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Prezidento Pranešimas 
Pinigų Klausimu

Prašo kongresą leisti nustatyti dolerio ver 
tę tarp 50c ir 60c, taipgi leisti suimti ir 

fedėralinių rezervo bankų auksą
VVASHINGTON, s. 15. —Pre

zidentas Rooseveltas šiandie 
prisiuntė ilgoką pranešimą kon
gresui, k iriame jis gana plačiai 
išdėstė savo nusistatymą pini
gų klausimu.

Savo pranešime prezidentas 
prašė iš kongreso galių nupi
ginti Amerikos dolerį iki tarp 
50c ir 60c.

Jis taipjau prašė galios pa
imtu ne tik privatinį auksą, bet 
ir tą auksą, kurį turi federali- 
niai rezervo bankai, kurių auk
sas ikšiol nebuvo paliestas. Tas 
auksas butų sudėtas valstybės 
iždinėj, kad valdžia galėtų pa
sinaudoti tuo pelnu, kurį duos 
dolerio devaluacija. Tai duos 
apei $2,000,000,000 pelno, ku
riuos prezidentas prašo sunau
doti stabilizavimui dolerio, per
kant ir parduodant auksą, sve
timą valiutą ir valdžios bonus.

Kai dėl sidabro, nors prezi
dentas pripažino, kad sidabras 
turi vietą tarp pinigų, tečiaus 
nedavė kongresui jokių reko
mendacijų laukiant kokių pasek
mių duos Londonu* sidabro su
tartis. ' * i-*

Prezidentas savo pranešime 
pasisako Už tvirtus ir pasto
vius pinigus, kurie turėtų pa
stovią perkamąją vertę ir butų 
užtektini kasdieninio vartojimo 
tikslams. Tik viena valdžia 
gali leisti pinigų, todėl ji turi 
valdyti visus brangius metalu1*, 
kurie eina parėmimui pinigų. 
Taipgi valdžia gali spręsti ko
kis didys to metalinio rezervo 
turi bu'ci.

Todėl valdžia turi kontroliuo
ti ne tik pagrindą pinigams, bet 
ir pačius pinigus. Tad visos ša
lies auksas, taipjau ir federali
nio rezervo bankų auksas, turi 
būti sugrąžintas iždinei, kuri 
už ta išduos aukso certifikatus.

Laikas pinigų devaluacijai nė
ra nustatytas.
Biznis patenkintas 

pranešimu; Šerai

Stambusis biznis
pranešimu yra patenkintas, nes 
nepastovumas pinigų labai 
kenkė bizniui ir industrijoms. 
Tik Įspėjama, kad dolerio deva
luacija eitų laipsniškai, nes ga
li staigiai iškilti prekių kai
nos, nuo ko nukentėtų tik dar
bininkai, kurių algos paprastai 
velkasi toli atsilikusios nuo pre
kių kainų. Be to gali prasidėti 
smarki spekuliacija biržoje ir 
vėl greitas kilimas Šerų kainų, 
kaip kad buvo keli metai at
gal. Bet visą tai susmuko ii 
iššaukė staigią depresiją, kuri 
tęsiasi jau kelinti metai.

Birža jau atsiliepė į preziden
to pranešimą. Vakar biržoje Še
rai ir grudų kainos žymiai pa
kilo. Labiausia pakilo kasyk

lų, automobilių ir plieno komp. 
šėrai.

Pakėlė aukso kainą

Iždinė pakėlė naujai iškasto 
aukso kainą iki $34.45 Už un
ciją, arba 39c daugiau, negu 
buvo per kelias pastarąsias sa
vaites.

Del šio pakėlimo aukso kai
nos, doleris pasidarė 
lygiai 60c auksu.

vertas

Turkija neįsileis Sa 
muel Insull

ISTANBUL, Turkijoj, s. 15. 
— Vidaus reikalų ministeris 
S h tikru Kaya Bey įsakė polici
jos departamentui neleisti Sa- 
muel įvažiuoti į Turkiją.

Jau prasidėjo liudy
tojų klausinėjimas 
Dr. Wynekoop byloj

CHICAGO.—Vakar prokuro
ras ir gynėjai pasakė. įžangines 
kalbas, ką jie stengsis įrodyti 
Dr. Alice Wynekoop byloje ir 
tuojaus prasidėjo klausinėjimas 
liudytojų.

Prokuroras pareiškė, kad 
liudytojai bandys įrodyti, jog 
kaltinamoji nužudė savo mar
čią Rheta. Gynėjai tvirtina, 
kad Rhetą nužudė kokis klajū
nas, kuris įsigavo Į namą, nu
žudė jauną moterį ir nepaste 
betas išėjo.

Pirmuoju liudytoju* buvo nu
žudytosios Rheta tėvas Gard- 
ner iš Indianapolis.

Dillingerio šaika už 
mušė dar vieną 

policistą
prezidento 
pakilo

prezidento

krimi-CHICAGO.—Garsaus 
nalisto John Dillinger šaika va
kar užpuolė First National 
Bank pačiame East Chicago, 
Ind., vidurmiestyje ir ištikusia
me mūšyje su policija nu*šovė 
seržantą Patrick O’Malley. Nu
šovė jį pats Dillinger, kuris tu
rėjo kulkosvaidį. Plėšikai at
sišaudydami su kulkosvaidžiu 
pabėgo, pastvėrę $25,000 banko 
pinigų.

žmogus žuvo ze 
mes drebėjime

Indijoje

Iš BUVUSIO PIENO STREIKO CHICAGOS APIELINKĖJ

tro-
kai su pienu pravažiuoti. Dešinėj — nuverstas Chicagoj į upę nepriklausomos pieninės trokas.

Ir Vokietijos naciai 
valys savo rud- 

marškinius
Bus pašalinti, kurie prisidėjo 
prie rudmarškinių po lapkr. 1 d.

BERLYNAS, s. 15. — Nacių 
militarinės rudmarškinių orga
nizacijos vadas Ernest Roehm 
sakė gerai apvalyti rudmarš- 
cinių organizaciją nuo negeis
tinų narių ir kartu pačią orga
nizaciją labiau sumilitarizuoti. 
Tai nacių sekimas Rusijos bol
ševikų, kurie nuolatos daro 
“čistkas” savo partijoje.

Visi, kurie prisidėjo prie or
ganizacijos po lapkr. 1 d., bus 
iš jos pašalinti. O tokių yra 
šimtai tūkstančių. Tarp jų yra 
daug neištikimų, perdaug nu
krypusių kairėn, reikalaujančių, 
kad Hitleris vykintų prižadėtąjį 
“socializmą”. Likusieji rud- 
marškiniai bus lavinami regi/- 
iario militarinio muštro. Jų gi 
vadai ir karininkai, kurie va
dovauja bent 200 rudmarškinių, 
tūri pereiti Vokietijos armijos 
karininko kvotimus. Tik rud- 
marškiniai bent laikinai nesi- 
nešios ginklų, išėmus trumpą 
durtuvą, kuris yra privalomas.

Jau nuo senai tarp Vokieti
jos ir Francijos eina ginčas 
dėl rudmarškinių. Franci ja juos 
skaito reguliare militarine or
ganizacija, kuri turi skaitytis 
dalimi Vokietijos armijos ir to
dėl esančią rybose Versalės su
tarties, kuomet naciai ginasi, 
kad rudmarškinių jokiu budu 
esą negalima skaityti militarine 
organizacija.

Kongresas paskyrė 
RFC $850,000,000 
vieniems metams

Papa kanonizavo 
trečiąją šventąją

RYMAS, s. 15. — Papa di
delėmis iškilmėmis šv. Petro ba
zilikoj kanonizavo Giovanna 
Antida Touret, įkūrėją labda
rybės Seserų. Tai jau trečia 
šventoji, kuri liko kanonizuota 
šiais šventaisiais jubiliejiniais 
metais.

Kuba pasiliko be 
prezidento, Grau San 
Martin rezignavus

Tapo išrinktas naujas preziden
tas, bet ir tasis rezignavo nė 
neužėmęs vietos

Lietuvos Naujienos
Neumanininkai perėjo 

prie komunistų 
metodų

Policininko kova su deg 
tindariu

. >

Uždarys grandines 
gasolino stotis 

Indianoje
INDIANAPOLIS, Ind., s. 15. 

—Patirta, kad uždėjus $150 į 
metus specialių taksų a it 
čenštorių, pasidarė nebepelninga 
aliejaus kompanijoms operuoti 
savo grandines gasolino stotis.

Todėl Standard Oil Co. pa
baigoj sausio mėn. ruošiasi už
daryti apie 800 stočių.

Pure Oil Co. irgi uždary
sianti savo stotis.

Čenštorių taksai Indianoj li
ko pakelti nuo $25 iki $150 Į 
metus už kiekvieną sankrovą.

Gasolino stotis, kad 
tų taksų, kompanijos 
parduoti pavifeniems 
kams.

išvengti 
bandys

savinin-

Martin Insull pralai
mėjo Kanados teisme

HAVANA, s.. 15. — Kubos 
prezidentas Dr. Ramon Grau 
San Martin vakar rezignavo iš 
prezidento vietos.

Susirinkusi revoliucinė junta 
po ilgo tarimosi laikiniu prezi • 
dentu dšrihko agrkultųros mi- 
nisterį Carlos Hevia, kuris yra 
vadovavęs keliems sukilimams 
prieš Machado valdžią. Jis yra 
baigęs Jungt. Valstijų karo 
laivyno akademiją. Hevia buvo 
sutikęs eiti prezidento pareigas. 
Bet kada prie prezidento ru-^ 
mų susirinko nerami minia, jis 
nUo prezidento vietos atsisakė 
ir Kuba dabar pasiliko be pre
zidento.

Kelioms valandoms vėliau Ha
vanoj įvyko persišaudymų, at
vykus 100 kareivių saugoti pre
zidento rumus.

Padėtis yra įtempta, nes eina 
gandų, kad kariuomenė yra pa
sidalinusi ir kad ji gali bandyti 
Grau San Martin vcl pastatyti 
prezidentu.

KLAIPĖDA.— Tardymai ir 
kratos po. garsaus Juknaičių 
karštgalvių susirinkimo davė 
iki šiol labai daug įtariamos 
medžiogs. Pasirodo, kad “So 
cialistiška liaudies bendruome
nė”, vėl. gydytojo d-ro Neu- 
mano vadovaujama, jau nuo 
seniai yra perėjusi prie komu‘- 
nistinių agitacijos ir kurstymo 
metodų, organizuoja slaptas 
kuopas, ruošia slaptus ar kaip 
nors pridengtus susirinkimus, 
kaip štai Įvyko Juknaičiuose ir 
leidžia bei platina slaptus ne
legalius prieš valstybinius spau 
sdinius. šalia jau žinomo d-ro 
Endrejaičio krustančio refera
to, kuris buvo mašinėle rašy
tas, rasta dar keliolika egzemp
liorių nelegalaus spausdinio.. 
Spausdinio antgalvy buvo užde 
ta antspaudėlė “Tik nariams!” 
Spaustuvė nepažymėta. Dabar 
vedama nauja kvota apie tai, iš 
kur atsirado tie spausdinaii.

Tiek tie spausdiniai, tiek ki 
ta medžiaga aiškiai rodo, kad 
išbėgusio į Vokietiją d-ro En 
drejaičio konspiratyvė veikla 
nebuvo kaip nors savarankiš 
ka, be Neumano partijos vado ’ 
vybės žinios, bet -buvo ankš
tam ryšy su ja. Užkluptas bu
vo tik vienas toks susirinkit, 
mas, bet galimas dalykas jį bu 
vo ir dar įvyksta daugiau.

ALYTUS.—Iš Butrimonių at
važiavę žmones pasakoja, kad 
Butrimonių v. Vaisodžių km. 
prieš pat Kalėdas buvęs toks 
atsitikimas.

Vienas policininkas persekio
jęs Vaisodžių ir kt. kaimų deg
tindarius, kurie prieš Kalėdas 
ypač buvę suskatę degtinės 
virtis. Netikėtai policininkas 
pamatęs iš krūmo išlendant 
šautuvu ginkluotą žmogų. Po
licininkas paklausęs ar tas pi
lietis turįs ginklui laikyti lei
dimą. Pilietis atsakęs “kas 
tau darbo” ir šovęs policinin
kui į vidurius. Policiinnkas su
žeistas, pargriuvsę ant žemės, 
o pilietis, kiek palaukęs, ir 
manydamas, kad policininkas 
jau nebegyvas, kad policinin
kas jau nebegyvas, priėjo ar
tyn ir, pasilęnkęs, žiūrįs pri
sikišęs. Tačiau policininkas pa
jėgęs paleisti iš revolverio šu- 
vę tam degtindariui tiesiog į 
krutinę. Degtindarys vietoje 
kritęs negyvas.

Policininkas esąs atgabentas 
Alytaus apskr. ligoninėn gydo
mas.

Lenkų žibalas uždegė 
naftos sindikatą
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Austrija* deportavo 
Vokietijos nacių 

princą

RAUNĄS.— Viena užsienio 
firma Lietuvoje turi naftos ir 
žibalo atstovybes. Tos firmos 
atstovas Marijampolėje atidarė 
tanką ir pradėjo žibalo litrą 
pardavinėti po 28 et., tuo tar
pu kai sindikato žibalas deta- 
listu pardavinėjamas po 42 et. 
Už litrą. O ta firma pigiai ži
balą pardavinėjus todėl, kad 
atsigabenanti iš Lenkų Silezi
jos, o Lenkai dabar pigia kai
na žibalą metą į rinką.

Sindikato narių ir detalistų 
tarpe kilo panika. Jie rem
damies nauju kovai su neš va 
ria 
mą 
vii. 
to,
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reikalų

konkurencija įstatymu, fir- 
apskundė teismui ir net ci- 
ieškinj 3000 lt. patiekė. Be 
prašė teismą tanką užda

ryti ir ieškinį apdrausti. Teis
mas, kol byla iš esmės bus iš
spręsta, tanką uždarė, o be to, 
apdraudė civil. ieškinį.

VIENNA, s. 15. — Dollfusso 
valdžia stvėrėsi griežtesnių prie 
monių prieš nacius ir pasek
mės pasirodė gana geros— na
cių teroras tuoj apsistojo. Tik 
poroj vietų naciai buvo sukė
lę triukšmą, kuris betgi grei
tai liko suvaldytas ir nauji na
cių būriai atsidūrė koncentra
cijos stovyklose.

Vokietijos užsienio
ministerijos patarėjas princąs 
Josiah von Paldeck-Cirmont li
ko sugautas laikant konferenci
ją su Austrijos nacių vadu 
Frauenfėld ir tuojaus tapo iš 
Austrijos deportuotas.

Mussolini siunčiąs į Austri
ją “konstitucinį ekspertą’, pa
ruošti Austrijai naują konsti
tuciją, kuri pabaigoj šio mėne
sio bus oficialiai pasiūlyta ka
binetui.

Hevia visgi pasiliko 
Kubos prezidentu
HAVANA, s. 15. — Carlos 

Hevia, kurį revoliucinė junta 
išrinko prezidentu, vieton rezig 
navusio prezidento Grau San 
Martin, pagalios, sutiko priim
ti prezidento vietą ir sudėjo 
priesaiką, nors pirmiau nuo tos 
vietos buvo atsisakęs.

Grau San Martin rezignavus, 
jo vieton revoliucinė junta iš
rinko jauną Hevia. Tečiaus ka
da tasis nuvyko j prezidento 
rumus, užimti prezidento vie- 
įą, prie rūmų susirinko dide
lė žmonių minia maldauti, kad 
Grau San Martin nesitrauktų iš 
prezidento vietos. Po to ir He
via atsisakė būti prezidentu ir 
tik po ilgo prikalbinėjimo su
tiko priimti tą vietą.

Didelių permainų nesitikima, 
nes Hevia ir dabar buvo Grau 
Sap Martin kabinete ir abu yra 
vieno ir to paties politinio nusi
statymo. Hevia taipjau yra 
dalyvavęs nuvertime preziden
to dės Gespedes valdžios.

CHICAGO-Teisėjas O’Con- 
heli įsakė visus iš kriminalistų 
atimtus ginklus paversti j špa
tus ir pikius ir atdiuoti juos 
CWA darbininkams^ 

! *

Naujas vėžio ligos gy
dymo būdas 3:

TORONTON, Ont.*, s. 15. — 
Teisėjas Giarrow atmetė Martin 
Insull maldavimą paliuosuoti jį 
iš kalėjimo už kauciją. Iki teis
mo Martių Insull pirmiau buvo 
paliuosuotas už $10,000 kauci
ją. Jis tapo pasodintas kalė
jimai!, kai Kanados teismas nu
sprendė j j išduoti Chicagos teis
mui.

Martin Insull, kuris su savo 
broliu vadovavo Insullų finan
sinei imperijai, davė suprast, 
kad jis dar priešinsis teismo 
nuosprendžiui grąžinti j j Chi- 
cagon ir apeliuos į augštespius 
Kanados teismus.

Turi atiduoti auksą 
iki trečiadienio

KAUNAS.—Lapkr. 15 d. Me
dicinos fakulteto salėje medi
cinos dr-jos visuotiniame me
tiniame susirinkime dr. Kuz
ma rodė vieną ligonę, kuri tu
rėjo nepagydomą krūties vėžio 
ligą. Dr. Kuzma praplovė ap
augos vietą ir įsiuvo vyro kiau
šelį. Po tokios operacijos j03 
liga apie dvejetai mėnesių žv 
miai buvo pagerėjusi. Tokia 
operacija ir tokiame atsitikime 
rodos dr. Kuzmos buvo padary 
ta pirmutinė visame pasauly.

Gaila, kad tokia gydomoji 
medžiaga, kaip žmogaus vyriš
kos Raukos yra labai brangi, 
sunkiai gaunama ir dėl to to
kie bandymai nelengva yra da
ryti.

Ė

Jėzuitai stiprinasiDu rusai
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HARRISBURG, Ilh, s. 15.— 
Areštavimas penkių naujosios 
angliakasių unijos vadų bent 
laikinai sulaikė pikietavimą Prie gimnazijos busią {steigtas 
Peabody kasyklos prie Harco. ir bendrabutis mokiniams.

•M-
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BOMBAY, Indijoj, s. 15. — • 
Smarkus žemes drebėjimas su
purtė veik visą Indiją, kuria
me žuvo 21 žmogus.

žemės drebėjimas ištiko 2 
vai. po piet ir tęsėsi vienur 
dvi, kitur tris miuntes. šimtai 
namų sugriauta ir tūkstančiai 
apgriauti visoj Indijoj.

WASHINGTON, s. 15.—Kon
gresas Rekonstrukcijos Finansų 
Korp. reikalams paskyrė $850, 
000,000 ir paliko ją veikti dar 
vienus metus.

Senatas paskyrimą priėmė at
viru balsavimu po 10 minučių 
debatų.

Atstovų bute prieš paskyrimą 
baldavo tik vienas atstovas.

WASHINKTON, s. 15. —Iž
do sekretorius Morgenthau pa
skelbė, kad visi žmonės, kurie 
turi aukso ar auksinių pinigų 
turi priduoti juos iždinei iki 
trečiadienio vakaro, kitap jų 
auksas gal būti konfiskuotas 
ir dar uždėta dvigubai didesne 
pabauda, negu? rasto aukso ver
te.

-ai
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:-

Giedra, biskį šalčiau.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:- 

44.

PARYŽIUS, s. 15. — šiandie 
pasimirė Paul Marie Eugene 
Vieille, 80 m., galva Francijos 
parako monopoliaus, išvystęs 
bedūmį paraką; plačiai Franci
jos vartotą laike pasaulinio ka
ro.

MASKVA, s. 15. 
amerikiečiai, Tavdul ir Kaškan. 
kurie apmušė kelis mažesnius 
komisariukus, liko pašalinti iš 
darbo Chabarovsko traktorių 
dirbtuvėj. Be to Kaškan liko 
patrauktas teisman ir reika
laujama iš jo atlyginimo už su
daužytas mašinas ir aplaužytą 
restoranu

Martin Insull vistiek paliuosuo
tas už kauciją

TORONTO, Ont.. s. 15. — 
Nors teisėjas Garrow ir atsisa
kė Martin Insull paliuosuoti iš 
kalėjimo už kauciją, tečiaus ke
liomis valandomi valiau jis 
vistiek tapo paliuęsuota už 
$20,000 kauciją, kada jo advo
katas paprašė leidimo paduoti 
apeliaciją prie$ teismo- nuo 
sprendj išduoti Martin Insull 
Chicagos teismui,

.... ' ■■■ "■ ' ■ ,s..z
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Areštai sustabdė ka
syklos pikietavimą

Jėzuitai, kaip girdyti, vis dėl
to rengiasi {steigti Šiauliuose 
sayo gimnaziją. Gimnazijai net 
rumus pasistatysiu ant savo 
sklypo Vilniaus gatvėje. Jau 
gabenami akmens pamatams.
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

V. MANKUS
P. MILAšEVIČIA

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Guri®.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

KONTESTO GARBES KOM.:

J. ASCILLA
J. GALSKIENfi
V. PAČKAUSKAS.

Kontesto ofisas atdaras kasdien., nuo 4 iki 7 vai. vakare. Visi norinti Įsirašyti Draugijon kviečiami pribūti čia, 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantąi bile kuriais reikalais čia pažymėtomis valandomis. Draugijos Ofisas: 

1739 SO. HALSTED STfiEBr, TEU ČANAL 0117_________•_________________
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Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos metinio 

susirinkimo
Chicagos Lietuvių Draugijos 

metinis susirinkimas įvyko sau
sio 9 d., Masonic Temple sve
tainėje. Pradžioje susirinkimo 
narių dalyvavo apie trys šim
tai, užbaigiant liko apie šim
tas. Susirinkimas užsitęsė apie 
tris .valandas. Veik visą laiką 
užėmė raportai ir metinių ko
misijų rinkimai.

Iš svarbesnių tarimų galima 
pastebėti sekamus: Draugijos' 
r.usdrinkimus nutarta bent ši
tuos metus laikyti Masonic 
Temple svetainėje. Taip nubal
suota 30 balsų didžiuma. Kai 
kurie nariai norėjo susirinki
mus kelti į Lietuvių Auditori
ją, bet southsidiečių nedaug 
dalyvavo iki galui susirinkimo, 
pertat neužteko balsų minėtam 
klausimui jų naudai pravesti.

Išrinkta komisija iš penkių 
konstitucijos tobulinimui. Ko
misijos užduotis studijitoti 
naują konstituciją ir jai page
rinimus teikti metiniam Drau
gijos susirinkimui, šitais dviem 
klausimais buvo kiek platėliau 
padiskutuota.

Varde Balsavimų Komisijos 
drg. Antanas Valskis rapofla* 
vo pasekmes balsavimo — ra
portas priimtas vienbalsiai.

Varde Gerovės Komisijos ra
portavo drg. F. Prusis. Rapor
te pažymėjo, kad Draugijos va
karas įvyksta sausio 14 d. Rei
kalavo išrinkti darbininkus. Tas 
buvo padaryta. Taipgi kiek pa
lietė ir busimą programą.

Beje, dar buvo nutarta pri
sidėti prie Tranzatlantinio ko
miteto, kuris darbuojasi North- 
sidėje.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
komisijos šitiems 1934 metams 
išrinktos sekamos:

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Gerbūvio Komisija:
M. Kasparaitis, 
V. Ambrose, 
K. čepukas, 
J. K. Kaulinas, 
J. Grigaitis.

Gerbūvio Komisijos
ninkas yra drg. M. Kasparai 
tis.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Algų Komisija:
J. P. Varkala,
F. Prusis,
V. Pačkauskas.

Algų Komisijos pirmininku 
yra drg. J. P. Varkala.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Balsavimų-Referendumo 

Komisija:
A. Valskis, 
St. Viešys, 
A. Ambrazevičia. ♦ 

Balsavimų Komisijos pirmi
ninkas yra drg. A. Valskis.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Laidotuvių Komisija:

J. Ascilla,
J. Jankus,
J. Gtfmauskas,
J. Lapinskas, 
J. L. Ascilla, 
J, Milaševičius, 
J. Bačiunas, \ 
T. Kubilius,
M. Valūnas, *
W. Kančioj J .

F. Hermanos,
G. Mittskus.

Laidotuvių Komisijos pirmi
ninku yra drg. J< Ascilla.

Šitos visos komisijas yra pa
stovios, — sulig nauja konsti
tucija'— eina skirtas pareigas 
visą metą. Konstitucijos Tobu
linimo komisija ir Tranzatlaų- 
tinio Skridimo yra laikinos ko
misijos. čia dvi pažymėtos ko
misijos susideda iš sekamų 
draugų:

• Konstitucijos Tobulinimo 
Komisija:

K. čepukas,
A. Valskis,
J. K. Kaulinas,
St. Viešys,
K. Ciupulevičius.

Konstitucijos Tobulinimo
misijos pirmininkas yra drg. 
K. čepukas.

Tranzatlantinio Skridimo 
Komisija:

P. čerečka,
J. Ascilla,

“i P. Milaševičius.
Tranzatlantinio Skridimo Ko

misijos pirmininku yra drg. 
P. čerečka.

kurie Draugijoje nesirgo bei 
neėmė pašalpos bėgiu4 10 ar 20 
metų. Nesirgusiems laike 20 
metų buvo įteiktos deimanti
nes špilkos-agrafos sekamiems 
draugams:

J, Gedraitis,
J. Gajauskas,
J. Spetila, / 

Jokantas, 
Petraitis, 
GjCrulaitis, 
Neberieža, 1 
Kalvelis, 
Undraitis,

J. Pranko,
J. Valiulis.

nęėmimą pašalpos bei ne- 
10 metų gavo

A.

M.

B.

Už 
sirgimą laike 
auksinius žiedus sekami Drau
gijos

Ko-

Drg. Ch. Liubinas 
pasveiko

nariai: 
Dr. A. Gussen, 
J. Grigaitis, 
O. Simonaitienė,
O. Hermanienė, 
E. Kiškunienė,
M. Andnvkaitienė, 
M. Urbienė, 
J. Katilius, 
L. Striupas, 
A. Razgaitis, 
J. Neffas,
P. Indrelė, 
J. Peika,

Malakauskas.

pirmi-

Drg. Ch. Liubiną, iš amato 
langų plovėją, buvo ištikusi ne
laimė — skaudžįąi susižeidė 
puldamas nuo trečio aukščio. 
Pertat turėjo kelioliką savai
čių gulėti Passavant ligoninė
je. Dabar jau sveiksta, už po
ros savaičių grįš į darbą.

Pastebėtinas dalykėlis tai 
tas, kad drg. Liubinas, sunkiai 
sirgdamas nesimaldavo pašal
pai. Jis nuoširdžiai pareiškė, 
girdi, aš stoviu pinigiškai ne

blogai, nenoriu Draugijos iš
naudoti — kitiems pašalpa yra 
daugiau reikalinga, negtf man.

Tai kilnus pavyzdys kitiems 
draugams, kurie pinigiškai ge
rai stovi, kad apsirgus nėra bū
tino reikalo skubintis traukti 
pašalpą. Drg. Liubinas dar pri
dūrė — gal būt, u‘ž kiek laiko 
ir aš busiu blogoje piniginėje 
padėtyje ir tada, kai mane liga 
užklups, turės Draugija pini
giškai paremti.

Velijam greito pasveikimo 
drg. Ch. Liubinui ir ačiuojam 
už jo kilnius norus labui Drau
gijos.

P.
Vakaro ūpas buvo nepapra

stai draugingas — visi smagiai 
linksminosi iki vėlybai nakčiai. 
Šitas'draugijos vakaras — tai 
buvo višų vakarų vakaras. Ne
mažas kreditas priklauso Drau
gijos Gerovės Komisijai — Fr. 
Prusiui, J. Gitoiauskui ir J. As- 
cillai už šito vakaro rūpestin
gą surengimą.

— Petras Bedalis.

Vincą Brusoką 
laidojus

pa

dingo

sausio 4 dienai, 
bti'vo pastebėtas 
vandenyje prie

P. Labutis.

Chicagos Lietuvių
Draugijos metinis 

koncertas
įvyko

priekaištus valdybai bei drait- 
nei nejaus-gijos tvarkai; — nei i^ejaus- 

Į darni, daro saVQi organizacijai 
meškišką pąąitąrnąvimą.

Rodosi; kiekvienas narys .tu? 
retų j supranti, jpg ši yra pa
talpos, o ne politikos organi* 

( žarija, ir, vietoje -vari nėjęs po
litiškas ambicijas, pasielgtų 
daug garbingiau, jei pasisteng- 
tų ąųklftį, •— parašyti draugi- 
jon savo draugus bei pažįsta- 

1 mus, o . ypač šiito laiku, kuo
met. einą, kaukto nąriu. pa- 

! dauginimui;
— Norius.

■MARAI

rytum liudyte liudija šaunų greitu- straight eight ilgas, žemas ir gra
mą.

----- o—*—
Vieta draiverio kairėsės rankos al

kūnei atsiremti yra ištaisyta 1934 
m. Pontiac’o Fisher bodies modeliuo
se.
J ——<o— 

1 Dideli, tvirtus Bendix stabdžiai 
yra vieni iŠ naujųjų saugumo Įren
gimu 1934 metų Pontiac Straight 
Eight. Stabdžių padaiįo spaudimas 
yra palengvintas daugely sykių. 

------o-----
Kiekvienas keturių stabdžių yra 

sujungtas su suktais plieniniais dra- 
tais; 1984 metų Pontiac Straight 
Eight yra pakankamai tvirti, kad at
laikyti viso karo svori. 

----- o------
Fisher No Draft Ventiliacija su- 

prantama, yra palaikyta 1934 Pon
tiac Straight Eight kare. Langai 
taiu pritaisyti, kad galima juos leng
vai nureguliuoti papai noro, kuomet 
norima įleisti šviežio oro.

Naujasai Pontiac yra 
greitesnis, daugiaus

didesnis, 
ekonomiškas

žios išžiuros. Jo wheelbase yra pa
didintas iki 117% inčių.

Pontiac pagerintas sraight eight 
motoras vartojant reguliarį gazoli
ną po kompresiją iš 6.2 iki vienam, 
išdirbta 84 arklių jėgą, ir galima 
važiuoti virš 80 mylių per valandą, 
ir išvysto 10% daugiaus mylių ant 
galiono gazo negu Pontiac 1933 me
tu.

Pontiac Knee — Action priekinių 
ratų, nepriklausomai sujungtas ir 
duoda pastebėtiną lengvumą važia
vime. ypatingai užpakalinėj sėdynėj 
tas jaučiama. Ilgesnis wheelbase, 
ruimingesni bodies, suteikia pagei
daujamą komfortą. Fisher No Draft 
Ventiliacija ir. kiti pagerinimai yra 
svarbus kiekvienam, kuris vartoja 
automobilių.

Šis naujasai 1934 Pontiac Straight 
Eight visais atžvilgiais, kaip tam as
meniui, kuris važiuoja taip ir pasa- 
Žieriams turi daug patogumų ir yra 
kur kas ekonomiškesnis negu bile 
kuris kitas žemos kainos karas.

Ji: “Saugokis ten, ateina 
jis pamatė kai tu mane 

nas šios Draugijoj organizato-Į bučiavai”;
Greitąjį

Dr. T. Dundulis buvo vię- 'tėtė

rių. Vadinasi, dau’g prisidėjo h Jis; 
prie Draugijos išugdymo. Ap- ausis”

žiebk luini į

leidęs kai kuriam, laikui Ghi* 
cagą, jis turėjo basi traukti ir - 
iš Draugijos. Tačiau dabar Dr |{ “padėki. mąiL, RPne* 
Dundulis vėl randasi Draugi
jos narių tarpe.

A|; ne- 
turįu> nei; fenigicn kišeniųje”. 

“Mielai, štai fepigis”.
(“Der Wahye Jakob”, Berlin).

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO- KUPONAS. <

Vardas - Pavardė ....................................... ..........................

Adresas

Amžius Svoris

kas jam atrodė ’ beviltinga, ne
sitikėjo šviesesnės ateities. 
Kaip greit žmogus: nustoja vil
ties ko nors geresnio gyveni
me susilaukti, taip greit pas 
lokius žmones gimsta klausi 
mas, ar verta gyventi. Velio
nis Vincas, matomai, išspren
dė klausimą, kad gyventi ne
verta, nes ateitis jam nieko 
gero nežadėjo. Taip tai musų 
Vincas nutraukė savo gyveni
mo stygą.

— Maxim Lupus.

Poras mėnesių atgal 
Vincas Brusokas. Jo dingimas 
buvo kokia tai misterija. Buvo 
paleista visokiausių kalbų, spė
liojimų, būrimų ir tie spėlioji
mai tęsėsi iki 
kol jo kūnas 
pluderiojant 
Navy Pier.

Velionis Vincas buvo šitos 
organizacijos nesenas narys, 
bet prieš mirtį ėjo pareigas 
finansų sekretoriaus, — buvo 
išrinktas vien todėl, kad iš pro
fesijos knygvedis, labai tvar
kus ir pasitikėtinas darbinin
kas. Organizacijos uždėtas pa
reigas, tarsi disciplinuotas ka
reivis, ėjo iki pat dingimo die
nai. Prieš dingstant tą dieną 
pasiuntė paraginimų laiškus na
riams, suvedė viską tvarkiai į 
knygas ir, atlikęs darbą, savo 
narystės knygelę įdėjęs į voką 
paliko Draugijos prezidentui 
Knygelės palikimas preziden
tui, kiek galima spręsti, turė
jo sekamą reikšmę: jaunas or
ganizacijos . narys, nusprendęs 
tragingai žūti, nenorėjo nu
skriausti organizacijos.

Velionį Vincą teko man pa-

Praeitą sekmadienį
Chicagos Lietuvių Draugijos 
metinis koncertas. Publikos bu
vo nepaprastai daug — kiek
vienas svetainės kampelis bu
vo užpildytas. Programas huyoĮžinU laike desėtHoš ar daugiau 
tikrai' šaunus - 
ras, dainininkai 
te, čiapaitis, duetas Ascillos ir 
penios Gumauskienės, šokėja 
p-lė Aleksiute — tai visi žvaig
ždės Šito vakaro. Užduotis at
liko pąvyzdingąi. Publika nesi
gailėjo , aplodismentų

Ęaigiantią progrąmui, drau
gijas prezidentas J. Mickevi
čius įteikė garbės žymės vi- 
ąteftK tįenis

Pirmyn cho-
- Paškevičiu*-

mętų
dus, malonaus budo žmogus. 
Seniau Gtycagps • lįetąvįąi Vin
cą pažino kaipo Stepuką, — 
tais laikai® k buvo bene vįęną$ 
geriausių, .komikų Chięąg^B 
lietuvittosę, Jją yra. nemažai pa 
linksminęs Chįęagos lietuviu- 
publiką įvairiose parengimuo
se.

Paskutiąiu laiku? Vincas bu
vo virtęs di^u.uedinu^^

f 'x. / ■ . 'A r

visuomet buyto nito&r

žiupsnis minčių

Ar tamsta nori da-

Moteris : “Ąr galima, gerti ri
cinos, jos neparagavus?”

Vaistininko padėjėjas 
paklausiu, jeigu tamsta gali 
palaukti,
bar atsigerti limonado?” 
i Moteris (gerdama limona
dą) : “Ar dabar gali tamsta 
pasakyti man apie riciną?”

Vaikėzas: “Tai 
juokas — tamsia 
gerei ricinos”.

Moteris: “Bet
jos namą mažapi broliukui”.

(“Luestige Koelner Zeitung” 
/ Koeln),

Ūgis .............................. Mįera per krutinę

Miera per juosmenį ....................................

Plaukų spalva 

Akių spalva .. 

Užsiėmimas ...

buvo mažas 
ką tik išge-

aš norėjau

Chicagos Lietuvių Draugijos 
S. P. istorijoj jau, rodosi, yra 
pergyvenamas ketvirtas kon
stitucijos pataisymas. Sakau, 
pergyvenamas, nes kiekvieną 
kartą, kuomet, randasi. reikalas 
taisyti konstitucijoj, ’ vis pasi
daro tam tikras? įkaitimas, są
jūdis tarpe narių. iGM būt, kad 
kitaip ir būti negaili; juk kiek
vienas žmogus turi savo nuo
monę, savo ambicijas. Oi, pro
gai pasitaikius, ir** stengiama
si, kad savo mintis- pravesti 
gyvenimai!. Rodosi,''tame blo
go nieko nėra. Tik tame bė
da, kad visus vienu pasimoji- 
mu negi patenkinsi, — kas vie
nam atrodytų naudingiausia, 
reikalingiausia —- gal kitiems i 
stačiog nepriimtina, čia ir ky-1 
la kova u‘ž ypatoš ambiciją.

Nariai, turintys daugiau 
drąsos bei nachališkumo, var
toja visas leistinas ir neleisti
nas priemones, kad pravesti 
savo užmanymus, o kuomet 
jau mato, kad nepasiseka, tai 
net ir smurtą bando vartoti.

Po kiekvieno 'konstitucijos 
pataisymo buvo triukšmauda
ma nusivijusių jų, grasinta įvai
riausiais ' baubais, net lemta 
draugijai juodžiausi ateitis. 
Vienok prabėgą kiek laiko,- prb 
prantama prie naujų patvar
kymų ir atėjus kitam pakei
timui, tie patys- nariai, kuTie 
smėrkė 
ką vėl apgina ir brangina kai
po švenčiausį “zokaną”.

Taip bus ir šį kartą. Tik rei
kia laiko. Juk po kiekvieno pa
keitimo draugija augo ir bu
jojo dar geriau, — nebus ki
taip ir š( kartą. Gyvenimas 
parodo trukumus ir j įtos rei- 
kia taisyti, o progresavimas 
nėra nuodėmė.

Draugija visame savo gyva
vime vengė maišytis į bei ko
kius politinius bei religiškus 
dalykus, neskirstė narių pagali 
partijos ar pažvalgos; visiems 
lygiai buvo išmokamos pašal
pos ir pomirtinės.^ Susirinki- •

Banko raštininkas: “Dabar 
tamsta dirbi teatre ir gali at
siųsti man i keletą teatro bilie- 
ų .

Teatro raštininkas: “Taip; 
ir mainomis tamsta gali atsiųr 
sti man, keletą banknuotų iš 
jūsų banko”. V
, (!‘Pele Mfelė”, .Paris).

“Ar tamstos kūdikis dar> ne
moka , vaikščioti ?”

“Ne! Jis dabar mokinasi 
valdyti automobilį”.

(“Kaušas City Star”)*

“Kaip tu įėjai?”
“Pro duris”.
“Bet ar tu nematai raštelio

“{ėjimo nėra”?”
“Taip — tai apgavystė”.
(“Meggęndorfer Blaetter”, •

Mųenjch).

Džekas: “Aš prašiau pasi
matymo su Mabel vakar, ir aš 
buvau netoliau kaip duryse, 
kai jęs motina paklausė ma
no reikalą”.

Džonis: “Tai turėjo būti 
trįkdoma”.

Džekas: “Taip, bet t tai ne 
tai, kas blogiausia. Mabel at
siliepė nuo laiptų ir tarė “Tai 
ne tas, mama”.

(rpųffąlo Bison”).

dabar tą patį daly Mėlynienę: “Kaip tamsta
patikrint savo vyrą, kąi nesi 
namie?” 1

Juodieųė: “Aš palieku kū
dikį su j uo”.

(■‘Staffordshire Sentinel”).

“KUm tas siūlas 
mažo

Duhldėi
upviniotas ant tamstos 
piršto?” 

Hanken:
nimui mano žmonai pasiklau
sti nianęs, jeigu aš užmiršiu 
ką. nors, ką ji man sakė atsi
minti”.

O, tai tik pnmi

(“Northern Whig”).
.. . .r.. ... . ' ' -T" ..........-i-

................
muose ir pro®yan\lMę vįsi^-1 j^įlWė botliM, Fisher mo-

:bųvo laikoma, <kad rtfMŽ,- (tolio, yra. di<į?sn5s ir orilveiuiės taip gauli fe t8iP U****W*

Si.£ £ to vię,T "O** S 
mylimą, dęj to ji, jrį au^a.. Ktat<> naujus standartus -stangumo.

Nariai, kurie bando i spraU’ Jis yra. W0 .-nuošimčių stangeapįs,sti Magijos voikmėn party- R-
vislumus, veda ^gelius fMjp’o gylius

šiuomi įstoja į “MISS NAUJIENOS” KONTESTĄ; 
Prisiunčiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų nurodymų.

KAINOS SUTRIUSKINTOS!
MANAGERIAUS IŠPARDAVIMAS!

Tiesioginiu susisiekimu su 
! VVESTERN UNION

Sausio 11, 1934 
Chkago, III.

MANAGER. CHICAGO MAIL 
ORDER ECONOMY OUTLET

4 Daugelis musų draugų atsilankė | 
■Atidarymą jūsų Manageriaus Išpardavi
mą. Jie mums pasakė apie pastebėti
nus Bargenus. Mano šeima norėtų pa
sinaudoti tais puikiais Bargenais, ku
rtus turėjote išpardavime; todėl ar ne
galėtumėte pratęsti šj išpardavimą. Aš 
ieškosiu jūsų skelbimo antradienio Nau
jienų laidojo.

MRS. ELSIE LASKY,
i 1841 Loomis St.

Mano šeima notėtų pa

Bargęnų Piknikas
Mus prašo toliaus tęsti musų 
dideli Manageriaus išpardavi
mą. — Naudai tų. kurie nega
lėjo atsilankyti, mes pridėjo
me daugeli specials prie musų 
bargenų. Mes hiekuomet nesiti- 
kėiome -galėje pasiūlyti tokius 
pastebėtinus bargenus, bet Mail 
Order Diviziją įsakė mums eiti 
prie galutino galo! SKAITYK! 
ATEIK! TAUPYK!

DYKAI t Naudinga dovana 
su kiekvienu pirkiniu už 
$1.00 ar daugiaus.

1000 Moterų ir Merginų 
KAUTU 

KAILIAIS PADABINTI 

*3.99
Vertės iki $10

Moterų ir Merginų
KAUTAI

KAILIAIS PADABINTI 
GERESNI KAUTAI

Vertės iki $19.98

Didesnėm Moterim 
Dresės

Dydžio 37 iki 53
Šilkinės dresės — Išėjimui dresės — 
paskiausi styliai. Tai yra manage
riaus pasiulijimas jums. Vertės iki

*2.49
$7.98.
Ateikite 
anksti!   . ..... ___

Speciales Dresės
Bergenas, kuris jus 
nustebins už ............................. "•v V

ir merginoms
49c

-Moterims ir merginom 
svederiai ........ ..... 49

•Naujos skrybėles delyro-
teru ir merginu .... 49<
Megstos kepurės iš šąli
kų setai ................... 19<
-Sash firankos — 2 po
ros už ...................... 25<

10,000 Yardy Dresems 
Materijolas

Kad supažindinti su šiuo departamentu, 
manageris siūlo šiuos beveik už dyką— 
PRINTED, RAYON, GREPE.
Grynų 
Grynų

Vilny Tweeda 36 inčiu 
Vilnų Flanele. 36 injčiy

2 po-
.. 25c

moterims čEBATUKĄI
DYKAI — su kiekvienu pir
kiniu poros čebatukų pora 
pančiaku $1.29

Vertės iki $1.00
Grynu šilkų FLAT ČREPE, PRINTS
Grynu šilkų SHEER CREPBS
Grynų Vilnų, Tweeds, 54. inčių

Verias iki $1.25:
EXTRA SPECIAL! GRYNO ŠILKO
FLAT CRJSPĘ atkarpos- 36c yardui.

Vyrai!; Jus Taipgi, Galite Taupyti šiame 
Manageriaus Paves Išpardavime!

Visai nauji kautai — vertės, iki $14.98 .......    $7.98
4 Šmotų Berniukams siutai — vilnų tweeds ir t. t. didžio nuo 

nuo 3 iki 8 — Manageriaus special ......    99c
Vyrų Kelnes — Manageriaus Special ............................... $1 -49
Vyrams Svederiai .......      -.......... $1.00
Vyrų ir Berniukų Vilnonės Kepurės — 50c vertės — 

( Ėxtra Special ....................   .... „
Mažų Berniukų Sniego Si litukai — Sensacinga vertybė .... 69c

l»c

CHICAGO MAIL ORDER CO.
HĄiįĮklSON & PAULINA STS. MARSHHF-n i “

O• I .....m  ......                   ,.....
Valandos nuo 8 iki 6 v. v. Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais iki 8:30



KORESPONDENCIJOS
Rockford, III

Perspektyva

Adomaičiai susilaukė sūnaus

šauks
paveik

man

BAIGIANT NAUJU METŲ VAKAR,)
Cieveland, Ohio

Garsinis filmas

LIAMPOS

ašarose ir džiaugsme

Tiktai $2.00 įmokėti

mažai ir

Stali- 
laiko-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

V4HO \AlAHTS 
TO KUOVJ?

Bet visgi mano manymu, at 
eįtyje rengiant panašius vaka

JI man 
tas da- 
jį per- 
žinotų, 
gal jai

štai ka 
p. Luk-

\NHAV Ą SA 
VAE./MH

FEtAALE
IS

ajf> A SVAAVt-
\ FOFšTUKEP.

Klauskite apie musų lengvą iš
mokėjimo \planą. Mažas įmo- 
kėjimas, likusi kas mėnesį kar
tu su jūsų Elektrikos—Patar
navimo sąskaita. Įrengimai per
kami ant musų išmokėjimo 
Plano truputį brangesni.

8S2W. 6SrdSt.
2950 E. ttadSu 
11116 So. Michigea Av*.

OVA. SHE. 1
I CAU TELU BY
Y A FACEA AXN Į
AVN'T THAT

Antradienis, saus, 16, 1934

HEISE IS

IH THE V4AY 
NOV4' W

TO bE SEEH 
VMHETHER W 

PTCOUT* .
BACHELOR., 

DICK SVJART. 
CAH BE

BR.OU&HT 
AFeOUHfc* 

BOT LEAME 
VV TO

TESS1‘

YA ČAH’T BUY 
HAFF»\HESS» 
HrtSTEFtV.BUT 
YOO V4OULBVCT 
UHBERSTAbKB'.
VtA AV4ČUL BUSY 
OH TH\S AFFAVR. 
O»b EXPLAiN 
VT TO Y A V,

STFi'.ttES Vte-YOU 
K\B5 AVbE tAESSUf 

A LOT U4 SUHFN 
THAT I>OU'T 

COMCEVEH 
Y’AV. /

Nepamiršk atsukti Nedelioj 
radio 1 vai. po pietų WCFL, 
970 kil. Lietuvių programas.
«■■■* lin ■ Va.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lonia Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus it druskos vanos, " ■
1.

irtis moterims

Šis vakaras man dalinai <yra 
neramus, ir kodėl tas neramu
mas, aš gal vienas težinosiu. 
Jis gal man teikia džiaugsmą, 
o gal ašaras. Tai mano reika-

nuomonė, kad ir Amerikos lie
tuviai be kunigėlio nieko ne
gali padaryti. Bet inteligentiš
kam žmogui tas filmas tikrai 
nekaip atrodys. Apie Ameri
kos lietuvius pas jį susidarys 
visai blogas Įspūdis.

— Filmą matęs.

»wimming pool.
Rueiika ir turkiška p[_„* 

teredomis iki 7 V.

Jis greit užsibaigs 
užsibaigęs nebe

su juo.

Nuo keleto mėnesių pas mus 
Roekforde apsigyveno jaunas

THEY'feE 
*AIA- THE SAtAEĮ 

FBOVA THE CRAbkE

FLEASElViOU’T 
YA TE.LL ME. \F 
tAVSS BE MERE / 
StGHEBTHE fj 
COHTRACT 
TO GO BACK ) fl
OH THE B 
STASE?

• Ši puiki liampa jungia gerą išžiūrą su naudin
gumu. Tai yra grindų liampa, kuri taipgi tarnauja 
kaipo reflektorinė liampa ir Naktinė šviesa. Bron
zų išbaigta su onyx pamatu. Didelis perkreipiamas 
reflektorius yra užslėptas gražiu šilkiniu kliošiu. 
Maža liampelė operuojama atskira šviesa į varpelį 
panašiu reflektorių ant karties, duoda pakankamai 
šviesos dėl naktinio vartojimo.

pasirašydavo 
Pirmą kartą 

Pasi- 
kad mes rockfordiečiai,

savo 
Nors 
mok 
var

iu tere- 
. Kiek

Sausio 9 ir 10 dd. bažnyti
nėje svetainėje p. J. Lukšis ro
dė garsinį filmą. Pirm pradė- 
siant rodyti filmą, jis padarė 
pareiškimą, jog šie garsiniai 
paveikslai busią kitokie, negu 
kitais metais. Pridūrė dar, kad 
iš Lietuvos vyriausybės gavęs 
prašymą pagaminti garsinį fil
mą iš Amerikos lietuvių gyve
nimo.

Pagalios, jis pradėjo rodyti 
pirmą garsinį lietuvišką filmą. 
Turiu pasakyti, jog žiūrėdamas 
į tą filmą įgavau nekokį įspū
dį. Daugiausiai nufilmuota lie
tuviškų parapijų piknikai. Pa
prastai žmonių nedaug juose 
tedalyvauja. Chorais irgi nega
li pasididžiuoti. Vargonininkas 
susistato po "kelis asmenis, — 
tai jau ir choras. Na, o klebo
nai tik zuja aplinkui. Paimi 
kokią dešimtį tokių piknikų, —

Tolinus vėl nekurie buvo ne
patenkinti, kam buvo duota 
Pruseikai kalbėti, kuris kaip tai 
“netikėtai” 
vęs. Rodosi 
go, nes laiko 
gaišino 
dvyliką mimrtų, kol scenerijos 
buvo mainomos. Ir nieko to
kio piktinančio nepasakė; o už
rašinėdamas savo “Naująją Ga
dynę” nė vienam negrą sino 
mirties bausme už neužsirašy-

buvo čion užkliu- 
ir čia nieko blo- 

jis mums nesu
kalbėjo tik apie

Jos J. Budrik,"®
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, /plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

rus komisijoms reikėtų atkreip
ti daugiau domės, kad pana
šiai neatsitiktų, nes nelabai 
yra mandagu1, kad nekuyiems 
žmonėms miegant, reikėjo 
jiems tik velyt saldžių sap-

jus Metus pasitikti tykios nak
ties globoj. Aš gal migterėjęs 
galiu < automaiti palikti ir tik 
savo sapną pasakoti. Bet man 
neteko progos sau nusispren- 
dimą padaryti, rezoliuciją su
galvoti tuo laiku*, kai Nauji 
Metai gimė. Prieš gimimą Nau
jų Metų aš su gerbiamais Rock- 
ford’o kvartetistais, Bacevi
čium, Stružu ir poniomis Sin
kevičiene ir Šimaitiene buvau 
suorganizavęs kitą kvartetą 
kad ir iš daugiau, negu ketir- 
rių asmenų. Dainavome gal ii 
neblogiausiai ir net nepatėmi- 
jome, kaip staiga garnys Nau
jus Metus padrėbė 
mas, triukšmas, dūdų pūtimas, 
— “Laimingų Naujų Metų” vi
si rėkė, ir taip sugadino musų 
kvartetišką biznį. Vienai-kitai 
iš dailiosios lyties snukiuką pa
bučiavau ant greitųjų, vienas- 
kitas rankų pasikratymas, pa
laiminimas ir taip nebeteko 
nei sau rezoliucijos padaryti — 
viskas dingo linksmumo triuk
šme.

Taip, bent atrodė. išlauki
niai, — tokis vaizdas matėsi 
pažvelgus į visą publiką. Bet 
kaip kiekvienas paskiras asmuo 
jautėsi savoj širdy, kaip jis mą
stė ir ką mąstė, aš, tur būt, 
nepasakysiu, nes kitų mąsty
mas nėra man atdara knyga, 
kurią pasiskaitęs galėčiau žino- 

i ti. Gal tas nesvarbu.
J." (Bute daugiau)

no jausmams ir mintims tylos, 
kaip šis vakaras kad yra tylus, 
ramus. Bet ne mano jausmams. 
Tas vakaras paliko man susi
domėjimą savimi ir kitais. 
Pirm negu pasibaigs šis pir
mas ir tykus Naujų Metų va
karas, aš nusisprendžiau ką tai 
pasakyti, ką tai apibudinti, į 
ką tai peržvelgti nors snudu-

Rašo Dr. P. G. Luomons
yra pirma Naur 

vakaras, 
bet tam, 
sutikimo 
septintą

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

908-910 We«t 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktj, — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

ši graži liampa pa
gražins jūsų namus ir 
padidins jūsų apšvie
timą. Galite pamaty
ti musų Electric ša- 
pose.

Elektrikinė ledaunė vertės 
. $95.00 už 

45.00
Maytag skalbyklos Model

ryj šio tylaus žavėjančio va
karo.

Taip, man šis vakaras yra 
jausmingas, žavėjautis, pilnas 
svajonių, pilnas veiksmų, pil
nas einančios laimės. Aš galė
čiau* jį atkartoti amžinai sa
kydamas, — vakaras, vakaras, 
vakaras.... tas tykus vakaras, 
tas nenuobodus vakaras, tas 
mano vakaras. Kai su žmonė
mis negaliu sugyventi, kai su 
jais negaliu turėti bendrumo, 
pereinamų laimingų nuotykių,
— turiu sugyventi, kad ir su 
šiuo tyliu, nebyliu Naujų Me
tų vakaru. Jis yra mano drau
gas šiandie, mano pereinan
čios laimės nuotykis. Kad aš 
turėčiau daug tokių vakarų sa
vo gyvenime. Tas mano vaka
ras 
liūdna 
pasikartos, šiandie
— nežinau kas bus mano su 
gyventoju rytoj. Be to, aš no 
rėčiau, kad šis vakaras pri 
klausytų ir tam, kas 
davė. Aš norėčiau, kad 
vėjas lygiai su manim 
gyventų laimingai, ir 
kad ir jam ir nuo jo, 
ir nu*o jos jis priklauso.

Gal Čia kiek nuklydau nuo 
savo uždavinio, nuo savo nu- 
sisprendimo. Tu, skaitytojau, 
atleisk man už tai, nes šian
die aš atlieku savo darbą jau
smais, svajonėmis ir Naujų 
Metų minios temperamentu. 
Jausmai, mat, nesupranta logi
kos, ir jausmingas darbas ne
žino nuoseklumo. Kaip jau sa
kiau, aš atlieku šį darbą snū
duriuodamas, baigdamas Nau-

chicagietis P- Gura, kuris bai
gė mokslą Armour Institute ir 
čionai yra atsiųstus vienos ap- 
draudos kompanijų kaipo in
spektorius. Tai mandagus ir in
teligentiškas jaunuolis. Manau, 
“Naujienų” skaitytojams yra 
žinomas, nes jis Chicagoj bū
damas daug rašydavo angliš
kam skyriui 
“Singing Ffiol 
teko matyt jį vaidinant 
rodo
o ypač SLA. 77 kp., turime kuo 
pasididžiuoti, turėdami 
tarpe tokį gabų asmenį, 
jis šioje šalyje augęs ir 
sius ėjęs, bet sklandžiai 
toja lietuvių kalbą ir 
suOjasi lietuvių veikimu 
man teko su juo kalbėtis, tai 
jis turi noro, kad mes “Nau
jienose” turėtume skyrių 
“Rockfordo Naujienos”, pana
šiai kaip “pittsburgiečiai. Pui
kus sumanymas ir, rodosi, jė
gų mes čia turime. Todėl ne- 
nnestebėkite “Naujienų” skai
tytojai, kai pamatysite “Rock
fordo Naujienas”.

Girdint atgarsius buvusio 
surengto baliaus sulaukimui 
Naujų Metų, norisi juos pa
analizuoti.

Prisimenu vieno prelegento 
sakytą prakalbą, daugelis me
tų tam atgal, kurks tarp kitko 
pasakė: girdi, su* apšviestu 
žmogum, nežiūrint kokios jo 
pažvalgos ar įsitikinimai nebū
tų, visuomet galima puikiai 
pasišnekėti visokiais gyvenimo 
klausimais ir rišti juos be di
delių ginčų. •

Kadangi minėtasai vakaras 
buvo rengiamas sutartinai pen
kių draugysčių, tai, žinoma, 
kad jame buvo žmonių viso
kių pakraipų. Bet komisija su
rengimui to vakaro, nieko, ma
tyt, apie tai nemanydama, su
darant programą pasirinko per- 
statyt veikaliuką, kuriame ku
nigas bando pavilioti jauną 
mergaitę (vardo veikaliuko ne
teko sužinoti). Na, ir, žinoma, 
nekurie klausytojai tuo labai 
nepasitenkino. Girdėjau, kad 
vietinis klebonas net per pa
mokslą pusėtinai rustavosi.

Rodosi, nieko čia blogo? Juk 
kiekvienas įdomaujantis žmo
gus galėtų surasti pusėtinai 
faktų panašiems atsitikimams, 
— ir to niekas lai nebando 
užginčyti.

Bet jeigu šie nepasitenkinu
sieji butų bandę suprasti, kad 
tai nebuvo bandoma pasityčio
ti iš kifliigų kaipo luomo, bet 
tik iš atskirų asmenų, kurie yra 
susitepę, ar kurie ateityje tu
ri pretenzijų susitepti, tai vis-

Nauji Radios su Trumpųjų 
ir Ilgųjų Bangomis

Vertės $29.50 už

19.50
Pigiausi radios pasilinksmi
nimui,, tai yra geras radio 
su phonografu krūvoje.

Nauja Radio kombinacija 
vertės $100.00 už

49.00
DYKAI 6 REKORDAI

Sausio 10 d. ponai Adomai
čiai susilaukė aštuonių svarų 
sunaufc. šv. Jono ligoninėje tiek 
ponia Adomaitienė, tiek jos sū
nūs jaučiasi gerai.

P-ia Adomaitiene yra duk
tė žymaus Vietos biznierio An
tano Jankausko. Jos brolis Wil- 
liam Yates (Jankauskas) vyra 
žymus Sangamon kauntės po
litikierius ir eina klerko parei 
gas Probate Court’e.

Ponai Adomaičiai nemažai 
veikia liettfvių judėjime.

Rašant apie p. Pruseiką, no
rįs biskutį apsistoti. Pasiklau
sius jo trumpos kalbos ir trum
pai su* juo pasišnekėjus, gauni 
neprastą įspūdį, palyginus su 
trejetą metų tam atgal. Jau jis 
pripažįsta, kad šioj šalyj ko
munistiška revoliucija neįma
noma, kad šiuo laiku darbinin
kai turi organizuotis prie Ame
rikos Darbo Federacijos 
of L.) ir t.t. ir t.t.

Ir jeigu jis paleistų 
no skverną, į kurį dar 
si įsikibęs (to paties Stalino, 
kinis jį kvietė pas save ir gal 
butų “dešras sudėjęs”) ir dar 
turėtų politiškos drąsos prisi
pažinti prie darymo daugiau 
kitokių klaidų, kurias pats gy
venimas ankščiau ar vėliau pa
rodys, kaip tai drąskymą LSS., 
SLA. darbininkų Unijų ir t.t., 
tai tada galėtume kalbėti ne 
tik apie bendrą frontą, bet ta
da nereikėtų eikvoti energiją 
kovai su tokiais, kokie mes pa
tys esame. Mes galėtume at
kreipti visą kovos frontą prieš 
mus visais slegiantį sliboną — 
kapitalizmą.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

NAUJIENOS, Chicagd, Ui. ’ -..... . ............. ........... ... ........
visi jie vienodi, kaip ant vie
no kurpalio. Jokio įvairumo. 
Tik Detroito parapijos piknikas 
parodė tikresnį amerikoniškos 
gegužinės vaizdą, žmonių ma
tėsi daug ir jų išvaizda labiau 
amerikoniška. Jaunimas gra
žiai pašoko lietuvišku*s šokius. 
Bet po to ėmė drožti ameriko
niškus. Tuoj visierhs smagiau 
pasidarė, 
dal pajaunėjo.

Pasaulio paroda ir joje su
rengta Lietuvių Diena publi
kai padare gana neblogą įspu 
dį. Lietuviai, matomai, pasiro 
dė tikrai artistiškai.

Buvo taip pat rodomi Da< 
riairs-Girėno laidotuvių 
šiai. -

Prie pabaigos .turiu 
pasakyti: atrodo, kad 
šis išpildė prašymą ne Lietu
vos vyriausybės, * o kokio tai 
vyskupo. Nemanau, kad Lietu
vos žmones bus labai paten
kinti tuo pirmu lietuvišku* fil
mu. Gal kaimiečiams jis ir pa
tiks, ir pas juos susidarys ta

Tykus vakaras, taip malo
niai tykus, kad net girdžiu dū
mų besiveržimą iš kaminų ir 
krosnies. Mat> žmonės, prisi- 
baliavoję iki Vėlumos ir neda- 
miegoję, dabar ilsisi, nes rytoj 
nebe Naujų Metų šventė, bet 
darbo diena, — nors tiems, 
kurie jį turi...

Taip, malonus ir tykus va
karas. Rodos, ta tyluma, ta 
nakties nebilyste kalba su ma
nim. Taip, ji su manim kalba, 
žadina mano jausmus, mano 
sielą, mano svajones. Kitą sy
kį ir nuvargus nesinori miego. 
Dar norisi pasiskaityti laikraš
tį, norisi pasvajoti ir perkra
tinėti Naujų Metų dienos įspū
džius ir sitfsiburimus. Rodosi, 
norisi gyventi saldžiai ir kar
čiai
Taip, ašarose ir džiaugsme, nes 
negalima pažinti saldumo, 
džiaugsmo, nežinant karčių 
ašarų. Aš juokiuosi, kai juo
kas ima; verkiu, kai liudesis- 
kirminas ėda man jausmite. 
Tau gal tik juokas tebus, nes 
aš nežinau iš ko tavo viduji
nis gyvenimas yra sudarytas. 
Tau gal tyla nieko nepasako, 
kaip ji man kad pasako. Aš 
tavęs nepažįstu 
pats save, šiąme tykiame va
karo įspūdžiai, kuriuos gavau 
baliuj, parengtame penkių vie
tinių draugijų Rockford, III., 
sutikimui Naujų Metų, neduo
da man ramybės, neduoda ma-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Šiandien 
jų Metų diena. Jau 
dar netaip vėlokas, 
kuris Naujų Metų 
balių užbaigė apie 
valandą ryto, gal butų reika
las eiti gultų ir atsigriebti su 
miegučiu. Miegas yra miegu. 
Bet žmogus, jo jausmai, jo 
sielos troškimai, jo minčių su
sibūrimai budi, nežiūrint mie*

>-^COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC SHOP
Downtown—72 W. Adams St.—132 So. Dearborn St.

Telephone RANdolph 1200, Local 1219
4562 BroUway 4231 W. Madhon St.
2618 MUwaukoe Avė. 4834 So. Aahland Avė.
4833 Irving Perk Blvd. 3460 So. Šute Su

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS•69.50
Maytag Model 30 keturkam

pė. Vertės $133.50 už

89.50
Vartota Maytag skalbykla

. 29.00
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
I

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

_____ ____ ____ _ ______ * * j by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

tie žmonės turėjo drąsos paskui žengti dar didesnį 
žinksnį, padarydami “Naujienas” pirmu Amerikos lie
tuvių dienraščiu!

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas CANal 8500.

Užaisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ............. .. ..........~.......
Pusei metų .......................
Trims mėnesiams _______

. Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei ............................ ......
Mėnesiui ...................____ ...

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Metams ..... .................  ........ $7.00
Pusei metų ................................... 8.50
Trims mėnesiams •••••••••••••••••••a 1.75 
Dviem mėnesiams ••■••■•■•••••••Mae* 1«25 
Vienam mėnesiui _____ ......... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......................................... $8.00
Pusei metų ..........................  4.00
Trims mėnesiams ....................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

MUSŲ KELIAS

Baigiant dvidešimtus metus savo amžiaus, “Nau
jienoms” pritinka pažvelgti atgal, į tą kelią, kuriuo 
joms teko eiti. Kada įvairus musų oponentai sako, kad 
mes iškrypę į vieną ar į kitą pusę, mums nėra reikalo 
paisyti jų priekaištų, nes jie yra daromi ne tam, kad 
mes butume paskatinti eiti tiesiai. Priešai kaip tik sten
giasi mus iš musų kelio ištraukti arba išstumti. Bet yra 
pravartu mums patiems pasiteirauti, ar mes palikome 
ištikimi tiems tikslams, kuriems “Naujienos”, užgimda- 
mos, žadėjo tarnauti, — ar, gal, jie tapo pakeisti kitais.

Geriausia tai bus padaryti, prisiminus, ką “Naujienų” 
Redakcija pareiškė pirmame šio laikraščio numeryje.

Jisai išėjo iš spaudos vasario 19 dieną 1914 metų. 
Jame, po antrašte “CHICAGOS DARBININKŲ LAIK
RAŠTIS”, randame gana plačiai išdėstytą šio laikraščio 
ir jo steigėjų “credo”. Štai pirmas jo punktas:

“ ‘Naujienos’ yra progresyvis laikraštis. Jisai 
pasiryžęs tarnauti tiems žmonėms, kurie mato sa
vo išganymą ne praeities gaivinime ir ne dabarties 
gynime, bet ateities tvėrime.”
Po šituo pareiškimu mes ir šiandie be jokių rezer

vų pasirašome, — išimant tai, kad žodis “tvėrimas” da
bar jau yra pasenęs. Moderniškesnę kalbą vartojant, 
reikėtų sakyti, vietoje jo, “kūrimas”.

“Naujienos” pasisakė esančios progresyvis laikraš
tis, tarnaująs žmonėms, kurie kovoja už geresnę ateitį, 
o ne “iš praeities stiprybę semia”. Tokios jos ir pasiliko.

Bet “Naujienoms” nebūtų buvę lemta užimti pir
mą vietą Amerikos lietuvių laikraštijoje, jeigu pirmieji 
jų steigėjai ir uoliausieji palaikytojai butų buvę siauri 
partiniai fanatikai. Jie toki nebuvo. Jie norėjo turėti 
tokį laikraštį, kuris tarnautų ne tik darbininkų mažu
mai, organizuotai partijoje, bet visiems darbo žmonėms 
ir visai plačiajai Amerikos lietuvių visuomenei.

Tai yra pasakyta Redakcijos žodyje pirmame “Nau
jienų” numeryje, būtent:

“ ‘Naujienos’ teciaus tarnaus ne tiktai vieti- 
niems lietuvių (iams) darbininkams. Savo špaltose 
jos daug vietos paliks (paves) ir visų Amerikos lie
tuvių reikalams.”
Tai nebuvo vieno asmens mintys. To norėjo arba 

tam pritarė visi rimtesnieji to laiko socialistai. Kiti lie
tuvių socialistų laikraščiai (neišimant ir oficialio LSS. 
organo, “Kovos”) pasitiko “Naujienas?” palankiai, ir 
mes neatmename, kad bent vienas socialistas butų tuo
met sakęs, kad “Naujienos” pasirinko blogą kelią.

Gerai priėmė “Naujienas” ir šiaip pažangieji žmo
nės, matydami, kad šitame laikraštyje jie turės draugą 
ir talkininką kultūros darbe.

Taigi pažvelgę į praeitį, mes matome, kad tos kryp
ties, kurią “Naujienos” paėmę, pradėdamos eiti, joms 
nereikėjo atsižadėti iki šios dienos. Ar ji kam patinka, 
ar ne, bet ji yra kelias, kuriuo “Naujienos” ėjo per 20 
metų.

Tikimės, kad tuo keliu jos eis ir, toliau.

skubiai išsikraustyti j Weimarą 
(tenai paskui buvo ir steigia
masis seimas sušauktas).

. Dar už kelių metų Hitleris ir 
generolas Ludendorff bandė pa
daryti fašistišką “pučą” Bava
rijos sostinėje Muenchene. Jam 
nepavykus, paskui visą eilę su
kilimų centralinėje Vokietijoje 
ir kitur darė komunistai. Jie 
irgi nepasisekė, bet tūkstančiai 
žmonių tuose sukilimuose pra
žudė savo gyvastis.

Atsimenant visa tai, ar nuo
stabu, kad Vokietijoje, galų ga
le, paėmė viršų kontr-revoliu- 
cija? Jai pramynė taką 
takiečiai”, 
pradžioje 
prieš 
džią.

spar- 
pačioje revoliucijos 
pakeldami ginklą 

darbininkų atstovų val-

PO “DIDVYRIŠKO” ŽYGIO

-

Apžvalga
VOKIETIJOS KONTR-REVO- 

LIUCIJOS PRADŽIA

vo-
va-

šaukė armiją, ir ši urnai ji) pu
čui padarė galą.

Išėjęs iš kalėjimo, jaunasis 
Liebknechtas nusigando, kad 
“didvyriškas” pučininkų žygis 
nuėjo niekais. Nei “Vorwa- 
erts’o” užgrobimas jiems, mat, 
nepagelbėjo. (Ką tuomet “spar
takiečiai” nepabaigė daryti, tai 
dabar atliko “naciai”!)

Iš tų įvykių lengva numany
ti, kas butų atsitikę su Vokie
tija, jeigu “spartakiečiai” butų 
paėmę viršų. Jie butų sunaiki
nę socialistų spaudų, butų iš
šaudę darbininkų organizacijų 
vadus ir butų piešę kraštą iki 
tol, kol kokia nors stipresnė 
valstybe nebūtų padariusi in
tervencijos, — kaip, pav. buvo 
Vengrijoje.

Robert Louis Slevenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala

Bet kas yra tie žmonės, kurie už geresnę ateitį ko
voja? Tai —, darbo žmonės!

Tur būt, nereikės čionai įrodinėti, kad “Naujienos” 
gerbia ne tik fizinį darbą ir ne tik fabriko darbininkus 
ir angliakasius laiko darbo žmonėmis. Proto darbas yra 
taip pat svarbus ir dagi svarbesnis. Patys fizinio dar
bo darbininkai tolyn vis labiau vartoja darbe savo pro
to gabumus: palyginkime išsilavinusį mechaniką su pa
prastu juodadarbiu, “leiberiu”!

Savo nusistatymą tuo punktu “Naujienos” prieš 
20 metų išreiškė taip:

“Darbo žmonių kilime, susipratime ir vienybė
je yra geresnės ateities viltis. Todėl ‘Naujienos’ 
rems visą, kas darbininkus veda prie geroyės, kas 
juos vienija ir šviečia, ir kovos su visa, kas temdi
na jųjų susipratimą, kas ardo jų vienybę, kas silp
nina jųjų energiją.”
Kai kam atrodo, kad jeigu “Naujienos” išeina prieš 

kokius nors darbininkų vienybės ardytojus, prisidengu
sius tokia arba kitokia “revoliucingumo” skraiste, tai 
jos nusideda savo principams. Nieko panašaus! Jau pa
čioje pradžioje “Naujienos” žadėjo su darbininkų vie
nybės ardytojais ir jų sąmonės temdytojais kovoti, ir 
jos to savo nusistatymo laikosi.

Iniciatyva steigti “Naujienas”, kaip žinoma, kilo 
socialistų organizacijoje — Lietuvių Socialistų Sąjun
gos čikagiškiam rajone. Bet organizacija nemanė pa
daryti iš jų siaurą partijos organą. Laikraščiui leisti 
buvo suorganizuota Bendrovė, į kurią buvo rašomi na
riai, neatsižvelgiant, ar jie kuriai partijai priklauso, ar 
ne, jei tik jie pritaria bendrai laikraščio pakraipai.

Todėl pirmame “Naujienų” numeryje Redakcija 
pasakė, kad

“ ‘Naujienos’, gindamos darbininkų reikalus, 
gins kartu ir socialistų, ir nesocialistų darbininkų 
reikalus. Tiktai tvirčiausią paramą sau josios turės 
tuose lietuviuose darbininkuose, kurie jau suprato 
socializmo mokslą ir sąmoningai stengiasi vykinti 
gyvenime jojo idėjas.”
Socializmo idėjas suprantančių lietuvių darbininkų, 

deja, tuomet nebuvo tiek daug, kiek atrodė, sprendžiant 
pagal organizacijos narių skaičių. Daugelis jų nors va
dino save socialistais, betų jų galvose dar buvo daugiau 
visai kitokių “izmų”, negu socializmas. Vėliau, karo ir 
bolševizmo vėjams papūtus, jie nukrypo kažin kur.

Tačiau socialistiškai protaujančių lietuvių darbinin
kų jau tuomet buvo pakankamai didelis būrys imtis 
leisti savo idėjos laikraštį, kuriam teko stoti į kovą (ir 
ją laimėti!) su bankininkų ir bažnytininkų spaudos or
ganais. Finansiniu atžvilgiu silpni, bet idėjiniai stiprus

Sausio mėnesį 1919 metų 
kiečių “Spartako” sąjunga, 
dovaujama Karolio Liebknechto 
ir Rožės Luxemburg, padarė 
ginkluotą sukilimą prieš laiki- 1 
nąją respublikos valdžią, kuri 
vadinosi “Liaudies 
valdžia ir susidėjo iš 3 socialde
mokratų daugumos atstovų ir 3 
nepriklausomųjų socialdemokra
tų. šis sukilimas,.iššaukę pilie
tinį karą Vokietijoje ir tuo bu- 
du praskynė kelią kontr-revo- 
liucijai.

Rusijos bolševikų skatinami, 
“spartakiečiai” suorganizavo pa
grįžusių iš karo laukų kareivių 
barius ir paskelbė “proletaria
to revoliuciją” — prieš darbi
ninkų įgaliotinių valdžią. Ka
dangi valdžia nenorėjo vartoti 
kariuomenės, tai sukilėliams pa
vyko užimti keletą - svarbių 
strategiškų punktų Berlyne. 
Pažymėtina yra tai, kad “spar
takiečių” bandos pasiskubino 
tuojaus okupuoti Vokietijos so
cialdemokratų centralinio orga
no “Voryvaerts” namą, ir to 
laikraščio redaktoriams teko 
bėgti, kad išgelbėti savo gyvas
tis.
“Spartakiečiai” pastatė “Wor- 

yvaerts’o” troboje savo sargybą, 
idant laikraštis negalėtų eiti. 
Todėl apie dešimtį dienų “Vor- 
waerts” buvo spausdinamas 
slaptai.

Įdomus dalykas, ar ne? Ne
va proletariato išvadavimui 
“spartakiečiai” darė sukilimą 
ir, vos tik su ginklo pagelba 
įgiję galią, tuojaus šoko slopin
ti darbininkų laikraštį! Dar 
įdomiau yra tai, kad sukilėlių 
vadai neuždarė nei “Berliner 
Tageblatt”, nei kitų įniržuaziš- 
kų laikraščių.

Liaudies Įgaliotinių valdžia 
nenorėjo vartoti jėgos prieš 
“spartakiečius”, nežiūrint to, 
kad socialdemokratų kuopos ir 
profesinės sąjungos Berlyne 
nuolatos siuntė delegacijas į 
valdžią, reikalaudamos sustab
dyti ( “spartakiečių” siautimą 
Valdžia sutiko, galų gale, suda
ryti ginkluotus savanorių dar
bininkų burius atsigynimui nuo 
sukilėlių. Tuo tarpu socialde 
mokratų pąrtijos centras pa
siuntė reikalavimą “spartakie- 
čiams”, kad jie išvestų savo 
gaujas iš valdžios įstaigų ir 
centralinio organo redakcijos. 
Bet “spartakiečiai” atsisakė. 
Derybos buvo atnaujinamos ke- 
lėtą kartų, tačiau sukilėlių ko-

mitetas statė socialdcmokra- 
tams. sąlygas: girdi, mes jūsų 
organą spausdinti nedrausime, 
jeigu jisai pasižadės nieko ne
rašyti prieš “spantak iečių” pu
čą, ir redakcijoje turės būti su
kilėlių atstovai, kurie prižiūrės, 
kad “Vorwaerts” tą sąlygą vy
kintų.

Šitoks Liebknechto grupes 
begėdiškumas išvedė iš kantry
bės partijos vadus ir Liaudies 
Įgaliotinių vyriausybę. Sukilė
liai užsimanė uždėti darbinin-

i cenzūrą!
Tada valdžia nutarė ginklą 

atremti ginki ii. ĮJuvo iššaukta 
armija sukilimui malšinti, ir 
per dvejetą dienų ‘ “spartakie
čiai” buvo išsklaidyti. Toje ko
voje žuvo Ličbknechtas ir 
Luxemburgienė. Juodu sauva- 
liškai nužudė armijos karinin
kai (kurie už tai buvo patrauk
ti atsakomybėn).4/

Vokietijos ir kitų šalių komu
nistai už tų dviejų “Spartako” 
sąjungos vadų mirtį per pen- 
kioliką metų keike ir dar tebe
keikia socialdemokratus, nors 
pastarieji čia nieko nekalti. Kal
ti čia kaip tik patys komunis
tai, kurie tą pilietinį karą dar
bininkų klasėje iššaukė, duoda
mi progos armijai įsimaišyti į 
politikos ginčus.

Už kelių menesių po šito ne
pasisekusio “spartakiečių 
čo įvyko antras sukilimas. Tai 
buvo monarchistų armijos ka
rininkų sukilimas, vadovauja
mas Kapp’o. Jisai jau buvo 
daug pavojingesnis. Sukilėliai 
buvo pasigrobę valdžios įstai
gas Berlyne ir daugelyje kitų 
Vokietijos centrų. Prezidentas 
Ebert su ministeriais turėjo
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Įgaliotinių” kų laikraščiui

pu-

Komunistų spauda paduoda 
Karolio Liebknechto (“Sparta
ko” vado) suniaus atsiminimus 
iš pilietinio karo Berlyne 1919 
m. Juose skaitome:

“Sausio 15 dieną 1919 me
tais aš buvau paleistas iš 
kalėjimo. Neturėjau suprati
mo apie tai, kas atsitiko Ber
lyne po užgrobimo ‘Vor- 
waerts’o\ Mane kankino sun
kios mintys ir pirmoje vieto
je interesavo du klausimai: 
kieno rankose yra Berlynas, 
kur mano tėvas ir kas su juo 
atsitiko? z

“Pagaliau, aš buvau laisvė
je, žiurėjau į milžiniškus na
mus, kurie buvo gretimai su 
kalėjimu. Tai, ką aš pama
čiau, susyk pripildė mano 
sielą baime. Prieš namą, ku
riame buvo valdžios įstaigos, 
stovėjo ir važinėjo trokai, 
pilni kareivių su kulkosvy
džiais, šautuvais...”
Sumiš, nežinojo, kad jo tė

vas, Karolis Liebknechtas, tą 
dieną buvo suimtas ir karinin
kų sauvališkai nugabentas į jų 
viešbutį “Eden” (kur jie jį ne
teisėtai nugaįabijo). Sukilėlių 
vado sunui: btivb* grąžinta lais
vė. Jau šis vienas faktas gana 
aiškiai rodo, kad laikinoji vy
riausybė nenorėjo keršyti suki
lėliams, nor& šie buvo nusidėję 
sunkiai, iššaukdami bereikalin- 
gą kraujo praliejimą savo “pu
ču”.

Jaunasis Liebknechtas pripa 
žįsta, kad jisai buvo suareštuo
tas po įto, kai “sukilėliai” už
grobė socialdemokratų centrali
nio organo redakciją. Iki to lai
ko valdžia nesišaukė kariuome
nės pagelbos, nors “spartakie
čiai” vadovavo buvusių kareh 
vių bandoms, kurios buvo apsi
ginklavusios išplėštais iš gink
lų sandėlių kulkosvydžiais, šau
tuvais ir rankinėmis granato
mis. Organizuotieji Vokietijos 
darbininkai nerėmė to “sparta
kiečių” pučo, bet “spartakie
čiai norėjo smurtu užkarti savo 
diktatūrą darbininkams.

Tik kuomet socialdemokratų 
partija ir darbininkų unijos 
nebegalėjo nuo ginkluotų smur
tininkų atsiginti, tai valdžia iš- šokinėjantį

. (Tęsinys)
Laivas garsiai šnekėjo, kaip 

jūreiviai sako, kirpdamas ne
suskaitomas vilnis ir nepaliau
jamai taškydamas volais; ir 
kol aš dar nebuvou užmetęs 
akips ant lango stiklo, aš ne
galėjau įsivaizduoti, kodėl 
budėtojai nieko nepaisė. Vie
no žvilgsnio, tačiau, užteko; 
ir vieną žvilgsnį aš teišdrįsau 
užmesti, iš tos nepastovios 
valties. Aš pamačiau Handsą 
ir jo kompanijoną susikibusius 
vienas kitam už gerklės mirti
noje kovoje.

Aš vėl nupuoliau į laivelį ir 
ne peranksti, nes aš jau kuo
ne išvirtau. Valandėlę aš nie
ko nemačiau tik tuos du įnir
šusius, paraudonavusius vei
dus, linguojančius sykiu prie 
rūkstančios lempos; ir aš už
simerkiau, kad vėl pripratus 
prie tamsumos.

Pagaliau, begalinė balada 
užsibaigė ir visa sumažėjus 
kompanija aplink ugnį uždai
navo dainą, kurią aš buvau 
taip dažnai girdėjęs: 
“Penkiolika vyrų ant numirė

lio dėžės —
Jo-bo-ho, ir butelis 
Gerkit, o velnias 

kitais —
Jo-lio-ho, ir butelis

Ašrkaip tik tuo laiku mąs
čiau, kaip girtavimas ir vel
nias tuo patim momentu buvo 
prie darbo Hispaniolos kaju- 
toje, kai staiga išsigandau iš 
netikėto valtelės pakrypimo. 
Tą patį laiką ji pasisuko gan 
staiga į kitą pusę. Ir kažkaip, 
jos plaukimas pagreitėjo.

Aš tuoj aus atsimerkiau. Vi
sur aplink manęs buvo mažos 
vilnys, virstančios viena pas
kui kitosi su aštriu perveren- 
čiu garsu, ir truputį žerėjan- 
čios. Pati Hispaniola paskui 
kurią vos keletą mąslų atsili
kęs, aš tebebuvau sakomas, at
rodė lyg sverdanti savo kely
je ir aš pamačiau jos skersi
nius tamsumoje kiek mosikuo
jančius; tikrai, ilgiau prisižiū
rėjęs, aš įsitikinau, jog ir ji 
ritosi pietų link.

Aš pažvelgiau per petį ir ma
no širdis atsimušė į šonkau
lius. Ugnis jau buvo užpakaly 
manęs. Srovė jau buvo atsisu
kus į kitą pusę nešdama su sa
vim didžiulį laivą ir mažąjį 

korakulą; vis

romo!
apsirūpins

romo!”

sparčiau, vis taškant aukščiau 
ir vis murmant garsiau, lai
vas besisukdamas traukėsi su
sinusiu į plačiąją jurą.

Staiga laivas prieš mane 
svarkiai pasikreipė, gerokai 
pasisukdamas į šalį; ir beveik 
tą pat laiką pasigirdo šauks
mai, vienas paskui kitą nuo 
laivo; aš girdėjau trepsėjimą 
ant kajutos kopėčių; ir aš ži
nojau, kad tie girtuokliai pa- 
galiaus suprato ir buvo per
traukę savo peštynes, jausda
mi savo pražūtį.

Aš išsitiesiau savo varginga
me laivelyje ir maldingai pa
vedžiau savo sielą Sutverto- 
jui. Prie galo sąsiaurio, aš Su
tikinau, kad mes tikrai įpul- 
sime į priešingų srovių ruožą, 
kame visi mano, vargai užsi
baigs; ir gal būt, aš bučiau ga
lėjęs atsiduoti mirčiai, aš ne
galėjau pakęsti matant savo 
pražūtį besiartinančią.

Ir taip aš išgulėjau tur būt, 
keletą valandų, be paliovos 
blaškomas nuo vilnies ir vėl 
ant vilnies protarpiais apšla
pintas į orą ištiekštomis puto
mis ir visuomet tikėdamas 
pražūti prie kiekvieno puoli
mo žemyn; Pamažu aš pradė
jau pavargti; nejautrumas, 
kai kada sustingimas apėmė 
mano protą net ir baisiausiai 
baimei tebesant; pagaliau 
miegas paėmė viršų ir aš savo 
siūbuojančiame laivelyje gulė
jau ir sapnavau apie namus 
ir senąją “Admiral Benbow” 
užeigą.

XXIV
Apie kelionę mažuoju laiveliu

Jau buvo diena, kai aš pa
budau ir susiradau, jog aš 
jau buvau prie pietvakarinio 
Turtų Salos galo. Saulė jau 
buvo aukštai, bet dar tebe
buvo pasislėpus nuo manęs 
už žiūrono kalvos, kuri iš tos 
pusės nusileido beveik į pat 
jurą, tvirtomis uolomis.

Haulboline Head ir Mizzen 
mast kalva buvo čia pat po 
ranka; tai buvo tamsi bei pli
ka kalva, viršūnė iš uolų ke- 
luriosdešimt ar penkiasdešimt 

pelų aukštumo ir apsupta di
delėmis masėmis nutrupėjusių 
akmenų. Aš buvau vos ketvir
tą dalį mailės į jurą ir mano 
pirma mintis buvo irtis ir iš
lipti ant kranto.

(Bus daugiau)

iv.-. •’ ’-^SŠ-.s^

Kairėj
Dešinėj

■ ‘ >

sudaužytas ties Lagny traukinys, kuriame žuvo virš 200 pasažierių, vienam traukiniui įvažiavus į kitą traukinį, 
laidotuvių iškilmėse. Priekyje eina Franci jos prezidentas Lebrun (su 

ūsais).
eile karstų žuvusių pasažierių bendrose

į . ■ * * 1
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DR. STRIKOL’ISRADIOIš Draugijų Veikimo
Peoples
mylėtojai malonėkiteNeteisingi gandai

Tel. BOULEVARD 9199atnešti

AGURKAI

Kiek

nuo

Garsinkitės Naujienose

Grabonai

Pas

įvairus Gydytojai

Lietuves Akušeres

pietų

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

U&ZAPAS EBEUU

Laidotuvėse

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

žmones 
dalyką

Biskį po biskį jisai pradėjt 
tarp žmonių plėstis ir dasiga 
vo į Kiniją. Kaip iš ten per 
sikėlė Europon tik galima spč

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIE
ČIŲ LYGA

Naujienų” skaitytojus

Iš Lietuvos grižo 
K. Andrejunas

agurkai iš Azijos keliavo 
į jūsų stalą

NUŽUDYTASIS ARMĖNŲ 
ARCIVYSKUPAS

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliotais, pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rocktvell St 
Tel. Republic 9723

Curly Evans-Ivanausko šokių 
orkestras ir Jim Barauskas ren
gia šokiu's Dariaus ir Girėno 
paminklo naudai, sekmadienį 
sausio 21 d., West Side Hali 
— buvusioje Meldažio svetai
nėje, 2244 West 23rd place. 
Pradžia 8:00 vai. vakare. Įžan
ga 45 centai.

Siunčiame Gėles per Telegrama 
visa, pasauli

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Agurkas yra daug matęs ir 
turėjęs ilgą ir įdomią kelionę 
kol pasiekė musų stalus. Kilęs 
šiaurinėj Indijoj, kloniuose au
kštųjų Himalajų, iš pradžių bu
vo randamas ant stalų tik tur
tingiausiųjų Radžų ir Mahara-

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 

Tel. Ganai 0706

laiko atgal iš Lietuvos 
Chicago n Joniškiečių

narys ir dainininkas p.
Andrėj imas. Plačiau 

ir įspūdžius įgytus Lie-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas- Virgiuia 0036

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai. t Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel. t Boulevard 7820 

Namų. Tel.: Prospect 1930

CICERO RAUDONOS ROžfiS 
PAŠELPOS KLUBAS

756 W. 35th St
<Cot. of 35th V Halmd Su.) 

Ofiko vaiandoa nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
N»dėld»*n»ai» patai eutartl

atsivežė su savim

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St
Tel. Englewood 5840

KASTANTINAS
Persiskyrė su 

sausio 7 dieną, 
General Hospital 
to 1934 . ‘ .
amžiaus, gimęs Cicero, Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Kastantina, dvi dėdės Jo
ną ir Julijona, kirkšto tėvus 
Kavalienę ir Antanu Noreika, o 
Lietuvoj tetas ir dėdes.

Kūnas pašarvotas randasi 
4014 So. Maplewood Avė.

Laidotuvės ivyks seredoj sau
sio 17 diena, 9 vai. ryte iš na
mu i Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenč. parapijos bažny
čia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio siela, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Kasta ntino Žilevi
čiaus giminės, draugai ir.pa^ypp 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų.ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Tėvas, Dėdės, 
Krikšto Tėvai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. LiUlevičius ir Badžius.

* CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuor 10 iki-12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Rengia šokius Da 
riaus-Gireno pamin 

klo naudai

Re*. 66Q0 South. Artastap Avenue 
Phone Prospect. 6659 

Ofiso Ttl. Canal 0257

DR. P. Z; ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

ŽILEVIČIUS 
šiuo pasauliu 
Los Angeles 

2 valanda ry- 
sulaukęs 16 metų

namus neaplenkia ne vieną die
ną musų didžiausias Amerikos 
dienraštis “Naujienos” ir jie 
sako, kad kiekvienas neturi 
atsilikti nuo jų nors šiais Jubi
liejais melais.—K. X. C.

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

2400 W. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki * vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Klubo 
Kazys 
apie jį 
tuvoje jums rytoj praneš repo) 
teris K. š.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

Kovo mėnesį Šiais metais 
Lietuvių Moterų Draugija “Ap- 
švieta” švęs savo 27-tų metų 
gyvavimo sukaktuves ir įvykio 
utžymėjimui rengs bankietą 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Su entuziazmu pradėdama tuos 
reikšmingus metus draugija pa
siryžusi padauginti jų bėgyje

STANISLOVAS RAGAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 14 dienų, 5:30 valandų 
vak. 1984 m., sulaukęs 51 me
tu amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 22 metus,
Paliko dideliame nuliudime 

savo mylimų moterj Juzefų po 
tėvais Leškaitė, 2 suny Stanis
lovų ir Jonų, dukterį Oną, 2 
podukros Bernice ir Stella, 3 
pusbrolius ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
6052 So. Lafayette Avė.

Laidotuvės ivyks Ketvirta
dieny, sausio 18 diena. 8 vai. 
ryto iš namų i šv Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Stanislovo Ragaus
ko giminšs, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti lajdotuvėse ir su
teikti jam paskutini patąrnavi- 
ma ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Podukros, 
Pusbroliai ii* Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1711

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T«l. REPUBLIC 3100

Amerikos armėnų arcivysku- 
pas Leonas Tourian, kuris Ar
mėnijos nepriklausomybės šali
ninkų liko nudurtas peiliu ar
mėnų bažnyčioje New Yorke. 
Jis pataikavo bolševikams ir 
buvo griežtas Armėnijos nepri
klausomybės priešininkas.

suteikia 
barzdaskuty  klos 
shm, komfortą 
■ skutimos 

namie

kienė;
Maršalka
ras

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
TA Monro. 3377

savo narių skaičių dvigubai 
Tad, visos narės raginamos kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į se
kantį susirinkimą, kuris įvyks 
vasario 6 d., Sandaros svetai 
nėję ir atsivesti- kuo daugiau
siai naujų narių.

Metinis draugijos susirinki
mas įvyko sausio 2 d., Sanda
ros svetainėje. Buvo išduoti 
įvairus raportai, iš kurių pa
aiškėjo, kad draugija gerai gy
vuoja ir, nežiūrint depresijos, 
gerai sustovi.

Į valdybą 1934 
rinktos sekamos narės 
niūkė 
pirm.
rast.—

A. MASALSKIS
GRABORIUS

/

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

Kadangi Illinois valstija pra
dėjo tvarkyti svaigalų parda
vimo bilių, tai Ramova Gar
delis, kuri randasi 3508 South 
Halsted, laikinai bus uždary
ta iki paaiškės, ar bus valia 
darytik biznį ant antro aukšto, 
nes ant pirmo aukšto visus pri
vertė atidengti langus ir tt.

Tūli žmones paleido neteisin
gus gandus, buk “Ramova Gar- 
dens” jau užsidarė ant visados. 
Tas yra netiesa. Ramova Gar- 
dens turi šių metų laisnj ir du
rys yra atdaros dėl biznio die- 
ną( ir vakarais.

Dabar, kaip ir seniau, Ra
mova Gardens yra pilnai pasi
rengusi visiems mandagiai pa
tarnauti savo puošnioje užei 
goję. — A.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
T«L Cicero 3724. Koplyžia dykai

Mrs. Anelia K. Jarush
Pbysical Therapy 

8 Midwife 
6109 South Albanų 

' Avenue 
Phone 

jT Hemlock 9252
■L ' ' įBOll I’afarnaoJa prie gim- 

dymo namuose ar Ii- 
8°n’n*8e» duodu ma- 

| «Mg*» eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterim* ir tnergi- 

WĮĮWMMEMBMi : noms. patarimai do
vanai,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd SU Chicago

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
ooo 6 iki 9 valandai vakaro

Išpildyme programų daly
vaus keletas žymių dainininkų 
ir dainininkių, tarpe kurių bus 
radio žvaigždė, panele G. ši- 
diškiutė - Giedraitienė. Gros 
Peoples Akordianistų duetas. 
Kalbės Dr. S. Biežis, MD., da
lyvaus “Galis Kepurė”, bus gra
žioji muzika, žinios, pranešimai 
ir visi kiti žingeidus dalykai 
pasiklau'syti. N.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drcxel 9591

Dr. A. Ą. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas' 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4 
7—9 vai. vak. Nedaliomis iš šventi

niais 10—12 diena.

CICERO.—Nauja “Raudonos 
Rožės” klubo valdyba jau už
ėmė savo vietas paskutiniame 
klubo susirinkime, kuris įvyko 
sausio 5 d., Šemetų svetainėje. 
Visi valdybos nariai yra praei
tos valdybos nariai, apart p. K. 
P. Deveikio,—protokolų rašti
ninko, kuris yra naujas.

Visi valdininkai pasižadėjo 
dirbti kiek pajėgdami klubo 
labui, ypatingai per šiuos me
tus, kurie yra klubo jubilieji
niai metai. Ta proga, buvo 
nutarta priimti prie klubo jaus
lius vedusius vyrus. Sekantis 
klubo susirinkimas yra pasku
tinis pridavimui aplikacijų. Iš 
įvairių raportų paiaškėjo, kad 
basket bąli komanda gerai lai
kosi; kad paskutiniai du klubo 
parengimai davė netoli dviejų 
šimtų dolerių pelno.

Senas klubo narys Nikode
mas Jonikaitis, geras patriotas, 
vietoj priimti savo garbės do
vaną $15.00 vertės aukso žie
dą, paaukavo tuos pinigus į la
kūno Juozo R. James-Janušaus- 
ko fondą/ Visi tam pritarė. Va
dinasi, p. Jonikaitis dar sykį 
tampa ALTASS garbės narys. 
Tai puikus pavyzdys visiems 
kitiems klubo nariams. Mažai 
rasime tokių, kurie atsižadėtų 
savo garbės dovanų, kad rem
ti prakilnų tautišką darbą.

—“N.“ Kasėjas.

nūs) šeštadienį vakare, sausio 
13 dieną atsilankė garnys, ku
ris paliko puikią gražią duk
relę. P-a Kuzas ddbar randa
si šv. Kryžiaus ligoninėje.

Jeigu* kas norėtų ją aplan
kyti, čia paduodu lankymo vai. 
rodyklę: Nuo 2-jų iki 4-rių va
landų po piet ir vakare 
7-nių iki 8-nių. Pridedu, kad jų>

LIETUVIŲ M(frERV DRAU 
GIJA “APŠVIETA”

J. F. RADZIUS
Incorporatcd 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VF. 18rh St. Tel. Canal 5174 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedčliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So, California Avė

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

JOHN B BORDEN 
LIETUVIS advokatas 

105 w, Mpnroe SL, prie Clark 
TdtefMM 8Uto 7090: VnUndoe O-O 

uaa oiss 
RoekweH Streei 

k._. ____ __ anbatoB rak. t iii •

ti, nes tikrų davinių nėra. Gal 
būt kad - misionieriai ir pirkliai, 
kurie važiavo į saulėtekių ša
lis ieškoti naujų valgių iy kve
piančių žolių papuošti savo po
nų stalus, 
agurką į Europą ir pripratino 
žmęnes prie šitos naujos dar
žovės.

Arba galėjo būt ir šitaip. Is
torikai sako, kad lietuviai ir
gi yra kilę iš Indijos. Thd 
gali būti, kad keldamies į Eu- 
roi>ą, laike didžiojo tautų per
si kęlimo, jie atsinešė su savim 
agurką ir pamaži keliaudami po 
pietų Europą supažindino žmo« 
nes su agurku ir jį ten užvei
sė. žinoma, tai truko daug 
gentkarčių laiko# nes 
ne greit priima naują 
ir neišsimokina klaip 
ginti ir vartoti.

Kad lietuviai galėjo 
agurką į Europą liudytų tas 
faktas, kad dagi anglai senovėj 
vadindavo jį “agherkin” ir net 
dabar vadina tam tikrą rųšį 
agurkų “agherkin”. Taipgi sla
vai ir niekurios kitos tautos tu
ri panašų į lietuvių pavadini
mą agurkų—ogUrcy, ogurki r

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue 
Valandom Nuo 9 ryto iki 8 vai. rak. 

Nedėliomia sulig sutarties.
CHICAGO, ILL

Garnys aplanke 
Town of Lake 

apielinkę

Jeigu Norite Dailumo.....................
Pašaukit#........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturimo sąryšiu eu firma tuo pačiu vardu)

)r. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio ii Earopoe ir vii praktikuoja 
eenoįoį vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniai! pagal (tuiurimą.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th SL 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 

Nedėliomiš 10 iki 12 > vak ryto

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia;.teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su ehktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland, Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

it apielinkčje. 
Didelė ir graži 
koplyčią dykai. 

4092 ARCHER AV.

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare- 

«p«rt iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Kvietkininkas
Gėles Dėl Vestuvių, Bankietams ii 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 So.' Halsted St., Chicago, III 
Phone. Boulevard 7314

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams.1 >' Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Radio
atsiminti, kad šiandien 7-tą va
landą vakare iš stoties W. G. 
E. S. įvyksta nuolatinis antra
dienio radio programas, leid
žiamas pastangomis Peoples 
Furniture Company.

DU HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

Valandos i nuo
utto 6/ iki 7:30 vai. vakaro-

Ttl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Perk’ 6755 ar Central 7464

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandoj: 
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki

7 iki 8 va|. Nedėl. nuo 10 iki. i2 
Rez. Tclephbne Plaza 3200

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patąrnaųja, laidotuvėse kuopigiautiai. 
Reikale męldžiąme atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
TtL Ganai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero. III 
Tel. Cicero 5927

metams iš- 
pirmi- 

-p. M. Zolpienė, vise1- 
A. Miščikaitienė; nut. 
A. Bučinkienė; fin. raš.t 
Viščiulienė; iždininkė Av 

Valančiauskienė; kasos globė 
Pirniškięnė, K. Jakub- 
knygė M. Baronaitė; 
-*p. -Orintienė; dakta- 

kvotūjas—Dr. S. Naikelis.
—A. M-nė.

(bus daugiau)

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė. 

Tel. Victory 5904
Ofiso valandos: nuo 2-4, nno 7-9 

Nedėldieniab ragai sutarti-

M. Zolpienė buvo išrinkt; 
Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gos pirmininkė antriems me
tams susirinkime, kuris įvyko 
sausio 3 d., Fellowship svetai
nėje. Kitos naujos valdybos 
narės yra sekamos: p.p. M. 
Schultz ir P. Rnssell — vice
pirmininkės; p. S. VVoodman— 
nutarimų raštininkė; M. Juozą 
paitū—finansų raštininkė; p. 
M. Maziliauskienė— iždininke; 
p. Orintiene—maršalka; p. A. 
Miščikaitienė —korespondentė: 
pp. K. Keturakienė, A. Jaruš- 
kienė, A. Gulbinienė, M. Mala- 
lien.ė, M. Aleksiuniene, Paul ir 
Norkus.

Iš raportų susirinkime pa
aiškėjo, kad Lygos darbas pa
keitimui Auburn avenue į Lit
uanica avenue pilnai pasisekė, 
ir kad oficialūs “krikštynos-ati 
darymas” naujos gatvės įvyko 
Naujų Metų Dieną, prie 33-čios 
ir Lituanica avenue. Tose iš
kilmėse kalbėjo p, Kalvaitis, 
adv. J. žuris, M. Vaidyla ir ki
ti. Tvarką vedė p. M. Zolpie
nė. •

To įvykio pažymėjimui Mo
terų Lyga rengia bankietą sau
sio 27 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Bilietai jau platina 
mi visoje Chcagoje. Teko nu
girsti, kad programas bus įvai
rus ir kad tikimasi žymių sve
čių. Pelnas to bankieto skiria
mas lakūnui Juozui R.. James- 
Janušauskui, Dariaus ir Girėno 
paminklo fondui ir Moterų Ly
goms reikalams.

Už pasidarbavimą pakeitime 
‘Auburn avenue j Lituanica 
avenue, pirmininkė M. Zolpie
nė gavo dovaną— Lietuvoje 
austą rankšluostį nuo Girėno 
giminių ir padėkos laišką.

Susirinkimas buvo entuzias
tiškas. Dalyvavo narių pilna 
Fellowship svetainė.—A. M-nė

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Pecsikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nno 10 ryto iki 2 po pietą 

ir nno 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

( PRO&AK BLADE)



PRANEŠIMAIww

Naujienos” Virsta Dienraščiu

THEATREGeorgie,

LIETUVAITE! 31-ma ir South Halsted St.

MADOS MADOS

MORTGACE RANKERS

THEATRE
35th

SAUSIO 16
2608 West 47th St

CLASSIFIED ADS
SAUSIO 17 ir 18

Apollo butting in

SAUSIO 19 ir 20

‘Master of Men2927

SAMEPRICE

For Reni

(Vardas ir pavardė)

Naujienos! Pirmas lietuvių dien- 
Daugelis iš tų laikų išnešiotojų

, likcwise. 
attention 

little giri,

' AS42 YEARSAGO 1 
25ouncesfor254

Full

want? Come 
Apollo, how 

AM I doin’?

matter
now-a-

Dainininkas G- Žuro 
nas suimtas už va

gyste Michisane

kad jie 
dirbs ilges-

today. In 
one more! 
a-going to 
Lithuanian 
B. Drange-

I’m No Angel 
su MAE WEST

Halsted Street

lionis jubiliejiniame vakare Ashland Auditori
joj bandys atvaizduoti scenoje. Tai bus tikrai 
smagus atsiminimai.

PARDAVIMUI grogemė ir bučer- 
n§, daug metų biznis išdirbtas. Nė
ra kitų bučernių per 3 blokus. 246 
So. 13th Avenue, Maywood, III.

s reikalais 
Draugijos narių 

nigims tur- 
raugija yra

Frank D. Chase, direktorius 
Civilių Darbų Administracijos

STORAS renda’.
čeriai. Yra salė ir 3 kambariai. Pi- 

2-ros

RE AL ESTATE
Biznis pamatuota* teisingam* 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Staigiai mirė Kaži 
mieras Juršėnas; 

širdies liga
Are wc having fun!
There are at least a 

persons who claim

Prisiraiykin j musų spulka

TEL LAFAYETTE 1083

Day of Reckoning1 
su RICHARD DIX, MAGDE 

EVANS, CONWAY TEARLE 
taipgi komedija

su JACK HOLT, FAY WRAY 
taipgi komedija 

su L. FAZENDA

ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

North West Lietuvių Moterų Kliu- 
bo susirinkimas Įvyks sausio 16 d. 
1934 m. p. Grakauskų bute, 3939 W. 
Christiano Avė., 8 vai. vak. Narės 
malonėkite laiku atsilankyti.

Kviečia sekr. Drulienė.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $6.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

Del žcrnes^ nualinkime įvykusi traukinio nelaimė ties 
Quatico, Va., kur pasažierinis traukinys įvažiavo j nublokštą 
nuo bėgių tavorinj traukinį. Niekas iš pasažierių nenukentėjo, 
bet du traukinio ' darbininkai liko užmušti.

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

čia (dedu '15 centų Ir praSau

atsiųsti man pavyzdi No......................
’ ' . ' Į *

Mieor................ ................ per krutini
YMiFETO 

Night and Moming to keęp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free **Eye Care** 
or “Eye Be«wty” Book 

Murino CoųDept. H. S.,9 B. OhwSę,ęWęogo

, SAUSIO 16
The Kennel Murder

Case”
Tiktai vienai dienai 

su WILLIAM POWELL 
taipgi komedija

SAUSIO 17 ir 18

“White Woman” 
su CHARLES BICKFORD, 

KENT TAYLOR 
taipgi komedija

SAUSIO 19 ir 20

“Coljege Coach” 
Diek POWELb. ANN DVORAK 

taipgi komedija

Šiais metais sukanka 20 metų, kaip pirmą 
kartą pamatėme “Naujienose” šitokį antgal- 
vį. Kiek tai buvo džiaugsmo ne tik laikraščio 
įkūrėjams, bet ir visai lietuvių pažangiąja! iš
eivijai Amerikoj.

Bedėsi, kad visas musų gyvenimas pasi
darė malonesnis ir visuomeniškas veikimas gy
vesnis, nes visas musų veikimas atsispindėjo 
dienrašty “Naujienos”. Jau atsiradimas “Nau
jienų”, kaipo savaitinio laikraščio, buvo musų 
didelis džiaugsmas, o pavertimas jų dienraš
čiu, tiesiog atrodė sapnas.

Atsimenu tą susirinkimą Mildažio svetai
nėj, kada kilo sumanymas savaitinį laikraštį 
paversti dienraščiu. Atrodė, kad tai tik svajo
nė. Net ir K. Gugis, tuolaikinis “Naujienų” 
manedžieris, nelabai tikėjo, kad tai butų gali
ma, nes pareiškė, kad tai butų labai geras su
manymas, bet vyručiai! iš kur mes imsime ka
pitalo, nurodydamas kiek padidės išlaidos. Kiek 
daugiau zecerių reikės samdyti, redakcija, spau
da ir visokios kitokios išlaidos padidės. O pas 
mus kasoje pinigų nėra. Po jo kalbos pasigir
do keli balsai, kad reikia tuojaus sudėti ant 
pradžios, po kiek kas išgali. Ir tuojau be jo
kios agitacijos vienas po kitam pradėjo nešti 
dešimtines, dvidešimtines ir daugiau. Į trum
pą laiką sudėjo arti $1,000.00. Atsistojęs spau
stuvės formonas drg. Klevas pareiškė 
savaitę ar daugiais pasiaukaus

“Onuks Skeveriute 
has attracted my 
Think, ithink hard, 
why should I have especially 
noticed you lašt Sunday even- 
ing?

“Next, Frank Jakavičius 
comes in for someteasing. Or, 
maybe 1’11 wait untill I see him 
i n person, and THEN will I 
tease, WILL I! ?

“Būt the choicest morsel of 
news is the following:

“Indeed, indeed, Repentance 
oft’ before

I swore, būt was I smoking 
when I swore?

And ever and anon I made 
Resolve

And sealed the holy Pledge 
with one Puff more.

men 
another fine

2927 — Jauninanti išėjimui sukne
lė. Tinka iš bile mąterijos. Su
kirpto? mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
36. 38 ir 40 colių per krutinę.

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

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Polly speak 
1’11 have to learn 

too, so

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai istoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė ' išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budy, r 
skaičius yra 1,300, 
tas virš $30,000.00 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1789 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. (Tel, Canal 0117 
-klauskite M

nes valandos su tomis pačiomis jėgomis ir be 
didesnio atlyginimo, kad tik išleisti dienraštį. 
Bedaktorius P. Grigaitis irgi pareiškė, kad jie 
savo jėgas dar labiau įtemps ir pasiaukaus 
dienraščio išleidimui.

Tai buvo jaudinanti scena, po kurios bu
vo aišku, kad dienraščio išleidimas yra užtik
rintas. Bet dar kilo klausimas, kaip tą dien
raštį išplatinti, čia vėl atsirado užtektinai 
liūosnorių, kurie sutiko tą darbą atlikti.

Ant rytojaus po to istoriško susirinkimo 
gauname pranešimą, kad “Naujienos” jau yra 
dienraštis. Kadangi dar savo spaustuvės ne
turėjo ir spausdino kur tai ant Blue Island ir 
Ashland Avė., skubinomis visi ten. Vilkome 
pundulius j savo kolonijas ir platinome, kaip 
kuris išmanėme.

Oh! kaip smagu prisiminti tuos laiki.’s, ka
da suaugę kariu su vaikučiais lakstėme po gat
ves rėkdami 
rastis — 3c 
dabar yra advokatai, daktarai, biznieriai ir ki
tokie profesionalai. Ar nesmagu tai prisi
minti?

“Naujienos” per 20 metų savo gyvavimo

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

Įvyksta
ŠEŠTA DENY, SAUSIO 13 d.
BIG BROTHERS

TAVERN
Užviečiame draugus ir pažjsta- 

mus i musų iškilmingą atidary
mą. Bus skanių užkandžių, 
alaus ir muzika, linksminsimės 
iki vėlybos nakties.

Kviečia savininkai Broliai
FR. ir W. BALTRUŠAIČIAI 

3139 So. Halsted St.

žmona Marijona Juršėnie 
ne išvykusi iš Chicagos; ne 
ii n o anie mirtį.

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių- miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

ATLANKYKITE 
White- Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

Skanus alutis, užkandžiai ir (vairus 
gėrimai. Užkviečia visus
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

Jau įstojai į 

“MISS NAJIENOS” 
Konkursą? 

Ir 

.... Jei ne, tai padaryk tai 
ŠIANDIEN

NELAUK! Išpildyk kuponą, 
kurį rasi šiame numeryje ir pa
siųsk jį su savo fotografija į 
“NAUJIENAS”.

šiandien 7 vai. vakare įvyks 
svarbi solistų, choro ir orkes- 
tros repeticija Gage Park sve
tainėje, 5500 South Wcstern 
avenue. Visi privalo būti re
peticijoje.

T0WN OF LAKE — Sekma
dieni apie 9-tą valandą ryto 
staigiai mirė lietuvis Kazimie
ras Juršėnas, 41 m., 4938 So. 
Lincoln Street. Mirtis velionį 
sutiko namuose.

Koroneris darė tyrinėjimą ir 
nusprendė, kad mirties prie
žastis buvusi organiška širdies

Vakar iš detektyvų 
“Naujienoms” buvo pranešta, 
kad dainininkas G. Žuronas- 
Žuris, 4432 South \Vood Street, 
buvo suareštuotas už vagystę, 
kurią papildė Dearborne, Mi
chigan valstijoje, netoli Det
roito.

Jis buvo suimtas pereitą sa
vaitę, bet netrukus buvo palei
stas, o vakar policija New City 
nuovadoje dainininką aitfru 
kartu suėmė. Jis dabar yra 
State Street nuovadoje ir lau
kia “deportacijos” į Michigan 
valstiją teismui.

“Likewise, Mr. Narvid is štili 
unable to resume his former 
activi'ty, būt he has. decided to 
go to Hot Springs, where h e 
hopes to meet Lady Health. 
We hope you meet her, yes 
sir, and be sure to bring her 
jack with you!

“George Stephens would likę 
to meet her too. Only, George 
can’t got away from his work 
these days. What ambition and 
what determination! My pretty 
new hat off to you 
oi’ boy, oi’ boy!

“Say, what’s 
\vith the young 
days! Al Briedis 
: ellow is finding it hard įto re- 
cover. Don’t you know, or don’t 
you care about the numeroųs 
young maidens who miss your 
char.ming Services at Belskis’ 
Jrug Store? ‘

“There’s one young Miss, too, 
who is being mised. This lašt 
week-end shovved no signs of 
Sylvia Kiras ahywhere, until 
we peeked in through her 
window and sa^v her burning 
the midnight oil. (Lucky it was 
only Polly who did the peeking 
and not Apollo,' — or Sylvia 
would have been most sūrely 
disiturbed.)

“And oh, oh! ' wnat else do 
you suppose I peeked into? A 
certain note, vvritten to Polly 
and Apollo, which after being 
written was not delivered, būt 
supposedly doomed to oblivion. 
Cold feet, eh, S. V.? Cculd I 
resist peeking? I ask you,- I 
ask you again, S. V.

“And štili some more peek
ing!,— I have been peeking 
around certain homes and have 
seen Milda Baronas keep late 
hours with,a certain T. B., and 
I have seen Helen Pilkis spend 
considerable time with a certain 
pharmacist. Oh, Helen, Helen, 
pharmacists do have topies to 
discuss, of course, of course! 
Ant! can J. Z. discuss them!

Wards 1741, kad pasirūpinti 
laidotuvėmis ir paliktu turtu. 
Jie raginami tai padaryti kuo 
greičiausiai.

“Corc'ct, Mr. Jurgelonis, Sr.?!
“Eųually choice is ihe info 

about the seemingly quiet Mr. 
Rušinskas. Do tell, aren’t you 
going to invite Polly some day 
to one of the parties at your 
aparlment?

“Also, won’t somebody in
vite Polly to some party ait the 
šame time invite Anthony Va- 
lentis, the young man who re- 
comes in for some teasing. Or, 
maybe 1’11 wait until I see him 
I would kind-of likę, don’t you 
know, to meet him. (Please 
don’t itell Apollo about this.)

“By the way, Apollo, are you 
štili listenin’? Trere’s many a 
thing I’ve toki you 
addition, here’s yet 
We’ll have to be 
hear and see the 
Prima Donna, Mrs.
lis, when she makes her debut 
in the opera, Aida, sometime 
during the week of January 22, 
or (thereabouts.

“There, how much more In
formation do you 
now, tell me, Mr. 
am I doin’? How 
Not so bad, eh?”

Polly, of Polly and Apollo

dozen 
they 

know for certain who Polly and 
Apollo are. That’s where we 
have the laugh on them, be- 
cause they have “pickcd on” 
the wrong indiviluals. “Tee- 
hee!” from Polly, and a “Ha- 
hah!” from Apollo.

And thus merrily we go on 
our way, all a-smile. And this 
time we have a long way to go, 
— from one end of the ci»ty to 
the other.

You see, 
mention of 
dis cousins

Papildė kriminalį prasižengi 
mg Dearborne, Michigan 
įkalintas Chicagoje

we want to make 
the two fair Brie- 
onc of whom did 

the accompanying at a south 
side affair (that was petite 
Aldona) and the other did ithe 
piano duties at a north side 
affair (that was the tall, smil- 
ing Birutė).

“Methinks 
ing 
play the piano, too, so that 
maybe I could accompany some 
famous artists some time.”

“Yes
— “you’ll have to learn some- 
thing, Miss Polly, in order to 
continue accompanying Apollo 
on these round about town 
trips, or 1’11 be a-finding ano
ther birdie with fairer plumage 
to go a-hopping with me.”

“Oh, oh! Harken, dearest 
Apollo, harken! Listen to all I 
saw and heard and over-heard 
this lašt week:—

I traced Mr. Gugis from Chi
cago Lietuvių Draugijos con- 
cert to a banųuef on the south 
side. Hem-ahem, now isn’t 
that pretty smart of me to be 
able to track down a lawyer?!?

“I also matehed my speed 
wi<th the up and commg Journal- 
ist, Anthony Vaivada, and tried 
to trace his steps lašt Sunday. 
Boy, oh boy! it would take 
more than THREE wives and 
SIX secretaries to tell about or 
write down the doings of this 
busy young man.

“Therefore, let me next turn 
to somebody who hasn’t been 
doing so much. It was an easy 
matter to secure Information 
about Stasys Rimkus. He is iii 
at present and perforce has to 
be inactive. Tough luck, tough 
luck. We wish you a speedy re- 
covery, Mr. Rimkus* .

Velionio žmona Marijona 
Juršėnas dabartiniu laiku ne
siranda Chicagoje ir spėjama, 
apie vyro mirtį nieko nežino. 
Kūnas tuo tarpu randasi Eu- 
deikio lavoninėje. Laidotuvių 
klausimas bus išrištas kuo
met p. Juršėnicnė grįž Chica- 
gon.

Pirmyn” choro na 
rių domei

Pirmą dieną grįžęs į 
darba mirė Armou- 

ro skerdyklose
Krito negyvas ant grindų dirb

tuvėje; mirtis “naturališka’ 
tvirtina dirbtuvėje

Business Service 
Biziiio Pątarnayiinas______

Tel. Yardt 3408
VICTOR BAGDONAS

PerkMustome ant vietos 
Nuvežamą ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PĘKR AUSTYTO JAS 
3358 So. Halsted SL Chicago, HL

Financial 
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZILEK BROS. AND CO 
1647 W 47th St.

T0WN OF LAKE
Jių mėnesių nedarbo lietuvis 
Mykolas Sergelis, 45 metų, 4434 
South Hermitage avenue, grį
žo dirbti į Armour bendrovės 
skerdyklas. Bet negalėjo tuo 
pasidžiaugti, nes išdirbęs vos 
keletą valandų, staigiai krito 
negyvas ant grindų.
/ Kokia mirties priežastis — 
dar nežinia, bet daktarai pa
kol kas tvirtina, kad ji buvusi 
naturališka. Tai įvyko šešta- 
deinį, sausio 13 d., 2:00 pp.

Velionis Mykolas Sergelis 
buvo nevedęs. Jo kūnas nu
gabentas iš skerdyklų į grabo- 
riaus J. F. Eudeikio lavoninę, 
4604 South Hermitage avenue. 
Vėlionio giminės ir draugai 
pražomi atsišaukti j graborių, (CWA) Illinois valstijoje

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI TAVERN. Vieta 
gerai išdirbta — 6 kambariai pagy
venimui $40 renda, pigiai.

2122 W. 63 St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Kiekviename mieste; vyrai, merginos 
ir jaunuoliai dėl jusi* puiki ateitis. 
Kompanija atsiųs jums PRODUKTUS 
knygutes ir rdjkafirtgus Įrankius, 
taipgi lekcijas. Malonėkite atsiųsti 
25c. Tie 25c. paliuosuos jus iš algi- 
nės vergijos.

WELLDOER AGEįJT 
248 Tremont Boston, Mass.

“NAUJIENŲ" 20'S JUBILIEJUS

yra saliuno fik

giai. 4147 So. Kedzie Avė. 
lubos.

BAKING 
POWDER

MILLIONS OF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

J FOR BETTER BAKING 
AT LESS COST ŪSE THE 
ECONOMICAL^EFFICIENT

į.’*4' iry?- ■

R




