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Prezid. Rooseveltas Valo
Partijos Viršūnes

Keli demokratų partijos komitimanai re
zignavo. Laukiama daugiau rezignacijų, 

galbūt ir paties partijos pirmininko
VVASHINGTON, s. 18. —Jau 

prasidėjo' demokratų partijos 
viršūnių valymas, kad pašalin
ti iš vadovybės tuos, kurie sa
vo politinę įtaką naudoja savo 
asmeninei naudai ir užsiima 
Washingtone politine advokatū
ra.

J. Bruce Kremer, nacionalis 
komitimanas iš Montana jau 
rezignavo. Taipjau rezignavo 
demokratų partijas sekretoriu‘s 
Robert Jackson iš N. H. Re
zignavo ir partijos iždininkas 
Frank C. Walker.

Kalbama, kad dar turės re
zignuoti šie komitimanai: Mul- 
len iš Nebraska, Ewing iš Utah 
ir Costella iš D. C. Net ir pa
ties demokratų pirmininko, ge
neralinio pašto viršininko Far
ley pozicija yra labai netvirta.

Didžiosios pieninės 
nupigino pieną 

Chicągoje
Pienas bus pardavinėjamas PO 

10c už kvortą, pristatant į 
namus; sankrovose gi bus 
9c už kvortą

pirkėjas pats parsi- 
iš sankrovos, jis ga- 
ten pienų po 9c už
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"ŠVy“ Lietuvos Naujienos
prisipažinimą

Vakar buvo

Jį labiausia puola senatorius 
Norris, kuris sako, kad parti
jos pirmininkas neturėtų vesfi 
valdžios didžiausį biznį ir kar
tu būti dalintoju partijas pat- 
ronažo. Todėl tikimąsi, kad ir 
Farley turės trauktis, nors jo 
draugai karštai j j gina ir nuo
latos lankosi pas prezidentą jį 
užtardami. O su Farley dar 
išlėks ir daugiau partijos vir
šininkų.

Užpakaly to partijos viršū
nių valymo stovys pats prezi
dentas Rooseveltas, kuris gau
na daug skundų iš pačios ad
ministracijos, kad tie politiniai 
advokatai laabi trukdo valdžios 
darbą, taipgi žemina valdžios 
autoritetą. Todėl jis ir pasi
ryžęs partijos viršūnes apva-

Kuba susilaukė dar
vieno naujo 
prezidento

Teisiamoji už nužudymą savo marčios Dr. Alice Wynekoop, 
62 m. senutė ir jos advokatas W. W. Smithj Ji ginasi, kad jos 
marčią Rheta nužudė ne ji, bet kokis nors piktadarys, kuris 
įsigavo į namu^ ir papildęs žmogžudystę pabėgo nepastebėtas. 
Prokuroras gi sako, kad pirmiau ji marčios gyvastį apdraudė, 
o paskui nužudė, kad jos sūnūs galėtų apsivesti su kita mer-: 
gina. Jos sūnūs teisme nesirodo.

CHICAGO.
svarbi diena Dr. Alice Wyne- 
koop bylos nagrinėjime. Buvo 
keli svarbus liudytojai, kurie 
liudijo apie jos apdraudimą gy
vasties savo marčios Rheta, ku
rią ji paskui, kaip kaltinama, 
nužudžiusi. Bet svarbiausia bu
vo, tai teismo priėmimas jos 
prisipažinimo nužudyme savo 
marčios, kuris, tapo perskaity
tas jury. Niekas netiki, kad 
tas prisipažinimas, kuriam ji 
vėliau užginčijo, yra teisingas, 
ase jis pilnas visokiausių prieš
taravimų. Bet svarbų liūdi j i- 
ną davė ją gydęs kalėjime Dr. 
Hoffman. Jis liudijo, kad ji 
prisipažinusi jam, jog ji nu
audė savo marčią, kad ją iš
gelbėti. Visi sutinka, kad tas 
prisipažinimas buvo teisingas.

Senutė daktarė vakar teisme 
du sykius apalpo. Kalėj iman 
tapo pašauktas širdies specia
listas, kuris pranešė, kad ji kiek 
pagerėjusi.

Francija numato 
Amerikos ir Ja

ponijos karą

Si kartą prezidentu* paskirtas 
nacionalistas Mendieta, vietno 
rezignavusio Hevia

Nori areštuoti alie 
jaus magnatą 

Sinclair

Francija pateikė Vo 
kietijai savo nusi 
ginklavimo sąlygas

Pradėjo viešuosius 
darbus

PANEVŽYS. — Nuo gr. 15 
d. pradėtiems registruoti be
darbiams jau davė darbo prie 
pernai pradėtos naujos gatvės 
pravedimoi Pirmiau užsiregis
travusieji bedarbiai paskirti 
prie Puizino g-vės prailginimo. 
Dar daug bedarbių laukia eilės 
gauti darbo. Gavusieji darbą 
tedirba tik po tris dienas pe>’ 
savaitę. Į

Netoli Ragainės atkasti 
1558 ir 1562 m. sidabri
niai lietuviški ordinai

Japonija esanti pri 
sirengus karui su 

Rusija

TILŽĖ.—Naujasis Tilžės Ke
leivis 20-XII rašo, kad Ragai
nės krašte, tiesiant kelią tarp 
Tičkų ir Klapočių kaimų, dar
bininkai smėlio duobėje rado 
daugybę žmonių griaučių, po 
kelis drauge ir paskirai gulin
čių. Ištirta, kad čia butą senų 
karių 
rasta 
viškų 
metų.

Kiti Rytprūsių laikraščiai me
na, kad XVI-tą šimtmetį šioje 
vietoje butą didelių kovų. Gink
lų tačiau šiuose senkapiuose 
ligšiol nerasta jokių.

kapinių. šalia griaučių 
apvalių sidabrinių lietu- 
ordinų iš 1558 ir 1562

18.——PEIPING, Chinijoj, s.
Japonija yra prisirengusi ka
rui su Rusija, jei Rusija nori 
karo. Taip pareiškė Japonijos 
militaris pulk. Dan Takahashi, 
apžiūrėjęs tvirtoves palei Man- 
chukuo sieną.

Jura išmetė lavonus
■ 9 jurininkų

Jura

Klaipėdos muzikos mo 
kyklos dešimtmetis

CHICAGO.—Penkios didžio
sios pieno kompanijos paskelbė, 
kad pradedant nuo šiandie jos 
pieno kainą nupigina iki 10c 
už kvortą, pristatant pieną į na
mus. Jei 
neš pieną 
lės pirkti 
kvortą.

Smetona taipjau bus nupi
ginta po 2c ant pusės paintės.

Manoma, kad jas paseks ir 
viso., kitos pieninės, kurios da»- 
nespėjo paskelbti nupiginimo.

Pieno nupiginimas buvo pa
darytas arbitratoriams nupigi
nus pieną farmeriams. Farme- 
riai, kurie ikišiol už 100 svaru 
pieno gaudavo $2.10, (4*Z2C už 
kvortą), dabar, arbitracijos ta
rybos nuosprendžiu1, gaus $1.85 
už 100 svarų (3.98 už kvortą).

Nupiginimas farmeriams pa
dalytas nuo sausio 1 d., bet 
pieno vartotojams pienas nupi
ginamas tik nuo šios dienos.

Skirtingos pieno kainos yra 
naujienybė, nes ikišiol kainos 
buvo vienodos—su pristatymu, 
ar perkant sankrovose. Ikišiol 
tik nepriklausomos pienines 
pardavinėjo pieną sankrovose 
po 9c kvortą.

Betgi nemanoma, kad pieno 
kompanijos pasitenkins nupi- 
ginimu pieno kainos vien far
meriams,—jos veikiausia siek
ais nukapoti ir darbininkų — 
pieno išvežioto;ų—algas.

HAVANA, s. 18. — Išbuvęs 
prezidentu tik pusantros pa
ros, Carlos Hevia. rezignavo ir 
jo vieton prezidentu tapo pa
skirtas Dr. Carlos Mendieta, 60 
m., nacionalistas. Prezidentu jį 
pastatė grupė Kubos politikų.

Dideli streikai Havanoj
/

Vos Mendieta spėjo sudėti 
priesaiką, kaip visai netikėtai 
kilo Havanos elektros, gaso ir 
transportacijos darbininkų strei
kas.

Armijos komanduotojas pulk. 
Batistą nužiūrėjo, kad tą strei
ką sukurstė karo ministeris 
Guiteras ir įsakė jį areštuoti.

Streikas veikiausia yra tąsa 
vakar prasidėjusios judėjimo 
prieš Batistos “militarinę dik
tatūrą”.

Batistą jau pirmiau susikir
to su* Guiteras, kai tasis pra
vedė į prezidentui Hevia, vie
ton Batistą remiamo Mendieta. 
Bet Hevia turėjo pasitraukti 
po visą naktį ėjusių sumišimų.

Streikas prasidėjo prieš auš
tant, kai šviesos visame mieste 
urnai užgeso. Elektros kompa
nija priklauso amerikiečiams, 
bet pastaruoju .laiku buvo val
džios priežiūroje.

ir bankų 
kaltinami 
sąryšy su 
pavasarį

TULSA, Okla., s. 18.—Teis
mas išdavė warrantus areštavi
mui aliejaus magnato Harry F. 
Sinclair ir 23 kitų asmenų, au
gs tų Tulsa aliejaus 
rateliuose. Jie yra 
už išeikvojimą pinigų 
užsidarymu pereitą
Exchange Trust Co. Jų arešta
vimo pareikalavo specialia pro
kuroras Springler.

Tarp tų, kurie bus areštuoti, 
yra žymiausi Tulsa finansinin
kai ir aliejaus magnatai, kurie 
valdė Exchange Tn.'st, kuris 
užsidarė kartu su Exchange Na
tional ir keletu susirišusių ma
žesnių finansinių įstaigų po to, 
kai Exchange National Bank 
persiorganizavo ir pasivadino 
National Bank of Tulsa.

•Springler sako, kad peržiū
rint knygas liko susekta 912 
nusižengimai prieš įstatymus. 
Didžiuma tų nusikaltimų yra 
nusenę, išėmus 142. Prieš no
rimus areštuoti yra pastatyti- 
ti 7 apkaltinimai.

PARYŽIUS, s. 18. — Patir
ta, kad Franci ja pranešė Vo
kietijai savo. nusiginklavimo są
lygas ir dabar laukia Vokieti
jos atsakymo. Sąlygos buvo 
praneštos sausio 1 d.

Memorandume yra paduoda
mos 9 sąlygos: kad nepuolimo 
sutartis teiktų naujų garanti
jų; kad visos šalys turi pasiw 
duoti prižiūrėjimui jų ginklavi 
mos; kad Vokietijos armija turi 
skaitytis ne tik reguliare ka
riuomenė, bet ir nacių smogi
kai; Fancija sutinka sulaikyti 
didinimų ginklavimos ir nega
minti didesnių kani/olių, negu 
bus sutarta; Francija sutinka 
panaikinti bombardavimo lėk
tuvus, jei tą patį padarys ir 
kitos šalys; Francija pageidau
ja interhacionalizavimą oro ję- 
gų; visos derybos tiA’i būti ve
damos tautų sąjungos rybose.

PARYŽIUS, s. 18. — Frak
cijos atstovų buto užsienio rei
kalų komitetas slaptame posė
dyje svarstė galimybę karo To
limuose Rytuose, tarp Japoni
jos ir Jungt. Valstijų su Rusi
ja. Buvb pasiūlyta,.kad Fran
cija ir kitos šalys paskelbtų Ja
ponijai blokadą, jei Japonija I 
butų puolike, tečiaus galutino! 
nutarimo nepadaryta.

AMSTERDAM, s. 18.
ties Vliahorst išmetė lavonui 9 
jurininkų. Tas parodė likimą 
anglų laivo Oakford, kuris už
važiavo ant uolų prie Tėxel sa
los. v.

Byrd paniekė Litlle 
America

.ORRte

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

Apsiniaukę ir biskj šalčiau.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4> 

47.

4 mirė beieškodami 
aukso

FORT SIMPSON, N. W. T., 
Kanadoj, s. 18. — Auksas vėl 
nuvedė prospektorius į paslap
tingąjį Nahanni distriktą, 300 
mylių į vakarus nuo čia. Keturi 
žmonės jau žuvo beieškodami 
ten to brangaus metalo.

LITTLE AMERICA, s. 18.— 
Adm. Richard E. Byrd ir jo 
antroji ekspedicija į pietinio 
poliaus sritis, pasiekė savo pir
mesnę kempę pietinio poliaus 
apielinkėj Little America, ku
rioj jis prieš kelis metus yra 
išbuvęs porą metų, su buriu 
moksliinnkų tyrinėdamas visą 
apygardą.

Sudegė kavinė

Dvi bombos anglia 
kasių kovoje

Receiveriai prižada 
universalius 
transferius

ir

Anglija prašo stere- 
lizuot 300,000 žmonių

SPRINGFIELD, III., s. 18. - 
Dar dvi bombos sprogo savi
tarpinėj angliakasių kovoje. 
Viena sprogo prie senosios uni
jos nario Fontaną namo. Ant
ra gi sprogo Kimkaid miestelyj 
prie naujosios unijos raštinės.

CHICAGO.— Gatvekarių 
elevatorių receiveriai prižadėjo 
įvesti universalius transferius, 
jei miesto taryba duos laiko iki 
sausio 31 d. užbaigti transpov- 
tacijos sistemų suvienijimą.

Universaliai transferiai yra 
tokie, kurie tiks ir gatvekariuo- 
se ir elevatoriuose.

Nuteisė bankierių 15 
metų kalėjimai!

CHANDLER, Okla., s. 18.— 
H. T. Dougląs, kuris valdė še
šis bankus Oklahomoj, užsida
riusius lapkr. mėn., 1932 m., li
ko nuteistas 15 metų kalėjimai) 
už peržengimą valstijos įstaty
mų apie bankus.

CHICAGO.— Užpereitą nakt 
sudegė Granada Cafe, prie 6$ 
ir Cottage Grove Avė. gatvių, 
viena iš garsiausių naktinio gy
venimo vietų pietinėj miesto da
ly. Pasak savininko, nuosto 
liai siekia $200,000. Iš to kaip 
greitai gaisras išsiplėtė, spėja
ma, kas tai buvo padegimas.

Išvogė turtuolį

Indijoj prisibijoma 
maro

ST. PAUL, Minn., s. 18. - 
žmogvagiai išvogė Edward G. 
Bremer, 38 m. bankierių ir 
turtingą bravarninką ir reika
lauja $200,000 išpirkimo.

LONDONAS, s. 18. — Val
džios komitetas savo raporte 
rekomendavo pravesti įstaty
mus, leidžiančius sterilizuoti 
silpnapročius ir kitus sergan
čius sunkiomis paveldimomis Ii- 
gomis. Tie įstatymai paliestų 
apie 300,000 žmonių.

Goering pasiėmė ir 
teatrus

Goe-

KNOXVILLE, Tenn.
—Gaisras šįryt sunaikino senus 
Tennessee 
rumus.
$300,000,

universiteto 
Nuostoliai

s. 18

mokslo
siekia

BERLYNAS, s. 18 
ring, kuris užima daugiau val
diškų vietų ir turi daugiau vi 
šokių uniformų, negu kuris ki
tas žmogus Vokietijoje, o gal
būt ir. visame pasaulyje, dabar 
patapo ir teatrų komisaru.

Tečiau propagandos ministft* 
ris, Goebbels, -kuris neturi ti?k 
vietų, bet valdo laikraščius, 
laikė paskelbimą Goęringo n?‘ 

Iju* komisaru,
• •

■

1 W

Kongresas rūpinsis 
kuogreičiausia pra

vesti pinigų bilių
- • —..... ......... .. . ■

VVASHINGTON, s. 18.— At
stovų buto pinigų komitetui 
priėmus prezidento Roosevelto 
aukso ir pinigų bilių, bet jos 
svarstymą kongrese atidėjus 
tolimesniam laikui, demokratų 
vadai atstovų bute paskelbė, 
kad jie rūpinsis šį bilių atsto
vų bute pravesti dar šią savai
tę nors reikėtų kongresui ati
dėti visusn kitus svarstymus.

* Aa4 ; .. ■ >.-<■
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CALCUTTA, Indijoj, s. 18.— 
Policija ir savanoriai gelbėto
jai stvėrėsi priemonių išliku
sius nuo žemės drebėjimo žmo
nes išgelbėti nuo maro, kuris 
lengvai gali kilti žuvusiųjų la
vonams ir dagi sužeistiems gu
lint gatvėse.

Jau* dabar yra aišku, kad 
skaičius žuvusių sieks tūkstan
čius, neskaitant tūkstančių su
žeistų, kuriuos gelbėti yra 
steigiamos medikalės stotys.

Valdžiai bus daug darbo irau 
aprūpinimu tų tūkstančių, ku
rie liko be pastogės ir be jo
kių pragyvenimo Šaltinių.

*------------------------ -- -.............

NEW YOBK, s. 18. — New 
Yorkas vėl susilaukė didelių 
šalčių. Kabiuose šaltis vietomis- 
siekė/ 28 laipsnių žemiau zero.
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DYER, Ind., s. 18. — Du 
žmonės, Pasųuale, 60 m. ir 
Schroeder, 65 m., abu iš Ham- 
mand, liko užmušti pasažieri- 
niam traukiniui užgavus jų au
tomobilį.

KLAIPĖDA.—Klaipėdos mu
zikos mokyklai šiais metais su
kako 10 metų. Būtent, 1923 
m. muzikos mėgėjų iniciatyva, 
buvo įsteigta privatiška muzi
kos mokykla. Pirmieji iniciato
riai: buvo visuomenės veikėjas 
Stikliorius, direktorius Krips, 
teismo pirmininkas Scholz, bu
vęs gubernatorius dr. žilius 
(dabar jau miręs), visuomenės 
veikėjas ir dailininkas A. Bro
kas, dr. Kemp. liniciatorių gru- 

padėjo muteikalinės dalies 
Žinovai: kompozitorius Šimkus 
fr dirigentas johow (dabar jau 
miręs).. Palygint! per trumpą 
laiką muzikos mokykla, suma
niai vedama abiejų muzikalinės 
dalies vedėjų, tapo meno cent
ru Klaipėdoje. Mokyklos veik
lą beplečiant, buvo įsteigtas ir 
orkestras, kuriam išlaikyti pri- 
vatiškų lėšų nepakako, todėl 
mokyklą perėmė švietimo mi
nisterija.

Mokyklos orkestras suruošė 
visą eilę koncertų net tik Klai
pėdoje, bet ir krašte. Keli 
koncertai buvo suruošti irDid. 
Lietuvoje. Klaipėdos gyvento
jai koncertus buvo nepaprastai 
pamėgę ir gausiai juos lankė. 
Kai 1930 m. muzikos mokykla 
vėl tapo privatiška meno įstai
ga; ją perėmė sudaryta tam tik
ra mokyklos ktfratorija, į kurią 
įstojo dauguma pirmųjų mo
kyklos steigėjų.

Dabar muzikos direktoriumi 
yra prof. Prielgauskas, kuris 
kartu su muzikos mokyklos 10 
metų sukakties minėjimu šven 
čia savo trisdešimties metų mu
zikos darbo sukaktį.

Sukaktuvėms minėti mokyk
los orgestras suruošė jubilieji
nį koncertą. Jaunas gabus mu
zikas Kačinskas sukaktuvių pro
ga pasirodė su* jo diriguojamu 
simfoniniu orkestru. Koncerte 
programoje dalyvavo ir jubiliea- 
tas prof. Prielgauskas, išpildęs 
fortepiono solo.

BELFAST, Airijoj, s. 18.— 
Šiandie čia pasimirė Joseph 
Devlin, 62 m., senas Airijos 
nacionalistų -vadas ir didelis 
vaikų mylėtojas. Jis buvo An
glijos parlamento narys, taip- 

narys šiaurinės Airijosjau 
(Ulsterio) parlamento.

COLUMBUS, O., s. 18. —Dr. 
George T. Harding, 55 m., gar
sus neuro-psichiatristas, brolis 
mirusiojo prezidento Warrei; 
G, Harding, pasimirė šiandie 
savo namuose po 
čių sunkios ligos.

h-'

kelių savai

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, II..
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MARGUMYNAI
Sužeistų paliko gatvėje.

John Spoerlein, 50 metų am
žiaus, gyvenantis 149 Marga- 
ret Street, šeštadienį buvo mir
tinai sužeistas, į jį įvažiavus 
automobilistui. Nirvežus sužeis
tąjį ligoninėn, po 4-rių valan
dų, jis mirė. Policijai pasisekė 
nustatyti automobilistas, kurs 
įvažiavo į 
gauti dar
Degtinės

Pirmąją
darymo dieną pittsburghiečiei 
degtinės pirkimui išleido nei 
-$15,000.00. šiandien bus dar 
trys krautuvės atidarytos Alle- 
gheney apskrityje ir viena 
krautuve S. S. Carson st. Bė
gyje trumpo 
veiks 22 krautuvės.

J. S., tačiau jį pa 
nepasisekė.

monopoliai pelningi
3-jų monopolių ati-

žiaus ir lyties 
stengėsi vieni 
melagysčių įvairumu, 
ir butą įvairių, taip
siejo net 20 pripažinti gerais 
“melagiais”.

Viekšniškis Paulė.

kurie Programas buvo įvairus, j į ve- 
kirsti * dė P. Pivarunas. Programų 
a, ją atidarius, sugiedota himnas.

pri- Pauliukonio orkestras sugrojo

K LIETUVIŠKO
VEIKIMO

L. T. A. skyriaus 
susirinkimas

ir bro- 
sūdare 
puikių

bėrio akordinų orkestras. Mu 
zikalis programas buvo gana 
geras. Tik fOikia pasakyti, kart 
svetaine nelabai tikusi dėl kon
certų, ba balsas tiek daininin
kų, tiek muzikos nepergeriau-
cerių, ba 
kų, tiek 
šiai SKamuvju. ir vm uuvu nai- 
tc ne dainininkų, bet svetai
nės.

Apie koncerto programą ne- 
prisieina daug nė kalbėti, nes 
visi programo dalyviai atliko 
savo užduotis geriausiai, kaip 
jie galėjo ir žinojo; Muzikalia 
programas publikai ' patiko.

gražiai lietuviškai kalba. Jie 
yra vyčių kuopos nariai, pa
reiškė p. Karpavičius.

Kur tas tautininkų nuopel
nas, kad tie jaunuoliai gražiai 
dainuoja ir gražiai lietuviškai 
kalba? Aš bent nesuprantu. 
Man yodos, tai yra nuopelnas 
tų jaunuolių tėvų ir jų pačiu, 
kad jie nebijo dalyvauti lietu- 
višĮcuose parengimuose.

-Reikia pasakyti, -*kad tie jau
nuoliai, matomai, yra geresni 
lietuviai, negu pats Karpavi
čius. Nors ir būdami partyviš 
kos Vyčių organizacijos na
riais, jie rėmė Clevelando lie
tuvių aviacijos dieną. Tuo tar
pu p. Karpavičius kenkė tam 

I parengimui.
Dabar dėl p. Karpavičiaus 

sapaliojimo, kad pirmieji Ame
rikos lietuviai nieko gero ne
nuveikė, o tik griovė viską. J e: 
taip koks paprastas tautiškas 
Jurgis kalbėtų, tai nereikėtų 
kreipti jokios dėmesio, bet kuo- 

tokias nesąmones

(Penktadienis, saus. 19, 1934

Gruzijos princai broliai David (kairėj) ir Sergci Mdivani,A. L. Transatlantinio Sąjun 
gos skyrius Pittsburghe praei
tą penktadienį, sausio 12 d.. 
Liet. Mokslo dr-jos svet. turė
jo posėdį aptarimui tolimesnes 
darbuotės.

Posėdy dalyvaujantieji pasi
ryžo tęsti pradėtąjį darbą. Nu

laiko apskrity i tarta įteikti patikimoms asme- 
inims iš Centro prisiųstus au
kų lapus ir surinktus pinigus 

Pagirtinas Pa.^ valstijos įsta-1 nevjikinant pasiųsti centrui.
Tautiečiai, visi kaip vienas 

remkime antrąjį transatlantini 
skridimą į Lietuvą, nes tai yra 
bendras visų lietuvių darbas, 
reikalaująs visų paramos.
S. L. A. 353 kp. susirinkimas

Kuopos susirinkimas įvyksta 
sausio 21 dieną, 2 vai. po piel, 
A. P. L. A. svetainėje, 24 Lo- 
cus st., McKees Rocks, Pa.

Visi nariai atsilankykite į šį 
susirinkimą, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.
Draugijų atstovų susirinkimas

Liet. Vaizbos Butas pirmą 
sykį šiais metais ėmęsi inicia
tyvos sušaukti visas Pittsbur
gho draugijas aptarimui Lietu
vos nepriklausomybės paminė
jimo. Susirinkimas įvyks sau
sio 21 d., nedėlioję, 8 vai. vak., 
Lietuvių Piliečių svet., 1721 
Jane st. S. S. Visos dr-jos kvie
čiamos dalyvauti, prisiiftrčian*; 
atstovus.

tymas, įvedąs degtinei parda
vinėti monopolius, nes visas 
gautasis jielnas iš jų eis be
darbių šelpimui ir kitiems svar 
biems reikalams, žinoma, šiuo 
įstatymu nepatenkintas pože
mis, tačiau visuomenė džiau
giasi.

Laiškanešis žulikauja

Pil. Harry H. Middleman, 
laiškanešis, 32 metų amžiaus, 
buvo sugautas nulupinėjant 
nuo laiškų pašto ženklus. Ners 
II. H. M. pašto įstaigoje iš 
tarnavo 13 metų, tačiau pęr 
visą laikotarpį nebuvo sugau
tas. v I lesamu

Middlemaną/ suėmė paštb^ffT 
spektorius D. H. Stephens. Lai
kinai iki praeito šeštadienio pa
leistas, tačiau šeštadienį laiška
nešis nepasirodė; jis yra ieško
mas.

keletą linksmų polkų. Panelė 
A. Grigiute — clevelandietė, 
sudainavo porą liaudies daine 
iių. Reikia pasakyti, kad p. G., 
nors iš profesijos yra slaugė, 
bet dainavimu irgi pasižymi.

Z. Rajauskaitė pasakė eiles, 
specialiai šiam vakarui 
kintas.

Seselės Salasauskaitės 
liai Luizai (Cleveland) 
kvartetą, sudainuodami
dainelę. Vėliau sesutės ir bro
liai skyrium sudainavo keletą 
duetų. Z. Rajauskaitė sugrojo 
smuiką solo, o vėliau abi se 
sutės paskambino gitaromis. 
Blumberio armonikų orkestras 
gerai atliko žymesniąją pro
gramo dalį.

Buvo ir kalbų. Jas pasakė: 
— kun. Žukauskas, clevelandie-l 
čiai — Jarus ir Karpavičius, Į 
“D.” Red. Savo kalboje, tarpe 
kitko, p. Karpavičius išsitarė: 
“Savas pas savą”; esą, nerei
kia vienas kitam užbėgti už 
akių.

Gerai; lapkričio 30 d. pra
eitais metais Clevelande buvo 
surengta aviacijos diena lakū
nui Janušauskui paremti. Ką 
Karpavičius darė?

Na-gi tą pačią dieną suren
gė koncertą. Kodėl, kokis bu
vo reikalas?

Ar Karpavičius buvo aviaci
jos lauke, ar jis rėme šį dar-

iš kitų, tolimes- 
atvyko aviacijos 

huOširdžiki1 .parėmė

Kalbėtojais buvo: p. P. Pi- met kalba 
varonas, kaipo vakaro progra-* “redaktorius, rašytojas ir did- 
mo vedėjas, šv. Jurgio Tau- vyris” iš Clevelando, tai dau- kurie liko apkaltinti už pasisavinimą pinigų Pacific Shore Oil 
tiškos parapijos klebonas kun. giaU, negu stebėtina. Iš kur at- kurią jie sukurė. Abu jie yra kelis sykius vedę turtingas 
X. Žukauskas, J. Jarus, cleve- sirado tie laikraščiai, tos or- amerį]<ietes, ypač žymiausias aktores. Del jų bėdon pakliuvo 
landietis, ir Dirvos ledakto- ganizacijos, parapijos, lietuvis brolis Aleksei, kuris yra vedęs turtingą Woolwortho mi- 

Pastarasis jau buvo supažin- tai ne nuopelnas pirmųjų Ame- paveldėtoją. Jis rengėsi su žmona važiuoti } San Francisco 
dintas su publika dar pirm rikos lietuvių, tai kas visa tai ir iš ten plaukti į Japoniją. Bet Californijos teismas panorėjo 
perstatymo kalbėti, kaipo re- sukurė? O ką davė Amerikos pašaukti jį liudyti jo brolių byloje. Kad teismas neįteiktų pa-

didelis lietuviams dabartiniai “šimta
procentiniai”, kurie valdo “Dir
vą” ir valdė “Vienybę?” Tur 
būt, daug aiškinti nereikia.

Na, ir tokie žmogiukai turi 
pakankamai drąsos 
vienatiniais lietuvių 
ganytojais!

Tikri 
lieko.

Pittsburgho Universiteto už
baigimui dar reikia $600,000

Pittsburgho Universitetas yra 
pasiryžęs sukelti $600,000 už 
baigimui pradėtojo statyti Uni
versiteto.

C. W. A. suteikė universi
tetui darbininkus ir jiems al
gas apmoka, tačiau statybai 
medžiagą turi pats universite 
tas pasirūpinti. Medžiaga, su
lig Universiteto prezidento John 
G. Bowman apskaičiavimu, kil
nosianti ne mažiau $600,000.

Jauni kriminalistai

Jauni, liaudies mokyklos mo
kiniai, amžiaus nup 5 iki 14 
metų, gyvenantieji Homestead 
ir ten lankantieji mokyklą, bu
vo pastebėti apiplėšant apylin
kės mokyklas.

Pasirodo, jog minėtiems jau
nuoliams pasisekė apiplėšti vi
sas Homestead liaudies moky
klas, išskiriant Fourth Ward 
Scliool, kuri randasi priešais 
policijos stotį. Biznį gal butų 
ir toliau varę, jei kiemsargis 

nebūtų pastojęs 
Buvo štai kaip; 
gatvės mokyklos 

ir visuomet, dabo- 
ns, ir

W. Gregg 
jiems kelią.
— VValnut 
sargas, kaip 
jo mokyklos turtą, —
vieną gražią naktį užklupo jau
nuolius ją bekrausiant. Tarpe 
jaunuolių ir sargo įvyko kova, 
kurią laimėjo jaunuoliai, skau
džiai sargą sužalodami. Sekan
čią dieną jauni plėšikai buvo 
suimti ir patalpinti kalėjimam

“Melagių” k on t estas

Vietoje dirbus naudingą dar
bą, nekurie žmonės išsimano 
visokių niekų. Pirmą sykį mu< 

į sų apnikusiame, Pittsburghe, 
pirmadienį, sausio 15 dieną, 
Lincoln Park Auditorijoje {vy
ko melagių kontestas. Šiame 
kouteste dalyvavo {vairaus am-

Draugiška nuotaika

Pittsburgho lietuviai gali di
džiuotis, turėdami Lietuvių 
Mokslo dr-ją. ši įstaiga yra 
Pittsburgho ir apylinkės kul
tūrinių4 centru. Visas lietuvių 
kultūrinis darbas prasideda r 
randa paramą L. M. D. Jei no
rį gerų knygų pasiskaityti, už
suk į L. M. D. namą, o jų gau
si.

Jei užsinorėjai bet kokius 
laikraščius peržvelgti, — juos 
visuomet rasi L. M. D. name. 
Jei nori draugiškoje nUotaiko 
j e praleisti vakarą, užeik į L. 
M. D., o nesigailėsi.

Taip, L. M. D. yra musų kul
tūrinis židinys, ją mes priva
lome remti ir gerbti, nes ji 
mus šviečia ir mokina. Linkė
tina, kad ši kilni organizacija 
tęstų dar per ilgus, ilgus me
tus kulturinį darbą.

Susirinkimas Liet. Kambariui 
Pittsburgho Universitete 

remti

žmonės net 
nių kolonijų, 
laukan ir 
Janušauską, o ponas K. pats 
gyvendamas Glevelande, ne tik, 
kad neparėmė šį kilnų žygi, 
bet jį trukdė, nors jo trukdy
mas neturėjo pasekmių. Taigi, 
p. Karpavičiau, pirm negu imi 
skelbti savo “Šukius”, pats 
juos praktikuok. Priešingame 
atvejyje jūsų kilnieji šūkiai 
reikš veidmainystę.

Po kalbų p. ŠalasauskaibS 
sudainavo malonią liaudies dai
nelę. Jai akomponavo jos se
sutė. Na, o sesutės Rajauskaitės 
padainavo “Depresijos laikus”. 
Jauna šokike A. Žemaitytė pa
darė akrobatiškus vartymos;, 
kuriais susirinkusieji- buvo pil
nai patenkinti. Linkėtina jaus
liai šokikei pasekmių jos pra
dėtoj srity. Po koncerto įvyko 
gardžiai pagaminta vakarienė, 
per kurią buvo pasakyta eilė 
kalbų. Po vakarienės įvyko šo 
kiai, — po jų visi geroje nuo
taikoje skirstėsi namo. Laike 
vakarienės ir šokių grojo Pau
liukonio orkestras.

S. S. Pittsburgh, Pa
Šv. Jurgio Tautiškos parapijos 

viakarienė-koncertas ir ‘‘did
vyris” iš Clevelando.

Sausio 25.d-» L. P. svet. S. S. 
yra šaukiamas dr-jų atstovų 
susirinkimas aptarimui rengia*- 
mojo lietuvių kambario Pitts
burgho Universitete. Visi d 
jų atstovai yra kviečiami ja
me dalyvauti.

— Kukutis.

Tautinės parapijos 
koncertas-vaka- 

rienė
Sausio 7-tą dieną Tautinė pa

rapija savo. svetainėje turėjo 
koncertą-vaKfrrįenę.

Programą i$piW vietiniai ir

Sausio 7 d. buvo surengta 
švento Jurgio Tautiškos Baž
nyčios svetainėje vakarienė ir 
koncertas. Svečių atvyko net 
iš Cleveland, Ohio. Kaip teko 
patirti, tai Šio parengimo la
bui daugiausiai pasidarbavo 
Moterų Kliubas, vadovaujant 
p. P. Rajauskienei ir p. P. J?i- 
varonui. Parengimo pelnas ėjo 
parapijos naudai. Publikos gr
is j o būti apie pusantro šimto, 
o įžangą buvo tik 50 centų as
meniui

Koncertinę piogrąmo dalį 
pildai I .gięyeljandjeciai, būtent ■ 
sesutes ' Salasevioiuftės, bfolitd 
Luizai ir Elena arigiuM, O, 
iš piltsbufghięčių W tai daly
vavo,, tik sesutes HajauskaitCs,

clevelandiečiai artistai-niėgejanJ^M^VųiP orkeetias b Pkum

dak torius, rašytojas,
'patriotas ir “didvyris” iš Cleve
lando. P-le Zona Rajauskaitė 
deklamavo net specialus eiles, 
kur buvo p. Karpavičius gar
binamas kaipo “didvyris” ir 
kaipo lietuvių tautos “išgany
tojas”.

Aš nežinau, kas tas eiles pa
rašė apie “didvyrį” iš Cleve
lando, — ar pats p. Karpavi
čius, kaipo rašytojas, ar po
nia P. Rajauskienė? Tik tiek 
turiu pasakyti, kad tai buvo 
tikras meno “p£iW’V

Dabar tai bent? žinosime, kad 
lietuvių tautos “didvyris” ran
dasi Clevelande. »:•< j--

Iš kalbėtojų tel^> patirti, kad 
šio koncerto .r.engįpias ir .ątsi,-. 
lankyihas svečių j iš' Clevelando 
buvo tam, kad parinkus “Dir
vai” prenumeratų. Buvo varo
ma agitacija už “Dirvą” kaipo 
už vienatinį ir gferiausį tau
tišką laikraštį, Įjūris esąs tik
rai lietuviškas. Reiškia, “šim
taprocentinis”. Kiti laikraščiai, 
tai, mat, jau ne tokie geri. (į) 
ypač p. P. Pivaronas1 nesigai
lėjo kitiems laikraščiams pipi
rų, o “Dirvą” begirdamas bei 
sklaidydamas kuone ją pabu
čiavo kaipo tautišką “brost- 
vą”. žinoma, pagal “Jurgį ir 
kepurė”, — kaip žmonės sako. 
Iš p. Pivarono nieko išmintin
gesnio ir negalima, tikėtis.

Dabar noriu keletą žodžių 
tarti apie kalbą to “didvyrio” 
iš Clevelando. Jis buvo persta
tytas, kaip redaktorius ir ra
šytojas. Pats p. Karpavičius 
pasisakė, pradėdamas kalbėti, 
khd jis esąs ne oratorius, ne 
kalbėtojas, bet redaktorius ir 
rašytojas. Tai aš ir nekritikuo
siu p. Karpavičiaus oratoriš
kų gabumų, bet šiek tiek pana
grinėsiu to neva, redaktoriaus 
mintį.

Ponas Karpavičius pirmiau
siai pareiškė, kad jis ir jo drau-' 
gai yra tautininkai ir neskel-1 žaležnihkaį”, 
bia jokių “izmų”. _____ ..
vien tik lietuvystės evangeli- lunkai?” “Draugo” rašytojas ga
ją. Ir pradėjo Kartoti atvejų ko, kad katalikai biziiieriai, 
atvejais “bukime lietuviais”.! Tasai prabaštelis per savo 
Atrodė, kad p. Karpavičius kai- “Draugą” sekamai apibudina 
Ka kokiems lenkams ar žydams abelną Pittsburgho katalikų 
ir juos nori padaryti lietuviais, veikimą:
Paskui pradėjo smerkti pir- “Y:ra įsigalėjęs lokalizmąs, 
muosius Amerikos lietuvius, ar parapijižmas, ar lepšizrijas 
kad jie nieko gero nenuveikę, T— tinginizmas, ar kokis kitas 
o tik partijas .organizavę ir i^mąs. Už savo ‘kromelio’ ri- 
v|ską griovę. GJrdi, tik tautį- biį nebandom išeiti ir savo vel
niokai "dabar pradėjo dirbti Wmo praplėsti. Ko iš tikrųjų 
Hkrę lietuvišką darbą* mums trūksta?”

• Reiškia, pirmieji Amerikos O jei kas iš katalikų paban- 
lietuviai nieko gero nepadarė, įdytų ginčytį, kad niejęo netru • 
o^tik dabariįidąl^ -wiflVna• “n. K G ini
Uniai”, kaip1 kad Karpavičius, 
Klinga ir Valaiti^ .■-* , tai dir
ba tikrų lietyvlšką darbą. Pa
rode ir darbo pasekmes, štai, 
girdi, šie 'jaimdojiai iš Cleve
lando, kąrie s, dalyvauja šiame

kvietimo, Aleksei paliko žmonų ir spruko lėktuvu į Washing- 
toną, iš kur vienas plauks į Japoniją, kur lauks ir žmona.

juokdariai,

vadintis 
tautos iš

. daugiau

Reporteris.

Ko Pittsburgho ku 
nigams trūksta

Kunigų “Drauge” Pittsbur
gho žinių skyriuj teko paste
bėti raštą vardu “Ko mums trū
ksta”. Tūlas prabaštėlis, prisi
dengęs slapyvardžiu Pittsbuv- 
ghietis, išpasakoja visus katž> 
likų biznierių ir katalikų vei
kėjų trukumus. Matomai, yra 
imama pavyzdys iš bolševikų 
ir daroma “savikritika”. Kaip 
bolševikų “savikritikoj” yra 
“blusinėjamas” veikimas ir ma
žesnių veikėjų poelgis, nelie
čiant didžiųjų komisarų, taip 
ir “Draugo” rašytojas kritikuo
ja biznierius ir mažesnius vei
kėjus, bet neliečia kunigų. Mat, 
kaip bolševikų komisarai, taip 
ir katalikų ktmigai yra neklai
dingi. O jei yra kas negero, 
tai ne didžiųjų kaltė, bet ma- 
mju.

Pasak to kunigų “Draugo” 
dvasiško rašytojaus, tai Pitts- 
jurghe ir apylinkėje katalikiš
kame veikime ir pas katalikus 
nznierius yra labai daug tru- 
:umų. Ir tai ne tik trukumai, 

bet tiesiog “didelis skaudulis, 
votis ir šašai” ant katalikiško 
veikimo kūno. Ir dar tokia 
“smarve”, kuri teršianti Pitts
burgho orą daug daugiau, ne
gu garsieji Pittsburgho durnai. 
zKame ta skaudžioji ir bai

sioji votis ant katalikiško kū
no? Nugi, tai Pittsburgho “ne- 

.....   ; Kas kaltas, kad 
izmų”. Jie skelbią Pittsburghe atsirado “nezalež-

tikrų lietuvišką darbą* !V

per savo

- tinginiamss, ar kokis kitas

mums trūksta?”

;u- 
Kąta ir viskas yra “O. K.°, tai 
štąi ir faktai:

“Jei viskas pas mus tvar- 
kftji tai kokiems galams tie mu
sų uezalėžninkai buvo reikalin
gi, kas. juos - išpėrė j o ? Jie ter
šia Pittsburgho orą labiau už

j^ogranią, yru lietuviai ir tuos garsius' musų durnus”.

O dėl “nezaležninkų” atsira- riai palaikytų vienybę su ku- 
dimo esą kalti katalikai biznie-1 nigais, o nepaisytų kitokių įsi- 
riai. Esą: “Nėra paslaptis, kad ’ ’ ’ - ’
pirmieji nežaležninkų gimdyto
jai ir krikšto tėvai buvo mu
sų biznieriai”*

Visi senesni pittsburghiečiai 
geriausiai žino, kad “nezalež- 
ninkus” “išperėjo” ne kas ki
tas, kaip tik kun. Kazėnas se
kamu budu: šv. Kazimiero pa
rapijos pavapi j onai pareikalavo 
parapijos atskaitų iš kun. Ka
zėno ir parapijos komiteto. 
Kun. Kazėnas užsispyrė ne t’k 
kad nesiskaityti su didžiumos 
parapijonų reikalavimu, bet dr.r 
keikė parapijomis, vadino juos 
maištininkais iš sakyklos ir už 
darė parapijonams bažnytinės 
svetaihės duris. Paskui įvyko 
muštynės bažnyčioj; potam tą- 
symasis po kriminalius teismus 
su parapijonais. Teisme para- 
pijonai buvo išteisinti ir pusę 
teismo lėšų kun. Kazėnas tu
rėjo sumokėti.

Parapijonai, nerasdami nie
kur teisybės — nė pas kuni
gus, ne pas vyskupus — buvo 
priversti organizuoti tautišką 
parapiją, kurioje galėtų būt? 
patys šeimininkai ir atlikinė
ti savo tikybinius reikalus.

Nezaležninkų “išperėjimas” 
— tai dar ne visi katalikų biz
nierių trukumai. Yra ir dau
giau tų trukumų pas biznie
rius. Esą labai “negerai”, kad 
katalikai biznieriai eina j “ne
zaležninkų” vestuves, krikšty
nas, “nezaležninkų” ir laisva- 
monių vakarienes ir pėtnyčioj 
lašinius 
biznieriai 
kus” ir 
nėse drožia prakalbas.
tai darą iš kvailumo, o kiti 
iš godumo.

O didžiausias trukumas esąs 
pas katalikus tas, kad Pitts
burgho lietuviai mažai teskai
to kunigų hikraštį. Jie dau
giausiai skaitą “laisvamanių” 
laikraščius.

1 nas”, “
Kodėl Pittsburgho lietuviai 

daugiausiai skaito virš minė
tus laikraščius? Todėl, kad tie 
laikraščiai daugiausiai rūpina
si žmonių reikalais ir nebijo 
pasakyti teisybes, nežiūrint ar 
ji kam patiks, ar ne. O ku
nigų laikraščiai, kurie rūpina
si vien tik kunigų ir davatkų 
bizniu, žmonėms yra neįdomus 
ir jie jų neskaito.

Ant galo, tasai prabaštelis 
pataria katalikams biznieriams 
dirbti vienybėje su kunigais. 
Tokiu budu busią išvengta dau
gelio klaidų.

žinoma, 
tų gerai,

maumo j a. Katalikai
remia “nezaležnin- 

“nezaležninkų” kapi- 
Vieni

Reiškia, “Naujie 
Keleivį” ir “Tėvynę”.

kunigams gal ir bi> 
jei katalikui bizm^

tikinimų žmonių. Bet klausi
mas, kaip tiems biznieriams 
butų su bizniu ? Kunigai yra 
labai prasti 
laugiair nbri 
rių, negu jie 

O jei geri 
riai eina į “nezaležninkų 
“laisvamanių” krikštynas, ves
tuves ir vakarienes bei “laši
nius maumoja, tai ne iš ko
kios ten meilės “nezaležnin- 
kams” arba “laisvamaniams”, 
bet dažnai paprastais biznio su
metimais. Taip daro ir patys 
prabaštėliai, kurie ‘ keikia ir 
garbavoja “nezaiėžninkus”. Ku
nigiško biznio konkurencija 
juos verčia tai daryti.

— Kostulė.

kostumeriai: jie 
gauti iš biznie • 
biznio padaro.
katalikai biznie- 

ir

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Lietuvių Mokslo Draugystės 
susirinkime

♦Sausio 14 d. teko dalyvauti 
LMD. metiniame susirinkime. 
Kuriame naujoji valdyba buve 
inauguruota. Išduota taip pat 
metiniai raportai. Narių susi
rinkime dalyvavo gana daug 
Draugystės reikalai buvo ap
kalbami gyvai, ir kartais net 
pergyvai. Reiškia, kaip kadi 
buvo ir truputį apsikarščiavi- 
mo.

Draugystės naujasis pirmi
ninkas. A. žvirblis šiame savo 
tarnystės pirmame susirinkime 
darė gana gerą įspūdį tvarkos 
vedime ir man išrodo, kad bus 
geras pirmininkas. Geras susi
rinkimo tvarkos vedimas LMD. 
susirinkimuose yra ne lengvas 
darbas, ba randasi tokių na
rių, kurie ir be pasiprašymo 
balso atsistoja ir kalba.

Katė iš maišo pabėgo
Pittsburgho sandariečiai bu

vo padavę susirinkimui laišką 
su prašymu kart ,LMD. pave 
lytų nemokamai vartoti svetai
nę vakarienėm ktiri yra rengia
ma vąsario. 4 . d. Laišką per
skaičius, kiT6 .diskusijos už da
vimą' ir prieš" davimą. Tačiaus 
sandariečiai pasiskubino įnešti 
diskusijas uždaryti ir kad grei
čiau butų prieita prie balsavi
mo.
kart katė tikrai yra maiše ip 
bus nubalsuota, kad duoti sve
tainę. Bet balsavimas išėjo ki- 
tuip«, fteguL sandariečiai tikėjo
si. Reiškia, katė iš maišo pa
bėgo. Jei bųtų diskusijos ilgiau 
pasitęsusios įr dalykas išsiaiš-

Sandariečiai buvo tikr

(Tusu 3 pusk)

u; » .^<'4'"b
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Penktadienis, saus. 19, 1934

Pittsburgh’o Nau
jienos

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
kinęs, tai gal butų nubalsuo
ta, kad duoti sandariečiams 
svetainę.

Dalykas prisiėjo iš naujo 
pakelti ir diskusuoti ir balsuo
ti ir buvo nubalsuota, kad duo
ti svetainę ne tik sandarie
čiams, bet ir kitoms draug’ 
joms, jei tik minėtos draugi
jos apmokės keletą dolerių už 
šviesas ir už išvalymą.
Juokingas dalykas ir ne 

toj kerštas
juokingai išrodė, 
balsavime buvo
kad neduoti svetai-

ar

NAUJIENOS, Chicago, III.

Adresas

Amžius

vie-

Parašas

f

(korespondencijos
Indiana Harbor, Ind
šis bei tas apie musų koloniją

ir

Džiordžis už-

BAIGIANT NAUJU METŲ VAKARĄ
Rašo Dr. P. G. Luomons

(Tęsinys)
yra

drama, komediją, ne-

rodis, žmogaus veidro r

> M

51’

apvaikščiojimo.

i
.<£•

laike 
triuk- 

, kad

kliubui. Be 
Jono Krik- 

pinigiškai, 
tam fon-

ne- 
ga-

kai
nu

tavo rankos 
didesne sau- 
geresnis.
Lujus buvo

■■

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir nakti. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
___________   - - . ,  :   * •
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Buy gioves wlth whcrt 
K ■ it savus

“b” Ji valo ir apšauto daa-

OO.

LisruKiNt: 
TOOTH PAŠTE

Ugis .... Micra per krutinę

Miera per juosmenį .... 

Plaukų spal 

Akių spalva 

Užsiėmimas

Labai 
pirmame 
balsuota, 
nes sandariečiams. Sandariečiu
lyderis J. Virbickas atsikėlęs 
pasiėmė kepurę ir padarė pa
reiškimą: “Ačiū, kad taip nu
balsavote. Dabar Mokslo Drau
gystė iš sandariečiu negaus nė 
vieno nikelio.” Ir išėjo per du
ris supykęs.

Pasirodė labai juokinga, kad 
p. Virbickas varde sandariečiu 
skelbia karą LMD. Man rodos, 
kad sandariečiu kerštas LMD. 
yra ne vietoj, ba Lietuvių 
Mokslo Draugystė nėra nieko 
skolinga sandariečiams. Ir san- 
dariečiai neturėtų rugoti ant 
LMD., jei butų ir nedavusi šį 
sykį svetainės. Juo labiau, kad 
praeityje sandariečiai yra at
vejų atvejais gavę iš? LMD. 
nemokamai svetainę dėl vaka
rienių ir dėl kitokių parengi
mų.

Lietuvių Mokslo Draugystė 
rengia kortų lošimo 

vakarą
Sausio 21 d. LMD. rengia 

kortų lošimo vakarą. Lošimas 
prasidės 8 vai. vakaro. Yru 
daug gražių dovanų sudovanc 
ta, ir geri lošėjai turės progos 
laimėti jas.

Neužmirškite, kad Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje 
bus minėtas lošimas, tai visi, 
kas tik galime, bukime, ir pa
remkime LMD. parengimą.

Pittsburgho nuoširdieji naujie 
niečiai visa tai su atida seka 
ir yra savo mintimis kariu su 
visais “Naujienų” draugais ne 
tik Chicagoj, bet ir visoje Ame
rikoje, kur tik randasi koks 
naujienietis, “Naujienų” drau 
gas, “Naujienų” rėmėjas. Vi 
siems yra malonu prisiminti 
šias 20-ties metų sukaktuvės.

“Naujienos” per 20 metų 
yra atlikusios daug kultūrinio 
darbo tarpe Amerikos lietuviu. 
“Naujienos” per ,20 metų drą 
šiai gynė darbo žmonių reika
lus. “Naujienos” niekam nepa
taikavo ir nepataikauja. “Nau
jienos” vadovauja pažangiajam 
Amerikos lietuvių kultūriniam 
judėjimui.

Ypač tiems naujieniečiams 
yra malonus prisiminimas šių 
20-ties metų sukaktuvių, kurie 
kartu su* “Naujienomis” dirbo 
nuo pat “Naujienų” atsiradi
mo. Yra pergyventa visokių 
laikų, visokių audrų ir yra nu
dirbta daug kultūrinio darbo 
per tą laikotarpį.

Pittsburgho senieji ir jau
nieji naujieniečiai neturėtų 
pasitenkinti tik mintimis buri 
su “Naujienomis” laike šių 
20-ties metų sukaktuvių; jie 
turėtų darbais pasirodyti ir

tinkamai pažymėti šias žymias 
“Naujienų” sukaktuves. Mano 
supratimo, butų gerai,* kad 
Pittsburgho naujieniečiai kar
tu' su “Pittsburgho Naujieno
mis” surengtų vakarą Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje, 
sukviestų Pittsburgho ir apy
linkes geresnes meno spėkas 
ir pakviestų ‘ Naujienų” redak
torių, drg. P. Grigaitį, su pra
kalba dalyvauti Pittsburgho 
naujieniečių vakare. Susidarytų 
gražus programas, ir aš esu 
f ikras, kad? Pittsburgho lietu
viai nuoširdžiai paremtų “Nau
jienų” vakarą Pittsburghe.

Tokiame “Naujienų” vakare 
Pittsburghe visi “Naujienų” 
draugai, rėmėjai ir skaityte 
jai turėtų progos susieiti, su'- 
sipažinti ir mintimis pasidalin
ti ir pasigėrėti gražiu progra
mų.

Butų labai gerai, kad gerie
ji “Naujienų” draugai sueitų 
ir pasitartų dėl surengimo “Nau
jienų” vakaro Pittsburghe.

Nuo savęs rekomenduočiau, 
kad “Naujienų” vakaras butų 
patogiausiai rengti kovo mėne
sio pirmą nedėldienį.

Pagalvokite Pittsburgho nav. 
jieniečiai ir tarkite savo žodį.

— S. Bakanas.

S. S. Pittsburgh, Pa
Įvykiai tarp “Naujienų 

draugų.

Gerų naujieniečių ponų Lėk- 
niekų, gyvenančių 2303 Sarai) 
St., duktė Julijona Leknickiu- 
tė apsivedė sausio 10 d. su 
Jurgiu North. Reporteris linki 
jaunavedžiams laimingo gyve
nimo.

mokyklą nuvažiavęs i 
Mich., svečiuotis pas 

močiutę.
‘Naujienų” draugų ir 

platintojų Kazimiero ir Marce
lės Girinių, gyvenančių 2123 
Wright Way, sūnūs Arisonas 
pirm 6 mėnesių buvo nuvažia
vęs j Detroitą pasisvečiuoti lai
ke vasarinių atostogų pas sa
vo močiutę Mrs. J. Zubis, 222(> 
Springwells St., Detroit, Mich. 
Jaunasis Grinius, patariamas 
močiutės ir pritariant tėvams, 
pasiliko Detroite ir lankė Wil- 
son Intermediate Mokyklą ir 
po Naujų Metų ją baigė. Gavo 
diplomą ir šiomis dienomis gri
žo iš Detroito.

Reiškia, ir atostogos buvo 
išnaudotas geriems tikslams.

Draugė Grinienė yra žymi 
Pittsburgho lietuvių daininin
kė. — Reporteris.

Užbaigė 
Detroit,

“Naujienų” 20-ties 
metų jubiliejus ir 
Pittsburgho nau

jieniečiai
Naujienoms” sukanka 20- 

ties metų sukaktuves. Ir “Nau
jienos” rengiasi prie 20 metų 
jubiliejaus 
1-

L. B. R. Politikos ir Pašal
pos Kliubas laikė metinį su
sirinkimą sausio 10 d. 1934 
m.

Iš komisijas pranešimo pa
aiškėjo, kad ji dirba kiek ga
lėdama. Ir nors šiais sunkiais 
laikais čia nedarbas jaučiama 
skaudžiai, bet Harboro lietu
viai neatsilieka nuo kitų mie
stų ir miestelių visuomenine 
darbuote.

Pavyzdžiui, didžioji Chicaga 
rengia visokius parengimus su
kėlimui fondo, kad pastatyti 
paminklą žuvusiems Dariui r 
Girėnui. Taipgi ir Harboriečiai 
tu’rės nepaprastą vakarą 11 
dieną vasario. ši lietuvių kolo
nija susilauks svečių, kuriuos 
jau seniai bematė, o kai ku-

riuos jų pamatys pirmą kartą. 
Tai atsitiks, kaip minėta, va
sario 11 d., 6 vai. vakare pa
rapijos svetainėj adresu 3905 
Feer St.

Taigi vietos lietuviai laukia 
to iškilmingo vakaro, iš drau
gystės, kurios jau laikė susi
rinkimus, pasižadėjo dalyvau
ti ir paskyrė po . tris delega 
tus pagelbėti tam 
to, draugystė šv. 
štytojo prisidėjo 
paaukodama $5.00 
dui. ,»

Mes tikimės ■ ir-iš/ apielinkės 
kliubų ir draugijų,*, kad jie pri
sidės draugiškumu*. O ir mote
rų draugystės ir m6erų kliu- 
bas žada prisidėti. Moterys pa 
gamins skanius valgius.

Tat komisija darbuojasi ir 
turi vilties, kad bus pasekmin
gas balius, ir kviečia visus ir 
visas atsilankyti j jį.

Kliubietis.

Pu’bliKOs pasielgimas 
teatro lošimo buvo taip 
šmingas, taip erzinantis 
nebuvo galima nieko girdėti iš 
teatro lošėjų, artistų, nors be
klausydamas ištempiau savo 
ausis nuo įėjimo durų iki pat 
steidžiaus, ir beveik buvau nu- 
sisprendęs nebeeiti lietuviškų 
teatrų klausyti, kad kitą sykį 
dar ir turėčiau skatiką už sė-( 
dynę užsimokėti. Kam eiti klau -Pras ’’ , ,
sytis teatro, jei dėl triukšmą-* Kalbant teatriškai, dar no- 
darių rėksnių, negalima jo gir- riu pasakyti žodį ir apie patį 
dėti? Kam laiką eikvoti, ner
vus žalinti, nemalonumą turė
ti. Be to, rengėjai turėjo pa
rūpinti ikvaliai sėdynių iš kal
no, jei tas buvo galima, nes 
jie turėjo žinoti, kad, kaip pa
prastai, į balių sulaukimui Nau
jų Metų ateina daug publikos 
Ir nenešti sėdynių laike tea
tro eigos, ir atnešus jas mes
ti ant grindų taip, kad atro
dytų, jog perkūnas trenkė j 
svetainę. Jeigu neši sėdynes 
laike teatro eigos, tai nusiimk 
čeverykus, jei nemoki tykiai 
vaikščioti. Jei ateini j teatrą 
vėlai ir matai, khd teatras yra 
prasidėjęs, kai paskui nueini 
atsisėsti ir ten surandi pažį
stamą, nesveikink jo tokiu bąl- 
su, kuris užrėktų aktorių bal
sus, — užtenka linktelėjimo 
galva, ir gal šnyptelėjimo “svei
kas”. Gali ir teatro eigoj savo 
kaimynui { ausį komentarą pa
daryti, bet to niekas kitas ne

turi girdėti, kaip tik tas, ku
riam sakoma. Jei esi kurčiui 
ir žinai tai, tau ne vieta būti 
teatre; jei nežinai, tas tau 
atleistina.

Antra vertus, aš tiesiog 
galiu suprasti, kaip artistai
Ii pasekmingai teatrą lošti, kuo
met svetainėj triukšmadarių 
spiegimas užrėkia artistų bal
sus; kaip jie gali vienas kitą 
susiklausyti, kaip jiems reikia 

(jaustis? To mano nerazumrią 
galvelė, taip sakant, negali su-

muose ir tam panašiai, paslūp- 
ti savą tikrą esmę. Gi lošiama- 
sai teatras scenoje mums pa< 
frodo abi musų pusi •— tikrą fr 
melagingą. Tru'mpai, mes ei- 
nsm į teatrą savęs pamatyti 
— susipažinti su savim, save 
žinoti.

Gal kas pasakys, kad perdė
jau dalyką. Gal. Aš norėjau 
pasakyti taip, kaip tas laive 
lio skaptuotojas, — pradėti iš 
didelio rąsto, baigti mažu lai
veliu. Pradėti didelioj girioj 
svajonių ir baigti mažytėj gi
raitėj, kur aš pats save galiui 
susirasti. Perdėjimas yra ma
no didelė yda gyvenime, aš tad 
žinau; bet, prakeiktas dalykas, 
negaliu išvengti. Vienok geriaitfs 
kai kada yra perdėti, padau
ginti, nes paskui yra iš ko at
imti. Ir, galų-gale, su šia kri
tiška tirada neatsikreipiu vien 
į rockfordiečius arba tik į šį 
vakarą. Visai ne. Daug kitų pa
rengimų esu matęs, daug jie 
buvo panašus šiam, žinau daug 
ir išimčių, pavyzdingų išimčių.

Tu'r būt, baigiasi tas manol 
tykus ir pirmas šių metų va
karas, tas ramus man vaka
ras, tas laimingas mano vaka-Į 
ras. Gaila man jo.... begaliniai’ 
gaila. Vakaras, vakaras, vaka
ras..,. Ar pasibaigei?... Rodos, 
girdėjau gaidžius giedant nak
tinį himną... o gal ir rytmetis 
nj... Nežinau. Sudie, mano ty
kus ir ramus vakare, mudu 
daugiau jau' nesugyvensiva. Su
die...

Kad ii’ vėlokai, vistiek šir
dingai veliju visiems linksmų 
ir laimingų Naujų Metų 
tiems, kuriuos aš negražiai ap
kalbėjau. Tur būt, jau noriu 
miegučio, tad, labą naktį.

(Galas)

teatrą, kiek aš jį suprantu.
Pats žmogaus gyvenimas yra 

teatras, 
tragedija, žmogaus gyvenama
sai teatras taip greit bėga, taip 
greit keičia savo pobūdį, sa
vas scenas, savus aktus, kad 
negalima dažnai jo nei patė- 
myti kas jis yra, ir gal dau
guma iš musų visai jo nema
tom, ir gal tik tas patėmija, 
kurįs atidžiai į jį žiuri, — tai 
dramaturgas. Gyvenimo grei
tuose susiburimuo.se mes nega
lime patėmyti savęs, už tat at
einam j teatrą savęs pamaty
ti, Teatras yra musų ypaty
bių v 
dfč’Gyvenamame savo teatre 
mes lošiam dvi, skirtingas ro
les: vieną tikrą, o kitą veid
mainišką, musų pačių, tiksliai 
sudarkytą, melagingą, netikrą, 
kad apgavus kitus, kad gal sa
vuose gražiuose žodžiuose, mL 
mikoj, bereikalinguose judėji

NETINGINYS, , o

“alperis” gauna, Na, jei pri
klausytų unijai, tai kiek tų rū
pesčių, apsaugok perkunę! Ir 
klausyk ai?sis ištempęs, ką lend- 
lordai ir tenentai mano ir apie 
kurį geriau mano. Tiesą, visi 
žino, kad aš netinginys ir* vi
si mane laikina.

Bet... kad manęs niekuomet 
nemato namie. Et, geriausiai 
tai bus pamatyti Džiordžį. Pa- 

[barškinai kišenę, ir viskas O. 
Į K. Jokios baimės. Ot, tai gy
venimas tam, kas moka pa
tvarkymus apeiti. Turiu pasa
kyti, kad Džiordžis mane la
bai laikina. Laikinu ir aš jį, 
— jis niekuomet 
neatstums. Ir juo 
ja, tuo Džiordžis

Štai aną dieną 
netekęs darbo. Kiek jis žmo
gus privaikščiojo, kiek privar
go, o darbo niekur negalėjo 
gauti. Bet pakako jam su 
Džiordžiu pasisveikinti ir tuoj 
gavo gerą darbą, — turi net 
$200 per menesį įplau*kų. Tai 
juk ne žertai. Tiesa, teko žmo
geliui užtraukti morgįčius ant 
savo namuko. Bet nieko nepa
darys, — žinote, viskas kaš
tuoja. Kaip yra sakoma, jei 
netepsi, tai ir nevažiuosi. O 
ypač šiais blogais laikais.

Arba štai Edvardas. Jis tu
ri šauniausi darbą, — globo
ja, velnio vaikas, net dešimti 
trobesių. Tačiau pats jis nie
kuomet nieko nedirba, — vis 
skundžiasi tuo savo reumatiz
mu. Bet kuriems galams jam 
ir dirbti? Kada tik aš nueinu 
pas Džiordžį, tai visuomet Ed
vardą ten sutinku.

Nesuprantu, kodėl kai kurių 
tokis jau giliukis, — jie ir su 
didele sauja paspaudžia Džior- 

Į džiui ranką, o visvien niekas 
iš to neišeina.
miršta apie tai. Man taip ne
pasitaiko. Tur būt, perdaug 
paspaudžiu, todėl ir neužmir 
šta.

šiaip ar taip, bet ant Džior-
Turiu 

mano darbas vi-'

(Monologas)
Turiu visą eilę’ trobesių. Rei

škia, darbo ligi kaklo. Apsi
dirbti vienam butų neįmano
ma.

Na... ir kas? Turiu automo
bilių. Mėgstu pasivažinėti, mė
gsti? su žmonėriiis sueiti, paba- 
liavoti, paūžti.‘ Tiesą pasakius, 
žmogus ne gyvulys.

Darbas? Ką tai reiškia — 
darbas? Aš netinginys. Visi 
mato, kad mano viskas pada 
ryta geriau, negu kitų, —- vH 
sada ir viskas tvarkoje.

Hm... paikšai dirba, lupk. 
Niekuomet neapsidirba ir nie
kuomet neturi pinigų, žodžiu,
nemato ir nežino dienos švie
sos. Mat, kad reikia tepti. Žiū
rėkite, štai aš gyveni?, kaip ink
stas taukuose. Et, ta paika I 
baimė. Jei turi daugiau nei vie
ną trobesį savo priežiūroje, tai 
nevalia laikyti “alperį”. Esą, 
jei turi perdaug, tai atiduok 
tiems, kurie nieko • neturi. O 
ką aš paisau, kad jie neturi, j 
Tai jų reikalas... Kodėl aš ne 
tik “alperį”, bet dagi neuni- 
jistą laikau, žinote, geras žmo
gelis, — viską padaro. Aš tik 
atsikeliu pažiūrėti, kad viskas 
tvarkoje butų, ir pašaukiu pus
ryčių valgyti. Ale kai kada ir 
jis sutingsta. 6 l<as svarbiau
sia, — tai perdaug ėda. Mano 
boba patarė išfajeritoti. Tiesiog 
nežinau nei ką daryti, 
sinoretų to klapato.

Nesenai buvau pas Džior
džį. Reikėtų su juo • ir vėl pa- 
simatyti. Be to, tai viskas, ką

■ f’

MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavarde

Svoris

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

Daktaras
Kapitonas 

Pakuliniame ka

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūsles, 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

džiaus negaliu b-kikinti.
gerą darbą
sada laiku padarytas, ir viskas 
tvarkoje.

štai kodėl aš ir neesu tin
ginys... GARSINKITES “NAUJIENOSE”Gvaizdikas.

susiburimuo.se


nUo

vykinti gyveni

ATMAINOS KUBOJE
Robert Louis Steuenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala

ŠLAVIMAS DEMOKRATŲ PARTIJOJE

(Bus daugiau)

pramoninių • miestų

Esmėj paraginimas yra

IDĖJINIAI AKROBATAI
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dar-

tvarkoje, nes jų 
(kaimuose) žemė 

atskiriems savi- 
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PERKAMOJI DARBININKŲ 
PAJĖGA.

socialdemokratiškos 
gynėjų. Jisai savo 

visaip niekindavo so- 
revoliucionierius, va
juos “utopininkais”

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
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IŠ DARBO

Apžvalga

truputį j istori

nimopolemiką spaudoje. Skirtumas 
ją pažvalgose buvo «tas: social- 
demokratei sake, kad Rusijoje 
taip pat, kaip ir Vakarų Euro
pos šalyse, burės pirma išsivys
tyti stambioji kapitalistinė' pra-

'"'v-W°WP Uk’; 28^/10 
|šųpšimčū| ąayb pajamų^ p 
f13/10 nuošimčių fevddo atgal 
Į pramonę. Asmenys turį pa j a* 
mų $1,000,000 ar daugiau me 
tams, išleidžiu reikmenims 23 l/p

į.V**r •’ ¥•»<'

ho '■ ;įty

O KAIP JUS, BANKIERIAI, NE ATEISIT J TALKĄ?

-i-’

kaip bolševikiš-
tėvas Leninas

Komunistai labai mėgsta sa
vo oponentams^ ypač iš kaires
niųjų partijų, prikaišioti opor
tunizmą, “renegatystę”, “revo
liucijos pardavimą” ir kitus 
panašiuš griekus. Bet tikrumo
je niekas nėra taip daug savo 
principus kaitaliojęs ir savo 
idėjas taikęs prie besikeičian
čių aplinkybių, 
ko komunizmo 
ir jo sekėjai.

(Pažvelgkime
ją. Kas buvo seniau bolševikai? 
Tai buvo Rusijos Socialdemo
kratų Darbininkų Partijos 
frakcija (srovė). Tos partijos 
teoriją, nrogramą ir taktiką 
pradėjo spaudoje aiškinti nedi
delė grupė rusų revoliucionie
rių (Plechanov, Akselrod, Vera 
Zasulič ir k.) 1883 m., pabė
gusių nuo cariško despotizmo 
j užsienius ir turėjusių progą 
susipažinti su socialistiniu dar
bininkų judėjimu ir garsiųjų 
socialistų raštais Vakarų Euro
poje. Ji pasivadino “Darbo Iš
vadavimo” grupe.

Lenino toje grupėj? nebuvo. 
Tik kada jos raštai ėmė pasiek
ti didesnį skaičių rusų inteli
gentų ir moksleivių, tai ir Le
ninas pateko po jos įtaka (apie

1893 metus). Lenkijoje, Lietu
voje ir kituose senosios rusų 
imperijos pakraščiuose ėmė 
kurtis slaptos socialistinės dar
bininkų organizacijos. Jų pro
gramai dažniausia būdavo nu
kopijuojami nuo Vokietijos so
cialdemokratų arba Franci jos 
socialistų programų. Galų gale, 
1898 metais buvo įsteigta ir 
Rusijos Socialdemokratų Dar
bininkų Partija. Tarpe jos stei
gėjų buvo minėtosios “Darbo 
Išvadavimo” grupės nariai ir 
taip pat keletas jaunesnės kar
tos socialistų — Martov (vė
liau pagarsėjęs, kaipo “menše
vikų” vadas), Leninas ir kiti.

t Partija priėmė ne tik “social
demokratų” vardą, parodydama 
tuo, kad ji eis Vokietijos so
cialdemokratų pėdomis, bet ir 
pasisakė už teoretinius princi
pus, kuriuos skelbė daugumoje 
Europos šalių socialistai.

» u
Rusija tuo laiku jau turėjo 

ir kitokių rųšių socialistų. Ypa
tingai daug buvo tarp besimo
kinančios jaunuomenes vadina
mų socialistų liaudininkų, ku
rie 1901 metais susiorganizavo 
į Socialistų Revoliucionierių 
Partiją. Su šitais socialistais 
Socialdemokratai vedė smarkią 

Skirtumas

Rūpestingai surinktos ir kla
sifikuotos skaitlinės rodo, kad 
1923 metais Amerikos darbinin
kai (wage earners) gavo, kaip 
savo serą (dalį), 47% nuošim
čių šalies pramones pagaminto* 
vertės ir pajamų.

Laikui bėgant darbininkų Še
ras (dalis) mažėja.

1929 m. jų seras siekė tik 
37% nuošimčių. Paskui, depre
sijai užėjus, tarp 1929 ir 1931 
metų, visų šalies klasių paja
mos sumažėjo bendrai 41% nuo
šimčių. Tuo gi tarpu darbinin
kų (wage earners) pajamos su
mažėjo net Mp1/* nuošimčių.

Tyrinėjimai rodo toliau, kad 
asmenys uždirbantys nuo $1,000 
iki $2;000 metams, sutaupina 
bendrai tik 4 4/5 nuošimčių sa
vo pajamų. Asmenys uždirbą 
nuo $2,000 iki $3,000 metams, 
abelnai imant, sutaupina 10 3/5 
nuošimčių pajamų. Kitaip sa
kant, milžiniška šalies gyvento
jų didžiuma, uždirbanti nuo 
$1,000 iki $3,000 metams, iš
leidžia praktiškai daugiau kaip 
90 nuošimčių savo pajamų pra
gyvenimui. Ir ši gyventojų da
lis suvartoja veik išimtinai 
Amerikos pramonės produktus.

Bet štai asmenis, kurių (pa- 
lamos siekią jmetamis iiui>į $500,-

monė ir susidaryti skaitlingą 
proletariato klasė — tiktai įta
ria bus tenai pribrendus dirva 
socializmui. Tai buvo nuomonė 
visų tų socialistų, kurie prita
rė Markso ir Engelso * teorijai. 
Tuo»tarpu socialistai liaudinin
kai, arba sociajistai revoliucio
nieriai, sake, kad jokio kapita
lizmo Rusijai nereikia; kad so
cializmą Rusijoje įvykins ūki
ninkai, o ne darbininkai; ir kad 
ūkininkai jau gyvena panašioje 
j socializmą 
“obščinose” 
priklauso ne 
ninkama, bet

Leninas buvo vienas iš karš- 
čiausiųjų 
pozicijos 
raštuose 
cialistus 
dindamas
(svajotojais) ir “smulk-buržua
ziniais atžagareiviais”.

1903 metais įvyko antras Ru
sijos Socialdemokratų Darbi
ninkų Partijos suvažiavimas. 
Jisai patvirtino tą poziciją, ku
rią partija buvo užėmusi nuo 
1898 nietų, ir priėmė oficialį 
partijos programą ir statutą 
(konstituciją). Programe buvo 
pasakyta, kad partija kovoja 
už demokratinę respubliką, ku
rioje viri piliečiai turės lygią 
balsavimo teisę ir pilietines 
laisves ?— žodžio, spaudos, or
ganizacijų ir susirinkimų.

Besvarstant partijos konsti
tuciją, įvyko suvažiavime • ašt
rus susikirtimas ir čia pirmą 
kantą pasireiškė dvi frakcijos: 
“dauguma” (rusiškai: bolšin- 
stvo) ir “mažuma” (rusiškai: 
menšinstvo). Nuo to laiko pra
sidėjo istoriškas Rusijos social
demokratų pasiskirstymas , į 
“bolševikus” (daugumiečius) ir 
“menševikus” (mažumiečius).

» » » ’
Klausimas, dėl kurio Leninas 

ir jo šalininkai susikirto su 
Martovu, buvo menkas, būtent: 
ar kiekvienas partijos narys 
privalo priklausyti kokiai nors 
parti j oš kuppąį.,, ?, Marf ovas/ ir 
dauguma (įsidėmėkite: daugu
ma!) suvažiavimo delegatų sa
kė, kad partijai esant nelegališ- 
koje padėtyje dažnai gali būti 
atsitikimų, kur ne kiekvienas 
partijos narys galės lankyti 
kuopos mitingus ir reguleriai 
mokėti jai duokles; tokių na
rių nereikia nuo partijos at
stumti. O Leninas įrodinėjo, 
kad partijos nariai turi būti po 
disciplina, ir dėl to kiekvienas 
jų privalo priklausyti kuopai; 
kas nenori arba negali lankyti 
kuopos mitingų, tas negali būti 
“geras” partijos narys, ir par
tijai tokių narių visai nereikia.

Martovo nuomonė po ilgų 
ginčų paėmė viršų, ir jo pasiū
lymas buvo įrašytas į partijos 
konvenciją. Jeigu suvažiavimas 
butų šitaip praėjęs iki galo, tai 
Leninas ir jo frakcija butų pa
silikę mažumoje ir šiandie jie 
butų žinomi, kaipo “menševi
kai”. Bet suvažiavimas tęsėsi 
be galo jlgai (daugiau, kaip pu
sę mėnesio!) ir dalis delegatų 
ėmė išvažinėti. Pasitraukė žy
dų socialdemokratų (“Btmdo”) 
grupė, kuri pritarė Mąrtovui, 
ir kjai kurie kiti delegatai. Ta
da Lenino frakcija jau pradė
jo imti viršų, ir kai suvažiavi
mas baigėsi, ji turėjo bene 4 
balsų daugumą. Tuo pasinau
dodamas, Leninas tuojąus pra
vedė daugumą savo šalininkų į 
svarbiausias partijos įstaigas 
— centro komitetą, centralipio 
partijos organo redakciją, ir tt,

O po suvažiavimo Leninas 
ėmė per spaudą bombarduoti 
savo oponentus, tyčiodamasis 
iŠ jų, kad jie pralaimėję, nes 
suvažiavimo “dauguma” prita* 
rūsį jam, o nė jiemc. čia pask 
rodė visas Lenino budo piktu, 
mas: troškimas garbės ir aky- 
plėšišk urnas santykiuose au 
idėjos draugais. Nuo to garsaus 
antrojo suvažiavimo rusų so
cialdemokratų spauda (slaptadnuošimčiii 
ir su dideliu pavojum leidžia* 71 Q/1n 
ma Bdsjjos darbipiųlranis švies
ti!) nesiliovė mirgėjusi frakci
niais pravardžiavimais, tarp ku-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštus

Metams
Pusei metu
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Kubos respublika šią savaitę turi jau trečią prezi
dentą. Buvo Grau San Martin, kuris rezignavo. Jo vie
tą užėmė Carlos Hevieta, kuris, išbuvęs prezidento urė
de 40 valandų, taip pat rezignavo. Dabar prezidentauja 
Carlos Mendieta.

Jį įkėlė į prezidento sostą kariuomenės vadas, pulk. 
Fulgencio Batistą.

Laikraščių korespondentai sako, kad Mendieta esąs 
“konservatorius” ir “nacionalistas”. O apie armijos va
dą Batistą pranešama, kad jisai prižadėjęs nebetoleruo- 
ti“ komunistiškų ir socialistiškų” nukrypimų politikoje. 
Sakoma, kad Jungtinių Valstijų valdžia ketinanti su
teikti naujai Kubos vyriausybei pripažinimą.

Iš to galima numanyti, kad Amerikos kapitalas vėl 
paėmė viršų Kuboje. Washingtono diplomatai šituo 
tikslu darbavosi Kuboje visą laiką.

Prezidento Roosevelto partijoje kažin kas paėmė 
didelę šluotą. Spėjama, kad pats prezidentas. Iš aukštų 
vietų demokratų partijoje išlėkė vienas po kito visa eilė 
stambių šulų: nacionalio komiteto sekretorius Robert 
Jac.kson iš New Hampshire, nacionalio komiteto narys 
iš Montanos, nacionalio komiteto narys iš North Caro- 
lina, ir kai kurie kiti.

Kalbama, kad turėsiąs rezignuoti ir demokratų na
cionalio komiteto pirmininkas, pašto viršininkas James 
Farley.

Tie demokratųj vadai užtraukę ant savęs preziden
to rūstybę tuo; kad jie darę biznį, pasinaudodami savo 
įtaka valdančiosios partijos viršūnėse.

Jeigu tai iš tiesų buvo tų rezignacijų priežastis, tai 
reikėtų pasakyti, kad Amerikos politikoje ima reikštis 
nauja dvasia. Iki šiol darymas biznio iš politikos buvo 
paprastas dalykas. Kas ilgesnį laiką pabūdavo arti 
‘‘aukštųjų sferų” politikoje, tas visuomet pralobdavo. 
žmonės net juokdavosi iš žmogaus, kuris nepadarydavo 
bent kelių milionų dolerių, turėdamas pasisekimą poli
tikoje. Sakydavo, kad toks žmogus yra “durnas”.

Na, o dabar politikieriai vejami lauk iš aukštų vie
tų partijoje už bandymą pasipinigauti, čia yra kas nors 
nepaprasto.

nuošimčių, o guldo atgal į pra
monę 76Į/2 nuošimčių. Be to, šie 
turčiai daugiau, nei kas kitas, 
išleidžia savo pajamų užsienio 
produktams.

Ir ve padėtis: Darbininkų, vie
nos didžiaufeių iŠ suvąrtotojų 
grupių, pajamos mažėja, Kapi
talo šėros didėja. Kapitalas au
ga pavidale naujų dirbtuvių, įve
dimo moderniškų mašinų, ati
darymo nauju kasyklų, etc. Au
ga pajėgos gamybai ir distri
bucijai, bet mažėja bent žymios 
dalies gyventojų perkamoji par 
jėga. Pasėkoj kryzis — pakan
kamai reikmenių, bet stoka pir
kėjų; uždarytos šalies dirbtu
vės, kadangi geriausi kostume- 
riai neturi iš ko pirktis reik 
menių.

rių dažniausia pasikartodavo j 
“bolševikas” ir “menševikas”.

Tačiau reikia jsit^myti, kad 
tie ginčai kilo visai ne dėl prin
cipų, o tik dėl mėhko punkto 
partijos konstitucijoje. Princi
pų klausime Leninas tuomet 
dar nė vienu žodžiu nepasiprie
šino tai pozicijai, kurios laikėsi 
“menševikai” ir visa socialde
mokratų partĮja, Kariu su vi
sais Rusijos socialdemokratais 
Leninas skelbė, kad Rusijoje 
turi būti įsteigta demokratinė 
respublika, kuriai konstituciją 
duos steigiamasis seimas, iš
rinktas visuotinu balsavimų. Ji
sai aiškino, kad Rusija turės 
pergyventi kapitalizmo gadynę, 
pirma negu ji pasieks socializ
mą. Socialistus revoliucionie
rius, kurie sakė, kad Rusija 
gali “per kapitalizmą peršokti”, 
jisai ir tojiaus pravardžiavo 
“socialistais reakcionieriais” ir 
“smulk-buržuaziniais utopinin
kais”.

šitokių įsįtikįnimų (jeigu to 
žmogaus nuomones galima va
dinti “įsitikinimais”) Leninas 
faktinai laikėsi Jne t?k pirmo
sios rusų revoliucijos metu, 
1905-6 metaiš, bet da ir po ca
ro nuvertimo, 1917 m. Per ko
kius 25 ar 26 metus jisai buvo 
socialdemokratas, — o paskui 
staiga, lyg kad jo protą butų 
“apšvietusi” kokia stebuklinga 
dvasia, jisai tą partijos vardą 
prakeikė ir ėmė smerkti demo
kratiją, piliečių laisvę ir žmo
nių renkamus parlamentus, kai
po “darbininkų mulkintojų iš- 
mislus” ir “buržuazinius prie
tarus!”

Bolševizmas tokiu budu yra 
vienas įdomiausiųjų istorijoje 
pavyzdžių, kur organizuota 
grupė žmonių sutrempia savo 
principus ir paskelbia kovą 
tam, ką ji prieš tai garbino ir 
gynė. Ar mes vadinsime 
“renegatyste”, ar kokiu kitu 
žodžiu, tai nesvarbu, bet yra 
faktas, kad ne Lenino partija 
turi teisę prikaišioti kitiems 

♦ principų atsižadėjimą, nes to
kią “nugdėrrfį’’) ji pati atliko.

Apie kitus akrobatiškus bol
ševizmo “atsekimus” idėjų sri
tyje pakalbėsime kitą kartą.
——-------------------
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DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 
APIE VAJŲ PRIEŠ 

SALIUNUS.

Kai kurie Chicagos didlapiai 
pastaruoju laiku varo atkak
liausią kovą “prieš grąžinimą 
saliunų atgal”. Deliai to Chica 
gos Darbo Federacijos organas 
“Federation News” sako:

“Tos vietos, vadinamos,‘taver 
nomis’, buvo priimtos su šyp
są laike Pasaulinės Parodos. Jos 
buvo dalimi šauksmo “atvyki
te Chicagon”... ir dalimi pagun
dos, kad sutraukti čia publiką 
iš ‘užkampių’.

“Tylėta apie užpakalinius 
kambarius ir jų programus, 
kol Pasaulinė Paroda operavo 
ir šimtai tūkstančių įvairių sei
mų delegatų ir šiaip svečių 
lankėsi Chicagoj. šios vietos, 
kartu su butlegerių skystimu, 
buvo dalimi abelno pramogų 
programo, kurį siūlė didžiojo 
biznio išminties meistrai, tikė
damiesi pelnyti iš atvykusių 
svečių ekstra dolerį.

“Dabar svečiai visi jau su
grįžo namo... Todėl tegul did
lapiai atakuoja sali linus iki at 
einančio pavasario, kada Pa
saulinė Paroda atsidarys vėl*’.

> .• b ‘ •
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AMERIKOS DARBO FEDE
RACIJA IR ĮSTATYMAI DAR

BININKŲ GEROVEI

turos ir Suv. Valstijų kongre
sas priimtų įstatymas:

a. atlyginimui už nelaimes 
ištikusias darbininkus darbe;

b. įvedimui apdraudos 
nedarbo;

c. apgynimui darbininkų 
indžionkŠenų jų kovose už 
bo sąlygų pagerinimą;

d. apsaugai vaikų darbo;
e. priėmimui pataisos prie 

konstittfcijos, kuri apriboja 
jaunuomenes darbą pramonėj;

f. pensijoms senatvėj;
g. nusakymui minimum al

gų moterims ir jaunuomenei 
pramonėje;

i. kontrolei kalinių gamy
bos;

k. sveikatos apsaugai darba
vietėse ;

l. trumpesnėms darbo valan
doms per dieną ir trumpesnei 
darbo savaitei, etc.

Darbo Federacijos progra
mas, priimtas jos suvažiavime 
Washingtone spalių mėnesį šių 
metų ir dabar išsiuntinėtas at
skiroms vienėtoms, . yra gan 
platus. Bet kokia to programa 
dalis taps įvykinta gyvenimai! 
artimoj ateity, sunku pasaky
ti. Dalykas toks, kad ne kar+ą 
gražių Federacijos sumanymų 
yra pasilikę tik programe, nė 
nemėginus dėti rimtesnių pa
stangų joms 
man.

(Tęsinys)
O laivas tuo tarpu pamažu 

traukėsi atgal, bures vėl išsi
tempė, paplaukė sparčiai mi
nutę ar kiek ir dar kartą į- 
puolė į verpetą. Tas pasikar
tojo kažin kiek kartų. Į prie
šakį ir atgal, į šian ir įten 
į šiaurę, į pietus, į rytus ir į 
vakarus Hispaniola plaukė 
puldinėdama bei šokinėdama 
ir po kiekvieno pasikartojimo 
užsibaigė kaip ir iš pradžių, 
bereikšmiu plasnojimu audek
lo. Iš to man paaiškėjo, kad 
niekas ne buvo prie vairo. 
Jeigu taip, tai kurgi buvo vy
rai? Arba jie buvo mirtinai 
nusigėrę, arba jie. buvo ap
leidę laivą, aš maniau, 
aš dasigaučiau ir įlipčiau 
laivą, gal aš galėčiu sugrąžinti 
jį kapitonui.

Tuojaus aš atsisėdau ir be
veik tuojaus buvau aplietas, 
bet šį kartą aš jau nebepasi- 
daviau, bet prisirengiau viso
mis. pajėgomis bei atsargumu 
irtis paskui nevaldomą Hispa- 
niolą. Kartą aš plaukiau taip 
neramia jura, jog man prisėjo 
sustot ir išpilt vandenį iš lai
velio, o mano širdis tuo laiku 
virpėjo, kaip paukščio; bet 
laipsniškai aš suradau laive
lio ypatybes ir vairavau jį 
tarp bangų, tik protarpiais 
gaudamas vandens smūgį į 
laivelio nosį ir šiek tiek putų 
į savo veidą.

Dabar aš jau smarkiai ar
tinaus prie didžiojo laivo; aš 

"ir kad Jau ma^au spindint misigin- 
’ . nes dalis vairo rankenos, be-

? svyruojančias ore, bet vis dar 
nei viena dūšia nepasirodė ant 
laivo. Iš to aš turėjau daryti 

Srove nešė korakulą ir laivą išvadą, kad laivas buvo aplei- 
pietų ilnk vienodu greitumu, stas. O kad ue, tai vyrai gu- 
O kas link didžiulio laivo plau Įėjo apačioje nusigėrę, kame 
kimo burėmis, tai tas plauki- aš, gal būt galėjau juos pri
mas buvo taip netvarkingas mušti ir elgtis su laivu kaip 
bei nepastovus ir jis buvo lyg man patiks, 
surakintas kiekvieną kartą 
taip ilgai, kad visiškai ne
nuplaukė tolyn, jeigu net ne
pasitraukė atgal. Jeigu aš ga
lėčiau ajsisėsti ir irkliuoti, aš 
tikrai galėčiau pasivyti did
žiulį laivą. Mintis turėjo nuo
tykių pobūdžio, kad aš iš to 
gavau įkvėpimo ir prisimini
mas vaizdo, kurį aš buvau 
matęs pro laivo langą pagrei- GARSINKITĖS 
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Tarp Ghieagos
Lietuvių

JIEŠKOME
ŠOKĖJU ir
DAINININKIŲ

žymieji Chieagos lietu
vių chorai jau pasižadė
jo sudaryti vieną milži
nišką chorą Naujienų Ju
biliejaus vakare, šitame 
Naujienų Jubiliejaus cho
re pageidaujama, kad da
lyvautų ir tie, kurie dar 
nepriklauso prie chorų.

Todėl prašome visų 
mergaičių, kurios gali 
dainuoti ir šokti, o taip
gi jaunikaičių, kad tuo 
jaus prisidėtų prie Nau
jienų Jubiliejaus Choro.

U žsiregistruokite tuo- 
jaus Naujienose. O seka
mą pėtnyčią ateikite į 
bandymus Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted 
Su Pradžia 7 vai. vakare.

pamokas imti, raginami užsire
gistruoti iš anksto, nuo 8:30 
ryto iki 4:80 po pietų, kamba
ryje No, 107, Harrison High 
School, Marshall ir 24-ta gat
vės bulvarai.

Roosevelto gi 
mimo dieną

Planuojamos iškilmės Audito
rium teatre ir įvairiose mies
to dalyse.

šio mėnesio pradžioje Chica
go je, kaip ir kituose miestuose 
Amerikoje, susidarė komitetas, 
kuris rūpinasi surengimu iškil
mių pagerbimui Jungtinių Val
stijų prezidento Franklin D. 
Roosevelto, kurio gimimo die
na išpuola sausio 30 d.

Komiteto pirmininku yra bu
vęs Chieagos majorus Canter 
H. Harrison, o kiti nariai, Mrs. 
Ernest R. Graham, John H. 
McMahon, John W. Root, Er
nest Byfield ir spaudos atsto
vas Kellogg Patterscn.
torium paskirtas A. N. Rebori, 
Laurance . H. Armour,. iždinin
ku ir Roy Hali — sekretorius.

Auditorium teatro savininkai 
padovanojo salę sausio 30 d. 
vakarui ir ten bus surengtos 
nepaprastai iškilmingos pagerb- 
tuves, dalyvaujant ir scenos, 
ekrano, visuomenės 
etc., žvaigždės.

Apart to, įvairiose 
dalyse, to centralinio 
skyriai rengia lokales 
tarp kurių 
Įėję.

Visų tų iškilmių pelnas (ko
mitetai dirba laisvanoriai be 
atlyginimo) eina- įsteigimui 
nuolatinio fondo palaikymui 
Warm Springs Foundation for 
Tnfantile Paralysis Georgia val
stijoje, kuri ' gydys veltui vai
kus, IšusirgUšiUs baisia ir pa
vojinga liga vaikų paralyžių. 
Pats prezidentas Rooseveltas 
sirgo ta liga.

Direk-

^Pirkite tikietus
KURPRALEISIM “Afcurkams” iškalno

1

■■r*“"1?

Svarbios datos LI- 
TUANICA AVENUE 

gatvės istorijoje
Jos kulminuojamos su sausio 27 

d., — kuomet yra rengiamas 
“Padėkos” bankietas.

Žodis apie Rimkaus 
koncertą

Liepos 26 d. 1933 Lietuvių 
Moterų Piliečių Lyga nutarė 
kreiptis į miesto tarybą ir pra
šyti jos pakeisti “Auturn avė.” 
vardą į “Lituanica avenue” pa
gerbimui Soldine žuvusių lakū
nų Dariaus ir Girėno

Rugsėjo 22 d. buvo pasiųstas 
laiškas 11-to wardo aldermonui 
Thomas Doylc, kad jis įteiktų 
prašymą miesto tarybai, kuo
met ji susirinks po atostogų, 
spalių men. pradžioje.

Spalių 5 d. Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga kreipėsi į Ame
rikos Lietuvių Advokatų Drau
giją, į pirmininką J. T. Žurj, 
kad organizacija ateitų Lygai 
j pagalbą. Advokatai kvietimą 
priėmė ir išrinko komisiją, adv. 
J. Borden, J. J. Grish, R. Va- 
Salle ir pirm. J. T. žuris.

Spalių 11 d. Aldermonas 
Thomas Doyle įteikė prašymą 
miesto tarybai. Ši prašymą pri
ėmė ir perdavė jį “Streets and 
Alleys” komisijai.

Spalių 26 d. Gatvių ir tarp 
gatvių komisija dalyką svarstė 
dalyvaujant 20-čiai aldermonų. 
Šiuo reikalu iš lietuvių pusės 
kalbėjo J. T. žuris, J. Borden 
ir J. Grish — iš advokatų, o iš 
Moterų Lygos pp. M. Zolpienė 
ir R. Mazeliauskienė. Komisi
ja vienbalsiai priėmė pakeitimo 
sumanymą ir grąžino j j Mies
to Tarybai užtvirtinimui.

Lapkričio 28 d. M’esto Tary
ba pakeitimą užtvirtino, o ma
joras Edward J. Kelly pasirašė 
rezoliuciją. Nuo tos dienos 
Auburn avenue oficiališkai va
dinosi Lituanica avenue.

Gruodžio 29 d. Gatvių ženk
lai buvo pakeisti. Vietoj “Au
burn” “South Lituanica avė.”

Sausio 1 d. 1934 — Oficialis 
gatvės atidarymas, 2 vai. pp. 
prie 33-čios ir Lituanica avė. 
Apie 3,000 dalyvavo atidaryme.

Sausio 27 d. — Išreiškimui 
padėkos miesto tarybos na
riams Lyga rengia bankietą ir 
šokius Chieagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 South Halsted st., 
8 vai. vakare. Programe žymus 
svečiai, aldermoąas Thomas 
Doyle ir kiti. ^Pakviestas ir ma
joras Kelly.

Bankieto pelnas — Vi lakūno 
Juozo K. James-Janušausko 
skridimui; % Dariaus ir Girė
no paminklo fondui; Vs Lietu
vių Moterų Piliečių Lygos rei
kalams.

Mielas Dainininke:—
J tave kreipiuos mano Bran

gusis! Ne dėl pagarbos, ne dėl 
“Išrokavimo”. Turiu tiesą ir 
norą, užtat ir kalbu, kaip į 
talentingą dainininką!

• Sueinam, praeinam ir kaip 
kada vieną-kitą žodį pakal
bam. Laikas bėga, kaip sriau
naus upelio vandenėlis ... Bet 
atmintis apie tave pasilieka 
vis ta pati. Seniai, ir net jau 
keletą metų svajojau ir sva
joju saldžiai apie dainavimą, 
o ypatingai apie tavo dainavi
mą.

Kiek malonų epizodų suku
ria vaizduotė, ramiai besitvar
kant poilsio metu, kuomet ku
tena šimtasparnės landžios 
mintys, kurios tai pasitikda
mos viena kitą, tai pralenkda
mos — bučiuojasi mano sme
genyse it geri bičiuliai ir tokį 
reikšmingą, gilų, jautrų, ma
lonų sūkurį sukelia, rezultate 
ko — tik žeria atmintis apie 
tavo, Rimkau, dainavimą.

Norėdavos pačiam tau pa- 
mėgžioti, dainuoti, džiaugtis ir 
linksmumo apimtas panašiam 
ekstaze — nuliūsdavau, su- 
prazdamas, kad neturiu tam 
gabumo, jau beabejo nekalbu 
apie mano tame talentą, kurį 
aš ir visi klausytojai patėmi- 
jo bedainuojant tau, Rimkau!

Beabejo visiems aišku, kad 
“per meną į gyvenimą” kiek
vienas brolis (ar žmogus) turi 
kuodaugiausiai kūrybiškai to- 
bulyti, ugdyti savyje ir aplin
kui meilę, kad apleidęs žemę, 
paliktų savo meilės ir talen
tingų darbų pėdsakus Lietuvai, 
jos žmonėms ir pasauliui.

Gal kas nors pasaulyj ir sen
sta,, kurstą ir stingsta, bet ne 
mano ir tikiu visų klausančių 
tavo dainavimo atmintis. Tai 
yra ne pamėgdžiojimas, tai 
yra ne lėlės bovinimas ar kas 
padirbtinio, bet tikra tiesa, 
nes aš nežiurau į tai nei vel
nio, nei angelo akimis, bet tik-

tai kaip pridera žiūrėti į ge- musų bočių darbais, ir dabartį 
ni jų — dainininką!

Tai ne tai, kad numetimas 
šuniui kaulo, ar paleidimas 
katei pelę, ar kurtui kiškį, bet 
tikri žodžiai ir mano tikrai 
brangus žodžiai tau, daininin-

su jos taip ’ pinkliais-kėbliais 
gyvenimo pergyvenimais ir už
daviniais. o taipogi pasimokin
ti iš nuodugnihi išstudijuotos 
musų pirmtakunų sielos paliktų 
raudų, kur tiek teisybės spin
di, kur kiekvienas žodis daug, 
daug gilaus jausmo ir pergyve
nimo reiškia ir ant galo kar
tais turime progą ištaisyti mu
sų surauktą kaktą nuo gyveni
mo vargų, išgirdus linksmas 
daineles, kuriose tiek satyros 
tai humoro gludi.

Dri'S. žmuidzinas.

veikimo

Chieagos 
komiteto 
iškilmes, 

šokiai Aragon sa-

vaikščiočiau 
bet tiktai tame da- Greit prasidės CWA 

pamokos Harrison

Tu, Brolau; pasirodei ir pa
sirodai scenoj, kaip blygstelėji 
mas padangėj žaibo?

Nors ir ■ manau, kad mano 
proto įgobimas yra šiame at
vejyje ir abejotinas, kaipo ma
žai prityrusio mene, bet nieka
dos dar nesu papuolęs “į ledi
nes atbukusias lytis” ir neesu 
atskalūnas, nei fyejęgis užtva
roj, nei tai kad 
ragočium
lykas, kad nebūdamas eretiku 
suprantu, kad asmenyj tavęs, 
Rimkau, turimo dainininką, ku
rį aš garbinu nuo pat pirmo 
girdoj imo.

Valio! tariu ir bukie su mu
mis taip ilgai, kad musų suvar
gę nervai atsileistų, kad kaktos 
surauktos nuo musų vargų ir 
nelaimių išsitaisytų, kad musų 
nepasisekimai geron pusėn at
sikreiptų, kad kasdieniniai rū
pesčiai ir sunkus darbai butų 
pamiršti, klausant tavo malo
naus dainavimo.

Užtai visi traukim Lietuvių 
Auditorijon sausio 21 d. š. m., 
kad tu matytum musų įvertini
mą, žinotum, kad musų jaus
mai ir norai yra: — matyti, 
girdėti ir didžiuotis musų lietu
viškais talentais, o tu, Rim
kau, tikiu visuomet linksminsi 
mus savu lakštingališku balsu 
ir linksma bei simpatiška iš
vaizda !

Lai skamba tavo dainos tar
pe musų tautiečių, kaip čion 
Čikagoj, taip ir kituose mies
tuose, lai žadina pastarosios 
prie lietuvybės, nes per jas mes 
galim suprasti: ir kaimiečio 
vargus, bernelio bei mergeles 
raudą, atsiminti praeitį Lietu
vos su jos garsiais didvyriškais rie nori įstoti į tą mokyMą

Norintieji įstoti dar turi progą 
tai padaryti

■ Mums praneša, kad nemažas 
skaičius lietuvių išpildė kupo
nus, kurie tilpo “Naujienose 
keliais atvejais ir prisiuntė 
juos į Cartcr H. riarrison Tech- 
nical High School, kur yra or
ganizuojamos (Civil Works Ad- 
ministration i; ^pamokos bedar
biams ir šiaip suaugusiems, no
rintiems pasimokyti.

Jau yra suorganizuotos se
kamos kliasojs; rašymo mašinė
le, stenografijos, knygvedystės, 
siuvimo, anglų kalbos, piliety
bės, istorijos, algebros, aritme
tikos, mechaniškos paišybos ir 
rankų darbo. > Tos grupės bus 
mokinamos penkias dienas i sa
vaitę, nuo 12:30 pp. iki 4:45 
pp. Pamokos bus 45 minučių 
ilgio. •;

Dar nepilnai suorganizuotos 
valgių gaminimo kliasos, į ku
rias reikia keliolikos kandida- v • Cių.

Visi lietuviai, moterys, vy
rai, mergaitės ir berniukai, ku-

jžanga 65 centai iš anksto į 
šokius ir į bankietą; prie durų i 
— 75 centai.

Ką mes nedarytumei^ tą sau
sio 27 d. vakarą, bet šiame 
‘“Padėkos” bankiete nuėsto ta
rybai, kuri suteikė mums lietu
viams pirmą tokį didelį laimė
jimą — turime atsilankyti.

Pasirodykime, kad mes įver- 
tiname tą gatvės pakeitimą ir 
esame už tai dėkingi. į >

Bilietus gausite “Nu j ienose”, 
“Sandaroje“ ir nuo L. M. P. 
Lygos narių. —Sp

>»

Ručinskas ir Kasulis 
oficialiai atidaro 

savo įstaigą
šeštadienį įvyksta “Grand 
Opening” Mar!awn” alinės

> CHICAGO LAWN^-Nors. pp. 
A. Kasuliai ir A. ftudinskai yra 
alinės biznyje nuo pereitų me
tų, bet “Grand Opening” ren
gia rytoj, tai yra šeštadienį, 
sausio 20 d. Vietą žymiai pa
gražinę, padidinę, savininkai 
nutarė atidaryti ją su iškilmė
mis ir sukviesti į tas iškilmes 
visus savo 
mus, o jų 
kas.

Jų vietą 
lawn Inn”,
Kedzie avenue. Telefonas 
lock 5074. Visų laukia 
lunch, good beer and dancing

■ . . ■* - ■

Sausio ^0 <Į.—D.LX “Min
daugo” Draugijos/ vakaras 
kūno Janušausko naudai Uriity 
Kliubo svetainėj, 4558 S. Marsh- 
field avenue, 7 vai. vakare.

Sausio 20 d.—LietuviiJ Kriau
čių ACWA lokalo Ž69 draugiš
kas vakaras Amalgamated Uni
jos rūmuose, Ashland ir Van 
Buren. Pradžia 8 vai. vakare.

Sausio 21 d. — Dainininko 
Stasio Rimkaus Koncertas. Chi
eagos Lietuvių Auditorija, 3133 
'South Halsted stree. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Įžanga 50 
centų.

Sausio 21 d.—SLA. 63 kuo
pos (Burnside) vakaras. 1200 
E. 93rd & Woodlawn Avenue 
8:00 vai. vak.

Sausio 27 d.—Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygos Bankietas- 
šokiai, Chieagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted 
Street. Pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga 65c iš anksto perkant' 
bilietą; 75c. prie durų.

Sausio 28 d.—“Pirmyn’ cho
ras stato operetę “Agurkai”. 
:St. Agiles Auditorium, Archer 
and Roękwell. 5 vai. pp.

< Sausio 30 d. — Prezidento 
Franklin D. Roosevelt Vardu
vių Iškilmės. Auditorium The- 
atre. Pelnas Warm Springs 
(Ga.) Foundation for. Infantiie 
Paralysis.

Vasario 3 d.
Ratelio“ šokiai. “K R Wintnr 
Carnival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9:00 P. 
M. Lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas—garbės svečiais. Įžan
ga——75 c.

Vasario 3 d.—SLA. 208 Mo
terų Kuopa—šokiai. Congress 
Hotel. Michigan avenue ir 
Congress street. Pelnas Da-> 
riaus-Girėno Paminklo Fondui. 
Įžanga—$1.00.

Vasario 3 d.—Iggoritte A. C. 
šokiai. Logan Square Masonic 
Temple. 8:00 P. M. Įžanga— 
50e.

Vasario 4 d.—Vytauto Belin- 
jaus ir *‘Lietuvių Jaunimo Drau 
gijos’ ’šokių benefisas. Hull 
House.

Vasario 25 d.~“NAUJIENŲ0 
20-tų sukaktuvių Jubiliejinei 
iškilmės. ASHLAND BOULE- 
VARD AUDITORIUM.

Jau tik devynios dienos beli
ko ijp Chieagos Lietuvių Cho 

•frau “Pirmyn” muzikos ir dainą 
mylėtojams patieks gražią, pil
ną juokų ir skambių dainų ope-

. T zVetę '“Agurkai”. Ji bus patiek-
" fa klausytojams kitą sekmadie- dai Unity . ___ / no , ._ _ „„

“Kultūros

Mirė Josephine 
lickienė

draugus ir pažįsta- 
skaičius yra

pakrikštyta 
adresas 5949

gero-

“Mar- 
Sornth 
Hem- 
“free 

M

E NŲ■ N A U J
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 yal. vak. Nedėtomis 
nuo ® v. ryto iki 1 v< p. p.

Chicago. — Jury, kuris turės išspręsti Dr. Aliče Wynekoop ' likimą ir pripažinti ją kaltą - nužu 
f , ; . džius savo marčią Rhetą, arba ją išteisinti

n j, sausio 28 d., St. Agnės au
ditorijoj, prie 
RiOckwell St., 
Pradžia 5 vai.

Tikietus tai
šia yra pirkti, iškalno K nes taip 
pigiau išeina. Tikietai, perkant 
iškalno, yra 65c asmeniui, o 
perkant prie durų bus 75c.

Tikietus galima gauti pas vi
sus choro narius ir “Naujieno
se”.

Savo atsilankymu paremsi te 
chorą, kuris dainuoja jums jau 
24 .metus ir kartu pamatysite 
smagią operetę. —k.

Vakar rytą 8:30 po ilgos li
gos mirė p. Josephine Belickie- 
nė, adresu 6542 Sayre Avė. 
Laidotuvės įvyks šeštadieny iš 
ryto iš Ringą Underiaking, 
5826 Elston Avė. į Šv Kazimie
ro Kapines. —Rep.

Archer Avė. ir 
Brighton Parke, 
po piet.
operetei geriau-

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais Ju- 

tų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip gera*, vikrus iisitrynitnas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir aprlikite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais iitrinkite Paln-Expcllcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Fain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 7 ik.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaiabažėskli.

PAIN-EXPELLER
........ ......aja

neglect 
Colds

Aaltii krūtinėj Ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtai. Palengvink 
juos | S minutes su Mnste- 
roie, pagelbsti praSalintl iri- 
taciją! Vartok SYKI | VA- 
LANDĄ, per penkias valandas, 
jos turės pagelbsti. Milijonai 
vartoja per 25 metus. Reko- 
menduojamos gydytoju Ir alau*

(PRDBAK BLADF)

YOURtYtO
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Health y

Write for Free **Eye Care”
ar Beauty” Book

H. S .,9 E. Ohio SuCUcM*

Širdingai užkviečiame visus draugus ir 
pažystamus i atidarymą

, . -. r ■

M ARL A WN lUN
. ■■■ ?

A. KASULIS ir AL. RUDINSKAS

Subatos vakare, Sausio 20 d
594.9 So. Kedzie Avenue

Tel. Uemlock 5074



NAUJIENOS. Chfcatro. UI.

LOWEST prices possible

MEMBER

WE DO OUR PAftt

SVIESTASKASDIEN SPRAGINTA

PAIMTA Iš TYROS SALDŽIOS SMETONOS

Maiš

KRE-MEL Dezortas Pak
(BROWN LABEL)

STRING BEARS
•VARAI

TRIUŠKŲS SALERIAI
ORANŽIAIJELL-0 TUZ.

2 mažos 19c ĮĮuube
VISŲ SKONIŲ

Pakelis

LARSEN'S

Vegetables nai

ARGO Starch Pak

LINIT Starch Pak

SEMINOLE

RYŽIAI
ROLĖSPAKELIS

1,000 Lapukų Role

GOLDDIDELIS PAKELISRIUSO DUST 2 maži 9c

Mažas 
Pak.

SUNK1ST 
NAVEL

LABAI 
DIDELI

15 Sv. 
Pekas

“COMET”
BALTIEJI

Didelis 
PAK.

CELLO 
PAK.

24 K S V. 
MAIŠ.

1 Vi Sv 
Kenas

PILNAS 1 SV.
CELLO PAKELIS

ŪKIŠKA 
ROLĖ 
SVARAS

No. 1 
KENAS

Ko. 2 
KENAI

Dideli
No. 2 Vi

Kenai

NE BALTINTI 
TYRUS, SKANUS

SOAP 
FLAKES

Spaghetti 
or Macaroni

Super 
Suds"

SVARŲ 
MAIŠ.

VID
PAK

Sva 
fai

BATHROOM

TISSUE

“SNIDER’S”
MULLED TOMAIČIŲ

Priimta šviežas 
Kasdieną

TYRAS
MEDUS

ARMOUR’S “STAR

Corned Beef
SUGAR 
CURED 

LINCOLNSHIRE

' KITCHEN 
KLENZER

SWIFT’S “BROOKFIELD
SMETONOS
SURIS

2 pak. 13c

metus, kad

GREEN GLO 
ŽALI 

NUSKINTI

mes atidarome naują wareauzę

LIFEBUOY SOAP
3 17c

BLUE WINNER”
CALIFORNIA

RIEKUTĖS AR PUSĖS

CHROMIUM 
UŽ PAKELĮ

"AMERICAN FAMILY
SOAP 5 - 24c |

SVARAS
APIE 25 ŠMOTAI Į SVARĄ

“MIDWEST”
PUIKIAUSIOS KOKYBES

PALMOUVE SOAP
93 "214'

MIKLUS ILGAM LAIKUI

TIDBIT TACAS
Už 2-jų pakelių viršus nuo

"Kitchen Klcnzcr 
Fitapatriolt Bros., Ine. 

Lux and Rinso Products 
Levar Bros. Sos p Co. 

Corn Products RafinlngCo. 
Frank Taa & Špico Co.

"Uncolnshlro" Bacon 
Wm. Davlas Company 

•‘Palmollvo”—"’Supor Sudš* 
Colgato-Palmolivo-Poot Co. 

'American Family" Soap, Products 
Procter & Gamble Co.

"Gold Dust"
Gold Dust Corporation 

"Fuji" Products 
Fuji Trading Corporation 

Honoy and Syrups 
' Schulta a Co.

“SALADA” 
JUODA ARBATA

FUJI” 
a CHOP SUEY

S A U C E

‘ Linco Wash 
didele >f 
BONKA i 96 

s Depozitas už bonką

fa PAK. I IV
ŠVARO PAKELIUOS

"Bisauick"—"Softasilk" 
Wasnburn-Crosby Co.

Larsen's Stralned Vegetables 
The Larsen Company 

Borden's Sales Company 
Paul Schuhe Blscult Company 

**Maxwell House"—"Jell-O" 
General Foods Corporation 

Salada Te a Company 
T. A. Snldor Preserve Company 

Colielje Inn Food Products 
Comet Rice Company 

Seminole Paper Corporation 
D'Amtco Macaroni Company 
Linco Products Corporation 

Armour & Company 
$wift A Company 
"Ceresota” Flour 

Northwostern Consolidated MlHlng 
Sunkist Oranges 

A. Battaglia & Co.
"Rose" Brand Apple* 
M. La pidus Company 

"Broadcast" Corned Beef Hash

MIDWEST"
SV. DŽIARAS 

8-unc. Džiaras 1(

"MIDWEST”
TYRUS KIAUŠINIŲ

NOODLES

MUSŲ NUSISTATYMAS visuometY buvo re
komenduoti tiktai geriausios rūšies produktus. 
Tokie produktai ne tiktai užganėdina, bet visuo
met pasirodo esą pigesni.TODĖL jus visuomet rasite "Midwest Stores" 

lentynas apkrautas maistu ir groserio 
produktais padarytais arba pristatomais sekamu 
nacnonaliai žinomų kompanijų:—

Butter—Ego*
H. C. Chrittians Company

Coffees—Špice* 
Thomson-Taylor Company 

"Red Crots" Macaroni Products

“ROSE” 
BRAND 

EXTRA PUIKUS 
SKANIAUSI 

OBUOLIAI
MAZOLA

VIRIMUI ALIEJUS 

18c 
PAINTfiS 

KENAS

PUIKIOS RINKTINES
IDAHO RUSSET

Bulvės

“PAUL SCHULZE”

COOKIES
TYRUS CHOCOLADU DENGTI 

MARSHMALLOW

CORNED BEEF
HASH

1 SV. KENAS

2MOZ.
>ONKOS IvG

Bean Sprouts 2 No
I Kenai .....................  i

Mes tikrai turime gerą priežastį švęsti šį APVAIKŠČIO.HMĄ! Skaičius 
“Midwesl” kostumerių žymiai pasidaugino per paskutinius

daugiaus darbininkų pasamdėme, 
idant greičiaus ir gerinus jums patarnauti. Mes tik ką praleidome geriausius metus musų isto
rijoj! Ir todėl mums pritinka išreikšti jums musų nuoširdžiausį dėkingumą ir atkartoti musų 
pasižadėjimą, kad mes visuomet parduosime “geriausius produktus už pigesnę kainą.”

“THOMPSON^”
DVIGUBAI CHOCOLADO

MALTED M1LK
SVARO ą <•
KENAS 41C

DYKAI! Kolei dar turime
Pilnas Tennis Stalo Setas

®™iNauj
Raikyti LAŠINIAI
“Broadcast”

MAXWELLHOUSE
Ali'A SVAROft A V A KENAS

VACUUM PAKUOTA—VITA-FRESH PROCESS

KEKSŲ MILTAI w
PRISIŲSKITE VIRŠUS i SOFTASILK, Minneapolis, Minn

Naujas, Paprastas Skaniems Blyneliams
ANTRAS NUO PAKELIO DICflIlIAIf 20-UNC

IKI BLYNŲ PATELNIOS Dld^UlUll PAK-

■J B lt A BLUE LABELKARO SYRUP

COLLEGE INN

SRIUBOS 31,25c
Didelis 14^ Uncijų Kenas 

Vegetable, Noodle Grybų Smetonos.

PYCES 
j r •, ■ ’■ ■ ; ■

■ii (■ ■ 1 ■ X e ■ V

ARMOUR’S "STAR

TAUKAI 2

“MIDWEST”
PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

ĮĮĮJF A ■ į M RAUD. MAIŠELISkava
“CERESOTA”

MILTAI

PETNYČIOJ • KETVIRTADIENIO
Po daugeliui savaičių stropaus prisirengimo, mums smagu pranešti m u- <*>
su 3-čių Metų SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMĄ! Atsilankykite į musų san- vJZa. KJ JLV-r IjF IRI £ 
krovas! Apžiūrėkite musų puikias, naujas prekes! Palyginkite kokybę ir •
kainas! Taip, kaip jus tikitės, kainos yra labai žemor, todėl, kad mes planavome padaryti tai 
“išpardavimą iš išpardavimų!” Leiskite mums jums patarti pasinaudoti šia proga ir užpil

dyti savo lentynas. <

■' ■ '.j. J ■■ '

ANNIVERSARY CELEBRATION

8Un SPROll

cCiiion: SOFT

SNDW WHUC

FttLMOLIV

MIDV/EST 4'g STORES



Penktadienis, saus.-19,-1984 NAUJIENOS,, Chicago, Ui.

SLA. kuopa 55

Iš Draugijų Veikimo

kad

no

Lietuviai Daktarai

menesį kuo

D-RO WEEKS ĮPĖDINIS

Korespondentas

Garsinkitės Naujienose

Graboriai

tento.

Lietuvės Akušerės

randasi

Visi Telefonai
Lafayette 3572

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
ami

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOS!

K. G. Urnėžis apie 
“Naujienų” kontestą

arquette Rd.
Art esi an Avė.

narius nuo 
nepirkti šie-

iki 8 vai. vak 
sutartie*.
ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Nutarta paimti vienus metus 
vakaeijų nuo priklausymo Šeš
tam apskričiui. Nauja valdyba, 
užėmusi vietas, pasižadėjo dar
buotis kuopos ir Susivienijimo 
labui

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefoną* Virgiui* 0036

Akinių kainos per pu 
uvo pirmiaus. 
ikimų akys ati 
kinių. Kainos p*

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

♦ 631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Res- 6515 So. Roekvvell St 
Tel Republic 9723

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Siunčiame Gėles per Telegramą 
_ visą pasauli

11.-8:30 A. M. iki 8:30 P. ] 
Tel. HARison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

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.

Tek Boulevard 1401

756 W. 35th St 
,Cor of 35tb 8 Halsted Su.) 

Ofieo va<ando* nuo 1 -3. nuo 6t30-8t30 
N»di1d«*"iai» oagal ištarti

9 iki H valandai ryte 
6 iki 9 valandai vakare

2nd Floor Acros from Davis Store 
State St. Next Door Rialto 

Theater.

Midwest Stores’ 
švenčia trijų metų 

sukaktuves

Naujų lokalo valdybų iššau
kus, pirmininkas pakvietė Chi- 
cagos Joint Board manageT Sa- 
muel Levin ją prisiegdinti. Kal
bėjo abelnai apie šalies darbi
ninkų padėtį, primindamas kad 
kai pablogėjo padėtis, tad, su-

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. 

kampa* 67tb 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas* 4645 S. ASHLAND AVĖ 

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų Teki Prospect 1930

8:00 valandą

netoli Morgan St. 
10—12 pietų ir 

6 iki 7:30 vat vakaro 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Ofiso Tel Boulevard 5913 
Rez Tel. Victory 2343

Kriaučių lokalas 269 
A. C. W. A.

Iki pašimatymo. •
4-K. G. Urnėžis.

4607 S. Talman avo

Pusėtinai komisija ir finansų 
raštininkas pasidarbavo, kol 
sutvarkė kuopoje knygas. Da
bartinis finansų raštininkas už
vedė knygas naujoviniu budu 
ir atrodo, kad bus daug geres
nė tvarka ir nariai geriau pa
sitikės tokia tvarka.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

■V. . r » r

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse........ Pašaukite.....:..

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangu*.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730W.62ndSt.
Tel. Englewood 5840

J. J. BAGDONAS
• * '

Liūdnoje valandoje paveskite savo 
rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Nutarta, kaip ir visada,'val
dybą padėti po kaucija $1,000 
Nutarta imti nuo kiekvieno na
rio po 5 centus į 
pos reikalams.

Kad palengvinti 
mokesčių, nutarta 
met įnirusiems nariams’ vaini

.ATLANKYKITE
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980

Skanus^ alutis, užkandžiai ir įvairus 
gėrimai. Užkviečia visus
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

Lietuviai Oaktarar 
A menko* Lietuvių Daktarų Diangi]o» 

Nariai.

(NeturimęjB^^

site musų 20-ties metų jubi
liejaus konkurso žvaigždės.

Gerbiami Clricągiečiai ir to
liau gyveną lietuviai: jus at- 
likit savo pareigą. Vieno cento 
atvirukas gali pasiekti bet kurį 
iš musų, o mušu pareiga jums 
patarnauti, Visi žinote, kad 
prie prenumeratos duodami tris 
menesius dienraščio veltui, tai 
reiškia sutaupysite $2.25. Pasi
naudokite proga.

štai musų rėmėjai: Buy Pet
rauskas, nuolatinis “Naujienų” 
patriotas, 5801 '*$. Bishop st. 
Povilas Murki/nas, 5603 S. Ada 
Street. Tai mano kaimynai. 
“Naujienas” skaito nuo pat 
pirmo numerio.

Mrs. V. Mitchell. Ją “N.” 
kys per 15 menesių. Jeigu 
rite sužinoti savo praeitį, 
ei t į, ateikite pas ją, 6224 
Karlow avė. ,<

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt §t. 

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2403 W. 63rd St„ Chicago

prantama, kad neaplenkė nei 
kriaučių. Bet dabar jau galima 
turėti vilčių, kad grįžitam į ge
resnį laikotarpį. Abelnai, visoj 
Šalyj ratai pradeda suktis į ge
resnę pusę.

Kaip jau yra 
gamated unija 
prie American

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse knopigiansiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

-darbų busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

1433 S. 49 Ct., Cicero, Ui.
Tel. Cicero 5927 i

rp’aMnČią mažiausias 
it^da SĮ|kreipiam į mo- 
Kreivos *hkys atitaiso- 

Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
pagal sutarti 

sę pigiaus, kaip 
Daugely ats 
taisomos

gi-au kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė 

Phone Boulevard 7589 V

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Aš sveikinu visus iš eiles. 
Malonu yra matyti, kad visi 
maloniai dirba be nusiskundi 
mų. Senas Petras truputį nu
siskundė, bet tai niekis. Ne
paisyk, Petrai, bet varyk dar
bą pirmyn. Aš manau, kad 
Jus, Petrai, ir Frank Bulaw bu-

Res- 6600 South Artėtiem Avansu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR* P* Z* Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO. ILL.

jus pamatysite kiek jus galite sutau
pyti. . Seimininkėms patariame pasi
rašyti Jistą dalykų kurie toms bus 
reikalingi dabar ir ateičiai, ir užpil
dyti savo lentynas.

šis išpardavimas, kaip ir kiti iš
pardavimai “Midwest Stores” sankro
vose yra geras Įrodymas, kad šio
se sankrovose galima nusipirkti daug pigiau.

Skaitytojai Šio laikraščio prašomi 
atsilankyti į artimiausią “Midwęsl 
Stores sankrovą ir pamatyti kaip 
savininkai viską gražiai prirengė 
šiom 8-ju Metu Sukaktuvių Iškil- 
mem- Skelb.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 95.91

Dr. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street

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

niais 10—12 dieną.

STANISLOVAS 
BARANAUSKAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 17 diena. 11:45 valandą 
prieš piet 1934 m., sulaukės 38 
metų amžiaus, gimęs Švenčio
nių apskr., Kaltinėnų parap., 
Akmeniškiu kaimo.

Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barborą po tėvais An- 
tanavičaitė, dėde Juozapa Ba
ranauskų. du pusbroliu Mikolą 
Martinku ir Antaną Pitkunas, 
draugus ir giminės, o Lietuvo
je motinėlė ir brolį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė. Tel. 
Yards 1793.

Laidotuvės įvyks šeštadieny 
sausio 20 diena, 8 vai. ryto iŠ 
J. F. Eudeikio koplyčios i šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Bara
nausko giminės, (Iraugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėsb ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Dėdė, Pusbroliai, 
Draugai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Stella Shattiene
PO TĖVAIS DAUKŠAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 4 dieną, 
rvto 1933 m., sulaukus 30 metų amžiaus, gimus Rusijoj, vėliaus 
vienų metų amžiaus parvežta Lietuvon ir gyveno Janapolės parapi
joj, Telšių apskrity.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Kazimierą Shattą, dukterį Ire

ną 12 metų, motiną Oną Drigotiene ir patėvį Steponą Drigotą, ciocią 
Marijona Bagočiene ir jos vaikus, 3 pusseseres Johanną, Stanisla* 
vų ir Genoetą ir dėdes J. Daukšą, P. Lukauską ir jų Šeimyną, dė
diene Julijoną Daukšiene ir jų visą šeimyną ir gimines Amerikoj, 
3 cioces Lietuvoj ir vieną dėdę ir ju šeimynas.

Kūnas pašarvotas randasi šv. Kazimiero Kapinių Koplyčioj.
šeštadieny, Sausio 20 dieną, 8:15 vai. ryte Dievo Apveizdos 

parapijos bažnyčioj atsibus gedulingos pamaldos už velionės sietą, 
o iš ten visi važiuosime į šv. Kazimiero kapines atiduoti paskutinį 
patarnavimų.

Visi a. a. Stellos Shattienės giminės, draugai ir „____
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas- 
kuini patarnavimą ir atsisveikinimą.

t

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Motina, Patėvis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grąborius J. J. Bagdonas, Telefonas 
Republic 3100.

Taipgi lokalas paaukavo $5 
Dariaus-Girėno pamirklo fon- 
dan. Susirinkimo pirmininkas 
paniškino, kad turime alučio ir 
silkių. Žinoma, su tokiu suma
nymu visi sutiko ir vaišinosi 
iki vėlumos ir visi patenkinti 
šnekučiavosi, kad daugiau bu
tų tokių susirinkimų. Vienas iš 
komisijos paaiškino, kad mu
sų lokalo yra rengiami šokiai 
ir balius subatoj, sausio 20 
dienų Amalgamated Centro sve
tainėje, 333 So. Ashland blvd. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi esa
te kviečiami atsivesti savo 
draugus ir pažįstamus. Juk 
kriaušiai lanko visus svarbes 
nius kitų parengimus, tai, be 
abejo, gerbiamieji brangus lie
tuviai, turėtumėte atsilankyti į 
kriaučių parengimą. Užtikrinu, 
kad bus visi patenkinti. Prie 
geros orkestrus ir puikioj sve
tainėj malonu bus susitikti ge
rus pažįstamus ir draugus.

Frank.

Kriaučių lokalo 269 metinis 
susirinkimas įvyko penktadienį, 
sausio 12 d. Amalgamated Cen
tro svetainėje. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas, 
daug metų nebuvo tokio 
geidaus susirinkimo, kaip 
šis susirinkimas.

Pbone Canal 6122

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

Valandos> 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Catifornie Ąve 

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
. MSiįUVIS . . ■ .

OptometncMu Akių Specialistas 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos; tskaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, hervuotumo. skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to
li regystę. Prirengia fėisingai akinius. Vi
suose, atsįtilan" "" 
mas <u e’ikl 
klaidas. Speci 
kyklos vaikus 
mos. 
mis

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35th SL 

i,Coi ot J5tb © Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Jfiso valandos: nuo 2-4. nuo 7>* 

Nedėldiemais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 18tb St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Aleksas Bakery, 3339 So. 
Morgan stfeet. 15 mėn. “Nau
jienų”. Jeigu norite būti svei
ki, tai valgykite tikrą ruginę 
duoną, šaukite Ytirds 7285, o 
mes dukmą pristatysime.

Mrs. Kalainis, “Kalainis Mo
tor Sales”, 3962 Archer avenue. 
davė skelbimų. Parduoda nau
jus ir vartotus automobilius.

August Saldokas, real estate, 
4038 Archer avenue. Užsirak 
“Naujienas”.

širdingai ačiū4 visiems, kurie 
suteikė man pąramų šiame kon- 
teste

Phon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

JOHN B BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St„ prie Clark 
Telefonas Stata 7680: valandos 0—B

W. Sidet 3281 W. 22 St. (Cemak Rd) 
PaaedSUo Bersdos Ir Pfitayčiov rate e iki S 

Telefo»»i O»Mal eis*
Namai | 6459 S. Rockwell Streei 

ntandaku. Ketvers'o b ■ubatoa r»M. 7 •

žinoma, Amal- 
jau priklauso 
Federation of 

Labor. šiame susirinkime tapo 
išrinkta keturi delegatai nuo 
lokalo 269. Jie yra: C. Kairis, 
J. Bačiunas, A. M. Kadsel ir 
Butvilą į Chicagos Federation 
of Labor.

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St. 

,Qfi£o valandos $4ki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinius 

Šifery r Kreiva* Akis 
r. Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo lO-M, nuo 6 iki f 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Griio Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal snsitarimą.
3335 So. Halsted St 

T«l BOULEVARD *191

A. K. Rutkauskas, M.D 
♦442 South Westetn Avenue 

Tel Lafayettr +146

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Mrs. Anelia K. Jarush
Pbysical Therapv 

' 0 Midwife 
6109 South Albanu 

Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim- 
dymo namuose ar Ii- 
goninėse. duodu ma- 
ssage. eleetrie treat- 
mcnt *r magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
noms patarimai do
vanai.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome j visas miesto dali?

3316 So. Halsted St., Chicago. I 
Phone Boulevard 7314

VATENTINAS WANAG()
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 dieną, 8 valandą va
kare 1934 m., sulaukęs 24 me
tu amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motinėle Vladislavą po tėvais 
Krauklaitė, seserį Veroniką, 4 
brolius Pranciškų, Vladislovą, 
Steponų ir Kazimierą, švogerj 
Jonas Masla ir brolienė Mari
jona ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
4330 So. Wood St.

Laidotuvės jvyks. 
sausio 20 dienų, 9:30 
to iš namų i Saldžiausios Šir
dies parapijos bažnyčią, 46 ir 
Lincoln St., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Valentino Wanago 
gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Motina, Sesuo, Broliai, 
švogeris, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Juozas Eudeikis ir Tė
vas, Tel. Republic 8340.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Grąborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu*^ visokiems reika- 
t lams. K^ną4 prieinamu .

3319 Lituanika Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandost Nuo 9 ryto 

Nedėliomis sulig 
CHICAGO.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Didelis išpardavimas per visą savai
tę visose sankrovose.

Tūkstančiai musų kostumierių lau
kia pranešimo apie musų 3-jų metų 
Sukaktuvių Išpardavimą “Midwest 
Stores” sankrovose. Jie atsimena, 
kaip musų organizacija šventė savo 
pirmesnes sukaktuves, tai jos siūlė 
visokias prekes didelėmis sutaupomis.

Todėl, pilnas puslapis “Midvvest 
Stores” skelbimo, kuris telpa šios 
dienos laidoje yra pranešimas, kurio 
jie ilgai laukė, Išpardavimas pra-1 
sidės Penktadieny, gausio 19 (f. ir 
tęsis visą savaitę iki Ketvirtadieniui,' 
Sausio 25 dienų.

ši organizacija iš 300 nepriklauso
mu groserių turi tikrai gerą pama
tų švęsti. Kiekvienas gerai žino, 
jog praėjusi metai buvo labai sun
kus metai dėl kiekvienos biznio įstai
gos. Nežiūrint j tai, “Midwest Sto
res” sankrovoms jie buvo geriausi 
metai jų istorijoje, nes jų biznis iš
augo ir ištobulėjo. Daugelis tūks
tančiu naujų žmonių pasidarė ‘‘Mid- 
west Stores” sankrovų nuolatiniais 
kostumieriais. O “Midwest Stores” 
organizacija prasiplėtusiam bizniui 
turėjo įsigyti antrą wareauze ir pa
sisamdyti daugiaus darbininkų, 
idant visiems gerai ir greitai patar
nauti.

Šis Sukatktuvių Išpardavimas lai
komas, kad atsidėkoti visiems kos-

. Tai 
kiekvie-

ma-

komas 
tiumieriams už jų atsilankymą, 
yra tikras išpardavimas L ' 
nas daiktas yra parduodamas už 
ža kainą —4 todėl kiekvienas daly
kas yra tikras bargenas. Ėmė dau
geli savaičių prisirengti prie šio iš
pardavimo — kiekvienas dalykas yra 
šviežias ir naujas.

Tik pasižiūrėkite i apskelbimą ir

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesni u patogesni riet.

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietį 

u ano 6 iki 8 vakare 
tvcntadienian nuo 10 iki 13 

Phont Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phont HEMLOCK 7828

JUZEFĄ LUKOŠIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 diena, 1:00 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 54 me
tu amžiaus, gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Simoną. 2 dukteris Roza
lija ir Ona, 2 sūnūs Juozapų ir 
Joną .brolį Jonų Spring Valley, 
III. ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
7936 So. Justine -St., Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
sausio 20 dienų 8:30 v. ryto iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
la. o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Lukošie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Simai 
ir Giminės.

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

2400 W Madison St. 
Vai. I iki 3 po pietų, 6 iki t 

Tel. Seeley 7330
Namų telefoną* Branewick 0597

WEST PULLMAN. — Praei
tą sekmadienį West PuDmah 
Park svetainėje įvyko SLA 55 
kuopos metinis susirinkimas, 
skaitlingas nariais. {

Prisirašė dvi narčs prie kuo
pos: J. Pučkorienč ir V. Kaz
lauskiene. Tikimasi šįmet ir 
daugiau narių, nes laikai page
rėjo ir narių bus galima gaųdji 
prirašyti prie Susivienijimo.

šeši nariai sirgo pereitais 
metais musų kuopoje ir jiems 
Centras turėjo išmokėti pušal-

Įvairųg Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinoma* pe* * 5 me 
tu* kaipo patyrė* gydytoja* chirurgą* b 
akuieris

Gydo staigia* ir chtoniika* liga* vyrą 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me 
todus X-Ray ir kitokiu* elektros prie 
taisos

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St,

Valandos- nuo
nuo

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Grabonusz 

KOPLYČIA DYKAI’ 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL»

A. L Davidonis, M. 
♦910 So, Michigan Avenue 

T ei. Kenwood 5107 
VALANDOS) 

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

epan iventadiemo



I “NAUJIENŲ" 20’S JUBILIEJUS \
so monetas ar aukso certi f įka
lus, raginami juos sugrąžinti 
Jankam neatidėliojant. Bausme 
už aukso slėpimą ar bandymą 
jį išgabenti į kitas šalis yra 10 
metų kalėjimo ir/arba 
000 pinigines pabaudos.

$10,-

Penktadienis, saus. 19, 1934

Vienas-kitas atsiminimas
(Tęsinys)

žinia apie nelaimę žaibo greitumu pasie
kia visą Chicagų. Kur nepasieks: 812 žmonių 
žuvo. Reikalavimai “Naujienoms” kuo dau
giau žinių apie įvykį. Ir ve “Naujienų” išeina 
net trys laidas per dieną. “Naujienos” toli pra
lenkia informacijomis (kaip jos pralenkia ir 
dabar) kitus du lietuvių dienraščius, žinių pa
tiekti skaitytojams Ciceroj dirba Uktveris, dir
ba Deveikis, Matulis ir kiti. Net paveikslus 
gauna. Tikrai kaip “amerikoniški” didlapiai.

goj ir Amerikoj pradžią padėjo “Naujienų” 
žmonės. Kada adv. Gugis parsivežė p. Gugip- 
nę iš Waterbury, ji ėmė vadovauti tai drau
gijėlei.

O kiek prakalbų, kiek piknikų, kiek išva- 
išgar- 
jaučio

padėjo

atrodo baime
“Nau

LIETUVAITE!
AR

čių, kurios j konkursą įstojo.
Tos mergaitė.^, kurios norėtų 

conteste dalyvauti, bet ikišiol 
;o nepadarė, raginamos neati
dėliojant išpildyti kuponą, ku
ris randasi šiame numeryje ir 
pasiųsti jį “Naujienoms” su 
geriausia savo fotografija.

Nelaukite—tuojau siųskit fo
tografijas ir kuponus!

PRANEŠIMAI

Liūdnas tai buvo įvykis. Gi štai kitoks. 
“Naujienos’’, pripažindamos sąžinės laisvę, 
vengia maišytis į “kitų” reikalus. Bet “Auš
ros” Vartų parapijoj nesusipratimai. Kunigų 
“Drauge” parapijonų balsui nėra vietos. “Nau
jienos” turi parapijonams patarnauti: spaus
dinti jų skundus, siųsti savo reporterius j pa 
rapijonų mitingus, talpinti rezoliucijas. Joi 
patarnauja, kaip visuomeninis Amerikos lietu
vių dienraštis, nors tas ir daugelis kitokių gin
čų kartais rodydavosi menkesnės reikšmės.

Pirmą lietuvių vaikučių draugijėlę, suor
ganizuoja taipgi naujieniečiai. Jos branduolį 
sudaro anuomet tik vaikiščiai, o šiandie dak
taras dentistas Mockus, adv. Mockus, Br. Pe
trulis, Pctruliutės, Staniuliutės ir kt. Vlad. Jur
gelionis, • dabar kuone pasivijęs ugiu savo tė
vą. dar nebuvo leidžiamas per gatvę vienąs 
eiti. Taip, lietuvių vaikų draugijėlėms Chica-

žiavimų ir teatrų “Naujienos 
sinti, padaryti sėkmingais, tai nė ant 
odos nesu rašysi.

Truputį juokinga šiandie 
su kuria pradžioj tūli lietuviai žiurėjo į
jienas”. Ne blogu4 noru jie vadovavosi.’ Kai 
kam tikrai atrodė, kad jos pragarą žada. Ki
tiems vėl — kad išganymą Užtikrina.

Dabar, po 20 metų nuo pirmo jų nume 
rio pasirodymo, bent rašąs šį prisiminimą ve 
ką mato:

žmones — ne vaškas. Jų nelipdysi taip, 
kaiu nori. Jie tobulinasi povai. Ir “Naujie
nos*' padeda Amerikos lietuviams šiose jų‘pa
stangose.

Toliau: Yra sakoma — kaip nešok, o aukš
čiau juostos neiššoksi. Ir Amerikos lietuviai 
ateiviai, kokias jie pastangas nedės, visvien 
pasiliks lietuviai, atskylę mfo gimtojo krašto, 
neištirpę šios šalies gyvenime. Ir “Naujienos” 
pasiliks jų tarpininku, jų informuotoju, jų 
problemų gvildentųjų, trumpai — jų gyveni
mo atspindžiu. Kitaip sakant, kaip jos buvo, 
kaip yra, taip ir bus Amerikos lietuvių gyve
nimo dalimi.

Artinasi “Naujienų” 20 metų sukaktuvės, 
yra taipgi progresyvaus Amerikos lietu- 
visuomeninio gyvenimo sukaktuvės.

Jau įstojai į

“MISS NAJIENOS” 
Konkursą?/

.... Jei ne, tai padaryk tai 
ŠIANDIEN

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

Sekančią savaitę pa 
sibaigią “Miss Nau 

jienos” kontesto 
registracija

Su

Tai 
vių

(Galas)

^Lietuviai Biznieriai ir jy Bizniai^
URBA FLOVVER SHOPPE

Urba Flovver Shoppe randa
si adresu 3324 So. Lituanirn 
Avė. (seniau So. Auburn Ay.). 
tel. Boulevard 2035. Vg^rjas 
— Steponas Urba, (Tnicagoj 
gimęs ir augęs lietuvis; tėvas. 
Urba, yra padėjėjas.

Urba Flovver Shoppe’j gali
ma- gauti gėlių didesnį ar ma
žesnį kiekį privačiams asme
nims, vestuvėms, krikštynoms, 
laidotuvėms ir kitokiems paren
gimams. Galima duoti orderius

atsilankius į vietą arba per te
lefoną.

Orderiai pristatoma Chicagoj 
ir jos apielinkėj. Pristato pa
tys kvietkines vedėjai arba, 
jei kostumeriai nori, orderiai 
pasiunčiama telegrama. Kviet- 
kine stropiai rūpinasi išpildy- 
ti užsakymus pageidaujamu4 lai
ku.

ve-

Kainos prieinamos. Tačiau 
tuo ar kitų metų laikotarpiu 
gelių auginimas ir užlaikymas 
yra lengvesnis ar sunkesnis, 
todėl ir jų kainos esti žemes-

STELLA SHATTIENĖ

patyrimas 
mylimiausia

tėvas, Juo 
yra vienas senųjų 

Amerikon

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Lietuviškos Tautiškos Kapinės. 
Lotų savininkų ir dr-jų atstovų visuo
tinas metinis susirinkimas įvyks sep- 
tintadieny sausio 21 d., 1934 m. Lie
tuvių Auditorijos svetainėje, 3133 S. 
Halsted St. 1 vai. po pietų ant pir
mų lubų. Jūsų atsilankymas j susi
rinkimą būtinai reikalingas, apsvar
styti metini biznio apivartos rapor
tą ir išrinkti penkis trustisus. sekan
čiam terminui.

Sekr. J. Zalatoris.

CLftSSIFIEDflDS ]

sekančia savaite pasibaigs 
įstojimo laikas

Gerokam skaičiui lietuvaičių 
užsiregistravus į “MIS'S NAU
JI EN OS’ ’ kontestą—išrink i m u i 
gražiausios ir populiariausios 
1 i ė t u v a i t ėš, simbolizavimui 
“Naujienų”—to - dienraščio 20- 
tų sukaktuvių iškilmėse; regis
tracijos laikas sutrumpinamas 
ir sekančią savaitę jis pasibaigs.

Nuo šeštadienio, tai yra ry
tojaus, “Naujienos” pradės 
talpinti fotografijas tų lietuvai

Prisirašykitc i motą apniki

, TEL. LAFAYBTTE 1083

2608 West 47th St

S* L, A. 63 kp. rengia vakarų sve
tainėje adresu 1200 E. 93rd ir Wood- 
lawn Avė, nedėlioj, sausio 21 d. 1934. 
Pradžia 5:30 vai. vak. 
y patai, 
veltui.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj metinis susirinkimas įvyks 
sausio 21 d. 1934 m. Jono Garbužio 
svetainėj, 3749 S. Halsted St. 1 vai. 
po pietų. Visi nariai turite būti 
ant mįtingo, nes bus ir kiti svarbus 
reikalai svarstomi, kurie tapo palikti 
ant metinio susirinkimo Apart to 
prašome užsimokėti užsilikusias dvie
jų mirusių narių duokles ir mėnesi
nes pasilikusias duokles. Prašome 
atsivesti nauju narių dėl prisirašymo 
i kliubą.

W. Didžiulis, prot. raŠt.

Įžanga 25c.
Užkandžiai bus duodami 
Visus kviečia Komisija.

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 
mandagiai.

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $G.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Grundy Mining Co., Cedarcrest 2011

jums

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, III

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAI 
UMUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai modemiš
ki veidrodžiai ir šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnas įren
gimas už $217.50. — Krautuvėms 
fixčeriai dėl kiekvienos vietos. Mes 
išmainome. Ant lengvų išlygų. — 
Didžiausias pasirinkimas Chicagoje.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroel710

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI patyrė shearmonai 
ir pagelbininkai Pohn Iron & Steel 
Co., 1911 N. Laramie Avė.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

NĮILDA
■ ■ ■ THE ATRE ■■ 
31-ma ir South Halsted St.

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED ST. 

(Vienintelė užeiga Bridgeporto 
ant antrų lubų)

Alus 10c., kiti gėrimai pasirenkant 
nuo 15c. ir augštyn.. Sandwichiai 

Pilni pietus pagal užsaky- 
SUey ir Steakas yra musų 

Specialybė.
kas dieną ir vakarais. 

Tel. Yards 6383.
__ ,x-.._________________

REIKALINGI du vyrai dirbti ant 
ūkės be mokesčio, tiktai kambarys, 
valgis ir užlaikymas. Rašykite Box 
71, Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Chicago. III.

po 10c.
ma. Shop

«

Atdara

Help Wanted—Female 
Darbių^^^

REIKALINGOS dainininkės ir ar
monikos grojikes, linksmintojos. 
Pete’s Original Beer Garden, 8258 
Emerald Avė.. Vincennes 8427.

ANGLIS
Daug šilumos. Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Band — Lump
— Egg — Nut — $6.00. Mine Run
— $5.75.

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namu darbo. Geri namai, turi 
gyventi ant vietos. Geri žmones, 
p-era mokestis, 5031 N. Springfield 
Avė. Tel. Juniper 5796.

REIKALINGA augusi moteris de
monstravimui į herb (žolių) krautu
ve. 4245 Archer Avė.

RAMOVA
■ ■THEATREll

351 h ir So. Halsted Street
1,-------------------------

Sausio 19 ir 20

“Master of Men”

Furnished Rooms
RENDAI švarus kambarys dėl vie

no žmogaus. PijžfUs, gali valgį pa
sigaminti. Kreipkitės 3236 South 
Emerald Avė. (2-ros lubos).

Business Chances 
z Pardavimui Bizniai

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

' ?122 W. 63 St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, daug metų biznis išdirbtas. Nė
ra kitų bučemių per 3 blokus. 246 
So. 13th Avenue, Maywood, III.

SALIUNAS ant pardavimo, lietu
vių apielinkėj, 4547 So. Ashland 
Avė., Tel. Yards 3635.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, pigiai. Joe Bush, 5200 South 
Union Avė.

Sausio 19 ir 20

parapijos su JACK HOLT, FAY WRAY

Kazimiero Kapinių Koplyčioje, šeštadieny, sausio 20 d., 8:15 
vai. ryte Dievo Apveizdos parapijos bažnyčioj atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o iŠ ten visi giminės, draugai 
ir pažįstami važiuos j šv. Kazimiero Kapines atiduoti paskutinj 
patarnavimą. , . Z . ..f

ni

i nes ar aukštesnės. Tam tikru 
sezonu4 kai kurių gėlių ypatin
gai sunku gauti, kitų vėl leng
va.

Kostumeriai pp. Urbų kviet- 
kinėj gali pasirinkti įvairaus 
rašto vainikų ir pintinių. Yra 
paties vedėjo rašto (design) 
modeliai, kaip širdis, žvaigž
dės, mėnulis, vainikai ant stak
lių, etc. Toliau — platus pasi
rinkimas iš katalogų, t. y. to
kio rašto (designs), kurį su
daro stambiosios firmos,
dančios gėlių biznį plačiu ma
štabu. Taip iš paties p. Urbos, 
taip iš katalogų parinkto raš
to užsakymai išpildoma susi 
tartu laiku.

Kiek p. Urbos 
rodo — rožė yra 
lietuvių gėlė.

P-no St. Urbos 
zas Urba,
Chicagos lietuvių.
is atvyko 1890 m. iš Piplių 
caimo, Grinkiškio 
ledainių apskričio, Kauno
lybos. Kada pasiekė Chicagą, 
ietuvių bent Bridgeporte, bu
žo palyginti visai mažai. Net, 
Uiubą jis turėjo imti lenkų 
bažnyčioj, ba lietuviškos dar 
lebuVo,

Vėliau yra turėjęs pieninę 
r bučernę kartu. Tuo laiku, 
<ada jis užsidėjo kalbamą biz
nį, jei neskaityti saliunų, 
Bridgeporte kitokių lietuvių 
biznierių buvo vos keletas — 
kiek prisimena, tai Daugelavi- 
5ia, Miniotas, Vaitkus ir dai 
vienas-kitas. V. P.

Lukšo sugrąžinimo 
laikas prailgintas
Iždo sekretorius Henry Mor 

genthau Jr., ankščiau pareiš
kęs, kad sausio 17 d., yra pas
kutinė diena sugrąžinimui auk
so ir aukso certifikatų į ban 
kus, paskutinėje valandoje pa
keitė pirmesnį pareiškimą, pra
tęsdamas aukso gražinimo 
miną-—neapribotam laikui.

Sekretorius Morgenthau 
ve tik labai trumpą laiką
grąžinimu4! aukso, manydamas 
kad yra tokių, kurie turi paslė 
pę didelius brangaus metalo 
kiekius. Bet vėliau pssirodė, 
didžiumoje aukso monetas ir 
certifikatus grąžino paprasti 
žmoneliai, kurie tuos pinigus 
laike dėl sentimentalių prie
žasčių-—didžiumoje kaipo dova 
nas, etc.

-Vienok
•/<

ter

da- 
su-

“College Coach”
su DICK P0WELL, ANN DVORAK 

taipgi komedija

taipgi komedija 
su L. FAZENDA

PARSIDUODA du bizniai Alaus, 
Tavem ir Standas Willow Springs, 
prieš Tautiškas kapinės. Biznis iš
dirbtas per daug metų, priežastis 
išrandavojimo turiu perdaug biznių. 
Taipat draugystėms ir kliubams, ku
rie rengia išvažiavimus ar pikni
kus, daržų duodu veltui. Reikalui 
priėjus kreipkitės pas savininkų.

ST. SVILANIS, 
3428 So. Halsted St.

Yards 2074

PARDAVIMUI Alaus Tavem. Ge
ra vieta. Parsiduoda dėl nesutiki
mo partnerių. Pigi renda.

4314 Archer Avė.

3113 — Rudeninė bliuzka — nau
joviškom ra n ko vemti Galima siūdin
ti iš šilko arba kitOKios lengvos ma
terijos. Sukirptos niįeros 11, 13, 15 
ir 17 metu amžiaus mergaitėm.

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

NAUJIENOS Pattern Depu
1739 S. Halsted SU Chicago, III.

4'

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

kurie' turi’ $rak

M
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LISTERINE 

reffe ves
SORETHROAT

Listeiine beveik mome failai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai H 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
UŽ tuos, kurie nesiplovė, 
Laipbert Pharmacal Co-. St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

-a

j? ę.' SfWj ■

"M
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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 įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti- 
loj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams jiera bausmių už 
nelankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi- 
|os daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na-' 
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

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

CLASSIFIEDADS

Financial 
Pinansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $800 

PETRZILEK BROS. AND 
1647 W 47th St.

co.

PARDAVIMUI
TAVERN

3859 S. Emerald Avė.

RESTAURANTAS pardavimui, da
ro gera bizni arti South Water Mar- 
keto, pigi renda. Pašaukite Canal 
0536.

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj Brighton Parke

4429 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė. biznis randasi geroj apielinkėj, 
priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos, 1158 W. 59 St.

PARSIDUODA Alaus Tavem, biz
nis gerai išdirbtas, priežastis parda
vimo vienom moterims persunku.

2552 Blue Island Avė.

Rcal Estate For Sale 
Namai-žcmė Pardavimui.

PARDAVIMUI Bergenas — 4 fla- 
tu medinis namas po 4 kambarius 
kiekvienas, 
vidui toiletai. 
stovy, arti 
Kaina $1800.

TIKRAS Bergenas Marųuette Ma- 
nor arti Lietuviškos Bažnyčios ir 
Mokyklų. Karštu vandeniu apšildo
mas, medinis namas. Del informa
cijų kreipkitės 1725 W. 47th St.

Kieto medžio grindis, 
Namas labai geram 

45-tos ir Wood Sts.

PARSIDUODA nedidelis namas 2 
na gyvenimų, labai parankus arba 
mainysiu ant nedidelės ūkės.

1341 So. 48 Ct., Cicero

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
mažesnio namo. 
Štoru. 
narna.

____ ... Namas 4 flatų su 
Esu našlė, negaliu užlaikyti 
919 W. 35 St.




