 
prie įkųrimo darbininkiško laik
raščio, kuris domėtųsi vietos 
darbininkų reikalais. 1913 me
tais buvo gyvai susirūpinta 
laikraščio reikalu, pradėta susi
rašinėti su drg. Grigaičiu, kuris 
tuo laiku redagavp “Pirmyn”, 
taipgi užmegsti bizniški susiži
nojimai su “Laisve”, nos “Lais
vė’ tais laikais ieškojd naujos 
kolonijos apsigyvenimui. Buvo 
manyta perkėlus “Laisvę” 
Chicagon tuoj padaryti ją dien
raščiu, kurio pirmuoju redak
torių butų P. Grigaitis, o Pru- 
seika antruoju redaktoriumi. 
Ar taip viskas butų buvę, aš to 
to nežinau, bet tokios buvo 
mintys tų žmonių, kurie buvo 
iniciatoriai kalbamo darbo. Su 
“Laisve”, manau* butų buvę su
sitarta jei butų nepertrauktos 
derybos su ja. Priežastis per
traukimo derybų, jei neklystu, 
buvo nelaiminga Ugaųdo spaus
tuvė, kurią žut-but norėta kur- 
nors iškišti, nes Ilgaudo biznis 
buvo ant kvatoto‘ žlugimo. Iš
gaudo spaustuvė buvo nupirkta, 
su “Laisve” derybos pertrauk-

• Ilgaudo spaustuvę per- ..... . ......,
krikštyta į “Naujienų” spaustu- ei j a samddsi bendradarbiauti pagintą vaisių. Bet štai vienas,

vę, ir drg. Grigaitis iš Baltimo-w 
rėš nuo “Pirmyn” atvyko į Chi
cago rengti spaudai 
“Naujienų” numerį.

Chicagos lietuviai darbinin
kai pasitiko “Naujienas” entu
ziastiškai, nes tiesą pasakius, 
patys darbininkai jas ir sukurė. 
VIII Rajonas LSS buvo pirmu
tinis, kuris padėjo fundamentą, 
o LSS kuopos ir kuopelės sky
rė draugusdš savo tarpo, kurie 
rinktų skaitytojus, garsinimus, 
pardavinėtų šėrus ir t.t. Kada 
“Naujienų” pirmas numeris iš
ėjo iš' spaudos, atsimenu tarsi 
tai buvo vakar, tuo laiku LSS 
vajaus reikalais iš rytinių vals
tijų buvo atvykęs drg. Jonas 
Perkūnas. Man jo paklausus, 
ką jis mano apie musų naujį 
laikraštį, jis su dideliu užside
gimu atsakė: “Naujienos”, tai 
veirodis lietuvių darbininkų 
kasdieninės kovos; aš nematau 
jokių peklos vartų, kurie galėtų 
‘‘‘Naujienoms” užstoti kelią”. 
Ką jau kalbėti apie kitus, jeigu 
drg. Perkūnas šitaipos išsireiš- 
kc‘- . ' ■ : B

“Naujienos” pradžioj\ ėjo sykį 
į savaitę, piniginė? padėtis ląi^s.- 
niškai blogėjo, mažiukai ^kivir
čai pasireiškė diretkoriuose 11- 
gaudo reikalais,; o šėrininkuose 
—tylus nįl’zgėjimas kam redak-

pirmą

VINCAS MIŠEIKA 
Buvęs Naujienų direktorius, vie
nas pirmųjų naujieniečių. Nau
jienų spulkos sekretorius.

nepopuleru®.

didelė šėri-

Jurgelionį, kuris tuo sykiu pas 
socialistus buvo
Bet kadangi drg. Grigaičio į- 
tękmė buvo gana 
ninkuose, jis mokėjo ir galėjo
sulaikyti tolesnį . gaisro plėti
mąsi.

Piniginė padėtis, kaip buvo 
sakyta, negerėjo, bet nuolatos 
ėjo blogyn. Biznio vedėjai gal
vojo ką tai kepti, bet ką kepti, 
kaip iškepti ir iš ko kepti, buvo 
gana sunku išgalvoti. Bet ant 
galo sugalvojo iškepti didelį 
blyną, tik deja nebuvo gana vi
sų reikalingų chemikalų iškepi- 
mui. Tam reikalui buvo sušauk
tas^ susirinkimas. Anksti iš 
ryto svečiai-šėrininkai pradėjo 
rinktis, prisirinko 
Meldažio svetainė, 
prie sienos
valandų,” — valdyba atida
ro susirinkimą. Man didžiuma 
balsų suteikė garbę būti to su
sirinkimo pirmininku. PraiSide-: 
da įvairių komisijų ir da ant ko
misijų raportai — sausi, be jo
kio gyvūno, net ausys ima 
zvembti besiklausant raportų. 
Manau ,sąų:,;daug geriau butų, 
jei tie raportuoto j ai savo rapor
tus butų palikę vakarykščių kel
nių kišeniuje, kaip tas protestp- 
nų kunigas panoksią apie už-

arti pilna 
Laikrodis 

pareiškė: “10

tarsi tas “Pilypas iš kanapių iš
lindęs”, anot žemaičių patarlės, 
sako: “Draugai ir draugės ir 
visi susirinkusieji — duodu įne
šimą leisti “Naujienas” kas
dien”. šitie žodžiai visą susi
rinkimą elektrizuote suelektri- 
zavo. Balsus delnų plojimas 
išgąsdino net vieną senį, kuris 
raportų laike buvo pradėjęs 
snausti. Pašoko nuo kėdės ma
nydamas, kad Meldažio svetai
ne griuVa. Vėliau sekė kalbos 
biznio vedėjų ir “Naujienų” ar
timųjų draugų. Visi kalbėjo 
apie dienraščio reikalingumą 
Amerikos lietuviams darbinin
kams, o ypačiai chicagiečiams. 
Rankų plojimui nebuvo galo, Vi
si išreiškė, kaip kas mokėjo, 
savo simpatijas busimam pir
mam darbininkiškam dienraš
čiui. Visi davė šventus pasiža
dėjimus dirbti “Naujikų” la
bui. Įvairus i sumanymai pasi
pylė tarsi iš gausybės rago i* 
vis dėl labo “Naujienų”, x^fiė- 
guistas susirinkimai vįrto bičių 
aviliu, ir reikia pasakyti teisy
bę, tais laikais visi y naujienie- 
čiai buvo bitėmis, tranų rodosi 
tada nebuvo. >*

“Naujienos” pradėjo eiti kas
dien, pasirodė svarbus veiksnys

AGOTA VIščIULIUTė' 
Buvusi Naujienų stenografiste. 
Jų pavyliojo iš Naujienų Lietu
vos Atstovybė Londone.

Chicagos lietuvių darbininkų 
gyvenime prasidėjo organizavi
mas, kultūrinimas ir darbinin
kiškos sąmonės vystymas. 
“Naujienos” mylėjo darbinin
kus — švietė ir lavino ir rodė 
geresnę ateitą; darbininkai my- 
ėjo “Naujienas”

tautininkų 
negalėjo 

remiamas 
Chicagos 
“Naujie

rėmė jas 
savo centais, savo darbu ir di
džiausiu pasiaųkavimu. “Nau
jienų” vedėjai dd. Grigaitis, Gu
gis ir kiti pridėjo daug savo spė- 
<ų budavojime “Naujienų”. 
Vardas dd. Gugio ir Grigaičio 
yra įrašyta “Naujienų” istori- 
; oje kaipo “Naujienų” tėvų, bet 
it tiedu “tėvai’’ be skaitlingos 
minios “vaikų” nedaug ką butų 
galėję nuveikti budavojime 
“Naujienų”. Ačiū tų visų darbš
čiųjų draugų pastangoms 
“Naujienos” išaugo, išbujojo, 
pasidarė tvirtas kūnas lietuviš- 
camc darbiniiikų judėjime, ne
paisant, kad jos turėjo pergy
venti sunkių dienų. Kadangi su 
jomis stovėjo minia pasišventu
sių rėmėjų, tai net 
janki erių laikraščiai 
atsilaikyti prieš 
skaitlingos armijos 
lietuvių darbininkų
nos” ir turėjo ir jie padžiauti 
savo tautiškas nagines. “Nau
jienos” ^argą išvargo, balą iš
brido tik ačiū tiem vargo paukš
čiams, kurie šapelį prie šapelio 
nešdami budavojo “Naujienų” 
lizdą.

Tai buvo taikai, j Uos verta at
siminti, apie juos verta pakal
bėti, nes buvo budavojimo lai
kai, bendro darbo laikai, drau
giškumo laikai. Tada buvo di
delis būrys “Naujienų” drau
gų, tikros širdies draugų; su 
jais dirbant bendrai, nesunku 
butų buvę ir peklą apversti. 
Tuos laikus, jei norima, galima 
pavadinti idealizmo laikais. De
ja, šiais materializmo laikais 
gana sunku be dolerio susirasti 
draugą, bet su doleriu surastas 
draugas yra tiktai dolerio drau
gas. Ačiū dievui, kad “Naujie
nos” gimė ir augo idėjų laikais, 
todėl joms lemta buvo išbujoti.

—Julius Mickevičius,

de- 
die-

Sveikinimas,
Prisimenant laikus prieš 

šimtį įlietų ir einamąsias 
nas, reikia pasakyti, kad abel-
na liettfvių visuomenė padare 
didelį progresą. O tam progre 
sui labai, daug pagelbėjo dien
raštis Naujienos.

Už tą nenuilstantį darbavi
mosi ir skleidimą apšvietos 
Naujienos ir Naujienų darbuo
tojai * užsitarnauja daug gar
bės.
'Linkėčiau, kad Naujienos 

savo garbę ir etiką statytų dar 
aukščiau, išbraukdamos neetiš
kus skelbimus, kad pagerbtų 
savo draugus ir, abelnai, pakel
tų pffcftesiją ant > aukštesnio, 
\aipsnio.

Profesija, prisilaikydama eti
kos, beturi teisės save rekla
muoti. šiandien tiems, kurie 
nepažįsta etikos arba apsvai
ginti dolerio nenori jos pažin
ti, duodama perdaug progos, 
ir todėl didesnė , visuomenės 
dalis negali ’ atskirti' gero i nuo 
blogo. .?,f , *

Veliju? Naujienoms ' nenuil
stančiai darbuotis ir gyventu

' A. Yuška, M. D.
S Chicago, ,111.
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NAUJIENOS, Chicago, III* šeštadienis, Kovas 8, 19246

Naujienų Fabrikas
2,400,000 kubiškų

kad

Draugo Atminčiai

Mm?

dirba

Spaudos Tekni- 
kos Svarbumas

vasarą puiku 
savo darbiniu-

to, kad jie 
paltys ne- 

tuo, kas 
Zeceriapis

Zeceriąms reikia organizuotis, 
kad pagerinus spaudą.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

X MOCKUS 
Linotypistas.

A. KASPAR 
Metranpažas.

K. SITAVICIUS 
Naujienų presmanas

išdėsty- 
mintims

J. LAPAITIS 
Linotypistas.

joms 
darbi- 

Tai Pri-

K. SZUKIS
Naujienų zeceris

J. SAMUILIS 
Naujieną džanitorius

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

A. PAJAUSKAS 
Naujienų linotypistas.

M. J. PAGE 
foremanas.

buvo 
spau-

i Bet prie dienraščio visgi yra 
sunku, kad ir labai stengiama
si, gerai atlikti spaudos dar
bus, nes darbas iš užpakalio 
spiria skubinti. Klaidų pasitai
ko, bet tai priklauso ne vien 
nuo zecerių, bet ir redaktorių, 
kur tik po kelis kartus skaitant 
korektūras galima tai pašalin- 

| ti. Klaidos tenka matyti ir a n g-, 
lų dienraščiuose, o ypač žinio
se — visur tas pats yra.

Lietuvių zeceriams trūksta 
vieno dalyko, tai 
“šviesdami”1. jkltuis, 
sistengia pasirūpinti

Pirmajam dešimties metų 
Naujienų gyvavimo jubilejui 
išleidžiama padidintas Naujie
nų numeris, idant davus juo 
didesniam jų skaitytojų, rėmė
jų, draugų ir net 
skaičiui galimybė

VINCAS RUŠINSKAS 
Linotypistas.

F. KIRKA 
zeceris.

A. a. J. SIRUTIS-
Vienas pirmųjų Naujienų lino 
typistų. Buvo geriausias Naujie 
nų draugas ir darbininkas.

M. J. ŠILEIKIS
Linotypistas, dailininkas, bailes 
dailės institutą.

G aso — 
jedų. ’

Elektros 150,000 kilk>wat- 
valandų.

Popieros 7,368,(XX) svarų.
Juodytos — 180 bačkų arba 

198,(XX) svarų (3,684 tonai).
Aliejaus — 7,140 svarų.
Benzino — 15,200 svarų (nu

plovimui raidžių).
Muslino amt spausdinamų 

popieros volų — 1,560 mastų.
Metalo sudėvėta bespausdi- 

nant Naujienas — 3,070 svarų.
Skaitymo žodžių sustatyta— 

37,350,000.
Skaitymo raidžių sustatyta 

227,685,00.
Įvairių skelbimų tilpo — 

1,080,000.
Darbo valandų sustatyti ir 

išspausdinti Naujienas ėmė 
>14,900.

Neapmokamų pranešimų (t. 
y. įvairių draugysčių, kliubų 
ric. pranešimų) tilpom 81,400.

Viena Naujienų metinė kny- 
po vieną kopiją butų 45 eo

nų storumo.
Sudėjus visas Naujienų ko

pijas, išleistas į dešimtį metų, 
nenon krūvon, pasidarytų kny- 
*a 9,(XX),000 colių storumo.

M. J. Page.

mašinas pasitaisyti, kas būti
nai reikalinga žinoti. “Forma
lias” paskirsto darbą, taip kad 
nereikia darbininkams gaiše- 
lioti. “Naujienų” spaustuvės 
darbininkai atydžiai seka ge
rųjų unijinių spaustuvių tek- 
niką. Suprantama, unijos dar
bininkai ir taip turi būti ge
rai apsipažinę su savo amatu, 
nes kitaip į uniją nepriimama, 
o “Nasjienų” -spausti!ve yra 
unijinė. ,

Spauda yra dailės darbas. 
Nors mekaninis darbas, bet 
gerai atliktas -kiekvienam yra 
mielas skaityti ii* žiūrėti. Rei
kia pasakyti, kad prie “Naujie
nų” spaudos teknikos, o ypač 
darbų, pagerinimo daug prisi
dėjo “Naujienų” vedėjas p. Kl. 
Jurgelionis. Jis vfisada mėgo 
ir mėgsta darbus atlikti gra
žiai.

pasakė, kad du linotype opera
toriai būna tiek apkrauti (ypa
tingai penktadieny ir šeštadie
ny) skelbimais, jog jie jokiu 
budu negali laiku apsidirbti. 
Todėl manadžeriui buvo patar
ta pastatyti dar vieną raidžių 
renkamąją mašiną. Tas tapo 

Ipadaryta’ keletas mėnesių at
gal ir dabar Naujienos be svar
bios priežasties (kokios nors 

Į nelaimės: sugedimo mašinos 
ir tt.) nesuvėlina. Dabar Nau
jienos turi tris raidžių renka
mąsias mašinas (dvi intertype 
ir vieną linotype), kurių .kiek
vienai išpuola po tris raidžių 
magazinus. Tarpe tų devynių 
raidžių magazinų, šeši yra skir
tingo dydžio raidėm (6, 8, 10, 
12, 14 ir 24 point). Pačioj gi 

I spaustuvėj yra didžiausia rin
kinys rankomis renkamų rai
džių. Apie ęlu metai atgal Nau
jienos įsigijo savo raidžių lie
jamąją mašiną ir raidžių Nau
jienų spaustuvė pasidaro tiek, 
kiek jai jų reikia. Nei kiekybėj, 
nei kokybėj nė viena Ameri
koje lietuviu spaustuvė negali 
lygintis su Naujienų spaustu
vės įrankiais. Aš, žinoma, ne
pasakysiu, kad dabar Naujienų 
spaustuvė yra pilnoje tvarkoje. 
Įvairių ydų Ir trukumų joje 
dar yra, bet tai, gal būt, teks 
pašalinti ateity. Jeigu visi bu
simieji Naujienų vedėjai spau
stuvės pagerinimo reikaluose

Dienoje dešimties metų Nau
jienų gyvavjmo sukaktuvių, 
Naujienų vedėjai žada padaryti 
didžiai padidintą Naujienų lai
dą. Visi Naujienų) bendradar
biai, draugai ir koresponden
tai siunčia savo širdingiausius 
linkėjimus ir reiškia didelio 
džiaugsmo, kad per tą dešimtį 
metų Naujienos turėjo tokio 
didelio pasisekimo. Kai kurie 
Naujienų bendradarbiai ir drau
gai taip sugabiai ir jautriai 
vaizduoja savo susipažinimo 
bei susidraugavimo su Naujie-i 
nomis praeities laiką ir sąly
gas jog išrodo kad tiems žmo
nėms be Naujienų nėra nieko 
šiame sviete geresnio ir malo
nesnio. Taip ir rodos, kad tie 
žmonės negali gyventi be Nau
jienų, o Naujienos be jų. Ir yra 
kuo džiaugtis: visų Naujienų I 
darbuotojų darbas, ^pastangos 
ir triūsas davė gerų vaisių. 
Ypatingai smagiai turi jaustis 
tie žmonės, kurių geriausi* tro
škimai ir idealai galų gale iš-1 
sipildė. Apvaikščiodami de
šimties metų sukaktuves, nau- 
jieniečiai daro savo triūso sąs
kaitas, 'džiaugiasi jomis ir ren
giasi dąr didesniam darbui. I

Man, kaipo Naujienų spaus
tuvės darbininkui, norisi su
pažindinti už Chicaigos ribų 
gyvenančius Naujienų darbuo- < 
tojus ir skaitytojus su Naujie-11 
nų spaustuve. Apie tai, kaip ir 
kokiu laiku padaromos Nau
jienos, ikoki įrankiai vartoja-Į tarsis su darbininkais ąteity 
mi ir kokia < yra spaustuvės Naujienų 
tvarka, daug kas galima pasą-lta bujoti.

zecerių.
antriems 
metams 

Nau-

Teknika spaudoje lošia svar
bų vaidmenį. Aš ir noriu pa
kalbėti kiek aš patyriau dirb
damas lietuvių 'spaustuvėse. 
Esu dirbęs prie ‘Keleivio” ir 
kitų lietuvių laikraščių. Prieš 
penkis metus teko man dirbti 
“Naujienose.” )1919 urėtais 
man atėjus į “Naujienas”, buvo

A. RUDINSKAS
Naujienų ekspeditorius

nedraugų” 
atsiliepti 

apie Naujienas ir pažiūrėti i 
Naujienų vaisius.

Be abejo, Naujienos turi di 
dėlę įtaką lietuvių visuomenė 
jo, ką liudija milžiniškas lin 
kėjimų ir sveikinimų skaičius 
telpąs šioje dienraščio laidoje.

Man, kaipo seniausiam Nau
jienų darbininkui, taipgi yra 
reikalo ką nors pasakyti apie 
Naujienas. Bet ką? Geriausia, 
manau, bus parašius apie tą 
Naujienų šaką, kurioje dirbu, 
būtent: apie Naujienų “fabri
ką”; (nurodyti, ikiek daug-maž 
buvo suvartota įvairios me
džiagos leidimui Naujieenų per 
pereitus dešimtį metų. Faktus 
stengiaus surinkti kuo rūpes
tingiau. Suprantama betgi, kad 
paduodamos žemiau skaitlinė* 
nėra matematiškai tikros, kad 
jos tik daug-maž tikros.

Imant 307 Naujienų kopijas 
metuose, Naujienoms išleisti 
per 10 metų įvairios medžia
gos buvo suvartota sekamai:

kyti. Duoti smulkmenišką vaiz
dą apie Naujienų spaustuvę aš 
negalėsiu, kadangi Naujienų 
spaustuvėj, lygiai kai ir kiek
vienoj didesnėj dirbtuvėj, yra 
darbo padalinimas. Dirbant 
^m tikrai nužymėtu laiku ir 
tiktai ant vieno darbo, su ki
ltis Naujienų spaustuvės dar

bininkais, dirbančiais skirtin
gu laiku ir skirtingą darbą, 
man netenka susieiti per išti
sus mėnesius, ir pasakyti ką 
nors apie tų darbininkų varto
jamus įrankius, darbą, ydas ir 
kas' reikėtų pagerinti aš tie
siog negaliu. Pasirodo, kad 
kaip darbe, taip ir Naujienų 
spaustuvės vaizdo padarymui 
darbininkams reikalinga turėti 
tamprus ryšiai ir geras, drau
gingas susitarimas. Norint pa
daryti smulkmenišką Naujie
nų spaustuvės vaizdą, visi Nau
jienų darbininkai turėtų pa
ruošti vieną bendrą straipsnį, 
vaizduojantį kiekvieną depar
tamentą atskirai. Pasitikėda
mas kad Naujienų darbininkai 
tatai pgdarys kada nors ateity, 
šį sykį aš kalbėsiu apie spau
stuvę abelnai ir baigsiu su tuo 
amatu, kur man diena iš die
nos tenka dirbti.

Pirm visko pasakysiu 
Naujienų spaustuvė dirba?die
ną ir naktį. Nėra paroje nė vie
nos valandos, kad Naujienų 
name kas nors nedirbtų. Die
ninių spaustuvės darbininkų, 
pradedančių dirbti nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro, yra pen
ki. Du jų yra raidžių renka
mosios , mašinos (linotype) 
operatoriai. Vienas jų stato se
kamos dienos diėnraščio įtal
pą, o kitas atlieka įvairius pa
šalinius darbus ir prigelbsti 
dienraščiui. Naktimis dirban
čių spaust u ves darbininkų yra 
astuoni vyrai (trys linotypistai, 
du ranką darbų, du presmonai 
ir vienas ekspeditorius). Nak
timis dirba trys raidžių ren
kamosios mašinos. Laikraščio 
darbas spaustuvėj baigiama 
kai 1 ar 2 vai. naktį ir nuo to 
laiko dienraščio formos ati- 
duodama į presą. Spaustuvės 
darbininkai išeina namo kai 2 
vai. ryto, o tuo pačiu laiku 
pradeda savo darbą presmonai 
ir ekspeditorius, kurie 
iki pat rytui.

Naujieną suvėlinimas 
viena stambiausių iki šiol 
stovės ydų.. Bet Naujienų vedė
jas Kl. Jurgelionis yra suma
nus žmogus: jis kartą sušaukė 
visus spaustuvės darbininkus 
ir išdėstęs jiems kaip didelis 
dienraščiui yra slogutis jo su- 
vėlinimas, paklausė darbininkų 
kas reikia daryti idant tą slo
gutį pašalinus. Naujienų dar

bo trys operatoriai. Dabar-gi 
yra daugiam linotaipų ir dir
ba penki linotaipistai. Darbo 
yra net perdaug. Tenka dirbti 
“overtiine” labai dažnai, kad 
net nė vienas darbininkų ne
nori jo.

Kaip kiti darbai, taip ir 
spaustuvės darbas blogais įran
kiais paprastai atliekama blo
gai. Taigi “Naujienos,” perma- 
tydamos tai, rūpinosi įsigyti 
kuodaugiausia moderninių spau
stuvės mašinų. Dabar “Naujie
nos” turi net rankom statomą- 
jam mažam ir dideliam šrif
tui lieti mašiną. Turi ir kli-l 
šėms lieti mašiną, turi ir dau
giau presų.

Pagerinus spaustuvę, supran
tama, darbas jau geriau atlie
kamas. Beto “Naujienose” dir
ba seni ir patyrę darbininkai- pagerintų .jų būvį 
zereriai. Didžiuma jų moka ir J reikia geriaus susiorganizuoti

kaipo samdininkai, bet kaipo jų 
draugai. Linksmi buvome, kuo
met tik “Naujienoms” saulė 
šypsojos ir liudėjome, kuomet 
“Naujienos” pergyvendavo sun
kesnes dienas, bet mes niekuo
met nemetėme vilties ir reikale 
pasiryžę buvome statyt pasku- 
tiuias savo spėkas, kad joms pa
gelbėjus, nes mes negalėjome ir 
negalime įsivaizdinti, kad toks 
praKihius darbas, kuriu įeini i: 
musų triūso dalelė, turėtų ne
lemtai žlugti.

Kas-gi mus, “Naujienų” zece- 
rius, vertė ir verčia būti 
nuoširdžiais, ištikimais 
trinkai ir draugais
mažinimas musų Lietuvių Zece- 
’ių Unijos “Naujienose”. Tai 
itsinešimas “‘Naujienų” admi- 
listracijos į mus, zecerius, kai
po į draugus darbininkus, o ne 
kaipo į samdytus vergus. Todėl 
tai mes, “Naujienų” zeceriai, ir 
jaučiamės esą “Naujienų” spau
stuvėje savi žmonės, todėl tai 
mes ir dirbome, ir dirbame, ir 
dirbsime “Naujienų” Bendrovei 
kaip sau.

Varde “N-nų” zecerių
J. Sirutis.

—• įkurti Amerikos Lietuvių 
Zecerių Susivienijimą arba 

. nors tokiam mieste kai Chica- 

. go — sutverti Liet. Zecerių
Kliubą. Tokios organizacijos 
pagelbėtų jauniems cežeriams 
geriau išmokti spaudos darbo. 
Dalbar lietuviai neturi tinka
mų zecerių. Todėl neturi, kad 
zecerių amatas visai užmesta? 
užkampio. Jeigu koks vienas 
kitas išmoko spaudos’ darbą, 
tai kur nors prisimetęs prie 
partinio laikraščio lę skursta 
kaipo ištikimas laikraščio idė
jos atstovas, nenori nieko 
bendra turėti su savo draugais 
zederifįs. Zederiai turėdami 
organizacijas galėtų turėti su
važiavimus ir apsvarstyti savo 
reikalus. Lietuvoje jau yra ze
cerių* organizacija.

Sutapus “Naujienų” gyvavi
mo dešimčiai metų reikia pa
sakyti, jog “Naujienoj” yra
visų žmonių laikraštis. Vi
siems jos duoda progos jomis 
naudotis: garsįntis, skaityti bi
te pažvalgų ar įsitikinimų žmo
gui —• neužsidaro muo jų 
sus priima į savo skiltis. Tata 
gal joms toliau dar geriau ei 
sis, negu ėjosi per dešimts me
tų. Tai yra permatoma. Jos su
rengė pereitą 
“beach outing’ 
kams, kur visi pilnai turėjo 
“igood time.” Jos tfti padarys 
dar ne kartą ateity.

Dail. M. Šileikis.

Naujienos išgyveno jau de
šimtį metų. Į tą laiką persimai
nė nemažas jų darbininkų skai
čius. Bet tur-but nė vieno savo 
draugų ir darbininkų Naujienos 
nepasigenda taip labai, kaip a. 
a.. Drg-o J. Siručio.

Nepaprastos ištvermes darbe, 
teisingas, rimtas, svarbesniuose 
klausimuose šaltai protaująs, 
jautrus ir inteligentiškas, — jis 
rodėsi gyvu pavyzdžiu tų darbi
ninkų, kurie tveria naujį pasau
lį, kovodami už žmoniškas tei
ses sau ir suprasdami ir pripa
žindami atsakomybę, gulančią 
ant jų pečių drauge su tomis tei
sėmis. Paduodamas žemiau jo 
straipsnis, tilpęs antrų metinių 
Naujienų sukaktuvių apvaikš- 
čiojimo programe,' yra geras pa- 
vyzdis to, kaip jis žiurėjo į 
Naujienas ir į savo, kaipo jų 
darbininko, pareigas ir santi- 
kius su Naujienomis.

Tenka pažymėti, kad aa. Drg. 
J. Sirutis kalba šiamę straips
nyje visų tų laikų spaustuves 
darbininkų vardu. O tai reiškia, 
kad ir jie visi pritarė 
toms jo straipsnyje 
Štai tas straipsnis:
Žodis nuo “Naujienų”

Sukankant šiandie
“Naujienų” gyvavimo 
ir besidžiaugiant visiems 
j ienų” draugams, rėmėjams ir 
skaitytojams tuo milžinišku 
darbu, kurį taip trufnpu laiku 
“Naujienos” sugebėjo nuveikti 
darbininkų labui, mes “Naujie
nų” zeceriai, podraug su visais, 
šiandie džiaugiamės ne vien par 
čiu tuo nuveiktu darbu, bet dar 
ir tuo, kad į tąjį darbą, į tąjį iš
būdavote rūmą yra indėta ir 
musų, “Naujienų” zecerių, pra
kaito lašelis.

Tiesa, dažnai “Naujienose” 
buvo galima pastebėti įvairių 
taip vadinamų, zeceriškų paklai
dų, bet arčiau “Naujienų” sto
vintis draugai gerai žino, kad 
iki paskutiniųjų dienų “Naujie
nos”, diena iš dienos skleisda
mos pluoštus spausdinių, tetu
rėjo savo spaustuvėje vos tiki 
vieną raidžių renkamąją maši-| 
ną, kuomet kiti, daug mažesni Į 
laikraščiai tam tikslui turi po 
dvi ir net po tris panašias maši-1 
nas. Prie tokių aplinkybių net Į 
ir didžiausis musų klaidų vengi
me atidumas mažai tegelbėjo. I 
Šiandie gi, įsigijus “Naujie-1 
noms” daugiau mašinų, klaidos I 
žymiai ėmė mažėti ir netrukusi 
jos bus retenybe.

Mes, “Naujienų” zeceriai, vi-Į 
suomet gražiai sugyvenome su Į 
“Naujienomis”. Pažįstame mes 
jas, taip sakant, nuo mažens. Į 
Dirbome ir dirbame joms nei-

:> ' z į?
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Naujienų” Misija Stipriausia tvirtovė Musų veidrodis

WEBER
VISOKIŲ, RŲŠIŲ

CeveryKvj Išpardavimas
♦0061

0062

Phone Boulevard 9510

Phone Yards 1546

W. J. STANKŪNAS

ATIDOS!
Kainas imame pigiausias

ATEIKITE IR PASIMAUKITE SU MUMIS PIRM NEGU JįlS PIRKSITE
Telefonai Yards 5963-1618

HOME -CRYSTALTel. Canal 1345-5281

Wet Wash Laundries
GERMAN BROS. $19.00virtuvės sinkos

kurios mes

nuo komunizmo
Naujienų skaity-

3351-3359 South
Halsted Street

Išmazgoti buteliai
Musų Specialumas 

f

Ofisas ir Warehause

1347 Milwaukee Avė.
3167 Lincoln Are.

Mes padidiname jūsų fo
tografijas iš atvirutes ar 

kitokios fotografijos.

Rakandininkams ir 
Fotografams

Didelis išpardavimas plumbingo ir apšildymo reikmenų. Mes turime 
daug bargenų ant vietos kur jus galite gauti pigiau nuo 25c iki 50c ant 
dolerio, ’ ‘ ✓

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

4713 So. Ashland Avė
KITOS KRAUTUVĖS

Darbą atliekame ge
* riausiaf.

2117 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 2300

atsitikti, jei niu
rni rusi? Tuomet 

sociailizmo

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Vyrų rudi čeverykai, veršiuko sku 
ros ~ 
nes kdlnys ir padai

daugiau
Kovo devinta bus mu-

Moteru patentuotos skuros 
žiai trimuoti, vidutiniš- 
komis kulnimis

5 pėdu roll rim maudynė, pilnai 
prirengta su pritaisymais prie 
grindų. Viskas už ... $24.50

Hosiery
The Savings we 
make on<Quantity 
Buying are passea 
oatoyou.

Išdirbėjai, olsdlninkai ir pristatytojai 
Polychromc, Veidrodžių, Frėmų, Pa
veikslų ant popicros, Peąrls teptų pa
veikslų ir aliejinių paveikslų.

•v’
Mes galime sutaupyti jutus pinigų. 

Rašykit dėl katalogo (r kainų.

turi didžiausį 
Naujienas. Iš Nau-

Plumbingas, gaso pritaisymas ir sūrų pra 
vedimas. Pataisyme greit patarnaujame

Steni Art Mantrfacturmg 
Comp.any

Taipgi mes turime antrarankių ir sugadintų materijolų, 
parduosime žemiausia kaina.

Mes dastatome į visas dalis miesto

Ofisams, durims ir langams, laiškams. Ant stiklų 
ant lentų ant audeklo ir ant sienų.

Del gerų fotografijų 
Eikite pas ,

GERUME IR PATARNAVIME MES 
PRALENKIAME VISUS”

ir šiandien tokių laikraščių, ku
rie agituoja lietuvius išsižudė? 
ti iškovotos nepriklausomybės 
ir dėtis prie “matuškos Rusi-

tik di- 
jos būna naudo- 

Gi su Naujienų tvirto- 
visai kitaip, 

pionieriai,

I Stipriausia ir tvirčiausia pa- 
žangiosiogį lietuvių visuomenės 
tvirtovė — yra Naujienos. Iš 
šios tvirtovės kasdien paleidžia
ma desėtkus tūkstančių šūvių 
į visas pasaulio dalis. Bet šie 
šūviai, tai nėra tie šūviai, ku
rie griauna ir naikina viską, 
kas jiems ant kelio pakliūva — 
tai yra šūviai naikinantieji tam
sybę ir prietarus, tai šūviai 
nešautieji šviesos spindulius, tai 
šūviai kuriantieji iftrnją gyveni-

814 W. 18th St., netoli Halsted St, 
Telefonas Canal 1044’

Vaikinų k>g 
cabiių briežio 
skutos spor-

• tiŠki oxfordai

$2.49

1621-23 S. Canal St 
Chicago.

ikant, 
prisidėjo . prie iš- 
lietuvių darbininkų 

sąmonės.

musų Visų susipažinimo šven 
tė. Mes per jų jubilejų įgausi 
me daugiau jėgų 
draugų 
sų, naujieniečių, diena, kurio
je mes išreikšime vieni kitiems 
geriausius linkėjimus.

Naujienos musų,, o mes Nau
jienų. Lai gyvuoja Naujienos!

J. Jankus.

Paprastai tvirtovės skito 
mos tik riogsoti, tik kaipo bai 
dyklės bauginti priešą 

Idžiam reikale 
I ja mos
ve yra visai kitaip. Pirmieji 
Naujienų pionieriai, kurdami 

pią tvirtovę turėjo visai ką ki
tų omeny. Jie nesukūrė tų 
tvirtovę riogosti. Nuo pirmos 
dienos Naujienų ąukurimo, iš 
Naujienų tvirtovės pradėta 
bombarduoti priešų pozicijas. Iš 
syk pamažu, nedideliu frontu, 
bet juo tolyn ši* tvirtovė vis 

įaugo ir apėmė platesni frontą.
I jos garnizoną vis daugiau ka- 
reivių plaukė jr plaukė. Ir štai, 

Į po dešimties metų gyvavimo ir 
kovos ši tvirtovė tiek sustiprė
jo, kad visų priešų atąkos vė
jais nueina. '

Į*. ‘ ; < •“ •< ■’, |

Mes, pažangieji Amerikos lie
tuviai ir Lietuvos lietusiai, tik. 
pasidžiaugti galime šiuo musų 

'kovos įrankiu, kurio pasijau
nant mums tenka eiti į kovos 
lauką. Turint rankoje tokį į- 
rankj nesuku kovoti su priešu; 
priešo atakos nebaisios. ;

Visiems naujieniečiams, Nau
jienų kareiviams yra smagu ir 
malonu girdėti, kad ta įstaiga, 
4a tyirtovė, kurie yra jos dali
mi, auga ir stiprėja. Kartu au
ga lietuvių susipratimas, ąpšvie- 
ta ,kartu nyksta tamsybė ir 
prietarai. Džiaugiasi pažan
gioj i lietuvių. visuomenė- susi
laukusi dešimties metų Naujie
nų gyvavimo, liūdi tamsybės 
skleidėjai ir klerikalizmas.

—V. R—s.

Sandais, patentuotos skuros gray 
jr log cabin. Pavasari- C 9 QO 
niai styliai

Vaikų paten 
tuotos skurdi 
čeverykai s'\

$1.59

No. 959 vyrų Če
verykai kume
liuko skuros, Go
odyear velt sky
lutes, gumutėmis < 
kulnimis, labai 
nepaprasta vertė

$4.98

Nor 9062 vyrų 
rudi ' veršiuko 
skuros oxfordai, 
guminėmis kul
nimis

$3.98

3614 South Halsted Street, Chicago, III 
Phone Boulevard 9783

Karo laiku Naujienos, labiau 
negu kuris kitas (laikraštis, pri
sidėjo prie to, kad Amerikos 
lietuviai griebėsi šelpti nuken
tėjusius dėl karo lietuvius.

Naujienos išauklėjo daug, 
tūkstančių lietuvių tikroje tau
tinėje, bet ne šovinistiškoje, 
dvasioje,. Jos išaiškino jiems

Chiffon šilko, visokių C1 
spalvų M> ■
Šilkines pančiakos viso- fl* *| "7CI
kių spalvų, 98c. ir M* I ■ I V

Kai pažiūrime į veidrodį, 
mes pamatome jame savo vei
do i,vaizdą. Bet kai mes pažiū
rime į laikraštį, perskaitome 
jį, mes pamatomo savo tadtos 
atspindį. Mes pamatom# netik 

[nuveiktus jos darbus, bet taip
gi jos dvasią. Per laikraščius 
mes susipažįstame su moksli
ninkais, kurie kultūrina mus 
ir musų tautą. Laikraštis — 
tai muJsų veidrodis, laikraštis 
— musų gyvenimo alspindis.

Chicagiečiai 
veidrodį

Hienų mes sužinome žmonijos 
džiaugsmus ir jięlaimes; iš 
Naujienų mes sužinome, ko 
trūksta vieniems ir ko turi 
perdaug kiti. Per Naujienas 
mes mokiname kilus ir moki- 
uamės patys. Naujienos yra 
šaltinis, kuris linksmina musų 
kūną ir stiprina musų dvasią, 

į Per dešimtį metų Naujienos 
[mums tarnavo ir niekuomet 
nesijdejavo. Tukstan^iąli ’skai- 

Itytojų buvo jų vąikąis.' Tūks
tančiai rėmėjų buvo jų drau
gai. Jos buvo visų musų dva
sios gaivintpjds, mokytojos, 
persergėto jos.

Jų dešimties inetu sukaktu
vių, jų jubilejlnė šventė, yrą

čiu taiku prisidėjo prie diskre
ditavimo tautiško šovinizmo.

Nuo pat pasirodymo Naujie
nos užsibrėžė sau tikslą tar
nauti Visuomenei, ir reikia pa? 
sakyti, kad jos iškilmingai tam 
tikslui tarnavo ir tarnauja. 
Naujienos teikia . MišTiomenei 
žinias iš viso pasaulio, paduo
da mokslo žinių, talpina straips
nius sveikatos klausimais, gar
sina įvairias lietuvių įstaigas, 
teikia žinių iš biznio srities. 
Apart to Naujienos, daugiau 
kaip kuris kitas lietuvių laik
raštis, duoda savo špaltosc 
žmogui pareikšti savają nuo
monę, nors toji nuomonė ir 
skirtųsi nuo Naujienų nuomo
nės tuo ar kitu klausimu. Be j 
to, Naujienos kart kartemis 
yra ‘^•sergėjusios lietuvius 
nuo įvairių apgavikų, daug pa- 
>elbėj usicJs. žmonėms, ištik
tiems nelaimės, jos daug pasi
darbavo apšvietus skleidime. 

^Yčiu Naujienoms (Lietuvos žmo- 
:es šiokiu ar tokiu buklu yra 
javę pagelbos nuo savųjų iš 
Amerikos. Naujienų pasidar 
buvimu ne viena kultūrinė įs
taiga yra gavusi ir dar gauna I 
paramos iš Amerikos. i

Atsimenant pasižadėjimus, 
išreikštus Naujienų pirmame 
redakciniame straip'snyje, daro
si aišku, kad Naujienos tvirtai 
laikosi savo prižadų, savo už
brėžto programo ir kad jos lai-Į 
kėši jo per dešimtį metų. Perl 
tą dešimtį metų buvo, visokių 
įvykių: buvo taika, buvo'karas, 
buvo reoliucvijų, buvo carų, 
kaizerių ir kitų karūnuotų des
potų griuvimų* nuo sosto, buvo 
žiauriausių reakcijos persekio
jimų ir pagalios užpludimąM 
bolševizmo bangų. Suminėtus 
r nesuminėtus čia įvykius rei- j 

kėjo nurodyti, reikėjo išaiškin-ll 
ti, reikėjo tam tikras atsakymas ! 
duoti į kiekvieną svarbesnį gy
venimo įvykį. Naujienos visa 
lai pergyveno, savo poziciją iš- 
■aikė, savo priešus atrėmė, sa
vo pincipus' apgynė. Jos tapo 
neįveikiama tvirtovė: visuome
ninis, lietuviškas, socialistlns, 
darbninkiškas dienraštis. Ir 
mums šandieh yra aišku, kad 
Nauijenomis galima pasitikėti. | Į 

Sveikinu Naujienas su de- 
šimtmetinemis jų sukaktuvė
mis.— P. B. Balčikonis, | |

Binghampton, N. Y. Į

šiandien sukanka dešimtis 
metų nuo to laiko, kaip pasi
rodė pirmą sykį lietuviu visuo
menėje Naujienos.

Naujienos tapo sutvertos re- 
alio gyvenimo pašaukimu Chi- 
cagoje, kur esama didžiausios 
lietuvių kokuiijos visame pa
saulyje: tokiai .didelei koloni

jai pirmeiviškas laikraštis ba
so kibai reikalingas. Buvusieji 
tuomet lietuvių laikraščiai ne
sugebėjo tarnauti plačiajai vi
suomenei. Jie ėjo dažniausia 
siauru keliu, tarnaudami tik 
mažai visuomenės daliai.

Visuomeniško laikraščio, q 
ypač darbininkiškai socialistiš- 
ko laikraščio, labai stokavo ne 

♦ tik Chicagai, bet ir visai lie
tuviškai išeivijai. Tų gyvenimo 
aplinkybių verčiami, Člūcagos, 
socialistai nusitarė įsteigti vi
suomeninį lietuvišką ir socia
lia tieką laikraštį. Jie ir įsteigė 
tą laikraštį — Naujienas.

Man Naujienos yra žinomos 
nuo pat jų gymimo, nuo pir
mo numerio, nors tuomet ir 
nebuvau jų prenumeratorius. 
Bet vistick skaičiau kiekvieną 
jų numerį ir atsimenu Naujie
nų straipsnį, kurio pareiškimai 
buvo daug maž tokie: Naujie
nos visų pirma bus vedamoš 
darbininkiškai socialistinėje, 
dvasiojie, bet tarnaus ir plačia
jai lietuvių visuomenei, t. y. 
Naujienos bus Visuomeninis so- 
cialisrtiuis [lietuvių laikraštis.

• šitoji niįntis buvo*išreikšta 
pirmame Naujienų numeryje, 
dešimt metų litgal. Tat dabar 
bus neprošaiį pažvelgti į Nau
jienų atliktus darbus ir, paly
ginti juos su tais prižadais, ku
rie buvo duoti pirmame n mine- 
ryje. Ką Naujienos vra nuvei
kusios (darbininkų, socialistų ir 
plačiosios visuomenės labui?

Paimkime pirmiausia šį klau- 
, simą: ką 'Naujienos yra nuvei
kusios darbininkų labui? Nau
jienos, kaipo socialistinis laik
raštis, visuomet pirmoje eilė
je gvildeno darbininkiško ju
dėjimo klausimus. Jos skelbė 
darbininkų solidarumo princi
pą. Aiškino darbininkų klases 
reikalų skirtumus nuo kitų kla
sių reikalų. Ragino darbininkus 
dėtis prie unijinio judėjimo, 
kad jie galėtų iškovoti di/dosnį 
duonos kąsnį. Jos įrodinėjo 
svarbą darbininkams susior
ganizuoti politiniai. Jos aiški
no daugybę kitų dalykų, su
rištų su darbininkų, kaipo kla
sės, reikalais. Trumpai 
Naujienos 
auklėjimo 
klasinės

Sodializmo klausimų gvilde
nimui Naujienos pasidarbavo 
(langiau, negu iš jų tikėtasi. 
Nuo pat Naujienų pasirodymo, 
sociailizmo klausimai pradėta 
aiškinti moksliškai. O to kaip 
tik labiausia stokavo anais lai
kais L.SJS. nariams. Ir kas no
rėjo ir turėjo pakankamai ga
bumo, galėjo iš Naujienų daug 
pasimokinti per tą dešimt me
tų. Ačių Naujienoms, LSS. iš- 
Ijko gyva. LDLI). taipgi gyvuo
ja. Jeigu ne Naujienos, vargiai 
šios organizacijos butų išliku
sios. Sveiki 
ligos išliko ir 
tojai.
, Kas galėjo 
sų LSS. butų 
Visi lietuviškieji 
priešai butų turėję progos sa
kyti, kad socialistai ir komu
nistai niekuo nesiskiria. Komu
nistai butų skelbę, kad jie vy
kina gyveniman socializmą, o 
socialistų priešai butų turėjo 
progos įrodinėti, kad tos teo
rijos yra netinkančios gyveni
mui. Šiandien lietuviuose so
cializmo idėja yra apginta nuo 
jos priešų, ir visuomenė mato, 
kad socialistai nėra komunistai. 
Ir dėl to tenka pasakyti ačiū 
pirmiausia Naujienoms.

Naujienos lietuviams, kaipo 
tautai, irgi daug patarnavo. Jos 
visų pirma stojo už lietuvių 
tautoj paliuosavimą iš svetimų 
jungo. Jos skelbė tą idėją, kad 
lietuviai, kaipo tauta,, turi tei
sę apsisprendimo. O yra dar

Kuomet jums reikia bute 
lių tai šaukite

Patelefonuokite mums ir musų vežimas atva 
žiuos į jūsų namus paimti jūsų ryšulio < 

. skalbinių, persitikrinkit.

SQUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE
1723-31 South State Street, Telephone Calumet 3230

-------- :-------------------------------- ---------- --------------------- . ___'........ -i -------

’ ...................................................................... .............

6152 So. Halsted St.
11115 So. Michigan Avė,

---------- ............rgu, ~'
• ’ «



KNYGŲ ŠĖPA
D-121

Ši knygų šėpa yra panašiai išmarginta kaip 
musų D-120, parodyta augščiau. Plotis 8 
pėdos 1 colis, gilumas 11 colių, augštas 5 
pėdos % colio. Gilumas pedestalo 1 pėda 
1% colio. Pedestalas yra su stalčių ir pro
žektorių 2 colių platumo. Mes turime 8 
tas knygų šėpas stakė padarytas iš beržo. 
Paprasta kaina tiktai ......................... $27.50
Jie gali būti nunvalevoti mahogany arba 
balto enamel. >’ *

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Kovas 8,’ 1924

III

DOUGLAS PRODUCTS
* • % d

2510-16 Archer Avenue near Halsted St

M

i®

Chicago, Illinois

GRAŽI KNYGŲ ŠĖPA 
COLONNADE

D-117
Kolumnos 3“x9”x7’3”. Pedestalas yra 4’9- 
%” augščio, 2’2%” platumo ir 11%” gilumo, 
skyriai yra 9%” iš vidaus dėl knygų sudė
jimo.
No, on Kind of Rcgular Special Sale 
Hand Wood Price

6 Clear Yellovv Pine $ 90.00
5 Clear Birch ......... ;.... 120.00
4 Cleai* Plain Red Oak 124.00

Price 
$49.50 
59.75 
67.50BARBENU Chicagoje

__  * . ? . 1 : ' ’ '- ■ > / "V. /

i

Price Each $3.95 
•Pricc Each 4.10
Price Each 4.25

Ideališkos užpa

kalinės durys No.

1 gerumo, tiktai 

$4.95.

Each $1.58

1.89

2.16

2.44

2.84

4.95

$0.98
1.50
1.80

1.98 
per 
.... 4.75

” x 16” to

Viskas tikrai nauja. Pasiūlymas prie pirmutinio išpardavimo. Apkainuoti ta vorai geri tiktai per 30 dienų NUO KOVO 8,1924 IKI BALANDŽIO 8,1924 
Nuo to laiko kuomet kainos ant lentų ir kitų materijolų kyla ir didžiausios lentų piovinyčios ir dirbtuves grąžina orderius, nes jie jau yra pardavę savo išdirbinius per pirmuti
nius šešis menesius šiais metais. Kuomet visi perdirba savo listų kainas, nes stakas yra keičiamas. Kuomet kiekvienas laikraštis, biznio žurnalas ir valdžios raportai sako 
didžiausį namų budavojimą istorijoj ir kuomet kiekvienas namu statytojas kantriai laukia pasitaisymo oro, mes, Douglas Products Co., išeiname pirmutiniai su musų buletinu 
“10 Didžiausių Bargenų Chicagoje”. Kiekvienas dalykas yra tikras bargenas ir paremtas musų garantija, kad suteikus jums “Dolerį ir pusę vertės už kiekvieną dolerį pirktą 
pas mus”

I

< 
4

J

I 
I

II

Queen Anne Style French Doors! Very Latest!
Price Each 
Gla. D. C.
Birch or 

Oak
$ 9.95 

16.45 
10.95
11.45.
11.95
12.45,

Every door equipped vvith neatly moulded vvood stops for holding glass in place. 
If above doods are vvanted 1%” thick, add $1.50 per door extra.

Front Doors! Front Doors! Front Doors*
, 1%’’, I Panel Belovv, G lights, D. S. Glass above, No. F White Pine
, 1%”, Šame as above, No. 1 Whitę Pine ..................\.......
, 1%”, Sam-e as above, Oak .............................................. ............ ....... .

l%”,’Same as above, Oak .........r...................  ■.......

T

Size Thickness

Casement Sash! Porch Sash!

/»(•••>a

Į !• Sfa k •Z f 'i.
t ' j Tv . r'M'

5 Front 
F i ont 
Front 
Front 
Front 
Front 
F r ont 
Front 
Front 
Front

5

Doors, 
Door, 
Doors. 
Door, * 
Dcor, 
Door, 
Doors, 
Door,
Dcor, 
Doors,

6/8—1% 
7/0—1% 
6/8—1%.

Price Each 
Open 

Clear White 
Pine

..... $5.95

Price Each 
Open 

Birch oi’ 
Oak

2/0
2/0
2/6
2/6
2/8 x 7/0—1% 
3/0 x 7/02—1%

6.95
7.45
7.95
8.45

8.45
8.95
9.45
9.95

10.45 *

Price Each 
Gla. D. C.

Clear White 
Pine

$ 7.95
8.70
9.45
9.95

10.45
*10.95

Colonial Sash!
500 Casement Sash, Outside measurement 1/8% x 2/11 Yz, 

thick, divided 6 lights, Glazed No. 1 W. Pine ............ Price

600 Casement Sash, Outside measurement 2/0’4 x 3/5%, 1%” thick, 
divided 6 lights, Glazed No. 1 W. Pine .................. v......... Price Each

7/0,
6/8,
7/0,
7/0, 1%”, Šame as above, Oak ........................... . ....

1%”, Open for 1 light cf glass, 18” x 54” Oak
1%”, “
1%”,
1%”,

Eash 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Each

$7.95
9.95
8.75
9.25
9.85
7.50
8.50
9.50
8.9.>
9.75

450 Casement Sash, Outside measurement 2/0% x 3/11%, 1%” 
thick, divided 6 lights, Glazed No. 1 W. Pine .... ....... Price Each

525 Porch Sash,, Outside measurement 2/0% x 4/5%, 1%” thi'k, 
divided 8 lights, Glazed No. 1 W. Pine ............................ Price Each

700 Porch .Sash, Outside measurement 2/0% x 5/1%, 1% thick, 
divided 8 lights, Glazed No- 1 W. Pine .... .......................  Price Each

i

i

X

durų x 6/6, 
x 6/8, 
x 6/8,

6/O
6/8
6/8

Doors
Doors
Doors

Gali 
arba

2/8 X 
2/8 x

X

X

SVARBU — Paveikslas parodo tiktai 
stylių.

300
450
600Price 

Price 
Price 
Pricc 
Price

Pj ięe 
Priee 
Price 
Price 
Price

7/o, 
6/0, 
6/3, 
7/0,

2/0
2/0
2/0

1%”, 
1%”, 
1%”,

2/8 x 
2/8 x 
8/0 x 
2/1 0k 
2/10x

Doors 2/6.
Doors 2/6
Doors 2/8

Pricc
Prięe

te

,1

40
50

14
30

5X
5X
5X

500 Garage Sash, Size of Opg.
2/0 x 2/5, 1%” thick, Di- 
vided 4 ligt, Glazed No. 1 
White Pine...... Price Each $0.98

Šame as above, Oak  .................'......................................
Šame as above, Oak   ,  .................... it................................ .

Panel belovv, Opep for Glass, Oak .......................... ............ ......
Panel belovv, Open for Glass, Oak .........;........ ;....................... /...

Two Panel Doors! Two Pane! Doors!

300 Garage Sash, Size of Opg. 
2/10 * 2/5, 1%” thick, Di
vided 6 likhts, Glazed No. 1 
White Pine.. Price Each $1.48

PAMbOO

Doors
Doors

28 ’ Doors 
Doors
Doors
Doors 
Doors 
Doors 
Doors 
Doors 
Doors

120
151

60
112

7/0 
6/8 
7/O 

X 6/6 
6/8 
7/0 
6/8 
7/0 
6/8
7/0

2»/? 
2/4 
2/4 
2/6 
2/6 
2/6 
2/8 
2/8 
2/10x 
2/10x 
3/0 xZ/0

i .
Visos 1% storumo, 2 paprastai panels, pui
kiai išmargintos guire panels ir baltos pu
šies styliaus ir rails. No. 1 gerumo, 
būt užbaigtos natūraliai, numalcvotos 

-apdengtos su baltu enainel.

24
12
44

Garage Sash! Garage Sash! Garage Sash!

Cottage Doors! Ęanel Doors! Sash Doors!

Each 
Each 
Each 
Each 
Ėach 
Each. 
Each 
Each •
Each 
Each 
Each 
Each 
Each 
Kach 
Each

3.84 
8.90 
4.23 
4.65 
4.45
4.85 
4.44
4.86 
4.58 
4.75 
5.07 
4.89
5.45 
5.82

1/8% x 2/11%, 1%’* thick, 
5 lights, 2 lights belovv, 3 
lights above, Glazed No. 1 
White Pine. .... Price Each $1.95

Garage Doors! Garage Doors! Garage Doors!______

300 Sets of Garage Doors ( 3 Doors to a sėt), 
size of each Doors 2/8 x 8/0, 1%” thick, 2 ver- 
tical Panels belovv, 6 lights above, Glazed No. 1 
Fir, Per Sėt of 3 Doors only\

Tos penai durys yra pada
rytos iš seno, minkšto gel- 
tono Fir medžio ir yra g*a- 
rantuojamos, kad bus geros 
kiekviename atsitikime.

Panel, No.
Fane!, No.
Panel, No.

Hk įsivaizdinki- 

šios puikios 

durys tiktai už * 
$4.75. \

ji

Paveikslas parodo plate stiklą. ( mu

sų kainas įeina dvigubo stiprumo stik-■ i *
lai. Į duris yra įdėta Bevel Plate 
stiklas, rašykit dėl kainų.

1
1
1

200 Doors, 2/8 x 
light, IX Panel 

Price Each ......a....

Apsimokės jums užsiorde- 
riuoti šias duris tuzinais ir 
laikyti jaš pas save. Tos 
kąinos niekad nebus taip 
žemos kai ) dabar. '

Fir
Fir 
Fir

NOTE — iš mie
sto dastatymams 
reikia d a d e t i 
$1.50 už setą ar 
už porą už 
pakavimą.

su-

6/8, 1%", 3X anel below, 1 
above, Glazed No. 1 ąuality.500 Doors, 2/8 x 6/8, 1%”, 3X Panel belovv, 1

ligth above, Glazed No. 1 quality .... Price Each $4.75

Roofing! Shingies! Roofing!
300 Rolls Smooth Surfaced Roofing, 1 Ply, 108 square feet, per roll only  ...
250 Rolls Sm-ooth Surfaced Roofing, 2 Ply, 108 square feet, per roll only ......
60Q Rolls Genuine Slate Surfaced Roofing, Red color, per toli, 108 square feet __ _ ______________ ________
1,000 Rolls Genuine Slate Surfaced Roofing vvith Underwriter’s Label, Red or Green color, 108 square fėet to 

the roll, only, per roll ..7,...................................... ........... ............................................. ...................... ................. ...........
1,000 squares 4 in 1 Shingies, sometimes called strip or slab shingies, Red or Green States Surfaced, 

square only ;...................... ..................... :...... :...................................... ;..... I V

Miscellaneous! Miscelianeous!
. Check Rail Windows

500 Clear White Pine Check Rail Windpws vvith Glass, tvvolight, 1%” thick, Glass sizes lange from 16 
36” x 30”. Prices depend on size andrun from $1.98 to $4.98 per window.

600 Clear White Pine, divided top Windows vvith Glass, Check Rail 1%” thick, Top Sash divided 8 lights vvide, 4 
lights vvide and b lights vvide. Glass sizes from” x 20” to 86” x 28”. Prices depend on size and run from $2.48 
to $5.48 per vvindovv.

Hardwood Flooring
50,000 feet % x !%■ and 2” Select Maple Flooring, per 100 šquare only ............................. ............ .....................
60,000 feet % x 1% and 2,f Select Plain White Oak or Red Oak Flooring, per 100 squa. es feet only
OAAHA .. 01/ — n, < AA ----------------- .... ............................................................. .................................... .............................

ooring, per 100 square feet o .ly .................  ’...

Genuine Tennessee Red Cedar
10,000 feet % 3% Genuine Tennessee Red Cedar Ceiling for lining closets, per 100 square feet only ............
30,000 feet Genuine Tennessee Red Cedar I” Kiln Dried Boards, Dressed 2 sides, per 100 feet board measure

“Make Your Ovvn Cedar Chests”

Quarter Round

« 80,000 feet 13/16 x 2% Select. Maple Flooring, per 100 square feet only 
70,000 feet 13/16 x 2%” Selėct Plain White or Red Oak Flooring, per 1C

$ 6.55
7.55

11.85
11.85

500 Fair (2 carloads) Garage Doors, 2 Doors to
the Pair, Mzo of' each Door 4/0 x' 8/.O, 1%”
thick, 3 Vertical Panels belovv, 8 lights above,
Glazed, No. 1 Fir. ................... Price Per Pair $17.95

500 Sets of Garage lįąrdvvare, each sėt complete
for 1 Pair of Doors, Japanned Fijiish. Price 
Per Sct...... ........... I....’.......h................................ *

Reikš jtome daug pinigų sutaupymo jei jus gausite musų kainas jums reikalingų dalykų, kaip tai, vidaus išpuošimų, baltų pušinių duriu, kieto medžio durių ir cabinet work. Mes galime suteikti trinią Clear Fir, Clear 
KJvaiKJU. Yellow Pine, Gum, Beržo ir Aržuolo tiesiai iš musų stako.
MUSŲ IŠLYGOS — Pilnai pinigais su orderiu arba vieną ketvirtą pinigais, o kitus kaip pristatome.
sutaupo knygvedžio išlaidas. Mes suteikiame jums geriausį sutaupymą.
MUSU ATSAKOMYBĖ — Bile bankas arba kredito agentūra pasakys jums apie mumis. Mes darome bankinius reikalus su Drovers National ir Manąuette State Bank of Chicago.
MUSŲ GARANTIJA — Kiekvienas dalykas čionai skelbiamas reprezentuoja vieną ir pusę dolerio už kiekvieną dolerj kurį išteisite pas mus.
KUOMET ORDERIUOJATE — Nepraleiskite nepaminėję; kad matėt apskelbimą Naujienose, kuomet orderiuojate laišku ar telefonu.
DASTATYMAS — Mes dastatysime dykai bile kur tik musų greiti vežimai gali nuvažiuoti. Tas tiktai pailečia Chicagą ir apielinkės miestelius. Freitu dastatymas F. O. B. karai Chicagoje.1

Kuomet jus perkate nuo musų, jus perkate nuo lietuvių. Mes esame pirmutiniai lietuviai namų materijolo pristatytojai.

10
$19.95

13.80
15.25

300 Sets of Wagner Clozite Patent H^rdvvare, 
complete with track. Each sėt sufficient for 3 

3.75 doors. Priec per sėt ................................. r... 9.98 100,000 Lin. Ft. %” x %” Clear Yellow Pine quarter round, per 100 lineal feet

Iš miesto dastatymams, vieną ketvirtą dalį pinigų su orderiu, kitus Sight Draft, Bill of Lading bus prisegta. Musų žemos kainos

.90
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Senųjų Chicagos Lietuvių Atsiminimai
Rašo Med. Stud. AI. Margeris

Chicagos miestas ir lie
tuviai 44 metai atgal.

Chicagos miestas atrodęs lyg ir 
koks lietuviškas kaimas. — 
Lietuvių buvę tik tiek, kiek 
pas gerą gaspadinę “burdin- 
gierių”. — Visi lietuviai vie
name pulke nedėliomis ant 
“špaciero” eidavę. — Nebuvę 
nei “pasiutusių” klerikalų, nei 
ištyžūsiu tautininkų, nei Ru
sijos' rojų-nebuvėtį garbinan
čių bolševikų, nei rimtųjų so
cialistų, — taigi, nei idėjinių 
peštynių: visi lietuviai sugy
venę kuogražiausiai. — Nebu
vę nei “šventų”, nei “prakeik
tų” lietuviškų draugijų, para
pijų, laikraščių, biznių, etc. — 
liet kas blogiausia, tai kad ta
da nebuvę šiandie jau visame 
lietuviškame sviete pagarsėju
sių kaipo DIDŽIAUSIŲ, GE
RIAUSIŲ IR SMAGIAUSIŲ 
NAUJIENŲ PIKNIKŲ IR 
KONCERTŲ. — Laurynas 
Ažukas lengvai galėjęs milijo
nierium tapti, bet ... — Kon
trastas tarp Chicagos lietuvių 
materialinio ir protinio gyve
nimo 1880 metuose ir 1924 
metuose.

Keturiasdešimt keturi metai 
atgal!

Tiktai pamislykite: keturios 
dešimtys keturi metai atgal. Juk 
tai ne juokai.

Man regis, kad mes, vyriš
kiai, tai net ir labai gerai atsi
mename, kaip dar Lietuvoj jau
nais berneliais būdami, savo 
mergelėms dainavome:

“Treji meteliai — ne viena 
diena;

Atmink, mergele, pas tave 
viena....”

Taigi, tiktai “treji meteliai — 
ne viena diena”, o ką-gi čia da
bar ir besakyti apie keturiasde
šimt keturis metelius? Juk tai 
beveik penkioliką sykių dau
giau !

O vis dėlto ir šitoj, taip sa
kant, 'labai gilioj senovėj Chica
goj lietuvių butą, na, ir savo ga
lybę rodyta.

Pilietis Laurynas Ažukas, ku
rio informacijomis pasiremda
mas geroką dalį šito straipsnio 
parašiau, jau tuomet Chicagoj 
gyveno.

Kaip tada Chicagos miestas 
atrodė.

Rodos, net ir patsai jaučiu, 
kaip nekuriems šito straipsnio 
skaitytojams galvoje niežti, kad 
ve tik greičiau sužinojus, kaip 
tuomet garsioji Chicaga atrodė. 
Todėl ir reikia apie Chicagos 
miestą vieną-kitą žoelį tarti.

Visų pirma, žinoma, kaip 
šiandie, taip ir tada Chicagos 
miestas turėjo dangų iš viršaus, 
žemę iš apačios, ežerą iš rytų, 
famtas iš pietų, vakarų ir šiau
rių. •

Tiktai Chicagos miestas ne
buvo tada taip toli išsiplėtęs ir 
taip aukštai iškilęs, kaip va, 
šiandie. Ežerą jis siekė, tiesa, 
bet į kitas puses, toli gražu ne
siekė taip toli, kaip dabar. Ne
buvo, mat, iš ko. O tai reiškia, 
kad Chicagos miesto tada ir 
sparnai ir kojos buvo trumpes
nės. Nei jis kažinkur siekė, taip 
sakant, į laukus, nei jis kažin
kur siekė į padanges. Ot, buvo 
miestelis, apie 36-šių ketvirtai
nių mylių plotą apžergęs, tai ir 
viskas. Gal būt, kad šiaurių pu
sėn šiaip taip prasivaręs bisku- 
tį už Fullerton Avė., gi šiaur
vakarių pusėn, gal būt, kad tuo 
visu plotu tarp 22-ros ir 39-tos, 
šiek tiek ir už Western Avė. ky
šojo, o pietų pusėn, tai veikiau
siai ir už 47-tos nusidriekęs bu
vo.

Tai kas-gi čia do miestas, juo 
labiau, ėmus ir palyginus su da
bartiniu didmiesčiu, kuris laiko 
apžergęs net suviršum 200 ket
virtainių mylių žemės plotą. Da
bar tai miestas! Iš šiaurių pu
sės jis siekia Hovvard St., iš va
karų — Harlem Avė., o į pie
tus, tai nusidriekia net iki 138 
St.

Vadinasi, kai dėl didumo, tai 
nuo 1880 m. ligi 1924 m. Chi
cagos miestas padidėjo, geriau 
sakant, išsiplėtė, išsiskėtė, išbu
jojo, — net šešis sykius.

Anais metais (1880) Chica
gos miestas vos tik pusę milijo
no •gyventojų teturėjo, o šian
die jis kuone tris milijonus tu
ri. Vadinasi, gyventojų skaičiu
mi pastaraisiais 44 metais Chi
cagos miestas net šešis kartus 
pasidaugino.

Dabartinis Lietuvos kapite
lius Kaunas turi apie šimtą tūk
stančių gyventojų. O tai reiš
kia, kad 1880-tų metų Chicaga 
buvo vos tik penkis sykius di
desnė už mūsiškį Kauną. Bet 
Chicaga augo ir bujojo, o mū
siškis Kaunas, vergijos pančiuo
se vaitodamas, ant vietos stovė
jo. Dabar jau ir mūsiškis Kau
nas auga, bujoja. Tik visa bėda, 
kad dabar Chicaga turi jau ne 
pusę milijono gyventojų, bet 
tris milijonus, vadinasi, trisde
šimt sykių daugiau nekad Kau
nas. Atrodo, kad kauniečiai tu
rės labai smarkiai veistis, jeigu 
jie kada nors užsimanys Chica
gą pralenkti.

Dar vienas daiktas paminėti 
reikia: Chicaga turi mažiausia 
šimtą tūkstančių 'lietuvių, ko 
Kaunui toli gražu trūksta. Tai
gi, nemažai prisieis Kaunui pa
dirbėti, iki jis pajiegs kadir Lie
tuviškąją Chicagą pasivyti. -

Kaip dabar matome, tai ir ke
turiasdešimt keturi metai atga
lios Chicaga ne visai prasta bu
vo. Vienok pilietis L. Ažukas sa
kė man, kad tada Chicaga atrod
žiusi lyg ir koksai lietuviškas 
kaimas. O taip vadinamas 
“Loop”, tai, girdi, ir už lietuviš
ką “Bridgeportą” prastesnis bu
vęs. žinoma, kada pil. Ažukas 
taip sako, tai jis turi galvoje ir 
šių ir anų laikų Chicagą; geriaus 
sakant, jis daro palyginimą tarp 
anos ir šitos Chicagos, O paly
ginus anų 'laikų Chicagą su ši
tų laikų Chicaga, tai iš tikrųjų, 
senoji Chicaga atrodė lyg ir kok
sai lietuviškas kaimas. Tiktai 
įsivaizduokime sau, kad ve, da
bar taip vadinamų “skaiskrepe- 
rių” tada visai nebuvo. Taigi, į 
ką ta senė Chicaga buvo pana
ši? Čia galima tik vienas atsa
kymas padaryti: vai, senė Chi
caga buvo prisiplojusi prie že
mės, kaip ir kokis blynas. Ir iš 
tiesų, tais laikais Chicaga buvo 
daugiau panaši į blyną, nei į šių 
dieną taip aukštą, kad net pa
danges siekia, Chicagą.

Bet dar prastesnių dalykų su 
sene Chicaga buvo. Tramvajus 
ne elektra varė, bet arkliai ir 
mulai traukė, o kartais pasitai
kydavo ir taip, kad patys kelei
viai juos stumdavo. Sako, kaip, 
būdavo, arkliai nepatraukia, tai 
išlipame, na, ir stumiame, kad 
net kaulai braška. O apie aukš
tuosius kelius, tai nė kalbos ne
gali būti. Ir iš tiesų, kas-gi to
kioj prie žemės prisiplojusioj, 
tarytum blynas, 1880-tų metų 
Chicagoj gelžkelius, kokiais da
bar aukštieji tramvajai vaikš
čioja, aukščiau namų stogų 
kels?

Ir lotai, ir namai tada daug 
pigesni buvę. Ana ve, pil. Ažu
kas sako, kad jis galėjęs visai 
pigiai namą pirkti net pačiame 
“Loop’e”. O tai ne juokai. įsi
vaizduokime sau, kad ir šitokį 
dalyką: daleiskime, kad Raulas 
Ažukas butų ėmęs ir nupirkęs

namą kaip tik ten, kur šiandie 
didėsės krautuvės, vadinasi, ant 
State gatvės randasi. Juk jis jau 
senai butų milijonierium tapęs. 
O kaipo geras lietuvis, tai visai 
abejoti nereikia, kad butų visą 
Vilniją senai iš paliokų išpir
kęs, na, o paliokams taip smar
kiai kur reikia įspyręs, kad tie 
net staugdami į paliokų šoviniz
mu pašvinkusią Waršavą butų 
nulėkę. Bet.... ot, tas nedėkinga- 
sai “bet” — Raulynas Ažukas, 
ažuot pirkęs mūrinį namą pa
čiame vidurmiestyje, tėškė me
dinį ant 33-čios ir Auburn Avė. 
Ir rodos, kad pil. Ažukas labai 
gerai padarė, nes apie tą vietą 
išaugo didžiausia ir garsiausia 

lietuvių kolionija visoje Ameri
koje.

44

anų lai- 
kiek jų

Chicagos lietuviai 
metai atgal.

Dabar dirstelėkime į 
kų Chicagos lietuvius;
tada buvo, kaip jie atrodė, kaip 
gyveno, katroj miesto da’lyj dau
giausiai jų buvo. s

Pilietis Ažukas sako, kad ta
da vargiai pora tuzinų lietuvių 
Chicagoj tebuvę. Beveik visi gy
venę Northsaidėj, taigi, apie 
Noble S t., kur šiandie paliokai 
knibždėte knibžda. Daugiausia 
buvę jauni vyrai, nesenai iš Lie
tuvos čia atvažiavę. Visi lietu
viai sugyvenę kuogražiausia. 
Kaip sulaukdavę šventadienio, 
visi krūvon susieidavę: pasišne
kučiuodavę, vieną-kitą stiklelį į 
dugną išrisdavę, o jau paskui vi
si drauge pasivaikščioti išeida
vę. Tai buvęs lyg koks gerų 
draugų būrelis.

Tada jokio lietuviško biznio 
nebuvę. Patsai Ažukas dirbęs 
palioko aptiekoj. Tik kiek vė
liaus jisai uždėjęs bučernę, o pa
skui ir barbemę. 1881 metais 
jau turėjęs 2500 gerų ameriko
niškų dolerių, kurie tais laikais 
daug daugiau vertės turėjo ne
gu šiandie. |

Lotus tada už dyką duodavę, 
— tik užmokėk taksas ir lotas 
tavo.

Ir rendos labai pigios buvę. 
“Už dienos skalbimą duodavo 
butą”. Taip buvę apie Waban- 
sia Avė., kur tada daugiausiai 
tinginiai airišiai gyvenę. j

Paskui jau pradėję lietuviai, 
kaip kokie grybai po lietui, 
Chicagoje dygti. Pradėję pašal- 
pinės draugijos tvertis, įvairus 
bizniai steigtis, — žodžiu, lietu
viai pradėję jau seniau kitų tau
tų čia gyvenančius žmones vy
tis. |

Gal būt, kad stockyardai ne
mažai 'lietuvių į Chicagą par
traukė, mat, jie labai ąmarkiai 
augo, taigi darbo, kaip šieno bu
vo. Ir pravartu pastebėti, kad 
1880 metais jau ne be maži 
stockyardai buvo. Tais metais 
stockyarduose užmušta: 1,382,- 
477 galvijai, 7,059,555 meitėliai, 
335,810 avių ir 10,398 arklių. 
Vadinasi, jau ir tada stockyar
dai nemenka pramonė buvo. Į 

Paskui, girdi, pradėję parapi
jos, knygynai, laikraščiai, etc., 
atsirasti. Bet apie tai jau pir- 
mesniuose straipsniuose rašiau, 
taigi, tą patį kartoti lyg ir netu
riu noro.

Kontrastas taip Chicagos lietu- 
i vių 1880 ir 1924 metų.

Dabar, kaip man šituos žod
žius rašant, taip jums juos skai
tant, aš manau, šitokia mintis 
iš galvos veržiasi: daleiskime, 
kad šių laikų Chicagos lietuviai 
imtų ir užsimanytų, jog ve, vie
ną gražų sekmadienio rytą ėmus 
ir visiems krūvon susiėjus, pas- 

•kui, žinoma, draugiškai pasišne
kučiavus, vieną-kitą stiklelį iš
tuštinus, pagalios, visiems drau
ge pasivaikščioti išėjus. Juk gra-

žu butų, ar ne, sakysite? Ne Hus, Inž. Augustinavičius ir A'l. 
tiktai gražu, bet ir labai įdo-| Margeris mokslo dalykus dėsty
mu. Ir štai kodėl: —

Chicągoj mažiausiai yra 100,- 
I 000 lietuvių. Taigi ne mažiau ir 
ne daugiau, kaip visa vokiečių 
armija, prieš kurią francuzų 
kinkos taip baisiai dreba, kad 
jie net visam pasauliui ramumo 
neduoda.

j Na, gerai. Daleiskime, kad vi
si lietuviai krūvon susieitų ir pa
sikalbėti bandytų.
kad visi jį kalbant girdėtų, iš 
tikrųjų, reiktų tokio “kalibro” 
gerklę turėti, kaip tos baisiosios 
vokiečių “anuotos vamždžio” 
kalibras, per kurį jie karės lai
ke net į patį Paryžių puikiai 
šaudė ir baisiausios baimės fran- 
cuzams įvarė. Tai bent butų ger
klė ! Palyginus šią gerklę su šių 
dienų vadinamų “garsių lietu
viškų kalbėtojų” gerklėmis, pa
starųjų gerklės?butų tik niekis. 
O juk žinome, kad ir jų gerklės, 
visokius dalykus betauškiant, 
jau spėjo taip išsiblinti, kaip se
na tekinio stebulė.
^Toliaus. Jeigu visi Chicagos 

lietuviai susieitų į vieną būrį, 
kaip kad jie susieidavo 1880 me
tais, ir norėtų bent po vieną 
stikliuką “ant drąsos” išsimes- 
ti, reikėtų 100,000 uncijų, arba 
7806 gorčių niunšaino, nes šian
die geresnio vargiai tiek daug 
gauti butų galima.

Dar toliaus. Įsivaizduokime 
sau, kad visi Chicagos lietuviai 
į vieną būrį susirinktų, kad vi
siems sykiu pasivaikščioti iš
ėjus. Kai jau visi gerai žinome, 
didžiausi Chicągos lietuvių susi
ėjimai būna per Naujienų kon
certus ir piknikus. Nors ten ir 
labai didelė lietuvių minia suei
na, bet vis dėlto toli gražu ne 
visi Chicagos 'lietuviai. Tečiaus 
baisiai didele minia atrodo. Tai
gi, pakrapštykime dabar galvą 
ir pamislykime, kaip atrodytų, 
jeigu visi Chicagos lietuviai] 
alei vieno krūvon susieitų. Tai 
butų ne tik labai gražu, bet ir 
įdomu pažiūrėti. O tai visgi pa
daryti galima, štai, kovo 9 die
ną šių metų bus toks didelis, 
toks gražus, toks kiltas Naujie
nų koncertas, kokio Chicagos 
lietuviai dar niekad savė gyve-J 
nime nėra matę. Ar nebūtų pui
ku, kad ve imtų ir beveik visi 
Chicagos lietuviai šitan koncer
tai) susirinktų ? Tada ištikrųjų 
matytume, kaip šiandie lietuvių 
būrys atrodytų. Bet gal būt, kad 
ne visi svetainėn sutilptų. Ta-| 
da 
gi, 
nų

štai kas tenka pasakyti: Na
šią vasarą bus toks Naujie- 
piknikas, kokio visas lietu

viškas svietas dar kaip jis gy
vas nėra matęs. Taigi, visi Chi
cagos lietuviai privalo piknikai) 
susieiti, susivažiuoti, C paskui 
pamislyti, kaip lietuvių būrys 
atrodo dabar ir kaip jis atrodė 
44 metai atgalios. * Ytin butų 
puiku, kad ir patsai Raulynas 
Ažukas atvažiuotų, kad ve ap
link apsidairius, gerai į milži
nišką lietuvių minią prisižiūrė
jus, na, ir palyginus ją su 1880 
metų Chicagos lietuvių “minia”, 
kuri vos-ne-vos susikrapštė iš 
tuzino-kito lietuvių.
Kaip atrodytų, jeigu lietuviškų 

laikraščių Chicagoj nebūtų.
Dabar dirstelėkime, kaip čia 

butų, jeigu dar ir šiandie Chi
cagos lietuviai taip jokio 'laik
raščio neturėtų, kaip jie netu
rėjo 44 metai atgal.

Daleiskime, kad Naujienų 
Chicagoj nebūtų; į ką-gi tada 
Chicagos lietuvių gyvenimas bu
tų panašus? Iš kur žmonės ži
nias semtų ? Per ką visokios lie
tuvių draugijos vadinamus “pra
nešimus” paduotų? Kur biznie
riai savo biznį išgarsintų ? Kur 
žmonės geriausius biznierius su
rastų? Per ką veikiančios drau
gijos ir pavieniai veikėjai savo 
nuopelnus svietui pasakytų? Per 
ką Grigaitis ekonomijos klausi
mus rištų? Per ką Jurgelionis 
biznio ir gyvųjų reikalų klausi
mus aiškintų ? Per ką Dr. Kara- venti kur kas vėliau, negu ki-

tų? Pagaliau, per ką net šituos 
senųjų Chicagos gyventojų atsi
minimus Margeris paduotų?
. Iš tiesų, jeigu Chicagoj Nau
jienų nebūtų, tai kam, dar čia 
lietuviai gyventi turėtų! Juk 
gyvenimas iš tikrųjų butų visai 
nepakenčiamas.

Bet tatai paliestų ne tik Chi
cagos, o ir visos Amerikos lietu- 

Norinčiam, I vius. Juk Naujienų tik nėra ten, j 
kur lietuviai negyvena. O kur 
yra lietuvių, ten yra ir Naujie
nų. Be Naujienų jaustųsi, kaip 
be duonos, druskos, sviesto ir 
kitokių būtinų gyveninio reik 
menų, be kurių žmogus nieku 
budu išgyventi negalėtų.

Pagalios, vis dar apie Naujie
nas kalbant, reikia ir štai kas 
pasakyti: jeigu ne Naujienos, 
ir jau ypač jei ne Grigaičio edi- 
torialai, tai tik vieni dievai te
žino, kaš su lietuviškais bolševi
kais pasidarytų. Pavyzdžiui, pe
reitą vasarą Grigaitis keliems 
mėnesiams Lietuvon, išvažiavo. 
Vos tik už keleto savaičių po jo 
išvažiavimo, kaip visi gerai ži
note, labai prastų simptomų bol
ševikuose, ypačiai jų vadovuose, 
reikštis pradėjo. Imkime kadir 
“draugą” Pruseiką. Jis taip 
“striešnai” pasigedo Grigaičio 
editorialų, kad net kruvinomis 
ašaromis žjiumbti pradėjo. Del 
šito dalyko aš pasikalbėjau su 
nekuriais medikais, paskui su 
nekuriais visuomenės veikėjais. 
Jie visi išreiškė apie Pruseiką 
tą pačią mintį, kokią aš patsai 
galvoje tuomet turėjau. O tai 
buvo šitokia mintis: Grigaitis 
savo editorialais Naujienose pe
ni Pruseikos protą, vadinasi, 
duoda jam medžiagos. Grigai
čiui išvažiavus, tos medžiagos 
Naujienose nebuvo. Draugo Pru
seikos galvoje baisus badmetis 
pasidarė. O kaip tik koks gyvas 
daiktas badauja, tai, žiūrėk^ tuo- 
jaus ir skursna jį užpuola, na, 
ir ėste ėda. Ir lygiai taip atsi
tiko ir su “draugo” Pruseikos 

[protu: tai]) baisiai skursna pra
dėjo jo protą ėsti, kad kuorįyš- 
kiausi sergančio proto simpto
mai reikšte reiškėsi, štai, Pru- 
seika pradėjo visai nekaltus 
žmones užpuldinėti ir juos vi
saip kandžioti. Atsimenu, kad 
jis ir į mane (“Vilnyje”) įsiki
bo. O aš kaip gyvas esu, nieka
dos nei Pruseikos karakteriui, 
nei jo idėjoms kelio nepastojau. 
Vistiek jis į mane kibo. Ir dėl 
to čia tenka tik vienas išvedi
mas padaryti, o jis yra toks: 
kada koks nors gyvas daiktas 
pradeda visai nekaltus žmones 
užpuldinėti ir draskyti, tada jis 
serga tokia liga, nuo kurios iš
gydyti galima tiktai Pastcurio 
Institute/

Pagalvokime dabar, kas toliau 
butų išėję, jeigu dar ilgiau Gri
gaitis butų Lietuvoje užtru
kęs?

Imkime dabar “Draugą”.
Sako, kad 44 metai atgal, kur 

šiandie yra Town of Lake, did
žiausios pelkės buvę. Ten visas 
Chicagos miestas visokias šiuk
šles, sąšlavas veždavęs ir vers
davęs. Tai buvęs gana biaurus 
šiukšlynas. Dabar to nebėra.

Jaučiu, kad dabar visų skai
tytojų sveikas protas sakyti sa
ko: jeigu ne “Draugas”, tai kur 
Chicaga visokias šiukšles ir są
šlavas dėtų ?

O dabar imkime “Vilnį”.
Jeigu ne “Vilnis”, tai kas-gi 

Chicagos lietuviams pasakytų, 
kad/ve yra ant šitos žemės ir 
toks rojus, kuriame nepaklus
niuosius ne ugnies kardais lau
kan varo, bet.... sustato prie sie
nos.... ir šalti švino rituliukai 
pereina per jų širdis.... kaip per 
sviestą.... i

Užbaigiant.
Baigiant senųjų Chicagos lie-1 

tuvių atsiminimus rašyti, rodos, 
veržte veržiasi šie žodžiai: Chi
cagoje pradėjo lietuviai apsigy-

I tuose tirštai lietuviais apgyven
tuose miestuose. Vienok Chica
gos lietuviai ne tik kitų miestų 
lietuvius, — o kas svarbiausia, 
jų materialinį ir protinį pakyli- 
mą, — pasivijo, bet ir šimtų 
šimtais kartų pralenkė.

Chicagos lietuviai buvo pir
mutiniai, kurie išdrįso pasirody
ti su dienraščiu, tai yra su Nau
jienomis.

Chicagos lietuviai daugiausiai 
davė inteligentijos. Ir ne tiktai 
kitų miestų, kuriuose lietuviai 
apsigyvenę yra, inteligentai dau- 
giatisiai Chicagoj mokslus bai
gė, bet ir pačioje Chicagoje jau 
desėtkais skaitome daktarus, ad
vokatus, aptiekorius ir Šiaip 
įvairius mokslo žmones.

Taigi, vargiai kur nors sura-

stūmė tiek lietuviško protinio 
turto, kiek Chicagoj.

Lietuviais biznieriais Chica
gos lietuviai, man rodos, kuone 
visos Amerikos lietuvius biznie
rius į ožio ragą suvarytų.

Taigi, vargiai kur nors rasis 
tiek materialinio lietuviško tur
to, kiek jo yra Chicagoj.

Visokiais laikraščiais Chica
gos lietuviai ir pirmiau ir dabar 
visas lietuvių kolionijas pralen
kia.

Bet.... jau reikia baigti.
Sako, kad raštas tik tada tik

rai geras išeina, kaip jo užbaiga 
būna už viską geriausia. Todėl 
aš ir noriu šitais žodžiais už
baigti: Tokia kilta mintis, kaip 
Mokslo Draugų įkūrimas, Chica
gos lietuviuose gimė.

Kaip aš tapau “Naujienų 
Skaitytoju

Turiu pasakyti, kad per dau
gelį metų buvau prisirišęs prie 

.“Laisvės.” Buvau jos nuolati- 
Į nis skaitytojas ir rėmėjas ir 
pagalios korespondentas. Per 
tą laiką Naujienas tekdavo 
skaityti labai retai. O, žinoma 
mažai skaitant kokį nors laik
raštį, ne labai daug kas gali
ma patirti apie jį. Apart to, ne
simatė nė didelio reikalo Visus 
vienos pakraipos laikraščiu 
skaityti, ba, kaip “Laisve”, 
taip Naujienos aiškino ir gynė 
tuos pačius reikalus, tuos 
čius principus.

Kas privertė skaityti 
Naujienas?

Siaučiant didžiajam 
ir įvykus revoliucijai Rusijoje 
kaip žinoma, pasirodė grieštų 
skirtumų socialistų tarpe. Pra- 
sid"jo frakcijiniai ginčai. Tuo 
’aiku, beskaitant “Laisvę,” pri
siėjo sekti ir jos puolimus ant 
kitų laikraščių, o ant .Naujie
ną ypatingai. “Laisvei” be pa
sigailėjimo kritikuojant Nau
jienas, patiekiant ištraukas iš 
Naujienų ir dedant savo “kri
tiką,” man pasirodė, kad rei
kia arčiau susipažinti su pa
čiomis Naujienomis; kad ne

galima aklai tikėti visam tam, 
ką apie jas rašo “■Laisvė.” Pra
dėjau manyti, kad kartais 
‘Laisvė” gali ir iškraipyti Nau
jienų mintis. Taigi pradėjau 
atydžiai sekti Nauji ienas, ku
rias iki tol imdavau pasiskai
tyti tik iš draugų.

Pasirodė, kad mano many
mas buvo teisingas. Tuoj aus
patyriau, kad mano numylėto
ji MLaisve” apgaudinėja savo 
skaitytojus rašydama apie Nau
jienas ir kalbėdama 
nusistatymą 
kų klasės 
jau prisėjo 
Naujienas ir 
tnerį atydžiai peržiūrėti. Skai
tydamas kiekvieną Naujienų 
numerį, o taipgi “Laisvę,” ga
lutinai, persitikrinau, ant [kiek 
“Laisve” apsilenkia su tiesa, 
ant kiek ji apgaudinėja savo se
kėjus. Tikrąją Naujienų nuo
monę vienu ar kitu klausimu 
ji stengdavosi (ir dabar taip 
daro) paslėpti nuo savo skai
tytojų. Toks “Laisvės” elgimą
si pradėjo rhan įkyrėti. Ir kur 
neįkyrės! Skaitai žmogus Nau
jienas ir pats matai, ką jos sa
ko tuo ar kitu reikalu, o tuo 
tarpu “Laisvė” ima ir iškraipo 
Naujienų mintį, ir dar nori, 
kad (jos skaitytojai tikėtų jai. 
Šitaip jai elgiantis, prisiėjo su 
ja persiskirti ir pasakyti 
“good bye.”

Mano nuomonė apie 
Naujienas.

Taj<fi Naujienų skaitytoju 
mane padarė “Laisvė.” Šiandie 
apie Naujienas turiu gerą nuo
monę. Jos pasako gryną tiesą, 
nežiūrint ar ji kam patinka, ar 
ne. Jos teisingai ir suprantamai 
aiškina darbininkų klasės ko
vą, vedamą dabartinės kapita-1

pa

kam

apie jų 
įvairiais darbiu i n- 
reikalais. Tuomet 
užsiprenumeruoti 
kiekvieną jų nu-

jai

listinės sistemos pakeitimui. 
Suprantamai ir teisingai nu
šviečia tarptautinio darbininkų 
judėjimo eigą ir nurodo kelius, 
kuriais darbininkai ‘turi eiti, 
idant įvykinus geresnę, visuo
menės tvarką pasaulyje.

Ypatingai daug gero ir pa- . 
.nokinančio galima rasti Nau
jienose iš tarptautinės politi
kos, kur darbininkų klasei ten
ka vesti kova prieš esamąją 
tvarką už geresnę ateiti.

Linkėjimai.
Tikiu, kad šiandie Naujie

nos pasiekia daug 
ietuvių minias, negu 
as Amerikos lietuvių 
is. Bet reikia žinoti,
langiau lietuvių gyvena 
klaidinančių laikraščių įtaka, 
rodei linkėtina, kad iki ateis 
tdikas Naujienoms apvaikščio- 
1 kitą jubilejų, kad joms 
Pavyktų phliuosuoti lietuvius 
š klaidinančių laikraščių įta

kos.
Gero, pasisekimo linkėdamas

A. P. Serbas. 
Brooklyn, N. Y.

platesnes 
kuris ki- 
dienraš- 

kad dar 
po

Del dešimties mėty Nau 
jieny sukaktuvių

Pasveikinimas iš Lietuvos

Gerbiami užjūrio Broliai 
Naujieniečiai! Išskaičiau Nau
jienų 7-me numeryje praneši
mą, kad* šių metų kovo 9-tą 
dieną Jus apvaikščiojate dešim
ties metų Naujienų gyvavimo 
jukaktmfcs. Atskirtas nuo Jūsų 
plačiuoju Atlantiko vandeny- 
)u, aš neturiu laimės dalyvauti 
Jūsų (brangioje 
šventėje 
džiaugtis 
dais per 
Naujienų darbais. Vienok, kai
po Naujienų bendradarbis, sa
vo širdyje aš jaučiu tą patį 
džiaugsmą, kaip ir Jus, bro
liai, kurie turėsite laimės daly
vauti tose sukaktuvių iškil
mėse 9-tą kovo Ashland Blvd. 
Auditorijoje, Chicagoje.

Linkiu Jums kuogeriausio 
pasisekimo, kad apvaikščiojant 
tą brangų pubikjų tarp Jūsų 
naujieniečių sutvirtėtų kuodi- 
dži ausin vienybė,' pasiryžimas 
ir ištvermė sunkioje kovoje už 
bendrus skurstančio proleta
riato idealus. Gi Jūsų kelro
džiui Naujienoms — nuo
širdžiau linkiu geriausios klo
ties per ilgiausius .metus, neat- 
sižiųrint į jokias kliūtis, eiti 
tuo pačiu keliu, kuriuo jos ėjo 
iki šiol, kovodamos už žmonių 
apšvietą, gerovę ir teisių lygy
bę su visokiais despotizmo ir 
prievartos šalininkais.

Priimkite, gerinamieji, ma
no nuoširdžius linkėjimus.

Petras Klimka,
Kaunas, vasario 3, 1924.

‘ j Sukaktuvių 
ir draug su Jumis 

ir gėrėtis nuveiktai- 
tuos dešimtį metų
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asvei mimas
ir geriausi linkėjimai iš priežasties
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smuikuo

Mirė smuikiniu

laiku
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Ir šia- 
vieną 

musiš-

Real Estate 
Paskola

Chicago? 
dainuoti

— dainą, 
jų svar- 
yvenime

“Kaminkrė 
dainininkas

Gabi, 
gerai

4177-79 Archer Avė
COfoNER RICHMOND ST.

J. Uktveris, dainininkas, lo 
ėjas, komikas, Laikų krėtėjas

Įmokėkite tik mažą dalį. Mes nuvežime KIMBALL į Jūsų namus 
Krautuvės atdaros Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatoje

ir flirtuotojas. Dabar, nors gy
vena Chicagoje, scenoje nesiro
do. Yra gabus biznierius.

Dr. K. Kasputis, tenoras, ir 
tuo pačiu taiku dainavo su M. 
Dudia. Skirtumas tarp Dudosi 
ir Kaspučio buvo tas, kad Kas
putis tikras buvo savo laurų, 
žinomas buvo Bridgeporto lie
tuviams kaipo didelis ‘ Donžua
nas, vienas pirmųjų. M. Petrau
sko draugų. Dabar p. Kasputis 
daktarauja tame pačiame Brid* 
geporte, ir jau dainos jam ne
berupi. Nors jisai pats nebedai- 
nuoja, tečiaus kitų gerų artis
tų mėgsta paklausyti ir kaip 
girdėtis, yra uolus rėmėjas viso
kių dailės talentų.

P-Iė Aleksandravičiūtė, gera 
(ošėją , ir savo laiku uoli dra
mos rėmėja.

Adomas Mickevičius, artistas 
lošėjas ir neblogas dainininkas. 
Uolus Birutės rėmėjas ir dai
lės srityje daug pasidarbavęs 
asmuo.

Apdrauda ♦
Apsaugos Skrynutės

. V. Bricdu- 
Algirdas — 
dainininkas

MARIJONA 
RAKAUSKAITE 

Dainininkė, dabar dainuoja 
Lietuvos Operoj, Kapne

Chicagos lietuviškoji progre- 
syvė visuomenė augo ir tobuli
nosi drauge su Naujienomis. 
Bet ir Naujienos augo ir tobuli
nosi su taja visuomene, 
me tobulinimos procese 
žymiausių vietų užima 
kiai meno mylėtojai ir mylėto-

M. Jakševičiutė-Janušauskie- 
nė (M. Petrausko mokinė), gar
si dainininkė. Primadona. Vei
kė tuo pačiu laiku, kaip ir Ho- 
rodeckaitė ir a. a. Sarpalienė.

Ji, nors retai, dar pasirodo 
tarpe lietuvių. Paskiausia dai
navo, kai M. Petrauskas davė 
koncertą apie metai laiko atgal. 
Yra laimingai apsivedusi, turji 
du vaikeliu. Kadangi p. Janu
šauskienė yra muzikališka ypa- 
ta, ji vis dar ima dainavimo 
lekcijas. Veikė 1909—1914 m.

Mikas Dūda, tenoras, meilus 
ir linksmas. Dainavo svarbiau
sias roles M. Petrausko tuo 
laiku (1909—1914) statomose 
operetėse. Buvo didelis sportas,

L. Žilvičiutė, viena gerųjų 
Chicagos artisčių. Gabi, darbš
ti ir sena birutietė.

M. Lukoševičiutė, sumani lo
šėja, gerai žinoma Town of 
[jikc lietuviams.

gos. Tai žinodama ji išvažiavo 
Italijon mokintis dainuoti,

K. Sabonienė, smuikininkė. 
Vienintelė šios rųšies artistė 
lietuvių tarpe. Chicagos plačio
ji visuomenė mažai turėjo pro
gos jų girdėti koncertuojant.

širvaitė, dabartinę iChicagos 
bepradedanti dainininkė, turin
ti skambų balselį. Medžiagos, 
energijos, drąsos yra, tik rei
kia darbo, daug darbo. Chioa- 
gos publika džiaugiasi p. Šir
va i tės dainelėmis.

KIMBALL PIJANAI yra daromi per septynias dešimtis metų per žmo
nes, kurte yra pašventę visą savo amžį dėl ištobulinimo 
aUgščiausios piano muzikos.

KIMBALL PIJANAI yra rekomenduojami per šimtus1 ir tūkstančius 
didžiausius pasaulio pijanŲ artistus ir muzikos moky
tojus.

KIMBALL PIJANUS rekomenduoja per šimtus ir tūkstančius di
džiausiu pasaulio pijanŲ artistus ir muzikos mokytojus.

KIMBALL PIJANAI yra pilnai gvarantuoti ir parduodami už vieno
dą ir prieinamą kainą.

K. Sarpalius, baritonas ir ris- 
tikas. Gabus ir žinomas, nors 
dar labai jaunas

P. Sarpalius, 
kompozitorius 
ris. (Gabu 
Chicagoje 
“'kerps 
of jum pi n. 
rustesniam tapti.

Vincas Sarpalius, pianistas ir 
muzikas.

žmonės gali sočiai pavalgyti; 
jis gali šiltai apsirėdyti; gali 
dagi “fordukus” įsigyti, — ir 
visgi jie nebus pilnai žmonės, 
jie nebus aukštesnio tipo žmo
nės, jeigu jie pasitenkins tik 
riebiu mėsos gabalu, tik apsi
saugojimu nuo šalčio, tik išven
gimu palyginamai menkų ne
smagumų, kuriuos tenka kar
tais pajusti bevažiuojant gatve; 
kariu.

Aukštesniam žmoniškumui 
reikalingas yra dvasinis gyveni
mas, kiltesni proto ir sielos 
reikalavimai. Patenkinimui 
dvasinio gyvenimo kaip tik ir 
pasidarbavo meno mylėtojos ir 
mylėtojai. Ve kodėl norisi pa
minėti nors trumpai pasižymė
jusius Chicagos lietuvių meno 
mylėtojus ir mylėtojas Naujie
nų jubilėjiniame numery.

žemiau paduodama jų vardai?
Petrauskas-Jurgelionis.

Chicagos Artistai, Dailės Mėgėjai 
iki 1916 metų ■ ,

J. Grušas, muzikantas ir cho
rų vedėjas. Gerai žinomas chi- 
cagiečianis . žmogus. Tėvas tri
jų jaunų daug žadančių muzi
kantų — artistų.

Aldona Grtišiutė, trijų mu
zikalių ^instrumentų speoiaJistc 
ir dainininke. Ji groja ant kor
neto, griežia smuikui ir skam
bina pianu ir dainuoja. Darbš
ti ir sugabi panaite.

Eugenija Grušiutė, smuikuo
ja ir skambina pianu.

Edvardas Grušas, 
ja ir bubnuoja.

Arturas Grušas,

Broliai Briedukai 
kas — pianistas, 
smuikininkas ir 
Keletas metų atgal nebuvo va- 
'karo, kuriame jie nedalyvavo.

A. Kukutienė, artistė-lošėja. 
Kai dalyvavo scenoje, skaitoma 
buvo viena gerųjų artisčių.
. J. J. 
lošėjas 
nomas 
scenos

A. a. B. Vargšas-'Laucevičius, 
artistas lošėjas, režiserius, dai
lūs kritikas ir Gorkio pasekė
jas. Chicagos lietuviai neturė
tų užmiršti a. a. B. Vargšo, nes 
jis buvo vienas pirmųjų scenos 
rėmėjų.

A. a. M. Damijonaitienė, ar- 
tište-tnagikė. Kultūringa, '^ibi, 
sumani ir visiems chicagie 
čianls gerai buvo žinoma. Vie 
tia pirmųjų Birutės narių ii 
jos rėmėjų.

A. Pocius, pianistas, chorų 
vedėjas ir kompozitorius. Ga
bus ir gerai žinomas chicagie- 
čiams muzikas. ‘

A. Kvedaras, dabartinis Bi
rutės choro vedėjas ir jo mo
kytojas. Gabus, energingas ir 
pasišventęs dailei darbuotojas.

M. Aiozavitas, pianistas, da
bartinis Birutės pirmininkas ir 
jos nenuilstantis darbuotojas.

; r

A. Olis,' pianistas, didelis Bi
rutės prietelis ir jos nepailstan
tis rėmę jas. Vienas pirmųjų 
naujosios gentkartės pionierių.

J. Bijauskas, pianistas ir mu
zikas. Irgi Birutės draugas ir 
darbuotojas. Naujosios gent
kartės pionierius.

J. Mockienė, gabk komike ir 
viena pirmųjų dramos artis
čių Chicagoje. Pigai linksmino 
chjSagie^ius. Kirnligulndos rolė
je “šalaputryjc” ji buvo idea
liška.

Povylas Stogis, M. Petrausko 
mokinys. Vienintelis BASSO 
Chicagoje. Nors dar labai jau
jas būdamas, Povylas savo tur
tingu basu suteikė Chicagos lie
tuviams daug smagumo. P. 
Stogis vienintelis M. P. moki
nys, kuris atsidavė dailei. Gir
dėti, kad p. Stogis važiuosiąs 
Lietuvos operon, Kaunan.

Briedis, vienas po 
artistų, irgi 

deklamatorius

Jonas Ilgandas, vienas pir
mųjų Birutės steigėjų. Didelis 
M..Petrausko draugas ir pirmas 
ietuviškos dailės apaštalas. Ge- 
.as organizatorius ir savo laiku 
(1908—1916 m.) dąinininkas ir 
lošėjas. Buvo žinomas Chica- 
?os lietuviams ne tik kaip vei
kėjas, visuomenėj, bet irgi kai- 
x) gabus spaustuvninkas. Ilgau- 
lo spaustuvę atpirko Naujie
ms. Ilgaudas buvo jų pirmasis 
nenadžeris.

Mikas Kvedaras, irgi M. Pet 
raus ko mokinys 
5io” specialistas 
Chicagos lietuvįai šiandien ne
turi apie jį jokių žinių.

J. Jakutis, tenoras. Buvo my
limas visų chicagiečių. Savo lai
ku vienas sėkmingiausių daini
ninkų. Jaunas, simpatingas.

Nora Gugieūė nuo 1914 m. 
lainavo, džiugino chicagiečįus 
ier 8 metus ir dar dabar su mu
mis yra. Gabi, inteligentiška, 
jautri viena labiausia muzika
lų artisčių Chicagos lietuvių 
tarpe. Nau j asilės gadynės žvai
gždė. Girdėti, kad ir ją Lietu
von traukia.

Jokūbas 
puiiariiškų 
režiserius, 
meiles rolių amatninkas. Senas 
naujienietis.* i

M. Montviliutč, gabi artistė- 
lošėja, ne mažai smagumo su
keikusi chicagiečiams. P-lės 
Montviliutė ir Žilvičiutė lošė 
Chicagos publikai, kuomet lie
tuvių scena stovėjo ant aukš-

Zolpt auitorįus, artistas, 
ir režiserius, gerai ži- 
ir publikos mylimas 

darbuotojas. Gaila, kad

Petrauskais—Jurgelionis bu
vo vieni pirmųjų meno mokyto
jų, auklėtojų, įkvėptojų ir ža
dintojų. Jie buvo tie du vyrų, 
kurie suteikė Chicagos lietuviš
kai visuomenei vienas 
kitas—dramą. Jų rolė 
ba Chicagos lietuvių 
siekia dar toliau. •

Nuo to laiko, kai 
jaunimas pradėjo 
šokti, ir lošti, gyvenimas darėsi 
kulturingesnis. Apsėjimas, 
draugingumas, išvaizda ir este
tiniai reikalavimai kilo ir to
bulinosi. Lietuviai pradėjo pa
žint savąją dailę, mėgti savąją 
muziką, šokius, aktorius,; loši* 
mą ir sekė juos lydimi Petraus
ko ir Jurgelionio.

Chicago pirm dešimties metų 
buvo darbo ir vargo vietelė. 
Tiesa, muzika buvo, daina buvo, 
buvo ir šokių, •— bet šoko ii 
grojo nuvaliusieji darbininkai 
saliunuose. Petrauskas — Jur
gelionis išmokino šokti, dainuo
ti ir lošti be stikliuko ir ištrau
kė pramogas iš saliuno.

Šiandien Chicagos nebepažin
si. Chicagos šviesuomenė drą
siai gali prilygti savo reikalavi
mais, savo apsėjimu, savo iš
vaizda kiekvienai kultūringai 
tautai. Dalis, — ne maža dalis, 
—to nuopelno priklauso Pet
rauskui—Jurgelioniui, kurie pa
stūmėjo pirmyn Chicagos lietu
vius: vienas—daina, o kitas — 
lošimu.

J. Pučkorius, geras, gabus 
I dabartinių laikų lošejas-komi- 
Ikas, gerai žinomas Roselandč 
1 lietuviams veikėjas.
I * '' ' *

J. Šimkus, artistas lošėjas ir 
nažiscrius, . vienas dramos rė
mėjų Boselande.

I v i w, < . , . •

W. Strygas, artistas lošėjas 
ir režiserius. Cbicagiečiai ge
rai jį žino.I . ♦ .

V. Pačkauskas, šio momento 
artistas-komikas. No-rth Side 
lietuvių žvaigždė.

Stasiūnas, liaurus sudėjęs ar
tistas. Savo laiku meilės ir se
nių rolių specialistas.

J. Jankauskas, ponaitis iš 
stomens ir liemens. Visų pane
lių favoritas.

O. Maliorienė, viena geriau- j 
šių visų laikų artisčių, 
meili ir sumani. Moka 
lošti ir gražiai atrodyti.

K. Rypkevičienė, gerą toną 
palaikanti scenoje artistė. Šių 
laikų lošėja.

F. Kemėžienė, monologistė ir 
artistė. 'Drąsi, atvira ir karak- 
teringa‘.savo rolėse. Vieną kar
tą matęs ją, niekuomet neuž
mirši.

Gulbienė, sugabi šių dienų 
lošėja. Gaila, kad lietuvių sce
na nubujoja, —-p. Gulbienė bu
tų jos papuošalu.

M. Dundulienė, gabi artistė, 
nenuilstanti dramos darbuoto

ja, jos auklėtoja ir viena dau
giausia pasidarbavusių moterų 
šioje srityje. Žinoma ir dabar 
kaipo geriausias no-žiserius Chi
cagoje ir jos apielinkėse.

B. Vaitekūnas, komikas ir 
artistas. Be Vaitekūno nebuvo 
lošimo, kaipo be čigono tur-l 
gaus.

J. Sankunas, švelnus kavalie
rius ir lietuviškos scenos būti
na# asmuo. Kartais, kaip koks 
meteoras, ir dabar dar pasiro-

H. Horodeckaitė, viena 
mųjų dainininkių. Savo 
primadona ir M. Jokševičiutės 
(dabartinės Janušauskienės) 
konkurentė. Gabi, inteligentiš
ka panelė. Gaila, kad apleido 
lietuvius. Parašė keletą drama
tiškų vaikams veikalėlių. Ran
dasi Chicagoje, bet scenoje ne- 
daįlyvauja. Veikė 1909—1913: 
metais.

P. širvinskas, vienas gėrės 
iriųjų artistų. Buvo gabus, rim
tas, geras ir uolus dramos 
mojas; Dramatiško Ratelio 
rys ir vienas pirmiausių jo 
mėjų. » >

Aleksandras Misevičius, 
rintės stulpas, dainininkas, 
Sėjas, flirtas ir Visų geriausių 
artisčių kavalierius (scenoje), 
Birutė be jo, kklp piragas be 
razinkų.

P. Krikščiokiutė-Saipalienė. 
lošėja ir dainininkė. Pirma pri
madona 1910—1912 m 
sausio mėn., 1924 m.

žinomas, 
žmogus.
smuikininkas, 

ir kapelmeiste- 
darbštus ir įžymus 

asmuo. Gaila, kad 
the back seat instead 

•ahead.” Reikėtų .

Ona Pocienė. Tos pačios ga
dynės pirmos rųšies dainininkė 
Darbšti, sumani, simpatinga ir I pasitraukė, 
viena Csicagos lietuvių “favo-1 .J. Puišys, lošėjas, artistas 

dainininkas ir Birutės rėme

P-lė Bajorinaitė, gaili, jaut 
ri, atvira ir meili panelė — pa
nelių rolėse. Gierai žinoma ii 
mygiama ohioagieČių.
/ i ■

Ona Milerienė, Brighton Par 
ko gera lošėja ir scenos auklė

Salomėja Staniuliutė-čerienė, 
jena Birutietė.*Dar maža mer
gaite būdama jau dainavo, ir 
os “altas” išsiskirdavo iš kitų 

artistų balsų. Staniuliutė—p. S. 
Šerienė yra chicagietė ir uoli 
Birutės narė. Jai chiqigiečiai 
taip brangus, kaip ji chicagie- 
Čiams. Birutė gali didžiuotis 
turėdama savo tarpe tokią ga
bią ir pasišventusią darbuotoją.

O. Rudauskaitė-Biežienė, Mi 
ko Petrausko mokinė. Viena 
mylimų Chicagos sopranų. Ir
gi Birutietė. P. Biežicnė dar 
pasirodo scenoje, bot 'labai re
tai. Paskutinį sykį ji dainavo 
j. Marijonos Rakauskaitės iš
leistuvių progranr-, garsiame 
trio (iš “Bailaus Daktaro”) su 
Nora Gugiene ir S. Čeriene.

Marijona Rakauskaitė, nau
jos gadynes dainininkė. Biru-! 
ės narė ir nuolatinė jos dai-j 
nininkė ir solistė. Gabi ir my
lima visų. Apleido Chicagą kad 
iainavus Lietuvos Operoje.

žFurnifure, 7?uųs, Stovės, Pianoš, 
1930-32 S. Halsted st. Phonoįraphs. Painf s. Hdl’dvvare,

and General Household Goods

1026-1044 W. 22 St., 
Chicago.

Buteliy pristatytojai
Nesvaiginamų gėrimų 

buteliai
Flask buteliai
Pieno buteliai

Kamščiai 
Akmeniniai džiugai ir 

puodynės
Jūsų orderiai bus greit 

išpildyti

Iš Ihe Peoples Furniture Co
i ' Uždirbtuvėskaihą 

..... i' " " Ii 

Ant lengvo išmokėjimų

favo-
(>. Pocienė kartu su sa

vo vyru bilvo dainavimo mo
kytoja Beethoveno Konserva
torijoje, bet 1923 motais iške
liavo į' Italiją, o paskui Lietu
vos Opsron, kur ji dabar ir 
dainuoja.

P. K. Bručienė. Nors chica- 
giečiai ir mažai progos turėjo 
girdėti šią, kaip žmonės sako, 
daug žadančią dainininkę, apie 
ją galima pasakyti, kad jos 
energijai ir pasišventiimuji nė 
vienas musų gali pavydėti. P. 
Bručienė turi Igeros medžlia- čiausio laipsnio

______ 9 . -

■ ' , • ---------
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Sportas Chicagos 
lietuviuose

Berods, ant kiek galima su
rasti rekorduose, sportas Ame
rikos lietuviuose gyvuoja gam 
senai. Mes užtinkame sporte 
pradžią jau 1913 metuose, — 
ypatingai Chicagoje. Ir kadangi 
jis pasižymėjo ypatingai Chica
goje, todėl tik apie Chicagos lie
tuvių sportą ir tekalbėsiu.

Esant reikalingumui sporto 
taip sakant žaismės, ir žaismės 
suteikiančios sveikatos kunui 
(ypatingai miestelėnams), pra
dėjo tvertis kliubai, kurių už 
duotis ir buvo apsirūpinti kai 
bamuoju dalyku — sveikata. Ir 
kliubų susitvėrė net keletas. Jie 
pradėjo raginti savo narius'* im-1 
tis sporto.

Bet pasirodė, kad lietuviam? 
sportas išsyk mažai rūpėjo. Lie 
tuviams, žmonėms atvykusiem? 
iš sodžiaus, sportas išsyk bu ve 
nereikalingas, ir jie mažai įdo
mavo juo. Kad šiam dalykui pa 
gulbėjus, sugalvota dar prie to 
kio kliubo pridėti ką nors tokio I 
kas patrauktų minių žingeidi! f 
mą. Sugalvota — padaryta. C I 
tuo naujuoju sumanymu bu ve j 
savitarpinė pašalpa, nes lietu- | 
viams, kaip ateiviams, savitar I 
pine pašalpa buvo labai reikalin | 
ga. i

Ir šis sumanymas davė gerų I 
pasekmių. Daugiau žmonių pra-1 
dėjo rašytis į sutvertus kliubus, I 
ir pasidarė galima jau leng-1 
viau juos pratinti sportui.

Pirmutiniu sporto amatoriu- Į 
mi buvo bene Antanas Baladin-Į 
skas, kuris pamėgo jį išširdies b 
ir ristynių skyrių bene labiau,! 
kaip kurią kitą sporto rųšį. Jis! 
pats lavinosi ir kitus ragino la-1 
vinti 
vių

pradeda 
durų vi 
kuome:

[kas pasidarė? Ristynių svetai
nės, užuot buvę pustuštėmis ir 
tuščiomis, šiandien yra kupi
nos publikos. Publika

I rinkties prie svetainės 
sa valanda anksčiau, 
seniau ji susirinkdavo
landa vėliau, negu pažymėtas 
programų pradžiai laikas, Taip 
iš gyvo lavono išaugo bujo- 
jantis ir žydintis ristynių spor
tas.

Dabartiniu momientu ristynių 
sportas pakilo iki neregėtos 
Vmcrikos lietuviuose aukštu- 
nos. Mes turime vos keletą 
•.porto mėgėjų, kuriuos Chica
gos lietuviai galėtų lengvai pa-j 
’aikyti, kad jie, ažuot kėlę sve
timtaučių vardą, keltų musų, | 

’ietuvių vardą. O tai 
oadaryti: reikia tik 
.pandai ir visuomenei 
sportą.

Base Hali.

. Tokia, regis buvo lietu- 
išlikų sporto pradžia.
dėjus Antanui Baladins-

tam
Deil-
Gri-

tuvių, kurie irgi pasijuto ne
rs pelų maišai. Pasijuto, 
ir jie gali ir turi spėkos 
reikalui. Ir ve, išauga Juo- 
Bancevičiu*s, Pranas 
Petras Katauskas,

nius, Dudinskas, Pišnius, Ya- 
ras, Yuška, Ačas ir keletas ki
tų. Iš paminėtų aukščiau asme
nų, Pišnius ir Yaras yra jau
ni irę.

R Mynių pradžia buvo nežy
mi, pasekmės ne kokios. Bet 
padarius pradžią, atsirado 
žmonių, kurie susidomėjo spor

inėj to žodžio prasmėj. Ir 
kad atsiradus tūlam 

žmonių, įdomaujan
čių la ar kita sporto šaka, at
siranda ir noras persitikrinti, 
kuris iš jų yra tvirtesnis, vik
resnis, sumanesnis. Kitaip sa
kant, atsiranda noras 
čempiono vardą.

Na, ir pradėta rengti 
pasirodymai. Bet, kaip 
jau, šiti

tu 
natūralu 
skaičiui

įgyti

viešus 
mi lie

pa si rodymai lietuviš- 
visuomenes neužintere-

savo. O dėl to išdalies buvo 
kalti ir musų laikraščiai, kurie 
veik visai apie sportą nerašy
davo, gi kai parašydavo, tai lyg 
iš bėdos, lyg prievartos spau
džiami.

Del šitų priežasčių lietuviai 
sporto mylėtojai turėjo j ieš
kot i sau pastogės kur nors ki
tur. Daugelis jų nuėjo pas ki
tataučius. Pas mus, lietuvius, 
mat, buvo įprasta, kad kas yra 
lietuviška — negera, 
patarlės: 
negardi.’ 
vo: 
tais 
tais 
dar

Taip 
kad 

dien-

anot tos 
“Sava duona namie 

Ir taip dalykai šluba- 
sportas vienais me-

pakildavo, tiek kitais me- 
jis nuslinkdavo atgal, arba 
toliau.

Bet štai įvyksta sporte kaip
ir stebuklas. Ko pirmiau nepai- 
svta, kas ignoruota, tuo dabar 
nepaprastai susidomėta, 
atsitiko labiausia todėl, 
sportui pagelbon atėjo
rastis. O tas dienraštis yra Nau
jienos. Šiuo atveju didžiausias 
kreditas tenka Naujienoms ir 
tik Naujienoms, o ne kam ki
tam.

štai faktas. Atvykus Ameri
kon pasauliniam atletui Karo
liui Požėlai, Naujienos pirmu
tinės pradėjo apie tai rašyti. Ir

nesunku 
lietuvių 
paremti

Ši sporto rųšis bene bus pra
lojusi vystytis pirmiau už ki- 
as sporto rųšis. išskyrus ris- 
ynos. Bet jis pradėjo vystytis 
ik keletas,metų atgal. Jo pra- 
Ižiai vyčiai pasidarbavo 
langiau, kaip kas kitas 
.Ta sveika sporto rųšis, 
<ėtų apleisti jos.

šachmatai.

Tai 
Čerei-

Ma- 
kad šachmatai 
įgrįso. Vienok

tiesiog nega-
ramiai mie-

Labiausia susidomėję jais 
urvo musų inteligentai: dakta- 
ai, advokatai, dentistai. 
yti tečiaus, 
lems greitai
šsyk, atsimenu, tie, kurie loš- 
Ihvo šachmatais, 

’ėdavo naktimis
:oti. Jiems, anot jų pačių pa
rkoj imu, sapnuodavosi “ka- 

’aliai,” “karalienės,” “kumė- 
lai,” “anuotos,” “puškos.” O 

• ai jie imdavo lošti, tik ryt- 
^ečię> saulė tepajiegdavo juos 
•uo šachmatų stalelio nuvary- 
i. šiandien tečiaus apie šach
matus negirdėti nieko.

Golf.

Golf berods įgijo lietuvių 
irpc užuojautos, tik kokia po

za metų atgal. Juo labiausia 
Jomauja taipgi inteligentija. 

Pagalios, ir moterys golfą pa
liego. Golf išverčia iš lovos net 

pi^dšą, — 
reikalinga 

ir visą lai- 
ore. Čia

di dži au sį žmogaus 
tinginį. Mat golfui 
r anksčiau atsikelti 

ką praleisti tyrame 
.udrutinama raumenys, nervai,
regėjimas. Nesenai atsidarė da
gi mokykla golfo.

Tennis.
Ai s lošia dar, galima sakyti, 

tarp lietuvių ne madoj. Bet at- 
si randa pavienių asmenų, ku- 
r.'e mėgia jį. Ir net jau drau
gija, būtent Socialistų Jaunuo
menės įLyga paėmė tennisą sa- 
vo globom 
nūs, švelnu

rennis yra malo- 
sveikas sportas.

Biliardas.
•Del bolių stumdymo lietuvių 

tarpe esama įvairių nuomonių. 
Bolcs bestumdydami parleidžia 
daug — gal perdaug — laiko 
didelis lietuvių skaičius, 
kurie
meistrai šiame “ 
negirdėt, kad kas 
vių stengtus įgyti 
pionatą.

agi ’

NORA GUGIENĖ 
Dainininkė

reikalinga, bet 
ji yra būtinai

pamiršęs kole

ne taip labai 
miestelėnams 
reikalinga.

Beje, bučiau
tą vardų, pasižymėjusių atleti
koj. Tarpe jų |fcenka pažymėti 
Pranas Norkus, Poškevičius, 
Freimantas ir keletas kitų vy
rų.' —Ursus.~i__________ ,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžnionėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Patėmijimas
Pirm keleto metų lietuviai 

visai kitaip mąstė apie Naujie
nas, bet laikui bėgant jie taip 
pamėgo jas, kad šiandien var
giai galima užtikti šiek tiek 
protaujantį žmogų, kuris ne
skaitytų jų: nuo raudoninusio 
bolševiko iki juodžiausio kle
rikalo visi skaito jas. Tūli įbau
ginti fanatiškų vadovų' žmonės 
nenori viešai pasirodyti, kad 
jie skaito Naujienas. Ne sykį 
betgi teko patėmyti, kaip, n iš
sipilk ę Naujiena^, jie suvinio- 
ja jas į savo partijos laikraštį 
ir nešasi namo skaityti. Mat,

Demling Brothers
712 Federal Street

Chicago

Phones: Harrison 3198-3199

Elec trotypers and
• Nic kel-Steel typers

žmonės gerai žino, kad kituo
se 'laikraščiuose jie negali gau
ti tokių neiškraipytų ir teisin
gų žinių kaip Naujienose.

Kai Haringtonas ir Bishofas 
viliojo lietuvių pinigus, Naujie
nos tuojhus patėmijo, jog lie
tuviai buvo prigaudinėjami. Ir 
dau’g-daug savo skaitytojų 
Naujienos persergėjo nuo pra- 
žudimo sunkiai sutaupytų ska
tikų.

&ian|dien Chicaga yra Ameri
kos lietuvių širdis. O mes ge
rai žinome, kad Naujienos 
daug pasidarbavo Chicagos lie
tuvių pastumėjimui pirmyn. 
Todėl musų priderystė yra 
remti Naujienas ne vien dėl 
to, kad jos teikia teisingas in
formacijas, bet dar labiau* to
dėl, kad Naujienos yra vienas 
švariausių laikraščių, kuriame 
nesiranda jokių plepalų ir 
keiksmų ir kurį gali 
visa šeimyna.

Felix Manelis, 
3267 So. Halsai

skaityti

Keatings Ouality 
Shoe Store

3514 So. Halsted St.

Siunčiame geriausius linkėjimus musų kai
mynams lietuviams ir užprašome jumis į 
musų ką tik atidarytą naują krautuvę.

Mes turime pilną pasirinkimą vyrų ir vai
kų čeverykų tokiomis kainomis kurios yra 
teisingos.

Tik biskj j pietus nuo 35tos gatvės.

V ............ —

Veskit Savo Bankinius
Reikalus su Savo

Kaimynišku Banku

Brighton Park State
BANK

f

of Chicago
4342 Archer Avė

Netoli Kedzie Avenue

VALSTIJOS PRIEŽIŪROJE
) ' , i -

Kai 
geri 
Bet

jų yra pusėtinai
amate.
nors iš lietu-
biliardo čem-

Mes turime ir daugiau spor
to rųšių, kuriose lietuviai ima 
dalyvavimą. (Reikia tečiaus 
joms organizacijos, sistemačio 
ir nuoširdaus darbo. Todėl 
auginkime sava j į, lietuvių spor
tą, kuris 
sų pačių 
gia'u bus 
daugiau
žmonių; o juo daugiau sveikų 
žmonių, tuo daugiau sveiko 
proto. Juk ir patarlė sako: 
“sveikame kūne dvasia sveika.” 
Atletika reik alau j ė tobulumo, 
švaros ir sveikatos. Žmonėms, 
gyvenantiems sodžiuje, ji yra

atneš daug gero mu
tantai, ba kuo dau- 
sporto mėgėjų, tuo 
bus sveikų, tvirtų

Carr Bros. Wreckingį Co.,
Ine..

Užlaikytojai Visokio Rūšių •
• ’ • ‘ ♦

Antrarankiy Nainy1 Materijoly
Naujos Lentos ir Plumbingas

3003-3039 So. Halsted St.
Telefonai Yards 1294, Boulevard 1921

Šis bankas yra vedamas žmonių patyrusiu finansų rei

kaluose, kas yra dadėčkas ir apsaugojimas jusu pinigu.

i

3% už Taupymus
Paskola ant Real Estate
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Pažvelgus Atgal
Kadangi Naujienos per dc^ 

šimtį savo gyvavimo metų su
lošė labai svarbių rolę Ameri
kos lietuvių gyvenime, o socia
listiniam judėjime ypatingai, 
tai kartu su Naujienų dešim
ties metų sukaktuvėmis man 
norisi padaryti trumpų socia- 
listinič ir, išdalies, visuomeni
nio judėjimo abelnai, apžvalgų 
pirm, negu Naujienos atsira
do ir pradėjo lankyti darbi
ninkų grinteles.

Keliolikų metų atgal Ameri
kos lietuviai, jau nemažai laik
raščių turėjo. Vienok visuome
ninis lietuvių judėjimas buvo 
menkas. Įvairių pakraipų orga
nizacijos buvo silpnos, neskait
lingos nariais, o veikime joms 
labai stokavo nuosaikumo. 
Tuomet lietuvių liaudžiai so
cializmas, galima sakyti, buvo 
svetimas, nesuprantamas daik
tas. Dagi patys socialistai, ir 
netiktai nariai, bet didžiuma 
vadų, stovėjusių prie organi
zacijos vairo, nesuprato pakan
kamai mokslhiio socializmo 
teorijos. Pats gyvenimas tai 
parodė.

Tuo laiku Lietuviu Socialistų 
Sųjunga atrodė daugiau pana
ši į teatrališką, ar kokių nors 
kitokių meno ir pasilinksmini
mo draugijų, negu į politinę] 
partijų. Beveik visas jos veiki
mas susidėjo iš rengimo teat
rų, koncertų, balių ir agitaty- 
vių prakalbų. Rengti lavinimo
si susirinkimus, steigti narių 
lavinimui socializmo kursus, 
šviesti narius, kad jie galėtų 
orientuotis įvairiuose gyveni
mo iškeltuose klausimuose, pa
daryti juos socialistais iš per
sitikrinimo, o ne tik iš vardo, i 
visai mažai tesirūpinta.

jie gyvena ant šios griešnos 
žemės kamuolio. Tuose gin
čiuose ir socialistai nebuvo pa
skutiniai. Didžiuma jų, vietoj 
stengtis susipažinti su, pamati
niais socializmo dėsniais ir ap
skritai su visuomeniniais klau
simais, riedavosi su tikinčiais 
darbininkais dėl šventųjų gy
venimo. Tie ginčai kartais taip 
toli nueidavo, kad net ir dar
bavietėje skirtingų įsitikinimų 
darbininkai viens į kilų šnairo
mis, su neapykanta žiurėjo.

Kų-gi tuolaikiniai laikraščiai 
darė? Ar jie stengėsi darbinin
kų tarpe degančių ugnį-neapy- 
kantų gesinti, mažinti? Tauti
ninkų ir klerikalų leidžiami 
laikraščiai netik kad nesisten
gė gesinti, bet dar karts nuo 
karto malkų užmesdavo ant 
degančio laužo. Socialistiniai 
laikraščiai nors ir nekurstė, bet 
gesytojai irgi prasti buvo. LSS 
organas “Kova,” kuri turėjo 
būti kelrodžiu visiems socia
listiniams laikraščiams, buvo 
užpildoma menkos vertės raš
tais. Moksliškų straipsnių tilp
davo visai mažai. O straipsnių, 
raginančių rajonus ir kuopas 
steigti kursus eiliniams na
riams ir abelnai visiems darbi
ninkams lavinti; straipsnių/ 
perspėjančių šilinius socialis
tus, kad jie neeikvotų energi
jos ir laiko ginčiuose dėl reli
gijos ir tuomi neerzintų tikin
čių darbininkų; straipsnių, ku
rio kritikuotų, nurodinėtų 
aukščiau minėtos rūšies agita
torių-kalbėto jų nenuosaikumų, 
— tokių straipsnių ir su žibu
riu dienos šviesoje sunku buvo 
surasti. Kiti tuo laiku ėjusieji 
socialistiniai laikraščiai savo 
turiniu nei kiek nebuvo geres-

ONA POCIENĖ ' 
Dainininkė, dabar, dainuoja 

Lietuvos Operoj, Kaune

ir tas, kad agitatoriai-kalbčto- 
jai didelėje didžiumoje savo 
pareigas atlikdavo labai nevy 
kušiai. Pasakę keletą karštų 
žodžių, apie tai, kad kapitalis
tai važinėja automobiliais ir 
serga nuo persivalgymo, o dar
bininkai vaikšto pėsti ir serga 
nuo nedavalgymo, pradėdavo 
riebiais žodžiais “garbinti” k u- i 
nigus, jųjų gaspadines ir net j 
pačiam dievui smarkiai užva
žiuodavo. .Reikia pasakyti, kad 
praeityje socialistai tokių “spy- 
kerių” turėjo daugiau, negu jų 
reikėjo. Bet jie jau apleido so
cialistų eiles. Dar daugiau: jie 
pasidarė aršiausi socialistų] 

mokslo!

rūšies 
klasei

priešai ir socializmo 
niekintojai.

. Aišku, kad šitokios 
agitatoriai darbininkų
naudos neatnešdavo, o socialis
tiniam judėjimui blėdį darė. 
Nes kunigams, kurie labai ne- 
kulluriškus kovos budus var
tojo prieš socialistus, tokie so
cialistų kalbėtojai duodavo pro
gos susi liudyti ir tamsius pa
rapijomis ant socialistų, o pa
tiems likti nekaltais avinėliais. 
Iš kitos pusės, karšto budo ir 
mažai išsilavinę socialistai, pri
siklausę ' beprasmių prakalbų, 
užsikrėsdavo neapykanta prieš 
tikinčius darbininkus. Jie ma
nė, kad kiekvienas tikintis 
žmogus yra toks pat, kartais 
net didesnis, darbininkų prie
šas, kaip kapitalistas.

S. S. laikuose kalbėtojai savo 
gražiomis frazėmis sukeldavo 
klausytojų ūpų ir gaudavo Sų- 
jmigai naujų narių. Bet naudos 
iš jų ji turėjo tiek, kiek nere
gys iš šviesos. Jie ne įsitikini
mo, bet ūpo vedami vienų die
nų stojo į socialistų eiles, ki
tų — apleisdavo jas. O jeigu 
kai kurie ir užsilikdavo kiek 
ilgesnį laikų, tai tik dėlto, kad 
laikė sau už garbę būti socia
listais. Mat, tuomet kiekvienas, 
kuris tik netikėjo į dievų, nors į 
nebuvo socialistų organizaci- j 
joes narys, vis tiek vadino sa
ve socialistu.

Be to, įvairioms sriovėms 
priklausantys -darbininkai gin
čijosi dėl tikėjimo, Dievo ir 
visų kitų dangaus ir peklos gy
ventoji! visai užmiršdami, kad'

kils vjsam pasaulyje revoliuci
ja; jiė krėtė ir kitokias kome
dijas, kad daugiau apmulki
nus savo sekėjų. Bet “revoliu
cionieriams” tas dar buvo per- 
mažai. Jie pareiškė, kad moks
las yra buržuazijos išmistas, ir 
kad gyvenime bąlančius klau
simus jie įšrišę penkios dešim
tys metų atgal, ir pagalios nu-, 
slinko į dumblynų, kuriame ir 
šiandien tebesibasto.

i Iš skaitlingos LSS nariais, 
socialistų, tikroje to žodžio 
prasmėje, kurie išlaikė socializ
mo mokslo kvotimus, pasiliko 
tiktai dešimtis nuošimčių. To
kiai mažai dalelei veik nebūtų 
buvę galima pradėti Sąjungos 
atstatymo darbą, jeigu jie ne
būtų turėję savo rankose dien
raščio Naujienų. Šiek tiek su
stiprinę savo organizacijų, So- 
cialistai su Naujienomis prie
šakyje,-pirmieji pradėjo švieti
mo darbų. Nežiūrint to, kad 

Į socialistų organizacija yra ne
skaitlinga nariais, ji, turėdama 
nemažai intelektualių jėgų, di
delį dienraštį, savo rimtu dar
bu ji daug daugiau nuveikia 
švietimo srityje, negu visos ki
tos organizacijos , ‘sudėtos į 
daiktų. , *

, Naujienos, nors ir partyvis 
dienraštis, nežiūrėjo į savo už
duotis per siaurus partyvius 
akinius. Jos, kaipo socialisti
nis dienraštis, per visų dešimtį 
metų savo gyvavimo tarnavo 
visiems / darbininkams, nors 
daugelis jų turėjo kitokius įsi
tikinimus. Naujienos mokino 
įvairių pažvalgų darbininkus, 
aiškino blėdingumą savitarpių

rietenų ir ragino visus vieny
tis prieš bendrų priešų — ka
pitalizmą. Tokiu budu jos žy
miai prisidėjo prie sumažini
mo darbininkų tarpe neapy
kantos, kuria buvo užkrėtė 
įvairių partijų agitatoriai.

Naujienos visuomet laikėsi 
socializmo {principų, nekrypo 
ten, kur vejas putė. Jos tarna
vo liaudžiai ir skelbė tiesų, ne
žiūrint kad ji kam nors ir la
bai karti buvo. Todėl jos turė
jo ir dabar turi daug prie

įvairių mokslo šakų, o socia
lizmo klausimais ypatingai. Jie 
(straipsniai) visi, išskyrus vie
no kito -bendradarbio straips
nius, įrašomi visiems supran
tama kalba, be jokių “pagra
žinimų” nesuprantamais žo
džiais, taip kad ir mažai apsi
švietę idarhin inkai suprastų. 
Taipgi dienos klausimus jos ri
ša ne tuščiomis frazėmis ir 
skambiais žodžiais, bet j ieško
damos pamatinių 
kurių dėlei dalykai vyksta vie
naip arba kitaip.

Be to, Naujienos pirmutinės 
Įvedę, skyrių: “Skaitytojų Bal
sai.” Tame skyriuje skaityto
jai neliktai galėjo pasidalinti 
savo nuomonėmis, bet ir išmo
ko tinkamai išreikšti savo min
tis raštu, žodžiu sakant, Nau
jienos visur, visuomet, pirm 
visko rūpinosi liaudies švieti
mu. Todėl jos ir išaugo į di
džiausį lietuvių dienraštį pa

saulyje.
Laike didžiojo karo, kilus 

revoliucijai Rusijoj ir įsivėlus 
Amerikai į karą, lietuviai dar
bininkai pradėjo šimtai® rašy
tis į LSS. Vieni užsikrėtę re
voliuciniu upu stojo į socialis
tų eiles, kiti —. manydami, kad 
pastarieji apsaugos juos nuo 
paėmimo į kariuomenę.

♦

Rimtesni ir toliau nužiu- 
rintys socialistai matė, kad 
toks nepaprastas narių augi
mas netiktai naudos neatneš, 
bet dar blėdį padarys socialis- 
tiniam judėjimui, jeigu jų ap
švietimu niekas nesirūpins. To
dėl jie visas savo jėgas sunau
dojo švietimo darbui. Naujie
nos ir čia buvo pirmutinės. Jos 
atkartotina^ nuirodė, kad neiš
mintinga yra verbuoti naujo
kus, kuomet jau įstojusieji į 
kovotojų eiles nėra išlavinti, 
prirengti, kad kovos lauke ir 
didžiausiai audrai iškilus galė
tų išsilaikyti vienybbėje, neiš
krik tų į visas puses.

Ką-gi darė LSS vadai, stovė
jusieji prie org|anizaqijos vai
ro? Ar jie kreipė nors kiek do
mės į švietimo reikalą? Ne. Jie 
netik patys nieko neveikė švie
timo reikale, bet dąr kitus 
truKdė tame darbe. Tyčiomis, 
taip iš maišo, paleido po visas 
ietuviais apgyventas kolionijas 
“kalbėtojus,” kurie susiriesda
mi rėkė, kad už mėnesio-kito

priežasčių,

šai suklupo. Nėra abejonės, kad 
ir šiandieniniai suklups. Nes, 
reikalui esant, draugams Nau- 4 
jienų vedėjams ateis į pagelbų 
galinga spėka rimtų veikėjų, 
kurie dabar stovi nuošaliai, ir 
neleis jokiems egojistams Nau
jienas nugalėti.

Naujienos per dešimtį metų 
leido, šviesos kibirkštis į darbi
ninkų tarpų ir leis tol, koll 
bus socialistų rankose.

ILai gyvuoja Naujienos!
Lai gyvuoja mokslinis

jos

so- 
šų. Bet praeityje visi jų prie- cializmas! —J. J. Čeponis.
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Georgi & Vitak Music Co
4639 So. Ashland Avė

koks tautiškas Idiu-

Jourdans Retai! Markei

Pilnas pasirinkimas augštos rųšies mėsos, dešrų ir tt.

Musų pačių išdirbimo ROSE BRAND produktų už

tikrina pilną užganėdinimą. Kainos labai prieinamos

Telefonas Canal 3848

beturiu socialistinio 
laiku, kurį trumpai 

gi- 
Pįrinas Naujie-

bet 
apsipažinti 

mokiais,

Beje, reikia pastebėti, kad 
tuomet LSiS dar nebuvo' prisi
dėjusi prie'Amerikos Socialistų 
Partijos. ’Ji veikė atskirai, ne
lyginant

Tel. Monroe 2728-2729

.... •_ 1 _____

| šitokio 
judėjimo 
ir paviršutiniai nurodžiau,

| me Naujienos.
I nų numeris užtiko mane Eliza- 
beth, N. J. Nors buvo linksma. 

| kad dar vienu, socialistiniu 
laikraščiu pasidarė turtinges-

I nia lietuviškas pasaulis, bet per
daug nesidžiaugiau, nes iš pir-' 
mo numerio sunku buvo spręs
ti, ar jos bus kiek geresnęs, 
turiniu turtingesnes už kitus, i 
jau ėjusius laikraščius. -Tečiaus 
neprisiėjo ilgai laukti, kad pa
mačius, kokį barų Naujienos 

'varys visuomeniniame judėji
me. Gavęs dar kellis numerius 
buvau tikras, kad Naujienos 
yra rimtos ir vedamos socialis
tinėj dvasioj tiaroje to žodžio 
prasmėje.

Kadangi iš pradžios Naujie
nos” ėjo savaitraščiu, tai, pra
bėgus kokiai pusei metų, ga
vęs numerį su užrašu: “Pirmas 
(Lietuvių Dienraštis Ameriko-1

jo,” labai nustebau. Nes, mat, 
Naujienos iš savaitraščio > 
dienraštį pavirto visai netikė
tai, be jokio pranešimo skai
tytojams. Pesimistiškai žiurė
jau į tų naujieniečių padarytą 
žingsnį. Maniau, kad išleidus 
keletu numerių jos sustos ėju- 

į sios ant visados. Bet ačiū drau
gų naujieniečių darbštumui, 
taip neįvyko^ Ptniešingai, Nau
jienos išaugo į didžiausį lietu
vių dienraštį ne tik Amerikoje, 
bet ir visam pasaulyje.

| Naujienos skyrėsi ir dabar 
skiriasi nuo kitų laikraščių 
tuo, kad jos daugiau domės 
kreipė ir kreipia į liaudies 
švietimo reikalų. Nuo pat savo 
gimimo dienos jos pradėjo ra
ginti LSS darbuotojus daugiau 
rūpintis švietimo reikalais, ne
gu žvejojimu naujų narių; įro
dinėjo, kad organizacijos bujo
simas priklauso ne tiek nuo 
daugumo narių, kiek nuo jų 
susipratimo; skatino rajonus 
ir kuopas steigti socializmo 
mokslo studijavimui mokyklas 
ir perspėjo eilinius socialistus, 
kad jie nesiginčytų su tikin
čiais darbininkais dėl Dievo 
buvimo, ar nebuvimo, 
stengtųsi plačiau 
su visuomeniniais 
idant vėliau galėtų nesika'rš- 
čiuodami, nekliudydami Dievo 
skleisti socializmo idėjas tarpe 
skirtingų įsitikinimu darbinin
kų.

Naujienose tilpo ir dstbar 
tilpsta labai daug straipsnių iš

814 W. Cullerton St
(20 St.)

Didžiausia CeKų Mesinyčia ir 
Commission Biznis Amerikoj
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Mano Atsiminimai apie
Naujienas

Atvažiavau į Suvienytas.Val
stijas 1912-se metuose neturė
damas pilnai 19-kos metų. Ap
sistojau Chicagoje, didžiausioje 
lietuvių kolonijoje pasaulyje. 
Apsigyvenau toje pačioje kolo
nijoje, kurioje šiandien leidžia
ma Naujiencs, didžiausias lietu
vių dienraštis, — Naujienos, ku
riomis lietuviai gali didžiuotis; 
Naujienos, kurios apvaikščioja 
dešimties metų sukaktuves ko
vo 9-tų, 1924.

Tuo laiku, kai aš atvykau 
Amerikon, būtent 1912-se me
tuose, lietuvių tarpe labiausia 
mėgiami buvo šie laikraščiai: 
“Keleivis”, “Lietuva” ir “Vie
nybė Lietuvninkų”. Apie Nau
jienas dar nebuvo nieko girdė
ti.

Pagyvenęs kurį laikų ant 
Bridgeporto, persikėliau į Rose- 
land’ų ii* pradėjau dirbti Pull- 
mano karų dirbtuvėse. Roselan- 
de teko susipažinti su kai-ku- 
riais pažangiaisiais lietuviais. 
Kai kada aplankydavau “Auš
ros” knygynų, kur ateidavo vi
si lietuviškieji laikraščiai.

“Aušros” knygynų tarpe kitų 
atlankydavo ir pil. Laukis. Tūli 
“Aušros” lankytojų diskusuo- 
davo su Laukiu įvairiais klau
simais, o ypač apie politikų. Aš 
gi neturėjau drąsos užkalbinti 
tokį vyrą, kadangi jaučiaus esąs 
silpnas politikas. Su mažiau gi 
pasižymėjusiais lietuviais, ku
rie atsilankydavosi, mėgau pasi
kalbėti apie šį ir apie ta. Bet 
mane vis persekiojo klausimas: 
kodėl Amerikos lietuviai neiš
leidžia savo dienraščio? Ypatin- 
giai kreipdavau akis į “Lietu
vą”. Aš manydavau: rodosi, 
bankininkai turi pakankamai pi
nigų, skaitytojų irgi esama vi
soje Amerikoje, — kodėl “Lie
tuvos” neleidžiama dienraščiu?

Dienraščio tečiaus kaip nebu
vo, taip nebuvo*. Ir dienraščio 
stoką atjaučiau labai: savaiti
nius laikraščius galima greitai 
perskaityti, o perskaičius, vėl 
nebėra ko skaityti. Ot, maniau, 
kad butų dienraštis! Kasdien 
naujos žinios, kiek smagumo! 
Atsilankydavau krautuvėlėn pas 
pil. žalį ir klausdavau jo: 
da gi
savo dienraštį?
davau daug maž tokį: 
lau, dar daug laiko ims, 
įsigys dienraštį”.

Netrukus ilgai, 'likimas 
škė mane kiton vieton,
rinkimus, kuriuose Woodrow 
VVilson pateko Baltąjan Naman, 
užėjo bedarbės. Dirbtuvės stap- 
čiojo, užsidarinėjo. Pullmano 
kompanija paleido iš darbo apie 
pusę savo darbininkų. Pavarė 
ir mane. Prisiėjo pirkti darbas

“Ka- 
Amerikos lietuviai išleis

Atsakymų gau- 
“0, bro- 

iki jie

nublo-
Prieš

puslapių. Pamatęs nustebau. 
Dienraštis pripildytas žinių, 
straipsnių, pranešimų, padalin
tas j skyrius.

Džiaugiaus skabydamas pir
mų lokį įdomų lietuvių dienraš
tį. Džiaugiaus, kad lietuviai su
silaukė tokių skaisčių žvaigždę. 
Naujienos sukėlė lietuviuose di
delio džiaugsmo: ve, ir mes, lie
tuviai turime savo dienraštį! Ir, 
be abejonės, yra kuo džiaugtis 
tokiu dienraščiu, kaip Naujie
nos! '

Sulaukęs subatos vakaro, pa- 
siliuosavęs nuo ūkės darbų, nu
ėjau į Shakopee miestelį paš- 
tan, kuris radosi vaistinėje. Pa
daviau “money orderį” Naujie
noms užprenumeruoti. Čia kaip 
tik pataikiau į lietuviškos dva
sios žmogų, ponų Laske, aptie-1 
kos savininkų. Jis, perskaitęs or
derį, balsiai ištarė: “Naujienos 
— tai lietuviško laikraščio var
das”. |

“Taip”, atsakiau aš jam, “tai 
lietuviškas dienraštis”. |

P-nas Laske, linksmai nusi
šypsojęs, paklausė:

“Ar jau lietuviai ię savo dien
raštį turi ?”

“Taip”, atsakiau aš.
“I want to see the Lithuanian 

Daily News”.
Padaviau jam Naujienas. Jis 

pavartė, perskaitė angliškų už
rašų: “The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America”.

“Labai gerai, kad lietuviai ga
li išlaikyti tokį didelį dienraštį, 
kaip Naujienos”, tarė pagalios 
jis. ' |

Paklausė, kas Naujienas reda-| 
guoja. Atsakiau, k<ul Grigai-| 
tis. Paklausė,'kokios jis profesi
jos. Pasakiau, kad juristas.

Paskiau p. Laske ' pasipasa
koja apie save. Jis paeinųs iš 
Tilžės. Jo motina — 'lietuvė, o 
tėvas vokietis, iš amato žuvinin
ku . Jis pats mokėjęs lietuviš
ka’ kalbėti. Atvykęs į Suvieny
ta^ valstijas 13 metų amžiaus. 
Dėdė leidęs mokytis vaistininko 
profesijos. Išgyvenęs 40 metų 
šioje šalyje, pamiršęs lietuvių 
kalba ir mažai besuprantųs lie
tuviškai.

Paklausė, kiek lietuvių Chicą- 
goje gyvena. Atsakiau, kad apie 
G0 tūkstančių. Nusistebėjo:

“Jau 60 tūkstančių lietuvių 
Chicagoje, — tiek daug! i

Nuo tos dienos, kai pradėjau 
gauti Naujienas, jos tapo mano 
draugu ir šiandien aš nepersi- 
skiriu su jomis. Kada tik krei
piaus į Naujienas, visuomet jos 
man kiek galėdamos patarnavo. 
Esu taipgi ir Naujienoms per 
dešimtį metų patarnavęs. Gavau 
joms 23 prenumeratorius. Ma
nau, jog nesuklysiu pasakęs, kad

S. STANIULIUTĖ-ČERIENĖ

škė iponarchistines klerikalų 
skemas.

Naujienos, teikdamos kasdien 
savo skaitytojams žinių, atsi
liepdamos į kiekvienų opesnį 
Lietuvos (ir kitų šalių) gyveni
mo klausimų, formavo žmonių 
opinijų ir tuo budu vertė ypa
tingai Lietuvos valdonus skaity
tis su Jiaudies, su žmonių balsu 
ir reikalavimais. Tiesiog negali
ma trumpame dienraščio straip
snyje tinkamai nušviesti visų, 
ką yra jos gero padariusios. Ir 
niekas neužginčys, kad tarpe vi-

sų lietuviškų laikraščių Naujie
noms priklauso didžiausias kre
ditas. ' l i

: I f i

Naujienos sutraukė aplink sa
ve didžiausias pažangiųjų lietu
vių minias. Nors, tiesa, skilimai 
darbininkų tarpe, įvykusieji su- 
lyg paliepimų iš Maskvos, užga
vo ir Naujienas, jos betgi išsi
laikė, atrėmė visas atakas ir 
šiandien apvaikščieja dešimties 
metų sukaktuves ir stovi visais 
žvilgsniais tvirčiau,k negu jų 
priešai. Daugelis gi tų žmonių,

kurie kasė Naujienoms duobę, 
patys suvirto į jų.

Naujienos ėjo su liaudimi, o 
liaudis su Naujienomis. Tegul 
sulaukia Naujienos dvidešim
ties metų sukaktuvių daug tvir
tesnės būdamos, daug didesnį 
skaitytojų skaičių turėdamos!

Jeigu Naujienų priešams pa
vyktų sugriauti Naujienas, — 
kas tuomet atsitiktų? Tuomet 
nukentėtų visas progresyvis lie
tuvių judėjimas ir demokratiš
kos partijos. Juodųjai gi armi
jai didžiausio džiaugsmo butų, 
ir visi juodieji demagogai už
griebtų pozicijas, kurias turėjo 
pažangieji. Del to nukentėtų 
Lietuvos darbo žmonės, nuken
tėtų visa Lietuvos liaudis.

Reikia tečiaus tikėtis, kad 
mūsiškiai atžagareiviai niekuo
met to nesulauks. Tokiais vy
rais, kaip dabartiniai Naujienų 
vedėjai, visuomet galima pasi
tikėti. šie gi vyrai yra: P. Gri
gaitis, Kl. Jurgelionis ir K. Gu- 
gis. Todėl, draugai darbininkai, 
neaikvokime savo jėgų, neskal
dykime jų, bet organizuokimės 
juo tvirčiau. Vienykimės prieš 
bendrą kapitalistų frontų visi 
geros valios lietuviai su Nau
jienomis.

Lai gyvuoja dienraštis NAU
JIENOS! /

Pav. X Latvėnas,
Minersvi'lle, Pa.

Garsinkilės Naujienose

per agentus Canal gatvėj, kur 
esama agentijų prastesnės rų
šies darbams parūpinti.

Na, išvažiavau su gerb. Baku
čiu į VVisconsin valstiją. Mano 
draugas, nuvažiavęs vieton, ne
iškentė biaurių darbo sąlygų ir 
sugrįžo atgal. Pasilikau vienas.

Naujienos visiems savo drau
gams ir geros valios žmonėms 
sąžiningai patarnauja. Todėl, 
mes naujieniečiai, patarnauki
me Naujienoms, idant jos, su
laukusios dvidešimties metų Su
kaktuvių, butų trigubai didesnė 
jėga.

Bet kelioms savaitėms praslin
kus ir aš netekau darbo. Pasi
gavau ant ūkės Shakopee, Min
nesota valstijoje. Padirbėjau 
pas ūkininkus kelis mėnesius' ir 
prasidėjo pasaulinis karas.

Kilus karui ir vėl pajutau 
stoką lietuviško dienraščio: juk 
įdomu buvo gauti juo daugiau 
žinių apie karų. O vienam gy
venant pas svetimtaučius, be 
skaitymo labai nuobodu. Ir štai, 
kaų) tik tuo 'laiku pasirodė “Lie
tuvos” lapelis. Užsiprenumera
vau jį vienam mėnesiui. Buvau 
tečiaus juo nepatenkintas: tai 
buvo tik lapelis: man jo neuž-

Skaitydamas Naujienas per 
dešimtį metų pramokau supra
sti daug dalykų. Jas beskaity
dami pramoko protauti ir supra
sti daug dalykų tuksiančiai lie
tuvių darbininkų. Naujienos mo
kino ir auklėjo tūkstančius lie
tuvių darbininkų, gvildendamos 
ir rišdamos įvairiausius politi
nius ir ekonominius klausimus. 
Naujienos daug mažiau, kaip ki
ti laikraščiai apsilenkė su teisy
be, nes, mat, kiekvienam laik
raščiui pasitaiko apsilenkti su 
teisybe.

Naujienoms lietuvių liaudis 
visuomet bus dėkinga, kadangi

teko.
Sužinojau per “Keleivį”, kad 

Chicagoje pasirodė didžiausias 
lietuvių dienraštis Naujienos. 
Perskaičiau tą žinią su dideliu 
džiaugsmu. Tuoj aus pasiunčiau 
laiškų Naujienų administracijai 
prašydamas atsiųsti man vienų 
ekzempliorį pasižiūrėti. Aplai-

Naujienos bešališkai, niekam ne- 
pat^ikaudamos, stovėjo darbo 
žmonių reikalų sargyboje.

Naujienos pirmutinės 1917 
metuose iškėlė aikštėn klerika
lų vado, kunigo Karevičiaus už
mačias pasodinti ant sosto Lie
tuvoje kaizerio sūnų Urachų. 
Naujienos šiuo reikalu žmonėse

Wohl’s Dept. Store
3645 So. Halsted St.

netoli 37th St.

Paveldėtojas

BACK DEPT. STORE
Pilnas pasirinkimas naujų tavorų labai žemomis kai-

nomis. Ateikite ir susilažinkite su murpis.

Pasisekimo ir geriausių linkėjimų Ųetuviams, nes jie 

re„^ didelę lietuvi, kolonij,.

Jei jieškote musu
SEFCIKPAIRY CO.

Faktoriai kas link produkcijos, išdirbinėjimp ir da
statymo jūsų kasdieninio pieno, kuris yra grynas, 
švarus, saugus ir užtenkamą  ̂gaminamas per >

SEFC1K DAIRY CO.
X ■ 1 ■ /

1. Mes turime pieninycias kur svėikos karvės yra 
tinkamai užlaikomos.

2. Saugus, kompetentiškas dastatymas nuo farmų 
iki išdirbystės.

3. Moderniškas parengimas dėl tikro sveikumo.
4. Tikras virinimas.
5.
6.

. Štai kur mes esame West Thirty First

31st prie Wallace St

Po priežiūra valstijos auditoriaus.

Duodamos dovanos už kiekvieną naują accountą.

Mes priimame jūsų komeręines ir taupymo sąskaitas. 
Apsaugos skrynutės $3 į metus. Tos skrynutės yra sau
gojamos dieną ir naktį.

.8.
9.

10.

Kasdieniniai išbandymai. J
Tikras refrigeravimas. [
Ekspertų peržiūrėjimas.
Atsakomas dastatymo patarnavimas.
Maloniai prašome atsilankyti ir apžiūrėti musų 
pirmos rųšies išdirbystę.
Mes esame pasirengę jums patarnauti. Duoki
te mums išbandyti. * • :

SEFCIK DAIRY CO.
1602-04 So. Union Avė. Tel. Canal 1625

A WIRE GUARD

Basement windows
Burglar proteetion
Beit & Pulley proteetion 
Škylights
Store windows
Office railings
Factory partitions

Manufactured for sale by the

WESTERN WIRE 
& IRON WORKS>
947-51 W. 18th Place., . Chicago, Illinois 

Telėphone Canal 6442-6443
kiau Naujienų numerį dvylikos J sukėlė tiesiog audrų, kuri išbla- b

6% Auksiniai Pirmi Morgičiai Par
davimui nuo $1,000 iki $15,000

KOVO MENESIO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS PAS

HENRY STUČKART
2515-17-19 Archer Ąvenue, f Kampas Halsted Street

Balti virtuvės kabinetai, šiame išparda
vime ...................... . $29.00
Geležinės lovos, pilnos mieros, riešutinio už
baigimo ..........................   $9.75
Lovos springsai .... .............. $4.75
Vatiniai matrasai su gražiais prikimši- 
mais........................   $6.80
Gasiniai pečiai nuo $30 iki $90, pritaisymas, 
dykai. : , s 4.

Malevos ir varnišius

Karpetai 9x12, $30 ir iki $150
Mano pavasarinis stakas jau čia. Gaukite jūsų trans- 
ferį ant Halsted karo ir užeikite pas mane, tas jums 
apsimokės. \ .■
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Mano Mokykla
Nauj ienos šiemet apvaikščio- 

ja dešimties metų sukaktuves 
Jos tur-but daugiau kaip kuris 
kitas lietuvių laikraštis pasidar
bavo lietuvių darbininkų , ap- 
svietai, lietuvių darbininkų žen
gimui pirmyn. Kur mes stovi 
me šiandie, ką esame pasiekę 
jau daug-maž matome. Bet pa
rodymui, kaip toli esame nužen
gę, manau, bus neprošalį paly
ginti dabartį su netolima, kokių 
trijų-keturių dešimčių metų 
praeitimi. Ir tam palyginimui 
duosiu keletą ruožų iš praeities.

Lietuva ilgus laikus buvo val
doma carinės Rusijos činaunin- 
kų-biurokratų. Lietuviai, kaipo 
Rusijos pavergtos šalies gyven
tojai, buvo apkrauti daug dides
niais mokesčiais, negu tikrosios 
Rusijos gyventojai.

Lietuvoje nebuvo zemstvų 
(žemietijų), kurios butų lietu
vių ūkio pagerinimu besirūpi
nusios, kurios butų teikusios ne
mokamos medikalės pagelbos ir 
kitokių patarnavimų žmonėms, 
ypač ūkininkams.

Mokyklose lietuviai 
negaudavo valdiškos 
O baigusius mokslą 
mokytojus ir kitų 
žmones, caro valdžia 
vosi išsiųsti kur nors toliau nuo 
Lietuvos, pasodinti kokiame už 
mirštame kampelyje. Tai dary
ta todėl, kad nedavus progos lie
tuviškai inteligentijai varyti 
propagandos, platinti pasiliuo- 
savimo iš cariškojo jungo idė
jų. Rusai gi mokytojai ir įvai
rus valdininkai gabenta į (Lie
tuvy iš gilumos Rusijos. Lietu
vos jaunuomenė, paimta ka
riuomenėn, buvo siunčiama 
tarnauti Kaukazan arba Sibi
ran, o iš ten jaunuomenė buvo 
gabenama tarnauti Lietuvon, 
šitie gi nemokantys lietuvių 
kalbos jaunuoliai, ^votimi lie
tuviams. visuomet buvo pa
klusnus caro valdžios 
pildytojai. Ir ne vienas

taipgi 
paramos, 
lietuvius, 
profesij u 
stengda-

įsakymu 
lietuvis, 
ru bezių 
prartųlo 
valdžiai

lietuviškas knygas, 
gyvastį nuo paklusnių 
kareivių rankos.

Žinoma, ir kitų tautų paval
dinius caro valdžia atlėgdavo. 
Bet lietuviams tekdavo sunkes
nė našta pakelti, negu pa v. len
kams, latviams arba suo
miams. Iš kitos pusės, Lietu
vos dvarponiai, kunigai ir vi
sa tų laikų buržuazija skaitė 
save lenkais, šie sulenkėjusie
ji lietuviški gaivalai norėjo, 
kad ir “chlopai” mokintųsi len
kų kalbos ir persiimtų lenkų 
dvasia. Ir daug lietuvių, būda
mi tikrais lietuviais, dirbo len
kų kultūros labui. Taigi, iš vie
nos pusės caro valdžia, o iš 
kitos — lenkai varė Lietuvoje 
vieni sulenkinimo, kiti surusi
nimo darbo, u

Šiandien dalykai pasikeitė. 
Lietuva tapo meprikjausoma 
respublika. Tiesa, i? šiandien 
Lietuvoje nėra rojaus. O 
jo nėra, mes visi puikiai žino
me. Bet nebesistengiama jau 
būtinai paversti lietuvius len
kais arba rusais.

Imkime tolinus Liėtuvos mo
kyklas. Jos nėra puikiausia 
tvarkomos. Bet pažiūrėkime, 
kokias mokyklas mes turėjome 
seniau. Atsimenu laikus, kuo
met tik pradėjau mokintis skai
tyti. Tėvas ir motina, kaipo 
geri ir dievobaimingi žmonės, 
troško kad ir aš užaugęs bu
čiau taipgi geras katalikas. Jų 
tikslas buvo išmokinti mane 
skaityti maldaknygę, o auk
štesnis mokslas jiems išrodė ne 
taip reikalingas. Panašiai pro
tavo didžioji Lietuvos liaudies 
dalis. Šiandien dalykai pasi
keitė. Priviso Lietuvoje dau
gybė gimnazijų, realių ir ūkio 
mokyklų. Tiesa, tos mokyklos 
toli gražu nėra pavyzdingos; 
tiesa, jas norima paversti į kle-1

Joniją diendaržius, ir visgi jos 
>ra geresnės už tą mokyklą, 

i iiirioje man teko mokintis. O 
koki buvo manoji mokykla?

Ji buvo toki: išsyk elemen
torius, paskui poteriai, toliaus 
nuklos ir litanijos. Ir kaip mus 
mokino? Gi štai kaip: išsyk 
mama arba bobutė prie verptu- 
vo, paskui — kas kitas, ne 
laug ką “aukštesnio moks'lo” 
ašmuo. Prisimenu, musų kai
me mano tėvas ir keletas kitų 
ūkininkų nutarė susidėti ir 
bendrai nusamdyti “profeso
rių.” Na, gerai, nusamdė jį. 
Žiemos pradžioje, kai vaikai 
Įasiliuosavo nuo darbų, musų 
lietuviška mokykla atsidarė. 
Mokyklos vieta mainėsi kas
dien: vieną dieną ji buvo pas 
vieną ūkininką, kitą dieną — 
o a s kitą. Ir 
rio grįčioje 
valgidihdavo

Bet musų 
neilgai, 
kundė ją valdžiai. Iš Vilkaviš
kio atvažiavo žemsargiai ir 
šaltyšio lydimi netikėtai už
klupo mus mokykloje. Tuoj aus 
atėmė iš visų vaikų elemento
rius, surašė musų tėvų vardus, 
pavardes. Mokytoją išsivežė su 
savim į valsčiaus raštinę, o iš 
ten į Vilkaviškį — tardyti. 
Musų mokytojas kelioms die
noms praslinkus buvo paleistas 
iš kalėjimo, pasirančijus ke
liems kaimo gyventojams, kad 
iis nepabėgi.

M ūsų 1 iet u visk o j i mokykla 
tapo suardyta ant visados. 
Žemsargių viršininkas visus 
Įbaugino pareikšdamas, kad tie, 
kurie steigs tokias mokyklas, 
kaip kad mūsiškė, — kad visi 
bus ištremiami iš Lietuvos. 
Mokytojas taipgi buvo susirū
pinęs, nes nežinojo, kokios 
bausmės jis . iš caro valdžios 
usilauks. Senyvas ir silpnos 
-veikatos žmogus, jis dėl to rū
pesčio susirgo, ir keletą savai
čių pasirgęs, mirė.

Ir šiandien (Lietuvos mokyk
lose . yra persekiojimų. Ir šian
dien milicininkai neretai įsi
veržia į Lietuvos mokyklas. 
Bet tokių nuožmių persekioji-1 
mų Lietuvos mokyklos 
nebejaučia.

Paimkime dar lietuvių 
dos ir kalbos varžymą, 
prisimena, kaip mes susitaru
sių jaunuolių būrelis, pagavę 
kokią iš užsienio aplaikytą kny
gą, turėdavome slapstytis ne 
tik nuo caro žandarų, bet ir 
nuo saviškių, nes kuomet Vo
kietijoje ir Amerikoje pirmei
vių leidžiami laikraščiai pradė
jo rodytis Lietuvoje ir žmonės 
ėmė domėtis, musų kunigai per 
pamokslus apšaukė bedieviais 
tuos žmones, kurie šiuos laik
raščius skaitė. O sulenkėjusie
ji miesčionys ėmė šaukti, kad 
tie lietuviški laikraščiai ir toji 
lietuviška dvasia padarę lietu- i 
vius ne katalikais, bet pagoni
mis, garbinančiais ne Kristuj 
bet senovės lietuvių dievus.

Kunigų pamokslai sukėlė 
žmonėse visokių kalbų. Vieni 
kalbėdavo, kad reikia visus 
“bedievius” atiduoti į caro 
žandarų rankas, kiti kalbėda
vo, kad jie “prieš vėją nepa- 
pus.”

šiandien Lietuva yra nepri
klausoma respublika. Turi mo
kyklas, ne tik pradines, bet ir 
aukštesnes. Turi savo spaudą. 
Tik reikia dar kovoti prieš kle
rikalizmą; o drauge su tuo 
reikia kovoti, kad padėjus Lie
tuvai eiti lengviausiu ir tiesiau
siu keliu prie socializmo.

A. Kabardinas.

ONA RUDAUSKAITe- 
BIEžIE^ė 
Dainininkė

Spauda žmonijos gy 
venime

tfls ūkininkas, ku- 
mokyta, tąx dienų 
mokytojų.
mokykla gyvavo 

Vienas lietuvis L. įs-

Studijuodami istorija, prisi
žiūrėdami kaip gyveno žmonės 
keletą šimtų metų atgal, mes 
patiriame, kad ir tais laikais 
žmonija žengė pirmyn. Vienok 
tais laikais mokslas neįstengė 
pasiekti taip aukšto laipsnio, 
kaip šiandien. Tečiaus ir tais 
laikais žmonės stengėsi atrasti 
ky. nors naujo, ką nors geres
nio, idant pagerinus savo bū
vį. Ir vienas, bene svarbiausias 
bandymas, buvo rašto tobulini
mas.

Kad jau žiloje senovėje žmo
nės mėgino “rašyti,” aišku yra 
iš surandamų ženklų. Ir tokių 
ženklų šių dienų mokslas su
randa daug. Tik, deja, ne vi
sus jum galima suprasti. Ra
šybos ženklai užtinkama iškirs
ti akmenyse, kieto molio ga
baluose ir kitokiose liekanose. Ir 
nors, kaip minėjau, dažnai ne
galima suprasti, 
parašyta, visgi
mums rodo, kad senovės žmo
nės progresavo ir stengėsi pa
likti įvairius padavimus atei
ties gen t kartoms. Jeigu butų
mokėję rašyti, jie, be abejo
nės, butų palikę mrtfms daugy
bę žinių apie tų laikų įvykius.

Pažvelgę į dabartinį musų 
gyvenimą ir senovės laikus, 
mes aiškiai suprantame, jog 
senovės žmonės gyveno neži-

nioje. Jau nekalbant apie tai, 
kad jie nežinojo, kas dedasi to
liau nuo jų, jie turėdavo labai 
mehkų nuovokų ir apie tai, 
kas dedasi artimose jiems vie
tose.

šiandien žmonija gali džiauk- 
tis savo išradimais, gali džiauk- 
tis ištobulinta spauda, kuri tei-. 
kia mums žinių iš viso pasau
lio. Mes panaudojame spaudų 
susižinojimui vienas su kitu, 
panaudojame iją kiekvienam 
Reikalui, ir jau nebereikia leis
ti kreivų lazdų iš rankų į ran
kas, idant sušaukus susirinki
mų,, kaip kad buvo praeityje 
daroma Lietuvoje ir kitose ša
lyse. Šiandien visa tai atlieka 
musų laikraščiai, musų spau
da. '

Todėl mokėkime ją branginti 
ir gerbti. ,

Kaip įvairus kiti geri žmoni
jos gyvenimui dalykai sutinka 
priešų, taip sutinka jų darbi
ninkų spauda. Kuomet būrys 
pasišventusių žmonių pradeda 
skleisti idėjas, naudingas dar
bininkų klastei, pradeda budinti 
darbininkus iš miego, — žiū
rėk, pasirodo visa eilė priešų, 
kurie bando tam darbui pa
kenkti, visokiais ‘budais sutruk
dyti, suklaidinti darbininkus, 
atitraukti juos nuo skaitymo, 
privesti darbininkų spaudų 
prie bankruto.

Bet darbo žmones turėtų jau 
susiprasti ir atskirti gerą nuo 
blogo ir nesiduoti save suklai-

dinti. Jie turėtų remti savają 
spaudų, savuosius laikraščius, 
kuris teikia rimto ir teisingo 
pamokinimo žmonėms.

Vienas tokių laikraščių, ku
rie tiesia ir valo mums kelių, 
vedantį prie galutino pasiliuo- 
šavinio, yra Naujienos. Jos per 
dešimtį metų be paliovos mo
kino mus., kaip geriausia yra 
kovoti už savo reikalus, už rei
kalus darbininkų klasės ir vi
sos žmonijos. Ir šiais metais, 
kovo 8-tą, sukanka dešimtis 
metų nuo pasirodymo Inirmo 
Naujienų numerio. Todėl mes 
sveikiname brangų ir nepail
stantį dienraštį Naujienas ir 
linkime joms geriausio pasise
kimo jų darbe visos žmonijos 
'labui ir ateičiai.

S. Naudžius, 
Grand Rapids, Mieli.

Tel. Lafayette 0600

Anglys
John Bigane and Sons

3596-98 Archer Avė.

visgi

spau-
Man

Skaitykit ir platinkit
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West Englewood National Bank
1610 West 63rd Street

Vienatinis Nacionalis Bankas West Englewoode
L - ■ ' ■ i !■ l/*

kas ten yra 
tie ženklai

OISTRICT MARKEI
3523 So. Halsted St. Phone Canal 6138

Mes turime šviežią mėsą, 
žema kaina ir geras pa
tarnavimas.

GEO. GERULES
Savininkas

Phone' Roosevelt 8128

Anton C. Mezlaiszfys

šeštadienis, Kovas 8, 1924

Garden City 
Cleaner

Namų šeimininkių didelis 
darbo ir laiko taupintojas. 
Gali būti vartojamas dėl 
daugelio dalykų. Pardavi
mui pas visus geresnius 
hardware ir m a 1 e v o s 
krautuvininkus. Garden 
City Paints and Var
niškes yra geriausi, persi
tikrinkite patys.
Prašykite savo krautuvi

ninko sampelio.
Garden City Paint & Varnish Company 

3125 West 25th Street
A. J. NEPIL, Manager 
Phone Lawndale 0519

KANNE’S FAIR
Pasiūlo specialiai dėl pavasario išvalymo

Goriausia maišyta maleva, .... 
Sk Louis balta eina, ................
Virtas lininis alyvas,............
Sienų popierų valytojas,.......
3 kvortų alumininiai virduliai 
10 kvortų galvanizuoti indai, 
Mop kotai .............................
Veidui muilas, 3 dideli šmotai

Mes turime pilną pasirinkimą lovų, springsų ir 
matrasų labai žemomis Rainomis.

3345-49 So. Halsted St.

.... $1.75 už galioną 
$14.50 už 100 svarų 
... $1.15 už galioną 
..... 3 kianai už 25c 
...........................39c 
.............. r.:.......  18c 
........................  10c 
...........................25c

Įsteigta 1912

TELSER
“FURNITURE AND VARIETY MAN” 

2107-11 West 22nd Street, Chicago, Illinois

Fbiture
MOATH

2154 W. 23rd St Chicago, III

$67.50

Wholesale and Retail

PIENO PRODUKTAI

2 šmotų didelės vertės velour, svečių kambario setas. Liuosos paduš- _j
kaitės. Davenport, pilnos ,mieros, su 3 kojomis, 'labai paranki kėdė, ra- Hkkc (J Cij 
keris arba su ramsčiais kėdė, pritaikintos spalvos

Simmon riešuto medžio lovos, geri springsai ir matrasas, paprasta jų r,:-
kaina $29.50, šiame mėnesyje už J) f */,, | t )

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
IR NAMŲ STATYTOJAS

Jusu Patarnavimui

International Dairy Company
1908-12 So. Ashland Avė

Phone Canal 2183

Išsirinktas ta voras bus laikomas dėl tolimesnio dastatymo. Per šiuos 
mėnesius labai didelė vertė tavory yra pasiūloma visai žemomis kaino
mis. Jums labai apsimokės apžiūrėti tuos tavorus.

Šis aržuolinis Tudor sta
las, 5 krėslai ir arm krė
slas, pritaikintos spalvos, 
labai gražiai užbaigta, už
mokėsite bile kada. Krės
lai apdirbti su uodą.

Ml
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Musų žemės ka- 
muolis beveik ga- 
lėtiįįapsijuosti 
Naujienų suvar

tota popiera

Korespondento 

balsas -

Didžiausias rinkinys . geriausių 
raštų sutilpęs Naujienose per 
paskutinius devynetų metų.

pasidaro 
su dau- 

kurias 
savo ži

Jau desėtkas metų, kaip 
pradėjo vyniotis . į spaudos 
presą Idideli popieros volai lie
tuvių dienraščiui Naujienoms 
spausdinti.

Iš tų volų kasdien 
I tinstančiai Naujienų 

gybe naujienų-žinių, 
greit sužino ir priima
nijon tūkstančiai Amerikos lie- 
tuvių.

Kaip tie volai pradėjo vy
niotis 1914 metais, taipį tebe- 
sivynioja iki šiol —x vis spar
čiau ir vis daugiau.

Ach, tik įsivaizdinkit — ko
kia tai didelė plati juosta po
pieros tapo suvartota Naujie
noms spausdinti, idant jomis 
galėtų pasidžiaugti ir pusi na lin
doti Amerikos lietuviai!

Du ištiesti Naujienų lapai 
užima 35 colius., šešių pusla
pių ištieks Naujienos, užima 
52^2 colių.

Skaitant, kad vidutiniškai 
pereitais devyniais suviršum 
metais Naujienos išeidavo kas
dien šešių puslapių (jos išeida
vo keturių, šešių ir astuonių 
puslapių)*, o numerių į metus 
išeidavo 305, vidutiniškai kas
met buvo suvartota 160,125,- 
0(H> colių popieros.

Per 9 metus suvartota 1,441,- 
125,000 colių popieros.

Tas sudaro (120,093,000 pė
dų popieros.

O tas sudaro 22,745 mylių 
ilgio popieros juostą.

Tokia jifosta musų žemės1 
kamuolys jau kone apsijuostų 
per savo storiausią vietą, ku
rioj jis turi 21, 899 mylių sto
rio.

Tokia juosta galėtum nu
tiesti 21 sykius nuo New Yorko 
iki Chieagos.

Tokia juosta nutiestiem ke-
nuo 
nuo 

Vladivostoko iki St. Francisco, 
ir dar liktų.

Tokia juosta nutiestum nuo 
New Yorko iki Singapore ir 
atgąl ir dar liktų.

.Tokia juosta nutiestum 
New Yorko iki Odessos ir 
Odossos iki St. Francisco 
žiuojant vien vandeniu ir 
kad neimant geležinkelio..

O kas toje juostoje buvo pri
rašyta?

Ką geriausio galėjo parašyti 
Amerikos lietuviai — viskas 
tilpo toje ilgoje Naujienų po- 
pieroje: tūkstančiai straipsnių,

Kauno iki Vlalrfivostoko,

rnio 
nuo 
va- 
nie-

suviršum metais 
tilpo ne mažiau 
įvairių žinių; ne 

12,000 bendraidar-

Tai didžiausias lietuvių isto
rijos rekordas.

į devynis 
Naujienose 
kaip 225,(MM) 
mažiau kaip
bių straipsnių; ne mažiau kaip 
15, (MM) redakcijos straipsnių; 
ne mažiau kaip 500,(XX) įvai
riausių skelbdinu, kurie yra 
lietuvių bizniško gyvenimo at-

Geresnieji P. Grigaičio straip
sniai tilpę Naujienose per šį 
laiką vos galima butų <su('al
pinti į šešis didelius tomus po 
300 suviršum puslapių kož- 
nas.

Kitų redakcijos narių ir ben
dradarbių geresniems straips
niams atspausti reikėtų ne ma
žiaus kaip kita tiek tbkių to
mų. . Z

Skaitykit ir platinkit 
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Man, kaip žinučių rašytojui 
' iš Racino lietuvių kolionijos, be- 
I veik nuo pat Naujienų dienraš

čio gimimo, teko nemaža į Nau
jienas rašynėti daugiausiai iš 
vietinių draugijų veikimo. Per 
tą dešimties metų laikotarpį pa
duodant žinutes prisėjo nema
žai ir nemalonumų išgirsti. Mat, 
dar negimė pasaulyje toks žmo
gus, kuris visiems įtiktų. Taip 
ir su manimi buvo. Da'leiskime 
pav., kad kuopa ar dr-stė ruo
šia kokį perstatymą iš kurio iš
eina nei “velnias nei gegutė”. 
Bandai kritikuoti, kad ir atsar
giai, — žiūrėk, rengėjai, lošėjai 
ir beveik visi dr-stės nariai sta
čiai sakant “siunta.” Keikia 
Naujienas, o jau korespondentą 
gatavi ant laužo deginti. Bet po 
kiek laiko viskas nutila.

Ta ar kita draugija vėl, žiū
rėk, ruošia parengimą. Nueini 
kaipo žinučių rašėjas, tėmiji 
kas įvyksta. Na, manau sau, 
aną sykį parašiau nurodydamas 
blogąsias puses ir dar pridėjau 
kritikos tuo tikslu, kad ateity
je ta ar kita dr-stė bei kuopa 
taip nedarytų. Už tai visiems 
nepatiko parašytas teisybės žo
dis ir vietoje duotos pastabos. 
Nusprendžiu rašyti žinutę jau 
visai kitokioje dvasioje. Rašai 
apie tą, kas vertas ar nevertas; 
visus pagiri, visiems po glėbį 
garbės teiki; aktorius ir pačius 
rengėjus į padanges iškeli; apie 
publiką papasakoji' maloniau
siais žodžiais. Taip sulipdęs ži
nutę pasiunti ją į Naujienas ir 
manai: “Na dabar jau taręs vi
siems patikti.” Už savaitės lai
ko* pasirodo patalpinta Naujie
nose iš Racino korespondencija. 
Klausau ausis ištempęs ką-gi da- 
blr vietos lietuviai kalba. Ir štai 
kas atsitinka: ažuot buvus pa
tenkintais, tik pyksta, keršija, 
žada kritiką rašyti, kad, girdi, 
“ne taip jau gerai buvo, nei ką; 
tiktai, sako, vieni pagirimai —' 
be vertės. Teisingai , aprašęs 
draugystės parengimą, sulauki 
pasipriešinimo vien tik nuo tos 
dr-stės ar kuopos, apie kurią pa
rašai. , Visi kiti rimtesni lietu
viai gerėsi ir džiaugiasi.

Kai aprašai kuopos bei dr- 
stės parengimą girdamas jos 
darbuotę, o blogas puses suvy
niojęs pasilieki namie, tokios 
dvasios žinutė daugiaus pasi
priešinimo iššaukia.

Išbandęs žmonių nusistaty_ 
mą, pasirinkau pirmąjį rašymo 
būdą, ir jo 'laikaus per dešimtį 
metų. Paduodamas į Naujienas 
žinutes laikysiuos tos krypties 
ir toliaus, nepaisydamas, ar 
kam patinka, tai ar nepatinka. 
Su teisybe, su geromis 'pastabo
mis, su nurodymu blogų pusių, 
yra vilties gero tikslo atsiekti, 
yra galimybės tobulinti, kultū
rinti brolius lietuvius, gyvenan
čius Amerikoje.

Tokia mano darbuotė per . de
šimtį metų nenuėjo veltui, bet 
daro įtakos vietos lietuviuose. 
Ir jau jeigu kartais kas nors 
bandytų ką tokio kenksmingo ar 
negero veikti, tuojaus atsiranda 
pastebėtojų, kurie ir pasako: 
“Draugai, taip ir taip negalima 
daryti; jei mes neteisingai ap
sieisime. tuomet visuose laikraš
čiuose ilgiausiomis špaltomis tie 
musų negerumai bus aprašomi 
su pridėjimais; geriaus taip ne
darykime, dirbkime prideramai, 
teisingai; nekliudykime kitiems, 
o tuomet, kad ir mažiaus laimė
sime, visgi busime ramus nuo 
korespondentų pastabų.”

Nemažai teko prisiklausyti 
įvairių, gązdinimų. Vieni jų bau
gino teismu, kiti kvietė į disku
sijas, o sykį pasitaikė ir taip, 
kad tūli žmonės pasirengė šon
kaulius laužyti. Tik mano laime, 
kad tą vakarą turėjau būti ną- 
mie ir tik ačiū tam išvengiau 
fanatikų keršto. Kaip jau minė
jau, esu pasirinkęs tiesos kelią 
tikslu broliui lietuviui gero da
ryti nurodant kai kurias jo ydas. 
Eidamas tiesos keliu nesuklu
pau per dešimtį metų, eisiu juo

BROLIAI BRIEDUKAI 
Muzikai

ir toliau, nepaisydamas kad ir 
didžiausio priešų būrio. Kurie 
bandys man kliudyti ar perse
kioti mane visokiais baugini
mais, su tokiais esiu pasirengęs 
visuomet į' kovą stoti. Su plunk
sna rankoje ir šaltu protu, rem
damasis teisingūmo pamatais 
turiu viltį ir daugybę priešų 
įveikti! i

Norėsi trumpai prisiminti ir 
apie pačias Naujienas, o ypač 
leidėjus to gerbiamo lietuvių .vi
suomenės dienraščio. Man, už
imančiam jų korespondento vie
tą, prisėjo liūdnų ir karčių va
landų pergyventi. Ką jau bekal
bėti apie tuos vyrus, kurie Nau
jienas rėdo. Iš dienos dienon 
ant Naujienų puola iš visų pu
sių priešai, tikslu jas pražudy
ti. Visi priešų smagius Naujie
nos atremia taip tinkamai, jog 
tūli tų priešų, lyg kokie avinai, I 
mušdami galvas į murinės sie
nas, sau kaktoje padaro skylę, 
bet sienos nesugriauna. Tai toks 
Naujienų vedėjų tvirtumas. Jie 
išlaikė sunkiąsias dienraščio die
nas. Dabar, kuomet Naujienos 
tvirtai stovi dideliu skaitliumi 
prenumeratorių ir finansais, 
nėra mažiausios abejonės, kad 
jos gyvuos ir augs juo tolyn, 
tuo didyn, nes rimti vyrai tą 
dienraštį redaguoja, b geri biz
nieriai vedėjai prižiūri jo finan
sų stovį.

Aš savo principais esu sanda- 
rietis, bet Naujienas gerbiu to
dėl, kad jos mane gerbia. Ka
da tik ką rašau apie sandarie- 
čius, Naujienos visuomet sutei
kė man pilnai vietos.- Kituose 
lietuvių leidžiamuose dienraš
čiuose esti ne taip. Štai kad ir Į 
“Draugas” arba “Laisvė.” 
dyk parašyti jiems kadir 
blausią žinią: jei tik ne
šventojo draugystę rašai, vieta 
žiniai bus gurbas (kalbu apie 
“Draugą”). Tą patį galima pa
sakyti ir apie “Laisvę”: jei pa
duosi rimtą pranešimą kaipo ži
nią, kurioj hebus prisiminta apie 
Rusijos degutą, — ir jai vieta 
gurbe.

Naujienos todėl tapo rimtų 
lietuvių mylimu, remiamu ir 

gerbiamu dienraščiu, kad jo^e 
randa vietos visi: ir draugas, 
it priešas. Naujienos paguodžia 
vargdienį, remia beturtį. Viso
kių įsitikinimų 'lietuviai todėl 
ir skaito Naujienas, kad jos vi
siems duoda vietos išreikšti 
rimtoj formoj savo mintis ir tei
kia vietos aprašymams visuo
menės gyvenimo; šiuo laiku pas 
mus į Racine ateina Naujienų 
daugiau, kaip kurio kito dien
raščio kopijų, ir kasdien Nau
jienų ėmėjų skaičius didinasi. 
Skaito jas katalikas, bepartyvis, 
socialistas, sanjarietis ir komu
nistas.

Racine Naujienos padarė į j 
lietuvius didelę įtaką. Tie, ku
rie jas skaito, tampa laisvo ma- j 
nymo žmonėmis, veda rimtą 
šeimininį gyvenimą, auklėja gra
žiai vaikelius, turi gerus name
lius. Vis ačiū Naujienoms už tei
kimą gyvenimui reikalingiausių 
pamokinančių straipsnių, kurių 
page'lba mažai žinantis žmogus 
tampa protaujančiu, tinkamu 
draugijiniam gyvenimui asme
niu. . " *

Pats draugijų ir kuopų veiki
mas sukasi apie Naujienas; jo
se, kaipo dienraštyje, greitai ga
lima išgarsinti visokius paren-j

gimus, kas patiems parengi- 
rnaips atneša daug naudos.
• Kai dar ėjo mirusioji “Lietu
va”, tuomet “Lietuva” pas mus 
lošė svarbią rolę. Užsidarius 
“Lietuvai”, apsirinkome Nau
jienas, kurios (negiriant jų, tik 
ačiuojant joms), pasakysiu, 
mums, Racine lietuviams, yra 
labai prielankios, ir už tai mes 
esame dėkingi, ir Naujienas 
remsime netik prenumerata, bet 
ir skelbimais.

Leiskite man, gerbiami Raci- 
no lietuviai, jūsų varde tarti 
Naujienų leidėjams, vedėjams ir 
visiems darbininkams gilų ir 
nuoširdų ačiū!

Velijame Naujienoms dar 
daug sykių apvaikščioti dešimt- 
metines sukaktuves. Tegyvuoja 
Naujienos! Tegul nepailsta Nau-

jienų vedėjai, leidėjai ir darbi
ninkai. ♦

Neškite apšvietę, tėvynės 
Lietuvos meilę ir sątaiką bro
liams lietuviams, gyvenantiems 
Amerikoje ir Lietuvoje. Buki
te ir ateityje'visiems lietuviams 
sargu, sulaikančiu juos nuo blo
go. Rodykite teisybės kelią, 
rengkite lietuvius šviesesniai ir 
ma'lonesniai ateičiai. To mes lau
kiame iš Naujienų ateityje.

Martynas Kasparaitis, 
Racine, Wis. •

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
Toįprašo Lietuvosžmonėstr 
taip pataria Lietuvos bankai

7

Brighion Coal & Building Mateliai Co.(Not Ine.)
3721 So. Maplewood Avė.,

Phones: Lafayette 6204 Prospect 4204

VARTOKIT PREMIUM ANGLIS
Kuomet jums reikia vartoti pečiuje, furnace arba dėl garo. Ne

žiūrint kiek jums kainuoja apšildymas ir greitumas darbo priguli 
nuo to kokias anglis jus vartojate. Jūsų apšildymo bilos priguli nuo 
to kokį rųšį jus vartojate, štai kur yra miera ir rųšis kuri suteiks 
jums geriausius rezultatus už mažai pinigų. PREMIUM anglys at- 

\ lieka gerą darbą apšildyme, nes jos turi daug karščio, bet mažai 
kainuoja. 1

Ar žinai!
Kad pirmutinis, didžiausis ir stipriausiu Lietuvių 
Valstijinis bankas Amerikoje yra METROPOLI- 
TAN STĄTE BANK. /

Kad jo kapitalas/ yra $200,000.00; perviršis su neiš
dalintu pelnu pelnu virš $80,000.00; turtas virš 
$2,700,000/00.

Ban- 
svar- 
apie

Kad turi pilnai patenkintų kostumerių virš 16,000. 
Kad yra narys Chicago Clearing House Ass’ociation 

— kas taip-gi liudija šio banko stiprumų bei sau
gumų.

t

Kad METROPOLITAN STATE BANKAS atlieka

visas bankines pareigas, kaip tai:

Priima pinigus ant taupymo mokėdama 3% į metus; 
Priima pinigus ant “checking account”;

Apdraudžia nuo ugnies ar audros, namus, rakandus, 
automobilius, etc.;

Parduoda namus, lotus, farmas etc.;
Išrendavoja “Safety Deposit” dėžutes kur gali ap- I • •
saugoti savo brangius dokumentus, ir kitus dalykus. 
Parduoda augštos rųšies morgičius ir auksinius bo
nus, kurie neša 6% ir 7%.

Siunčia pinigus Lietuvon ir į kitas pasaulio d&lis; 
Parduoda laivakortes ant geriausių linijų ir sutvar
ko visų kelionę Lietuvon arba iš Lietuvos.

METROPOLITAN* STATE BANKAS duoda veltui 
naudingus patarimus visuose piriigįškuose klausi
muose. c . ‘

Jei dar neturi musų bankinės knygutės tai tuojaus 
išsiimk nors su $1.00.

Kreipkitės ypatiškai arb’a laiškais:

Metfopolitan State Bank
2201 W.

CHICAGO.

Banko Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. i'yto iki 4:00 vai. vakare. 
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. va.

Wurzberger Malt Eitract Go.
732 JV. 31 St.

Delei tikro užganėdinftno vartokite

BoMaii Cream of Malt' Eitracl
i arba

Miirzberger Malt Ertract
Pilnas pasirinkimas nai?fems butelių

Jofc. Deiiend, Savininkas
' Telefonas Boulevard 9013

z
-

............................. 1 '

Blackstone Pilsner 
Scout Brand

Grynas maistas suteiks jums geriausj užsiganėdini-
mą. Jis parodo, kad galima pilnai pasitikėti.

Išduotas miltų patentas — už gerus rezultatus.
* * •

Seyk’s ruginiai miltai — geriausi ruginiai miltai ant 
marketo. “ •

Prašykit jūsų groserninko.

John F. Lalla Co
I *

809-821W. Randolph St., Chicago, III.
Telefonas i vistis departamentus Monroe 0150 

-

Oremus Chemical
v /

Labaratory
K. S. Ramashauskas, Savininkas

Šita laboratorija įsikūrė tik penki metai atgal, bet per 
tą trumpą laiką ji įsigijoį žmonių simpatiją ir jų paramą. 
Neperdėsime, kad šiandie ji yra vienatinė vaistų išdirbystė, 
turinti vietos ir dagi tolimųjų Amerikos lietuvių kolonijų 
pasitikėjimo.

Musų laboratorijoj išdirbama sekami dalykai:
Garsus vaistas nuo sumišimo proto, nuomario ir išgąs

čio; nuo inkstų ligų, krutinės skaudėjimo, pūslės ligų, ko
sulio, gerklės ligų, pilvelio, paliuosavimo ir užkietėjimo vi- 

v durių, reumatizmo, influenzos, dusulio ir 1.1.
Beto, mes užlaikome įvairių šaknelių ir šiaip vaistų, 

kokių tik kas reikalauja. Taipgi turime pranešti, kad mes 
išdirbame įvairias mostis bei vaistus nuo akių ligų, dantų 
skaudėjimo ir t.t.

Kas ko reikalingas, tegul kreipiasi į mus. Musų patar
navimas ir vaistai yra geriausias liudijimas musų labora- I 
torijaį. . I

i3313 South Halsted Street, Chicago, III. ;
% .................-
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Ruožai iš
praeities

pats sau atrokižiau, 
negailestingo realio

vėjai daužė mano

Tai buvo senai. Dar 1913 me
tų vidury, kaip ir dauguma 
Lietuvos jaunikaičių, gumbėda

mas savo kadį nuo caro ka
riuomenės, atvykau* į šią lais
vės ir dolerių šalį. Atvykau 
pilnas ambicijų, bet su labai 
menku praktinio gyvenimo 
patyrimu. Ir kaip juokingas ir 
menkas 
kuomet 
gyvenimo
svajonių laivelį ir grasino pa
skandinti jį nusivylimo jurų 
berybūje... Draugų neturėjai?. 
Nebuvo kam suteikti protin
gas patarimas. Ir tamsios, uka- 
notos buvo tuomet gyvenimo 
dienos...* Sjiela troško skverb
tis šviesos linkui, bet niekur 
nesimatė prošvaistos...

Dar būdamas Lietuvoje vai
ku, Poželos-Kapsuko mokyk
loje jau buvau įsigijęs šiokios 
tokios miglotos socializmo 
nuovokos. Bet nežiūrint to, so
cialistų laikraštis “Kova“ man 
nepatiko. Persiauruose rėme
liuose ji buvo įsprausta ir per
daug ten viskas kvepėjo “po 
zakazu.“ Bandžiau savo min-l 
tis derinti prie josios, bet tai 
man kuomažiausiai vyko. Ant 
galo pakliuvo man j rankas 
poras numerių “Pirmyn.“ Ypač 
metėsi akysna “Pirmyn“ ve
damieji straipsniai. Jų geleži
nė logika, jų aiški nesupinta 
mintis, jų gilus dalyko anali- 
zas, jų nepermaldaujamas 
nas mane žavėte žavėjo, 
tada savo sieloje pajutau, 
už tų straipsnių slepiasi
nos galingas ir ididis. Su dide
liu nekantrumu laukiau ir 
gaudžiau kiekvieną “Pirmyn” 
numerį. 'Pečiaus neilgai tai 
buvo. Atėjo pranešimas, kad 
“Pirmyn” sustos ėjęs ir kad jo 
vietoje bus leidžiamos Chica- 
goje “Naujienos.“ Ar bus jose 
tas smarkusis pašyto jas? — 

• tūkstantį sykių stačiau sau 
klausimą; ir laukiau* pasirodant 
“Naujienų.”

A. a. JUOZAI ADOMAITIS 
(“Dėdė” L. šernas) 

rašytojas

išeivijos istoriją 
'išeivija 

kulhiros

šventimą, tas lik pagilino ma
no pagarbą jam.

Jeigu aš bučiau istorikas, 
tai sekamai trumpai apibudin
čiau* lietuviu
Amerikoje: Lietuvių 
nuveikė tris didelius 
darbus: suorganizavo Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, įkūrė Lie
tuvių Susivienijimą Amerikoje 
ir išleido “Naujienas.“ “Nau
jienoms“ berods tenka svar
biausi vieta tarpe tų trijų kul-

to
jau

kas

Butų da daug kas prisimin
ti apie “Naujienas”, jbet kad 
ilgą pasaką padarius trumpa, 
aš sveikinu “Naujienų“ skai
tytojus, rašytojus ir leidėjus, 
susilaukusius 10-metinio jubi- 
lejo, ir skaitau sau už didelį 
malonumą būti narys skaitlin
gosios PNauljienų“ šeimynos.

P. K—as.
Nowark, N. J.

, ninkai ir klerikalai pyko ir pa
vydėjo. Kai kurie jų buvo ga
tavi iš kailio nertis dėl pavydo. 
Aš pats pamenu, kaip kunigas 
Kemėšius rašė “Darbininke“ 
saviškiams pažymėdamas soci
alistus, kaipo pavyzdį organiza
vimosi, apšvietoj e 
laikraščių.

Tai tokie buvo 
laikai prieš dešimtį 
tais laikais socialistų tarpe pa
sirodė dar viena žvaigždė, nau
jas švietėjas,, naujas pranašas. 
O tai buvo Naujienos.

Naujienos pradėjo eiti kaipo 
savaitraštis, o šiandien jos yra 
puikus didelis ir pilnai atsa
kantis lietuvių darbininkų rei
kalams dienraštis. Ir kaip tą
syk, prieš dešimtį metų, mes, 
socialistai, nudžiugome, kuomet 
gavome dar vieną stiprų ginklą 
kovai su darbininkų priešais, 
taip aš šiandien džiaugiuosi, 
kad musų Naujienos su “Kelei
viu“ išlaikė savo pozicijas ir ve
da mus vėl prie tos pačios pozi
cijos, kur mes buvome pirm de
šimties metų.

Mes žinome kokį biaurų, ko
kį šlykštų ir pragaištingą dar
bą atliko darbininkiškame judė
jime komunistaj; kaip jie suar
do, sudraskė musų sutvertas 

darbininkiškas organizacijas: 
kaip jie suėdė kitus ir patys sa
ve. Jie paliko socialstams kelis 
šimtus, o su savimi nusivedė 
kelis tūkstančius narui; šiandie 
gi jie teturi tik apie narių.

Komunistai gal nebu 
nieko palikę iš scnobinėASo- 
cialistų Sąjungos, jei ne Naiųie-

Didžiausi lietuviu lizdai 
randasi Chicago], New 

Yorke ir Shenandoah

York (ir Brook-

ir skaityme

socialistams
metų. Ir

A. a. BRONISLAVAS 
LAUCEVIČIUS 
(Br. Vargšas) 

f 

dramaturgas

nos. Jos nepraleido vieno už
puolimo ant socialistų, neat- 
remdamos jo. Jos visuomet bu
vo darbininkų' reikalų sargyboj 
ir visada gynė darbininkų reika
lus nuosaikiai, ištikimai, su pa
sišventimu.

Štai kodėl mes, lietuviai dar
bininkai, turime visuomet Nau
jienas remti, patys jas skaityti 
ir kitiems patarti jas skaityti, 
taip kad kitai dešimčiai metų 
praslinkus mes sulauktume 
Naujienas turint daug daugiau 
tūkstančių skaitytojų, kaip kad 
jos turi šiandien.

—J. P. Raulinaitis.
So. Boston, Mass.

Į O mat lietuviškrp svietai )t 
į Chicagą traukia vis daugiau ir 
daugiau. Paskutinį desėtką 
metų Chicaga buvo didžiausiu 
lietuvių lizdu. (Ne tik didžiau
siu, bet ir smagiausiu).

Kitais laikais Brooklynas bu
vo lietuvių sutupymo vieta. 

Daugelis ten prie dokų ir iki 
šiol pasiliko. Ir Brooklynas iki 
šiandien pasilieka antru di- 
džiausui lizdu Amerikoje, (jei
gu Shenandoah jo neviršytų).

Ar kitame labai sename lie
tuvių centre, būtent Shenan
doah, Pa., yra daugiau lietuvių 
negu Brooklyne negalima tikrai 
žinoti.

Mes spėjame, kad gali būti 
daugiau, ąes ten lietuviai, sa
ko/ net savo majorus ir val
džią išsirenka. Jeigu trečdalis 

Shenandoah miesto gyventojų 
yra lietuviai, tai jų ten turėtų 
būti sUvirš 8,0(X).

Tokiu pat būdu sprendžia
me, kad Mahanoy City, 
galėtų turėti suvirs 5,000 
tuvių.

.Sulig 1920 metų žmonių 
rašų Amerikoje štai kokie 
yra didžiausi lietuvių
(paduodant gyvenančių juose 
lietuvių skaičių, neskaitant čia- 
gimusių lietuvių):

1. Chicago, 111. 18,923.
2. Shenandoah, Pa. 8000(?)

4. Mahanoy City, Pa.
'5,000 (?)

5. Plriladelphia, Pa. 4,392.
6. Worcester, Mass. 4,220
7. Boston, Mass. 4,127
8.. Westville, 11'1. 2,800
9. Cleveland, Ohio 2,776

10. iDetroit, Mieli. 2,653
11. Pittsbur.gh, Pa. 2,242
12. Baltimore, Md. 2,038
13. Scranton, Pa. 1,948
14. Newark, Pa. 1549
15. West Frankfort, III

1,500 (?)
16. Cambridgo, Mass. 1346
17. Hartford, Conn. 1260
18. Grand Rapids, Mieli. 

1120
Daugiau 

apie u 
lietuvius rasite METRAŠTYJE

arba “Lietuvių Biznio Rodyk
lėje,” kurią kasmet išleidžia 
NAUJIENOS ir dykai išdalina 
visiems savo skaitytpjams. Toj 
knygoj yra didelė daugybe ki
tų naudingų informacijų, ku
rių dažnai prireikia kožnam 
žmogui.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Pa. 
lie-

su- 
čia 

lizldai

i
statistiškų žinių

gyvo n a n č i uis Amerikoj e

LIETUVON— 
užrašykite savo gimt- 
nems ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
N au j ienas labiausia
mėgsta.

Sabath Dusk & Šate Co
Pilnas pasirinkinias ofiso reikmenų 

Seifų ir voltų durys

172 West Lake Street, Chicago, III

Telefonas Franklin 0301

Vien tik svetimšaliai dalyvauja šianrt? biznyje.

I

Pirm dešimties 
metų

Auksorius ir Juvelirius
4641 So. Ashland Avė.

d .3386

mas! 
buvo

jienų numeris. Ir— o džiaugs- 
jos visais žvilgsniais 

ne tik ne menkesnes už I 
“Pirmyn”, bet ir už visus kj- Į
tus lietuvių laikraščius dai?g 
aukščiau stovėjo.

“Naujienų“ pasirodymas pra
dėjo naują Amerikos lietuvių 
laikraštijoj erą.

Beskaitydamas toliau “Nau
jienas” jas dar labiau pamė
gau. Pamėgau jų “smarkųjį“ 
vedamųjų straipsnių rašytoją, 
kuris tiesiai paliko mano dva
sinio gyvenimo keliarodžiif. 
Pradėjau apie jį teirautis, klau
sinėti ir kuomet patyriau apie 
jo mokslo, nuopelnus ir pasi-

Pirm dešimties metų mes, 
Amerikos dhrbininkai, buvom, 
pusėtina jėga, Netik pusėtina: 
lietuvių judėjime buvome užė
mę vadovaujančią vietą. Lietu
vių Socialistų Sąjunga turėjo 
5,000 narių, Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija — 2,~ 
000 narių. Socialistiškų laikraš
čių skaitytojų turėjome apie 
35,000. Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje turėjome apie 4,000 
narių.

Ir kaip įvairiose SLA kuopo
se, taip daugelyje pašalpinių 
draugysčių socialistai vadova
vo, ėjo sekretorių ir pirmininkų 
pareigas, 
išrenkami 
guma, tai 
į seimus,
kius susirinkimus, 
cialistai vadovavo tąsyk kuone 
visu lietuvišku judėjimu ir did
žiavosi ir džiaugės tuo. O tauti-

Ekspertas taisyme laikrodėlių

Užlaiko augščiausios rųšies 
laikrodėlius ir visokių auksi
nių daiktų, įvairios rųšies žie
dų nuo pigiausių iki brangiau
sių. Kas turite reikalą pirkti 
kokių auksinių daiktų, kreip
kitės prie lietuvio, kuris malo
niai ir teisingai patarnaus.

Savo Naują Phimberį ir Apšildymo 
Įrengimus Pas KLEINĄ Ta Pačia 
Kaina Kokią Mokate Kur Kitur Už 

Antrarankius Įrengimus
Musų Stakas Yra Kuo pilniausias

Socialistai būdavo 
jei ne absoliute dau- 
bent pusė delegatais 
konferencijas ir kito- 

Ir taip so-

LAIKE panikų ir neramumų, 
geruose ir prastuose laikuo

se daugiau kaip keturiasdešimts 
metų

rovers
pasekmingai išsilaikė su sunkiomis fi
nansinėmis problemomis. Tas turtas 
praktiško žinojimo, yra gautas patyri
mu per eilę metų yra visuomet suteikia
mas musų kostumeriams. Mes kviečia
me jus pasinauduoti Drovers patarna
vimu visu pilnumu.

Sujungtų resursų virš $25,000,000

42nd and Halsted Streets Chicago, Illinois

I

TEMYKITE
Geriausia vieta dėl pirkimo muzikališkų 

instrumentu ir

Namu
Rakandai

Mes užlaikome Columbia Gra-

fonolas ir Player Pianus. Mes

turime didelį pasirinkimą Lie

tuviškų rekordų ir Pianui vo-

ATEIKITE!
Į musų krautuvę ir pasirin
kite reikalingų daigtų, ko
kių reikalaujate žemiausio
mis kainomis mieste.

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildy
mo įrengimus kol kainos 
dar nebuvo taip augštai pa
kilusios, todėl galime su
teikti tokias kainas, kurios 
tiesiog nustebins jus.
Parodysime jums planą 
apšildymo be jokio iškaš- 
čio.
Pasimatykite su mumis — 
esame expertai tame daly
ke. ,

lėlių su žodžiais.
Jei negalite patįs ateiti, tai 
telefonuokite dėl kainų

Drexd 3407

Musų Obalsis: Kaina, Vertė, Patarnavimas
Pristatome j visas dalis mies

to ir priemiesčius dykai
Didžiausis pasirinkimas naminių rakandų.

Kam yra reikalinga namus papuošti, tai atsilanky
kite pas mus. Mes suteiksime teisingą patarnavimą 
kiekvienam.

Nepamirškite antrašo

Peter Barškis
RAKANDŲ KRAUTUVĖ 

1748-50 W. 47th St. 
Telefonas Yai’ds 5069

/—■ 11 ■1 i
Atdara kasdien nedėlioj iki 1 

valandai po pietų

J. Klein & Co
4544-48 Cottage Grove Avė., Chicago, III
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CHARLES P. STEINMETZ
Praeitų metų pabaigoje nu

mirė vienas didžiausių moksli
ninkų pasaulyje — Charles 
Protelis Steinmetz. Plačiajai vi
suomenei jis buvo žinomas kai
po elektros burtininkas. Popu- 
lerus jis pasidarė tik nuo to 
laiko, kai laikraščiai paskelbė, 
jog jam pasisekė laboratorijoje 
griausmą padaryti. Tai atsitiko 
1922 metais kovo mėnesyje. 
Nežiūrint betgi to fakto, kad 
Steinmetz’o vardas pasidarė ŽL 
nomas visuomenei, vienok apie 
jo gyvenimą nedaug kas tebuvo 
rašoma. Amerikos spauda jį lyg 
ir ignoravo. Ir tai suprantama. 
Steinmetz buvo socialistas ir 
nesidrovėjo tiesos sakyti apie 
esamąją tvarką. ' 4

Tuo tarpu Steinmetz ne tik 
kaipo mokslininkas, o ir kaipo 
žmogus Jiuvo nepaprastai įdo
mus. Tad skaitau busiant ne 
pro šalį kiek plačiau apie jį pa
rašyti.

Steinmetz gimė Vokietijoje, 
mieste Breslau, balandžio 9 d. 
1865 m. Tėvas jo dirbo prie ge
ležinkelio. Nors ta tarnyba ir 
neperdaugiausia buvo apmoka
ma, bet Steinmetz’ų šeimynai 
didelio vargo kęsti nereikėjo. 
Rytojaus diena buvo aprūpinta, 
nes nusenėjusiems geležinkelie
čiams buvo pensija skiriama. 
Per tai visa alga buvo galima 
pragyvenimui išleisti. Stein
metzo motina numirė, kai jam 
buvo tik vieni metai. Tuo budu 
jis tapo paliktas tėvo ir bobu
tės globai. Pastaroji pilnai pa
vadavo motiną.

Iš pat mažens Steinmetz rodė 
palinkimą į mokslą. Nemažai 
prisidėjo ir tėvas, skatindamas 
jį domėtis mokslo dalykais ir 
išradimais, štai ką jis sako 
apie tėvą: “Aš daug esu skolin
gas savo tėvui; jis pasiryžo su
teikti man pirm visko vieną da-j 
lyką, būtent, apšvietą. Labai Į 
galima, kad daug kas parėjol 
nuo paveldėjimo. Tėvas domė-Į 
josi mokslu ir išradimais. Jis 
pirko ir skaitė tais klausimais 
knygas. Jis kalbėjo man apie 
tai. Ir kai tik aš išmokau skai
tyti, aš turėjau tėvo knygas, 
kurios akstino mane mokytis.”

1883 metais Steinmetz baigė 
klasinę gimnaziją ir stojo Bres
lau universitetan astronomijos 
ir matematikos studijuoti. Jau 
tuo laiku jis rodė nepaprastų 
gabumų matematikos srityje ir 
buvo pasiryžęs ruoštis astrono
mijos profesoriaus katedrai. 
Bet laimei ar nelaimei jis susi
pažino su vienu studentu, kuris 
buvo žinomas socialistų rate
liams pramanytu vardu Lux. 
Didelis Lux’o entuziazmas 
įtraukė į socialistų eiles ir Ste- 
inmetz’ą. O reikia žinoti, kad 
tuo laiku Vokietijoje siautė 
baisi reakcija. “Geležinis” kan
cleris Bismarck^r*buvo pasiry
žęs nusllopinti kiekvieną laisves- i 
nę mintį. J tą “dešimties metų 
karą” su Bismarcku tapo įtrau
kta nemažas būrys studentų.

Policija ėmė akyliai sekti stu
dentų veikimą, 1888 m. keli 
Breslau universiteto studentai 
tapo areštuoti. Jų skaičiuje 
buvo ir Lux. Prasidėjo tyrinėji
mai. Policija nors ir nužiūrėjo 
areštuotuosius priklausymu 
socialdemokratams, bet tikrų į- 
rodymų neturėjo. Artinosi pa-J 
vasaris. Steinmetz parašė de-1 
sertaciją, kuri tapo priimta. 
Už keliolikos dienų jis turėjo 
gauti filosofijos daktaro diplo
mą. Bet kaip tik apie tą laiką 
policija surinko pakankamai 
įrodymų studentų apkaltinimui. 
Steinmetzui, kaipo socialdemo
kratui, grūmojo areštas ir, labai 
galima, kalėjimas. Tad jis nie
ko nelaukdamas nutarė bėgti 
iš Vokietijos į Šveicariją. i

II.
Šveicarijoje Steinmetz sus

tojo Zuricho mieste. Pinigų jis 
nedaug teturėjo. Iškalno už visą 
mėnesį užmokėjo už butą, kad 
turėjus nors pastogę. Tam tiks
lui jis išleido pusę visų savo 
pinigų. O už likusius pinigus jis 
iškėlė savo naujiems draugams 
puotą. “Sekamas kelias dienas”, 
sako Steinmetz, “aš gyvenau 
nuo puotos likusiais trupiniais”.

Kaip Steinmetz paskui gyve
no Zuriche, bus aišku iš jo pa
ties pasakojimo:

“Zuriche aš norėjau mechani
kos inžinierystę studijuoti, bet 
tuo pačiu laiku man reikėjo ir 
pragyvenimas pasidaryti. Tad 
su vietos laikraščiu aš padariau 
sutartį, kuria einant už straips
nius is astronomijos srities aš 
gaudavau du doleriu savaitei! 
Dar Vokietijoje būdamas aš pa
rašiau populerę knygą iš astro
nomijos srities. Knygą išleido 
vienas socialistais leidėjas. Bet 
jis nieko neužmokėjo už knygos 
parašymą, nes pats niekuomet 
pinigų neturėjo. Dabar aš pada
riau sutartį su kitu leidėju, 
kuris sutiko užmokėti man 400 
markių su viršum. Pinigus jis 
sumokėjo man ne susyk, bet po 
40 markių kas mėnesį. Viso 
įplaukų mėnesiui aš turėjau 
keturiolika dolerių, kurių šiaip 
taip pakako mano išlaidų pa
dengimui. Vėliau aš šiek tiek 
dar užsidirbau mokinimu.

“Vokietijon grįžti aš negalė
jau, nes tai reiškė eiti į kalėji
mą. Šveicarijoje irgi buvo sun
ku ko nors gera tikėtis. Tuo bu
du mano mintys ėmė į Ameriką 
kripti. Vienas mano Zuricho 
draugų buvo, kuris buvo atva
žiavęs iš San Francisco. Aš dar 
nebuvau pilnai vienų metų Zu
riche išgyvenęs, kai mano drau
gui prisėjo Amerikon grįžti. Jis 
ragino ir mane važiuoti. Aš pi
nigų neturėjau; bet jis savo pi

nigais galėjo mudviejų kelionę 
apmokėti ir dar jam liko $20. 
Mudviem reikėjo turėti po $10, 
kad įvažiavus į Jungtines Vals
tijas.

“Aš žinojau, kad negreit ga
lėsiu sutaupyti kelionei pinigų, 
ir todėl priėmiau jo pasiūlymą. 
1889 m. birželio mėnesyj aš pa
siekiau Castle Garden. Bet visai 
mažai betruko, kad mane butų 
grąžinę! Kelionėje, draugui pa- 

| dedant, aš pradėjau anglų kal- 
I bos mokytis. Bet, žinoma, bė
giu vienos savaitės didelio pro
greso aš nepadariau. Pasiekęs 
šią šalį aš visai negalėjau angli
škai kalbėti.

| “Į New Yorką mes atvažia
vome šeštadienio vakare ir tu
rėjome laukti egzaminavimo iki 

pirmadienio. Naktis buvo šilta 
ir aš atsiguliau prie atdaro lan
go. Tąsyk aš pirmą kartą pa
ragavau

Į nes prieš auštant staigu atvė
so ir aš nušalau.
mano veidas buvo ištinęs ir to
kiame atvejyje aš pasirodžiau 
egzaminuotojams.

“Man buvo aišku, kad į egza- 
minuotojus aš nekokį įspūdį 
tedarau, vienok aš negalėjau 
paaiškinti jiems, jog mano vei
das yra ištinęs nuo nušalimo. 
Jeigu mano draugas laiku ne
būtų atėjęs išgelbėti manęs, aš 
esu tikras, kad mane butų grą
žinę atgal. Bet jis perstatė 
jiems tikrąją dalykų padėtį ii* 
parodė reikiamus dvidešimt 
dolerių. O kadangi tais laikais 
imigracija buvo 
jie pasitenkino 
kinimu ir išleido

Su vienu tų laiškų Steinmetz 
nuėjo į Ne\v Yorko fabriką. 
Užveizda perskaitė laišką ir 
pareiškė, kad elektros inžinie
riui vietos jis neturįs. Esą tiek 
daug privažiavę iš Europos in
žinierių, jog kas dieną po kelis 
pas jį ateiną.

Keliems metams prabėgus 
Steinmetz priminė* tam iižveiz- 
dai tą incidentą. Bet... pasta
rasis “užmiršo,” jog jis atsisa
kė Steinmetz’ui darbo duoti.

Kitas laiškas buvo adresuo
tas Eickemeyorui, kuris Yon- 
kerse (New Yorko priemiesty-[ 
je) turėjo dirbtuvę. Steinmetz 
priruošė mažų prakalbėlę ang
liškai. Bet nespėjo jis ir kelių 
žodžių pratarti, kaip Eickeinė- 
yer kreipėsi į jį vokiškai, “luį 
buvo man giliukis,” sako Stein
metz, “nes aš galėjau tinkamai 
pers įstatyt i ir gauti nors pa
žadėjimą darbui. Bet, mato
mai, ' jis užmiršo apie mane, 
kaip tik aš apleidau jo ofisą. 
Praėjus savaitei aš vėl nuvy
kau į jį. Šį kartą jis man da
vė Yonkerso fabrike braižyto
jo vietą. Algos man buvo pa
skirta dvylika dolerių savai
tei.” I

Amerikon Steinmetz atvažia-| 
vo visai nemokėdamas anglų 
kalbos. Bet trims mėnesiams 
prabėgus jis jau parašė anglų 
kalba straipsnį, kuris tilpo žur
nale “Electrical Wor1d.” Me
tams praėjus jis jau laikė ang
lų kalba inžinieriams paskaitą. 
Praėjo dar metai ir Steinmetzo 
dviejų šimtų puslapių raštas 
sukėlė tikrą sensaciją Ameri
kos mokslininkų tarpe. Nuo tos 
dienos Steinmetzo vardas pasi
darė žinomas ne tik Ameriko
je b^T ir Visame pasaulyje. Bet. 
įls buvo žinomas tik nedidelei 
žmonių grupei, kuri studijavo 
elektrą ir jos pritaikymą in
dustrijai. !

IV

daugi Stenmetz’ numesdavo jai 
maisto, tai tolyn pelė derėsi 
vis drąsesnė. Ji jau nebe viena 
atsilankydavo, bet pradėjo at
sivesti ir daugiau pelių. Ant 
galo, pelės tiek įprato, jog jos 
sunaikindavo; Steinmetzo ir jo 
draugo maistą. Liko viena iš
eitis — stvertis persekiojimo: 
spąstų pagalba nuo pelių atsi
kratyti. Bet Steinmetz negalė
jo to daryti; jis negalėjo' per
sekioti gyvūnėlio, kurį pripra
tino prie savęs. Todėl jis susi
krovė savo daiktus ir išsikraus
tė į kitą bųtė.

ktfomet jūsų vaikas mokyklą 
apleis, jis kiekviename žings
nyje sutikš neteisingųį žmonių 
— biznyje, politikoje, unijoje. 
Jis išmoksta pasakaitę apie 
Abraham Lincolną. Pasakaitės 
pagrindinė mintis yra ta, jog 
gyvastis yra šventa. Bet kuo
met jūsų vaikas apleis mokyk" i 
lą, jis pastebės, jog žmonės 
žudo vieni kitus. Jis gal net 
į kariuomėbę bus paimtas žu
dyti kitus. Gal būt skirtumas 
tarp to, ką jis mokykloje iš
moks, ir to, ką jis gyvenime 
pastebės, privers jį susimąstyti. 
O tai yra svarbiausias dalykas 
žmogaus gyvenime.” I

Taip numirė mažas burti
ninkas, apie kurį žymus inži
nierius J. H. Gleason pasakė: 
“Aš manau, kad Steinmetz bu
vo didžiausias matematikas 
pasaulyje. Elektros industrija 
neteko geriausio savo darbinin
ko. Jis buvo didžiausias geni
jus elektros srityje, daugeliu 
žvilgsnių nepalyginamai 
dėsnis už Edisoną.” 

1922 m. žurnale

di-

Amerikos klimatą

Pirinadienį

liuosesnė, tai 
draugo paaiš
manė.” .

III

Atvažiavęs Amerikon, Stėin- 
metz sustojo New Yorke. Zuri- 
ęho profesorius * įdavė jam du 
rekomendacijos laišku. Laiš
kai buvo asmeninio pobūdžio 
ir adresuoti elektros įrankių 
išdirbinio fabrikų užveizdoms.

1892 m. General Electric Co. 
paėmė savo glo'bon Eickeme- 
yero fabriką. Kartu su įstaiga 
kompanijai teko ir Steinmetz. 
Štai ką sako kompanijos pre
zidentas, E. W. Rioe, apie pir
mą pasimatymą su Steinmetzu; 
“Aš niekuomet neužmiršiu mu
dviejų pirmą susitikimą Yon- 
kers fabrike. Aš buvau nuste
bintas ir nepatenkintas reginiu 
mažos, silpnutės figūros su 
nepaprastai didele galva ir il
gais plaukais. Iš burnos kyšo
jo ilgas cigaras, ir jis kojas su
dėjęs sėdėjo prie laboratorijos 
stalo. Bet mano nepasitenki
nimas tuoj pranyko, kaip tiki 
jis ėmė kalbėti. Aš tuoj pajuj 
tau keistą spėką jo veriančių, 
bet malonių akių. Jam foekaL 
bant jo entuziazmas, jo nuo
širdumais, jo nepaprastas [su J 
pratimas inžinierystės proble
mų įtikino, mane, kad jo asme
nyje mes turime tikrą radinį. 
Nereikėjo pranašo gabumų tu
rėti, kad suprasti, jog jis yra 
didelis žmogus, kuris kalbėjo 
autoritetingai, ir kuris musų 
industrijai galėjo nepaprastaii 
daug gera padaryti. Man buvo 
nepaprastai smagu, kuomet jis 
be jokio dvejojimo priėmė ma
no pasiūlymą dirbti musų 
kompanijai.” i

Taigi savo išvaizda Stein-1 
metz nekokį įspūdį tedarė 
juvo kuprotas, mažo ūgio, 
{©neveiktas 
vienok to, 
žmones savo jnepaprastai 
oniomis akimis, 
ir širdies gerumu, 
charakterizavimui 
tarnas prietikis paminėti, 
su savo draugu nusisamdę po
rą kambarių. Kartą bevakarie- 
niaujant pasirodė kambaryj* 
pelė. Steinmetz 

maisto trupinių, 
tarą vėl pasirodė

su- 
fiziniai. Nežiūrint 
j is patraukdavo 

ma-
nuoširdumu 
Jo geru/mo 
pakaks se- 

Jis

Vienus metus Steinmetz pra
leido Lynu, |Mass. Bet 1894 m. 

iis apsigyveno Schenectady, N. 
Y.,'kur ir praleido visą savo 
gyvenimą.

Tankiai ląikrašciai skelbda
vo, kad ,Steinmetz galinąs $100 
(X)0 metainis algos. Bet štai ką 
Steinmetz apie tai sako: “Fak
tas yra tas, jog aš visai negau
nu nustatytos algos. Mano su
tartis gal kiek ir keista yra. . . ..
Aš išleidžiu tiek pinigų, kiek ominio j t
man reikia; kompanija visas ( 
išlaidas padengia. Aš, taip sa-H 7 
kant; nustatau metini biudže- to.iarria- 
tą. Kitaip sakant, aš apytikriai Į l°8 V 
apj kaitau, kiek aš turėsiu iš
laidų metams. Kartais aš išlei
džiu daugiau, negu apskaičiuos 
j u metų pradžioje;

Į kompanija padengia, 
aš mažiau išleidžiu, 
ska.’čiuojių tai perviršis kom
panijai tenka. Tiesa, yra me
tų, kuomet 
kia daugiau 
čių dolerių, 
tų 
kompanijos 
laboratorijos, 
čiau 
savo 
tai man reikėtų daug laiko su
gaišti tų pinigų praleidimui ar
ba jų invetdrnipHii.”

Kai buvo paklausta, ar kom- 
Ipanija sutiktų jam šimtą tūks
tančių dolerių metams mokė-1 kiek Steinmetz. 
ti, Steinmetz teigiamai atsakė, 
pridurdamas: “Bet tai butų 
įkyru, ar jus nemanote taip? Steinmetz buvo ir svajoto- 
Aš gaunu, kiek man reikia, jas. Jis svajojo apie tuos lai- 
Tad kam man bekvaršinti gal- kus, kada žmonijai tik ketu- 
vą, kad daugiau gavus?” / rias valandas dienoje tereikės 

j Steinmetz ne tik domėjosi dirbti. Savo raštuose ne kartą 
mokslu, bet ir politika. Jis ke- jis pabrėžė tą faktą, jog išra- 
liais atvejais socialistų sąrašu dirnai yra pralenkę industriją, 
buvo į miesto tarybą išrinktas, Jis tvirtino, jog prie anglies 
kur jis tankiai pavaduodavo kasyklų galima įsteigti di- 

IsoČYalistų majorą George R. džiausiąs . elektros gaminimo 
Lunn. Mat, Lunn buvo kong- stotis. Iš tų stočių lengvai ga- 
reso atstovas, tad jam tankiai Įima elektrą perduoti ir už 
teikdavo ilgesniam ar trumpes*- šimtus mylių. O tai. reikštų ne- 

niam laikui apsigyventi Wa- paprastą ekonomiją: .pasiliuo- 
shingtone. suotų pusė visų vagonų, kuriais

Švietimo reikalams Stein-[dabar vežama anglys, 
metz irgi nemažai laiko pa- 
švęsdavo, tarnaudamas mokyk
lų taryboje. Vieną sekmadienį 
Steinmetz kalbėjo didžiuliame 
Schenectady teatre. žmonių 
buvo pilnas teatras. Savo kal
boje Steinmetz pabrėžė tą min
tį, jog mokyklos, turėtų dau
giau domės1 kreipti į mokinių 
sveikatą.

Kai tik jis užbaigė savo kal
bą, tuoj pasipylė klausimai. 
Vienas žmogus prabilo: JT-asI (Steinnįetz pagj0 iš žydų). 
Steinmetz, jus kalbate apie vie
šąsias mokyklas. Aš norėčiau 
tik tiek pasakyti, jog mano 
vaikas nedaug ko ten teišmo
ko. Ar tie žmones, kurie valdo 
viską, pasakys jam, jog jis nie
ko neturės, ne visuomet net 
dirbti galės. Ne, jie to jam ne
sakys. Ką jis išmoksta mokyk
loje? 'Prisiklauso kvailių pasa
kų. Jie papasakoja jam pasa
kaitę apie George Washingto- 
ną, kuris niekuomet nemelavo, 
ir pasakaitę apie Abraham 
Lincolną, kuris radęs kelyje 

paukštuką įdėjo jį į lizdą. Ką 
gera tos pasakaitės suteiks jam, 
kuomet jis apleis mokyklą?”

Steinmetz į tai atsakė:
“Aš manau, kad jūsų vaikas | 

daug ko mokykloje išmoksta. 
Jis išmoksta pasakaitę apie 
George Washingtoną, kuris

trukumą
O jeigu

negu ap

pinigų

mano išlaidos sie- 
nei šimtą tukstan- 
Bet didesnė pusė 
yra suvartojama, 

labui — įrengimui 
aš gau-

šimtą tūkstančių dolerių 
asmeniniams reikalams,

šiame rašte Steinmetzo nu
veiktus darbus mokslo srityje 
sunku apibudinti: tam reikėtų 
pašvęsti bent 'kelis straipsnius. 
I'odcl aš tik suglaustoje for- 
noje paduosiu šiek tiek žinių 

apie Steinmetzo mokslinius 
darbus.

Reikia pasakyti, jog įki 1890 
i elektros srovė 

(alternating eurrent) industri
joje beveik visai nebuvo var- 

O tai parėjo nuo to, 
kąičiavimal buvo labai 

I sunkus. Stdinme^o
sias nuopelnas ir buvo tas, jog 
jis pritaikė matematiką 
elektros skaičiavimų. O 
vaidmenį apskaičiavimas 
dina elektros pritaikyme 
dustrijai, gali suprasti tik tie, 
kuriems teko elektrą studijuo
ti. Čia galima tik liek pasaky
ti, jog be tokio apskaičiavimo 
išradimas prietaisų elektrai ga
minti butų neįmanomas.

[ Bet tai ne visa. Steinmetz 
padarė 209 suviršum išradimų. 

I Patentai daugumoje buvo iš
imti kompanijos vardu..

Elektros industrijos išvysty
me Steinmetz, be jokio abejo
jimo, Užima pirmą vielą. ^Jokis 
kitas žmogus pasaulyje nenu
veikė toje srityje tiiek daug,

‘didijiau-

prie 
kokį 
vai-
in-

' Tos idėjos, žinoma, nebuvo 
perdaug populerios... Žurna
lai anketų pagalba bandydavo 
karts nuo karto sužinoti žmo
nių opiniją kai dėl žymiausių 

'Amerikos žmonių. Stenmetz’ui 
į “žymiausiųjų” kompaniją 
nevykdavo patekti. Tuo tarpu 
T. Roosevelt ten visuomet fi
gūruodavo.. . Net žydai, ir tie 
nepriskaitė Steinmetzo prie di
džiausių savo tautos žmonių

Populeruš Steiinmetz pasida
rė tik nuo 1922 m. kovo mė
nesio; kai savo laboratorijoje 
jis demonstravo griausmą. 
Elektros pagalba jis padarė ly
ginai tokį pat griausmą, kokis 
pasireiškia gamtoje. Nuo tada 
tai 'Steinmetz ir tapo žinomas 
kaipo elektros burtininkas.

Per daugelį metų Steinmetz 
profesoriavo Schenectady Union 
kolegijoje. Jis pasižymėjo ne
paprastu mokėjimu aiškinti, ir 
jo lekcijų klausyti suvažiuoda
vo studentų iš visų pasaulio 
dalių.

numetė jai
Sekama va- 
pelė. Ir ka- niekuomet nemelavo. Vielok

Harper’s 
Į Magazine” jis rašė: “Visos pas- 
I tangos mokslo pagalba įrody
ti Dievo, nemarumo, sielos i r 
viršgamtinių esybių buvimą 
nuėjo niekais. Ir jeigu mes no
rime būti sąžiningi, mes turi
me pripažinti, jog moksle nė
ra tokių dalykų, kaip Dievas, 
nemarumas, siela. Bet ar moks
lo sanprotavimai yra galutini 
ir viską aprėpiantys, o gal ir 
jie turi rubežių, kurio negali 
peržengti ?”

Tą klausimą jis paliko atvi
ru. Gi, tariant Goefhe’s žo
džiais, žvaigždes viršuje musų 
tyli; tyli taipgi po kojomis ir 
kapai... I

rHuos mes sapnuojam; ideali, 
kuriuos mes sapnuojam; idea
lai, kuriuos mes auklėjam ir 
rengiamės įvykdinti, — yra ry
tojaus, o ne vakarykštė Lietu
va. Jeigu mes veikiam, jeigu 
skiriam savo aukas, tai tik tam 
tikslui. Tegul busimosios kar
tos paveldės Lietuvą laiminges
nę, kultūringesnę ne kad mes ją 
radom. Dirbdami savo žmonių 
gerui, turėsime nuraminimo, 
jog prakaitu ir aukomis pake
lėm Lietuvą, ir pagreitinom at
ėjimą geresnių laikų.—M. V.

Pittsburgh, Pa.

Tie šnapso naikintojai, mano 
supratimu, yra visai nereikalin
gi žmonės. Jie yra ką ne bloges
ni už pačius didžiuosius girtuok
lius. Girtuoklis irgi yra šnapso 
naikintojas, lygus prohibicijo- 
ninkui, tik skirtumas tame, kad 
girtuoklis radęs kur šnapso rū
pinasi jį išgert ir tuo budu su
naikinti; o prohibicijoninkas — 
konfiskuoti ir parduot. Na, koks 
čia skirtumas?

* *

žiūrėdami į praeitį žmonėf 
paprastai sako, jog seniau lai 
kai buvę daug geresni negu da 
bar. Pergyventi skausmai — 
jau pimiršti; buvusios sunke
nybės —jau numestos, ir žmo 
gui, žiūrinčiam šiandien į tr 
viską, rodosi tarytum taip rei
kėjo būti. Toks manymas yre 
naudingas kai kada pavienair 
asmeniui. Bet tautos gyvenime 
tuo labai retai tegalim vadovau- 
ties. Jieškoti geresnių laikę 
praeity ir dūsauti kodėl jie ne
sugrįžta, yra kenksmingas da
lykas. Tai atimtų norą dar
buotis, veikti ateičiai, busimo
sioms kartoms.

Kuomet Lietuva bu^o suskal
dyta, kuomet jos žmones valde 
svetimi, neduodami laisvės, ne 
stebėtina, kad musų susipratusi 
inteligentija j ieškojo įkvėpime 
praeityje ir garbino ją visu 
karštumu. Tuomet buvo reika
linga. Dabar viskas pakitėjo. 
Musų kraštas, ' nors ne pilnai, 
visgi yra laisvas. Sutvėrėm 
savo valstybę, apie kurią taip 
svajojom ir už kurią kentėjom. 
Ir laimės ašis reikia pasukti ki
ton pusėn — iš praeities į da
bartį ir j ateitį/ Tiktai tauta 
kuri išsėmė savo gyvąsias jė
gas, savo energiją; tauta, kuri 
nebesitiki nieko gero atsiekti 
žiuri vien į prabėgusius šimt> 
mečius ir didžiuojasi jais, nesi
klausdama, kas yra šiandien ir 
kas bus rytoj.

Mes lietuviai, būdami seniau
sia Europos tauta, esame vienok 
ir jaunesnėji. Valstybės gyve- i 

| nime pražydo mums pavasaris; 
atbudo užmigusi energija, no 
rai ir troškimai darbuotis, pa
daryti savo kraštą laiminges
nių už kitus. Kaip jaunuolis | 
mes žiūrim į nežinomą 
pasiryžę kovoti ir kovoti 
somis sunkenybėmis, 
klaiisomybė mums gali
nauti pastumėj.imui musų kraš 
to pirmyn kulturiniu ir ekono 
miniu žvugsniu. Sąlygos tam 
šiandien yra patogios, tik rei
kėtų prieiti prie įsitikinimo 
kad laimė, jeigu ji ant žemė* 
randasi, nepasiekiama vienais 
arba dvejais metais. Ne visa
da apsimoka būti romantiku ir 
svajotoji^ ir manyti, kad palai
minti laikai jau praėjo ir nebe- 
sugrįž, nes neliko senųjų didvy
rių ,kunigaikščių, šventosios 
ugnies arba stebuklingo ąžuo 
lo.

Visa tai yra tik paviršutiniai
Praeitų metų pabaigoje jis |,dalykai, kuriuos perdavė mums 

sumanė 'Pacifiiko pakrantę at
lankyti. Kelionėje jis privargo.

namo nebesijausdamas geresniais laikais, už kuriuos 
O spalių 26 d. nustojo | mes kovojam ir dėl kurių mes 

Geresni laikai 
stovi prieš mus. Sapnai, ku-

Ponai prohibicijoninkai dirba 
į išsijuosę, kad šnapso pas žmo
nes neliktų; jie panaikino visas 

į vietas, kur šnapsas buvo su
krautas, kur reikalui esant žmo
gus galėjo nusipirkti ir pasiger
ti ; ir žmonės pirkdavo ir gerda
vo tik retkarčiais. O žmonės no
ri gerti. Dabar kai proh i locija 
įvykinta, žmonės patįs daro 
šnapsą ir nuolat geria. Na, koks 
čia skirtumas?

* *
*

šnapsas man nereikalingas, o 
prohibicijos aš nekenčiu! Jau 
kartą aš turėjau didelio nesusi
pratimo dėl tos nelemtos prohi
bicijos: kartą veik visi pečiai už
geso.

*

ir bėgu 
atnešt —-

užrakino!

atei tj 
su vi- 
Nepri’ 
pa ta r

Atsimenat tą didelį šaltį? 
[Parvažiuoju namo visas susty- 
I ręs, o troba šalta; pečiai baigia 
gesti.

— Motin, kodėl troba šalta?
— sakau savo pačiai.

| — Anglių nebėra ir į skiepą 
negaliu įeiti! .— piktai atkerta 
pati.

Pasiėmiau vėdrus 
greit sklepan anglių 
uždarytas!

— Kibą besąs čia
— šokau ir einu pas “bosus” pa
klaust.

— Kam skiepą užrakinot? —■ 
[užkeikiau — tokia šalta, o ma
no visas štopas tenai!

— Nepyk kaimyne, mes ir 
štopą verdame. Žinai dabar to
kie laikai reikia būt atsar
giems....

— Bet aš baigiu šalti! — rek- 
lelėjau aš.

— Tik jau nesikąrščiupk....
— Ei va duosiu kokį galio

ną.............
— Galioną! Kur tau, man rei

kia poros viedrų!'7
— Eik jau, eik, juokdary: da

bar viedrais nieks nrmieruoja.
— Tik prašau atidaryk duris! 

Mano pečiai baigia gesti! —- su
šukau netekęs kantrybės.

Tai nesusipratimas ir vis dėl 
tos nelemtos prohibicijos!

— Juozas Pupa.

NAUJAS IŠRADIMAS.

Grįžo 
gerai, 
plakusi viena prakilniausių šir-| darbuojamės, 
džių pasaulyje.

istorija, gerokai pagrąžinusi. 
Jie neturi daug bendro su tais

— žinai, išradau naują, gerą 
būdą, kaip nusikratyt nemylimą 
pačią.

— Nagi?
— Nupirk jai tuziną gražių 

rožių, o dėlto ji taip susijudins, 
kad arba pabėgs, arba numirs. 
Jei numirs, tąsyk tas rožes ga
lėsi vartot grabo papuošimui, o 
jei pabėgs, tegu bėga.
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Mikas Petrauskas.

DAILĖS GURUTIS
Naujieji filosofai sako: žmo

gus skiriasi mJo žemesnių gy
vūnų jau ir tuo, kad jis suge
ba užlaikyti praeities fpatyri- 
mus. Tų-fti įvairių patyrimų 
žmogus atmintin prisikrauna 
labai daug: tai patologiški, tai 
atavistiški, tai gyveninio eise» 
uos delei susidoravę.

Žmogaus (gyvenlimasį neilgai 
neproporcionalus neigi žino* 
galis augimo laikui, žmogus 
auga ilgai, vystosi ilgai, o gyve
na palyginamai trumpai. Tai
gi, per tą trumpą gyvenimo 
laikotarpį žmogaus dirgsnių 
sistema turi dirbti labai inten
syviai, kad žmogus galėtų šiek 
tiek orientuotis pasaulinėje 
tvarkoje. •

Kuomet žmogus gyvena tik 
dalele pasaulinio gyvenimo, jis 
nesi kamuoja daug, bet užtai ir 
neišmano to, kas reiškia būti 
žmogumi. Žmogaus, tuk kaip 
žmogaus, bet ne kaip gyvūno, 
pildyt pasaulyje prideriamas 

Bet-gi
norinčiam tik paten

kinti savąjį medžiaginį gerbū
vį — neprisieina delei to nei 
daug sieluotis: eina pilvo rei
kalavimo pareigas ir jaučiasi, 
drauge su kitais, laimingu ir 
dar tokiu laimingu*, kad net 
anas žmogus, kuris kiltų 
minčių pilnas apile tobulybę 
žmonių, kaipo padermės, kaiy 
po jų proto ir sielos prakilnios 
pasaulėžvalgos, neprilygsta lai*

pareigas nėra lengva, 
žmogui,

skaitlius 
bet įmonių tikrąją 

ne,daug. Žmogus, kaipo 
karalius, privalo žit 
tai, kas jo karalystėje 

turi turėt nuovoką

Pasaulyje žmonių 
apstus, 
prasme, 
pasaulio 
no t apie 
dedasi:
apie viską ir nors vieną daly? 
ką suprast visai patenkinau* 
čiai. 'Privalėtų turėti glerą nuo* 
yoką apie grynos kultūros ap
raiškas ir civilizacijos eiseną,—* 
žmogus turi būt giminingas su 
mokslu ir daile.

Kad žmogaus geresniam iš
sivystymui pravartu mokslas ir 
dailė, tą jau žinojo visi kultū
ros žmonės senai, o ypač grai
kų senieji filosofai, ir pas pa
staruosius tas viskas buvo gra
žioj harmonijoj, pilnuoju gars
inu buvo sudoruota ir suderiu? 
ta. Graikai moksluose buvo 
panteistai, tokie kaip kad ir ti 
laikų tikybojle. Moderniškieji 
laikai, pasidavę materializmui; 
materializmas šokiruoja dva
sinėmis išraiškomis. To delei 
ir dailė taip plačiai nesivysto 
minioje ir, kas apgailėtina, dai
lę statoma pastumdėlės vieton, 
profanuojama ją.

Dailė, o ypač muzika, tai jau 
paversta į pilniausią vergę-pa- 
stumdėlę. Su muzika inažiau- 
siai tesistengiama atsiekti ką- 
nors subtiliško, kadangi per
manai suprantama muzikos 
substancija tiems, kurie, labai 
tankiai, muziką laiko pasikin
kę kokiam nors utilitariam 
tikslui.

Apgailėtinas daiktas, kad la
bai mažai žmonių nusimano 
apie dailę, o dar mažiau apie 
muziką. Bet su nežinėliais lai 
ir vąrgas tuomet, kuomet ne
žino, jog nežino, ir dar ima 
tuomi menu vadovaut.

Kuomet žmogus nemoka 
skaityti, tai šiandien jį tiesiai 
vadina — švelniai sakant — 
bemoksliu. Bet-gi bemokslis 
gali daugelyje dalykų — jam 
prieinamų — orientuotis, vie
nok jis tik tiek žino, kiek jum 
pasitaikys girdėt ir suprast kil
to burna iškrėstus žodžius. Be
mokslis ir kartais pnetenduo- 
ja viską žinąs muzikoje, o žiū
rėk: žmogus nei vienos gaidos 
nežino, vienok jis tigrės tiek 
drąsos sakyt, kad tas ar anas 
dalykas geras arba niekai. Bo 
moksliui parodyk knygą, 
gu jii bus didelė ir 
skoniui pritaikyti apdarai 
tai knyga ir padarys į jį įspu? 
dį. Bnmoksliui muzikui geriau
siai tinka štai kas: jeigu garsu, 
jeigu muzikalis modelis, įpras
to jam šokio formoj, jeigu

trumputis muzikalis sakinys, 
eimjs tokioje jau progresijoje, 
jeigu inotivas negilus, nekom
plikuota harmonija ir jeigu 
muzika su žodžiu — tai turi 
būt priieiinafha jo ipsychiniam 
sąstatui — bus geriausia. Pa
norėjus būti demagogu, reikė
tų išdėstytus dalykus imt aty- 
don, o pažangai — išgraužk! 
Žmogus mokytas, pažįstantys 
raštą, knygą jau skaito pats, ir 
ką naujesnio joje radęs, per
svarsto: getrejasi ar piktinasi; 
jo protas veikia. Mokytas mu
zikas skaito muzikos veikalą 
irgi: gerėjusi ar piktinasi jo 
garsina i s ir skambėjimo n'pu, 
nėęčika landa man tam jokių
instrunuentų. Žmogus, nemo
kantis rašto, moksle ar dailėje, | 
yra 
ma 
mą 
bet 
tyt - 
liūną; tikroji įgraįž'na nepriei
nama, tik utilitarė jam1 skran
da jaučiama.

Praeities žmogaus patyri
mų, užsilikusių atmintyje 
linkui muzikos — nėra daug. 
Tas, kas laikosi žmogaus at
mintyje, yra tik trumpo muzi
kos sakinio branduolis. Vie
nok tas viskas vystėsi ir mo- 
difikavosi per tūkstančius me
tų ir uižlaikė išvystytus tik ma
žus dailės guručius, kuriuos 
liaudis sutautpinusi laikė ir dar 
laiko dalinai iki šių dienų. Tų 
visų guručių, muzikos modelių 
branduolį, Įgalima « surašyti į 
vieną puslapį, apleidus inden- 
tišku'nuis. Reiškia: Ibe ralšto 
joks mokslas sparčiai nesivys
to. Gaidų raštas — vaidentu
vės padaras — pasireiškė tuo
met, kai žmogus jau pradėjo 
apj? viską filosofuoti.

Žmogui mokslas reikalingas, 
idant jis tikrai pasirodytų 
žmogumi, dailė abelnai rei
kalinga, idant jis tobulintųsi 
nuo gyvuliškumų, nuo žemojo 
gyvulio skirtųsi jau nors ir 
tuo, jog pasirėdytų rubli ne 
vien tam, kad nebūtų, šalta ar 
kuisoliai nekandžiotų, bet ir 
tam, kad parodžius juk moka 
uždaryti tas institucijas, ku
rios tuo ar kitu bildu nebūtų 
‘kiriomis draugijai, — reiškia 
unhdermę prie išsidirbusios 
'oriuos kultūringų žmonių 'bū
ti tikslu.

Žmogus žmogumi bus tuo- 
net, kuomet jis bus persiėmęs 
ie (ik mokslu, bet ir daile, ir 
ie du dalykai privalo būt žino- Į 
»ui pilnai suprantama prasme. 
Privalome susijgyvent sU moks- 
’u ir daile, ir tie dalykai lai 
itato blogui tarpą, kaip kad 
kareivių apsaugai tarnauja 
tvirtovės eksplanada.

Nėra tas mokslinčium, ku
ris pasiėmęs knygą gali lik žo- 
Ižius tankiai bert skaitydamas, 
taip nėra neigi tas pilnai mu
zikas, kuris moka greit gaidas 
špildyt. Visiems žinoma, kad 
^eikia abelno gilesnio išsivys- 
ymo. Abęlnam žmogaus tobu

lėjimui reikia mokslo ir dailės, 
lei tų dviejų dalykų žmoguje 
ųtebUs, tai nė vienas dalykas 
žmogaus prie tobulojo tašiko 
neprives. Musų gyvenime svar
biausi du taškai: mokslas ir 
daile, ir nuo tų taškų tik eis 
inijos priia- tobulojo žmogaus 

išsivystymo taško; tokiu tik 
buriu bus nustatyta teisingas 
paraltaksas ir bus nUeita pra
kilnesniu čiukuram

Lietuvai, turim gabumų, 
nenaikinkini jų, bet dirbkim 
abelnai apšvietai. Ex nihilo 
nihil, pasakė Lukrethis.

lygus aklam, kuriam gali- 
daug pasakoti apie gražu

li’ skaistumą saulės šviesos, 
jis saulės šviesos pats ma
ne,gali, tik jaučia josios ši-

Dėdė su skrandute

Kaledninkai

Aną vakarą sėdžiu pas pečių 
| ir rukau pypkę. Kaž-kas beld- 
i žias į duris. Atidarau.

“Kalėdninkai atėjo”, prašne
ko vyras ant porčių, “ar lau
kiat ?”

“Galit įeiti” atsakiau.
Ir suburbėjo trobon trys drū

ti vyrai.
“Meldžiu sėstis”, sakau.
Susėdo manę svečiai ir sako:
“Mes kalėdojame. Renkame 

pinigus kas sau, o kas dėl baž
nyčios.” .

“Geras jūsų amatas,” paste
bėjau. — “O ar daug pinigų ran
date?”

“Kiek kas duoda”, atsako vie
nas.

“O kur jus dedat pir 
surinkate?” paklausiau

“Visokiems reikalams”, sako 
vienas.
. “Daleiskim”, sakau, “Kur 
Tamsta daug-maž dedi pinigus ?” 
paklausiau atsikreipęs į jauną 
vaikinėlj.

“Abelnam pragyvenimui”, at
sakė tas, “šventa dvasia šiais 
laikais negali gyvent.”

“O Tamstai kam reikalingi 
pinigai?” paklausiau antro.

“Matot”, teisinosi jis, “tnano 
alga menka, iš jos pragyventi 
butų labai sunku, jei nebūtų 
jerų Žn 
ir paaul 
čios tar

“Na, 
trečiojo. 
=====

“Aš renku ant bažnyčios ir 
Dievui ant garbės,” išdidžiai at
sakė jis.

“Gerai,” sakau, “tekit jud
viem po dolerį. Dievui pinigų ne
reikia, o bažnyčia tegul sau 
riogso tuščia.” •

Ir mano kalėdninkai išėjo.
— Juozas Pupa.
/__________ ______________

.1

A'inių, kurie rūpintųsi 
uotų dolerį, kitą bažny- 
ląms.”
\ Tamstai?” paklausiau

Aš kartą turėjau apsirinkęs 
merginą. Ji buvo graži, raudo
na, skaisti, ir jneili. Ir aš ją my
lėjau. Ji man buvo taip labai pa
tikusi, kad aš pažindavau ją net 
iš jos drabužių, jos ei
sena, jos balsas buvo man išski
riamas iš visų kitų moterų. .

Vieną subatvakarį išėjau pa
sivaikščioti į netolimas miesto 
parku tęs ir štai, netikėtai, ties 
maudynių budintu sutinku mo
teriškę su mano mylimosios dre- 
sėmis.

“Ak viešpatie! Apsivogė!” su
rikau.

“Gerą vakarą, — su kuo čia 
kalbi?” — ji atsikreipusi į ma
ne paklausė.

“Ar čia tu Petronėle, ar ne 
tu?” netikėdamas teiravaus.

“Tai aš, tai aš Juozuti”, rami
no ji mane.

' ■* * . T •

“Ak kokia tai staigi atmaina! 
visai nebepažinau”, stebėjaus 
aš.

“Mat, maudynėje buvau — 
nusiploviau,” aiškinasi ji.

Tclcphor.c Boulcvard 8778
Time Paymįpts if Desired

Shennan Auto Sales
5 Not Incorporated

Augštos rųšies varto
ti karai“

Dabar ji atrodė pasenusi, su
rukusi, nublankusi ir negraži. 
Atsisveikinau ir daugiau neno
rėjau jos nė matyt.

— Juozas Pupa.

Perkam, parduodam namus, farm-as, visokius biznius. 
Padarom greitai, pigiai ir gerai.

Ofisas atdaras: Nuo 9:00 ryto iki 9:00 vakare. Nedėlioms 
nuo 9:00 ryto iki 3:00 po! pietų.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

P. S liroms kis Co
REAL ESTATE .

jei- 
jo

SIUSKIT.RER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Perka, parduoda ir maino 
4614 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

■■

Staigi Atmaina

Fine Furniture for 
Better Homes

Istoriškas Išpardavimas
Geros knygos niekad neparsidavė taip pigiai kaip kad dabar. Nedauge) 

jų yra; ir kai jos išsibaigs niekas jų daugiau nebespaudins. Tad pasinaudo
kite šia—““

Kas'pirks šių knygų už $5 ant syk, tam duosiu priedo britvų vertės $1.
Kas pirks šių kiiygų už $10.00, ant syk, tam duosiu priedo 

auksinę plunksną vertės $2.50,
j Pinigus siųskite Money Order’iu, kartu su užsakymu. A f

Štai kokiomis kainomis mes šias knygas parduodame:
ši'

roga.

ko.
4

11
23
27
87
56
57
58

’ 59
67
69
77
94
95
96
97 _

108 Revoliucijos Žmonės.
110 Rymas. . .............. . t __
117 Sidabrinis Kryželis. -Apysaka iš Kristaus* gyvenimo
125 Tukstarttis Naktų ir Viena.
128 Vaikų Draugas.
131 Vaikų Skaitymėliai, 259 puslapių

Žemes Giesmė.
Žemių Dulkės.

136
137

151
155
166
170
179
182
186
193
196

• 205

'i,

Andersono Pasakos, 82 pusi.....................................................
Biurokratai. Iš Liet. Biurokr. Viešpatavimo...................
Fabijola. 353 puslapių didelė knyga ...................... „i.............
Gyvenimas Genovaitės. Moralę apysaka ............ ...............
Istorija Septynių Mokytojų. 158 pusi..................................
Laisvės Metu. Istorija iš Liet, žmonių gyvenimo ...... »....
Lietuviškos Pasakos Įvairios. I dalis. Apdaryta..............
Lietuviškos Pasakos Įvairios. II dalis. Apdaryta .........
Lietuviškos Pasakos Įvairios. III dalis. Apdaryta .....
Minyška Marijona. Meiliški laiškai ir tt..............................
Mythai, Pasakos ir Legendos, 194 pusi..................................
Naujas Savizrolas. Juokingas apsakymas ...........................
Pasaka apie Kantrią Aleną ...............,..................................
Pažvelgus atgal. , Žmonių gyvenimas metouse 2000 .........
Pritruko Kantrybės. Apysaka musų gyvenimo ............
Pradžia ir Pabaiga Romanovų Viešpatavimo ......... ..............

8 žingeidus apsakymai .................
Labai kliasiškas romanas. Apdaryta .......

... ___ » .......
Arabiškos pasakos. Apdaryta 

Vaikams skaitymėliai ....... ........................

Apysaka šių dienų, 2-se knygose .........
Labai užimanti pasakaitė .............................

Dramos, Komedijos
Amerika Pirtyje, 3 veiksmų komedija ...............................
Aukso Veršis^, Vieno veiksmo komedija ...:........................
Deklematorius. Monologų ir eilių rinkinys ........................
Eglė, žalčių Karalienė. 5 veiksnu} drama .......................
Išgriovimas Katino Pilies 1362 metuose ...............................
Jonas Krikštytojas. 5 veiksmų drama ...................................
Keistutis. 5 aktų tragedija. Istorinis veikalas ............
Macbeth. Shakespearo 5 aktų tragedija ...........................
Mindaugis, Lietuvos Karalius . 5 aktų tragedija ............. ,
Pavogtas Kūdikis. 3 aktų tragedija ............ .......................

Dainos, Eiles

^.<2.’..........A.
........... ............A.

rr

Kaina
$ .25 už .15

. .25 už .12
1.00 už .50

. .75 už .50

. .75 už .50

. .75 už .35

.. 1.75 už .90

. 1.75 už .90

. 1.75 už .90

. .75 už .35

. .60 už .30

. .40 už .25

. .30 už .15
. 1.00 už .50
. .30 už .15
. .20 už .10

.25 už .15,
. 2.00 už 1.00

.65 už .30
. 2.50 už 1.75

.25 už .15
. .75 už .35
. 2.00 už 1.00
. .60 už .30

. .20 už .10
.15 už .10

. .60 už .30

. .20 už .10

. .20 už .10

. .35 už .18
.45 už .25

. .75 už .40

. .35 už .15

. .25 už .15

. .20 už .10
.60 už .30
.20 už .10

. .50 už .25
.45 už .25

. 1.25 už .76
. .50 už .25

. 4.00 už 2.00
.35 už .20

.. 2.00 1.00
1.00 už .50

.. 2.00 už 1.00
. 2.25 už 1.00

. 1.50 už .75

. .50 už .25
.75 už .35

. 2.00 už 1.00
. 2.00 už 1.00

. 2.00 už 1.00

7.00 už 2.50
1.00 už .50

.50 už .25
. 2.00 už 1.00

2.75 už 1.50
2.00 už 1.00

. .75 už .35

.. 2.00 už 1.00

. 1.00 už ’ .50
.50 už .25
.50 už .25

2.50 už 1.25
. .50 už .25
. 1.25 už .75

4.00 už 2.00
6.00 už 3.00

.75 už .40
1.50 už .90

,1.00 už .60
.40

2.00 už 1.00

7.00 už 2.25*

Dainos Vasaros Grožybių ....................................:...................................................................
Prano Vaičaičio Eiles .... .,.......... ............................... ..............................................................
Girtuoklių Gadzinkos. Juokaunos eilės ....................  <...
Naujausios ir visokios dainos .................................... ......................... ",..................................
Strazdo Raštai. Telpa 37 dainelės ......................................................... ......... ............. .
Sielos Balsai. Eilės, dainos ir balandos. Apdaryta ..... ?.................. ..........................
Įvairios Dainos. Surinktos iš laikraščių ...... . ......... ................................... .’...................

Istorija, Etnologija ir Kultūra
306 Etnologija, arba istorija apie įvairias žmonių rases, .su paveikslais, 667 pusi, apdar.
307 Francijos Revoliucijos Istorija .......................................... .........310 " - - -
815 
316 
317 
319 
327 
330 
335 
336 
337

230
233
235
242
247
248

x 252

145

Ateikite ir pama

ro setas 
tiktai

Mes turime pilną pasirinkimą geriausios rųšies ra
kandų prieinamomis kainomis, 
tykite musų didelį išparodymą.

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai. |1

366

360
363
370
371
375

3 šmotų overstuffed parlo- 
ro setas, liuosos paduškai- 
tes, su springsais . Padary
tas iš geriausios rųšies ma- 
terijolo iš Jackard velour, iš 
keleto gražių spalvų.

HAfflY FINE FURNITURE CO. ’
501244 So. Ashland Avė.

400
402
403
406
408
409
411
412
413
414

67
20

Gyvenimo Mokykla. Labai naudinga knygele kiekvienam. Apdaryta .... ’..............
Chicagos lietuvių Istorija, 580 puslapių .......................... ......................................................................
Suvienytų Valstijų Istorija su Konstitucija. Apdaryta ............................. ...................
Istorija Abelna. Nuo seniausių gadynių. 498 puslapių. Apdaryta ......................
Iš Mano Atsiiųinimų. D-ro Pietario. 300 puslapių. Apdaryta ...............................
Kultūra ir Spauda. 153 puslapių ...... ....... ..................................................... ..............
Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų? ............ ’....................... . ...........................................
Lietuvos*Istorija, nuo Gedimino iki Liublino Unijos ................... '.................. ...............
Lietuvių Tauta Senovėje ii’ Šinadie. 563 puslapių .................. . ................... .........
Rašto Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko. Apdaryta ...... ......................

Sveikata, Hygleną
Lyties Mokslas. Supratimui kaip baisios yra lytiškos ligos ir kaip nuo jų apsi

saugoti. Su paveikslais. 412 puslapių. Apdaryta ............ ........................................
Daktaras Kišeniuje. 167 pusi. Apdartya ............. :........................................
Hygiena, arba Mokslas apie sveikatų ................................................................. .........
Patarimas Moterims ir Merginoms apie lyties dalykus. Apdaryta ........................
Paturimas Vyrams apie lyties dalykus. Apdaryta ............................................... .....
Sveikata, arb^ tiesus kelias į sveikatą ..................................... ........................................

Rankvedžiai, žodynai
Angliškai-Lietuviškas žodynas. Audimo apdarais ................v....................................

Kaip Rašyti Laiškus, lietuviškai ir angliškai. Apdaryta ...........................................
Kišeninis Žodynėlis, liet.-angl. ir angliškai-lietuviškas ........... .......................................
Parankus Budas mokintis anglų kalbos .... ......................................................................
Pradinės Aritmetikos Vadovėlis. Sutaisė M. S...................................................... .....
Rankvedis Angliškos Kalbos. 310 puslapių. Apdarytas .......... ,.... ........... ..............
Trumpa Lietuviška Gramatika. ,J. Damijondičio ........  ^....
Vadovėlis Esperanto Kalbos. 170 puslapių. Audimo apdarai .....................................
Žodynas Lietuviškai-Angfii-kas, I d$is. Apdarytas ..................................................
Žodynas Lietuviškai-Angliškas, II dalis. Apdarytas ...\...............................................

Muzika: Dąinos ir Šokiai sii Gaidomis
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge; Vai Putė, Putė. 3 dainoj; viename sąsiuv
iny. Vienam Balsui su pijanu. Stasio Šimkaus ......................................................
Dainos Surinktos Eremino. Apdaryta ............ ...... ......
Lietuviškų šokių Pijanui. Parašė Niekus .............. .........................................................
Lietuviški Šokiai Smuikui ...'............................................*................................................
Albumas Lietuviški?''šokių: pijanui, smuikai ir kornetui ..............................................

žiūrėdami apt šių atpiginimų, įsidomėkite šias milžiniškas knygas:.
Lyties Mokslas  .............. :...................:.............................. . .................

JOS. F. BUDRIU
3343 So. Halsted Street,1 z Chicago, III
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Brangieji Akmenys
(Sekta Thompsonu)

Rašo Dr. A. J. Karalius.

Brangiausiais akmenimis va
diname gražiai susikristalizavu
sius mineralus. Aplamai imant, 
brangiųjų akmenų ypatybės bus 
šitos: tyrumas, permatomybė, 
žibėjimas, kietumas; bjrangitejli. 
akmenys turi būti nesuskile, 
retai užeinami. Jei kokių nors 
mineralų, kad ir gražių, yra 
daug, tai, žinoma, jų vertybė 
nebus didelė. Nesvarbu kokia 
jų sudėtis: brangieji akmenys, 
prasideda nuo deimanto ir eina, 
galbūt, iki turmalino, kurio che
minė sudėtis, anot Ruskino, 
“kai viduramžinio daktaro re
ceptas...’’ Nesvarbu kiek pana
šių mineralų gamtoje randama: 
pv. ametistas yra tiktai papras
tas kvarcas, vienok turi savo 
vertybę. Arba emeraldas, ku
rio sudėtinių šioje žemėje sun
ku rasti. ,

Tūli akmenys — kieti, žiban
tys ir retai randami — pv. dei
mantas, > rubinas ir safiras, vi
suomet branginami. Pigesnius, 
mažesnės vertės mineralus kar
tais branginama tiktai dėlto, 
kad užeina tam tikra mada. Pi
gesni akmenys dažniausiai su
daryti iš kvarco.

Silikono deginis arba silika 
dažniausia randama kokioj nors 
kvarco formoj. Granite jisai 
paprastai be tvarkos susikrista
lizavęs. Uolose randama dide 
lių skylių, o jose gražių krista
lų. Paprastas kvarcas neturi 
vertės, bet ametistas ir kairn- 
gormas priklauso brangiems 
akmenims. Skirtumas tiktai 
kristaluose: paprasto kvarco 
kristalai susigrūdę be tvarkos, 
o ametisto ir kt. akmenų krista
lai stebėtinu tvarkingumu šuo 
daryti. Uolų plyšiuose dar ran
dama ir kitokių kristaluotų mi
neralų. Reikia paminėti garsųjį 
topazą, kuris gali būti baltas, 
gelsvas, žalias ir tt. — dažnai 
nudažoma bet kokia spalva. 
Ten randama ir turmalinas — 
maišytas akmuo, bet turįs savo 
vertę. Turmalinas žalios spal
vos labiausia branginamas; 
randama dviejų spalvų turmali
nas. Topazas ir turmalinas turi 
stebėtinų ypatybių; įšildyti jie
du pritraukia popiną ir kitus 
lengvus daiktus kaip gintaras.

Opalu vadiname silika sujun
gtą su vandeniu. Opalas kartais 
madon įeina, bet dideles vertes 
neturi. Paprastai gana graži ak 
išrodo; žmonės kartais sako, 
kad opalas suteikia laimę. Aga
tas irgi sudarytas iš kvarco, 
taippat oniksas ir daug kitų 
pusiau brangiųjų akmeniu

Perlai.
Kreidos formoje kalkio kar

bonatas neturi didelės vertybės, 
bet formoje perlų toji pati med
žiaga labai brangi. Perlai — 
tai kreidos šmoteliai sukrauti 
osterėjų (oisters) arba kitų 
gyvūnų aplinkui kokį nors sveti
mą kūnelį jų kevaluose. Perlai, 
kaip matote, yra paprasta krei
da, tiktai gražiais sluogsneliais 
sukrauta ir retai randama. Per
lai buvo jau ir senovėje žinomi 
Egipte, Indijoj, Chinijoj ir ki
tur. Perlus visuomet dėvėdavo 
aukštųjų luomų asmenys. O 
vienok perlai minkšti, greitai 
sutrūksta ir dar greičiau susi
gadina. Perlų j ieškojo ir tebe- 
j ieško visuose kraštuose, augina 
moluskus, bando visokiais bu
dais pradėti perlų krovimą ir 
dirba perlus laboratorijose. 
Dirbtiniai perlai, aplamai 
imant, labai gražus ir dažnai nė 
kiek neblogesni už tikruosius.

Svarbieji akmenys.
Apart perlų sekami akmenys 

bene bus aristokratai brangių
jų akmenų tarpe: emeraldas, 
safiras, rubinas ir deimantas. 
Deimantas toli gražu nėra bran
giausias akmuo. Tiktai deiman
tų yra labai didelių — tokie, 
žinoma, turi didelę vertę. Eme
raldas mineralo berilo žalioji 
rųšis. Akvamarinas irgi iš to 
paties mineralo pasidaręs. Dide
lių emeraldų labai mažai teran
dama; mažai tėra ir nedidelių

Dr. A. J. Karalius.

tyrų emeraldų. Tikras emeral
das gana brangus akmuo; krau
tuvėse vietoj emeraldų labai 
dažnai gaunama garnetai, tur- 
malinai ir kt. mineralai.

Rubinas ir safiras abu pasi
darę iš to paties mineralo co- 
rundum — tai aluminio deginis 
(aluminium oxide). Rubinai 
tamsiai raudoni, o safirai gaiia 
kieti akmenys. Brangiausi ru
binai gražiai raudoni. Rubinas 
tris kartus brangesnis už dei
mantą. Krautuvėse sunku gau
ti tikrų rubinų; paprastai par
duodama dirbtiniai rubinai, tfu- 
rie, reikia pasakyti, dažnai la
bai gražus.

Deimantas.
Deimantas — brangiųjų ak- 

me'nų karalius. Deimanto ypaty
bės suteikia jam pirmutinę vie
tą brangakmenių tarpe. Dei
mantas galbūt gražiausia spin
di, žiba, kartais prietamsėj. 
..Deimantas kiečiausias al^muo— 
jau vien dėlto jisai už visus ge
dausiąs ir naudingiausias. Ele
ktros pagamintoj šilumoj dei
mantas trunyja ir dega, bet ne- 
tirpsta jokioj mums žinomoj 
šilumoj. Seniaus deimantą va
dindavo adįimantu (neįveikiar 
mu), nes neturėta elektrinio 
karščio, kuris musų laikuose 
jį jau įveikia. Komiškai imant, 
deimantas yra gryna anglis 
(karbonas). Galima stebėtas1, 
kad brangiųjų akmenų karalius 
(įdarytas iš tos pačios modegos, 

kaip lempos suodžiai, grafitas 
ir anglis, tiktai jo molekulai ki
tokioj1 tvarkoj supinti. Anglis 
randama visoje gyvoje medžia
goje. Anglies junginių skai
čius labai didelis. Mes kas va
landą iškvėpuojame užtektinai 
anglies angliarukšties formoje, 
kad pasidarytų |00 karatų dei
mantas, vertės mažiausia 100 
tūkstančių dolerių, suprantama, 
jei galėtume iš tos anglies dei
mantą padaryti.

Norėtųsi žinoti kokiu budu 
paprasta anglis (karbonas) pa
gamina deimantą. Bandymai ai
škiai įrodė, kad dideliu slėgimu 
galima iš anglies dei
mantą padaryti, bet pa
darymas perbrangus. Af
rikoje deimantų randama apie 
vulkanus. Spėjama, kad vulka- 
nuotose vietose, žemei auštant 
įr slegiant uolas, pasidaro dei
mantai. Sakoma, kad deiman
tas galėjo pasidaryti iš organi
nių junginių ir kitokiais budais. 
Tikrai nežinome. Tik tiek žino
me, kad dideliu slėgimu deiman
tą galima padaryti iš anglies. 
Deimantų randama uolose įlipu
sių ir smėly liuosų šmotų.

Natūriniam stovy deimantas 
nepergražiaustas, nes nekarini 
kaip žiba. Užtai deimantus te
kina, piausto. Juos pirmiausia 
piauja deimantiniais peiliais, o 
paskui tekina deimantuotais 
(deimanto dulkėmis apklotais) 
tekiniais. Deimantus nutekina 
į įvairias formas. Tinkamai nu
tekinti deimantai labai gražiai 
žiba. Dažnai deimanto nuteki- 
nimas brangiau kainuoja, negu 
patsai deimantas. Ne visi dei
mantai balti: yra juodų, gelto
nų, žalsvų ir kt. Užtinkama ir

raudonų deimantų. Deimanto 
brangumas pareina nuo tyru
mo; plieno spalvos deimantai 
brangiausi. ** Suskilę arba ang- 
liuoti (karbono šmoteliai) dei
mantai neturi didelės vertės.

Iš deimantų istorijos.
Deimantai turi savo ypatingą 

istoriją. Pirmieji Brazilijos dei
mantai buvo vartojami prie ka- 
zyravimo — apie jų vertę nie
kas nepaisė. Afrikoje deimanto 
šmoteliais vaikai žaisdavo. Dei
mantų rasta sienose ir paukščių 
skilviuose. Daugybė deimantų 
numesta be jokios atodairos.

Apie atskirus deimantus dar 
keistesnių dalykų nupasakoja
ma. Didysai deimantas mogu- 
las, nuosavybę Hindustano im
peratorių, pranyko nežinia kaip 
ir kur; kitas deimantas (kohi- 
nuras) ilgus laikus klajojo vi
same sviete, bet dabar, sako
ma, apsistojo Anglijoj. Už di
desnius deimantus daug kraujo 
pralieta; ypatingai x (jidiš krau- 
geringumas surišta su regentu 
vadinamu deimantu.'

Didžiausi pasauly deimantai 
yra ekscelsioras ir kulinanas, 
kuriedu dabar laikoma saugioj 
vietoj/ Kulinanas rasta Tran- 
svaly 1905 metais; jisai svėrė 
3,250 karatų, apie pusantro 
svaro, šitas deimantas dabar 
britų sostui priklauso.

Rusų carai turėjo daug dide
lių ir puikių deimantų; rusų ku
nigaikščiai irgi jų turėjo. Da
bar, žinoma, tie deimantai išsi
skirstė po visą pasaulį. Sako
ma, jų didesnė dalis atkeliavo į 
Ameriką.

O jau visokių pasakų apie vi
sus brangiuosius akmenis tai be 
galo daug pripasakota, žmonės 
tiki, kad deimantas ir kiti bran
gieji akmenys ligas gydo, vel
nius iš vidurių išveja ir šiaip 
šimtus visokių stebuklų pad|a-’ 
ro. Brangieji akmenys, anot 
pasakų, privilioja merginas ir 
sutvarko meilės dalykus. Dar ir 
musų laikuose kalbama apie

brangiųjų akmenų stebuklingu
mą. Auksas, žemčiūgai, tymas 
perlai įr musų tautosakoje uži
ma nemenką vietą.

Chicagos miesto mayorai 
ir subway

Sakysiu, tas Chicagos mies
tas ištiktųjų turi gerus virši
ninkus! Laike rinkimų jie taip 
geri, kaip angelai. Jie tau kil
čiausių prižadėjimų duoda ir 
ketina padaryt ką gali ir ko ne
gali. O mes balsuojam už juos 
ir ištenkame. O po to — ššš...

§
Paimkim, kad ir subway: ma

joras Thompsonas kasė per aš
tuonis metus, mayoras Dever 
kasė per tris metus, o subway’o 
kaip nėra, taip nėra! Mes, ku
rie važinėjame strytkariu ir 
tankiai nuvažiuojame darban 
ar parkeliaujame namo su ap
lamdytais šonkauliais, numyn- 
džiotomis kojomis, išpešiotais 
sagučiais ir tuščiomis kišenėmis 
— mes, naktį ir dieną svajoja
me ir sapnuojame apie subway.

§
Aną dien einu namo ir nega

liu parkeliauti: visi mano veži
mai, kuriuos vadinama “Chica- 
go Surface Lines”, pripakuoti 
nepažįstamų .žmonių, kupini ku- 
niausi. Atvažiuoja vienas — 
kupinas, atvažiuoja kitas — 
kupinas, atvažiuoja trečias — 
kupinas; o aš vis stoviu ir lau
kiu jau kuone ištisą valandą. 
Pagalios užsikabinau ant plat
formos, padėjau vieną koją ant 
prielaipčio ir švilpiu namo, net 
purvai taškosi. Ir gal taip bu
čiau parvažiavęs, jei nė tie ni- 
geriai!... Kai stos vienas ant ka
liošo — sprukt ir pasijutau išsi
tempęs gatvėje kai silkė!

Pagalios, sulaukęs tuštesnio 
vežimo, įsirioglinau ir važiuoju. 
Pavažiavau keletą mylių, kaž
koks biesas palindo po vežimu—

brinkt! Ir išmetė iš vėžių! Sus
tojome ir laukiame, o belau
kiant užsnudau ir sapnuoju.

Puikus, platus, šviesus Chica- 
gos subway, o traukiniai lekia, 
švilpia pro kits kitą, kai vėjas. 
Niekas jų netrukdo, niekas ant 
kelio nesipainioja, nieks po jais 
nelenda ir iš vėžių nemeta, švil
pi sau nuo stoties iki stoties ir 
svajoji, kad štai už kelių minu
čių busi namie ir valgysi gar
džią vakarienę. Vagonų vidus 
irgi puikiai išpuoštas: visur
švaru ir šviesu; beto, sėdynės 
patogios ir minkštos minkštu
tės, taip, kad štai nuvažiavus 
kelioliką mylių jauti, kaip tik 
atsisėdęs. Taigi važiuoju ir gė
riuosi, o gėrėdamos garbinu mu
sų gerbiamus majorus už jų 
atidėtas pastangas tokiam pui
kiam subway iškasti.

“Farest we go!”, kažkas rak
telėjo; o aš pabudau ir žiuriu 
besėdįs tame pačiam “Chicago 
Surface Lines Strytkaryje”, o 
tas strytkaris veik skersai kelio 
užsisukęs!

Apleidau nelaimingą vežimą 
ir dumiu pėsčias kitos ' “lines” 
ieškoti. Vėl laukiu vežimo, vėl 
šąlu nuo vėjo ir sniego ir garbi- 
iiti ponus majorus, kam prižadų 
nepildo ir subway nekasa.

Dabar, sako miesto taryba

nutarusi, kad subway tuojaus 
butų pradėta kast. Visi, sako, 
nori subway: ir ponai alder- 
manai, ir ponas majoras, ir 
ponai inžinieriai, ir publika — 
viskas rodos tvarkoj... Pažurė- 
sim ar tie ponai pagalios kas 
subway, ar nekas?

—Juozas Pupa,

Phone Yards 5469

' CLARENGE P. RADĘ AND SON
5003 So.-Ashland Avė.

Seniausia Real Estate firma prie Ashland Avė.
Del tikrų bargenų, pasimatykit su mumis. Maloniai 
patarnausime jums.
3 flatų mūrinis namas, geros įplaukos..........$9800
3 flatų mūrinis namas, geros įplaukos......  $12000
9 kambarių rezidencija, į pietus nuo 71, išmo

kėjimais .........   $8500
3 flatų mūrinis namas ir frame, geros įplau

kos .  k..............  $8500
John H. Evers ir Ed. Kurzawski, Agentai

........................... - ■ ■ *

geroHupmobilius visuomet buvo didžiai brangintinas 
investmento žvilgsniu. Naujuose Hupmobiliuose yra ta 
ypatybė, jog jų motorų ekonomiškumas yra labai augštas; 
kaip nebūtų jųH turit supsipažinti su tais naujais mo
deliais.
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Bankas Del Visų Žmonių
♦ /

— ne dėl vienos kokios grupės ar tautos, bet dėl 
VISŲ žmonių — įskaitant ir Lietuvius — kas 
nori. *
(1) Saugus Bankas
(2) Senas Bankas
(3) Clearing House Bankas
(4) Bankas su patyrusiais vyrais jo viršūnėse
(5) Bankas su dideliu investuotu kapialu.
Randasi geriausioje vietoje ,ant svarbiausių 
gatvių, šis saugus'bankas yra parankiausias 
bankas dėl Lietuvių Northwest Sidėje.
Atdaras Utaminko ir Subatos vakarais iki 8 
vakaro. Visa kitas dienas iki 4 po piet. *

AUK F F. ANO NORI

“Bankas dėl visų žmonių”.

Velykų Mąstymai
Atsiminkite savo gimines už vandenyno su Velykų 
dovanomis.
Iš priežasties nesmagumų išmainyme į lietuviškus 
pinigus Lietuvoje, šis bankas yra pasirengęs išmo
kėti Amerikos Doleriais. Kad. jūsų siųstieji pinigai 
pasiektų Velykas, jie turi būt pasiųsti tuojau.
Laivakortės visų didžiųjų kompanijų yra parduoda
mos musų Užsienio Departamento Skyriui.

Baro SUImk
Milwaukee Avė., prie Division St.

Resursų daugiau kaip $20,000,000.00

Reguliariai nariai Chicago Clearing Association 
Nariai Federal Reserve Systemos

BALZEKAS BROS. MOTOR
6012-41 So. Kedzie Avė.

Phone Republic 3733

SALES

Inteligentiškas Patarnavimas yra 
Teikiamas per šį Banką Visų 

Tautų Žmonėms

Jei jus gyvenate šioje apielinkėje arba jus 
manote čia atsikraustyti, mes visuomet esa
me pasirengę suteikti geriausį patarimą 
kas link piniginių reikalų ir t. t.
Jei jus jieškote investmento, kurie yra sau
gus ir suteikia didelį nuošimtį už jūsų pini
gus, ateikite ir pasimatykite su mumis.
Kuomet jus turėsite reikalus su šiuo ban
ku, jus jausitės, kad esate apsaugotas, nes 
mes čionai jau esame vienuoliką metų ir vi
suomet buvome teisingi kiekvienam—klau
skite bile vieno musų kaimyno.

esursai $1,500,000.0(1

MarųuetteParkStateBank
63rd Street ir S. Western Avenue

CLEARING HOUSE BANKAS
Wm. Brietzke, Prezidentas B. M. O’Connell, Kasierius
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( Protestas Pavergtos Žmogaus Sielos
Arba Kunigo Ežausko Meilės Prietikiai

Parašė Juozas Pupa

pas ją, prisiglausti, apsikabinti 
ir pasislėpti nuo ilgesio, kuris 
toje minutėje prislėgė ir su
spaudė jį. Bet, iš kitos pusės, 
kokia tai šalta, galinga jėga su
laikė jį ir vėl prikalė prie alto
riaus.

Jis, kiek galėdamas, £mė sku
bėti pamaldas: mišiose padarė 
daugybę klaidų; pamokslas ne
sisekė; nepaprastai skubino 
mišparus, ir šaip-taip, apgrai
bomis užbaigęs svarbiausias, iš
bėgo klebonijon.

Visi pastebėjo didelį kunigė
lio-susijudinimą, visi žingeida- 
vo kas pasidarė, o dievotosios 
parapijonkos ėmė poteriauti’ už 
jo sveikatą ir prašyt Dievulio, 
kad ligą nuo jo atitolintų ir

Jau raudonavo rytuose auš
ros pašvaistė, kai kunigas 
Ežauskas išleido paskutinį sve
čią, užsilikusį nuo vakarykščios 
dienos bankieto, kuris buvo su
rengtas paminėjimui jo vardo 
dienos.

Jiedu išėjo * ant klebonijos 
prieangio, apsižvalgė, pažiurėjo 
į kits kitą ir pamažėl nusieli- 
do laiptais žemyn,, ant šalygat- 
vio: dar sykį apsižvalgė aplink,, 
prisiglaudė prie, kits kito, pasi
bučiavo ir persiskyrė.

Svyruodamas, lyg svaigalų 
išgėręs, kunigas Ežauskas užli
po laiptais augštyn ant priean
gio ir atsišliejęs į prieangio pi
liorių ilgai stovėjo ir žiurėjo į 
raudonuojančią aušros pašvais
tę, kuri, rodos, plėtėsi ir augo ramumą jam sugąržintų. • • • w
su kiekviena minute. Miestas 
dar miegojo. Visur buvo tylu 
ir ramu; tik kasžinkur toli, to
li lėtai barškėjo plytomis grįsto
mis gatvėmis, tur-but pieniaus 
vežimas. Jis matė, kaip beauš
tant rytui palengva temo žvaB 
gždės plačiam dangaus skliaute; 
kaip kur nekur pasirodydavo 
vienas, kitas paraudęs debesė
lis ir vėl pranykdavo, pasislėp
davo. Malonu jam čia buvo sto
vėti, pasidžiaugti brėkštančios 
aušros spinduliais, palydėti pa
silsiu slenkančias žvaigždeles ir 
pasitikti besiartinančią dieną. 
Bet jau laikas buvo ir pačiam 
eiti pasilsėti. Reikėjo nors 
biskį prisnausti, besiblaškančias 
po galvą įvairias svajones paša
linti.

Jis įėjęs į savo miegamąjį 
kambarį, pamažėl nusirengė ir 
atsigulė. Ilgai gulėjo užmer
kęs akis, ilgai bandė užmigti, 
bet miegas nėjo. ' Galvoj siau
tė visokios mintys, svajonės, 
kaip įsisiūbavusios jūres baii- 
goa. Veltui jis bandė nemąstyt, 
veltui stengėsi užmiršti visus 
pergyventus dienos įspūdžius, 
jos paskutinį “sudie”. Visa tai 
lindo į-jo galvą, ir pagalios vir
to jo svajonių branduoliu.

Ilgainiui tos jo svajonės pasi
darė lyg ir koks kankinantis 
slogutis. Jį apėmė karštis. Galr 
va pradėjo svaigti; burnoje da
rėsi sausa; smilkiniuose veržė
si kraujas, krutinėję širdis ėmė 
plakti, tartum paukštė pažeis
tais sparnais norėdama ir ne
galėdama palėkti. / Niekuomet 
pirmiau savo sieloje jis nejautė 
tokios audros ir tokio vidujinio 
skausmo! Dabar pirmą sykį 
savo gyvenime jis pajuto nepa
sitenkinimą savimi, tuš
tumą savo gyvenimo ir didžiau
si nepasietnkinimą savo likimu.

—Ne! — drebančiu balsu ta
rė jis.

—Ne — atsiliepė balsas ties 
langu.

JhK nusigando. — Aidas — 
yiąšpdbždomis tarė pats sau, 
lyg norėdamas numalšinti ką- 
nors kitą, kuris čia, su juo kar
tu butų ir kartu kentėtų.

Diena jau pilnai išaušo. Gat
vėse girdėjosi žmonių balsai, 
bildesys braškančių vežimų; 
pirmi saulės spinduliai įsiveržė 
jo kambaryn pro lango užlai
dos kraštus. 1 O jis vis dar bu
dėjo ir vartėsi nuo vieno šono 
ant kito.

Atsikėlė kunigas ir išėjo baž
nyčion kasdieninių mišių laiky
ti.

Už trijų dienų atėjo šeštadie
nis. Kun. Ežauskas nusirami
no, pasikėlusi jo sieloje audra 
jau buvo lyg ir užgesusi ir jis 
vėl pildė savo kunigo pareigas, 
tartum nieko nebūtų atsitikę ir 
niekuomet jo pavergta sielą, 
nebūtų savo žodžio sakiusi, savo 
protesto kėlusi...

Bet, štai ir vėl užsiliepsnojo 
jojo krutinėję gaisras. Kai jis, 
laikydamas mišias, atsisuko į 
žmones “Dominus Vobiscum” 
giedoti, jo akys susitiko su jos 
akimis, ir nepaprastas tų akių 
žvilgesys it žaibas pervėrė jo 
širdį, ir uždegė užtroškintą ug- 

, nelę.
Jo balsas nutruko. Jį apėmė 

noras-palikti z altorių ir bėgti,

O jis, sugrįžęs klebonijon ir 
įėjęs savo kabinetan, prisišliejo 
prie sienos ties langu, įsmeigė 
akis gatvėn ir su didžiausiu in- 
tempimu dabojo ir laukė, ar ne
pamatys ją gatvėje, ar nepa
žvelgs jį dar sykį jin, ar nenu
sišypsos jam, ar neužeis vieną 
kitą žodelį pratarti. Nekartą 
jisai buvo kalbėjęs su ja, nekar
tą ji buvo atėjus klebonijon 
kortelės gauti, ar mišias užpirk
ti ar šiaip sulyg jo prašymu pa
sismaginti. Kiek kartų jis bu
vo jos išpažinties klausęs, jos 
nuodėmes atleidęs, pabaręs ir 
paguodęs ją, niekuot tečiaus sa
vo širdyje nejautė tokio trauki
mo prie jos, tokio noro matyti 
ją, kaip dabar. Ir tas jausmas 
pagavo jį nuo praėjusios jo var
duvių puotos.

Jau rodos visi išėjo iš bažny
čios. Kai kurie dar šnekučia
vosi gatvėje, kiti ėjo kas sau: 
būreliais, poromis ar po vieną, 
bet Jos nesimatė.

—Ak! sušuko jis. — Visi lai
mingai eina sau poromis, juo
kauja, šnekasi ir nebijo nė Die
vo, nė žmonių. 0 aš?.. Aš, kai 
niekšas slapstaus ir tykau pa
vokti nors menką laimės dalelę! 
Aš ^yagis!.. Aš vagiu laimę iš 
kitų, kad užganėdinti save; ir 
vagiu laimę pats nuo savęs, kad 
tos laimės neturėjus ir ant to- 
liaus pasilikus vagimi, ir vėl 
kitų laimę vogus! Kunigo gy
venimas aršesnis niekad šuns!..

Ilgai dar aimanavo kunigas 
Ežauskas, ilgai kartojo pats sau 
piktus išmetinėjimus. Pagalios, 
kai pasirodė jam, kad jau pa
kankamai save nubaudė, ėmė 
ramintis:

—Bet— mąstė kunigas — 
visi žmonės yra daugiau ar ma
žiau nuodėmingi. šventieji 
tankiai papildydavo dideles nuo
dėmes. Jėzaus apaštalai visi 
buvo nusidėjėliai... Dievas at
leidžia ir priglaudžia kiekvieną, 
kuris jo prašo... Jo Mielaširdys- 
tė neišsemiama... Tai kam čia 
man taip krimstis?

—Meilė, — tęsė jis — nėra 
piktas, štai aš myliu,,taip! Bet 
pats Dievas liepia mylėti. Tiesa, 
daug kliūčių stovi ant mano ke
lio, vienok... galima įveikti... 
Tai kas, kad aš bučiau ir pa
prastas vyras? Kad ir pilną 
laisvę turėčiau? Nieko saldes
nio už meilę nėra... Uždraustas 
vaisius visuomet gardesnis... Vi
si turi kliūčių ir ydų ir gal dar 
daugiau... \

Apgalvojęs padėtį, kunigas 
Ežauskas visiškai nusiramino, 
o kilusią jo sieloj audrą jis sten
gėsi užmiršti.

Ne sykį jis matėsi su ja akis 
į akį, ne sykį teko vieną kitą žo
dį jai pasakyti, patarimą duoti, 
bet kiekvieną sykį jis užsilaikė 
šaltai ir ramiai, kaip ir su kiek
vienu žmogumi, su kuriuo turė
jo reikalo matytis.

* *
*

Praėjo vasara.
Gražioji Mariutė, kuri visuo

met būdavo linksma ir gyva, 
dabar persimainė. Ji nubalo, 
tankiai sirguliavo, pradėjo slėp
tis nuo žmonių; visuomet nu
liudusi ir nuleidusi 
akis, visa jos išvaizda

mainė ir atrodė kažkaip keis
tai, juokingai.

Daug kartų ji norėjo eiti kle
bonijon ir pasakyti kunigui 4ipie 
savo bėdą, kokį nors patarimą 
gauti, bet nedrįso. Ji matė, 
kaip šaltai kunigas žiūrėdavo 
į ją, kai netyčiomis sutikdavo 
ją kur nors; kaip rūsčiai jis su 
ją kalbėdavos — ji matė, rodos, 
tartum didelę neapykantą link 
jos verda kunigo sieloj, ir tas 
jausmas slėgė ir lyg peiliu vars
tė jos širdį. Koletą kartų ji bu
vo pasiryžusi eiti pas kunigą ir 
sugrįžo nuo pusiaukelio. Porą 
sykių buvo jau pridėjusi pirš
tą prie skambučio guziko, bet 
vėl susigėdo, atsitraukė ir grei
tai nubėgo.

Ji gerbė kunigus. Ji mylėjo 
kunigą Ežauską ir gerbė jį kai
po Dievo tarną ir šventą žmo
gų. Ji iš pat kūdikystės buvo 
išmokinta gerbti kunigus ir 
klausyti jų, tat kaip dabar ji 
gali eit pas j į ir pasakyt ką nors 
nemalonaus jam?

Pagalios, kai jau žmonės ėmė 
įspėti, kai ji ėmė jausti savyje 
kitą gyvybę, joje gimė drąsa, 
tokia tvirta, tokia didelė, kokios 
ji niekad pirmiau nežinojo. Ją 
tartum stumte stūmė kokia tai 
nematoma jėga eiti pas kunigą 
ir pareikalauti, kad" jis išgelbė
tų ją iš gėdos ir iš bėdos.

♦ ♦

♦

Sulaukęs šeštadienio, kunigas 
Ežauskas rengė pamokslą seka
mam sekmadienui apie nekalty
bę, ir tuo tarpu suskambėjo jo 
durių varpelis. Jis pravėrė du
ris ir už durių pamatė Mariutę. 
Jis matė ją kas nedėldienis baž
nyčioje; ji .būdavo nuliudusi ir 
nuleidusi žemyn akis; bet ^abar 
j i išrodė dr<įt»i ir žėrinčiomis 

akimis, pilnomis skausmo ir 
pikčio žiurėjo tiesiai į jį ir tar
tum verte jį pervėrė. Dabar jis 
vėl atsiminė ją. Visos valan
dėlės pergyventos su ja pakilo 
jo vąidintuvėje pilnu aiškumu. 
Jis ir vėl pajuto protestą savo 
mieloj ir skausmą širdyj, bet 
stengėsi nusiraminti ir užsi- 
laikyt šaltai.

—Aš atėjau pas tave pasikal
bėti, —pradėjo Mariutė,— apie 
dalykus, kurie liečia tave ir ma
ne.

—Dabar aš labai užimtas, — 
atsakė kunigas. — Negaliu.

—O aš toliau laukti negaliu! 
—garsiai sušuko ji.—Aš noriu 
užbaigti dalykus tuojaus!

Jis nusigando. Nemalonu jam 
buvo priešintis jai, o dar nema
loniau sugadinti rengiamą ryto
jui pamokslą apie nekaltybę, o 
drauge ir savo ūpą.

—Matai dabar mane ?
pakalusė jo, kada jie įėjo jo ka
binetan. — Vaisius musų nuo
dėmės jau pasirodo. Aš kenčiu 
įuo gėdos ir nežinau, ką dary
ti?

Jis tylėjo.
—Netik gėdos, aš turėsiu 

skriaudos, — tęsė ji. Ką ma
nai daryt?

Jis nieko neatsakė.
—Tu tyli, — tarė ji. — Tai 

aš tau pasakysiu: mesk kuni
gystę ir apsiveskim.

—Ką tu kalbi?!—sušuko jis.
—Mesk kunigystę ir apsives

kim, — pakartojo ji.
—Ne! Negalima...
—Ak tau negalima?! Dabar 

tau negalima, kai aš apvilta, pa
niekinta ir nuskriausta!

—Aš duosiu tau pinigų, va- 
žiuk kur nors toli, kur niekas 
tavęs nepažins, ir gyvenk... Aš 
tavęs neužmiršiu.

—Tu manęs neužmirši... Me
lagystė! Tu jau dabar mane 
užmiršai. Mačiau aš, kaip tu 
veng\susitikti su manim! Ma
čiau 
ir dar sakai, neužmiršiu?! Va
žiuok kur nors 
juk tas išvažiavimas nieko ne
padės. Nė gėdos, nė nuodėmės 
niekam kitam palikti negaliu, 
Aš nuskriausta ir apvilta...

Ji ėmė raudoti. Jos rauda; 
ašaros ir išmetinėjimai griebė

jam už širdies. Priėjo prie jos, 
z"'padėjo ranką jai ant galvos ir 

ėmė guosti ir raminti. O ji vis 
raudojo ir kukčiojo tartum 
įsiverkęs kūdikis. Jis atsiklau
pti prie jos, apkabino ją abiem 
rankomis, priglaudė prie savo 
krutinės ir pats ėmė verkti. Jis 
pajuto kaip skauda jo širdyje; 
besakomas žodis sustojo jo 
gerklėje ir ilgai jis negalėjo vie
ną žodį ištarti. Dabar jis pa
juto meilę prie jok — meilę, 
maišytą su gailesčiu ir skaus
mu; meilę didelę ir neįveikiamą. 
Ir jei toje valandoje, kas butų 
bandęs surišti jį moterystės ry
šiu su ja, jis nebūtų protesta
vęs, nebūtų atsisakęs.

—Ak!—tarė jis pagalios vos 
girdimu balsu, — aš myliu ta
ve, Mariute — 
man, Mariute! 
vau—atleisk!...

—Tai bėk i va
ką ir važiuokim kur nors toli, 
kur niekas musų nepažins. Ap- 
sivesime ir gyvensime. Nebus 
tuomet nė nuodėmės prieš Die
vą, nė gėdos prieš žmones.

—Leisk man pamąstyti, Ma
riute. Dabar aš negaliu... Pask 
kalbėsime kitą sykį.

Ji sutiko tam.
Ji apleido kleboniją daug lin

ksmesnė ir nuėjo namo, o jis 
pasiėmė baigti rytojaus dienai 
pamokslą, tik jau ne apie ne
kaltybę, bet apie kantrybę.

Už poros dienų jis nuvažiavo 
pas vyskupą tuo reikalu 
tarti, o kai parvažiavo, 
kietus, kaip akmuo.

Po to jis bandė kokiu
budu susitaikinti su mergina, 
bet ji nepriėmė jokių kitų pa
siūlymų apart to, ko ji troško, 
o jis negalėjo išpildyti.

Praėjus kiek laiko, Marytei 
gimė sūnelis ir jau visas mies
tas žinojo kas buvo jo tėvas.

Bet kunigas Ežauskas dingo, ir 
niekas nežino iki šiai dienai, kur 
jis yra.

Be abejonės, jis gailėjosi Ma
riutės, nes per tam tikrus žmo
nes jis prisiuntė penkis šimtus 
dolerių jos vargams palengvin
ti.

Viskas palengva nutylo. Bet 
ir kunigui pavyko nurimti ir sa
vo sielos balsų užslopinti — jis 
vienas težino.

Naujienos lietuviu visuo 
menės dienraštis

myliu!... Atleisk
Aš tave užgar-

abu ! Palik vis-

šian-

gai lietuvių tautos teises ginti.
Lai [gyvuoja Chicaigos lietur 

vių kulturintojos — Naujienos!
Ant. Kaz. Rutkauskas, M. D. A (

Cliicago, III.

patyrimo, be pinigų, be bendra
darbių, be suorganizuotų dien
raščio ' platintojų, pasišventimo 
idėjos vedami jie viską pagirti
nai atliko. Naujienų įsteigėjų 
pasišventimas Chicagoje labai 
tiksliai lietuvių vardą sveti
mųjų tautų tarpe išgarsino.

Naujienų konkurentai — ne 
žmonių švietimo noru, ir ne 
meilės raginami, o ne! — pavy
do dilginami steigė kitus lie
tuvių dienraščius ir sekė*Nau
jienų pramintais takais. Taip, 
Naujienos musų visuomenei 
tarnavo ne vien kaipo dienraš
tis, bet dar pagamino Uitirs 
įlicnraščius ’ Chicagoje. Visi 
lietuvių laikraščiai Chicagoj 
mainė savo redaktorius, keitė
si ir net žuvo, o Naujienos sa
vo pirmenybę garbingai išlai
kė per dešimtį metų.

Linkėtina Naujienoms musų 
tautos ■ kovose už gyvybę prieš 
“melting pot,” o taipgi prieš 
ku kluksus irgi btfti visų lie
tuviškų laikraščių prieky ir iš
tvermingai, drąsiai ir garbin-

Bukit tikri pamatykit musų eks
pertus malevotojus ir popieruoto- 
jus vyrus. •
Mes turime pilną pasirinkimą sie
noms popierių, malevų ir hard- 
ware, elektrinių prirengimų, stik
lų ir langų užlaidų.

Gerb. Naujienų 'vedėjui 
Adv. Kl. Jurgelioniui.
Gerbiamas Tamsta:
Tamstos laiškelį vos 

dien (8 vas.) tegavau. Juo oš
ini kviečiamas tarti savo žodį 
Naujienų dešimties metų jui- 
bi'lejiniame numery. Atsakyda
mas štai ką pareiškiu:

Nors aš Naujienų nerėmiąir 
ir nork Naujienos savo bendra
darbiams leido daug sykių ma
ne pažeminti, pašiepti, — vis
gi aš noriu bešališkai pareikš
ti, jog visų kitų lietuviškų laik
raščių ėmėjų skaičius Chica
goj yra mažesnis, negu Nau
jienų sakitytojų skaičius. Tai
gi didžiumos Chicagos lietuvių 
pritarimas ir palaikymas yra 
tikriausias argumentas, kad 
Naujienos — lietuvių visuo
menės dienraštis.

Naujienos spausdina ir skel
bia žinias iš visų lietuvių sro
vių veikimo bešaliai, o socia
listams pataikauja.. Naujienų 
įsteigėjai yra [pažangiausieji 
Chicagos lietuvių kulturinto- 
jai, nes jie (Naujienų darbuo
tojai) pramynė takus kitiems 
Chicagos lietuviškiems laik
raščiams ir dienraščiams. Be

4611 So. Ashland Avė.

Wolk Studio
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Nauji Vaikams Siutai
Įjtencil Sripes — Eng- 
lish Twills — Ypatin
go pasiuvimo mode
lio, kaip ir vaikiškos 
išvaizdos. Labai 
brangus. Mieros 16 
iki 42. Specialiai

Labiausiai moderniška ir puiki
FOTOGRAFIJŲ STUDIJA

> Chicagoje

Dirbėjai prizų laimėjimo fotografijų
Vestuvių fotografijos — musų specialumas

1945 W. 35th St

Panedėlio, Kovo 10

Utarninko, Kovo 11

Seredos, Kovo 12

Išpardavimas dėl

Parodymas Nauju Pavasariniu

Naujausi pavasari
niai kautai Radio 
kvaldutėmis — Ang
liškomis driuželėmis 
ir švelniomis vieno
domis spalvomis. Bie- 
ge, Grays Tans, Rein- 
deer an Blues. Matę- 
rijolai: polais ir dow- 
ny coatings. 16 iki 
20 mieros dėl mer
gaičių; 36 iki 44 dėl 
moterų. Stebėtinos 
vertės po

Ready-to- 
Wear 

Section
SecondFloor

KITOKIE PUIKUS IŠEIGINIAI SIUTAI PO $29.75 IR S35.00
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GLOWA DEPARTMENT STORE

4257-63 Archer Avė
kampas Whipple St.

“Viskas deF namų vartojimo” 
Rūbai, čeverykai, moterims apautuvai, vyrams 

smulkm'enos, hardvvare.
Žemos Kainos 

Mes kalbame lietuviškai

Phone Lawndale 0222-1230

SNOW WHITE WET WASH LAUNDRY 
■

Šeimynų Skalbinių Laundrė
Paprastas skalbimas ir prosinimas žemomis kainomis. 

“Musų tikslas yra dalaikyti savo žodį”

1232-38 So. Crawford Avė.

Rašo dail. M. J. Šileikis.
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“Jaunimas.” — Karo meto Lietuvos vaikučių būrys. Kad ir basi, kad ir 
alkani, jie vis tik linksmi — kai vaikai..

■

• vos taisyklingai sujungti. Jie va
duojasi savo skoniu. Paimkime 

. indionus. Indionai arba kiti pus
laukiniai gyventojai turi labai 
gerų skonį spalvai. Dailės žvilg
sniu gal ir nėra labai reikalin
ga žinoti spalvos cheminį pada
rų, bet nežinant jo, spalvų gali
ma padaryti taip blogai, kad per 
kelis metus arba mėrfesius nu
blanksta. Nežinant kas yra spal
va, galima išmaliavoti drėgnas 
sienas, kur po kelių dienų ji 
dingsta. O žinant kaip jas sutai
syti, galima malevoti bile kas ir 
spalvai nekenks jokis šlapumas 
arba saulės šviesa. Senovės žmo-

* '

nes pridarė daug gražių rankų 
dirbinių sutaikant spalvas, bet 
jie nustojo vertės dėl blogo su- 
taisymo spalvų. Netikęs spalvos 
mišinys sunaikina spalvas, taip 
kaip netikęs spalvų mišinys su
gadina skonį rūbų ar dekoraci
jų. Spalva nevietoje yra aršiau, 
negu skylėtas švarkas.

Susipažinę su spalva, mes ga
lime pastudijuoti ir kokį įspūdį 
spalva daro į mus. Didmiesčiuo
se žmonės gyvendami nemyli 
stiprių spalvų. Nemyli’ todėl, kad 
aplinkybės supuola taip, jog oro 
niaukumas, butų tamsumas ver
čia juos prie tam tikro balanso 
(proporcijos). Saulėtoj šaly, kai 
Italijoj arba Ispanijoj ar kad ir 
kitur, kur saulės spinduliai pa
laiko šviesą gan aukštame laip
snyje, ten ir spalva reikalinga 
skaistesnė.

Be to spalvos skonis priklau
so nuo žmonių ūpo. Kur ūpas 
yra smagus, ten spalva, muzika 
ir daina turi savo lygsvarą. Ne- 
bereikalo pas rusus, žodžiu sa
kant, viskas viskas raudona, vis
kas temperamentinga ir viskas 
sudaro savo rųšies psicholo
giniai įsigyvenusį paprotį, kas 
kitoj tautoj kaip tik priešingai 
pari reiškia.
, .ri-c^kos žmonės per šimt- 
..icL’i.s neturėjo palinkimo prie 
stiprios spalvos. Vienok jie tu
ri labai gerų skonį spalvai. Pas 
rusus spalvos, kaip augščiaū mi
nėjau, yra tyros ir didžiumoj 
raudonos. Tyram ore su
šukus miške atsiliepia aidas. Ai
das visada esti trečdaliu domi
nuotas. Amerika ir Anglija pri
silaiko vienokių taisyklių. Ame
rika spalvose vaduojasi trečda
liu sumažintu stiprumu spalvos, 
t. y. kone monokromine. Dabar 
ir Amerika pradėjo pasekti 
Pranei jos renesansų, o ypač me
no kūryboje.

Jeigu mes išpopieruosime 
kambarius raudonomis popiero- 
mis, tai naujai įėjusiam atro
dys, kad aplink jį ugnis liepsno
ja. Tokis stiprumas spalvos tik 
erzins žmogų ir k negreičiausia 
jis norės pabėgti iš tokio kam
barį©. Buvo malevojama kalėji
mų kambariai kuoraudoniausio- 
mis spalvomis, kur rezultate 
dauguma kalinių greičiau išeida
vo iš proto, negu tuose kamba
riuose, kur buvo pilkos sienos. 
Pilkos sienos stovi nuošaliai nuo 
visko ir nesimaišo po akių. Nuo 
stiprių spalvų žmogus gali apak
ti. Man pačiam mokykloje teko 
datig sykių tūlam laikui paliau
ti studijuot spalvas dėl akių nu
silpnėjimo.

Be to reikia žinoti, kai popie- 
ruoji sienas, kiek tam kamba
ry yra išorinės šviesos. Jeigu 
kambarin įeina saulės šviesa, tai 
kad ir nestipri spalva — degte 
degs, nes saulės šviesa iš oro do
minuoja šiltąja spalva, kas dar 
labiau padidina jautimų šiltumo 
ir erzinančio atkarumo. Jeigu 
kambarys bus išpopieruotas ar 
išmalevotas mėlyna spalva, tai 
saulės šviesa iš-oro arba lempos 
šviesa kambarį dar malonesniu 
padarys. Bet aš čia nerekomen
duoju mėlynų spalvų kaipo ty
rąją spalva, o su geltohai-žaliu 
junginiu, tik tada bus malonus 
efektas. Geltona spalva netinka 
jokiam kambariui. Niekur nera
site, kad kambarius puoštų rau
dona arba geltona spalva arba I

Kas yra spalva, lengva supra
sti. Spalva yra padaras chemi
nių elementų, kuriuos sujungus 
vienaip, gaunasi vienokis rezul
tatas, o kitaip — kitokis. Spal
vų galima padaryti labai stipria, 
aštria ir galima jų padalyti pu- 
siauspalve, moiiokrojnine.

Iš ko spalva yra padirbama, 
aš čia nekalbėsiu. Kalbesiu tik
tai kokį skonį žmonės turi apie 
spalvas.

žinome, kad rusai myli raudo
nų spalvų, anglai mėlynų ir ža
lių, ispanai ir slavai taipjau my
li stiprias spalvas. Spalva pri
klauso nuo žmonių įgyventų pa
pročių. Viena tauta myli stip
rias, kontrastingas spalvas, o ki
ta tik paprastas, švelnias, realis
tines.

Imkime pavyzdį iš gamtos. 
Pavasarį spalva esti skaisti, bet 
lengvutė ir šviesi saulės spindu
lių įtekmė palengva keičia spal
vų. žiedui ima daug laiko kol 
jis išsivysto iš- pumpuro ir iš
duoda ružavai skaisčių spalvų. 
Imant kitų laipsnį žiedas, kuris 
pirma buvo skaisčiai ružavas, 
pasidaro raudonas arba rudas ir 
pradeda vysti. Vasaros spalva 
yra geltona ir jau stipresnė ne
gu pavasary. Saulės spinduliai 1 
yra stipresni ir karštis dides
nis, kas verčia spalvų darytis 
geltona, žolė ir žiedai jau daug 
kuo skiriasi nuo ankstyvaus pa
vasario žiedų. Grįžtant atgal į 
rudenį, spalva jau labai daug 
pasikeičia. Pasidaro veik visai 
raudona ir labai kontrastinga — 
stipri.

Tokis spalvos besikeijimas su
daro taip vadinamų metinį ratų. 
Spalvos ratas visuomet laikosi 
savo kelio; tik saulės įtaka į 
spalvų daro variacijų — paskir
stymų: į ružavų, geltonų ir rau
donų spalvas, šitie trys laipsniai 
yra ta pati spalva, tik saule per 
ilga vasaros laikotarpį ja pakei
čia. Rudenį, kada baigiasi vasa
ros sezonas, spalva darosi tam
sesnė. O tamsesne darosi todėl, 
kad įgauna jau žymių dalį mė
lynos spalvos. Pavasarinė žalia 
spalva taipjau turi dalį mėly
nos, bet nuolat didėjant saulės 
skaistumui ir šilumai, jų įgauna 
palinkima prie geltonos, o^gelto- 
na turi dar didesnį palinkimų į 
raudonų. Raudonoji jau visu kuo 
persiima violetine ir pagalios 
mėlynoji spalva suneutralizuoja 
jų tiek daug, kad galų gale spal
va visai išnyksta. , Gamtoje yra 
trys pamatinės spalvos: .raudo
na, geltona ir mėlyna, o visos 

•. kitos spalvos yra niekas dau
giau kaip tiktai šitų trijų spal
vų atspalviai. Jungiant mėlynų 
spalva su 'geltona — gauname 
žalia, o žalioji spalva yra nie
kas daugiau, kaip tik dviejų 
spalvų junginys. Sujungus dvi 
lygias dalis raudonos su mėly
nąja, gauname violetinę (vyš- 
niava) ir tt. Taip jungiant spal
vas galima padaryti tukstan- 

čius skirtingų atspalvių, bet to
kių atspalviu negalima vadinti 
tyrąja spalva. Mes tik ir gau
name gerųjų arba realistinę spal
vų iš ne tyrųjų spalvų, o antri
nių, kurios jau turi .maišytų 
junginį su kitomis spalvomis. 
Juoda ir balta “spalva” — nėra 
jokia spalva, o tik neprigulmin- 
gi metalai. Vienok tie metalai 
yra geriausias priemaišas pada
ryti švelnioms realistinėms spal
voms. Jie gerai jungiasi su vi
som spalvom. Bet, suprantama, 
spalvas reikia jungti chemišku 
budu sulig tam tikra proporci
ja, kad gavus reikiamų rezulta
tą, v

Spalvas galima pagaminti iš 
labai daug visokių medžiaga): 
smalos, anglio, žolės, uogų ir tt. 
Bet aš nekalbėsiu kaip jus pa
gaminti, o eisiu prie temos.

Tyram ore gyvenanti žmonės 
turi gilesnius jausmus, geresnę 
girdų ir geresnį spalvos skonį. 
Visa bėda tame, kad kaimo 
žmonės didžiumoje neturi supra- '■ 
timo apie chemijų ir negali spal- <
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Kam rūpintis apie 
Jūsų income taksus?
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tonu, jei bent nežinėliai taip ga
li daryti.

Nuo senai priimta taisyklė, 
tai pussiauspalvis tonas puoši
mui kambarių. Spalvų kontras
tas turi būti nedidelis ir iš se
kamų spalvų sukombinuotas to
nas : pilkai-melsvas, pilkai-žals- 
vas, pilkaLružavas arba visai 
pilkas. Juodas tonas negali bū
ti, nes ir šviesiausi kambarį pa
darys tamsiu. Reikia taikyti 
spalvų tonų dargi pagal to: ai’ 
šilta (pietinė) šviesa arba šal
ta (šiaurinė) kambarį apšvie
čia. žinojimas ir prastų kamba
rį gali labai daug papuošti. Ne
reikia dėti šviesių apikrašČių 
apie palubes, jeigu sienos yra 
tamsokos. Taikyti reikia, kad 
proporcija dalintųsi vis vienu 
trečdaliu, o ne-ant pusės. Pav., 
juodas nuo balto skiriasi lygiai 
ant pusės, daro aiškų kontrastų, 
bet užtai tarp tų dviejų šviesų 
nėra surišimo. Taip gali atsitik
ti ir su sienų popieravimu. Kar
tais apačia kambario esti tam
si, jeigu langai yra aukštai nuo 
žemės, tada jau reikia tik su
prantančio žmogaus tam darbui 
atlikti.

Jeigu kambarys yra tamsus, 
tai sienos gali būt vidutiniai 
šviesios, bet ne perdaug. Jeigu 
kambarys labai šviesus, tai sie
nas reikia popieruoti šviesiom 
popierom, bet niekad tamsiom. 
Tada nebus surišimo tarp oro, 
ir kambarys bus nuobodus.

Drapanos taipjau nemažiau 
svarbos turi kaip ir kambariai. 
Drapanas nešiojant reikia žino- 
;i kokias nešioti, ir kokiam lai
ke jos tinka. Aš nekalbėsiu apie 
“stailas”, nes stailoje niekad nė
ra dailės. Nėra todėl, kad jos 
keičiasi labai greitai; niekas ne
gali tikrai pasakyti kokia “stai- 
a” yra geriausia. Pavasarį ir 

vasarų reikia nešioti šviesias 
drapanas. Tas yra naturališka: 
<ai saulė gamina daugiau švie
sos, tai ir žmogus jaučiasi leng
viau. Jeigu supratus skirtumų, 
ai vyrai vietoje “evening dress” 
apsirengia pilkais drabužiais.va
kare, tai juokingai atrodys. Tas 
yra gamtiškai įgyventas papro
tys ir jis yra visai geras.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

■ -

«< «

Linkėjimai Najienoms
Gerbiamos Naujienos,—

Naujienoms sukanka dešimts 
metų amžiaus. Ne labai ilgas 
laikas dienraščiui. Bet Naujie
nos šiandien yra išsiplatiniir 
sios netik Suvienytose. Valsti
jose. Jos yra išsiplatinusios 
dagi Europoj 
mėgsta skaityti plačioji visuo
menė: ir darbininkai, ir inte
ligentai, ir biznieriai.

Aš žinau tai. Aš gyvenu Chi- 
cagoj jau penkiolikų metų. 
Man tenka susitikti su daugy
be žmonių. Man tenka su jais 
įsikalbėti, ir todėl, kai aš sa
kau, jog Naujienos yra labiau
sia mėgiamas lietuviškos vi
suomenės dienraštis, aš sakau 
tai turėdamas gerų patyrimų. 
‘Man asmeniškai, kaipo foto- 

grafui, Naujienos yra atliepu
sios didžiausios naudos.’ Nes 
pasekmingam bizniui yra Rei
kalinga pirmoii galvon bent 
dvJ dalyku: vienas -A tinkamas 
darbo atlikimas, o kitas —ge
ras pagarsinimas. Pirmasis da
lykas yra biznio užduotis. Ir 
nesigirdamas, aš turiu pasaky
ti, kad stengiuosi, kaipo foto
grafas, patarnauti savo tautie
čiams juo geriau, atlikti dar
bų juo dailiau ir greičiau. Ge
ras artistiškas darbas, žinoma,

- Lietuvoj. Jas

■ar
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yra pats savimi ir garsinimas. 
Bet dažnai to neužtenka. Todėl 
prisieina ir laikraščiuose gar- 
sintis. Ir čia Naujienos patar
navo mano bizniui puikiai.

Tečiaus garsinimai pasilieka 
garsinimais.v Jie patarnauja 
kostumieriams ir biznieriams 
kasdieniniame jų gyvenime. 
Tuo tarpu Naujienos pęr de
šimts savo gyveninio metų su

lošė nepaprastai svarbių rolę 
lietuvių [progresavime, lietu
vių žengime pirmyn, kėlime 
lietuvių kultūros. Jos savo dar
bų * varė nepaliaujamai, siste- 
matiškai, nesviruodamos.

. Ir lietuviškoji visuomenė 
šiandien suprato, kad gerb. Kl. 
Jurgelionis ir P. Grigaitis ir 
jų padėjėjai yra stiprintojai 
pažangiojo lietuvių judėjimo, 
kad jie rodo tikrąjį pažangos

Nedaro skirtumo ar jus darote 
biznį su musų banku ar ne, es 
norime pagelbėti jums su fusų 

 

income taksų problemomis d^kai. 

 

Musų noru yra suteikti jupis pa

 

tarnavimų maloniai. Ir buvo 
šios bankos svarbiausia užduotis 
ir bankas nuolat augo ir įgijo ge
rų vardų už gerų patarnavimų.

Ateikite į musų bankų ir pasi- 
liuosuokite nuo rūpesčio apie jū
sų income taksus.

¥1

Peoples ssr?"'‘Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė 

CHICAGO

Todėl aš, P. Conrad, ir ma
no manadžeris A. Miškunas 
sveikiname Naujienas ir jų ve
dėjus ir sistematį jų darbų. Lai 
gyvuoja Naujienos tarp lietu
vių, kur tik jų randasi. Lai 
skelbia jos mokslo ir pažangos 
idėjas.

P. Conrad Art StUdio.
) P. Conrad.

Chicago, III

Mes Turime Gerą Pasiu 
lymą Pardavimui

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

—w

Ckicago Lawn

Gerai 
tuvių 
rumu

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

63rd St. ir Kedzie Avė Chicago. \

Telephone Republic 0610 <
Nariai Chicago Clearing House Association

. Pirmą Morg ičių 
ir Pirmo Morgičio 

Auksinių-Bonų
Paremtu gerai įrengtais namais apielin- 

kėje musų bankos vertėjo $100.00 
ir daugiau.

t

Mes suteikiame paskolas dėl Chicagos įtaisy
tų namų, su mažais iškasėtais skolintojų. Na
mų paskolos priimamos. Musų patarnavimas 
šiajne departamente yra pilnas ir mes užtikri
name pilną užganėdinimą musų klijentams.

Jus maloniai esate kviečiami pasikalbėti su 
mumis apie finansinius reikalus ir pasinaudo
kite musų patarnavimu.

Ateikite bile kada. Ateikite bile dieną arba 
utarninko ir subatos vakarais nuo 6 iki 8.

/
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Lietuvių Socialistinio Judėjimo 
Amerikoje Peržvalga

Nuo pradžios lietuvių socia-j 
listiniob judėjimo Amerikoj, ta
riant, nuo įsikūrimo L. S. Są
jungos iki 1914 metų, kada 
įsikūrė Naujienos, neturėjom 
autoritetingo socialistinio laik
raščio, apart Keleivio, bet ta
da Keleivis stovėjo nuo L. S. S- 
gos nuošaliai (apie tai žemiau 
paaiškinsiu). Vienintelis so
cialistus atstovaujantis laikraš
tis buvo “Kova”. Ant kiek 
“Kova” galėjo būt autoritetin
gas laikraštis, galima spręsti iš 
jos buvusių redaktorių: J. O. 
Sirvydo, J. Baltrušaičio, J. B. 
Smelstoriaus ir K. Vidiko, kurie 
kaip dabar matom, nežinojo pa
tys kas jie buvo ir kur jie bu
vo. Su panašiais redaktoriais 
netik priešingos srovės nenorė
davo skaitytis, bet net ir socia
listai literatai nenorėjo pana- 

laikraščiui sandarbinin- 
O kuomet laikraštis men- 

vertės, niekas

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Kovas 8, 1924

16.95

hss,

Vieškelis iš Kauno į Vilnių.

Laikraštijos svarba
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e

M

10000

y >

didžiumos sųjun-

Phone Yards 1008

GARDEN CITY BOTTLING WORKS
R. S. IWASZKIEWICZ

Hankan JewelryCo.,lnc
4312 So. Paulina St.

r

neišmokino, tik 
narius.

6.95
8.95
9.95

14.95

k M

laiš- 
me- 
kaip 

Naujie-
pam i liejiniu i su-

Daugybė žmonių perka nuo musų tajerus, dėlto, kad jiems 
patinka musjų patarnavimas.

Auto Suplies, Tires, Batteries, Gas & Oil 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Phone Republic 3733
Mes perkam automobilius dėl senų parčių

šie tajerai yra 
nauji ir dirbtu
vės garantuoti.

*

Benošius
1616 W.

Draugai ir pažįstami malo- 
ėkite atsilankyti j musų Ap- 
iekas, o mes suteiksime jums 
eisingiausj patarnavimą vi- 
iems.

G. Benošius,
Registruotas Aptiekorius.

Be šios aptiekus G. 
dar dvi aptiekas 
St., kur ir Naujienų Sky- 
randasi, o trečia aptieka, 
Archer Avė.

Cordai arba Fabrik 
Tajerai 

Visokių išdirbysčių 
30x3 . 
30x3 >/2 
32x3 % 
31x4 .. 
32x4 .. 
33x4 .. 
34x4 ...

ir šiaip

špildome receptus teisingiau- 
.iu budu, palei daktaro reikala- 
imą. Prie to užlaikome sal- 
lainių, Ice creamo 
ninkštų gėrimų. «

raščius, organizacijas, unijas, 
žodžiu tariant, kas nesocialistiš- 
ka. Kad įvykdžius socializmų, 
tuolaikiniu supratimu, pirmiau
sia reikia išnaikinti kapitalistus 
ir sugriauti kapitalų. Panašių 
mintį daugiausia sųjungiečiams 
skiepydavo tų laikų kalbėtojai 
t— J. Šukys, J. Griniui, J. Per
kūnas, L. Pruseika ir visa eilė 
kitų.
tai reikia kraštų 
prakalbų pasakyti, 
išniekinama viskas, 
cialistiška; paskui

Mat kad publikai įtikti, 
trukšminga 
Pirmiausia 
kas neso- 
išdėstoma

smulkmeniškai kapitalistų suk
tybes, šunybės, djarbinink^ 
skriaudos ir skurdas, o dėl 
pagrąžinimo kalbos nurodoma, 
kad jau tuojau įvyks socializ
mas, o tada pistatys Bobscveltų 
bulvių skusti, Morganų malkas 
skaldyti ir t. p.; bet nieko rim
to nepaaiškindavo, nes patys 
kalbėtojai nežinodavo. Tokios 
tai maždaug buvo tų laikų pra
kalbos ir tokio turinio buvo 
strtaipsniai, kurie nieko rimto, 
nieko realiu 
sufanatizavo

Didžigusias Pavasarinis 
Tajerų Išpardavimas

30x3 .
30x3 «/2 
32x3% 
31x4 .. 
32x4 .. 
33x4 ..
34x4 .. 
32x4’/ž 33x4'/2 
34x4% 
35x4 % 
36x4 %

Goodyear all wether 
Cords

mylių gvarantuoti
$10.65 

13.95 
19.95 
22.45 
24.75 
25.55 
26.25 
32.05 
32.80 
33.60 
34.55 
35.35

nt ag w
I 1. .r

Mason Heavy Duty Tajerai 
8000 mylip garantuoti 

30x3 ....................
30x3’/z ...............
32x3% ...............
31x4 ...................
32x4 ....................

33x4 ...................
34x4 ...................

32x4% ...............
33x4% ....... .......
34x4 Yz ...............
35x4% ...............
36x4 y2 ...............

33x5 ...................
35x5 ...................
37x5 ...................

$ 8.80
13.95
19.95
21.85
22.35
23.00
23.65
29.55
30.25
31.15
31.85
32.65
38.55
39.95
41.95

tikslo. Kad jų tikslas nėra ap
svarstytas ir neturi pamato 
gyvenime, parodo jų »neišlaiky
tu as ir smukimas, kaip netu
rinčio gyvybės grūdo. Iš kitos 
pusės laikraščiai, kaip “Nau
jienos”, kurios dabar stovi ant 
tvirto socialio, gyveninio pa
remto, pamato, skaisčiai bu
joja tautos gerovei ir jos iš
vysti m u i. Tegul ir tolinus jos 
neša tą pirmtakunų pakeltų 
šviesos kibirkštį, kurią uždegė 
D r. Jonas Basanavičius, tik 
dėl musų ąpšviestunijos tais 
laikais pradėjusio ištautėjimo 
negalėjusios išsilaikyti. Tačiaus 
pasėtasai grūdas išaugo į Dr. 
Vinco Kudirko “Varpų,” ku
ris įsugaudė Visoj Lietuvoj ir 
ėmė kelti ne tik jau sujudintų 
“Au'šros” inteligentiją, bet ir 
liaudį. Tiesa, tai buvo sunkus

Lietuvoje laikas tarp svetimų 
įtakų, vienok lietuvio siela yra 
tvirta, ji išlaikė per daugelį 
desėtkų metų nuožmiausius 
svetimtaučių persekiojimus iki 
atėjo laikas, kada turėjo pro
gų nuversti nito savo pečių ver
gijos jungų ir pa si!l mosuoti 
nors dvidešimtame ŠĮimtmetyj. 
Taigi matome kokių svarbių 
rolę lošia žmonių ir tautos gy
venimo laikraštija, nuo kurios 
priklauso net merdėjančios ar
ba numirusios tautos prikėli
mas.

Su šitokiu 
giečių fanatišku nusistatymp d. 
P. Grigaitis nesutiko ir be jo
kių apdailinimų jį kritikavo, už 
kų šimtaprocentiniams sųjun
giečiams d. Grigaitis pasirodė 
oportunistas ir sudešinėjęs. ži
noma, dalis sųjungiečių sutiko 
su d. P. Grigaičio teorija ir tak
tikos klausimų aiškinimu ir 
taipjau kįlo neužsiganėdinimias 

. . . | kitų sųjungiečių fanatišku nu-bendradar- . / , “ rn • • >sistatyfnų. Tai ir buvo vyriau
siu faktorium L S. S-gos skili
mo. žinoma, jeigu ne V. Kap
sukas butų pasimaišęs Ameri
koje, kuris kaip tik fanatiškų
jų s-čių pusę palaikė, ir jeigu 
ne Rusijos bolševikų revoliuci
jos laimėjimas, gal d., Grigaičio 
pažiūros būt ėmę viršų, gal tų 
įsišaknėjusį fanatizmų butų iš
blaškęs. Kad tas viskas tiesa, 
apie kvaila su fanatikėj imą tū
los dalies sųjungiečių, tai tų pa
tį fanatizmų dabar, be jokio 
pakitėjimo, rasit pas komunis
tus, t. y. buvusius sųjungiečius.

Užtai ir “Keleivis” stovėjo 
nuošaliai nuo sųjungiečių, kad 
su jų nusistatymu nesutiko ir 
nematė galimybės juos pataisy
ti.

šitokiam lietuvių darbininkų 
sriovės kritiškam chaose, Nau
jienos sulošė dėl proletariato 
laimėjimo neįkainuojamų rolę. 
Naujienos bėgy dešimties metų 
įskiepijo desėtkuos tūkstančių 
skaitytojų aiškų supratimų so
cialių klausimų. Tie žmonės, 
išmušus valandai, taps puikus 
kovotojai už darbininkų klesos 
reikalus. Jie nesiduos save su
vedžioti visokiems Jukeliams, 
Bimbams, Grikštams, Prusei- 
koms ir kitiems demagogams.

Sveikinu Naujienas dėl jų de
šimties metų sukaktuvių ir lin
kiu sulaukti kitų dešimtį metų 
su šimtais tūkstančių skaityto
jų armija. -—J. S. Pruselaitis.

Kaip iš 
kiek- 
kiek- 
jokių 
kaip 

Paga-

šiam 
kaut. 
kos literatinės 
nesiptrfcnumeiįavo, <'(part įsajun-. 
giečių, kurie gaudavo veltui. 
Kuomet laikraštis, kaipo pro
pagandos įrankis, nesipiktino! 
tarp pašaliniu žmonių, iL. S. S- 
ga neaugo, o iš buvusių narių 
mokesties nebuvo galima pa
dengti laikraščio leidimo lėšas. 
Tokiu budu skurdom ir dvasi
niai ir materialiniai.
skurdo išeit svarstydavom 
vienam LSS suvažiavime, 
vienoj konferencijoj, bet 
priemonių nesurasdavom, 
iš to užburto rato išeiti.
lios net literatūros fondų įstei-j 
gėm apmokėjimui
biams, bet ir tas nieko negelbė-j 
jo.

Visa viltis buvo dedama ant 
d. P. Grigaičio, kad jis užbai
gęs mokslų sugryš į Amerika. 
Pagalios, bene 1923 metais susi
laukėm ir senai laukiamų d. P. 
Grigaitį. Bet deja! Prie “Ko
vos” už redaktorių tuo kart ne
buvo vietos, o kaipo rašytoją, 
arba antrų red-rių neturėjom 
iš ko užlaikytt. Tokiu budu d. 
P. Grigaitis nuėjo dirbti prie 
pašalinio laikraščio, “Pirmyn”. 
Šiam už kiek laiko sustojus 
ėjus, 1914 metais įsikūrė Nau
jienos ir d. P. Grigaitis nuėjo 
jas redaguoti. Taigi, kaip ma
tom, mes, L. L. S-ga, d. Gri
gaičio vėl netekom ir musų vil
tis vėl apsiniaukė.

Pagalios, jeigu d. Grigaitis ir 
butų gavęs vietų prie “Kovos” 
už redaktorių, vistiek neilgai 
ten butų galėjęs dirbti, nes jo 
pažiūros į socialius klausimus 
atrodė perdaug oportinistinės, 
perdaug sudešinėję. Mat per 
devynis metus L. S. S-gos gy
venimo, nesant žmogaus, kuris 
butų pravedęs aiškų socialiams 
klausimams rišt pagrindų, są- 
jungiečiai išsidirbo kiekvienas 
sau originali nusistatymų kaip 
teoretiniuose, taip lygiai ir 
praktikos klausimuose. Bet 
tūluose klausimuose didžiumos 
buvo susikristalizavęs vienodas 
supratimas, kaip pav.: neap
kęsti kitų srovių žmones, laik-

10 d. vasario.
Geri). Kl. Jurgelionis:—

Vakar gavau Tamstos 
kų, kuriame rašai, kad š. 
tų sukanka dešimts metų
gyvuoja dienraštis 
uos,” ir kad 
manėt išleisti jubiliejinį nume
rį. Malonėkite įdėti ir mano 
geriaiisius linkėjimus už susis- 
pėtusių prie Jūsų 'dienraščio 
tautos vyrų ištvermę ir pasi
šventimų apšvietus skleidimui 
tarp musų vargdienių žmonių, 
kurie ytin reikalauja teisingo 
kelio nurodymo šiuose nepa
stoviose gyvenimo dienose, ka
da įvairios pragaištį nešančios 
partijos iš visų pastangų sėja 
neapykantą, kad atsiekti savo

Ištiesų yra linksma lietu vos 
sunui sulaukti apšvietus išsi- 
pletojimo, sulaukti Tėvynes at
budimo, sulaukti laiko, kada jo 
motina užreiškė pasauliui sū
naus nepaliečiamybę ir jo pri
glaudimų. ILai gyvuoja laikraš
tija pilnoje skaistybėje.

Dr. Ip. Bronušas.
Baltiinore, Md.

Skaitykit ir platinkįt 
NAUJIENAS

Mes esame butelių išdirbėjai geriausios rų

šies dėl ginger ale ir visokių rųšių 
soda vandens.

2209 West 22-nd Street arti Leavitt 
Telefonas Canal 5496, 

Chicag-o, III.

Mes pritaikome akinius sulyg mokslo reika
lavimais.
Didelis pasirinkimas visokiu rekordu.

Siuskit pinigus per 
■ NAUJIENAS

A. F. Czesna Hotelis

G. Benošius ir S. Stones
Atidarė pirmos klesos naują Aptieką

4601 S. Ashland Avė
ant Town of Lake

uri 
7th 
ius 
220

Musų sandėlis Laikrodėlių, Deimontų ir 
Brangakmenių yra visados naujas, kadangi, 
mes parduodame daug.
Mes pritaikome Akinius ir Taipgi įdedame 
sudaužytas dalis.
Pirkite čia ir mokėkite sulyg jūsų paties 
išgale. ..............

MUSŲ KAINOS YRA PRIEINAMOS

Turkiškos sulphur vanos ir elektnskas 
gydymas *

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St 
Phone Boulevard 4552

Chicago.
Dienomis ir Vakarais 

Utarninkais dėl Moterų.
SINUSOIDEI. MAŠININIS GYDYMAS
Lumbago, reumatizmo, aciatica, paralyžio ir visų nervų ligų. 

Hydrosine elektra dėl cirkuliacijos, inkstų ir skilvio ligų. Taipgi 
violetiniai spinduliai, therapeutic liampa ir vibracijos gydymas.

Turkiškos vanos ir elektriškas gydymas
Elektrinis cabinet, karštas kambarys ir garo kambarys, masažų 

gydymas, elektriškaį masažas ir swedish movements. Su musų pil
nu įrengimu instrumentų, mes galime suteikti penkioliaką skirtingų 

' gydymų, j
šitokios rųšies vienatinė maudynė yra! Chicagoje. Pereitą metų 

atlankė daugiau kaip 20,000 kostumerių, vyrų ir moterų, kurie vėliau 
prisiuntė laiškais padėkavones suviršum 2000.

Del užganedinimo savo kostumerių, turime 75 kambarius, su lo
vomis. Reikalui esant turime vietos ir lovų užtektinai dėl 150 ypatų.
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Naujienos— Milžiniška Naujienų svar- 
mano draugas visuomenei

Ii:
Trečias Naujienų numeris ant 

visados pasiliko pas mane na
mie. Ne tcdel, kad jis butų bu
vęs geresnis už kitus Naujienų 
numerius, bet todėl, kad jis bu
vo pirmas Naujienų numeris, 
patekęs į mano rankas.

Šiaip gi turiu pasakyti, kad 
aš skaitau Naujienas per de
šimtį metų ir norėčiau kad kiek
vienas darbininkas tartų Nau
jienoms ačiui už prielankumą 
darbininkams ir pastangas pa
laikyti vienybę darbininkų tar
pe.

Susipažinau su Naujienomis 
aš ve kokiu budu. Amerikon at
keliavau 1913 metuose (būda
mas vos 16 metų amžiaus vai-1 
kinas). Kadangi tečiaus buvau' 
jau biskį pasimokinęs ir alie
jaus prie laisvesnių žmonių, o 
taipgi labai mėgau laikraščius ir 
knygas, tai užsiprenumeravau 
“Lietuvą” ir “Kovą”. Skaityda
vau šiuos 'laikraščius atydžiai. 
Bet gyventi man teko tokioj vie
toj, kur mane persekiodavo už 
laikraščių skaitymą. Todėl rei
kėdavo žiemos laiku eiti į Da- 
vies Square Parko knygynų skai
tyti. žinoma, knygynuose visuo
met lankosi žmonės, kurie mė- 
gia skaityti. Ve, čia ir susipa
žinau su vienu vaikinu, kuris 
turėjo atsinešęs Naujienas.

Aš užklausiau jo, kokį laikraš- 1 
tį jis turėjo?

— Tai yra tikras darbininkiš
kas laikraštis, — atsakė jis man. 
— Ve trečias numeris. Aš jau 
perskaičiau. Pasižiūrėk.

Pasiėmiau Naujienas. Kai aš 
perskaičiau jas, 
vą: jei bučiau žinojęs, kad Nau-|-O’ Jei t o 
jienos išeina, nebūčiau prenu-jjęeį patys 
meravęs “Lietuvos” arba “Ko- h<a(j 
vos”. I darni, pripažįsta

Tečiaus nusitariau: pamėgin-IO ir Lietuvos klausimais Nan
siu užsisakyti, ir tas mano drau-1 jienos geriau, kaip bile kuris 
gas užrašė man Naujienas mč-j.kitas laikraštis arba dienraštis, 
tams. Nuo to laiko aš jau nesi-1 orientavosi, ir šiandien jonls už 
lioviau skaitęs jas. j lai tenka ačiū tarti. Kai dėl pa-

Kodel aš skaičiau Naujienas? I ties Amerikos darbininkų judė- 
Todei, kad Naujienos su atsida- jimo, tai reikia pasakyt, kad 

darbininkams. i°s lošia nepalyginamai svar
besnę rolę, negu visi suimti 
krūvoje vadinamieji “darbinin-

tuvis ,kuris nebūtu susidoin 
Naujienomis. Naujienos yra 
garsėjusius netik kaipo dien
raštis. Jos išsiskiria iš kitų 
Hctuvičkų dienraščių ir laikraš- 
čų. Ir kadangi jos išsiskiria 
lietuvikoji visuomenė todėl ii 
domisi jomis. O kad visuome
nė domisi jomis, matyti iš to, 
jog Naujienas mini, kritikuoja, 
cituoja, giria, kėliojo netik mū
siškė lietuviškoji spauda; Nau
jienas minint dažnai tenka iš
girsti ir tokius žmones, kurie 
jokių laikraščių neskaito ir apie 
laikraščius mažai nuovokos tu
ri.

<v-

Kuo gi Naujienos skiriasi 
I nuo kitų lietuviškų laikraščių? 
įSkrtumas tarp Naujienų ir kitų 
; musų laikraščių yra tame, kad 
Naujienos stovi dvasiniai, inte
lektualiai, jei taip galima išsi- 
rekšti, daug akuščiau, negu ki
ti lietuviški laikraščiai. Nuo 
pat įsikūrimo Naujienos, ne- 
veidmainiaudamos ir nesitaiky- 
damos prie minios ūpo tame ar 
kitame momente, neatlaidžiai 
skelbė tikrąjį socializmo moks
lą ir skelbė jį taip nuosaikiai, 
taip įtikinančiai, kad, rodos, ce
mentu tvirtino kelią socializ
mui. Per visą dešimtį metų

Naujienų redakciniai straips- 
naii rodėsi tartum paties Karo
lio Markso atspindžiai. Skelbia
mų šiuose straipsniuose minčių 
neįstengė ir neįstengia sumušti 
jokie Naujienų priešai. Pažy
mėtina, kad ir tai, kaip Naujie
nos puikiai įvertino bolševikiš
ką epidemiją ir aiškino jos pra
gaištį, nepasy damos to, jog be
galo sunku buvo prieš ją kovoti, 

pakrapščiau gal-j jOg pačioms Naujienoms reikė-- 
i nemažai nukentėti.

anarcho-komunistai, 
ir taip dar Naujienas plus- 

joms tiesų.

HAtrjTEKOS, Cliicagė, tlt.

< v
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Moterys Steigiamajame Seime.
Penkios moterys, kurios dalyvavo Steigiamajame Seime. Vidury sėdi paskilbusi rašytoj 

Gabrielė Petkevičaite (Bitė), kuri Seimų atidarė.

Dešimts Metų Dešimčiai mėty sukakus

Phone Prospect 0558

Pienas ir Smetona 
“WS? PIENAS YRA RIEBIAUSIAS"

Mes patarnaujame namams, restauracijoms, 
krautuvėms

Daleiskite patarnauti ir jums

SCHMITZ BROS.
4925 So. Marshfield Avė.

d* "B /'feOMiegamo' Kam- (f* f* F* iplUU bario Setas «|)OO

vinių tarnauja
Jos duoda geriausius visiems, 
kas tik jų atsiklausia, patari -

Del dešimties metų sukaktu
vių norėtųsi trumpai išreikšti 
savo įspūdžius ir mintis apie 
sėkmingų Naujienų darbuotę. 

; Skaitau Naujienas per dešim
tį metų ir pertų laikų pilnai įsi
tikinau, kad Naujienos yra vie
nas rimčiausių ir nuosaikiausių 
lietuviškų laikraščių. Naujienų 
redakciniai straipsniai visuomet 
buvo man dieninės lekcijos, iš 
kurių teko daug kas pasimokin
ti, kadangi juose visuomet at
spindi aiški tiesa su tikrai šir
dingu įrodymu ir įvertinimu to 
ar kito dalyko. Skaitančiam nuo
latos Naujienas žmogui aišku, 
kad jų tikslas yra išdėstyti kuo 
aiškiausia kalbamus dalykus, o 
ne pravesti savoji politika su 
tam tikromis ambicijomis, kas 
pas visus mukų redaktorius 
lengva pastebėti, kai jie kraipo 
savo oponentų mintis ir dengia
si melu ir demagogija. Naujie
nos nuo šito viso pikto yra liuo- 
sos, ir dėlto joms priklauso kre
ditas.

mus. Naujienos suteikia patari- ky » t bolševikuojančių ele-
mų netik savo skaitytojams, bet 
ir savo priešams. Naujienos yra 
motina visiems darbininkams: 
kaip motina myli savo vaikus, 
lai p Naujienos myli visus darbi
ninkus. Naujienos nedaro taip 
kaip kiti laikraščiai, kurie užsto
ja “savuosius” ir purvina kito
kių pažiūrų žmones.

Kaip žmogui yra reikalingas 
maistas, kad jis galėtų dirbti 
sunkų dienos darbų, taip Nau
jienos yra reikalingos jo proto 
ir sielos patenkinimui; Naujie
nos lietuviams šiandien yra ge
riausias patarėjas jų kasdieni
niame gyvenime. Jos yra reika
lingos netik darbininkams. Jos 
reikalingos taipgi profesiona
lams, o ir biznieriai be jų nega
li apsieiti.

Taigi, mielas lietuvi, kad ir bi
jodamas pamėgink paskaityti 
jas per vienus metus. Paskui pa
matysi, kad jau nebenorėsi me
sti jas. Man kartais pasitaiko 
diena, kad Naujienos neateina. 
Aš pasigendu jų tuojau. Aš j ie
škau jų. Aš geriau einu gulti be 
vakarienės, nekad neperskaitęs 
Naujienų dienraščio, 
yra geriausias mano 
gydytojas, teisėjas.

Naujienos aplanko 
lietuvius visuose pasaulio kam
peliuose, kur tik jie gyvena.

Ha rbor ietis,
Indiana Harbor, Ind.

Naujienos 
patarėjas,

kasdienų

SIUSKIT PERT j*
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

mentų laikraščiai.
■I - Naujienos, stovėdamos tokio

je dvasinėje auktšumoje, susi
laukė nuožmių puolimų prieš 
save taip iš “kairės”, kaip iš 

i “dešinės” pusės. Priešai, nepa- 
diegdami su Naujienomis rim
tais argumentais kautis, grie
biasi plūdimų, koliojimo atskirų

■ asmenų, ypatingai dr-go Gri
gaičio. Tik užtenka prisiminti 
Strazdo-Jamonto avantiūra ir 
sielojimai prieš Naujienas.
o kur komunistai, klerikalai, 
tautininkai ir kiti? Juk visi 
jie dantimis griežia žiūrėdami į 
Naujienas.

Paėmę domėn Naujienų raš
tus, jųjų rėmimą kiekvieno nau
dingo darbininkams ii; lietu
viams sumanymo, nuožmias iš 
visų pusių prieš Naujienas ata-j 
kas, mes matome, kad Naujie
nos yra netik galva aukštesnės 
už visus kitus lietuviškus laik
raščius, bet ir petimis. Ir štai 
kodėl Naujienos yra populeriš- 
kos lietuvių visuomenėje ir lo
šia taip svarbių rolę. Nepaisy
dama Naujienų priešų zaunų, 
plačioji visuomenė, o ypač dar
bininkai, turi sveikinti Naujie- 
jienas, joms sulaukus dešimties 
metų sukaktuvių. į

Naujienos, kaipo dienraštis, 
per dešimtį metų augo ir bujo
jo. Linkėtina joms ir ateityje 
augti ir dar labiau bujoti. Nau
jienos pei* dešimtį metų vedė 
idarbininkus Markso nurodytu 
keliu. Lai jos veda juos ir atei
tyje tuo pačiu keliu. Lai gy
vuoja Naujienos ir jų idealas— 
Socializmas!

—Pasvirkainietis, 
Brooklyn, N. Y.

Reikia neužmiršti, kad per- 
I gyventas dešimtmetis buvo la
bai nepastovus audros laikas, 
kad kalbamuoju laiku kilo ka
ras, paskiau revoliucijos, o tai 
iššaukė didžiausias nuomonių 
peštynės tarp draugų. Bet Nau
jienos ir šitame, taip sakyti, gy
venimo verpete mokėjo suktis 
ir teisingai gvildenti dalykus, 
nors jų priešai iš visų pusių ug
nimi spiaudė ir varė visokias in
trigas, kad tik dikreditavus Nau
jienas žmonių akyse ir tuo bil
du pakirtus jų gyvenimų. Te- 
čiaus Naujienos pasidarė dar po- 
pulariškesnės žmonėse, nes jų iš
reiškiamos mintys atatiko tie
sai.

Ką turėjo Naujienos pergy
venti į dešimtį metų, gerai ži
noma yra tik tiems, kurie jose 
dirbo, kurie jas, taip sakyti, au
klėjo. Sunku ir atminti visus 
įvykius. O visgi yra žinoma, 
kad Naujienos daug gero atliko 
patarimais, kas galima daryti, 
o ko ne. Yra* juk žinoma, kad 
Naujienos buvo pirmos perser- 
gėtojos lietuviškos f visuomenės 
nuo visokių Bischofų, Harring- 
tonų ir jiems panašių ponų. Su
prantama, atsirado ir tokių 
žmonių, kurie persergėjimo ne 
paklausė. Jie g„.po šiai dienai, 
kaip girdėti, nusiskundžia, atsi
mena ir gailisi nepaklausę per
spėjimų.

O reikia atsiminti, kiek 
Naujienos priešų turėjo, štai 
buvo suorganizuota “Lietuvos” 
Bendrovė dienraščiui leisti; tik
renybėje tečiaus kalbamos ben
drovės tikslas buvo Naujienas 
apgalėti. Paskui atsirado “Ži
nios”. Jos irgi puolė' Naujie
nas, tik dėl savo silpnybės grei
tai dingo nebūtybėje. O Nau
jienos vis gyvavo. Nagi ir “Vil
nis”, — ir toji stengėsi 
bangomis
Jurgelionį ir Grigaitį nuo žemės

Trys šmotai užbaigti

$100 trijų šmotų miegamo kambario 
setas .............................................
Queen Anne išmarginimo, užbaigtas
Ainerikoniško riešuto medžio. Dreseris, 
ova ir spinta.
z $1.00 į savaitę — be palūkanų

9x12 be siliy vilnonis velvet divonas — didelis pasi
rinkimas Chiniškų ir oriental išmarginimu, specia- liai po ............  ,L $29

- Lengvais išmokėjimais

pasakyti 
Naujienoj

savo 
aiiij ienas,

NAUJIENAS 
Skaitykit ir platinkit

paviršiaus. Bet veltui dėje 
priešai pastangas. Naujienoj 
gyvavo. Negalima tečiaus už
miršti nė tų žmonių, kurie vadi
na save dvasiškais tėveliais. 
Kokių jie atakų nedarė prieš 
Naujienas4 Atsiminkime tik 
kunigų Makauskų. Vienok jis 
dingo, o Naujienos gyvuoju 
dar geriau, kaip kad jo laiku 
gyvavo, štai ir dabar dar vie
nas davsiškas tėvelis, matoma, 
nieko kito ir negali 
kaip tik tai, kad
esančios “bedieviškos”. Imkime 
kad i,r atsitikima su kunigu 
Brigmanu. šis kunigas nieko 
blogo nemanė, tik žinodamas, 
kad daugiau katalikų skaito 
Naujienas, negu “Draugų”, jis 
sumanė jiems gero biznio pada
ryti, įdedamas Naujienose pa
skelbimų. Na, kas čia blogo? O 
betgi kokį lermą sukėlė “Drau
gas”!

. Aš nuo... „savęs . sakau, kad
“šventas Draugas” žmonių neiš
ganys, tik pražudys.

Naujienos yra kitoks dienraš
tis, jos yra visuomenės dienraš
tis. Tegul gyvuoja Naujienos! 
Tegul dauginasi Naujienų skai
tytojai, o laikas parodys, kas 
laimės. —V. Briedis,

* Chicago, III.

A. R. JUNEVICZ
Laikrodininkas ir Juvelerius

Deimantai ir visokio išdirbimo laikrodžiai parsi
duoda už prieinamas kainas

4aou

$10.00 ir augščau

Su smagumu dar tenka pažy
mėti, kad Naujienų paramų iš
gelbėta LSS. nuo galutinos pra
žūties komunizmo bangose. Tik 
ačiū Naujienoms dalis lietuvių 
darbininkų nepateko į avantiū
ristų gaujas ir tuo pačiu laiku 
žymiai pagilino savo supratimu 
socializmo ir darbininkų klasės 

Į uždavinių.I
Kultūros ir meno srityje Nau

jienos žymiai prisidėjo raginda- 
mos lietuvių liaudį prie mokslo, 
padorumo ir apšvietos. Lietuvos 
tautiniuose klausimuose Naujie
nos visuomet pajiegė demokra
tijos teises paremti neaukleda- 
mos šovinistinio patriotizmo.

Pažymėdamas čia tik trumpai 
Naujienų dešimties metų gyva
vimo darbus, turiu garbės iš
reikšti jums, draugai, kuo šir
dingiausius sveikinimus, linkė
damas, idant jūsų tikslai ir jū
sų taip kiltas darbas vyktų atei
tyje kuo sėkmingiausia ir ilgas, 
ilgas metų

Nyrintieji geru namu.ir lotu South 
Sidėj, visuomet rasite pas mus geru 
bargenu. Pirmiausiai užeikite pas
mus.

809 W. 69 St., prie Halsted
Tel. Normai 4400-4401

Yards 0444 BouJevard 9264

CREAM
THE CREAM OF ALL CREAMS

49th Place and South Racine Avenue
f

Chicago

eiles!
Kaz. Liutkus, 

Baltimore, Md.

Wrist Watch nuo

H0.00 ir augščiai
Junevičiaus krautuvė yra viena iš seniausių, ant 
Bridgeporto. Visada suteikia teisingą patarnavimą

A. R. JUNEVICZ
3317 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2183

n



NAUJIENOS, Chicago, III.
— ........... . III » ....... - ..........—

šeštadienis, Kovas 8, 1924

AUKSO GRŪDELIAI
Rašo Med. Stud. Al. Margeris

Taip, 'bėgyje dešimties me
tų Amerikos lietuviai labai iL 
gą žingsnį pirmyn nužengė.

Linkėjimai ir patarimai.

vien preligento pareigas, taigi, 
jis ne privalo tik j vieną daiktą 
įsikibti ir jį visados dėstyti. 
Dienraštyj visokių įvairybių tu-

Didžioji dešimtmetinė “Nau
jienų šventė!

“Todėl”, girdi, “parašyk kokį 
šimtą-kitą žodžių apie Naujie
nas, apie saye, apie lietuvių gy
venimą ir progresą Chicagoje ir 
Amerikoje”...

Labai gerai. Parašysiu.
Tik “kokį šimtą-kitą”. Vadi

nasi, trumpai.
Dar geriau. Tai tik aukso 

grūdelius surašysiu, o pelus pe
ludėj paliksiu.

Ir užtat čia rašysiu tik apie 
keturis, taip sakant, didelius 
daiktus:

(1) Naujienas;
(2) Grigaitį;
(3) Jurgelionį; ir
(4) Amerikos lietuvių kultū

rinį stovj pirmiau ir dabar.
O apie menkesnius daiktus,— 

at, tegu kiti rašo. Kas man gal
voj...

NAUJIENOS
Tik padaryk geriau už kitus, o 

tau gyvenimas bus užtikrin
tas.
šiandie jau ne be žingine, bet 

šuoliais vienas kitą vejame. 
Katras pavejame ir pralenkia
me, tas laimime.

Tik kad ve šitame painių pai
nėmis išpintame gyvenime kitą 
pralenkus, reikia ką nors tokio 
nepaprasto, už kito geresnio sa
vyje turėti.

Tasai “nepaprastas”, tasai 
“už kito geresnis” kartu su ne- 
kuriais (tiktai su nekuriais) 
daiktais gema. O tai reiškia, 
kad kaip tokis naujas daiktas į 
šį svietą ateina, tai ir tasai “ne
paprastas”, tasai “už kito geres
nis” s^kiu su juo ateina.

Tai naturalė, arba prigimta, 
daikto ypatybė, — už vis ge
riausia ypatybė. Ji, mat, yra 
priežastimi daikto kovos už būvį 
laimėjimo.

Vadinkime dabar tą “nepap
rastą”, tą “už kito gęresnę/’ 
tiktai nekuriu daiktų prigimtą 
ypatybę: GALIA.

Ir laimingi, ir galingi, ir savo 
jėgomis kelią prasiskinantys ir 
visados pirmyn einantys yra 
tie, kurie į šį svietą ateidami, 
kartu ir galią lenktynes laimėti 
su savim atsineša!

Tai jų atsineštinis turtas, ku
riam nieko lygaus nėra.

Tai pamatas, ant kurio jie 
stovėdami, taip stipri esti, kad 
juo labiau žiaurios gyvenimo 
audros prieš juos siunta, tuo la
biau jie stiprėja ir tiktai malo
niu šypterėjimu savo priešinin
kams atsako.

O šitą visų geriausią ypatybę, 
šitą neįveikiamą galią lenkty
nes laimėti, — į šį svietą atei
damos NAUJIENOS atsinešė.

Tai brangiausias ir didžiau
sias Naujienų atsineštinis tur
tas.

Vadinasi, Naujienos gimė su 
galia: geriau už visus kitus pa
daryti.

Vadinasi, iš pirmos į šį svie
tą atėjimo dienos Naujienos at
sistojo ant stipraus pamato, 
ant kurio per visą dešimtį metų 
jos bestovėdamos, prieš baisiau
sias gyvenimo audras atsilaikė 
ir j pikčiausius savo priešų grū
mojimus tiktai malonia šypsą 
atsakyti reikalo tematė.

Ir vis tik todėl, kad į šį svie
tą ateinant, Naujienos atsinešė 
turtą, prieš kurį nieko lygaus 
nėra: padaryti geriau už visus 
kitus.

Naujienų kaimynai baisiai ši
to turto joms pavydėjo.

“Lietuvia” bandė Naujiemvi 
pralenkti. Bet kelyje pavargo, 
suklupo, ištroško ir mirė..

“Katalikas” tą patį darė. Ir 
jo lenktynės labai liūdnai užsi
baigė: pavargo, sugriuvo ir už
duso...

“Draugas” vijo ir veja. Bet 
juo labiau jis veja, juo toliau 
atsilieka.

“Laisvė” Naujienas vijosi. 
Bolševizmui užėjus ir žmonių 
protą praskiedus, “Laisvė” jau 
buvo bepradedanti šiek tiek ar
čiau Naujienų kulnis siekti; bet 
skystas bolševizmas iš žmonių 
proto išgaravo ir “Laisvė” dar

toliau, negu pirma, lenktynėse 
atsiliko.

Taigi, dabar nesikasykite pa
ausių ir nekamuokite savo pro
to, idant seną minklę išrišus: 
Kodėl Naujienos ir puikiai gy
vuoja, ir auga, ir bujoja, o kiti 
lietuvių dienraščiai mirti turėjo, 
o likusiuosius skursna kuono 
baigia visai užsėti?
"A t sakymas tiktai vienas tė

ra: Naujienos gimė su galia: 
geriau už visus kitus padaryti.

Ir todėl Naujienos, kaipo dien
raštis, visados buvo geresniu 
dienraščiu už visus kitus lietu
vių dienraščius.

Naujienos, kaipo dienraštis, 
visados davė savo skaitytojams 
geras, teisingas ir naujas žinias.

Naujienos, kapio socialistinis 
dienraštis, visados stipriai gynė 
ir išlaikė socializmo principus.

Naujienos, kaipo lietuvių kul
tūrinimo dienraštis, visados pa
mokinančių skaitymų įvalias 
turėjo.

Naujienos, kaipo lietuvių 
mokslinimo dienraštis, moksli
niais raštais, ypač pastaruoju 
laiku, bene tik visus lietuvių 
laikraščius toli pralenkė.

Tai didelė kiltų užduočių bei 
darbų krūva, kuriuos tik Nau
jienos nudirbti galėjo ir /galės, 
nes visa tai yra ŠVENTOS 
NAUJIENŲ UŽDUOTYS, KU
RIOS GIMĖ KARTU SU JO
MIS! Vadinasi, kaip Naujienos į 
šį svietą atėjo, tai ir šitas kiltas 
užduotis bei darbus su savim at
sinešė.

GRIGAITIS.
Grigaitis dar vis Naujienose 

ir su Naujienomis.
Tai ko-gi daugiau ir reikia?
Jis mokėjo į gerą kėlią Nau

jienas įstatyti ir išlaikyti tada, 
kada dar jos silpnesnėmis, men
kesnėmis buvo, tai mokės ir da
bar, kada jos jau nepalygina
mai stipresnėmis ir didesnėmis 
tapo.

Grigaitis, kaip idėjinio socia
lizmo (praktikinio dar nėra, nes 
nė viena valstybė pakol kas so
cializmo da nepraktikavo) pio
nierius, idealizavo socializmą 
kur kas sveikiau, giliau ir pa
stoviau, negu kuris nors kitas 
lietuvių socialistinis veikėjas. Jis 
savo idea'lingumą parodė kuo- 
stipriausiu pastovumu. Atsime
nu, apie 17 metų atgal aš dar 
tik vaikiščių būdamas girdėjau 
Grigaitį Paežerių mokykloj apie 
socializmą kalbant. Kaip jis bu
vo gatavas už socializmą savo 
galvą paguldyti tada, taipjau ir 
šiandie.

O tai buvo, yra ir bus Nau
jienoms labai svarbu.

Naujienos augo, stiprėjo ir 
bujojo ačiū grynai socialisti
niam protui jas vedant; augs, 
stiprės, bujos ir toliau, jeigu tik 
tas pats grynai socialistinis 
protas ir toliaus jas ves.

JURGELIONIS.
Ir Jurgelionis vis dar Naujie

nose ir su Naujienomis.
Ar ko dar geresnio galima 

dėl Naujienų šitame sviete su
rasti?

Atsimenu, keli metai atgal, 
kai dar Jurgelionis Naujienoms 
nevadovavo, bud/avo, nueini 
Naujienų ofisan, ir net koktu ir 
žiūrėti: tas ofisiukas mažytis, 
ir tas pats visokiu kamšalu ap
verstas, už dratais aptverto lan
gelio klerkas kiukso, — sar
mata ir sakyti. Bet štai atėjo 
Jurgelionis. Tuoj viską permai
nė, pertaisė. O šiandie, Nau
jienų ofisas atrodo, kaip ir ko
kis didmiesčio ofisas. Nueini 
žmogus, tai net miela.

Jurgelionis ir ant grynai biz- 
niškų pamatų Naujienas pasta
tė. Ir šiandie Naujienos yra 
tikrai vjenintėlis lietuvių dien
raštis, ką švariais ir gyvais biz
nio principais verčiasi.

Jurgelionis buvo bene pirmu
tinis, kuris pradėjo per Naujie
nas biznio pamokas lietuviams 
duoti.

Jurgelionis per Naujienas pa
skelbė ir išplėtojo labai kiltas 
Mokslo Draugų idėjas.

Yisa bėda su Jurgelioniu, kad 
jis perdaug šaltai į savo didelį 
talentą žiuri.

Puikioji Mūza bene tik jau vi
sai jo nebežavėja, kad ve dau
giau eilių neberašo.

Ir dailiojo rašto svarbiuo
sius dėsnius net per septynetą 
metų kažinkur užkišęs laikė!

Ar tai maža “velnių” reikia 
už tai duoti?

O toliau jis sako, kad “turbūt 
nebeteks man baigti”. (Skaity
kite Gyvenimą už Vasario mė
nesį, pusi. 16:).

Na, kada jau žmogus šitaip 
šneka, tai iš tikrųjų ne tik “vel
nių”, bet ir tiesiog lazdų jam 
reikėtų.

O kas-gi lietuvių dailiosios 
literatūros ir rašybos rumus 
išpuoš, jeigu tokie literatai, 
kaip Jurgelionis, ne tik naujų 
kurinių nepradės, bet ir pradė
tų nedabaigs?

Bėda su Jurgelioniu, kad jis 
šiaušiasi prieš visų lietuvių 
profesionalų priimtą dėsni, 
tai yra: jeigu paprastas darbi
ninkas dirba 8 valandas per 
parą, tai lietuvis profesionalas 
turi dirbti mažiausia 16 valan
dų per parą. Ir tai dar yra ga
na daug paprastų darbininkų, 
kurie puikesniais automobi
liais už profesionalus važinėja 
ir lietuvius inteligentus “bur
žujais” vadina.

O kaip tik Jurgelionis pra
dės 16 valandų per parą dirb
ti, tai tuoj mes gausime ne tik 
naujų eilių tomą, bet ir dailio
jo rašto svarbiuosius dėsnius, 
na, pagalinus ir biznio ir gy
vųjų reikalų apžvalgas.

Aš pats jau septyni metai 
kaip kas dieną mažiausiai 18 
valandų dirbu, — ir vis tik 
dar gyvenu. Tai kodėl ir kiti 
daug sveikesni ir stipresni — 
negali to padaryti?

Laukiame Jurgelionib prie 
Mūzos ir dailiojo rašto svar
biųjų dėsnių sugrįžimo.

Jis jau pertoli iš gamtos 
(prigimties) jam skirto kelio 
iškrypo. Atrodo, lyg paklydęs 
butų...

Kam-gi čia gali būti malo
nu, kada žmogus savo talentą, 
tartum, palėpėn užkišęs laiko, 
kad vorai turėtų apie ką tink
lus pinti.
Kultūrinis Amerikos lietuvių 

stovis prieš 10 metų ir dabar.' 
Čia pasakysiu tik tai, ką pat

sai gyvenimas mane išmokino. 
O jis štai ko mane išmokino:

Laike pastarų jų dešimties į 
metų lietuvių inteligentija, kny-, 
gos, draugijos, draugijų na
riai, laikraščiai, bizniai ir ap-( 
lamai lietuvių judėjimas ir 
kultūroje pakilimas, iš tikrų-j 
jų, šimtais nuošimčių paaugo, 
padidėjo ir sustiprėjo.

Smagiausia pažymėti’ tą fak
tą, kad bėgyje pastarųjų 10 me
tų labai daug lietuvių į moks
lo rūmą įėjo-, daug stambiais 
žingsniais linkui to rūmo eiti 
pradėjo, daug jau visai arti to 
kilto rūmo priėjo.

Ar reikia da geresnių lietu
vių kultūriniame gyvenime; 
ženklų ?

Linkint Naujienoms geriau
sio pasisekimo svarbias užduo
tis atlikti ir didelius darbus 
nuveikti, lyg ir norėtųsi vienas 
kitas patarimas duoti..

Man regis, kad ir šitokie V pa
tarimai galėtų Naujienų svei
katai išeiti:

1. Naujienas lietuviuose tir
ščiau paskleisti. O tai lengvai 
padaryti galima lietuvių laik
raščiuose įspūdingus skelbimus 
mainais dedant, "liktai tokie 
skelbimai turi būti gabaus pro-? 
to plunksna parašyti, kad jie 
į minios protą pataikytų. Skel
bimai turi būti gan dažnai 
keičiami, vadinasi, kas kelios 
savaitės reikia senus skelbi
mus naujais pakeisti. Mat, se
ni skelbimai yra išsekę, suvytę 
ir žmonių akį patraukiančios 
jogos nustoję. Jau pati žmo
gaus prigimtis reikalauja, kad 
vis naujus daiktus pamačius.

.. 2. Dienraštį kur kas tirščiau 
negu dabar iliustruoti. Labai 
daug žmonių yra, kurie daug 
geriau mėgsta paveikslus, o 
ne raštą, skaityti. Kodėl pavy
dėti jiems paveikslų? Reikia 
dienraščiui įpavu/ikslų iš politi
kos, istorijos, mokslo ir dailės 
sričių. Faktas yra faktu, kad 
kaip tik vienas didelis Chica- 
gos dienraštis pradėjo tirščiau 
savo puslapius iliustruoti, tuo- 
jaus ir kiti pasekė. Vadinasi, 
iliustracijos daug laikrašiui pa
deda.

3. Daugiau socializmo moks
lą gvildenančių raštų dėti. Tie
sa, tokių" raštų jau nemažai 
Naujienose tilpo, bet reikia gal
voje turėti ir tą faktą, kad žmo
gus tik per tankų pakartoji
mą teoretiniu^, daUykus išmoks
ta. Taigi, reįįsia tuos raštus 
(žinoma, kitais sakiniais para
šytus) dažnai atkartoti.

4. Būtinai reikia trumpų ir 
sklaindžiai skaitomų apysakai
čių. Lietuvoje jau ne be tie lai
kai, ką pirmiau, buvo. Dabagi 
ten ganėtinai yra žmonių, kurie 
net ir visai gerų apysakaičių 
parašyti sugeba. Kodėl nepa
kviesti į Naujienas rašyti?

5. Būtinai reikia sveikatos 
skyriaus. Visi geriausi dienraš
čiai turi sveikatos skyrų, tai 
kodėl ne Naujienos?

6. Reikia juokų ir šiaip jau iš 
gyvenimo smagių ir sujudinan
čių dalykėlių. Dienraštis neina

ri būti, šeimynos klausimai, 
etc. turi būti kartas nuo karto 
išjudinami, kad ve kerpėmis ne
apaugtų, kaip šiandie lietuvių 
gyvenime kad yra. t

7. Baisiai reikia iš muzikos 
ri vaidinimų srities raštų ir pra
nešimų dėti. Svetimtaučių dien
raščiuose, dailės M klausimams 
ytin didelės svarbos priduoda
ma. Kodėl ir mums lietuviams 
taip nedaryti? Daleiskime, 
daug yra iš lietuvių » muzikos 
ir gerų vaidinių mėgėjų. Jie 
dažnai nueina ir muzikos pasi
klausyti, ir gerų vaidinių pa
žiūrėti. Ar nebūtų gera, kad jie 
bent retkarčiais savo įspūdžius 
į Naujienas parašytų? Skaity
tojai gautų supratimo apie į- 
vykius dailės srityj. Tik ve rei
kėtų užkviesti juos tokį darbą 
dirbti.

8. Būtinai reikia mokslo raš
tų. Tiesa, jų Naujienose eina 
daugiau, negu kituose lietuvių 
laikraščiuose. Bet kaip šian
die tokie jau laikai, kad žmo
nės j ieškote j ieško mokslo raš
tų, tai ar nevertėtų da daugiau 
jų į Naujienas dėti?

9. Visai neatidėliojant Nau
jienos turi būti arba ir sekma
dieniais leidžiamos, arba šeta- 
dieniais padidintos. Sekmadie
niais daugiau nei kada nors 
žmonės turi laiko skaityti. Bet 
kaip dabar Naujienos eina, tai 
kartais subatos Naujienose tik 
skelbimus surasti galima. Vadi
nasi, kaip ateina nedalia, tai 
žmogus visai neturi ką skaity
ti. Kodėl neleisti Naujienas ir 
nedėldieniais arba bent jau pa
didintas subatomis?

10. Kad ir čia kažinkas butų, 
bet BIZNIO IR GYVŲJŲ REI
KALŲ APŽVALGA, tai bent 
vieną sykį į savaitę turi Naujie
nose tilpti. Kada lietuviai taip 
smarkiai, kaip . šiandie, aukš
tesnės kultūros siekia, būtinai 
reikia, kad jie daugiau ir pra
monės reikalus suprastų. Tokio 
supratimo lyąpjięnos ytin daug 
savo skaitytojams duoti gali, 
nes jos turi savo personale žmo
nių, kurie labai atatinkamai ga
li visa tai padaryti.

“APIE SAVE”
Sako, ir “apie save” parašyk.
Apie save rašyti, iš tiesų, 

kuomažiausiai smagu.
Todėl ir nerašysiu.

Halsted Music Shop
1242 So. Halsted St.

Gulbransen Trade Mark
Grojikliai Pianai nuo 

$295 iki $1000
Už pinigus ir ant lengvų išmo
kėjimų žemiausiomis kainomis, 

ateikite ir persitikrinkite.

Phonographai nuo
$35.00 iki $300

Naujausi Lietuviški Coiumbijos Rekordai
10 colių 75 centai

KOSTAS SABONIS, BARITONAS’ SU SMUIKU IR PIANA AK.
16000 P | beržyną eina Ona.

“ Atvažiavo sveteliai
JONAS RAMANAUSKAS, TENORAS SU PIANO AK.

16001 F švintant aušrelei. U
“ šeriai žirgelį.
Kostas Sabonis ir Jonas Ramanauskas yra gerai žinomi Lietuvių 

tarpe ir šios dainos yra viskas ką Lietuviai gali norėt. Jos danuo- 
tos su tikra Lietuviška dvasia, kadinet jaučiatės, kad esate atgal tė
vynėje, kur girdėjot šias dainas ilgi metai atgal. /
J. PLIENIUNAS IR P. LUŠNAKOJIS, KOMIŠKAS DIALOGAS'. 

*E7616 Sibyro< nelaisvėje.
U Lekcija ir biblijos. Lušnakojis.

KAS KIEKVIENAI MOTEREI REIKALINGA

Singer Siuvama Mašina
Naujos ir vartotos, žemiausiomis kainomis, 
lengvais išmokėjimais.
Senos mašinos pataisomos ir padaromos, kad 
siutų kaip naujos.
Darbas garantuojamas.
Pataisymas gerai atliekamas.
Mes turime mašinų dalis visų išdirbinių.

SINGER SEWING MACHINE CO,
4909 So. Ashland Avė.

Phone Yards 1954

1 T~-------------------------------------------*

Tel. CanaI 3051

Popular Clothing Co.
Namas gerumo ir patarnavimo.

Naujas pavasarinis atidarymas dėl siutų 
ir viršutinių kautų.

$25 ir augščiau

1228 So. Halsted St., Chicago

. ............ ..........» —

Yra Galima

Teters Shoe Store
Pavasarinio Atidarymo Išpardavimas
Vėliausių Madų Ceverykai
Del Vyrų, Moterų ir Vaikų
Pilnutėlis parinkimas
Modingiausių avalynių dėl 
Storų moterų, visuomet turime.

3415 So. Halsted St.

Įsteigtas 1896, Seniausia Ceverykų 
Krautuvė Bridgeporte.

Dėdės Šerno parašytos moks-* 
Jinės knygos jau keliomis lai
domis išėjo, ir vis tik nekuriu 
jau ir vėl nebėra, o nekuriu 
visai mažai teliko.

Knygomis ir lekcijomis apie 
per septynetą metų besivers
damas, praktiškai ^patyriau, 
kad daugiausiai lietuviai išper
ka mokslinių knygų, paskui 
aritmetikos, anglų kalbos ir 
lietuvių raštiškosios kalbos 
lekcijų. Tiesa, gal būt, kad? 
mano kostųmeriai yra tokie 
žmonės, kurie daugiausiai 
mokslo knygas ir lekcijas per
ka; bet kiek teko ir su kitų 
knygynų vedėjais išsikalbėti, 
tai ir jie beveik tą patį sako.

Svarbu ir tai pastebėti, kad 
laike pastarųjų 10 metų lietu
viai nemažai anglų kalbos pra 
moko. O tai yra raktas į gan 
aukštą Amerikos kultūrinį gy
venimą.

Sumažink pragyvenimo išlaidas
Perkant valgomus produktus iš

UNDERWOOD MARKET’O
2324 So. Halsted St.: (prie tilto)

Numažintos Rakandų Kainos

Swift Premmium Ham ............................... 22c 1b.
Swift Premmium Bacon ........................... r.... 26c 1b.
Fresh Pork Loines ...............     13c lb.
Beef Pot Roast.................................    11c lb.
Ali Steaks............................................ t......... 20c lb.

Teisingas, mandagus ir greitas patarnavimas. 
Trys lietuviai pardavėjai.

K. BLAUZDIS, Manageris,
J. A. MICKELIUNAS, Asst. Manageris.

DtTMfTJttU

Pigiai galite pirkti par- 
loro^ rakandus. Išmušti 
pliušu arba skūra setai 
į valgomą ir miegamą 
kambarį, pigiai.
Pečiai virimui ir apšil
dymui, garantuoti, kū
renami anglimis. Det- 
roit Jevvel, Garland, 
Moore, Alcazor, Eaurel 
ir kiti. '
Labai numažintos kai
nos ant linoleum, kar- 
petų, gramafonų ir 
pianų.

PAS Z. BASINSKI 
Rakandai, karpetai, kaurai, pečiai ir 1.1.

4541 So. Ashland Avė.
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REFLEKSIJOS Chicagiečių Lietuvių Giesme
(Keletas bruožų dėl Naujienų 10 metų 

sukaktuvių).
Rašo Kleofas Jurgelionis.

Valio, Lietuviai Chicagiečiai! 
Judėkime, krutėkime visi! 
Gyvenimą sutverkime sau naują 
Kad būt mus dabartis šviesi!

“And beita of blinding sand 
show cruelly

Wherc once the river ran.”
— R. Kipling.

1. f
Man smagu, kad nežymiai 

diena po dienos, metai po metų 
Naujienoms gyvuojant ir su 
Naujienų pagelba mažutėlė da
lele mano palinkimų ir geismų 
regėti lietuvių bendrą dvasią 
prakilnėjant tapo dalinai įvy
kinta.

Aš pats sėdžiu jau visą va
landą ir vis žiūriu į ežerą ir į 
jo šešėlius. Geltonomis dėmė
mis nusikloja ežeras, greit 
jos prabėgą vandens pa
viršium ir švelnutėm ilgom juo
stom pranyksta ties horizontu. 
Tad ežeras pasidaro kaip stik
linis, palšas, žalsvas, miglotas.

Urnai vejas pakįla, purto ma
no švarką ir nori nupiešti nuo 
galvos kepurę. Aš prilaikau 

ikepurę ir nepaisau vėjo. Tai vė-

Gyvensim čia kol dar gyvenam, 
Nors mums neaiški musų ateitis.. . 
Gal mus vaikai nebus į mus panašus, 
Tebun skaisti mus dabartis!

Akis jau savo kiek pratrynėm, 
Jau galim dirbt vieni sutartinai — 
Auginiam sau patiems didesnę garbę, 
Ką dirbam dirbkim tobulai.

2.
Gal aš pats kai kada užsikre

čia pykčiu ir fanatizmu, žinau, 
jaunesnis būdamas, ne sykį bu
vau pykčio ir fanatizmo pagau
tas. Bet tai blogas daiktas. 
Abudu, ir pyktis ir fanatizmas, 
yra tamsių žmonijos praeities 
amžių liekana, žmonės kitą syk 
mažiau susivaldė ir tuo žvilgs
niu buvo daug panašesni į žvė
ris. Ir dabar kada ušteri žmo-

jas ir nusiramina.
Aš inkvepiu oro pilnus plau

čius ir net’ikėtai suuodžiu jau
nutės žolės kvapsnį. A, tai pava
saris atbunda! Ir kažkas lyg no
ri atbusti manyje.

Vėl žiuriu į ežerą. Ežeras ties 
viduriu pasidaro žalsvesnis, prie 
horizonto atsiranda neaiški bal
sva juosta. Ar ne prieš audrą?

Noriu dar sėdėti ir būti vie
nas. Bet kažinkas traukia na-

Naujienos traukia, mus į krūvą, 
Naujienos musą duoda mums drąsos! 
Kitas tautas lengvai pralenkti galėsim, 
Vienybėj ctiprų's visados!

Respubliką čia savo tvertam,
Chicagoj vis dar busim kol kas bus, 
Tat savo trobą čia laikysim švarią, 
Kad būt gyvenimas gražus!

Gyvensim čia kol dar gyvenam,
Ką dirbam dirbsim viską tobulai, 
Augiitsim sau patiems didesnę garbę, 
Ir neatsiliks nuo mus vaikai!

gui kraujas i galvą ir akių gįs- 
lės išsitempia ir paraudonuoja, 
jis yra panašus į žvėrį, ir civi
lizacija tąsyk yra tūkstančius 
metų atstu i nuo jo. Ištikro, su
valdymas pykčio ir fanatizmo 
savyje yra sužmonėjimo ir ci
vilizacijos pirmutinis ženklais.

Aš džiaugiuos visu tuo, ką 
esu atlikęs per paskutinį de
šimtmetį pykčio ir fanatizmo 
sumažinimui kaip savo asmeny
je, taip rr asmenyse mano 
draugų ir viengenčių.

mo, atgal į miestą, kur visi 
kruta, bėga, rėkauja. Rodos kač 
bučiaus pasivogęs tą valandėlę, 
kad esu vienas, kad neesu tam 
sukuryj, kur kartu su kitais 
krutu, bėgu, rėkauju.

Atsikėliau, metu dar vieną 
greitą žvilgsnį į ežerą, ir greit 
neatsigrįždamas nueinu.”

Valio, Lietuviai Chicagiečiai!
Gerovę bendrą didinkim visi!
Gyvenimą sutversimi tobulesnį, 
Ir bus mus dabartis šviesi!

Siekti didesnių dalykų, jieš- 
koti, bandyti, lipdyti iš nebūto 
butą — tai mano gyvenimo lai
mė ir nelaimė. Gal būt turėčiau 
būti svieto keliautoju ir nuolat 
j ieškoti vis naujų nebūtų sri
čių. Bet bunu Chicagoje su chi- 
cagiečiais lietuviais. Ir kada aš 
siekiu pertol, man mano kaimy
nai chicagiečiai nuolat sako: 
“palauk!” O aš vis noriu su vi
sais chicagiečiais šokterėt į 
padanges.

6.
štai dar vienas Chicagos at- 

spindelis iš mano užrašų aštuo
netas metų atgal:

“Bėga traukinys po traukinio 
viršutiniuoju Chicagos geležin
keliu? Bėga ir mano traukinys, 
kuriame važiuoju. Prabėgame 
po šimtą namų į minutę. Kiek
vienuose namuose po kelias 
šeimynas gyvena, žmonės ra
miai sėdi kambariuose ir nepai
so, kad traukiniai bėga. O trau
kiniai vis bėga, skubia, bėga 
skubia.

Reikia skubint. Reikia sku- 
bint gyventi, reikia greičiaus 
važiuoti, kad mažiaus laiko 
praleidus kelionei, kad trum-( 
piausiu laiku juodidesnius plo
tus prašvilpus, kad kiekvieną

BALYS SRUOGA
Vienas žymiausiųjų naujosios 

Lietuvos poetų. Naujienų 
bendradarbis.

INŽ. STEPONAS KAIRYS
Lietuvos Socialdemckiatų Par
tijos pirmininkas, Seimo narys, 

Naujienų bendradarbis.

KIPRAS BIELINIS 
(Kunigas)

Lietuvos Seimo narys. Naujienų 
bendradarbis.

Chicago — čia geresnėj! ma
no gyvenimo dalis prabėgo ir 
gal pasibaigs... Svečias miestas, 
kur dažnai teko jausties tik pa
keleiviu nemielai priimtu į vieš
butį. O vienok žmogus jauti 
kokią tai jungę, kuri tave riša 
su šituo stock-yardų ir javų ele
vatorių centru, plačiai nusidrie
kusiu balingoje Michigano eže
ro pakrantėje.

5.
Savo archivo lakštuose randu 

užrašyta aštuonetas metų atjęal 
šios mintys iš Michigano ežero 
pakrantės:

“Sėdžiu prie ežero.
Ežero nesiliaujančiame ūžime 

ir šliuksėjime skęsta miesto bal
sai toli ir arti užpakalyje ma
nęs.

Paežere eina darbininl<as; jo 
švarko skvernai siekia iki kelių. 
Išlėto linguodamas jis eina kaip 
šešėlis. Jo nesigirdi,’ jis kaipir 
yra ir kaipir jo nėra. Praslinko. 
Jo nebėr. Nieko nebėr.

Tik ežeras blizga ir ūžia.
Jaučiu, kad esu vienas, nors 

arti ir toli užpakalyje girdžiu 
neaiškius miesto balsus.

Vienumas jaučiamas kaip tik 
gal dėl to, kad taip arti žinai 
esant pilną judėjimo miestą.

O neaiškus skystose miglose 
paskendęs ežero horizontas lyg 
kokiu ilgesiu pripildo sąmonę.

Kažinkas tokio yra atviram 
plotyje su jo tolimu horizontu. 
Visas ežeras taip vienodas ir 
taip vienodos jo bangos, o bet
gi kiekviena žmogystė atėjus 
pakrantėn ilgai žiuri į bangas 
ir į ežero tolį. Jau atitraukia 
akis, pasirengus eiti, bet ir vėl 
ir vėl atsigrįžta.

gyvenimo valandą didesniu 
vaizdų skaičium pripildžius, 
kad vienoj valandoj suėmus ir 
pergyvenus tiek, kiek seniau 
metai tesuėmė ir kiek tik metų 
bėgyje galėjai pergyVenti, rei
kia skubinti, kad vis turtinges
nių darius musų senąjį gyveni
mą, kad vis arčiaus prisivijus 
tolyn beskriejančią mintį, kad 
tarp užmanomojo ir įvykinamo
jo vis mažesnį darius tarpą.”

■ 7
Prabėgusieji dešimts metų, 

kuriais gyvavo Naujienos, daug 
atmainų padarė, daug iliuzijų 
sutriuškino. Musų įsivaizdini- 
mas žmonių ateities buvo daug 
“drąsesnis” dešimts metų atgal 
ir yra visai “bailus” šiandien. 
Mes nebeturime teiktinos sche
mos, kaip svietą sutvarkyti. 
Mes jaučiame, kad schemas ga
minti reikia palengva ir labai 
atsargiai.

8
Ateinantįs dešimts metų, — 

ai* gal dvidešimts, ar gal trisde
šimts, — turėtų mums atnešti 
kokį naują visuomenės gyveni
me idealą. Jis turėtų subręsti 
musų ir musų vaikų jausmuose 
ir smegenyse. Tąsyk męs ar 
musų vaikai vėl turėsime drą
sos, nes musų akys aiškiau ma
tytų ateitį.

Iki šiol visos pastangos įsi
vaizduoti žmonių ateitį nepasie
kė toliaus lordo More’o Utopi
jos, Bebelio socializmo ir Bog- 
danovo Raudonosios žvaigždės. 
Lenino Rusija siekė tų įsivaiz- 
dinimų inkunijimo, ir juos vi
siškai ir amžinai sudaužė, ir 
pati sudužo.

9
Mųsu gyvenimas yra tečiaus 

įsigijęs naujų galingų veiksnių. 
Dabartinis tyriamasis mokslas 
yra užvis galingiausias. Moksli
ninkų “klasė”, jei tik mokslinin
kai norėtų save klase skaityti, 
galėtų ir pavergti ir išnaikin- 
visą svietą. Ant laimės, vienok, 
mokslininkai stovi labai toli nuo 
“klasinių” supratimų. Jau pats 
mokslininkų darbo pobūdis tur
būt neleidžia jiems “klasiniai” 
galvoti. Jau turbut jų darbo 
“įrankiai” yra tokie, kad sutve
ria mokslininkų sąmonėje, in- 
dividualėje ir kolektyvėje, tik 
vieną norą j ieškoti tiesos, tik
renybės, idant tuo atsiekus vis 
didesnės žmogaus pergalės virš 
gamtos pajiegų.

10
Kada pyktis ir fanatizmas 

žmonėse mažėja, kada /prietarai 
menkėja ir nyksta, ! tarytum 
juodi ir raudoni debesiai nupūs
ti smarkaus vėjo, kada naujos 
spėkos, lyg nesitikėtieji rezer
vai, stoja- žmonijai ir žmoniš
kumui pagelbon, -— nėra abe
jonės, kad mes gal visai neužil
go pajusime naujos dienos 
brėkšta, visai nepanašios į musų 
senovinius įsivaizdinimus.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Dešimčiai Mėty Naujienų 
Gyvavimo sukakus

Dešimties metų Naujienų gy
vavimo sukaktuvės primena 
mena daug netik tiems žmo
nėms, kurie artimus ryšius tu
ri ir turėjo su Naujienomis, 
bet visiems Chicagiečiams ir 
net aplamai lietuviams, kur tik 
jie gyvena, nes tai yra pirmas, 
dienraštis Lietuvių kalboj, pir
mas ženklas musų kultūriško 
subrendimo ir, kas svarbiausia, 
pirmas dienraštis tokios pažan
gios pakraipos. /

Tegul bus man leista primin
ti keletą ruožų iš Naujienų gy
venimo. Laikas leisti dienraš
tį buvo parinktas tinkamas. 
Reikalavimai dienraščio buvo 
dideli. Man prisiėjo gelbėti iš
nešiotojams nuo pirmo dienraš
čio numerio. Pamenu tokią sce
ną. Keli vaikai su glebiais Nau
jienų eidami gatve šaukia: 
“Naujienos, pirmas dienraštis”, 
o tik ir girdėti iš visų pusių 
“duok man”, “duoka man”. Gi 
prie manęs pribėgę žmonės sa
ko: “Atneškite kasdien”. Dviem 
gatvėmis parėjęs užrašiau apie 
500 Naujienų prenumeratorių.

Naujienų dienraštis pasitik
ta su dideliu entuziazmu visų 
progresyvių lietuvių. Pasišven
timas, energija ir darbštumas 
Naujienų darbininkų ir šėrinin- 
kų pagelbėjo Naujienoms už
imti geriausias pozicijas. Pro 
gresyvi, b ne fanatiška pa
kraipa ir tinkamai prirengtas 
Naujienų turinis užkariavo vi

sus lietuvius. Trumpu laiku pa
sirodė kiti dienraščiai, bet jie 
negalėjo konkuruoti su Naujie
nomis, ir pagyvenę trumpą am
želį mirė.

Pinigiškai,- Naujienų pr'adžia 
buvo labai sunki. Bet ačiū 
tam naujieniečių pasišventimui, 
dėl kurio vieni dirbo už visai 
menką atlyginimą, o dauguma 
visai dovanai, Naujienos povai 
sutvirtėjo ir pasiekė tvirto biz
niuko ant plačios papėdes sto
vio.

Toks paęekmingas Naujienų 
bujojimas pagimdė joms priešų, 
kurie kerštu ir neapykanta va
dovaudamiesi kėsinosi net su 
griauti Naujienas. Bet Naujie
noms tai išėjo ant gero, padidi
no jų įtekmę ir galią

Naujienos paskutiniuoju laiku 
taip sustiprėjo, kad prie jų pra
dėjo glaustis ir kitos įstaigos, 
kaip “Aušros Bendrovė”, drau
gija knygoms leisti, —tvirčiau
sia ir didžiausia šios rųšies 
draugija Amerikoje; Mokslo 
Draugai” su savo laikraščiu 
“Gyvenimas”j “Naujienų spul- 
ka”, — gryna finansinė įstaiga. 
Suminėtos įstaigos yra suor
ganizuotos ir vedamos Naujie
niečių. Nors ir gyvuoja kaipo 
atskirai įstaigos, jos betgi yra 
labai tampriai surištos su Nau
jienomis.

Iš to, kas pasakyta aukščiau, 
matyti, kokią plačia dirvą ap
ima Naujienos, ir duok Dieve 
joms dar plačiau, dar tvirčiau 
bujoti ir susilaukti 100 m. ap- 
vaikšjiojimo.—V. Mišeika. '

Chicago, III.

Naujienos - progresyviy 
veidrodis

Kadangi aš neturiu jokių ki
tų ryšių su Naujienomis, kaip 
tik tokius, kad-esu jų skaity
tojas, todėl teisėjai šio rašinė
lio negalės primesti man pa
taikavimą davime kredito 
Naujienoms. Nosu ne istorikas, 
todėl negalėsiu aprašyti viso, 
ką N a 11 j i en o s yra davus i o s 
progresyvei Lietuvos išeivijai 
Amerikoje. Pastebėsiu tik tū
lus įvykius, kuriuose mano 
manymu Naujienos sulošė 
svarbią rolę.

[ 1. Kuomet Naujienos gimė,
tuo laiku klerikalai triumfavo 
visame smarkume, todėl Nau
jienoms nemažai teko energi
jos ir darbo padėti, ko! galą 
gale klerikalizmas tapo nugalė
tas ir progresyvu musų visuo* 
menės dalis pradėjo vadovauti 
visuomenintam judėjimui.

2. Naujienos atėmė pagrin
dą tautiškai-šovinistiniam agi
tatoriui, kuris mėgino sugauti 
lietuvišką visuomenę j šovinis
tinį tinklą. Tautiški šovinistai, 
nenorėdami pasiduoti, ar ker
što tikslu, susidėjo su klerika
lais, kad uždavus smūgį prog- 
revyvei lietuvių daliai ir Nau
jienoms. Bet ir čia Naujienos 
išėjo pergalėtojos, ką aiškiai 
parodo Lietuvių Diena 1916 
m. ir surinktų pinigų likimas.

| 3. Naujienoms susiginčijus
su “Kova” — V. Kapsuku dėl 
“tėvynės gynimo,” Kapsukas 
buvo supliektas. Kapsukas pa
skelbė kryžiaus karą Naujie
noms. Ir čia Naujienos išėjo 
pergalėtojos, nes paskutiniai 
pranešimai rodo, kad Kapsu 
kas kaltina Lietuvos valdžią 
tuo, kad ši atidavusi Vilnių 
lenkams.

j 4. Tūliems tuščiagalviams 
paskelbus, kad Rusijoj tuč tuo
jau galima įvykinti socializme 
tvarką, Naujienos pasipriešino 
įrod i nedarnos, jog Rusijoj są
lygos nėra, pribrendusios socia
lizmo tvarkai, už ką susilaukė 

[didžiausio nedraugingumo ir 
šlykščiausių kelionių iš komu-, 
nistų pusės. Tečiaus šiandien 
mato visi, kas tik nori matyti, 
kad Naujienos sakė teisybę. 
Tat ir čia Naujienos išėjo per
galėtojos.

5. Naujienos teisingai įverti
no komunistų darbius, kai įro
dinėjo, kad savo ardymo dar
bu jie patarnaus tik valdan
čioms klasėms. Ir čia kiekvie
nas mato, jog Naujienų teisy
bė buvo.

Kai kilo klausimas, ar eiti 
su miniomis, ar minios turi ei 
ti su partija, komunistai sakė 
kad jiems nereikia palšų mi
nių, kad jie išaugins revoliuci
nę jėgą skiepuose be minių 
Naujienos argumentavo, kad 
be minių revoliucija negalima 
nes stebuklų nėra, ir kad ko 
murtistai patys išnyks sklepuo 
se betupėdami. Ir Naujienos 
sakė šventą tiesą, nes keletą? 
išlikusių komunistėlių jau at
sidūrė buržuazijos glėbyje ii 
mokina buržujus “proletari 
nes” revoliucijos, kaip piragai 
mokino lapę suktinį šokti.

7. Klaipėdos prijungimo prie 
Lietuvos klausime Naujieno? 
irgi teisingai orientavosi pa 
skelbdamos obalsį: aukos ap- 
švietai!

Akyvaizdoje aukščiau sumi
nėtų ir daugelio nepaminėtų 
faktų, rodančių, kaip teisingai 
Naujienos gynė ir gina darbe 
žmonių ir abelnai progresyvūs 
visuomenės reikalus, aš negaliu 
susilaikyti nepasakęs dešimties 
metų Naujienų sukaktuvėms 
prisiartinus: Naujienos >— tai 
veidrodis teisybes progresyvei 
visuomenei kaip čia Ameriko
je, taip ir Lietuvoje!

Gyvuokite, Naujienos, skelb
damos tiesos žodį, nesilenkda- 
mos nė prieš vieną tamsybės 
apaštalą! —Pius Kaušius.

Detroit, Micb. 1
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Naujienos - geriausias 
lietuviy dienraštis

Bet žmonės laikraščiais jau esą 
apsidžiaugę.

Malonu, kad Naujienos ren
giasi išleisti jubilejinį numerį. 
Ir as norėčiau dėl to įvykio at
siliepti.

Mano supratimu*, Naujienos 
■♦geriausias lietuvių dienraš

tis visame pasauly. Visa bėda 
tik tame, kad dabar yra tokie 
laikai, jog žmonės “apsidžiau
gė” su laikraščiais, kitaip sa
kant, prarado įdomavimą laik
raščiais.

Musų mieste daugelis visai 
neskaito jokio laikraščio. Va
dinamieji pirmeiviai skaito sa
vo partijų ar grupių laikraš
čius, kiti konservatyviškieji 
elementai skaito Savo pakrai
pos laikraščius arba dienraš
čius.

Ir visgi, nors jie skaito, tu
rit? pasakyti, kad jie “apsi
džiaugė.” Ir štai faktas. Aš 
pats seniau turėjau “Naujie
nas,” “Kovą,” “Naująją Gady
nę,” “Moterų Balsą” ir “Kar
dą.” Kiti vietos draugai turėjo 
“Laisvę” arba “Keleivį.” .Se
niau, būdavo, jie vaikšto pri
sikimšę" kišenius 'laikraščių, ne- 
sisarmatydavo vienas kito, kad 
jie. skaito tą ar kitą laikraštį. 
Dar vienas su kitu pasimainy
davo. Rodos, viskas buvo taip 
gerai, kad geriau* ir nereikėjo.

Tik štai atvažiavo iš Škoti
jos misionierius Kapsukas. Ir 
prasidėjo piovynes tarp laik
raščių. Praslinko dar kiek lai
ko, ir pasidarė nebegalima su 
savo draugais ne susišnekėti. 
Iš pats nei nepasijutau, kaip 
apau “sociališdaviku,” t— tik 
odęi, kad skaičiau Naujienas.

Na, o kiti laikraščiai, kaip 
tad buvęs Moterų Balsas, ar 
)anaši jam, jie man netinka, 
lau jievj Maskvą traukia. Ne
tinka jie ir daugeliui kitų dar
bininkų. Ir jei kuris užsiprenu
meruoja juos, jis laiko tuos 
laikraščius kur nors ant lenty
nos kelias dienas, kol pagalios 
pažiūri ar nepažiūrėjęs išmeta 
laukan. Gi kišeniuose nešioja
ma angliški laikraščiai. O ir 
sueigose jau niekas laikraščių 
neskaito. Neskaito todėl, kad 
gėdijasi. Jei aš skaitysiu Nau
jienas,— busiu apšauktas “bur
žujumi.” O kitas, kuris skaito 
‘Laisvę, — bolševiku. Na, di
džiuma spiovė į laikraščius, 
nusikraustė į skiepus ir verda 
munšainą.

Laikraščius dabar musų ko
munistai siuntinėja nupiginto
mis kainomis, knygas pardavi
nėja už pusę kainos. Vienok 
įų niekas neperka. Pas mus, 
Montclloje , pereitais metais 
komunistinė AILIDLD per vi
sus metus tepardavė tik vieną 
knygą. Na, ir kas kaltas? Jie 
patys. Bet jie vis dar nesiliau'- 
ja šnieižę Naujienas. Tik bė
da jiems ta, kad argumentai jų 
yra padaryti iš melo, o Naujie
nų pozicija remiasi teisybe ir 
kulturingumu. Todėl komunis
tų šoviniai muša juos pačius. 
Aš tikiu, kad Naujienoms atei
na geresni laikai todėl, kad 
Naujienos kovojo si? kiekvie
nu blogumu, kuris tik darbi
ninkams darė blėdies.

Aš esu labai patenkintas 
Naujienomis, jų vedėjais ir re
daktoriais ir linkiu nuo savęs 
juo geriausio pasisekimo. Lin
kiu joms, kad kitą jubilejų, 
•dvidešimties metų sukaktuves 
jos apvaikščiotų būdamos dvi
gubai didesnės ir turėdamos 
keletą sykių daugiau skaityto
jų, kad nebūtų lietuvio, kuris 
neskaitytų Naujienų.

Antanai Barkauskas, *
Montello, Mase.
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UNĖ BAEICKAITĖ
Artistė. Buvusi chica gietė, dabar lošia kruta- 

miesiems paveikslams. i

Chicagos Lietuvių Artistai 
ir Dailės Mėgėjai

Bet tų artistų ir dailės mėgė
jų, kurie buvo paminėti trečioj 
šios Naujienų laidos daly, yra 
verti ir pilnai užsitarnavę pa
minėjimo ir šie chicagiečiai ar
tistai, kurie veikė ar vis dar te
beveikia scenoje:

Ksaveras Strumskis, muzi
kas, chorvedys, 1909 metais “Bi
rutės” chorą vedė. Dabar gy
vena New York e.

Stasys Šimkus, kompozito- 
rius-muzikas, “Birutės” ex- 
chorvedys. Chicagoje buvo 
tarpe 1916 ir 1919 metais. Pa
statė “Čigonus”, “Išeivį”, “Pa
baigą .svieto”— savo kompozi
cijos ir keletą kitų. Dabar yra 
Lietuvoje.

Bronius K. Balutis, buvo ge
ras komikas, atsižymėjo kaipo 
“Sabukas” “Kaminkrėty ir Ma
lūnininke”. Dabar yra Lietu
vos ministeris.

Simonas Danileviče, buvęs’ lo
šėjas, natūralūs žmogus, dabar 
niekur nesirodo; apart lošimo 
dar buvo geras choristas.

Antanas Visbaras buvo, buvo, 
lošė ir lošė, bet šiądien jam tik 
Real Estate rupi.

O. Visoekicnė, dalyvaudavo 
lošime apie 11—12 metų atgal; 
šiandien nėr žinios kur randasi.

Kastas Sabonis. Dainininkas- 
baritonas, muzikos mokytojas 
taipgi ir lošėjas.

Povylas B^aliorius, natūralūs 
žandaras veikale “Dvi Sesers”.

Kazys širvys-širvinskas, de
biutavo budelio rolėj “Nihilis
tai”: šiandie dar dalyvauja k^ip 
kur, bet pasidarė partyvus.

O. Makavieckaitė pagarsėjo 
Br. Vargšo veikale “Pirmi Žin
gsniai”. Kartą scenoje buvo 
sužeista, peršauta ranka; buvo 
gera lošėja: nėra žinios apie ją 
šiandie.

Jonas Augustinavičius genas 
savo rolėse lošėjas, dainininkas, 
buvo vienas iš pirmųjų lošėjų, 
šiandie mažai lošimuose daly
vauja. \ z

| Jonas Buragas. Vienas pir
mųjų dramos artistų, jos rėmė
jas, palaikytojas ir charakterin
gųjų rolių specialistas. Nors ir 
gyvena Chicagoje, bet Chicagos 
publikai nebesirodo.

Dr. C. Kliauga, Bepradedąs 
lavintis baritonas; žmonės sa-. 
ko, kad Dr. Kliauga daug dirbąs 
savo balsui.

Justina Mengelaite. Gera ar
tistė meilės rolėse. Pasižymė
jusi Roselande.
’B. Liudkevičhis. Vienas iš pir

mųjų lošėjų, pionierių scenos 
Roselande.

Marė Galinskaitė — Zolpienė 
lošėja, monologų sakytoja, da
bar pažymėtina ypata visuome-, 
niškam darbe, ypatingai Lietu
vos našlaičių šelpimo darbuotėj.^

Steponas Dilis, dainininkas, 
basas, chorų vedėjas, lošėjas; 
dar ir šiandie netingi pasirodyti 
publikai. - •

Antanas Ripkevičia pasižy- 
piėjęs “Timotejaus” rolėje.

Kaminskienė—Cicero buvusi 
gera lošėja ir monologistė apie 
8 metai atgal; šiandie nieko ne
veikia.

Kazys Jančius-Korniškas, 
debiutas Amerikono rolėje

Stasio Šimkaus veikale “Išei
vis”. Dabartiniu laiku randasi 
Los Angeles prie Lasky pavei
kslų kompanijos.

Stasys Turskis dainininkas, 
kompozitorius, savo laiku Chi
cagoje vedė kelis chorus. Apie 
jį daugiau nieko nesigirdi.

Antanas Lekavičius. Senas 
scenos darbuotojas ir visuome
nės veikėjas pasižymėjęs veika
le “Ant Dugno”.

Jonas Katilius, vienas iš pir
mųjų chorvedžių. Vienu metu 
jis net 8 chorus vedė, šiandien 
nesirodo niekur, įsigilinęs į par
tijas.

Juozas E. Bruževičius. Savo 
laiku lošėjas-komikas — dabar 
iptiekorius Waukegan, III.

Juozas Lengvinas. Daininin
kas, basso, muzikas. Dalyvavęs 
tarpe chicagiečių. Važinėjęs su 
anglų operetės kompanija. Butų 
gerai, kad Juozas dar pas mus 
daugiau pasirodytų.

J. KUZMICKAS-UKTVERIS
Monologistas-komiRas.

Butų dar daugiau galima pri
rašyti, bet kadangi vietos .visgi 
stinga, tai turėsime pasikakin- 
ti su šiuo kas yra paduota. Ka
da Naujienos dar padidės, tai 
bus galima netik jų vardus pa
duoti, bet net ir paveikslus jų 
įdėti.

Dar butų verta pažymėjimo:
Baltrus Šidiškis, Marė Janu

šauskaitė, Antanas Sidereviče, 
Antanina ir Monika Žemaičiu- 
tės, K. Paršiulaitė, Monkus. 
Mankienė, V. Klimavičaitė-AH- 
dįckienė, Vanda Mickevičiutė- 
Vilkevičienė, Antigeną Dundu- 
liutė, A. Grybiutė, J. Maura, J. 
Klevas, J. J. Petraitis, K. Vičas, 
T. Kislauskaitė, J. Mereckis, 
Ona Jakimiutė-Juozaitienė, K. 
Draugelis, J. Goštautas, Vitke
vičius, Vitkauskas ir daugelis 
eitų.

Dar yra daugelis, gerų lošėjų 
čia pat Chicagoje tebegyvenan
čių, tik vertėtų juos gęrai paju

MARE DUNDULIENĖ (Kalnų Duktė) 
Aktorė ir Režiserė.

dinus, kad jie atbustų ir sugrįž
tų atgal prie scenos ir dar duo
tų to dailės meno.

(Sąraše Artistų-mėgėjų tre
čioj Naujienų daly yra šios tai
sytinos paklaidos. Ten minima 
gabi aktorė O. Maliorienė, turė
tų gi būti Petronėlė Maliorienė. 
Taipjau vieton Adomo Mickevi
čiaus turėtų būti Adomas Mise
vičius).

--------------- i---------------

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

^lUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
Teprašo Lietuvosžmonesir 
taip pataria Lietuvos bankai

D, K. L GEDIMINO SKOLINIMO IR
BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Uždėta Sausio 9, 1909 
Ofisas 2342 South Leavitt Street 

CHICAGO, ILLINOIS
VALDYBA:

Prez. S. A. SZYMKEWICZ, Kas.
V. Prez. JUSTIN MACKIEW1CZ, Sekr.

DIREKTORIAI:
JOHN KROTKUS
JOHN GRIGAS
DEONIZ JANKEWICZ 
ANTON BUCHAS

JUSTIN MACKIEWICZ

MIKE JASNAUSKAS, 
FRANK CEFAUSKIS,

MIKE JASNAUSKAS
KRANK CEPAUSKAS
S. A. SZYMKEWICZ
JOHN KRŪMAS

ĮPLAUKOS:
Ant Akcijų ............... $151.857.17
Nuošimčio ................... $20,325.30
Komišino (primum) .... $1,983.00 
/Įstojimų .......................... $965.00
Perrašymų ........................ $47.00
Bausmių .......................... $254.09
Atmokėta paskolos $120,860.00
Insurance ........................  $315.83
Depositų ................... $140,615.00
W. S. S. ir Bonai ........... $920.00
Buvo kasoj ................... $2,046.23
Padėta ant atsargos

kapitalo ..................... $3,000.00
Padėta ant nuoš. Dėt...... $200.00

IŠMOKĖJIMAI:
Paskolinta ant namų ’ 

ir akcijų ..............$166,795.00
Užbaigta mokėti iš.

ištrauktų ............... $132,328.14
Uždarbis ii’ nuoš. iš

mokėta ................... $16,302.95
Insurance .....................   $84.14
Depozitų ..............  $117,908.91
Nuošimčio ..................... $1,231.05
Visokios išlaidos ........... $1,102.80
Alga ................................ $600.00
Spauda ir paštas ........... $155.00
Randasi Banko .’........... $3,680.54
Padalinta ant atsar-
• gos kapitalo ir nuoš. $3,200.00

Viso ............... $443,388.53
TURTAS: “

Paskolinta ant namų $355,500.00 
Paskolinta ant akcijų .. $8,635.00 
Nedamokėta ant akcijų $6,546.34 
Rakandai ........................ $278.00
Bankoj .......................... $3,680.54

0ID2IAUSIAS
PASiflĮNKiKAS

ftjuzikalTikii instrumentą nanjąuBios iidirbystfis: armoniką, koncerti
ną. skripkų, rekorefų visokioms kalboms, gramofonų ir auksiniu vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaiso m viską, kam kas reikia, 
* ypač oauzikoliMtus instrumentus ir prisiunčiam | kitus miestus 
kam ket reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halatod St., Chkago, IK.

Phone Boulevard 6369

P. Conrad Fotografas
3130 So. Halstcd St., Chicago, III.
Gerbiamieji mano draugai ir drauges, aš kreipiuos į jumis pra
nešdamas jums, kad aš kaipo seniausias fotografas, jau prakti
kuoju per penkiolikę metų ir aš galiu jums artistiškai darbą 
atlikti. Meldžiu visuomenes kreiptis į mano Studio su viso
kiais reikalais delei fotografijų. Aš jums padarysiu iš mažų- 
didelius ir sudėsiu jūsų giminės į vieną ir taip kitokius, kaip 
tai zei keliukus ir guzikus, špilkas, kolionikus, medalikus ir į 
kryžius parodinius ant kapinių ir kiekvienas, jeigu norėsit į 
Lietuvą galėsite pasiųsti savo giminėms tuos parodinius ir jie 
niekuomet nesuges ir per amžius stovės paminklas..

Muzikos ir Gražnos Krautuvė

OJLBRANSEN
VJlhe Tlegistering Piano

Kainos: $420, $495, $575, 
$650 ir $275.“ Pirmiau negu 
pijaną pirksite, ateikite, iš
girskite ir palyginkite 
GULBRANSEN su kitais 
pi j anais; tada pirksite tik
tai GULBRANSEN.

Vienatinė lietuviška krau
tuvė kurioje parsiduoda 
geriausi Player-Pijanai, 
Fonografai, auksiniai ir 
sidabriniai daiktai. Kai
nos čia žemesnės, pa
tarnavimas geresnis ne
gu kur kitur. Viskas čia 
parsiduoda parankiais, 
lengvais išmokėjimais.

žymus kritikai, muzi
kai ir autoritetai Eu
ropos ir Amerikos, visi 
kuoaukščiausia ates
tuoja Brunswick Fono
grafo gerumui. Kai
nos $45 iki $450

Lietuviški Piayer Pijano Voleliai
MUZIKA SU ŽODŽIAIS \ 

Kaina po $1.00 \
No.I 70 Ant Marių Krašto
69 Kur Bėga Šešupė. Sasnausko
G8 Kur Bakūže Samanota. Šimkaus
67 Prirodino Seni Žmonės. Petrausko
66 Oi Tu Jieva, Jievuže.' Petrausko
65 Ant Kalno Karklai Siūbavo
77 Strazdelis
76 Paukšteliui
75 Valu-Valuže
74 Atneša Diedas Kukulių Viedrą
73 Eisiu Mamei Pasakysiu
72 Mielaširdystė
71 Jausk ir Mylėk: Spragilų Daina
64 Esu Ant Šio Svieto. Žemaičio
63 Sudiev,Gimtine. Žemaičio
62 Kas Man Darbo. Žemaičio
61 Kas Nuramins Man širdelę, žemaičio
60 Laiškas pas Tėvelj. žemaičio

Emiilja Algminavičiute be
rods 1910 metais padarė debiu
tą Donutės rolėje veikale “Iš 
meilės”.

Une Babickai te. Vėlesnės ga
dynės gana įžymi scenoje ypa
ta. Gerų norų lydima sukurė 
Chicagoje dailės kursus, bet 
padirbėjus pavargo. Dabar, kaip 
girdėt, lošia New Ybrke kruta
niųjų paveikslų kompanijai.

A. a. Jonas Prušinskas (nusi
žudė). Vienas gabiausių, ge
riausių ir tragingiausių dramos 
artistų, lietuvių tarpe. Savo 
laiku įžymus, darbštus ir pasi
šventęs scenai asmuo. Jo galas 
buvo taip tragingas, kaip ir jo 
gyvenimas.

Juozas Bekampis dramos lo
šėjas, autorius “Exproprioci- 
jos”, dabar “biznio agentas “A. 
A. C. W. of A. unijos.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

'f'.:
$

SEVERAS

Išviso Turtas $374,039.88

Viso .......  $443,388.53
ATSAKOMYBĖ

Sumokėta ant akcijų $272,169.16 
Permokėta ant akcijų $3,075.69 
Nedamoketu ant akcijų $6,546.34 
Depozitų .......................   $51,569.69
Nuoš. rezervuotas dėl

depoz......................... t, $2,003.00
Atsargos kapitalas .... $6,723.00 
Uždarbis padalintas .. $32,037.35 
Uždarbis nepadalintas ... $516.25

Išviso atsakomybės $374,639.88
Rašykiljės j šią Milžinišką Draugiją, kuri auga ir teisingai 

patarnauja.
Pirkim nuosavybes. Per 15 metij "visiems išmokėjo ant parei

kalavimo ir išmokės.
Galima prisirayti, užsimokėti ir ištraukti kasdiena.
Draugija skolina pinigus tik ant pirmų morgičių, nariams 

už 116% komišinas. Draugija D. K. L. GEDIMINO yra po Ulinojaus 
Valstijos priežiūra.

Lietuviški Šokiai
No. * Kaina
93 Linksmi Berneliai. Polka ......................  $ .75
92 JšdykusMergaitė. Polka-Mazurka ...............85
91 Dangaus Grožybė. Valcas ................?.............85
90 Vierna Meilė. Valcas ..... ...... .k.......... ........  .85
88 Kauno Grožybė. Polka-Mazurka .................. 85
S'? Kvietkelė Lietuvos. Polka-Mazurka ...r... .85 
86 Raudonom Lupom. Polka   ............... .85
85 Mėlynom Akelėm. Polka-Mazurka ............85
84 Saldi -Meilė. Valcas .......    75
83 Kaip Linksma. * Pplka-Mazurka .............  .75
82 Linksmybė. .Polka ......................................... 75
81 Linksma Lietuvaitė. Polka ...........!.............. 75
80 Meilės Bučkis. Polka .................................... 75
79 Raudonais Veideliais. Polką-Mazurka ......... 85
78 Širdis ir Kvietkos. Valcas .............................85
94 žvaigždelių Lietus ........ ..................................... 75
75 Karvelėlis. Kaimo Polka ........... 75
72 Gegutės Valcas ...?............................................... 75
71 Balta Peteliškė . Polka ...........>.........................75

Nauji Lietuviški Rekordai po 75c.
1247—O kur buvai, dieduk mano. 

Vengriškas Šokis.
2393—Sveiki Broliai, Dainininkai. 

Ko liūdit, sveteliai.
2392—Jojau Dieną.

Saulelė Raudona.
3242—Oželis.

Mes Padainuosim.

3189—Motuž, Motuž. *
Oi Motute.

4474—Girtuoklio Metavonė.
Pasakos ir Stebuklai.

2395—Dėdienė Polak.
Bum-Čik-Čik, Mazurka

2651—Vilniaus Maršas.
Audra Mazurka

4914— Pulkim ant Kelių.
Likimo diena mums nušvito

4915— Darželj Alyvų. .
Jėzau, Kristau, Maloniausis.

16001—švinta Aušrelė.
Kam šeriai Žirgelį.

1600—Atvažiavo Sveteliai.
✓ Į Beržiną eina Ona. ,

26025—Mažas Yra Mano Stonas.
Sudiev, Tu brangi mano Tėvynė.

26021—Oi Žiba Žiburėlis.
Ant Kalno Karklai Siūbavo.

26020—Kur Bėga Šešupe.
, Lietuva, Tėvyne Musų.

26002—Eikit, Seniai j Kampus.
Šok, mergytę per virvutę.

26012—širdužė Valcas, Jaunimo šokis
Schuberto Serenada, kaina ’..................  25c

j-.

i.

ž 
(f

At)iTsepHšlę«.>s MosiTs

Vdriqįdiqas qbo ąiežli, i šberirųai 
ir lųiolųy odiąės lijos. \

KAINA 50c

tydlislęte p<>» dptTękprĮUs*

W.F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

z

Galima tapti nariu mokant Sekančiai:
12 c į savaitę
25c į savaitę
50c j savaitę

$75.00 įmokant sykiu
$100.00 Draugiį

ICO doi. po 11 metų 
100 dol. po 6% metų 
100 dol. po 3^ metų 
100 dol. po 4^. metų 

$1UU.OO llrauoji moka 4% (nuoš.) ir galima 
ištraukti" ant pareikalavimo.

Mokslas suČėdyti pinigus yra reikalingas vaikučiams. Taigi šita 
Dr-ja yra tam tikslui. Mokyklai uždirbti pinigus. Visi gali suče- 
dyti, tik reikia žinoti kaip ir gauti gerą nuošimtį. DRAUGIJA D. K. 
L. GEDIMINO tamstai pagelbės likti savininku namo. Nieko ne
laukęs prisirašyk if Dr-ja mokės tamstai. al£ą už tamstų pinigus, 
pridėk prie savo algos ir rasies turtingesnis kasdieną. Kiekvienas 
žmogus jieško geresnio darbo ale pamiršta, kad reikia pajieškoti' savo 

tcentams geresnio nuošimčio ir kad į saugią vieta juos padėjus taip 
visi sako. Taigi yra D. K. L. GEDIMINO DRAUGIJA Saugiausia, 
Didžiausia ir Tvirčiausia Chicagoje.

Randasi mokamų akcijų ......................................'........>............ 7,991
Narių yra .."..........................................................................   704

Didelis < pasirinkimas Waterman’s 
auksiniŲ plunksny, Parker’s ir 

Wahl’s “eversharp” paišeliu.
^4 karato deimantinis žiedas kaip ant 
paveikslo, 18 k. aukso, tiktai už $75.00. 
Kiti deimantai nuo $15.00 iki $500.00.

Branzalietinis laikrodėlis, kaip ant pa
veikslo, 14 k. balto aukso, lį) akmenų, 
specialė kaina $18.00. Kiti laikrodėliai 
nuo $5.00 iki $100.00.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III.
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KAROLIS POŽĖLA
Rašo K. Sėjikas.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Vos keli mėnesiai praėjo,! spėjo čeplinskls pasišalinti, 
kaip atvyko Amerikon Karolis | kaip Karolis jau ant matroso 
Požėla, o betgi lietuviams jis tąsosi-ritasi su kuo nors. “Čep- 
plačiai jau yra žinomas. Te-i iinskis,“ sako Požėla, 
ėiau visos žinios susiveda pricivo mane 
to, kad K. Požėla yra neįmano- dirbčiau 
mai vikrus ristikas, kuris Eu-1 kilnojimo, 
ienoje laimėjo vidutinio svorio ' sunkiosios 1 J J
pasaulio čempionatą greko-ro-' Vienok 
manų ristynių

Platesnių 
iki šiol dar 
nebuvo. O 
mikčiai tuo

stiliumi, 
inių apie 
ni 

tuo

v ra

vilkda- 
nuo matraso, kad aš 
prie sunkiųjų vogų 
Bet nors aš praėjau 

atletikos kursą, 
ristynės mane la

ibiau traukė.“ Matyda
mas mano patraukimą prie ris- 

?kur paskelbta D'^ių, čeplinskis, ant galo, ne- 
tarpu sporto : besipriešino, kad aš tuo sportu 

žu “geležiniu užsiimčiau.“ 
susido-; Nuo to laik 

šaut, ašLė-os triiimla

ras reikšmingas periodas K. 
Požėlos gyvenime. Paskelbia
ma karas. Požėla tiesiai iš Ry
gos olimpiados patenka į karo 
lauką, kur jam prisiėjo vargą 
vargti apie penkerius metus. 
Du kartu buvo sužeistas, ir už 
pasižymėjimą karo lauke gavo 
Šv. Jurgio kryžių ir Šv. Jurgio 
medalių. Taipgi gavo medalių 
už gerą važinėjimą kariniu au
tomobiliu. Paskutinius karo 
metus jis tarnavo oviacijoje ir 
buvo inž. Grigorjevo padėjėjas. 
Iš armijos 1915 m. ir 1916 m. 
jis buvo komandiruotas į Pet
rapilį, kur abu kartu laimėjo 

čempionatą.
Pasiliuosavęs iš armijos, K. 

Požėla apvažiavo visą Rusiją, 
Sibirą, Tolimus Rytus, Mandžiu- 
riją, Mongolija, Chiniją ir Ja
poniją. Kiekviename didesnia
me mieste jis sustodvao su bu
riu ristikų ir per kelias dienas 
rengdavo ristynes. Ką jam 
teko per tą laiką pergyventi ir 
matyti, žinoma, čia sunku su
rašyti. O pergyventi prietikiai 
buvo labai įdomus: sakysime, 
jis su savo dviem draugais jo
jo per tyrlaukį 18 dienų. Jiems 
taipgi mažu laivuku teko 10 
dienų plaukt Baikalo ežeru. 
Plaukti tuo laiku, l^ai iš kranto 
į juos buvo šaudoma... Bot ypač 
jis daug įdomių dalykų patyrė 
begyvendamas tarp puslaukinių 
žmonių apie Baikalą. “Tie žmo
nės“, sako Požėla, “yra labai 
svetingi ir geros širdies. Su jais 
tankiai geriau reikalas turėti 
nei su kai kuriais, taip vadina
mais, civilizuotais žmonomis.“

Kadangi Požėla yra labai gra
žaus kūno sudėjimo, tai gan 
tankiai jis pozuodavo paskilbu- 
siam skulptoriui Benuo Petra
pilio Dailės^ Akademijoje. Delei 
to įvykdavo kartais ir juokingų 
dalykų. Požėlos 
’o neįmanomas 
-raukdavo moterų
į visuomet sekdavo pulkas .gra
žuolių. Vienam juokų, laikraš
tyj tatai labai vaizdžiai nupa- 
,-akotą. ISsą viena. senuke L>c- 
žiurėdama į Požėlą pametusi 
^ivo dirbtinius , dantis, o jau- 

panclės, — tai kaip pete- 
skraidžiusios apie jį... 
su Požėla po Aziją važi- 
buvusis pasaulio čem- 
Martinovas, sveria s arti

Požėlai 
tekdavę 

nieku

gražumas ir 
vikrumas pa

akį. Paskui

ims i
■jai t

ir prasidėjo Po- 
Po trijų mene- 
Pcžela laimėjo

daugiau žinių j

kad truni- 
išleista K 

biogra fija 
formoje. Tai biografi

jai! turiu nemažai mė
sų rinkęs.. Ir dabar jau 

:k pasakyti, jog Pože
my venimas yra nepaprastai 

įdomus ir turiningas įvairių 
įvairiausiais prietikiais. Jis ge
rokai pasivažinėjo ’po pasaulį ir 
visako matė — šilto ir šalto, 
juodo ir balto. Bet apie tai bus 
jo platesnėje biografijoje pa
rašyta, o šį Kartą 
kiny iu r 
niu

1 bus

(iz.l

aš pasiten- 
aplamų ži- 

g v ve n ima.
l i?

sčiaus, Biržų apskričio. Jo te 
vas buvo gan turtingas ūkinin
kas. Jis pasiryžo savo sūnūs į
!!!(

didelis berniukas buvo, kai jo 
vyresnis brolis baigė farma- 
ceutikos mokslą ir apsigyveni 
Petropilyje. Vos 11 metų turė
damas Karolis nuvažiavo į Pet
rapilį. Pas ji gimė noras pla
tųjį pasaulį pamatyti. Jis vis
ką metęs stoja ant laivo dirb
ti ir plaukia į Finlandiją. Pa- 
vendravojęs ketvertą mėnesių

nebegali nurimti: jį 
vilioja platusis pašau- 
yvenęs tėviškėje ket

verius mėnesius, jis vėl išsi
rengė į Petrapilį. Petrapilyj jis 
pradėjo sportu domėtis. Ma
nau, įdomu bus skaitytojams 
sužinoti, kad išpradžių Požėla 
pasižymėjo ne ristynėniis, o ki
tos rųšies sportu. Jis buvo ge
ras bėgikas, atsisėdęs ant dvi
račio galėjo visokių štokų da
ryti, etc. žodžiu sakant, jis bu
vo abelnas atletas (all around 
athlete). Tuo pačiu laiku jis 
eme lavintis viename geriau
sių Petrapilio atletikos kliubų, 
kuris buvo paskilbusio sports- 
spėdavo čeplinskis pasišalinti, 
čeplinskis ryžosi iš Požėlos 
sunkiųjų vogų atletą padaryti. 
Mat, jam labai pasidabojo Po
žėlos gražus darbas. Bet mat- 
rasas Požėlą labiau traukė. Ne-

a jau

d, rislynčse. Praėjo dar pusantr 
. o mėnesio ir jis visos Rusijos 
ristikų ristynese laimėjo ant- 

.> vietų. Neužilgo po to Dor
pate (Jurjeve) įvyko Pabalti
ns krašto čempionatas. Po- 
ėla jau išeina pergalėtojas, lai- 
nėdamąs! pirmą viela. Dorpa- 

dalyvavo viso 36 ristikai. 
k anksčiau prieš tai Pože- 
jau buvo laimėjęs Petrapi- 
čempiono vardą.

mieste Kotko

e
•Ik
i 
i o

Finlandijos
‘/kandinavijos ir Pabaltijos ša- 
'vs surengė čempionatą. Daly- 
’auja ten ir Požėla. Pirmas 
rizas tenka jam ir dar dviem 
istikanf. Jie nepralaitnejo nė 
įenų ristynių. Jų gražus risty- 
iių būdas labai patiko žiurė- 
aiams. v

Nespėjo
?’i n landi jos
os Rusijos 

žėla ir čia

Požėla sugrįžti iš 
kaip prasidėjo vi- 
čenipionatas. Po- 

laimėjo pirmą vie-

Rusijos ristikai 
siunčiama į Vokietijos, miestą 
3reslau, kur įvyko pasaulinė 
paroda ir pasaulinis čempiona
tas. Rusiją atstovauja K. Po
žėla, M. Klein ir G. Bauman. 
Požėla nepralaimėjo ten nei 
vienų ristynių. Padarinyje Ru
sijos ristikai laimėjo pirmą, 
ketvirtą ir penktą vietą.

Pirmoje Kijevo visos Rūši
ms Olimpiadoje Požėla laimė- 
o pirmą vietą ir už tai gavo 
įuo caro pasižymėjimo ženk
lų.

Prie viso to bėgiu septyne- 
rių metų Požėla laike kliubo 
‘Sunitas“ čempionatą ir par 
skutimus ketverius metus prieš 
Rusijos apleidimą skaitėsi kliu
bo “Gerkules“ čempionu.

Neužilgo prieš karą Požėla 
dalyvavo Kopenhageno tarp
tautiniame čempionate laimė
damas ten pirmą vietą. Gi vien- 
noj (Austro-Vengrijoje) 
laimėjo pirmą 
čempionate už 
niką.

Karo išvakar®
ta antroji Rusijos olimpiada. 
Požėla laimėjo vidutinį ąvo- 
rio čempionatą.

Nuo to laiko prasideda ant-

Geriausi

jis 
prizą pasaulio 
ristynių tech-

Rygoj įvyks-

TOSIO

Kartu 
nė josi 
pi anos 
keturių šimtų svarų, 
su tuo galijotu tankiai 
susikibti. Martinovaįs 
budu negalėdavęs jo
Nėra reikalo sakyti, kad Požė
la atrodydavo prieš tą milžiną 
lyg vaikas. Martinovui supran
tama, pikta būdavo, kad jis ne
gali įveikti daug menkesni prie
šą. Ir kaip tik Požėla išsisuk
davo iš kiek pavojingesnės pa
dėties, Martinovas tuoj garsiai 
šaukdavę^: “Ach, ty babskij 
čempion!“ (Ak, tu bobų čem
pione!). Tai buvo priminimas 
to, jog Požėlai lengvai sekasi 
moterų širdis nugalėti... Ant 
galo, Požėlai įkyrėjo tų kom
plimentų besiklausyti. Tad jus 
sumanė iškirsti Martinovui 
šposą. Tapo surasta 350 sva
rų boba, kuri formaliai iššaukė 
Martinovą ristis. Visa buvo 
taip padaryta, jog 
noroms nenoroms 
prisiėjo priimti, 
tą bobą nugalėjo, 
pats įgijo bobų čempiono vardą. 
O publikai juoko buvo daugiau 
nei reikia. Po to įvykio Marti
novas jau nebavadindavo Požė
los “bobų čempionu“.

Pabaigoje pereitų metų Po
žėla atvažiavo į Ameriką. Iš- 
pradžių jis buvo sustojęs 
Seattle, o iš ten jau atvyko į 
Chicagą, kur ir dabar tebegy
vena. Amerikoje jis dar nei 
vienų ristynių nepralaimėjo.. 
Čia jis jau irgi publikos favori
tu spėjo pasidaryti, kadangi 
jis labai gražiai ritasi ir niekuo
met ristynių taisyklių nelaužo.

Spėjo Požėla ir priešų įsigyti, 
kurie lyg bobos visokiais plet- 
kais užsiima. Bet Požėla ne
kreipia į tai domės ir modamas 
ranka lyg nori pasakyti: “Vyriš 
kosios lyties bobos liežuvis ne 
botag’s,—man šonų nepra- 
plaks“.

Tai tiek šiuo tarpu apie Ka
rolį Požėlą, kuriuo Amerikos lie
tuviai taip labai susidomėjo.

Visa
Martinovui 
iššauki.mą 

žinoma, jis 
bet per tai

svoryje Pažėla laimės pasaulio 
čempionatą ir amerikonišku ris
tynių stiliumi. Reikia tik pa
linkėti, kad tatai kuogreičiausia

Nors neilgai Požėla dar tėra 
Amerikoje, bet jis jau spėjo 
pasižymėti ir tarp amerikonų. 
Laikraščiuose daug jau apei jį 
buvo rašyta. Rimtai pranašau-
jm, kad trumpoje ateityje savo įvyktų.

dalei'skit jai pasakyti jums, jūsų 
mes esame pasirengę patarnauti

Aldona Narmontaitė--šokėja
Aldona Narmontaitė, — pir

mutinė ir gal vienintelė lietu
vaitė klasinių šokių šokėja Chi
cagoje, pasirodė pirmą sykį 
lietuvių publikai prieš penkis 
metus žemaitės naudai sureng
tame vakare. Nors Aldona labai 
daug dalyvauja tarp amerikie
čių ir yra augštai savo profesi
joj iškylus; vienok tarp lietuvių 
pasirodo tik kokį vieną kartą i 
metus, galbūt dėl lietuvių nesi
rūpinimo remti savuosius me
nininkus, tair^ kad lietuvių pub
lika ją gana mažai pažysta.

Aldona pradėjo mokintis Ida- Narmontas gyvena 
simus šokius dar maža būdama. | netoli 50 metų, iš jų virš 40 mo
jau 17 metų ji jų lavinasi prie 

mišių mokytojų. Tšpi-adžių 
mokinosi privačiai,' paskui Chi-

viešose mokyklose, kur perlei
džia per savo rankas ...,150 mo
kinių į savaitę, taipjau duoda 
privatines lekcijas.

Ji be to sugabiai prirengia va
karų programus ir yra pati pa
rašiusi keletą pantomimų. Rei
kėtų, kad lietuviai jąja labiau^ 
susidomėtų, nes butų bloga, \ 
kad mes užmirštumėm savo ar
tistus.

cagos Musical Coilege, paskui metai atgal. Išpradžių Namon 
mokinosi ilgą laiką prie paskiL 
busių rusų baletų \ mokytojų, 
kaip Kosloff, Pavlejt — Oukrai- 
nsky ir k., taip kad ji gerai pa
žysta rusų baletą. 1921 m. ji su 
•pagyrimu užbaigė Chicago Nor
mai School of Physical Educa- 
tion visuose skyriuose ir su pa
sižymėjimu išlaikė Civil Service 
kvotimus, nors juose dalyvavo 
ir prityrę mokytojai.

Po to Aldona vienus 
mokino šokių
Chicagos parkuose 
vasaras vadovavo 
“camps“, kur ji jas lavino įvai
raus sporto ir gamtos šokių. Ji 
ten išgelbėjo dviejų mergaičių 
gyvastis ir gavo už tą atsižymė- 
jimus (medalius). ,

Dabar Aldona mokytojauja

metus 
ir gimnastikos 

ir per dvi 
mergaičių

tiene kokius penkis motus pra
leido rytuose, kur' organizavo 
pažangias draugijas, dalyvavo 
choruose ir dainuodavo lietuvių 
vakaruose; taipjau rašė eiles 
ir straipsnius į laikraščius, dau
giausia “Garsą“, “Vienybę“ ir 
“Lietuvą”, pasirašydama^ slapy- 
varde “Bonuta“. Abudu Nar- 
montai lošė pirmam lietuvių te
atre Chicagoje “Kova po Gruen- 
waldu“.

Narmontienė tą dvasią mo
kintis, lavintis ir veikti įkvėpė 
ir savo trims dukterims. Louise 
Narmontaitė yra žinoma veikė
ja, Aldona •— šokėja, o Isabella 
mokinasi muzikos.

Ateitis parodys ką šios trys 
mergaitės nuveiks.

—Amerikos Lietuvis.

s

P'-.-!----- | ~ PERMANENT.DĖSI JjUILL garages
Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais

Tai yra jusi) proga geram investmentui kad turėjus geriausiai pastatytą garad- 
žių ant jūsų pareikalavimo, mažai {mokėjus, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jis apsimokės jums ar Jus turite karą ar ne, nes renda užsimokės už jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti iš visų atžvilgių.

KAINOS
Vieno karo
garadžius

SEKAMOS:

$195.00
ir augščiau

, garadžius $260.00

P-lė Kudulaitę
Iš

The Stock Yards 
Savings Bank

si jauna panele, jusųkpačių tautos, yra svarbi nėrė 
tnusų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuvišku kalbantiems kostumcriains.

Ji remiasi visais turtais šio stripraus valstijinio banko. 
Ateikite i banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

prigimtoje kalboje, kaip 
jums.

The Siack Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

UZGANEDINIMAS ARBA PINIGAI GRAŽINAMI
SKAITYKIT ši LAIŠKĄ

WONDERFUL HOME REMED1ES' CO., (not tnc.)
c/o MRES. HELEN SCHYMANSKI, įsteigėja

1959 Cortland, kampas Robey St., Chicago, III.
GERBIAMOJI PONE:—

Apie pusė sausio, ač atėjau j jūsų ofisą sirgdamas viduriais, nuo 
stokos atgavimo kvapo, nusilpimo, galvos skaudėjimo, gestritis ir 
smarkaus širdies plakimo. Parsinešiau namo 2 butelius jūsų W0N- 
DERFUL HOME REMEDY į mėnesį laiko aš jaučiau geriau. Galiu 
dirbti darbą ir pasveikimas yra geras. Ačiū už tokias puikias pasek
mes, ir jus turite pilną tiesą paskelbti šį mano laišką.

Su pagarba MRS. ANNA HENDS.
Tai yra vienas iš tūkstančių užganėdintų vartotojų nrusų W0N- 

DERFUL HOME REMEDY. Tos geriausios GYDUOLĖS išvalo jūsų 
kraują ir pataiso visą organišką systemą. Taipgi geros nuo skaus
mų nugaros, galvos skaudėjimo, užkietėjimo vidurių, inkstų, reuma
tizmo, ir t. t.

Pardavinėjamos publikai iš lupų į lupas rekomenduojant per pas
kutinius trisdešimts metų su ABSOLIUTIŠKU PASISEKIMU.

Jei jus esate tikrai biednas, ateikite su tuščiu buteliu ir gaukite 
musų HOME REMEDY visai dykai. $1.25 už butelį miesto orderiams. 
$2.00 už butelį už miesto orderiams.

ATEIKITE I MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ DABAR

WONDERFUL HOME REMEDIES CO., (Not Ine.) 
Helen Schymanski, įsteigėja

Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sts., Chicago, Iii.

tų Chicagoj, kur per 25 metus 
užsiėmė liiznin. Jo žmona, Kla
re, atkeliavo Amerikon kokie 38

Narmontų šeimyna yra viena 
seniausių lietuvių šeimynų 
Amerikoj. Aldonos tėvas Louis

Amerikoj

Reumatizmas išgydomas
Paeina iki kaulų Persišaldymas prašalinamas. 
Tos yra labai pavojingos ligos, naikinančios svei

katą, stiprumą žmogaus, naikinančios energiją. 
Daugelio atsitikimų jos kenkia visam gyvenimui.

Skaitykite šį laišką:
T* oi o Chemical Oompuny, 

Chicago, 111.
Gerbiamieji: — Aš. esu 

labai dėkingas už jūsų 
gyduoles.' Jos padare 

daug gero mano motinai. Aš negaliu išreikšti min
ties raštu, bet jei susitiksiu asmeniškai, aš žinosiu 
kaip jums ačiuoti. Meldžiu atsiųsti vieną buteli Sa- 
pomentol, ir t. t. Su pagarba F. Greszkowiak, 
Philadelphia, Pa.

Tokie laiškai kalba patys už save, mes turime 
šimtus jų. Sekite jų pavizd| ir gaukite nuo musų 
gyduoles kurios pagelbės jums nuo reumatizmo b 
jus daugiau nekentėsite. Kuomet pasensite re> 
mutizmo negalima bus išgydyti. NEATIDĖLIOKI 
TE, BET PIRKITE ŠIANDIEN. Kaina didelio slo 
viko $1.50, mažo 75c. Klauskite jūsų aptiekoriav 
arba agento, arba rašykite tiesiai mums ir jus už 
mokėsite kaip atneš.

POLO CHEMICAL CO., 
2824 W. Chicago Avė., Chicago, Iii.

Reikia Agentų

patPARlO

tOMTfNTS ?

Sapomentol
''.AUCOHOk T«%

Polo Chemical Co. 
CHICA6OJU.

Prižiūrėjimas jusy akių
Yra labai svarbus dalykas

Tikras išegzaminavimas
Būtinai reikia datirti teisingą priežastį

Nauji Ofiso įrengimai
Labiausiai moderniško ir mokslinio pabudžio, ge
riausi kokius galima nupirkti už pinigus, suteikia 
man progą duoti jums geriausį akių prižiūrėjimą.

Mano kainos yra vidutinės
ir kiekvienas gali išmokėti iš savo kišeniaus

DR. P. O. PEEMUELLER,
OPTOMETRIST

1536 West 47th Street, Tel. Yards 1624
iraugščiau

Šis 2 karų garadžius pastatytas 
jūsų pąreikalavimui, visas nau- 

ixraateri- $30.00
ĮMOKĖJUS 

kitus į 12 mėnesių išmokėjimais

Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite 
dėl sutarimo su musų atstovu

Mes taipgi suteikiame visa materijai* dėl budavojimo garadžiaas, tik praleisda- 
mi hardwaro ir jys pasidarysite duris, mes suteiksime materljolfj dėl jų.

KAINOS YRA SEKAMOS:

Vieno karo garadžius t Dviejų karų garadžius 
$80.00 ir augščiau $100.00 ir augščiau

Už kitus pagal didumą.
visi) nauji) namų materljolų, lentas visokiems reikalams, 
stogų popierų, pliasterio lenteles, garadžių duris, sash, 
žema kaina.

NORTH WEST SIDE LUMBER CO.
Abe I. Lurya, Pres.

4440 W. North Avenue Albany 7800
Dastatome { visas dalis miesto ir apielinkČs

Atdara nuo 7 ryto iki 6 v. v. Nedalioj nuo 8 iki 1 vai.

Mes tarime savo jarde 
taipgi sienoms' lentas, 
roillwork, ir t. t. labai

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.

KODĖL?
, 1) — RYTAS —

2) — PIETUS —•
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą. 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St- Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Garsinkities “Naujienose
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Mikas Šileikis

Braižiniai
Mergos myli tiktai rožę, 
Da labiaus jos pumpurėlį 
Kai jaunystėj atsivožia; 
Nors viduj ir kirminėlis 
Tarp lapelių pasišliaužia... 

♦ * *
Tavo iupos—tiktai burtai, 
Susiburė-susikurė...
Kai nežemiškieji turtai 
Žmogui sielą apibėrė!

♦ * *
Pilkumėlis žemės mano, 
Vandenyje siauras takas, 
Išmatavęs nesugrįši...

♦ * *
Iš dangaus su ūkanomis v 
Palytėjus žiedą gelsvą, 
Priešais langą pasi jojai
Daug šmotelių sniego melsvo.

* * ♦
Mano meilė susirupus
Tavo išgąsčiui gesinti, 
Bet nė karto nepavyko. 

* * *
O močiute, kodėl tu suverpiai 
Mano gyvenimo siūlą 
Taip trumputį?

* * ♦
Saule, tu užteki skaisti, 
Laisdemos labiau kaisti, 
O nakty gal dar skaistesnė?

* * *
Knygos gyvenimo veidrodis: 
Teisybę parodot senam, 
O jaunam ir skaistų rytojų. 

* * *
Prisikimšęs kabaretas, 
Tenai linksminasi svietas 
Ir praeitį apgailauja...

* * *
Kiekviena gyvybė myli
Matyt saulės veidą, 
Ir beširdis akmuo saulei 
Apšvietus yra malonus...

M. GORKI Vertė J. Lapas.

BOLESLOVAS
(Pasakaitė)

Vienas pažįstamas man kartą 
pasakojo:

—Kada aš buvau Maskvoj 
sudentu, man prisiėjo netoliese 
gyventi su viena iš “tų”... žinai? 
Jinai buvo lenkė ir ją vadino 
Teresa. Aukšta, stipri briunė- 
ta, su tamsiais ir įdubusiais 
žandais, su dideliu ir storu tar
tum kirviu iškirstu veidu — ji
nai įvarė man baimę žvėrišku 
žibėjimu savo tamsių akių, Sto
ni baso balsu, vežėjo graibštu- 
mu ir savo rinkos prekybos mil
žiniška figūra.... Aš gyvenau
bėninge, o jos durys buvo prie
šais mano durų. Aš būdavo 
niekad neatidarydavau savo du
rų, jeigu žinodavau, kad jinai 
namie.' Bet tai, žinoma, pasi
taikydavo retai. Kai kada tekda
vo ją sutikti lauke gatvėj, kame 
ji šypsodavos teikia šypsą, kurią 
aš skaitydavau godžia ir ciniš
ka. Nekartą aš mačiau ją gir
tą su paniurusiomis akimis, su
sidarkiusią, besijuokiančią kaž
kokiu ypatingu juoku... Tokiuo
se atsitikimuose jinai man sa
kydavo :

—“Sveikas gyvas, ponas stu
dente!” ir kvailai kvatojo, sten
gdamosi pakreipti mano domę 
link savęs. Aš apleisčiau butą, 
idant išvengus tokių susitikimų 
ir sveikinimų, bet mano kam-Įtui 
barelis buvo toks mažytis, ta
čiau su dideliu langu, o toj gat
vėj nuolat buvo tylu... Aš ken- dėlė mano 
tėjau

—Bet štai vieną rytą aš ran
gaus ant lovos, stengdamasis 
rasti kokias nors priežastis, kad 
nėjus ant pamokų, — atsidaro 
durys ir ta nekenčiamoji Teresa 
baso balsu taria:

—“Sveikas gyvas, pons stu
dente!”

—‘(Ko jums reikia?” klausiu, 
žiuriu — jos veidas ^nusiminęs, 
prašantis... Jos veidas nepap
rastas.

—“Matote, ponaiti, aš jūsų 
noriu prašyti vieno dalyko... Jus 
man tatai padarysite!”

—Aš guliu, tyliu ir mąstau:
—Užmačia! Pasikėsinimas 

ant mano nekaltybės ir daugiau 
nieko!

—Laikykis, Egorai.
—“Man reikia, matote, laišką 

į tėviškę parašyti,” sako jinai 
maldaujančiai, tyliai ir bailiai.

—E, mąstau, velnias tave im
tų! Atsikėliau, atsisėdau prie 
stalelio, paėmiau popierą ir sa-
<au:

—“Ateikite čionai, pasisėski- 
;e ir sakykite kas rašyti..—”

—Jinai ateina, atsargiai atsi
sėda ant suolelio ir su kaltu 
žvilgsniu į mane žiuri.

—“Na, kam rašyti laišką?”
—“Varšuvos keliu, į Švenčio

nių miestelį, Boleslovui Kašpu-

—“Ką rašyti? Sakykite...
—“Mielas mano Bolesai... šir-

Tikriausis mano
mylimasis... Tegul gelbsti tave

Motina Dievo! Mano auksų šir
dele, kodėl tamsta taip ilgai ne
rašei savo vargstančiam balan
dėliui Teresai..-

—Aš tik-tik nepasileidau juo
kais. Dvylikos verškų ūgio, pū
do svorio kumštėm, juodu, tar
tum visą gyvenimą kaminus va
liusi ir nė kartą neSipraususiu 
veidu “vargstančioji balandėlė”! 
Kaž-kaip susilaikiau ir klausiu:

—“Kasgi jis, tas Liga?
—“Bolesas, pons studente”, 

pasakė jinai lyg įsižeidusi delei 
mano darkymo jo vardo. “Jis, 
Bolesas, jaunavedis, mano...

—“Jaunavedis?
—'“Kodėl ponaitis taip nusis

tebėjai? Argi aš, mergaitė, ne
galiu turėti jaunavedį?

—Jinai, mergaitė?!... Gerai.
—“Kodėl gi ne! Visko būna...

Ar senai kai jis yra jūsų jauna
vedžiu?...

—“šeštas metas...
Tegu jį! — mąstau aš. Na, pa- 

rašėva mudu laišką. Tokį, aš 
jums pasakysiu, malonų ir mei
lišką, jog aš pats sutikčiau pasi
keisti su tuo Bolesu, jeigu ko
respondente butų ne Teresa, o 
kas nors kita, mažesnė už ją.

—“Nuo pat širdies ačiū jums, j 
ponaiti, už patarnavimą!” pasa
kė man nusižemindama Teresa. 
“Gal būt ir aš galiu jums kuo 
nors patarnauti ?

‘ —“Nereikia, labai dėkuoju!
—“O gal ponaičiui marškiniai 

ar kelinės skylėtos?
—Jaučiu, kad tas mastodon

tas su suknia privertė mane 
rausti, ir gan trumpai pareiš
kiau, jog aš jos patarnavimo ne
reikalingas. Į

—Išėjo.
—Praėjo savaitė ir antra— 

Sėdžiu prie lango~ ir švilpauju, 
mąstydamas kaip atplėšti save 
nuo savęs. Liūdna, o oras blogas, 
eiti niekur nesinori, ir dėl ilge
sio aš užsiėmiau savaanalyzu. 
Tas irgi pakankamai liūdna, bet 
nieko kito daryti nesinorėjo. 
Atsidaro durys — ačiū Dievui! 
Kaž-kas atėjo... I

—“O ką, pons studentas neuž-1 
siima nė jokiu skubiu darbu?

—“Teresa! Gm...
—“Norėčiau ponaičio prašyti 

dar laišką parašyti..
—“Atleiskite... Bolesui?...
—“Ne, dabar jau nuo jo...
—“Ką-ą ?
—“O kvaila moteriškė! Ne 

taip aš, ponaiti pasakiau, atsi
prašau! Dabar jau, matote, rei
kia ne man, bet vienai draugei., 
tai yra ne draugei, o... vienam 
pažįstamam... Jis rašyti nemo-j 
ka... Jis turi mylimąją, tai aš 
ve... Teresa.., Gal būt ponaitis 
parašysi tai Teresai laišką? I

—žiuriu aš į ją — jos veidas 
liūdnas, pirštai dreba, kaž-ko 
nerimastauja — ir įspėlioju: I

—“štai ką, panelė, — pasa
kiau — jokių Bolesų ir Teresų 
jus neturite' ir visa tai meluoja J 
te. Plaktis prie manęs jums 
nevieta ir eiti su jumis į pažintį 
aš nenoriu... Supratote,? I

Jinai kaž-kaip nepaprastai i%| 
sigando susimaišė, pradėjo ant 
vienos vietos trypti ir ėmė juo
kingai kraipyti lupas, norėda
ma ką-tai sakyti, bet nieko ne
pasakė. Aš laukiu kas iš viso to 
išeis. Aš matau ir jaučiu, kad, 
rodos, biskį apsirikau, įtarda
mas ją noru išvesti mane iš ge- I 
ro kelio. • čionai, rodos, turėtų ] 
būti kas nors kito. j

—“Pons studente, — pradėjo h

jinai, ir mojusi ranka, skubiai 
nusigrįžo prie durų ir išėjo. Aš 
palikau su labai neramiu jaus
mu ant širdies, girdžiu — tren
kė jos durys, taip garsiai — 
supyko, matomai, mergaitė... 
Pamąsčiau ir nusprendžiau —» 
eisiu pas ją ir, pasikvietęs plo
nai, parašysiu*viską, kas jai rei
kia.

—Įėjau stubon — matau, ji 
sėdi prie stalo pasirėmusi ir 
galvą rankomis susispaudusi.

—“Klausykite,
—Visada, kai aš pasakoju šią 

istoriją ir ateinu iki šios vietos, 
man pasidaro baisu ir nejauku... 
kokia tai kvailybė! Taip-p... >

—“Klausykite, '— pasakiau.
—Jinai pašoka iš vietos, eina 

prie manęs kraipydamą akis ir 
padėjusi rankas man ant pečių 
ima ^šnibždėti, teisingiau — 
skambinti savo basu:

—“Nu ką-gi? Nu? Taip! Nė
ra jokio Boleso, nėra... Teresos 
irgi nėra! O jums kas? Jums 
šunku pavadžioti plunksna ant 
popieros, taip? Ak, jus! Ir dar 
toks... baltutėlis! Nieko nėra, 
nė Boleso, nė Teresos, tiktai 
,viena esu! —Nu ką-gi, nu?

—“Pavelykite, — pasakiau 
sujaudintas tokiu priėmimu, 
kame dalykas? —; Boleso nėra?

—“Taip, nėra! Tai kasgi ?
—“O Teresos — irgi nėra?
—“Ir Teresos nėra! Aš Tere

sa !
—Nieko nesuprantu! Išplo

čiau akis prieš ją ir prašau nu
spręsti kurs mudviejų išėjo iš 
proto. Jinai nuėjo atgal prie 
stalo, pasinaršė tenai, atėjo 
prie manęs ir rūsčiai pasakė:

-7“Jeigu jums jau taip sun
ku buvo Bolesui parašyti, tai 
štai jis, jūsų laiškas, imkite! O 
man-ir kiti parašys...

—žiuriu — mano rankoje Bo
lesui rašytas laiškas. T-fu!

—“Klausykite, Teresa! Ką vi
sa tai reiškia? Kam reikia kad 
kiti rašytų, jeigu aš.ve parašiau, 
o

L. NARMONTAITĖ
Lietuvių Moksleivių Susivienni- 

jimo Amerikoje Centro 
Pirmininkė.

ir tokia, kokia ją gamta sukurė, 
—nieko nebuvo dirbtino...

Juodu ilgą laiką sėdėjo prie 
upelio ir gerėjoši gamtos gražu
mu. čia juodu pamiršo kasdie
ninius vargus ir jautėsi esą lai
mingais ant visados. Bet taip 
jiems besvajojant urnai persi
mainė oras: skaisti saulute pa
sislėpė už debesų, pąsirodė juo
das debesys ir pasigirdo griaus
tinis. Tai buvo jaunuoliam pri
minimu, kad juodu turės apleis
ti tą upelį, paukštelius ir zirze
nančias museles, kurios skraidė 
lyg nujausdamos prisiartinan
čią audrą. Jiems buvo sunku 
skirtis su tuo dangiškuoju mo
mentu. Jie vįs sėdėjo ir nesi
skubino keliauti iš ten, vilkino 
laiką lyg nieko nepaisydami.

Akies mirksniu žaibas sušvy
tavo, sutrenkė griaustinis, juo
du skubiai apleido tą puikų upe
lį ir kalbėdamiesi apie taip sma
giai praleistą valandėlę skubino
si namų link. —Ig. Perminąs.

Kalbėti sausa teorijos kalba 
nepakanka. Reikia pasakyti, 
kad reikia mums iškelti dail. 
A. žemaičio kūrybą į visuome
nės akis, kad netik lietuviai 
estetai, dailės ir meno mėgėjai 
galėtų reaguoti jais, bet ir sve
timtaučiai įvertintų Lietuvos 
kulturinį stovį.

Dail. A. žemaitis yra augęs ir 
m i tęs lietuvių atmosferoj. Ta
tai jo kūrybos dvasia yra gry-

as

as

troškimu jisai laukia saldaus. 
Prisidengę savo senovės gerada
rybe ir žiūrėdami viens į kitą 
per sausprendybės ir sautikry- 
bės durnus į savo visišką neklai
dingumą, mes . to nesupranta- 

' me...
Į —Išeina gana kvaila ir... gai
lestinga. Pasikeikite, puolę žmo
nės.. . O kas tie pu!olę žmonės? 
Pirm visko—žmonės, tas pats 
kaulas, kraujas, ta pati mėsa ir 
tie nervai kai ir musųr Apie tai 
mums pasakoja per amžius iš 
dienos į dieną. O mes klausomės 
ir... velnias žino kaip visa tai 
paiku! Argi mes jau visai ap- 
kurtome nuo garsių gumaniz- 
mo pamokslų ?... Tikrenybėj 
mes patys irgi puolę ir, atleis
kite, dagi labai giliai puolę žmo
nės... į prapultį Visokios sauma- 
nybės ir sausprendybės apie 
viršenybę savo nervų ir proto, 
palyginus protą ir nervus tų 
žmonių, kurie mažiau gudrus 
negu mes, blogiau moka nuduoti 
gerais, negu mes nuduodame. 
Taip visa tai sena, kad gėda ir 
pasakoti... Labai sena...taip!

Dali. A. Žemaitis
Del jo paveikslų parodos.

nai lietuviška ir jis ją, be 
moka išreikšti. Jis svajoja pa
vesti savo kūrybą lietuvių tau
tai ir lietuviai ypač amerikie
čiai, turi auksinę proga dabar 
surengti jo paveikslų parodą.

Gal butų vienas iš praktiš
kiausių būdų, tai sukūrimas 
Dailės Draugijos arba tam tik
ro komiteto, kuris rūpintųs dai
lininko A. žemaičio ir kitų, pa
veikslus arba skulptūrą siųsti į 
parodas per visą Ameriką ir k t. 
Galėtų surengti prelekcijas 
dailės ir meno srityse.

Į Dailės Draugiją galėtų pri
klausyti netik dailininkai, dai
lės studentai, bet ir visi žmo
nės, kurie remtų lietuvių labui 
dirbamą kultūros darbą.

—Dai!. Mikas Šileikis.

bėjo,

ir

jus jo nepasiuntėt?
—“Kur?
—“Ogi jam.. Bolesui.
—“Bet juk jo nėra!
—Tikrai nieko nesuprantu!

I Liko tiktai nusispiauti ir išeįti.
Bet j inai pasiaiškino:

—“Ką-gi? — piktai prakalbė
jo jinai — nėra jo, taip ir nėra! 
Jinai išskėtė rankas lyg nesu
prasdama kbdel jo nėra.

—“Man gi norisi kad jis bu
tų... Argi aš ne žmogus, kai ir 
visi? Suprantama, as... aš žL 
nau... Bet juk niekam nėra 
skriaudos, jeigu aš jam rašau...

—“Atleiskite — kam?
—“Nagi Bolesui!
—“Bet juk jo nėra?
—“Ak, Jėzus-Marijal Nu

kasgi, jei nėra, — nu? Nėra, bet 
išrodo kad yra!... Aš rašau jam, 
nu, ir išrodo kad yra... O Teresa 
—- tai aš, ir jis man atsako, o 
aš atgal jam...

—Aš supratau... Man pasida
rė taip skaudu, taip neramu, 
taip kaž-ko gėdinga. Prieš ma

ine už trijų žingsnių gyvena 
i žmogus, kuris neturi ąnt žemes 
nieko, kas galėtų atsinešti link 
jo meiliai, širdingai, ir tas žmo
gus įsivaizduoja sau draugą! į 

-—‘‘štai jus man parašėte Bo
lesui laišką, o aš jį daviau kitam | 
perskaityti, ir kada man skaito, 
aš klausau ir manau, kad Bole
sas yra! Ir prašau parašyti laiš
ką nuo Boleso Teresai... man. 
Kada tokį laišką man parašo ir|dančių apie krūmelius, 

įskaito, aš jau visai manau, kad 
Bolesas yra. Ir delei to man len
gviau gyventi... ,

—Tegul velnias ima! Ir nuo 
to laiko aš nuolat pradėjau ra
šyti du kartu į savaitę laiškus 
Bolesui ir atsakymus nuo jo Te
resai. Gerai aš rašydavau tuos 
atsakymus... Jinai, būdavo, 

[klausosi ir verkia... tokiu basu 
ji verkė. Ir delei to, kad aš iš
šaukdavau ją laiškais nuo jos 
įsivaizduoto Boleso, jinai užtai
sė jnan visas ^nosinaičių, marški-1 užlipti ant aukšto 
nių ir visur kur skyles... Vėliaus paskui ir pats užšoko ant jo. 
už kokių,trijų mėnesių po šios Čia jie matė daug geriau, daug 
istorijos, pasodino ją už kaž-ką skardžiau skambėjo paukštelių 
kalėjiman.O dabar jinai vei
kiausia yra mirus.

Mano pažįstamas nukratė pe
lenus nuo papiroso, susimąstęs 
pažiurėjo į dangų ir baigė:

—Taip... Kuo daugiau žmogus 
kancįo kartaus, tuo didesniu

Prie Upelio
kartą

tai

Vaikinas ir mergaitė 
sutarė eiti pasivaikščiot. Diena 
buvo graži, skaisti, saulutė švie
tė, lengvas vėjalis pureno med 
žiu lapelius .ir gėlių žiedelius. 
Jaunuoliai linksmai keliavo 
džiaugdamiesi gamtos gražumu.

Jų pasivaikščiojimas tęsėsi 
apie valandą laiko ir buvo ma
lonus. Jie apleido miestelį ir 
ėjo keliu per laukus, kur javai 
žaliavo, dobilai žydėjo ir kur- 
nekur stūksojo butai. Jaunuo
liai žingsniavo tolyn net nepaju
to, kai užėjo mažą, tiltelį, kur 
juodu ir sustojo, dairėsi tai į 
vieną, kitą pusę. Apylinkė iš- 

Irodė stebėtinai graži. žemyn 
pažvelgus matėsi sriauniai bė
gąs upelis. Tas upelis vyliojo 
juodu arčiaus prisiartinti, pa
braidyti po tyrą vandenėlį, pasi- 

I džiaugti juo. Pagalios vaikinas 
mergaitei sako:

-^Žengkime arčiau prie upe
lio — taip juodu ir padarė.

Juodu nuo tiltelio nulipo že
myn, priėjo prie upelio ir ilgai 
stovėjo žiūrėdami vandenin, ku
ris buvo sriaunus ir seklus. Ma
tėsi daugelis mažų žuvelių nar- 

šildan- 
| čiųsi prieš saulės kaitrą apie 
pakraščius. O upelio pakraščiai 
gražiai apaugę karklais ir kvė- 

Įpenčiais žolynais. Vėjaliui pu
čiant karklai lenkė savo šakeles 
ir sveikino upelį.

Jaunuoliai būdami ant kranto 
negalėjo užmatyti viso to gam
tos gražumo, todėl jie sutarė 
lipti ant akmenėlio, kuris, stovė
jo viduryje upelio. Vaikinas 
atsargiai mergaitę prilaikyda
mas už rankos pagelbėjo jai 

akmenio, o

Man, kaipo dailininkui, gal 
nepriderėtų rašyti, ką jus že
miau skaitysit, bet darad todėl, 
jog žinau, kad niekas kitas tai 
nepadarys.

žodžiu sakant, dailininkas 
prisitraukia mus į save, atida
ro musų dvasios gelmes ir ne
drąsiai į mus prabyla:

“Raginamas dailės mėgėjų 
surengti Chicagoje mano pa
veikslų parodą, kas galėtų bū
ti naudinga ir tautos žvilgs
niu”—
Kaip čia giliai atjausta silu- 

ečių, minčių, norų ir siekimų 
vienybė. O platus smulkme
nų išskirstymas priklauso* nuo 
jūsų, gerbiamoji visuomene!

žmogus reaguoja pasauliui 
keleriopai: grynąja mintimi, 
etikos bei estetikos mąstymais 
ir tikybos gyvenimu, šitie re
akcijos budai galima pavadinti 
keliomis pasauliožvalgos rųši- 
mis, kurias mes pergyvename 
mintimis, estetikos, etikos arba 
pagaliaus tikybos jausmais. 
Kitaip sakant, įspūdžius, mums 
pasaulio daromus, skirstome ir 
dėstome sintėzėn. Dėstome ne 
vien tik mintimis, bet dar pasi-l 
šaukiame pagalbon savo etiką, 
estetiką ir tikybos skonį. Tiky
bos skonį mes vadiname įgautą 
savo sielon visą išvirščiai musų 
jaučiamą pasaulį. Mums ateina 
pagalbon estetai ir duoda nuro
dymus į platesnę pasauliožval- 
gą, etikos mokytojai — žiuri 
mums į akis kaskart su plates
niu, gilesniu dvasios gyvenimu, 
o mes atjaustą gamtos dvasią 
bei grožę išrodome dailės for
moje. [

Yra daug estetų kurie nori, 
kad dailininkai rodytų jų pačių 
pergyventus jausmus ir jiems 
suprantamą estetiką. Bet daili
ninkas labai dažnai atspėja ne
tik garsiųjų estetų jausmus, bet 
ir visos tautos. Imkime gerb. 
dailininko A. Žemaičio (Žmui
dzinavičiaus) istorinj lietuviui 
paveikslą “Regėjimas”. Męs 
matome jame senovę, žirgvaikį 
blandėjantį, neaiškų vakaro 
tolumoj, lyg dangaus horizontu 
slenkantį. Man neteko matyt 
to paveikslo spalvų simbolikos. 
Užtat man .teko gėrėtis dail. 
A. žemaičio paveikslu “Nelai
minga šalis” ir kt. Spalvos jo 
paveiksluose aiškiais ruožais 
piešia gamtą. Misterizmo nėra 
spalvose kaip kad čiurlionies 
vaizduose jis yra. Bet užtat 
Čiurlionies ir pasauliožvalga 
buvo skirtinga, jo ir tik jo in-| 
dividybė virpina 
jausmus.

Mes, žiūrėdami 
paveikslus, netik
name tą-pat, ką jis pats gamin
damas savo kurinį, bet jo kūri
nys dažnai dar pažadina mumy
se iš miego ištisą pasaulį naujų 
minčių ir jausmų estetikos gro
žę ir mąstymą. žiuri ir kas
kart gilesniu ir platesniu gyve
nimu gyveni, nes dailininko 
dvasios turinys auga ir lobsta 
musų dvasios augštybėse ir jau
čiamės gyveną pilnu, kulturiniu

MOKSLEIVIŲ BALIUS 
Įvyksta šįvakarą 8 vai., Mildos 

svetainėje, 3142 So. Halsted 
St. — Dalyvauja Justas Ku- * 
dirka, tenoras ir p-lė Aldona 
Narmontaitė — baleto šokėja

Chicagos moksleivių, kuopos 
rengiamas “Leap Year” balius 
įvyksta šiandie.

Kuopa surengė vakarą centro 
naudai. Vėliau žadama pareng
ti maskaradų balius. Taipj.au 
kuopa žada prisidėti prie LSJ 
Lygos surengti ekskursiją į 
Dailės Institutą.

PASTABA REDAKCIJAI.

Gerbiamoji Redakcija: 
i Pirmos kuopos laikytame su
sirinkime nutarta patalpinti į 
“Moksleivių Kelius” sekančią 
pastabą:

LMSA 1 kuopa, žinodama, 
kad narių užgauliojimas kenkia 
musų Susivienijimui, tatai reiš
kia savo norą, kad atetyje ne- 

I butų talpinama “Moksleivių Ke
liuose” tokios korespondencijos, 
kaip kad pereitam numeryje 
(lapkričio 14 d., 1923 m. Red.’), 
tilpo p-no šakoto koresponden
cija, kuris visai be reikalo už
sipuola ant drg. A. A. Tūlio.

Su pagarba, valdyba:
Ona Krasauskaitė, pirm.
Ig. Perminąs, raštininkas.

Redakcijos prierašas, šis pro
testo laiškas prieš redakciją yra 
senai gautas ir buvo pasiųstas 
1-mai kuopai trumpas paaiški
nimas, kad nėra reikalo dėti i 
“Moksleivių Kelius*, bet kuo
pai reikalaujant mes jį įdėjo-
me dabar. Iki šiol jo 
me, kad kuopa ne prie 
pondentą protestuoja, 
dakciją, o redakcijai 
pastaba ir pasiliko jos

š kores- 
bet re- 

prisiųsta 
žinioje.

šilas
PAVASARIO BALADA.

musų sielos

į dailinįnko 
kad pergyve-

balseliai ir upelis čiurleno nesu
prantama kalba, rodosi, ‘ liejosi 
paukščių nesuskaitoma meliodi- 
ja su upelio burbuliavimu. Vis
kas išrodė nežemiška, muzika 
gražesnė negu teatre ir ta mu
zika daug švelnesnė, malonesnė gyvenimu.

Zuikis margas 
Miško sargas, 
Pagiriuose tuntuliuoja 
Ir pašyno pakrumyne 
Sau dainelę padainuoja: 
Tu-liu-liu....
Trum-tu-liu
Ir vėl žingsnį 
Pasryguoja, 
Apsidairo atsargiai.
Ūsus kraipo, 
Pažvairuoja: — 
Ar neeina kas keliu, 
Tu-liu-liu čiu-liu-liu 
Ar neeina kas keliu. 
Ir vėl plonu ' 
balseliu:
Trum-tu-liu,
Dar nieks neina 
Šiuom keliu.
Tiktai miškas
Pasišiaušęs
Saldžiai šneka, 
šakoms moja 
Ir vilioja 
Giesmininkus paukštelius. 
Vėju plaukia 
Kvietkų kvapas 
Plaukia, plaukia

Vis labiau....

Taipj.au
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The Students’ Corner
Editor — Louise Narmonta.

A Reminder
remind you, dearMay vve

reader, that as an organization 
cannot exist vvithout any mem- 
bers, neither can this corner 
maintain its life vvithout contri
butions. This corner is main- 
tained for the express purpose 
that you may cxpress your 
idoas herein, that you may send 
i n nevvs of interest to the stu
dent and to all others, and, also 
that you may accustom your- 
self to vvriting in English both 
prose and poetry.

Any endeavor vvhen suppor- 
ted by all can develop beyond 
the greated expectations. If 
every member of our organiza
tion and every interested reader 
should send in a contribution 
once in a vvhile, that contri
bution no mątter hovv small 
vvhen added to the ręst vvill 
help us make this corner more 
interesting. We cannot succeed 
vvithout your help

Dear reader, our reminder is 
būt a modest appeal to you. 
You may be assurėD that your 
contribution shall be received 
vvith open arins. Don’t postpone 
your vvriting until some vague 
future date. Your inspiration 
may pass. Do it novv! Don’t vvait 
to be inspired. Write about any- 
thing that interests you or that 
you think may be of interest 
to others. Don’t hesitate be
cause you think you lack lite- 
rary style. Your individual sty- 
le of vvriting may be just the 
thing to make you famous. So, 
contribute novv.

We hope this appeal vvill re- 
sult in the expansion of this co
lumn. If vve have the material. 
Naujienos vvill let us cover all 
the space vve want. Here’s your 
chance. Don’t let it slip out of 
your grasp.

Become a contributor to the 
Students Corner. By so doing, 

'"you vvill be boosting the Lith
uanian students’ organization. 
We need more boosters. Lith- 
uanians, their descendants and 
others interested in the Lith
uanian people have not been 
sufficiently ■ interested as a 
group in stimulating education, 
in upholding the arts and Scien
ces, or in providing encourage- 
ment to those fevv vvho vvere 
desirous of getting a n educa
tion. The efforts of a few indi- 
viduals have not made much 
headvvay. An organization de- 
voted to students and educa- 
tional needs of the people is the 
instrument vvhereby 
Lithuanians, can 
a n impression i n
progress of our times. Ūse this 
corner as a clearing house for 
your ideas. Let us knovv vvhat 
your suggestions are as to hovv 
vve can accomplish our purpose. 
Whether you agree vvith us or 
not, vvrite to us, anyway.” We 
vvant to knovv vvhat you do and 
about vvhat you think. Write! 
Write!

we, as 
make

the

Our Leap Year Danes
Don’t forget to attend our 

Leap Year dance vvhich vvill be. 
held at Milda Hali, 3142 S. Hal- 
sted St., Saturday March 8, 
1924 at 8 P. M. From indica- 
tions thus for the committee 
promises us that this is to be a 
very successful evening. As this 
is Leap Year, the ladies vvill ha- 
ve the privilege of asking the 
men to dance. Oh, bashful boys, 
here’s your chance! We under
stand that a very good orches
tra has been engaged. We shall 
vve treated to the best syneo- 
pated music you ever heard. 
And vvonder of all vvonders, 
Lilis orchestra plays for the 
Lithuanian folk dances vvith the 
real Lithuanian spiri t. Come 
and heąr the Briedis’ bbys play.

Aside from the dancing, vve 
are pleased to announcė that 
Mr. Justas Kudirka the well- 
knovvn Lithuanian

a well- 
Kudirka

OUF 
our

an
Nar

consented to sing for us. Mr. 
Kudirka has . studied in Italy, 
and has sung in the Lithuanian 
Opera. Mr. Kudirka is among 
the few well-known people who 
bei i e ves i n encouraging our
student organization. Words 
fail us in expressing our appre- 
ciation in that such 
known artist as Mr.
sympathizes and recognizes 
young organization and 
slender effort.

We are also pleased to 
nounce that Miss Aldona
monta, an accomplish ed classi* 
cal dancer and teacher has pro- 
mised to participate in the eve- 
nings program. She will pre
sent two semi-character dan- 
ces, “a Rainy Day” and “Rustic 
Orchard”. This is the*first time 
this your that Miss Aldona will 
appear at a Lithuanian affair.

Besides Mr. Kudirka and Miss 
Narmonta the program will 
consist of some minor present- 
ations. Bring your friends. Co- 
me and dance with us. Refresh- 
ments will be sėrved.

So, don’t forget Milda Hali, 
Saturday March 8, 1924, 8.
P. M.

Seven of life’s great 
mistakes

The delusion that indivi- 
advancement is made by

Which city in the world has 
the largest Eletrical-Power 
output in relation to its size?

(From the “Statistics of 
Electrical-Power”.

—B. Simokaitis,
Stud. Elect. Engineering.

Effiecency
most pov/erful weapon 

ef- 
a

Phone Victory 7070 Phone Victory 7070

Tel. Boulevard 0696 \

LIETUVIU APTIEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

The
on the battle-field of life is 
ficiency. Every mans life is 
battle ground vvith fate and ef
fiecency struggling for pos- 
sesion, fate is against him, 2929 So. Halsted St Chicago, III

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja ?
Ar akys, opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse ?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

1.
dual
erushing down others.

2. The tendency of worrying 
about things that cannot be 
changed or corrected.

3. Insisting that a thing is 
impossible because we cannot 
accomplish it.

4. Attempting to compel 
others to believc and live as

we do.
5. Meglecting development 

i.k’. rcL lement of the mind by 
lio'; r.c.-’.iring the habit of 
ceading fine literature.

6. Refusing to sėt
trivial preferences m order that 
important things may be 
complished.

7 The failure to establish 
habit

aside

of saving money.

Contributions

ac-

the

be-[Editor’s Note: — Once 
fore we appealed for contribu
tions. Our appeal vvas heeded 
by a few. Hence to-day, we can 
present material sent in by 
some of our students. We hope 
that every student can boašt 
of an artiele in this column.]

In the Realm of Electricity
The Electrical Povver in The 

United States and Chicago 
According to the annual report 
the totai Electrical Povver used 
in the United States in 1922 is 
47,659,004,000 killovvatt-hours.

The most povverful Electric) 
dynamo is being built by'the 
General-Electric Company for 
the Niagara Falls Povver Com
pany, and one for the Common- 
vveatlh Edison Company of 
Chicago for the Cravvford Avė. 
Central Station. These dynamos 
vvill be the tvvo largest machines 
in the vvorld, aggregating from 
500,000, to 600,000 kilovvatts.

The Commonvvealth Edison 
Company of Chicago uses about 
3,000,000 tons of coal in a year, 
and about 250,000,000 gallons 
condensing vvater.

The transmission and dis- 
tribution of the Eletrical energy 
transmitted from the genera- 

tors in the City of Chicago, are 
as follovvs: 9,000, 12,000 and 
20,000 volts.

In 1922 the Commonvvealth 
Edison Company had a totai out 
put 
the

tenyr has 000

of the Electrical power i n 
City of Chicago, 2,225,443,- 
kilowatt-hours.

Efficiency is not a mechan- 
ical process of redueing either 
merchandise or humanity to the 
utmost spasmodic gain, būt it 
is the Science of proper appli- 
cation of what you know. Any 
man can overcharge on what- 
ever commodity he has, be it 
Service, merchandise or advice, 
būt it will not insure a perma- 
nent success, for even the 
chance of fair dealing may be- 
come more difficult. Any man 
calling himself a manager can 
exploit a group of workmen — 
būt, it will be short lived, and 
a constantly changing stream of 
help does not produce the work 
either as cheap or as well.

Thig is an age of specializa- 
tion, and no effort of concent- 
ration is too great to acquire 
efficiency. lt provides our only 
freedom, that of shaping cir- 
cumstances to su it ourselves, 
and an evolution from a world 
of chance into a realm of 
choice. Isabelle Kramer.

Valparaiso University. į

Heard at School
A word governed by another 

word4s called its regiment.
Rhythm is a horse trotting 

on a road.
'A verb is something to eat.
A. balance of power is making 

a poker stand up straight in 
your hand.

A weeping birch Is that kind 
of a stiek that makes you weep.

Eating cares are troubles you 
tave because you are tired of 
eating.

Greece is a country noted for 
its handsome people. They are 
all seulptures.

Cleopatra’s death vvas caused 
jy an asp vvhich she dissolved 
in a eup of wine.

Julius Caesar vvas a great 
soldier who wrote a 
Jeginners in Latin.

The history of 
vvrapped in antiųuity.

Gontributed by
Mari e

book for

Rome is

Jakimas.

Announcement
Chicago chapter of theThe

Lithūahian Student/s’ Associa- 
;ion of America is giving a Leap 
Year Dance and Musical Pro
gram at Milda Hali 3142 So. 
Halsted.St., Chicago, Saturday 
March 8, 1924 at 8 P. M.

The proceeds of this cvening 
will be tumed over to the grand 
Chapter to the used for admi- 
nistrative purposes.

—Dance Committee.

Smiles and Laughs
X. — “Miss Clark is a clever 

giri. She has 
two.”

brains enuf for

~Y. — “Then 
you to marry”

she’s the one for

“Joe married a cool million 
I understand”.

“Yes, and his wife acts as if 
she were afraid to let him get 
his fingers chilled”.

----------------- ----------

Did you ever see a company 
of vvomen perfeetly silent?”

“Yes, once; one had asked 
which of those present was the 
eldest.” • a H h&t

With a young man, a meal is 
a meal.

At middle age, it is something 
after which one may smoke.

In old age it is something to 
take medicine before and after.

20c. už mylių yra tai žemiausia kaina Taxi Cab 
Chicagoje suteikiama per

The Hub Cab Co
Mes esame vienatinė lietuvių kompanija 

Operuojame 50 geriausių automo
bilių (Cabs) Chicagoje.

Visi šoferiai unijistai

Phone Victory 7070 Phone Victory 7070

P. K. BRUCHAS
ATSAKANTIS AUKSORIUS 

Deimantai, . Laik
rodžiai, Laikrodė
liai ir auksiniai da

lykai.
Taisymas gerai at
liekamas žemomis 

kainomis.
3321 So. Halsted St

Tel. Boulevard ^9687,

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NEW CITY PHAR- 
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su manim, jei butų 
reikalas namuose, kadangi, aš esu 
ištikimas visais žvilgsniais.

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo
se pasaulio kraštuose.

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

Phone Boulevard 7589

Dr. Wi11iam Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influcnzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
DELVYRŲ TIKTAI

Chicago, III

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTŪL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c«

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

Visą ši mėnesį gydysiu visus pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra 8000131005113 mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip ? *
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzaini- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
hupsas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų medi- 
cinoje . ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai, pasiduoda Sitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, Čiepus., antitoksinus, bak- 
tennas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius it geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim-. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po 
Seredomis ir subatomis: 9 ryto lig 

8 vakare, Nedeliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
CbicRtro. III.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūsles ir šlapumo Ii-

privatiškų gydymui katnbarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* TXsape- 
jišką be 4 gydy
mo. DidiUf skai
čius žmotiiį Jcy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai į 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika« 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai «***- 
ną. Panedėlyj, seredrjt it 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.
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JUBILIEJUS

Dainuos Naujienų Jubiliejaus Koncerte Dainuos Traviatoj Naujienų Koncerte

Vladimir Svietlov Gabriel HrzanowskiNora Gugienė

Dainuos Naujienų Koncerte

Julija Širvaitė

P. Stogis Justas Kudirka

Ina Dean

P-lė Julija Tučkovska

Dainuos Naujienų Ju 
biliejaus Koncerte

šeštadienis, Kovas 8, 1924

Ji žavės akis ir širdis
Naujienų Jubiliejaus

Koncerte

Dainuos Naujienų Jubiliejaus Koncerte 
Operoj Traviata .

Visa lietuviškoji Chicaga ir visos lietuviškos Amerikos mieli svečiai yra širdingai laukiami j bendrą visų 
linksmybę NAUJIENŲ DEŠIMTMETINIŲ SUKAKTUVIŲ KONCERTE IR BALIUJE

ASHLAND AUDITORIUM
Kampas Van Buren ir Ashland Blvd. <

Nedelioj, Kovo 9tą diena 1924
Durys atsidarys 6 vai. vak. Prasidės lygiai 7 vai. vak.

Pasirūpinkit tikietus iškalno. Parsiduoda Naujienų Ofise ir kitur.

? 'V ’
■

M <
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Vieša padėka 
Naujienoms

Nėra laikraščio, kuris butų 
tiek daug pasidarbavęs žmoni
jos labui, kiek “Naujienos”. 
Jos nuo pat pradžios savo gyva
vimo yra musų gelbėtojos. Jos 
teikė mums dvasinį peną ir 
skelbė musų draugijų veikimą 
pakėlimui ir praplėtimui jų ri
bų. Musų tvirtėjime ir pasise
kime mes pripažystame nuo-

Delei to Susivienijimas Lietu
viu Draugijų ant Bridgeporto, 
susirinkime vasario 26 dieną, 
Mildos svetainėje, matydamos 
reikalą, delei daug gero pada
ryto netik “Susivienijimui,” jo 
draugijoms, bet ir būdavo j a- 
mam Lietuvių Auditoriumui, 
vienbalsiai nutarė tarti padėkos 
žodį “Naujienoms”.

Susivienijimo Lietuvių Drau
gijų ant Bridgeporto Valdyba, 
pildydama 36 draugijų atstovų 
nutarimą tariame “Naujie
noms” ir jų vedėjams širdingą 
ačiū.
Susivienijimas Lietuvių Draugi

jų ant Bridgeporto.
Prez. Ben. M. Butkus 
Rašt. A. J. Lazauskas.

PROF. V. CEPINSKAS 
Lietuvos Universiteto, Kaune 

Rektorius.

Dešimties mėty progresas

Pasveikinimas nuo 
moksleiviy

Bėga dienos iš dienos, metai 
iš metų, bėga ir nyksta praei
ties bedugnėn. Daug metų pra
bėgo užpildydami tuščias žmo
nijos gyvenimo spragas, palik
dami prakilnesnių minčių, dar
bų ir įvairių įvairiausių nuoti- 
kių glėbius. Pastarasis dešimt
metis ytin turėtų pasilikti il- 
;ram laikui žmonių atminty, nes 
jis yra ypatingas netik mums 
chicagiečiams, bet ir visiems 
lietuviams.

Liet. Moksl, 
sveikina 
ščiojant 
jų.

Susiv.
“Naujienas
10-lies metų

Amerikoj 
” apvaik- 

jubilie-

*‘Naujienų gyvavi-Sutapus
mo dešimčiai metų, kurios kaipo 
vienintelis žmonių laikraštis, 
kultūros kėlėjas ir patarnauto
jas, apvaikščioja savo gyvavi
mo dešimties metų sukaktuves. 
“Naujienos” kaip visiems žmo
nėms taip ir moksleiviams lei
džia naudotis savo skiltimis. 
Trejetas metų atgal ir dabar, 
yra leidžiamas per “Naujienas” 
Liet. Moksl. Susiv. Am. organas 
—“Moksleivių Keliai”. .

Moksleiviai žinodami, kad 
“Naujienos” duoda jiems užtek
tinai vietos ir taip dažnai leisti 
organą kaip jie išsigali, tat 
LMSA. reiškia “Naujienoms” 
savo širdingą ačiū ir linki joms 
ir toliaus veikti ir skleisti visų 
žmonių naudai apšvietos darbą.

Tikėdamies, kad ateity “Nau
jienos” irgi nepasigailės moks
leiviams vietos talpinti iš savo 
veikimo pranešimus ir žinutes, 

, kuomet moksleivių tikslai yra 
siektis prie apšvietos — šviesti 
save ir kitus žmones.

Su pagarba, 
LMSA. vardu

L. Narmontaitė, Centro Pirm.

Linkėjimai dešimties mėty 
~ sukaktuvėms

savo

ly-
jas

dešimtmečio
“progresas”

bet dvide-,
da domo-

A. a. JULE ŽYMONTIENĖ 
(žemaitė) 
rašytoja

Pasisekimas su jumis, 
Naujieniočiai!

Kadangi sukanka jau 10 me
telių nuo to pradėto sunkaus 
triūso—pradėjimo Naujienų, lai 
bus ir man leista pasveikinti 
jumis visus, draugai, jūsų ko
voj, ištvermėj ir sugabume įsta- 
tant Naujienas į rėmus pasaulio 
laikrašti Jbs ir išauginant Nau
jienas į vieną didžiausių lietuvių 
dienraščių pasaulyje!

Lai Naujienos dar pakyla! 
Lai Naujienos dar daugiau sau 
užkariauja vietos lietuviuose. 
Lai būna pasisekimas su Nau
jienomis. Taipgi, sveiki iš
tvermingi pionieriai. Jus džiau-

giatės ir mes kartu džiaugia
mės su jumis, kad Naujienos 
jus padalote tokiomis, kokios 
jos dabar yra. Jūsų P. Grigaičio, 
Kl. Jurgelionio, K. Gugio, J. 
Šmotelio, P. Galsldo yra tame 
dįdži?usias nuopelnas-. Sveikina
me Jus. J. Kuzmicka$-Uktvėris

Z----------------------------------------------- x

ATYDOS
Jacobsen & Deveika Co.

Malcvotojai ir Dekoratoriai 
AugStos rąžies darbas, vidutines 
kainos. Pradekite pavasario apu 
sivalymą anksti. Popieravimas 

— musų spoeialumas.
Phone Cicero 7602 

Rezidencija

1805 So. 49th Avė.

DR. VAITUSH, 0. D.
't"1 S noriu lintatj

Palengvins akių jtempimų, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjime, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
1110 skaudamų akių karšt} atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Spe.cialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. •

Vai.; 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47tk St.

Phone 3cvJevard 7589

Turiu garbės išreikšti 
mintį sulaukus dienos dešim
ties metų Naujienų gyvavimo.

Naujienos į dešimtį metų 
ūaug ką* nuveikė visų Ameri
kos lietuvių labui. Daug biz
nierių praturtėjo skelbdami sa
vo biznius Naujienose, 
žmonių apsisaugojo nuo 
rių prigavikų klausydami 
j ienų patarimo. Trumpai 
bant, Naujienos nesuteikė 
dos tik tam,
sipažinti su jomis.

Naujienos — tai žibanti lie
ju vi ų žvaigždutė.

Neužmirštu, kad ir man Nau
jienos daug patarnavo skelb
damos mano biznį jau per 
septynius metus. Manau, kad 
ir ateity man Naujienos patar
naus mano užsiėmime.

Aš veliju Naujienoms
ateinančią dešinutį metų šim
tą sykių tiek paaugti, kiek iš
augo jos per pirmąją dešimtį 
metų. •

August Saldukas, 
4310 California Avė., Chicago.

daug 
Įįvai- 
Nau-

nau-
s nenorėjo su-

per

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Pastaruoj u dešimtmečiu per- 
gyvenom baisųjį pasaulinį karą, 

i Lietuva jgyjo nepriklausomybę. 
Daugybės dolerių sudėta įvai
riems kultūros, labdarybės ir 
politikos reikalams. Susilaukė
me visokių profesionalų, artistų 
dainininkų, muzikų ir tt. Daug 
literatūros knygų, žurnalų ir 
laikraščių, tarp kurių bene 
svarbiausiąją vietą užima Chi- 
cagos dienraštis “Naujienos”. 
Da susikūrė daug naujų draugi
jų ir organizacijų. Ypatingai 
pasigėrėtina jaunuolių vaikų 
draugijėlės, kurių chicagiečiai 
turi net keletą, apie kurių įsi
kūrimą prieš pastarąjį dešimt
metį niekas ir nekalbėjo. Taip
gi labdarybės draugija “Chica- 
gos Komitetas Lietuvos Našlai
čiams Šelpti” kuris savo rimtu 
nenuilstančiu darbu laike pa
starųjų nepilnų trijų metų pa- 
sidėkojant prakilnios širdies 
žmonėms apie porą tūkstančių 
Amerikos dolerių sušelpė keletą 
šimtų Kauno ir Vilniaus prie
glaudose vargstančių Lietuvos 
našlaičių.

Iš seniau gyvuojančių dr-jų 
ytin reikia reikšti didelio pa
garbos musų mylimajai muzi- 
kalei meno draugijai Birutei, 
kuri pastaruoju dešimtmečiu 
energingai darbuodamosi dailės 
srityje padarė didelio progreso. 
Taipjau pasigėrėtina ir Lietu
vių Moterų “Apšvietos” d r-ją, 
kuri pirmutinė chicagiečių mo
terų tarpe pastaruoju dešimt
mečiu atliko žymią dalį kultū
ros ir švietimo darbo, steigda
ma moterims mokyklas, rengda
ma paskaitas ir tt. Chicagiečiai 
turi ir daugybes kitų pasigėrė
tinų draugijų, bet aš kalbu apie 
geriausia man žinomas.

Taigi švenčiant “Naujienų” 
dešimtmetinį Jubiliejų, man 
smagu yra pastebėti, kad prie 
minėtų ir neminėtų čion draugi
jų bei pavienių ypatų progreso 
ir jų darbo duodamų naudingų 
vaisių, “Naujienos” labai • daug 
prisidėjo. Nuo pirmo Naujienų 
num. esu jų skaitytoja ir turiu 
pasakyti, kad Naujienų nusista
tymas (su mažais išėmimais) 
man yra pasigėrėtinas, nes 
apart įvairių pasaulinių žinių, 
plačiai gvildenama ekonomijos 
ir politikos klausimai. Taipgi 
talpinama visokių pažvalgų bei 
insitikinimų visi rimtesni suma
nymai. žodžiu sakant, “Naujie
nos“ tai šviesi kultūros žvaigž
dė Amerikos lietuviams, ypatin
gai mums chicagiečiams, kuri 
pastaruoju dešimtmečiu visados 
švietė musų takus. . Besigėrint 
pastarojo dešimtmečio progre
su, visgi tenka nemažai apgailė
ti musų partijų bei asmenų viso
kį nesusipratimai ir tušti gin
čai, kurių nemokėdami išvengti 
nors ir svarbiausiuose klausy
muose negalime prieiti prie su-

sitarimo. Taipgi negaliu praei
ti nepastebėjus ir nekuriu chi
cagiečių moterų pastarojo de
šimtmečio progresą. Turiu ome- 

jūy profesionalų ' ir stambiųjų 
į biznierių (suprantama kur kas 
.no visų) moteris, kurių svar- 
i biausiu progresu yra skaitoma 
! nepriimti net SLA. 208-ton kuo- 
pon, be*jokios priežasties, 
gių joms bei aukščiau už 

'stovinčių žinojimu narių ir
romą šlykšti agitacija prieš na
res, rimtai žiūrinčias į organi
zacijos reikalus. Taipgi jokiu 
budu nenorėj imas susitaikinti 
net tokiam Ibdarybes darbe, 
kaip šelpimas Našlaičių ir tt. 
šitoks pastarojo 
chicagiečių moterų 
netik apgailėtinas, 
šimtam šimtmečiui
krūtingoje Amerikoje, visai ne
tinkamas.

Neatsižvelgiant į kitus negei
stinus musų tarpe apsireiški
mus, man labai smagu šiuomi 
paminėti Naujienų Ąešimtme- 
tinį Jubiliejų ir šioj valandoje 
Naujienoms ir Naujieniečiams 
reikšti dėkingumo už jų prie
lankumą visuose reikaluose, 
ypačiai, kuomet Chįcagos Komi
teto Lietuvos Našlaičius šelpti 
labdarybės darbu tankiai Nau
jienose besikreipiant visuomet 
radau netik malonų Nąujienie- 
čių palankumą, bet ir medžiagi
šką paramą, ko ikišiol kitų laik
raščių įstaigose bei redakcijose 
neraaau.

Gyvuokit 
.sius metus, 
lių tamsius

“Naujiėnos” ilgiau- 
šviesdamos varguo- 
takus!
—K. Katkevičienė.

VLADAS POŽĖLA
Vienas žymiausiųjų Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos 
darbuotojų.

Apie Naujienas
Naujienos — darbininkiškas 

dienraštis.
Naujienos suteikia teisingas 

žinias.
Naujienos pasiekia tolimus 

kampelius.
Naujienų (laukia kiekvienas.

Generalis Kontraktorius
Lietuvių Dentistas patar-* 

naus geriau
Traukimas dantų be ikauamo. 

Bridgo goriausio aukso. Su mus* 
pleitom galima valgyti kiečiausi* mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tli S'tfMt, *
Netoli AsUIaud Avė.

mie>lai skaito visi, 
prašo Lietuvos

aprašo viską, kas 
Amerikoje, ir te-

visuomenei, negu

Naujienas
Naujienų 

žmonės.
Naujienos 

įvyksta čia,
vyneje Lietuvoje.

žodžiu, Naujienos — geriau
sias lietuvių dienraštis.

Naujienos yra kiekvienam 
žmogui prieinamos ir daugiau 
patarnauja
bile kuris kitas lietuvių ląikr 
rastis. »•
* Todėl linkiu Naujienoms bu
joti ir dar genaus platinti? 
musų vargšų darbininką tar
pe, susilaukti milioną skaityj- 
tojų ir tapti dar pigesniu. Nuo
širdžiai linkiu joms to.

Daug žmonių apie Naujie
nas atsiliepia 
mažas būrelis 
jos nepatinka.
minėti.

B u (lavoj u visokius namus, 
mūrinius ir medinius, di
delius ir mažus,, kaip tai: 
Apartmentus, svetaines, 
bizniavus, garadžius ir dęl 
paprasto šeiminiško gyve

nimo namus. Darbą atlie
ku kuogeriausiai, už priei
namą kainą. Kurie norite 
įsigyti savo namą, pir
miausiai pasitarkite su

prielankiai. Yra 
tokių, kuriems 
Jų neverta n$

Lietuvą įvairius 
gauni atsakymą: 
brolau... atsiųsk

Pasiuntus 
laikraščius, 
su na u, ar
mums Naujienas. Taigi aišku, 
kad Naujienos yra geras ir tin
kąs dienraštis kiekvienam žmo
gui, kokio sliArgsnio jis nebu- 
tu- .. . ■ y 4 •

Lai gyvuoja Naujienos!
Esama jdar daug tokių žmo

nių, kurie apie Naujienas jokio 
supratimo neturi. Tai patyriau 
besidarbuodamas Naujienų kon- 
teslui. *4

Patarčiau baltimoricčiams 
pasidarbuoti tarp CuTtis Bay, 
So; Baltiniore. Ir Kenoshoje 

yra daug tokių, kurie, jokio 
laikraščio neskaito, o pasikal
bėk su jais: jie “viską žino.” 
Dar daug laiko praeis, iki pla
čiosios lietuvių minios proto 
įgys, ir tik tada mes tapsime 
tobulesni ir suprasime, kad 
be laikraščio žmogus, tartum 
be galvos.

Kazys Brazevičius.
. . Kenosha, \Vis.

Pirkit Jūsų

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

FRANK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno

> ■ ‘k ‘ :

pardavinėtoj’ai
• • X ■ : ■ 1 •

2501 So. Kedzie Avė.
Lawndale 4113

JOHN 0.
2319 W. 24 St.,

Tel. Canal 5395
Chicago, III

Speeialis Pasiūlymas

Viskas dėl plumbingo, apšildymo ir 
elektros įrengimai 

Geležinė balta maudynė, užbaigta su nikeliniais 
trimingais 
Kombinacijos gasinis boileris, už
baigtas 
Geležinė, balta, tiesi, vieno šmoto 
sinka 
Specialiai augšta tanka kloscto prirengimas, 
pilnai užbaigta 
Beržinės m'ahogany užbaigimo kloseto 
sėdynės
Dastatymas dykai. Patarnavimas į 24 valandas 
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 12 dieną 

Sol Ellis ®. Sons 
2112-14-18-20-22 So. State St.

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departanientus: 
Victory 2454-4356

$26.00
$22.50
$24.00
$17.00

$1.90

TOKS JŪSŲ NAMAS

Tel. Boulevard 3985

J. A. LEPRA
, RESTAURANT

4 •

32C6 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Isermann Bros.
Krautuvė dėl vyrų, vaikinų 

ir vaikų.
214—216 Market Sąuare, 

Kenosha, Wis.

SEUEIsmsaHHBBNHlHEEilBl

20

Reumatizmas sausgėlų ■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

mais, Reumatizmu/ Sausgėle, B • 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu B 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir I 
dažnai ant patalo paguldo. 1

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalint viršmi- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- Į 
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per j 
paštą 55c arba dvi už $1.05. '

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS’’. augalais gydyties, 
kaina 50 centų. ’

Jusliu Kulis s
3259 South Halsted Street, j

CHICAGO, ILL. B

M
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Ar Tamsta nori vieną šitokį namą? Be abejones, kad taip! Taigi nelauk ilgai, nes jau nebedaug yra, o mes 
dar parduodam senoviška kaina — pigiai. Bet neužilgo busime priversti pakelti kainą, nes materijolas ir darbi* 
ninkai eina brangyn. Mes mainom ant senų namų ir ant lotų. Turim ir pagyventų namų kuriuos parduosime 
nebrangiai, nes prieš pavasarį norime išparduot, kad ir už tiek kiek mums patiems kainuoja.
Taipgi turim parduot dvi labai gražias farmaš, su gyvuliais >r 8U visais įrankiais; visai netoli Chicagos. Parduo
sime pigiai arba mainysime ant miesto prapertės,

J

Matykit mumis. Telefonuok ar atvažiuok. Dabar pirkęs džiaugsies, nes pavasarį biis daug brangiau.

Jokantas Bros.
General Contractors and Real Ęstate 

4138 Archer Avenue Phone Lafayette 7674
- . ; • \ ‘



Pergyventos 
dienos

Kada laikraštis “Pirmyn“ pa
sirodė Baltimorėj, nekuriu 
draugų buvo pastebėta, kad 
laikraščio plėtojimuisi parinkti 
neparanki ir nepatogi vieta. 
Nors Baltifnore yra sena lietu
vių kolonija, bet necukurė ji gy
vos vertelgystės ir laikraštis 
“Pirmyn” neturės didelio seki
mosi.

Išėjus gi pirmam numeriui 
jame stokavo margumo, gyvu
mo, žodžiu Amerikoniško sty- 
liaus atspindžio. Nors laikraštis 
buvo užpildytas sveikiausio tu
rinio raštais, bet biznio atžvil
giu laikraštis pats per save ne
galėjo pasilaikyti.

Pasirodymas “Pirmyn“, nors 
ir be pasekmių patiems leidė
jams, tečiaus buvo nekuriems 
socialistų tikruoju akstinu pašo
nėm Ypatingai tas atsiliepė 
ant tuo kartu buvusių Bosto
ne “Laisviečių”. Kaip žinoma, 
“Laisvė” neturėjo gerų raštų, 
tenkindavosi vien prasčiausio 
turinio pasakaitėmis. Ji neat
stovavo nieko sveiko, nieko pa
mokinančio, o be to ir “Kelei
vis” turėjo savo Įtaką žmonėse 
buvo ir užauginęs pusėtiną šei
mynėlę. Išėjus “Pirmyn”

> “Laisvė” galėjo nustoti visiškos 
įtakos žmonėse ir jai buvo lem
ta žūti. Vėliaus “Pirmyn” m i- i 
rė. Tuo laiku pas mane buvo 
L. Pruseika ir man ypatiškai 
pasakė: “Socialistams nevertė- i 
jo remti, ir skaityti “Pirmyn”, 
nes tai privačių, atskirų žmo-l 
nių leidžiamas laikraštis ir pio 
ko bendra neturi cu socialistais 
gerai, kad ir mirė, nes mes ma
nom Laisvę pastatyti ant tvir
tų socialistinių pamatų ir tik 
vien socialistai priklausys ir 
valdys — niekas kitas daugiau”.

Bandžiau aiškinti, kad skir
tumo nėra tame kas valdo įstai
gą, bet tik kokią naudą Įstaiga 
neša žmonijai, — bot veltui. 
Nusistebėjęs iš savo draugo at
kaklumo, palioviau ginčytis, nes 
miręs už save daugiau nekalba.

Po kiek laiko pasirodo “Nau
jienos” Chicagoje. Tuoj paten
ka ir mums keli numeriai. Visi 
sprendė, kad ir laikraštis kito- 
kesnis ir turės geresnio seki
mosi, nes yra pačiam biznio 
sukury ir vienoje Iš didžiausių 
lietuvių kolonijų Amerikoje. 
Taipjau ir antgalvls labai tiko.

Numeriui po numerio Naujie
nos Chicagoj kaskart darosi gy
vesnės, tvirtesnės ir tekniškes- 
nės, taip kad visos rytinės val
stijos kalba: “Naujienos turės 
gerą pasisekimą Chicagoj”.

Pamenu, tai buvo vasaros lai
ku. Pribuvo pas mane mano 
draugas L. Pruseika. Kambary 
ant stalo pluoštas Naujienų. Ne
ramiai dirstelėjęs užklausė ma
nęs: “Tai draugas net ir iš Chi
cagos laikraščius 
“Taip,” atsakiau, 
nuodėmes“.

Klausyk! — jis tarė man: — 
Nereikia jį platinti rytinėse 
valstijose; viena, žinios senos, o 
antį a man nepatinka P. Grigai
čio ypata; svarbiausia gi 
Laisvę leisim dienraščiu, kaip 
tik prisirengsim“.

Nusistebėjau ir išsižiojau. 
Nejučioms užklausiau: “kaip- 
tai? Abu judu esate L. S. D. 
P. nariai ir jus atstovu esate 
Amerikoj; kaip galite neužkęs
ti viens kito ir už ką?“

“Tu nieko nesupranti“ — at
rėžė man L. Pruseika; “vėliaus 
persitikrinsi“.

Per porą dienų vis kalbėjo
mės ir aš niekaip negalėjau 
suimti savo protu, kaip tas gali 
įvykti ir už ką L. Pruseika ne
apkentė Naujienų ir jų redak
toriaus.

Su laiku mudu su L. Prusei
ka pradėjom atšalt! nuo viens 
kito. Man netiko jo patarimai, 
o jau pradėjau ir abejoti. Ma
čiau, kad tarp socialistų yra kas 
tokio negero, skirtumas nusista
tymuose ir principuose, bet ne
supratau kur ir kaip dalykai iš- 
tikrųjų yra.

Naujienos liekasi dienraščiu. 
“Katalikas“ verčiasi nuo sosto, 
“Lietuvos“ sekėjai sukandę 
dantis žiuri j Naujienas. Nau-

JUOZAS TYSLIAVA
Poetas, Naujienų bendradarbis

JONAS KASPARAS 
Šakių Apskritie* Lietuvos So
cialdemokratų Partijos komi
teto pirmininkas, “Naujienų“ 
korespondentas.

DR. A. MONTVIDAS 
Naujienų bendradarbis. ,

skaitai ?” 
‘nematau

mes

jienos skina sau kelią kuopla- 
čiausią, klodamos puošnų pra
dalgį savo šonan. Dreba sienos 
tautininkų — suklumpa “Lietu
va“. Naujienos gi laikosi tvir
čiausiai. Ir taip Naujienos atsi
randa kiekvieno darbininko 
grintelėj, pasiturinčio piliečio 
lamuose, vertelgos rankose ir 
gero tikinčio žmogaus name.

Darbininkas ieško darbo, po
litinių įsitikinimų, organizacijų 
reikalų—Naujienos jam atsaf- 
ka.nčiausics. Biznierius ieško 
prekių, produktų, sužinojimo 
korporacijų ir Šerų stovio — 
Naujienos jam atsakančiausios. 
Tikintys darbininkas, sėsdamas 
prie valgio, deda kryžių ant sa
vęs ir pasidėjęs Naujienas skai
to, — Naujienos jam suteikia 
teisingiausias pasaulio naujie
nas paprasčiausia ir supranta
miausia lietuvių kalba. Diena iš 
dienos Naujienos bujoja, įgyja 
tvirčiausią poziciją lietuvių po
litikoje ir stovi Naujienos kaip 
nepajudinama uola.

Užeina šiaurės vėjas, viesu- 
los, žmonės vadovaująs jaus-/ 
mais, o ne protais; griauna or
ganizacijas, pašalpos draugijas, 
unijas, bet Naujienos nejuda
mos žengia lėtai pirmyn, bet nė 
žingsnio atgal.

Ir štai jau brėkšta dienužė, 
viesulos aptylsta, neatsiekę sa
vo tikslo, kaukdamos nešasi at
gal į savo šiaurės šalį, — ir vėl 
Naujienos sparčia! auga, nes 
moka orientuotis, moka supras- 
;i ir įvertinti padėtį.

Naujienų šeimyna auga, nes 
Naujienos sugeba savo šeimy
ną gerbti ir jai patarnauti. Už 
tai garbė Naujienoms, kad jos 
turi savo tiesų kelią, nepermal
daujamus politinius įsitikini
mus ir tvirtai, kaip uola, atlai- 
<6 savo poziciją nuo šiaurės vie
sulų! t . ,fc

Garbė Naujienoms, kad jos 
prisitaikiusios prie sąlygų, mo
ka gražiai auginti savo šeimy
nėlę, ir jai gali visur ir visuo
met savo Naujienomis pasidid
žiuoti! — J. Sabalius.

Dešimts metu

Rodosi, vi- 
Ret jeigi

•a'lima liū
ne ilgą straipsnį,

šiemet Naujienos apvaikš
čios dešimties. inetųp sukaktu
ves. Dešimts’ metų! 
sai neilgas laikas, 
mes įsigilintume 
dienraščio istoriją, 
tų parašyti
bet storoką knygų.

Todėl aš šiame rašinėly nesi
gilinsiu į smulkmenas, nesigi- 

• tinsiu į Naujienų gyvenimo is- 
■ toriją, o tik suminėsiu keletą 

svarbesnių įvykių.
Kaip tik Naujienos pasirodė 

savaitraščiu, jos tuo jaus užka
riavo visuomenę. Tat ir tapo 
neužilgo dienraščiu. Kad Nau
jienoms gerai klojosi, liudija 
ir šis faktas: jos įsigijo intosa- 
vą namą ir spaustuvę su vė
liausių modelių mašinomis. 
Puiku! Tečiaus, kaip kiekvie
nas gyvūnas, o dar užimąs 
svarbesnę pasauly vietą, įsigi

na priešų, taip ir Naujienoms 
atsitiko. Kenksmingiausi Nau
jienų priešin,in.kai, galima sa
kyti, buvo jų draugai, kurie 
vėliau pasįkrikštijo komunis
tais. Jie, tapę komunistais, da
rė visa, ką galėjo ir ką mokė
jo daryti, idant nušlavus Nau- 

Ijienas nuo žemes veido. Jie ne
apkentė Naujienų todėl, kad 
jos gadino jų biznį: įrodinėjo 
jų klaidas ir nenaudą jų darbo 
darbininkų klasei.

Imkime kitą Naujienų prie
šininkų rūšį. Tautininkai, ma
tydami gerų perspektyvų, mė
gino pasinaudoti proga: jie no
rėjo padaryti “ILietirvą” iš sa
vaitraščio dienraščiu. (Klerika
lai irgi nesnaudė. Jų “Drau
gas“ dėjo visas pastangas, kad 
tik paguldžius Naujienas 
matraso. 
grūmėsi
nepaisydamas 
digus buvo jų 
komunistai ir 
sai susmuko,
ton duobėn, kurią tautininkai 
iškasė Naujienoms. “Draugas“

ant
Vienok Naujienos 

su visomis klintimis, 
kad ir taip dar 
kelias. Ne tik 
komunizmas vi- 
“Lietuva” įvirti

kų skvernu ir vos alsuoja. Tai 
ve keletas svarbesnių reiškinių 
Naujienų gyvenimo istorijoj.

Kodėl Naujienos taip skait
lingus ir tvirtins priešus nuga
lėjo? Todėl, kad jos ėjo teisin
gu keliu. Tai yra todėl, kad 
jos buvo visuomenės dienraš
tis. Reiškia, negynė aklai vie
nų ar kitų įsitikinimų, o gy-

Galite pamatyti tuos pasauly 
puikiausius pianus pas

NAUJIENOS, Chicago, III. . šeštadienio, Kovas 8, 1924
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BARAN AS, 
Naujienų korespondentas, 
gyvena Pfttsburgh, Pa.

ne tai, kas buvo gera ir nau
dinga visuomenei ir ypač darbi-' 
ninku klasei, gi kovojo prieš 
tai, kas buvo blogo, štai kaip 
jos savo priešus nugalėjo.

Aš nuo savęs linkiu Naujie
noms geriausios kloties prade-; 
(iant pi r inuosl u s amtrojo de
šimtmečio metus. Linkiu joms 
nugalėti ir likusius priešus.

Taipgi esu linkęs manyti, kad 
Naujienos vienuoliktais savo 
metais kreips daugiau domės 

į unijas, t. y. aiškins jų naitf- 
dingumą ir vertę, paduos dau-, 
giau žinių iš unijinio gyveni
mo, nes tai yra svarbus daly
kas. Kol mes neturėsime skait
lingų ir tvirtų unijų, tol netu
rėsime nū tvirtos politines dar
bo partijos. Kol darbininkai 
nebus tvirtai organizuoti 
litiniai ir industri aliai), 
mi.oU išnaudotojai t ūks, o 
tiesėsime. >

Esmi irgi linkęs manyti,' 
kad Naujienos kreips ^daugiau 
domės į naminius gyventojų 
reikalus, t. s'įh stengsis įrodi
nėti jiems, kaip apsivalyti nuo j 
tų nešvarumų, kurie dažnai’ 
dvokia šalia kai kurių namų' 
slenksčio. "r

Laisvės Mylėtojas.

Lietuvis Graborlus
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tclephones:
Ji Canal 1271, 2199

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų 
visokias staigias ir kroniSkas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedeliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

Trys didelės svetainės, švaiiai užlaikomos, tinkamos dėl balių, 
mitingų, vestuvių, bankietų ir kitų reikalų.

Atskiri kambariui- dėl draugiškų pasikalbėjimų, paranki vieta 
vietiniams ir iš kitur atvažiavusiems.

Viskas švariai užlaikoma ir mandagus patarnavimas.
Reikale prisiėjus kreipkitės pas

M. A. MEEDAŽIS,
SAVININKAS

2222-44 West 23rd Place,
Tel. Canal 1068

Pavasario Atidarymo
Metinis Išpardavimas

Musų vėliausios mados pavasariniai 
rūbai jau yra išstatyti musų 

puikioj krautuvėje

$10.00
IR DAUGIAU

Mes kviečiame musą plačią Lietuvišką 
publiką ateiti anksti ir išsirinkti sau 
geriausius tavorus, kurie gali būt nu- 

; pirkti pigiausiomis kainomis
LEWIS STYLE SHOP, 4716 S. Ashland Avė

z

Visados klauskite
Stanley Posewich

Yra nupiežti ir originaliai pa
daryti per C. C. Chickering, ku
ris nustato piano toną, tradici
jas ir patyrimą siekiantį iš pat 

pradžios pianų industrijos.

Chickering Bros
2250 So. Park Avė
Telefonas Calumet 0039

The Acoustigrande
Laipsniai pagal kuriuos mes 

išdirbame

Gerumas piano turi būt 
matuojamas pagal 

jo laipsnį

DIDŽIOJI KRAUTUVĖ IR WAREHOUSE

142-144-146-148-150-152-154 W. 63rd St.

*
♦

*

Mes dastatome bile kur. 11U

M

a,.

J. WAREKOIS
Generalis Kontraktorius
10561 So. Michigan Avė., Chicago-Roseland, III.

Tel. Pullman 0929

Budavoju medinius ir mūrinius, visokios mados naujus namus. Tai
sau ir perdirbu visokius senus namus. Apsiimu darbą bile kokioje 

dalyje Chicagos.

-O

LIETUVON-- 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

O

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuojs* 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiikų ii prūsišką 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikaliikus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius Ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuvą, arba ant ūkės.

Užkviečlame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSK1,
4632 So. Ahland AveM Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Tel. Wentworth 4159

Lazar
Kensington Skyrius 

11565 Michigan Avė.
So. Chicago Skyrius 

9275 So. Chicago Avė.

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo ir ap
šildymo įrengimų visuomet ant rankų.

Paipas nukertame ir sujungiame pagal jūsų iš- 
mieravimą.

Musų 63 gatvės yardas taipgi turi pilną pasirin
kimą antrarankių plumbingų, apšildymo ir elek
triškų reikmenų.


