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Amerika Didins
Karo Laivyną
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Karo laivynas nori 102 naujų laivų, kurių 
pastatymui norima išleisti $380,000,000
WASH1NGTON, s. 23. —Ad

ministracija mano prašyti kon
gresą šiame posėdyje paskirti 
nuo $15,000,000 iki $25,000,- 
(HM> pastatymui naujų karo lai
vų. Tai pranešė admirolas 
Standely atstovų buto laivyno 
komitetui.

A dm. Standely ragino komi
tetą priimti administracijos pa
tvirtintą Vinson bilių, kuris au
torizuoja išleisti $380,000,000 
karo laivyno didinimui ir stip
rinimui iki 1939 m.

Jei kongresas tą bilių priim
tų, tai, sakė admirolas, laivynas 
paprašys tuoj aus paskirti dar 
$15,000,000 iki $25,000,000, kad 
galima butų naujų laivų sta-

tybą pradėti prieš birželio men.
Pastaroji suma leistų pradė

ti statyti 12 torpedinių laivų, 
1,500 tonų įtalpos, du didesnius 
torpėdinius laivus, 1,800 tonų 
įtalpos ir šešias submarinas.

Kad įsigyti modernišką lai
vyną, kaip numatyta 1939 ir. 
programe, reikės pasistatyti 
dar 102 karo laivus.

Tai neskaitant tų karo laivų, 
kurie yra statomi su iš vie
šųjų darbų fondo gautais $238,- 
000,000.

Atstovų butas šiuo laiku 
svarsto paskyrimą pinigų lai
vyno išlaikymui sekamais fiska
liniais metais. Tų išlaidų nu
matoma $284,747,000.

Vokietijos naciai 
cenzuruos užsienin 
siunčiamus laiškus

LIETUVOS ŽINIOS
Tautininkų studentai 
stengias, kad Voldema
ras grįžtų į universitetą
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HAMBURG (TIS). —Visiems 
Vokietijos paštams išsiuntinėti 
slapti įsakymai atnaujinti ašt
rią cenzūrą j užsienį siunkčia 
mų laiškų. “Abejotinus” laiš
kus gali atidaryti pats paštas 
be specialio politinės policijos 
eidimo. ‘

Bus cenzūruojami ne tik iš 
Vokietijos siunčiami užsienin 
laiškai, bet ir visi, dagi kitų 
Šalių laiškai, kurie tik eina per 
Vokietiją. /

Paštas turi registruoti visus, 
kurie rašo nužiurėtinus laiš
kus, ne tik gyvenančius Vokie
tijoje, bet ir kitose šalyse.

KAUNAS.—Iš tikrų šaltinių 
teko sužinoti, kad studentų tau
tininkų korporacijos daro žy
gių humanitarinio fakulteto va
dovybėje, kad prof. Voldemar-j 
priimtų universitetan mokomo
jo personalo nariu.

Tvirtas 110 metų 
senukas

Apskritai, senukas atrodo

dėliariuomenė ir šarvuoti automobiliai patruliuoja Havanos, Kuboj, gatves, prisibijant riaušių 
;ankių prezidentų permainų. Dabar prezidentu yra nacionalistas Mendieta, kurio valdžią prezi

dentas Roose veltas pripažino.

Senato komitetas 
priėmė pinigų bilių 

su pataisomis

Japonai sakosi norį 
Jungt. Valstijų 
draugingumo

Nėra jokių rimtų nesusiprati
mų, kurių negalima butų iš
lyginti, sako užsienio ministę- 
ris ■*

Naujasis karo ministeris gen. 
Hayashi pareiškė, kad armijos 
nusistatymas yra žinomas ir 
jis nebus pakeistas.

Tečiaus laikraščiai mano, kad 
prie naujo ministerio armija 
mažiau maišysis į grynai poli
tinius reikalus.

Jungt- Valstijos pri
pažino naują Ku

bos valdžią

Paleido iš darbo 15,- 
000 CWA darbininkų

TOKIO, s. 23. —Užsienio rei
kalų ministeris Koki Hirota kal
bėdamas Japonijos seimui už
sienio reikalais, pareiškė, kad 
tarp Japonijos ir Jungt. vals
tijų nėra tokio ginčijamo klau
simo, kurį butų sunku išrišti.

Jis užtikrino, kad Japonija 
“karštai trokšta Amerikos 
draugingumo.”

Tu/ pačiu laiku jis pareiškė, 
kad reikia stebėtis tuo, kad Ru
sija pradėjo neužpelnytai kriti
kuoti Japoniją. Girdi, Japoni
jos ir Rusijos santikiai visą lai
ką buvę geri ir nebuvę jokių 
rimtų nesusipratimų. Dabar te
čiaus Rusijos nusistatyme įvy
ko netikėtų atmainų ir ji vi
sais budais pradėjo kritikuoti 
Japoniją.

Japonija, girdi, norinti palai
kyti taiką rytinėj Azijoj. Kai
po žingsnis toje linkmėje buvo 
sukūrimas Manchukuo valsty
bės. Dabar belieka tik “stabi
lizuoti” pačią Chiniją.
Japonai reikalauja suvaldyti

' ginklų žvanginimą

Japonijos seimo augštąjame 
bute grafas Firtara griežtai pa
smerkė karo propagandą ir pa
reikalavo, kad valdžia tą pro
pagandą sustabdytų.

Matyt, jo kalba buvo atkreip
ta prieš įvairius generolus, ku
rie straipsniais žurnaluose drą
siai žvangina ginklais prieš 
Ameriką ir pranašauja karą.

Atsakydamas į tą kalbą pre
mjeras Saito, pareiškė, kad jis 
pilnai pritaria grafo Futara 
nuomonei ir stversis tinkamų 
priemonių.

Prasidėjo senosios 
angliakasių unijos 

konvencija
INDIANAPOLIS, Ind., s. 23 

—Šiandie prasidėjo 33-čia dvi- 
metinė konvencija senosios an
gliakasių unijos, United Mine 
Workers of Am., kuriai vado
vauja John L. Lewis. Joje da
lyvauja apie 1,700 delegatų 
Kadangi Lewis priešininkai dau
gumoj yra pasitraukę iš unijos 
ir sutvėrę savo unijas, tai šioj 
konvencijoj aštrų susikirtimų 
nesitikima ir nėra abejonės, 
kad Lewis ir toliaus pasiliks 
vadovauti unijai

Unijos valdyba savo raporte 
prisižada kooperuoti su prezi
dentu Rooseveltu šalies atgai
vinimo darbe ir pilnai užgiriu 
NRA.

Prezidento Mendieta valdžia 
pripažinta. Atšaukė iš Kubos 
dalį karo laivų .... . _

WASHINGTON, s. 23. — Po 
šešių mėnesių delsimo, Jungt. 
Valstijos šiandie pripažino Ku
bos prezidento Carlos Mendie
ta valdžią.

Apie tai oficialiai paskelbt 
prezidentas Rooseveltas ir vals
tybės sekretorius Hull. Pačioje 
Havanoje pripažinimas buvo pa
skelbtas karo laivų sali litavi
mu šūviais.

Prezidento asmeninis atsto
vas Kuboje, Caffery, pranešė, 
kad prez. Mendietai pasisekė 
įsteigti valdžią, kurią remia Ku
bos gyventojai ir kad ji gali 
palaikyti šaly tvarką ir pildy
ti internacionalines obligacijas. 
Caffery pataps Amerikos am
basadorių, kai jis įteiks Men
uetai savo kredencialus.

CHICAGO.—Pastaromis die
nomis 15,000 CWA darbininkų 
Cook pavietė liko atleisti iš 
darbo, nes neva baigiasi ištek
liai darbininkų samdymui. Tiek 
pat atleista iš darbo ir visoje 
valstijoje. Likusiems žymiai 
sumažintos algos.

Yra žinių, kad bedarbių šel
pimo administracija Washing- 
tone ruošiasi tirti CWA veiki
mą Illinois valstjoje, nes pa
sireiškė niekime nereguliaru
mai ir net graftas.

Naciai grūmoja bau 
šia mirtimi visus 

streikierius

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana- 

< Sauja:
Apsiniaukę ir biskj Šilčiau.
Saulė teką 7:11, leidžiasi 4;-

Chautemps vėl lai 
mėjo pasitikėjimo 

balsavimą

Ragina aldermanus 
išpirkti Chicagos 

gatvekarius
CHICAGO.—Miesto tarybos 

transportacijos komitetas, kuris 
dabar svarsto prailginimą lai
ko susivienijimui gatvekarių ir 
elevatorių, susilaukė rimto pa
siūlymo, kad aldermanai panai
kintų dabartinę sutartį su gat- 
vekariais ir paskui paprašytų 
valdžios paskolos visiškai iš
pirkti gatvekarius ir elevato
rius. Abejojama betgi, kad al
dermanai tokį drąsų pasiūlymą 
priimtų.

. Mendieto valdžią jau pripa
žino Meksika, Colombia, čili ir 
San Domingo. Tikimąsi, kad ir 
kitos Pietų Amerikos valstybės 
irgi ją pripažins.

Kubos ambasadorių bus Ster- 
ling, buvęs valstybes sekreto
rius, kuris ir dabar Kubą ne
oficialiai- atstovavo Washingto- 
ne.

Tuo pačiu laiku dešimt iš 16 
Amerikos karo laivų, kurie bu
vo Kubos vandenyse, jau liko 
atšaukti. Tikimąsi, kad neuž
ilgo bus ištraukti ir visi kiti 
karo laivai.

PARYŽIUS, s. 23. — Polici
jai kaujanties su rojalistų gau
jomis, surengtose prieš valdžią 
demonstracijose, atstovų butas 
jau tretį sykį išreiškė premie- 
rui Chautemps pasitikėjimą są
ryšy su ruso Staviskio $60,000,- 
000 afera.

Apipiešė urmo 
grosernę

DRESDEN (TIS).— Prūsijos 
justicijos ministerijos eksper
tai, vadovaudami paskilbusio na
cių advokato Frank, skubiai 
ruošia naują baudžiamąjį ko
deksą, kuris sutiktų su nacių 
‘idėjomis”. Po kelių svarstymų 
kaip įstatymai turi žiūrėti j 
streikus, lokautus ii* kituos ne
sutikimus su drabininkais, jus
ticijos ministerijos oficialis or
ganas pareiškė, kad tas klausi
mas nėra svarstytinas, nes da
bartiniai pasiūlymai nėra už
tektinai toli siekiantis “toms 
piktadarybėms sustabdyti”. Rei
kia žiūrėti ne į patį streiko ti
kslą, bet į streikierių ideologi 
ją, kuri yra priešinga valstijos 
ir Vokietijos ekonominiems in
teresams. Todėl negali būti 
jokių streikų nacių Vokietijo
je. Kiekvienas streikas, lokau
tas, pasyvis priešinimasis ir net 
kurstymas prie streiko turi 
skaitytis šalies išdavimu ir tu
ri būti slopinamas mirties baus
mėmis.

WASHINGT()N, s. 23.— Se
nato bankinis ir pinigų komi
tetas 15 balsų prieš 2 priėmė 
prezidento piniginį bilių, nupi
ginantį dolerį ir suimantį auk
są. Prie biliaus tapo pridėtos 
dvi pataisos. Viena apryboja 
laiką dolerio nupiginimui, o ki
ta pataisa dolerio stabilizavimą 
paveda penkių narių tarybai. 
Originaliame biliuje laikais do
lerio devaliuacijai nėra aprybo- 
tąs, p dolerio gtabilizavimas 
pavestftB-iŽdb sekretoriui.

’ Demokratai tikisi, kad tas 
pataisas senatas atmes ir pri
ims originalį, administracijos 
pasiūlytą bilių.

2 žmonės žuvo, 22 su 
žeisti gaisre 
džiunkšapėj

Du žmonės su-
susižeidė

au
st..

MASS. TURKAS NUŽUDYTAS 
ELEKTROS KĖDĖJ

MARIJAMPOLE.—Gudelių v. 
Pilotiškių kaime gyvena 110 me
tų amžiaus senukas J. Aleksy
nas,
dar gana tvirtas, net ir jokio
mis ligomis nesiskundžia, tik 
jau neprimato ir gerokai nepri 
girdi. Apie praeities gyveni
mą senukas atsimena dar ge
rai ir dažnai kaimynams papa
sakoja įdomių senų praeities 
laikų gyvenimo įvykių. Bet pa
matęs pažįstamus, jų jau nepa
žįsta. Nešioja senukas ilgais 
senoviškais kailiniais ir amži
nai iš dideles pypkės traukia 
naminį tabaką. Senukas sako
si, kad nė nepasijutęs, kaip 
prabėgo tiek metų.

su

Iš Vilniaus statistikos

BERLYNAS, s. 23. — Hitle
rio valdžia įsakė Amerikos ad
vokatui Leo Gallagher iš Los 
Angeles apleisti Vokietiją bėgy
je 3 dienų kaipo “negeistinain 
ateiviui”. Jis buvo atvykęs 
ginti kaltinamuosius reichstago 
padegime, bet jo prie bylos 
naciai neprileido.

■■■■-■<..... ...... ........ ..

LONDONAS, s. 23— NašZ 
amerikietė Lady Straboldi, 70 
m, buvusi žmona Anglijos lor
do, liko nuteista trims mėne
siams kalėjimai! už bandymą 
apgauti.

BOSTON, Mass., s. 23.—Tur
kas Ahmed Osman, 39 m., li
ko nužudytas elektros kėdėj už 
nužudymą Norwood mieste 1932 
m. kalėdų dieną 9 metų mer
gaitės Nellie Keras.

Osman yra pirmas mahome
tonas, kuris liko nužudytas 
Mass. valstijoj.

CHICAGO.—Vienas darbinin
kas liko sužeistas ir du sumuš
ti ir suspardyti šešių plėšiką, 
kurie užpuolė urmo grosernę 
B. A. Railton Co., 363 W. Erie 
St. Iš kasos jie atmetė $4,664.

Plėšikas nušautas

Aptiekininkas Harry Star, 
1365 E. Mąrcfiiette Rd., nušovė 
vieną iš keturių negrų, kurie 
apiplėšė jo aptieką.

Apiplėšė kapines

Du kulkošvadžiais ginkluoti 
plėšikai užpuolė Mount Carmel 
kapines, Hillside ir paėmė iš 
seifo $500.

Austrija galbūt pra 
šys tautų sąjungos 

pagelbos
GENEVA, s. 23. — Oficia

liuose rateliuose kalbama, kac 
Austrija galbūt kreipsis prie 
tautų sąjungos prašydama pa
gelbos prieš Vokietijos pastan 
gas sudaryti nacių valdžią Aus 
trijoje.

Paaukojo gyvastį dėl 
kanarkų

dviejų

2 NAŠLAIČIAI UŽMUŠTI, 30 
SUŽEISTA DINAMITO 

EKSPLOZIJOJ

ANGOLA, Ind., 23. — 26 
miestai keturiuose pavietuose 
laikinai liko be elektros, dide4 
liam trokųi nušokus nuo kelio 
ir nuvertus elektros stulpą, nu
traukiant ir elektros vielas?

'/'& ’•
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RIO JANEIRO, Brazilijoj, z. 
28.—Du 17 metų berniukai liko 
užėmušti ir 30 vMkų liko su
žeisti ekšplodavūs netoli, naš- 
laicių prieglaudos buvusiame 
komerciniame sandėlyje apie 
180 tonų ’ dinamito.

r* . '.v

CHICAGO.
degė ir du sunkiai 
šokdami per langą iš trečio 
gštp name 1116 W. Adams 
kur randasi džiunkšapė.

žuvusieji miegojo kartu
keliolika kitų žmonių, kuriems, 
buvo leista apsigyventi tame 
augšte. Tai buvo benamiai be
darbiai, kurie dienos laiku už
siimdavo rinkimu elėse popierų 
ir skudurų.

Vienas iš žuvusių yra žino
mas tik kaipo “Mike”. Manoma, 
kad jo kambaryje ir kilo gais
ras iš krosnies.

Sužeistieji yra Daniel Miki- 
tak, 48 m. ir Theo. Jakubo- 
wicz,

... VILNIUS.—Nesenai Vilniuje 
išėjo statisŲkoa, duomenų apie Vilnių knyga, pav^finta-ViV 
nius skaitlinėse. Tose gana pla
čiose žiniose randame įvairių 
karakteringų Vilniaus miestui 
davinių. Tarp kito ko rašoma, 
kad per visuotinąjį gyventojų 
surašymą 1932 metais Vilniuje 
iš 182 tūkstančių gyventojų 
elektros šviesa naudojosi tik 
68 tūkstančiai, arba, beveik tik 
trečia dalis visų miesto gyven
tojų. Vandentiekiu naudojosi 
dar mažiau, net 26 tūkstančiai, 
o kanalizacija—24 tukst. Vil
niaus mieste, kaip rodo davi
niai, yra net 13 tūkstančių mo
terų daugiau negu vyrų. Tiky
bų atžvilgiu gyventojų yra 125 
tukst. katalikų, 55 tukst. žydų 
izraelitų, ir apie 28 tukst. įvai
rių kitų tikėjimų.

Gyventojų prieauglis 
Klaipėdos krašte

1 ' I

Klaipėdos

50 m.

“Raudų siena”

Cal., s.
Mrs. Jenhie McNamara, 

66 m., paaukojo savo gyvastį, 
,kad išgelbėti dvi kanarkas. Ji 
jau buvo išbėgusi iš degančio 
namo, kai atsiminė apie paukš
čius ir tuoj aus į namą sugry- 
žo, bet iš jo nebeišėjo.

NEWARK, N. J., s. 28. — 
Lindberghai atvyko automobi
liu į Newarko aerodromą, pasi
skolino lėktuvą ir abu išskrido 
nežinia kur ir nežinoma kada 
jie sugryš.

' ■

SANTA BARBARA 
—23

ROKIŠKIS.— Prieš Kalėdas 
valsčiaus buto siena “papuošta” 
50 varžytinių skelbimais, čia 
rasi ūkininkų, ąmatninkų, pirk
lių, pramonininkų ir net grapų 
Skolos rielipa virš tūkstančių 
o sustoja ant šimtelių, o daug 
ir ant dešimčių litų. Prieš 8 
metus šią sieną puošė bekonų, 
vakarų ir pramogų afišos. Da
bar ji vertinama kaip žydams 
Jeruzalės “Raudų siena”.

II ■!» —II——
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ROCKFORD, III., s. 23. — 
Miesto taryba nupigino vandenį 
20 nuoŠ. Tuo gyventojai su
taupius į metus apie $45,000.

I..................  r ,,■■■■

ROCKFORD, Ilk, s. 28. — 
Nepažystamas, gerai pasirėdęs 
žmogus, apie 60 m. amžiaus, 
nušoko nuo tilto ir prisigirdČ 
Rock upėj.

KLLAIPĖDA.
krašto statistikos biuro žinio
mis, per šių metų trečią ket
virtį buvo 220 vedybų, 741 gi
minias ir 496 mirimai, vadina
si gyventojų priaugo 245. Per
nai tuo pačiu laiku 223. žy
miai sumažėjęs vaikų mirtin
gumas. Būtent, 100 gyventojų 
tenka apie 14,0 mirusių iki 1 
metų amžiaus. Pernai to paties 
amžiaus mirusių skaičius siekė 
iki 25,0.

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 
atba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

ChiCago, II..



NAUJIENOS, Chicago, flį. ^Trečiadienis, saus. 24, 1934

korespondencijos)
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Grand Rapids, Midi.
Liūdni Nauji Metai draugams 

Lapinskams

Per
, • ♦ 
JIS
ko-

Draugams Lapinskams šie 
metai prasidėjo tikrai liūdnai. 
Gruodžio 29 d. pasimirė jų sū
nūs Andrius Lapinskas. Pasi
mirė visai jaunas, vos sulau
kęs 25 metų amžiaus.

Velionis gimė 1908 m. 
paskutinius dvejus metus 
sunkiai sirgo ir atkakliai
vojo su? mirtimi. Paliko tėve
lius, vieną brolį, tris seseris, 
dėdes, tetą, pusbrolius ir kitas 
gimines.

Sausio 2 d. jis tapo palaido
tas Lietuvių Laisvose Kapinė
se. Susirinko didelis būrys gi
minių, draugų bei pažįstamų 
atsisveikinti su velioniu bei pa
lydėti jį j amžiną atilsį. Drau
gas S. Naudžius, SLA. 60 kuo
pos narys, tiek namuose, tiek 
kapinėse pasakė atatinkamas 
kalbas.

Velionis priklausė prie SLA. 
60 kuopos. Reiškia, jis buvo 
apsirūpinęs su pomirtine.

Tenka pasakyti, jog jauna
sis Andrius Lapinskas labai 
mėgo sportą ir priklausė Lie
tuvių Atletikos Kliubiri. Prieš 
porą metų jis buvo sveikutis 
ir linksmas: jis dalyvaudavo 
parengimuose ir svajojo apie 
ateitį, 
paguldė 
jam jau 
kelti.

Mirtis
no vos pražydusią 
;ailisi ne vien tik tėvai bei ar- 
.imi giminės, bet taip 
draugai ir pažįstami.

Tegul jam būna lengva 
čalies žemelė!

— J. Jankauskas.

gražiai padainavo ir padekla
mavo. Vėliau buvome pakviesti 
prie vakarienės, kurią šauniai 
pagamino . musų kliubietės.

Baigiant vakarienę, .pirminin
kas F. Laucaitis paprašė visų 
susirinkusių dalyvauti vakarė
lio pamarginime: kiekvienas tu
rėjo pasakyti atba trumpą kal
bą, arba padainuoti, arba par 
deklamuoti. Visa tai praėjo la
bai gyvai ir linksniai? Paga
lios, visi sustojo ir sudainavo 
Lietuvos himną.

Tačiau pasilinksminimas pa
sibaigė tik anksti rytą. Kai pra
dėjome skirstytis, tai gaidžiai, 
tur būt, jau trečią kartą giedo
jo. Tai taip mes pasitikome 
Naujus Metus. Aš nuo savęs 
linkiu visiems ūkininkams kuo 
laimingiausių Naujų Metų. 
Ypač linkiu, kad jie produktus 
galėtų daug brangiau parduoti 
ir todėl nereikėtų dykai dirbti. 
Raginu taip pat kliubiečius už
sirašyti “Naujienas” kaipo kliu
bo organą. Tada mes galėsime 
jose apie savo reikalus rašyti 
bei juos svarstyti.

Oras pas mus gana gražus,— 
nėra sniego, bet pusėtinai

—Jūsų E.
šal

ta.

Kenora, Ont 
Canada

Bet negailestinga liga 
jį j lovą, iš kurios 

lemta atsi-nebebuvo

išplėšė iš musų tar- 
gyvastį. Jo

pat

šios

Allegan, Mich..
Iš ūkininkų gyveninio

is musų kolonijos beveik jo
kių žinių nesimato. Daugelis 
gali manyti, jog čia visai nėra 
lietuvių. Tačiau taip manyti 
butų klaida. Tarp Gobies ir 
Allegan randasi apie 20 lietu
vių ūkininkų. Daugumoje jie 
visi gyvena pasiturinčiai. Kai 
kurie jų ūkininkauja jau dau
giau nei 10 metų.

žinoma, ūkininkams veikti 
kur kas sunkiau, negu miestie
čiams. Pirmiausiai jie gyvena 
išsisklaidę, tad susirinkti nėra 
paranku. Tačiau, turint gerus 
norus, visgi galima veikti. Ligi 
šiol organizavimosi srityje ma
žai kas tebuvo daroma. Bet kai 
atsirado vienas kitas veiklesnis 
ūkininkas, tai tuoj tapo sukur
tas Sąyitarpinės Pašalpos Kliu- 
bas.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
toks kliubas yra būtinai reika
lingas. Jo tikslas yra sušelpti 
narius, kuriuos ištinka vieno
kia ar kitokia nelaimė. Kaip 
yra sakoma, niekas kontrakto 
nėra pasidaręs, tad susirgti bi- 
le kada gali. Tame 
kliubas susirgusiam 
Ii daug pagelbėti.

Kliubo nauda dar
sibaigia. Ūkininkams reikalin
ga yra kartas nuo karto susi
tikti, pasikalbėti apie savo rei
kalus, pasilinksminti ir vieni 
antrus geriau pažinti. Kliubo 
nariams kaip tik ir yra sutei
kiamos tos progos.

Sekamas kliubo susirinkimr.s 
įvyks vasario mėnesio pirmų 
nedėldienį pas ūkininkų Buroką. 
Turiu priminti, kad kliubas tu
ri jau čarterį. Nario duoklės 
yra labai mažos

atsitikime 
nariui ga-

tuo nepa-

Atsakymas į Antano korespon
denciją tilpusią “Keleivio” 
No. 51-me.

ko
pa- 
pa
pa

Winnipegiečiai, kairieji dar
bininkai, per “Darbininkų Žo
dį” (iš 1 d. gruodžio 1933 m.) 
parašė apie mane: kam aš siun
čiau “Naujienoms” atsišauki
mą ; Kanados lietuvius, kad jie 
paremtų Juozo Janušausko skri
dimą iš Amerikos į Kauną.

Mu‘sų kempėj esąs žinomas 
ginčų meistras, perskaitęs “Dar
bininkų Žodį”, rašo ilgą 
respondenciją apie mane ir 
siunčia ją į Toronto savo 
žįstamam, prašydamas, kad
starasis tą jo korespondenciją 
įerrašytų ir pasiųstų “Kelei

viui”. O sumetimas yra, kad 
“Keleivio” redakcija manytų, 
jogei iš tikrųjų koresponden
cija apie mane buvo parašy
ta Toronto’j.

Po to gal praslinko savaite 
laiko. Prieš pat Kalėdas musų 
kempės ginčų meistras pradė
jo girtis, ’kad jis gavęs iš sa
vo pažįstamo Torontiečio laiš
ką ir kartu kokį tai nuorašą 
ir ištraukas, kur sakoma, jo
gei jo prašymas išpildytas ir 
jau pasiųstas “Keleiviui”, žmo
gelis džiaugiasi mums visiems, 
kiek tik lietuvių kempėj yra, 
kad jau “bus, tai bus 'Kelei
vy’ korespondencija iš Toron
to, parašyta apie Martinonį”. 
Ir dar pasisako: kada tik, gir
di, aš paprašau tą savo pažį
stamą Torontietj parašyti apie 
Winnipego lietuvius ir jų drau
gijas, jis visuomet mano pra
šymą išpildo.

čia tenka pastebėti, kad tas 
asmuo iš Toronto jau ne kar
tą apie Winnipego lietuvius ir 
jų draugijas yra rašęs, nors vi
sai neapsipažinęs su Winnipe- 
?u ir nepažindamas Winnipe- 
;o lietuvių.

Na, ir pasirodo “Keleivio” 
51-me numery laukiama kores
pondencija, kurioj tūlas “An
tanas” plusta mano asmenį.

Vėliau musų kempės lietu
kui' pradėjo krėsti juokus iš 
ginčų meistro. Esą, tau dabar 
.erai, kai tu suradai Toronto’! 
iž save mažesnį, kuris, matyt, 
avęs dar gerai nepažįsta. O 

;eigu pažintų, tai atsikratytų
tik 10 cen- taip i pat, kaip; kad Winnipegie- 

tn, pey mėnesį. Įstojimas taip čiai lietuviai pašalino tavę, Iš 
pat1 visai mažas. Kliubas jau visą draugiją - 
turi 16 narių, į šiandie tas žmogelis užsigi-

Naujų Metų vakare turėjome na, sakytum bažijasi, kad to 
mitingą ir šeimynišką vakarėlį slapuko Antano, (kuris plusta 
pas užninką J. Stakėną. Pir- maneper “Kelefvį”, vieai ne
minusiai jaunoji karta labai pažįstąs. Korespoudendją, .gir-

i K ' C-./* J r-' Si

di, rašęs apie mane visai ki
tam asmeniui... Iš to galima 
cpręsti, kad jie keli yra tokie. 
Bet ar galima tokiu žmogum 
ikėti?

Pažymėtina, kad tas žmogus, 
kuris yra dabar musų 'kem
pėj, jau ne kartą mėgino pul
ti mane ir kitus Winnipego 
lietuvius ir jų draugijas per 
spaudą, pasirašydamas įvairiais 
slapyvardžiais. Už tai Winnipe- 
go lietuviai ir visos jų drau
gijos pašalino jį iš organiza
cijų, ir dabar jos neturi nieko 
bendra su juo.

Bet grįšiu ppe “Antano” ko
respondencijos. Jisai primena 
Toronto?j leidžiamą komunisti
nį “Darbininkų žodį”, busią 
“Socialdemokratai ne kartą 
šaukė < darbininkus į bendrą 
frontą kovai prieš fašizmą. Bet 
pasirodo, jogei jie tą darė tik 
tifo tiksld, kad prisiplakti prie 
darbininkų, o paskiau varyti 
tarp jų socialfašistinį darbą”, 
ir tl. '

Toliau slaptasis Antanas sa
ko: iš to, esą, galima supras
ti, kad Winriipege randasi so
cialistų kuopa, kuri ruošėsi su 
daryti bendrą frontą su komu
nistais kovai prieš fašizmą. 
Bet, girdi, burbulas buvo pu
čiamas vieno asmens visų so 
cialistų vardu. “'Antanas” taip
gi nori nurodyti, kad buvo 
sveikinamas ką tik gimęs “Dar
bininkų žodis”. Ir viską verčia 
ant vieno Jono Martinonio.

čia paaiškinsiu “Antanui”, 
kad jis žinotų, kaip tikrai bu
vo. Winnipege esama nemažai 
socialistų. Tai yra faktas. Ir 
Winnipege jau seniai, dar 1931 
m., tapo iškelta mintis (per 
“Keleivį”) apie organizavimą 
socialistų kuopos. Bet dėl* tiilų 
aplinkybių sumanymas atidėta 
tolimesniam laikui. Apie tai 
rašiau 1932 m. per “Naujie
nas” ir ten plačiai aiškinau, 
dėl kokių priežasčių atidėta. 
Taipgi ir Winnipego Lietuvių 
Kultūros Draugija aiškino kie
no kaltės dėliai tda vieką# įvy
ko. D tai vis dėr*Jo!i'& ?iovo- 
grodskio kaltės^

Dabar apie tai, kad buvo 
sveikintas 1932 m. ką tik pra
dėtas leisti “Darbininkų žodis”. 
Tai teisybe. Bet buvo sveikin
tas ne vieno asmens, kaip kad 
Antanas sako. Tame sveikini
me yra kokių 15 socialistų pa
rašai. Ir dar yra nurodyta, ka
la visa tai atsitiko.

Tačiau tuose metuose aš jau 
nuo gegužės mėnesio 5 d. ap- 
leidžiau Winnipegą ir iki šio 
laiko negyvenu Winnipege. Gy
venu Ontario provincijoj. Tik 
1933 m. liepos mėnesį buvau 
Winnipege sustojęs apie savai
tę laiko ir teiravaus, kaip ten 
iš tikrųjų buvo ir kiek para
šų padėta po pasveikinimu. Tą 
sykį aiškiai man pasakė, kad 
15 parašų.

Nors prieš tai nieko neturiu 
ir nekritikuoju jų už tai, kad 
jie sveikino, bet kam tas sla
pukas Antanas tvirtina, jog ten 
buvęs tik mano vieno parašas ? 
Juk aš tuo laiku, kada sveiki
nimas siųsta, nė Winnipege ne
begyvenau.

Tai, mat, kokia to “Anta
no” teisybė!

Slaptasis Antanas nuduoda 
esąs Torontietis. Bet sako, kad 
jis labai gerai pažįstąs Winni- 
pego lietuvius ir visus politi
kierius ir veikėjus. Bet gyven
damas už kelių šimtų mylių 
vargiai jis gali žinoti kas de
dasi Winnipege. Rodosi, kad 
jis turėtų sarmatytis taip per 
akis meluoti.

Aš gerai pamępu tuos To- 
rontiečius, kurie daug ką ra
šė apie Winnipegą. Ir žinau, 
kad jie ne tik nėra buvę Win- 
nipege, bet žinau taipgi, kad 
jie bepažįsta ne vieno socia
listo Čia, nė kitų asmenų. Dar 
ir to žmogelio * asmeniškai ne
pažįstate,, kuris jums teikia nie
kuo nepamatuotas žinias per 
laiškus; .0 jus jau ne karią,, 
nieko nežinodami, per “Kelei
vį” rašėte apie Winnipego Lie- 
tuvįų Kultūros Draugiją la»' 
negražiai

Koks gi skirtumas tarp To, 
ronto ir Winnipego Lietuvių 
Kultūros Draugijų ? Kaip To
ronto pažangus lietuviai suor
ganizavo kultūros draugiją, 
taip ir Winnipęgo lietuviai tą. 
patį padarė.

Gal tik tiek yra skirtumo, 
kad 'Winnipege Kultūros Drau
giją suorganizavo liaudininkas 
drg. V. Dvylis. Jus Torontie- 
čiai imate informacijas iš *to 
žmogaus, kuris turi asmeniško 
piktumo ant kai kurių Winni- 
pego Kultūros Draugijos na
rių. O jis pyksta todėl, kad jo 
nepriima kultūros Draugi jon 
tol, kol jis neatšauks visų tų 
šmeižtų, kuriuos parašė per 
“Keleivį”. •

Kolei kas pasirodo, i kad Win- 
nipego Kultūros Draugija ir 
šiandie gerai gyvuoja ir, sako, 
auganti nariais, (kadangi jos 
nariai moka su s lietuviais su
gyventi ir ją tinkamai vesti, 
O Torontiečiai, bešmeiždami 
kitus, nustoja ir narių, kaip 
kad patys dabar “Keleivy” ra
šo, kad jau eina prie mirties. 
Tai yra labai apgailėtina.

I

Pamenu gerai dar, kaip To* 
rontiečiai, kurie sakosi daug ži
ną apie Winnipego lietuvius, 
praėjusią žiemą per “Keleivį” 
daug rašė apie K. Beniušį. ži
noma, čia jau ne mano reb 
kalas ir aš to reikalo asmeniš
kai nebuvau paliestas. Bet ka
da buvau Winnipege vasaros 
laiku, tai pašaipiuos draugijos 
susirinkime susitikau ir Kazį 
Beniušį. Klausiau jo apie tai, 
ką Torontiečiai rašė per “Ke
leivį” apie jį.

K. BeniušLs “dėkavo” Toron- 
tiečiams lietuviams u*ž parašy
tus melus. Sakė, vėliau buvęs 
areštuotas, bet kada paaiški
nęs policijai, jogei Torontie
čiai, nieko nežinodami, skleid
žia nepamatuotas žinias, tai 
policija paleido i#'4 visai jį iš
teisino. Ir jeigu-įtąi yra teisy- 
be, tat labai - blogai daro To- 
rontiečiai rašydami spaudai,'■— 
neištyrą rašomo dalyko tikru
mo. šitaip elgdamiesi, jie i pa
tys save kompromituoja ir že
mina lietuvių vardą.

čia jau4,' žinoma, redakcijos 
ne vienos negalima kaltinti, 
nes redakcijos nėg’ali žinoti, 
kas tame ar kitame mieste de
dasi, ar atsiunčiamos joms ži
nios! . yra teisingos, ar netei 
singos. ■

Toliau, aš manau, kad To
ron tiečiams yra gerai žinoma 
p-nia Jokubynienė kaip apsi 
švietusi moteris. Ji yra apra
šiusi “Naujienose” kelionės 
įspūdžius iš Toronto į Chica- 
gą ir atgal, o taipgi apie* bu-, 
vusią Chicagoj pasaulinę paro
dą. žinoma, bu’vo. įdomu pasi
skaityti jos aprašymo. Bet To
ronto korespondentui pavyko ir 
p-nią Jokųbynienę paniekinti 
— tik už tai, kad vieną kartą 
ji nepaklausiusi jo diktavimo 
ir negiedojusi chore taip, kaip 
jis norėjęs.

O, žinote, j “Keleivį” jau ne
drįsta jis rašyti, ^kadangi gy 
vena tame pačiame mieste, km 
p-nia Jokubynienė gyvena. Na, 
tai sumanė nors. ląjišką prisių 
sti į musų, kempę,/ir rašo tam 
žmogeliui, kurs yrą musų kem
pėj, o tas gavęs - tą nonsensų 
laišką skaito vitfieftiš... Na, ar 
yi*a gražu taip daryti?

Regis, esate . ^ocialistai ii 
“Keleivio” korespondentai. Bet 
kodėl skpstotūs po įvairiais 
slapyvardžiais?? Jeigu teisybę 
rašytumčt spaudai, tai nerei
kėtų slapstytis.

Gal būt, kad man nereikėtų 
tokiems
deniams ir ginčų meistrui at
sakinėti, ir toliau. į tokias po
lemikas 
kreipsiu dėmesio • ir neatsaki
nėsiu.. • ? >

Antanas vėl sako, kad aš suj 
TOronto lietuvių. draugijos “Dar
bininkų žodžio” leklėjais tarwK 
si,, k$p čia. reiklų sudaryti

nė tartis su to laikraščio lei
dėjais.

O kad VVinnipegiečiai sočia 
listai ieško būdų atsispirimui 
prieš fašistus, tai tame rimtai 
galvojąs darbininkas irgi nie 
ko blogo neras.

Man būvant Winnipege 1932 
m., gegulės mėnesio 3 d. buvo 
šaukiamas Winnipego ir apie- 
linkes I lietuvių bedarbių mitin
gas. Tame mitinge iškelta daug 
klausimų, kurie liečia darbinin- 
<kų 'reikalus.

Tarp kitko pav. buvo svar
styta atsiklausimas lietuvių be 
dal’bių į į Lietuvos konsulą. Mat, 
kai kuriems bedarbiams teko 
kreiptis į valdžią ir prašyti pa
šalpos. Norsrtfž tą pašalpą be
darbiams reikėjo atidirbti, ta
čiau vis viena, jei kuris bedar
bis nėra išbuvęs šaly penkių 
metų, tai Kanados vajdžia bu
vo pradėjusi tokius deportuo
ti. 'Buvo net tokių atsitikimu, 
kad kartais > bedarbis nueina- į 
paskirtą \Vietą pašalpos prašy
ti, o raštininkąs paduoda dru- 
kuotą i (spausdintą) kortelę ir 
sako: - pasirašykit. Bedarbis, 
nieko neklausinedamas, ima ir 
pasirašo, tikėdamasi gauti pa
šalpos. Bet už kiek laiko, užuot 
gauti pašalpos, jis gauna imi
gracijos viršininkų • pakvietimą 
atsilankyti į jų skyrių, kad su
daryti dokumentus, nes jau 
grąžins bedarbį ten, iš kur jis 
yra atvažiavęs.

Aš manau4, kad apie tai ge
rai žino ii’ Antanas. Tai ot ta
me susirinkime gegužės mėn. 
3 d. 1932 m. diskusavome ir 
šį klausimą. Vėliau bedarbiai 
išrinko kelis lietuvius ir mane 
jų tarpe, kad parašytųmėm at- 
siklausimą tuo reikalu Lietu
vių konsulatui New Yorke. Tai 
ir buvo padaryta. Gavome iš 
konsulato ir atsakymą su pa
aiškinimu apie įvairius reika
lus ir teises esančių Kanadoj 
bedarbių.

Vėliau kalbamame susirinki
me buvo dar.; diskusuojami ki
tokie klausimai, ir kairieji dar
bininkai iškėlė klausimą, kaip 
sudaryti bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą. Gan daug dis- 
kusuota šiuo ’ klausimu, ir apie 
bendrą frontą kalbėjo dauge
lis iš socialistų pusės. Bet nė 
vieni, nė kiti nepajėgė susi
tarti, ba viėni statė savo rei
kalavimus, kiti savo, o nusi
leisti nenorėjo.

Paieškomi:
■ 1 ' ■ ’k

ADOMAVIČIUS, Ignas, kilęs 
iš Lužiškių km., žeižmarių v., 
Trakų apskr., Juozo sūnūs, 
Amerikon atvykęs 1911 me
tais.

BALČIUS, Jonas, kilęs iš Ra
seinių apskr., gyvenęs Bosto
ne, Pittsburghe ir kituose mie
stuose (10-855).

KfliKUTIS, Antanas, kilęs iš 
šilėnų-Krepštų km., Kuršėnų 
v., Šiaulių apskr. iki 1924 n . 
gyvenęs Cambridge, Mass., da
bar neva Brooklyn, N. Y. (10- 
1863).

VYŠNIAUSKAS, Jonas, Juo
zo ir Elžbietos Vyšniauskų sū
nūs, kilęs iš Veiverių valšč., 
Amerikon atvykęs prieš 30 m., 
gyvenęs Bostone (10-1877).

DEGUTIS, Vincas, Mykolo ir 
Ievos sūnūs, kilęs iš Pilviškių 
valšč., gyvenęs Scranton, Pa.

ŠVELNYS, Petras, kilęs iš 
Juškakaimio, Slavikų v., šakių 
apskr., gyvenęs Waterbury, 
Conn.

RUTKA, Juozas, kilęs iš Ši- 
lavoto-Klebiškio v., Marijampo
lės apskr., gyvenęs Rosemont, 
W. Va.

BAGDONAVIČIUS, Juozas, 
kilęs iš Panevėžiu4ko-Babtų pa- 
rap., gyvenęs Odesoje, dirbęs 
laivuose, neva gyvenęs Vašing
tone ir New Yorke.

ČEPINSKAS, Mykolas, gy
venęs Brooklyn, N. Y., dirbęs 
vagonų taisymo dirbtuvėse, pa
sivadinęs Šulcu.

BUDRIKAS-KLIMAVIČIUS, 
Feliksas, gyvenęs Bostone.

ALEKSANDRAVIČIUS, Pet
ras, Juozo ir Liudvikos šafra- 
naitės sūnūs, Amerikoje gyve
nąs apie 34 metus.

BAKŠYS, Antanas, Igno sū
nūs, kilęs iš Skominų vk., Pa- 
baiško v., Ukmergės apskr.,

Amerikon atvykęs 1921 m., gy
venęs »New Britain, Stamford 
ir Hartford, Conn. miestuose.

ČEŠKEVIČIUS, Juozas, Jono 
sūnūs, kilęs iš Patašinės km., 
Veiverių v.

DILG1NAS-DILGINAITIS, 
Augustinas, kilęs iš Egliniukių 
k., Veiverių v. (sodžio) v., Vil
kaviškio apskr., gyvenęs Cam- 
bria apskrity, Pennsylvanijoje, 
dirbęs Mountaindale ar Martin- 
dale kasyklose.

GAPŠIAI, Vincas, Dominikas 
ir Teklė, gyvenę Minneapolis, 
Minn., Utica, N. Y. ir Chicago, 
III.

JASMONTAS, Jurgis, kilęs 
iš Vilniaus miesto, gyv. Harri- 
son, N. J.

JACKEVIČIUS, Jeronimas, 
gyvenęs Bostono ir Newark, 
N. J.

KURAS, Juozas, kilęs iš Ry 
giškių km., Griškabūdžio vals., 
šakių apskr., gyvenęs Hoboken. 
N. J.

KUNICKAS, Jeronimas, gy
venęs Mahanoy City, Pa.

KLYKUNAS, Povilas, kilęs 
iš Ramygalos apylinkių, Ame
rikon atvykęs tuoj po rtfsų-ja- 
ponų karo (10-1894).

IEŠKOMIEJI arba apie juos 
ką žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į

CONSULATE GENERAL 
QF L1THUANIA, 

11 Waverly Place East, 
New York, N. Y. 

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas.

Garsinkitės Naujienose

P NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 

, iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
|| nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 We«t 14th St. *
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuOta iš išmalevęta. — ‘ 

' Masažą! — Chiropodistai. — Atdara ..diena ir naktį. ?
Moterų diena seredpmis. ...

SVVIMMING POOL ; -PEtONE CANAL 9560 -

slaptiems korespon-

ir prasimanymus ne

čiantį; fašizmą. ; gi čia yra 
teisybė? Nes aš dįfene Toron 
to’j neesu buvęs* tai negalėjau

Aš apie Toronto nie- 
nežinau, ,ar jie

Taigi dabar Winnipego .kai
rieji per “Darbininkų žodį” ir 
kritikiroja mane, sakydami: 
žiūrėkit, musų bendra-frentinis 
visa gerkle šaukia per “Nau
jienas”, kad padėti Grigaičiui 
jo vedamo j kampanijoj už pa
siuntimą lakūno į Lietuvą! 
Prieš tą “kritiką” aš nieko ne
turiu, ba žinau, kad jie tam 
darbui yra ; griežtai priešingi.

' • ■ !' . ' ■ 1 V
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Bet žiūrėkime ką sako sla
pyvardžio Antanas baigdamas 
korespondenciją “Keleivy”. Esą, 
Toronto lietuviai socialistai su 
tuo nieko bendra neturėjo ir 
neturi
ko nežinau 
turėjo ar neturėjo pasitarimų 
apie bendrą frontą prieš fašiz
mą. Tačiau iš korespondenci
jos matyti, kad Antano nuo
mone yra, jogei jam verčiau 
tartis su fašistais, nė kad su 
kairiaisiais darbininkais.
i Vienok mes, kaip vieni, taip 

kili esame darbininkai ir ma
tome kas atsitiko Vokietijoj, 
kai darbininkai negalėjo susi
tarti. Kada socialdemokratai 
darė protesto demonstracijas 
prieš hitlerininkus, tai vadina
mi kairieji darbininkaf sočiai- ; 
demokratams nepadėjo. Kada. 
vėl kairieji darbininkai darė 
demonstracijas, tai socialistai 
neprisidėjo. Dabar gi žinome, 
kad. iš to pasinaudojo' hitleri
ninkai. Ir lietuviška patarlė sa
ko: kada du pešasi, tai trečias 
•kišenes kyąusto. |*

Tat mano nuomone yra, kad 
reikia jau !iš anksto galvoti ir . 
ieškoti priemenių apsigynimui 
nuo rfašiamo^ į;

, — Jonas Martiuonia.
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Radio Inventoriaus
IŠPARDAVIMAS

TŪBŲ CROSLEY

TŪBŲ PHILCO

TŪBŲ STEWART WARNER

TŪBŲ FADA

’29.50 
39.50 
*29.50 
*29.50

Nauji Radios 1934 m. Modeliai.
Garantuoti. Ant Išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

WCFL, 970 kil. Gražus Lietuvių Radio programas Nedė
liomis nuo 1 iki 2 vai po pietų duodamas 

BUDRIKO KRAUTUVES.

WISSIG,Daktaras
Kapitonas 1HHI HHF Specialistas ii 

Pasauliniame karo Įy Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRIJIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciallškai gydo ligas pilvo, įplauSių ir piulės, ųšnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reurųatiziųa, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas, Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja nėr daugelį metų ir išgydė 
tukptančius 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. K , . .
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel, Cravford 5573
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ATIDOS!

ATIDARYMĄ

Mes esame tiesioginiai dastatinėtojai dėl
NATIONAL DISTILLERY PRODUCTS

SYNOPSIS

THEATRE
35th

Sausio 24, 25

Word Changes
Adresas
Amžius SvorisPAUL MUNI

Sausio 26, 27

Take a Chance Plaukų spalva
SHARPS and FLATS

Sausio 28

Parašas

THE TWO ORPHANS

THEATRE
31-ma ir South Halsted St.

BUKIMO YA
SPELL NE.VS.R 

\MVTH A SVAALL

Akių spalva

Užsiėmimas

JAMES DUNN ir kiti 
taipgi komedija

šokiais
Komi- 
paren- 
gražių
Anna

y vr be.
NEYeY 'LfiBOVeAVE, 

SUS! BETTtre
l ’SCAJ&'E.
I\ I &OTTE.R.
\ VJRVVE. OUT W 
\INMITATVOM&'.

Mes užlaikome pilną pasirinkimą impor
tuotą ir šios šalies vynų ir likerių ir par
duodame nepaprastai žemomis kainomis
Mes kviečiame atsilankyti į musų ištai
gą ir susipažinti su mumis.

arrived 
Kaunas. 
wealthy 

whc»

Halsted Street

S \ TA C W YOU EAfcHT 
CAFčE ABOUT THE J

IIME.A \b THE53E. jffl 
ANYTHIHG- EL&E Y 
YOUR, LATTLE. HERRT 
k X>ES\RE_S ,TE6S?.

- gumos užkulnis 
kaunter pakStai ir back
- platus, nevaržantis vir- 
pusiau dumplinis priekis.

Sausio 24, 25
Goodbye Love
su CHARLIE RUGLES, 

VERREE TEASDALE 
taipgi komedija

cast is, as follows:
J. JONAITIS: V. Tarųturi. K B šokiai vi- 

patenkina svečius savo 
draugiškumu ir užkan- 
0 vasario 3-čioje dar

This Sunday, the twenty- 
eighth, at St. Agnės Audito
rium, at Rockwell and Archer, 
at 5 p. m., Pirmyn chorus will 
present Benedict’s Pickles, or 
“Agurkai’’, as they are more 
familiarly known. We suspect 
that you might have already

Greičiausia Kelione į Lietuvą
: BREMEN

įdomus šokių vaka 
ras Kultūros Rate

lio būrelio

Lietuvių Jaunimo 
Draugija

Tarp Chicagos 
Lietuvių

WEST TH1RTY FIRST 
STATE BANK 

31-ma gatvė prie Wallace Street

Saugios Pasidėjimui Skrynutės $3.00 
ir daugiaus.

Sausio 26,27
Heli and High 

Water”

Šiuomi įstoju į “MISS NAUJIENOS1’ KONTESTĄ. 
Prisiunčiu savo fotografijų. Sutinku prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų nurodymų.

511 S. Paulina St.
Valandos 8 iki 6—Ketv. ir Sub 

iki 8:30 vai. vakare.

G-ET THE tX>EA9 
F»EFBHAP5> THtS» 
SCHEtAE VBUU 
bAEET V41TH 
SUCCE.SS AFTEVfe 

SO PAAtAY 
FA\LAJVžES\V4E C Art 
OHUY \NAVT AHt> 
HOFE'. MEAH\NH\LE, 
VI HAT HAS BECObĄE.

OF THE 
PEE&\STEHT 

tAAHAGER.

Šį vakarą didelis 
kontestas

Vyrai! Štai Yra Dar
biniai Čebatai, Kurie 
Ištikrųjų Yra Tvirti!

Nustebinantis Bargcnas

Jums nebereikia ilgiaus daryti skirtumą. Depositai šiame 
Banke yra garantuoti kaip reikalauja 1933 inetų Banki

nis Aktas

tiktai vienai dienai

“Havana Widows’
su JOAN BLONDELL ir kitais

ATIDOS!
Prieš pirkimą likerių 

pas Bridgeport Liąuor 
Co., Ine., 3265-7 South 
Halsted St. kreipkitės 
prie savo viengenčio ir 
draufio — Stanley Dan- 
brauskas, (kuris jums 
pardavinėja cigarus ir 
cigaretus) jis suteiks 
jums teisingą patarna
vimą.
Thi8 advertinomont is not intended to offer 
whiHkey /or nale or delivery in any stato or 
cominunity wherein the advertislng, salo or 

ūse thereof is unlawful.

su RICHARD ARLEN, 
JUDITH ALLEN. taipgi komedija

irirtrrihi ' ■■ nriMa/

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .. —m

5514-16 W. ROOSBVELT ROAD <SMĮIW 
arti St. Louia' Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus it druskos vanos. 
swimming pool. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims. 
įeredomis iki 7 ▼. v.

'—/■'JiRy-Rri .y......  ————

lietus nuo nąrių arba Naujie
nų ofise. įžanga 75 centai. K 
R Winter Carnival, Allerton 
Hotel, 701 N. Michigan Blvd.

K R Newsy.

Didelis susidomėjimas daini
ninkų, muzikantų ir šokėjų 
kontestu vėl verčia Budriko 
korporaciją šiuos kontestus tę
sti. Jis įvyks šį vakarą Mark 
White Square Parke, Halsted 
ir 30th St., 7:30 vai. vakare. 
Budriko korporacija vėl pasky
rė daug brangių dovanų, ku
rios buts išdalintos kontestan- 
tams. Kaip senieji, taip ir jau
ni gali į kontestą įstoti: dai
nininkai, dainininkės, muzi
kantai, šokikės ir grupės i c 
laimėti dovanas sulyg gabumu. 
Užsiregistruokite anksti Budri
ko krautuvėje, 3417 So. Halsted 
St. Tel. Boulevard 4705 arba 
ant vietos — svetainėje.

šį vakarą apart kontestantų 
turėsite progos pasiklausyti 
radio artistų-dainininkų; bus 
“trylikos orkestrą”; radio mu
zikantai; akordionistai ir t. t. 
įžanga visiems dykai. Atsilan
kykite. X.

criminal intentions and thiev- 
ing from the tourists, and as 
evidence, submit the thing^ 
they stole back from the gyp- 
sies that stole them from tho 
tourists... among them is a 
medalion.... būt... wait... .this is 
the climax... you can see it 
Sunday at the St. Agnės Air 
ditoriuTn, at Rockwell and Ar
cher, at 5 p. m.... and there 
will be dancing to the music 
of the Stephens Bevelers’ after 
the opperetta... after all we 
can’t print the laughs, the 
heart breaking ballads that 
occur in “Agurkai”... you mušt 
see “Pickles” to really enjoj 
them... walch the Naujienos 
daily now for more news about 
“AGURKAI”.

Jacųues Grandmesnil.

heard rumors about this af- 
fair during the lašt several 
months... And now, they are 
here!... If you are old enough 
to enjoy a joke, not too old 
to lau*gh, if you have a roman- 
tie soul, if you appreciate 
drama what\ drama, buy 
your tickets now...

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

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

Vasario 3 dieną nuo devintos 
valandos vakare prasidės links- 
miausis parengimas su 
ir kitais paįvairinimais, 
sija, kuri rūpinasi šiuo 
girnų, susideda 
panelių: Cecilia 
Kairis ir Helen

Taipogi visos 
ros Ratelio 
darbuojasi, 
R Winter Carnival” butų kuo 
pasekmingiausi. Girdėjau, kad 
ateinantį penktadienį bus spe
cialia susirinkimas visų narių 
pirmininkės namuose, kad ap
svarstyti dar vieną surprizą, 
kurį narės nori suteikti sve
čiams šokių vakare.

Reikia pasakyti, kad ir taip 
jau gana daug patraukimų šis 
vakaras 
suomet 
linksmu 
džiais.
prisideda ir lakūnas Joseph R. 
James-Janušauskas! Jis sutiko 
didžiausį surprizą duoti vie
nuoliktą valandą vakare išren
kant vieną iš būrio, kuriam jis 
duos progą dykai pasivažinėti 
su juo aeroplane šį pavasarį.

Tad visi skubėkite įsigyti bi-

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge- 
rai žinomais kabinimais laivais. 
—Patogus geležinkeliais susisieki- 

nrBrnflįr mas iš Bremeno ar Hamburgo įJSįLLl 
|Kiw7ir t t į j >y
vajĮĮey Informacijų klauskite pas vietinį 

agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
_____ 177 N, Michigan Avė.—130 W. Randolph St.,____

• CHICAGO, ILL. **

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

Lašt Sunday Chicagoans, 
that is, a good number of Chi
cagoans, namely those who 
listen to the Budrik’s programs, 
were given an opportunity to 
hear several numbers Irom 
“Agurkai” sung by Pirmyn 
chorus and its soloists... Lašt 
night (imagine vvriting about 
Tuesday night on Monday!) a 
general rehearsal was held at 
St. Agnės Auditorium.,, the 
whole chorus, all the princ
ipais and the symphony or
chestra participatęd in present- 
ing this preview of “Agurkai” 
to the select few... For a week, 
we are glad to add, the chorus, 
the principais and the orchestra 
have been prepared to do their 
parts... Everybody is rarin* to 
go... Have you bought your 
tickets ?...

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš M 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL ■ I 

______________ ir daugiau

YOU
CAHlGO AHEAD1 
SPVBEA’O IT ON 
AS TH\CK AS^OU 
UKE^E^THE., 
SKVS THE.
UtA\T^

ILONA: Stella Rimkus
DELANČIENĖ: A. Sala- 

veičik-Stephens
PENNINGTON: Kemėšis
JUNE, his daughter: O.

Skever
CREFONTAS, artist: J. 

Sarsevičius
DŽIGAS, the gypsy viliam: 

Frank Jakavičius
LUIZA: Adele Zavickas
CAPT. KNISKIS, the head 

of the secret service: F. Puta
BUMSHA and RUMSHA, 

his force, B. Brooks and Ray 
Mathews.

Berniu-

VILNONIAI SVEDERIAI 1.00 
Naturales Odos, Gelsvai Rusvai 
Nudažyta Kdrves Oda—extra sun
ki, ilgai dėvčjančios kompozicijos 
padai — gumos užkulnis — sku- 
riniai 
stays

Lietuvių į Jaunimo Draifgija 
turi užsibrėžusi atlikti labai 
didelį ir naudingą darbą. Ji 
yra nutarusi trumpoje ateityje 
surengti lietuvių meno parodą. 
Tai gal bifs pirmas toks bandy
mas lietuvių tarpe Amerikoje. 
Eksponatai susidės ne vien tik 
iš. įvairių rankdarbių, bet ir iš 
paveikslų. Rankdarbiai bus 
renkama visur, kur tik jų bus 
galima gauti.

Draugija kviečia jaunuolius, 
kurie turi talentą piešti, prisi
dėti prie parodos su savo pie
šiniais. Tie , piešiniai arba pa
veikslai bus išstatyti parodoje. 
Bus pakviesta žymus meninin
kai, kurie išrinks geriausį pa
veikslą.1 Už geriausį paveiks
lą skiriama dovana. Trumpoje 
ateityje suteiksime daugiau ži
nių apie parodą.

Kviečiami taip pat jaunimą 
prisirašyti prie mifsų sporto 
skyriaus, kuriam vadovauja 
Petras Tamošauskas. Bandoma 
suorganizuoti visokios rųšies 
sportas,—tad turėsite progos 
pasirinkti vienokią ar kitokia 
sporto šaką. Dėl informacijų 
atsilankykite trečiadienį į Wood- 
man svetainį, 3253 S. Lime 
(33-čios gatvės kampas). Pra
džia 7 vai. vakaro.

—Lietuvių Jaunimo Draugija.

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas praialinimui pečiu 

■kaudijimo, tai papraiyti ko nors, kad 
gerai iitrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudama vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks j pačias nesmagumų saknis 
Ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis. . —

Visuomet laikykite bonkutę Pa«n-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.'-— 
skirtine* didumo lankutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklj.

iš trijų
Maros, 

Pilkis.
kitos “Kultu- 

nares smarkiai 
kad šie šokiai “K

A group df tourists 
from America to 
Among them is a 
widow, Mrs. Delančienė, 
makes a yearly pilgrimage to 
this section of the country, 
hoping to find her daughter, 
who was lošt during a train 
wreck i n which her father was 
killed; Mr. Pennington, the 
wealthy pickle king from Chi
eago, who is infatuated with 
Mrs. Delančiene; his daughter. 
June, who is in love with the 
American, financially embar- 
rased artist, Arthur Crefont; 
Jonaitis, (J. J. Jonės) Penning 
ton’s ptfblicity agent, who is 
enjoying his vacation advertis-

EUROPA
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer 
haveuę .ir užtikrina patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ

Bridgeport Lipuor Co
INCORPORATED

ing pickles throughout Lith- 
uania.

Capt. Kniskis, learning of 
Mrs. Delančienė’s wealth, or- 
ders his large deteetive forcc 
of two,. Bumsha and Bumsha, 
to watch out for her well-be 
ing, and protect the' tourists 
in general from the cunning 
gypsy villain, Džigas, and his 
scheming tribe. Kniskis vows 
to find Mrs. Delančienė’s daugh
ter even if he has to ūse an 
impostor. He approaches Ilona, 
the gypsy leader, Džigas’ 
daughter, būt she refuses to 
deceive the widow. He then 
proposes his plan to the “dzū
kė”, Luiza, who agrees to pose 
as Delančienės long-lost daugh
ter- on the condition that he 
vyould marry her. He agrees, 
unvvillingly... In the meantiire, 
Mrs. Delančienė notices the 
great resemblance of Ilona to 
her dead husband, and takes 
an interest in her. J. J. Jonės 
is also interested in Ilona, būt 
his is not a mere purentai in
terest.

When the tourists visit the 
gypsy camp, Mrs. Dęlančierė 
asks Ilona, who claims that 
the pool i s magical, to gi ve her 
a glimpse of her daughters face 
in the pool.... she does.... De
lančienė asks Ilona to come 
away with her and live with 
her as a daughter... Ilona 
agrees willingly, būt Džigas 
intervenes... the others vote on 
the issue and it is decided that 
Ilona should go with Delančie
ne... Jonės is happy, for he’s 
in love, don’t you know...

The plot approaches its 
climax when Bumsha and Rum- 
sha enter, arrest Džigas $oi

ĮĮĮį’JI HB BV&T 
||įį| tbeatocal 
SsSIhahager 

out OFTHE VJAY 
TE.SS HOVM 

FlGVIBiHG- OUT
A VIAN To 

AVB^AHQ-E A 
hĄEETlHG- 

BETV4EEN THE 
PROUb 

BACHELOF^ 
IMCH SV/ARH>

Bridgeport Liquor Co 
INCORPORATED

3265-7 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 5382-5383

ThlH rulvertiRcniont i« not intended to offer whUkey for sale or delivery 
any ntate or cominunity whereln tho mlvertiainir. Bale or uw 

thereof Ih un>awful.

[ i KHO\N Cm 
HOT EHTHLEIi 
TO tTvBUTDO 
YA SUPPOSE
I COULX> MANE 
k A PARTY, 
Kmr SVIĄVeT?

PAIN-EXPELLER

CHICAGO MAIL ORDER C0
Harriton & Paulina Sis. . Marshfield ‘L
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Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kainai
Chicago Je — paštu:

Metams ...................... ............. $8.00
Pusei metų .......    4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams ____   1.50
Vienam mėnesiui __ _______  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
IR. Telefonas CANal 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų -----------  3.50
Trims mėnesiams „______  1.75
Dviem mėnesiams _____    1.25
Vienam mėnesiui _________  .75
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

maitinti, tai kodėl ji negalėtų tuos pačius pinigus su
vartoti viešiems darbams?

Atrodo, kad Roosevelto “smegenų trustas” daro 
planus tik trumpam laikui. Rudens pabaigoje viešieji 
darbai buvo pradėti visai netikėtai. Valdžia prie jų ne
buvo prisirengusi, ir bedarbiams teko dirbti kas pa
kliūva po ranka. Dabar tie darbai ketinama tokiu pat 
staigiu budu nutraukti.

šitaip veikiant be apgalvoto plano, vargiai bus at
gaivinta ekonominė krašto gerovė.

Kodėl aš patapau ALTASS’O nariu
“NACIAI” IR KATALIKAI VOKIETIJOJE

Telegramos iš Vokietijos kuone kasdien praneša 
apie konfliktus tarpe hitlerininkų ir katalikų. “Nacių” 
policija areštuoja katalikų kunigus,, “nacių” ginkluotos 
gaujos užpuldinėja katalikų procesijas ir katalikų or
ganizacijų narius. Katalikai yra persekiojami ne tik už 
tai, ką jie daro arba sako už bažnyčios sienų, bet ir 
bažnyčios viduje.

Tai, žinoma, yra neišvengiama. “Nacių” partija, 
kuri ,tiki į smurtą, negali pakęsti jokios opozicijos, o 
ypatingai opozicinių organizacijų. Vokietijos katalikai 
jau nebeturi savo politinės partijos — Centro, nes Hit
leris seniai ją* uždraudė. Katalikų darbininkų sąjungos 
yra uždraustos, katalikų spauda sunaikinta arba taip 
suvaržyta cenzūra, kad ji nė žodžio negali prasitarti 
prieš “nacius”. Katalikų rankose beliko tik viena jų 
jaunuomenės organizacija^ kurią jie dar stengiasi ap
ginti, kad ji nepatektų į rudmarškinių nagus.

Dėl šios organizacijos pastaruoju laiku įvyksta 
daugiausia susirėmimų tarpe katalikų ir “nacių”.

Tačiau dėl šių savo nelaimių Vokietijos katalikai 
gali žymiam laipsnyje kaltinti patys save. Po karo jie 
visą laiką dalyvavo valdžioje, dažniausia turėdami joje 
nusveriantj balsą. Valdžioje būdami, jie viena ranka ne
va gindavo darbininkų reikalus, kita ranka remdavo 
dvarininkus ir kapitalistus. Daugiausia katalikų Centro 
dėka Vokietijos respublika negalėjo sunaikinti junke- 
rių-dvarininkų galią, ir tie junkeriai, susidėję su “na
ciais”, galų gale sutrempė demokratines žmonių teises.

Antras katalikų nusidėjimas buvo tas, kad jie ne
leido Vokietijos darbininkams susivienyti, palaikydami 
savo “katalikiškas” profesines sąjungas (unijas). Ti
kintiems darbininkams kunigai drausdavo dėtis i lais
vąsias sąjungas, kadangi joms vadovavo socialistai, 
nors šie į sąjungų narių religinius įsitikinimus visai ne
sikišdavo, nes sąjungų (unijų) tikslas yra kovoti už 
ekonominius darbininkų reikalus, o ne už ką kita.

Pagalios, vienas stambiausiųjų Vokietijos katalikų 
šulų, Von Papenas, prikalbino prezidentą Hindenburgą 
pavesti valdžią Hitleriui. Šiandie patys katalikai turi 
dėl to kentėti. Jeigu jų lyderiai nebūtų kišę religijos 
dalykų j politiką, Vokietijos liaudis butų sugebėjusi 
daug geriau gintis nuo hitlerizmo.

Kodėl atskiras asmuo visuo
meniniame veikime pasielgia 
vienaip, o ne kitaip, • kodėl jis 
reaguoją į įvykius skirtingai 
— psychologams sunku išaiš
kinti, nes priežasčių paprastai 
yra ne viena-dvi, o daugybė. 
Todėl ir mano pasiryžimas rem
ti antrą transatlantinį lėkimų 
yra pamatuotas taipgi ne vie
nu, o daugeliu samprotavimų ir 
sumetimų.

« » »
Visų pirmiausiai mano norą 

veikti šioje srityje pastūmėjo 
įvykusi tragedija Dariaus-Girė
no, kuriuos aš iš pat pradžių 
rėmiau. Ot, visi mes taip gei
dėme, kad jų troškimas laimin
gai pasiekti Kauną išsipildytų. 
Ir, .rodos, tiek mažai tereikėjo, 
kad vietoje liūdesio mes džiu- 
gautumėm. Tuč-tuojaus po tra- 
gingos avarijos man paaiškėjo, 
kad tinkamesnio paminėjimo 
kaip kad siuntimas kito “spar
nuoto lietuvio” j užjurj, nėra. 
Tiesa, toks uždą vinis yra be 
galo sunkus, komplikuotas ir, 
svarbiausia, atsakomingas. O 
visi kiti projektai jų pagerbi
mui yra antraeiliniais. .

Negyvas paminklas, nors ir 
netobulai pastatytas, nors ir iš 
neužtektinai patvarios medžia
gos jis butų sutvertas, nors ir 
iš dailūs atžvilgio nepilnai at
spindės savo gražų tikslą, nors 

kitas ydas,/,jis. turėtų, 
visgi pastatytas stovūs 

nevisai priderančiai pa
jam vietų toleruos.

sumanumas išsigelbėti nelaimė
se, kurių jis turėjo daug, reiš
kė mums jo kompetentiškumą. 
Sakoma, iš žmogaus draugų pa
žinsi ir jį patį. James’o gi drau
gai tai buvo vis atsižymėję la
kūnai: Mattern, Yancey, Da
rius, Johnson ir kiti. Jis visus 
juos pažinojo. Su visais jais ge
rai sugyveno. Visi, pas kuriuos 
jis tarnavo lakunu, atsiliepė 
apie jį kuopuikiausiai. Rimtoji 
Amerikos spauda dažnai tai ap
rašė, paminėjo James’o gabu
mus ir drąsą padangėse.

Kada Janušauskas skaitė ap
rašymų paramos iš Lietuvos, 
kada peržiūrinėjo atskaitas au
kų nuo užjūrio brolių, jų entu
ziazmas išspaudė dėkingas aša
ras jo akyse. “Aš turiu pasek
mingai nuskristi. Jų ilgesio ne
galima apvilti”, su pasiryžimu 

aš jaučiau, kad to- 
gali apsireikšti tik 

su prakilnia širdžia

ankstyvos jaunys- 
gal svarbiausi jo 

gyvenimo laikotarpį 
lemta ne

pa- 
se- 
at-

KUBOS VALDŽIA PRIPAŽINTA

Vakar Jungtinės Valstijos pripažino Kubos vyriau
sybę, kurios priešakyje stovi prezidentas Carlos Men- 
dieta. Tai reiškia, kad Amerika dabar padarys preky
bos sutartį su Kuba ir Amerikos bankininkai ims vėl 
skolinti pinigus Kubos valdžiai.

Washingtonas prieš šešis mėnesius “nutraukė san
tykius” su Kuba, kuomet tenai buvo nuversta De Ces- 
pedes valdžia. Bet kad ir Amerika per tą laiką oficia
lių santykių su Kuba neturėjo, vistiek Amerikos pa
siuntiniai važinėjo į Havaną, tenai gyveno ir vedė viso
kias derybas su Kubos valdžios atstovais ir politikais. 
O tuo tarpu Amerikos karo laivai stūksojo ties Kubos 
kratais, apsiautę Havanos uostą.

Šitokia “diplomatija” tęsėsi tol, kol radikališkesni 
elementai nepasitraukė iš Kubos valdžios, užleisdami 
vietą Mendietai ir jo sėbrams. Dabartinė Kubos vyriau
sybė yra tokia, kokios norėjo Washingtonas.

Ar ja bus patenkinti Kubos žmonės, tai jau kitas 
klausimas.

ir dar 
bet jis 
ir net 
rinktą

Išleista knyga apie žygį, nors
ji ir nepilnai atvaizduos musų 
didvyrius ir jų troškimus, nors 
ji neapibudins visų rėmėjų, ru
sių ir srovių idėjas ir jų norus, 
bet ji vistiek galės būt išleista 
ir praplatinta.

Galop, įsteigta stipendija, ne
žiūrint jos dydžio, kad ir nevi
sai atatinkamus jaunuolius, ir 
ne nuodugniai prirengtus, avia
toriais juos visgi padarys, ne
atsižvelgiant ‘ į visus netobulu
mus.

Bet vienas nedateklius, tik 
vienas netobulumas busimos 
“Lituanicos Antrosios” lems 
musų pasiuntiniui mirtį ir jo 
sparnams — aeroplanui — ga
lą. Itin atsakominga užduotis. 
Mąsčiau, ar verta tokią sunkią 
priedermę mums užsidėti? Ar 
neišsirinkti kurio 
anksčiaus minėto
budo įgyvendinimui atminties 
Pirmosios Lituanicos žlugimo? 
Tačiau pirmasai skridimas vis
gi atrodo nepilnai užbaigtu, o 
asmenybė musų lakūnų yra už
tektinai 
kilniam 
mėm ir 
sunkių 
mėm.

“Pastatykime jiems gyvą, 
amžinų paminklą”, ragino AL
TASS’o iždininkas, J. Macke- 
wicz’ius, “kurio nei rūdys ne
ės, nei atmosferinės jėgos ne- 
dildins. Pagelbėkime šį pasiry
žimą įrašyti į istorijos lapus, 
kuris per amžius, kol,tik žmo
niją gyvuos, skelbs aąie šį pra
kilnų, drąsų žygį.”

» » »
Kam gi pavesti atlikti šį pa

vojingų skridimų? Pasisiųlusių 
atsirado net keliolilcįa, bįet* pasi
rinkimas paaiškėjo greit, Iš vi- 
^ų kandidatų savo asmenybe 
aukščiau už kitus tuojau išsis
kyrė galva, o gal ir pečiais, 
James-Janušauskas. Jo - ilgąlai- 
kinis patyrimas aviacijoje, jo

tarė jis. Ir 
kios ašaros 
pas dora, 
žmogų.

N no pat 
tės savo, 
audringo
praleisti jam buvo 
musų lietuvių tarpe, bet kita
taučių sferose. „Tačiau, sugrį
žęs vėl pas mus, jis greit 
žino ir suprato mus, o savo 
nąjų lietuvių kalbą ne tik 
siminė, bet ir patobulino
Aišku, kad jo ateitis bus turi
ninga, nes jis, greit orientuoja
si painiavoje. Jis j geras studen
tas. Jis ir atlikęs žygį progre
suos. “Už jūsų paramų, už gra
žių širdį mano tautiečių Lietu
voje aš atsimokėsiu. Iš Kauno 
skrisiu į Pabaltijy kraštus, o 
vėliaus ir po visų platųjį pa
saulį, skelbdamas visiems apie 
prakilnumą lietuvių, nes žmo
nija. turi žinoti ne vien musų 
silpnybes, bet turi suprasti ir 
pažinti musų gerąsias puses,” 
kalbėjo jis. Nors jis dar neilgai 
esti su mumis, nors mes jo dar 
pilnai ir nepažįstame, bet jo 
taktas ir nuoširdumas žavi mus 
visus.

Taip, tas žemaitis tinka būti 
musų geros valios pasiuntiniu 
į tolimų, bet mielų mums užju-

VIEŠIEJI DARBAI PASIBAIGSIĄ PAVASARĮ

nors kito 
lengvesnio

skaisti, kad mes vtam 
tikslui pasiaukautu- 
šią gal ir per nelyg 

naštų nešti apsiimtu-

Keliems milionams bedarbių, kuriems CWA davė 
darbo, bus nemaloni naujiena, kad Roosevelto adminis
tracija ketina pavasarį tuos darbus sustabdyti. Prezi
dento nusistatymas esąs toks, kad viešieji darbai pri
valą pasibaigti gegužės mėn. 1 d., bet turėsią pasibaigti 
būtinai gegužės '31 d.

Vadinasi, palieka ne daugiau, kaip keturi mėnesiai. 
Bet ką darys tie bedarbiai, kuomet CWA juos atleis?

Vargiai galima tikėtis, kad nuo dabar iki gegužės 
mėnesio Amerikos biznis taip pasitaisys, jogei bedar
biai galės sugrįžti į dirbtuves. Valdžia bus priversta ir< 
toliaus juos šelpti. Bet jeigu ji vistiek turės bedarbius

Jungt. Valstijų ambasadorius sovietų Rusijoje William 
Bullitt (kairėj) ir sovietų ambasadorius Jungi. Valstijose Alek
sandras Trojanovski, kai jie atvyko į Washingtonų. Bullitt su- 
gryžo iš? Maskvos, o Trojanovski atvyko užimti savo vietą Wa- 
shingtone. Jiedu atplaukė iš Rusijos kartu — tuo pačiu laivu.

giškų butenybių pakilsime auk
ščiau kasdieninės prozos.

Dirbdami gi ALTASS’e ne 
savo ypatiškai naudai, bet kil
niai idėjai, patobulėsime ir mes. 
Susibūrę žmones įvairių pažiū
rų, skirtingų įsitikinimų dirbti 
aukštam tikslui, viens kitų ge
riau pažinsime, išmoksime ge
resnės tolerancijos, pamatysi
me, kad mes visi nesame to
kiais netikėliais, kaip kad 
mums tankiai atrodo. Išvysty- 
sime savyje pasitikėjimą ir sa
vimi ir kitais. '

Tiesa, dalis musų veikėjų ne
moka, ar nenori mus suprasti. 
Bet ir tas mums išeis ant nau
dos, 
būti 
gerus 
ribos 
didelį
mums paskęsti tik vienoje idė
joje, nes ribos prakilniam vei
kimui yra plačios ir įvairios. 
Priešai gi savo pavyde (amžinai 
susmuks ir piktyje galutinai 
nuklimps. Nedorybės visuomet 
tenkia tiems labiaus,
reiškia, negu kitiems, prieš ku
riuos jie jas atkreipia. Pasigal
ėkime tik tų nelaimingų nykš
tukų, tų ubagų dvasioje ir ne
kerštaukime prieš juos, bet su 
pasišventimu žehgkime į 
resni rytojų.

Opozicija išmokins mus 
labiau taktiškais, musų 
pasiryžimus padidins, ap- 
kai kuomet perdaug jaui 
entuziazmą jr gal neleis'

kas jas

“žmogus savo išminčia, pasi
ryžimu ir drąsa jau daug ką 
atsiekė. Šių trijų prakilnių ypa
tybių vedamas jis blaško neži
nios ir paslapčių ribas... .Taigi 
šias žmogaus ypatybes reikia 
aukštai vertinti ir vystyti”, gra
žiai rašo P. M-tis “Naujienose”, 
kviesdamas remti antrą lietu
vių transatlantinį skridimų.

Taip, neužtenka vien pasiro
dyti, kad mes irgi galime būti 
taipjau drąsiais, gabiais įvyki- 
nime sunkių užduočių, bet rei
kia ir ištikrųjų būti tokiais. 
Prakilnios savybės, gražios ypa
tybės mumyse neatsiranda pa
čios savaime, bet jos, kaip ir 
viskas vertas įsigijimui, reika
lauja ugdymo. Vidujinis musų 
sielos gyvenimas, kad pataptų 
turiningesnių ir gražesniu rei
kalauja daug psychinės mankš
tos. Jam prisieina atsverti mu
myse išsiplėtojusį pavydą, kerš
tą, pyktį ir gobšumą, šioje tam
sioje musų gyvenimo srityje 
męs? daug: i nuyeįkęme,’ ųies Į kU$- 
d^ęnąĮ ife nahje.
Prakilnesni dvasios*polėkiai per 
mažai musų yra plėtojami. Iš- 
siliuosuotP. iš tų purvų mums, 
yra sunku. lik bedirbdami 
šviesesniems idealams, o ne 
vien patenkinimui musų zoolo-

C.

daromi ne peiliu, bet spaudimu 
arba troškimu su didžiausia 
kankyne, šimtas metų atgal kas 
drįso pasakyti, kad akmenis iŠ 
tulžies pūslės bus galima išim
ti?

Kaip medicinoj, taip ir chi
rurgijoj tobulumo pažanga pa
sižymėjo nito to laiko, kada me
dikai ir chirurgai daugiau su
sipažino su anatomija ir fizio
logija. Išradimas instrumentų, 
ypatingai maikroskopo, atiden
gė didžiausias gamtos paslap-

tis ir pastūmėjo visą eigą prie 
skubiausios pažangos, šiandie 
jau galima su elektros šviesa 
įžiūrėti j žmogaus vidurius ir 
surasti blėdingą apsireiškimų.

Anestazija (būdas užmarin’.- 
mo) tapo žmogaus kančių iš
ganymu. Dabar jau nereikia 
žmogaus užgulus laikyti laikai 
operacijos. Be to, dar grupė pa
tarnautojų prirengiama, susi
dedanti iš operuotojo asisten
to, anestetisto ir grupės išla
vintų slaugių.

Paimkim domėn pačių gydy
tojų ir chirurgų patyrimų, šim
tas metų atgal medicinos ir 
chirurgijos žinystė susidėjo iš 
trumpo mokyklos periodo, be 
tinkamų įrankių, ir dar nors 
kiek laiko prie kito, senesnio 
gydytojo už pagelbininkų. Da
bar reikalaujama, kad gydyto
jas turėtų premedikalį kursą 
irtiiversitete, keturis metus 
medicinos ir nuo dviejų iki ke
turių metų aktyvios praktikos 
pripažintoj ligoninėj. Tai yra 
gera pažanga ir nemažos pa
stangos žmonių sveikatos inte
resuose.

Dar nelabai senoj gadynėj 
žmonės buvo gydomi prieta
rais. O dabar nuodugniu tyri
nėjimu ir pritaikytais vaistai; 
arba chirurgija. Ant nelaimės 
dar didelis nuošimtis žmonių ir 
dabar yra linkęs tikėti nekom- 
petentiškais gydymo budais, 
— neva be peilio ir be kraujo, 
žmonės mažiau1 nukentėtų, jei
gu daugiau tikėtų patyrusių 
gydytojų patarimais, o mažiau 
garantuotais prižadais. Atsiti
kimuose, kur reikalinga opera
cija, juo anksčiau ji bus pa
daryta, tuo geresnės bifs pa
sekmės ir mažiau pavojaus.

gied-

Atsižvelgiant į visus 
sunkumus įvykinimui 
planų ir tų didžia atsakomybę, 
kurių užsikrovėme ant savo pe
čių, aš bijau, kad šis antras 
Transatlantinis Skridimas bus 
ir podraug paskutiniu skridi
mu, surengtu visuomenės lėšo
mis. Todėl aš ir kviečiu visus 
gerus lietuvius pagelbėti mums, 
kad mes išteselumėm atlikti šį 
užsimojimų pavyzdingai ir to
bulai. Aukaukime ir dirbkime 
ALTASS’o naudai dabar, kad 
po laikui nesigailėtumėm.

A. L. Davidonis.

tuos 
musų

SVEIKATA
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Rašo Dr. T; Dundulis

Chirurgijos

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas
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Apie šiihtų metų atgal chi
rurgijos kaip h* nebuvo. Nebu
vo tų įrankių, parankumų nei 
patarnavimo prie operacijų, ku
riuos mes turime šiandie. Visa 
chirurgijos procedūra buvo pa
ties vieno Chirurgo atliekama. 
Nebuvo asistentų, slaugių, nei 
anestetikų (užmąrinimo b’Udo). 
Chirurgija buvo atliekama. gy± 
Vasties teroro formoj ė. 'Sulau
žyti kautai buvo paliekami krei
vi. Net paprasti augimai arba 
šuTmutės (šiuivbteš) buvo ati-

vienos 
o bu-

(Tęsinys)
Aš nulipau į rūsį; nei 

statinės jau nebebuvo, 
lėlių,—tai didžiausios
bes buvo išgerta ir numesta. 
Nėra abejonės, jog nuo pra
džios sukilimo nei vienas iš 
jų negalėjo būti blaivas.

Besiknisdamas po rūsį, aš 
suradau butelį, kuriame buvo 
likę kiek degtinės Handsui; o 
sau. aš susiradau kiek biskvi
tų, konservuotų f rūktų, didelę 
krūva džiovintų vynuogių ir 
šmotų sūrio. Visų tų nešinas, 
aš užlipau ant viršaus, pasidė
jau savo daiktus už vairo pa
pėdės, gan toli nuo laivo vai
ruotojo, tada nuėjau ir gerai 
atsigėriau vandens ir tik po 
tam tepadaviau Hands’ui deg
tinę. Jis neatitraukė butelio 
nuo lupų, kol nebuvo išgėręs 
mažiausia keturias uncijas.

“Taip,” jis tarė, “man po 
perkūnų reikėjo Jo gėrimo!”

Aš jau sėdėjau savo kampe 
ir buvau pradėjęs valgyti.

“Ar smarkiai sužeistas?”, aš 
paklausiau.

Jis sukri ūksėjo arba, geriau 
pasakius? pradėjo loti.

“Kad butų ant laivo tas gy
dytojas,” jis sakė, “aš greitai 
pasveikčiau; bet aš esu visai 
be laimės, kaip jus matot, to
dėl su manim,reikalai yra ne 
gerai. ,O kas link to valkatos, 
tai jis jau yra negyvas ir su
stingęs/* jis paaiškino, rody
damas žmogų su raudona ke
pure. “Jis niekad nei nebuvo 
jūreivis. O jus iš kur atėjot?”

“Žinai,” aš tariau, “aš atė- 
i’au užimti šį laivų, v pone 
lands; ir prašau gerbti mane 

kaipo tavo kapitonų iki kito 
pranešimo.**
V Jis pažvelgė į mane gan su
siraukęs, f bet J nieko ą neatsakė. 
Jo skruostuose pasirodė šiek 
tiek spalvos, bet jis vis dar 
atrodę gan sergantis ir vis 
slinko žemyn, laivui sujudė-

tęsiau savo kalbų; “ir tavęs 
pasiprašęs, aš jų nuteisiu že
myn. Geriau visai be vėliavos, 
negu su tokia.**

Ir vėl besisaugodamas sker
sinės burių kartės, kuri vis 
lingavo į abi pusi, aš puoliau 
prie virvių ir nuleidau tų pra
keiktų juodą jų vėliavų ir 
išmečiau į jurą.

“Dieve saugok karalių!’* aš 
surėkiau, kepure mosikuoda
mas; “ir*štai galas kapitonui 
Silver!”

Jis mane lėmijo visu jo gu
drumu, bet nei kiek nepakel
damas savo smakro nuo kruti
nės.

“Aš manau”, pagaliau jis 
tarė — “aš manau, kad jus, 
kapitone Hawkins> dabar no
rėsit plaukti prie kranto. Ką 
sakytum, kad mudu pasitar
tume.”
‘ Kodėl ne,” aš atsakiau, “aš 
visa širdžia pritariu tam, po
ne Hands, sakyk ko nori.”

Ir aš grįžau į savo kampų 
prie valgio, turėdamas labai 
gerų apetitų.
; “Šis žmogus*’, jis pradėjo 
silpnu pakreipimu galvos ro
dydamas numirėli — “jo var
das buvo O’Brien — tikras ir- 
landietis — tas žmogus ir aš 
buvom ištempę audeklą, norė
dami grąžinti laivą atgal. Ma
tot, jis jau nebegyvas, tas žmo
gus — sustingęs, kaip pagalys; 
ir aš nematau, kas galėtų vai
ruoti laivų. Be mano patari
mų aš nemanau, kad tu galė
tum tų padaryti. Taigi, klau
syk, tu paduosi man gert ir 
valgyt ir seną skepetą arba no
sinę aprišimui žaizdos; o aš 
tau pasakysiu kaip vairuoti lai
vą; ir aš manau, kad iš to ne
bus nei vienam iš mus skriau-

“Aš tau pasakysiu vieną 
daiktą”, aš atsakiau: “Aš nebe
grįšiu į kapitoną Kidd’o prie
plauką. Aš noriu įplaukti į 
šiaurinę Užlają ir ten ramiai

Tučk palaukus aš nepakę- palikti laivą.”
(Bus daugiau)

’tl

siti tų vėliavų, p. Hahds,” aš



DR. STRIKOL’IS

ASHLAND AVĖ

Kuo

RADIO
Radio Valanda

Buk ALTASS nariu
Graboriai

Įvairus Gydytojai

Lietuves Akušeres

Visi Telefonai
Lafayette 3572

Yards 1741-1742
LAIDOJA® PIGIAU NEGU KITI

UOZAPAS EUDEIKI

▼ak.

Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Rosc- 
kuris

- Praeito šcš 
buvo sureng

Susipažinkit su Bum 
ša ir Rumšą ir jų 
viršininku Kniskiu

landė 
pilnai 
tojus,

Halsted 
vakare, 
perkant

Sūnūs ir tėvas susir 
go vienu kartu 

pavojinga liga

Šaunus išleistuvių 
pokilis Antanui 

Petrulioniui

niekur ir niekad ne 
dagi negalite įsivaiz- 
garsiųjų detektyvų
Kumžos ir jų pilna

Lietuvių Mo- 
bankietas

Pražuvo 15 metų lie 
tuvaitė Birutė 

Strazdas

Vasario 3 d.—Iggoritte A. C. 
šokiai Logan Sųuare Masonic 
Temple, 8 P. M. Įžanga — 50c.

Vasario 4 d.—Vytauto Belia- 
jaus ir Lietuvių Jaunimo Drau-

Kulturos 
šokiai “K R Winter 
. Allerton Hotel, 701

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it ąpielinkėje.

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUB 
Telefonas firginia 0036

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 4645 S.

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

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų TeL: Prospect 1930

Marlawn Inn’ atida 
rymas labai gerai 

pasisekė

tikietai, perkant Iškalno, bu's 
tik 65 c., o prie durų —75c. 
Tikietus galima gauti pas visus 
choro narius ir “Naujienose”.

Jums patiks tie garsus detek
tyvai ir jų viršininkas Kniskis, 
kaip ir visa pilna juokų, skam
bių dainų ir gražių scenų ope 
rėtė.—t.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Maręurttt Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

VALANDOS: 
nuo 
nuoMarųuette Bark 

Cicero

Nepaprastai didelis skaičius 
draugų atsilankė į naujų pp. 
Rudinskų ir Kasiulių vietų.

Roselandiečiai Pir 
myn Choro “Agur 

kais” yra užin- 
teresuoti

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Res. 6600 South Artetian Avtntu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Strert 
CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez, ir ofisas 2869 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

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

2403 W. 63rd St„ Chicago

šeštadienį, sausio 27 d., ren
giamasi šaunioms jaunų lietuvių

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC J100

Puolė aukomis "meningitis 
epidemijos; tėvas mirė

Draugiškas vakarėlis pavyko vi 
sais žvilgsniais

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

Pereitą sekmadienį Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė, 3417 So. Halsted St., da
vė puikų radio programą iš sto
ties WCFL, nuo 1 iki 2 vaL 
po pietų. Apart šaunios Budri
ko radio orkestros ir Makalų 
šeimynos dar buvo gražių dai
nų iš operetės “Agurkai” ir 
rimtų bizniškų pranešimų.

Kitas BiVdriko krautuves ra
dio programas būna ketverge 
vakarais iš stoties WHFC, 7:30 
vai. vak. Beje, buvo pranešta, 
kad dainininkų ir muzikantų 
konteslai bus laikomi kiekvie
ną seredą, 7 vai. vakare, Mark 
White Square Park svetainėje, 
Halsted ir 30 gatve. Norintie
ji dalyvauti konteste turi už
siregistruoti Budriko krautu
vėje arba svetainėje seredos 
vakare. Įžanga visiems veltui.

Girdėjęs.

ginta kaina. Kas norėtumėt 
nusipirkti nuo roselandiečių, 
galima gau‘ti pas Sta. Dumta 
rauską, J. M. Pučkorių, J. Sim- 
ką, A. Narbutą ir kilus.

—Untanas.

departamento viršininkas Dr. 
H. Bundesen ir patyrė, kad abu 
ir tėvas ir sūnūs, puolė auko
mis baisios ligos — “inenin-

gijos šokių benefisas. Hull 
House.

Vasarto 25 d.—“NAUJIENŲ” 
20-itų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE
VARD AUDITORIUM.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauaiai. 
Reikale .meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

\pleido namus sausio 18 d 
nuo to laiko negrįžo

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wtttem Avinai 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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

2400 W. Maduon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Sausio 27 d 
terų Piliečių Lygos 
ir šokiai Chicagos Lietuvių Au 
ditorijoje, 313.3 South 
Street. Pradžia 8 vai. 
Įžanga 65c iš anksto 
bilietą; 75c prie durų.

Sausio 30 d. — Prezidento 
Franklin D. Roosevelto vardu-, 
vių iškilmės Auditorium The- 
atre. Pelnas Warm Springs 
(Ga.) Foundation for Infamtile 
Paralysis.

Vasario 3 d
Ratelio” 
Carnival 
North Michigan Blvd, 9 P. M. 
Lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas — garbės svečias. Įžan
ga — 75c.

Vasario 3 d. — SLA 208 Mo
terų kuopos šokiai Congress 
Hotel, Michigan avenue ir Con
gress street. Pelnas Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondui. Įžan-

CONSTANTAS SHORAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

sausio 22 dieną, 12 valanda die
na 1934 m., sulaukęs 45 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Traš- 
kunu parapijos, jNaujasedžių 
Vienkiemio. Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliume mo

tina, broli Domininką ir dvi se
seris ir 3 dukteris Vincentiną 
15 metų, Aldona 13 metų, Fili- 
mono H metų ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj 710 W. 18 St. 
x Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ny sausio 25 dieną, 9:80 vai. iš 
koolyčios i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Constanto* Shoro 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Molina, Brolis, 
Seserys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3101.

Laidotuvėmis ni pi naši Anta- 
nas Bujsus.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 9191_____

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

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

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

. niais 10—12 dieną.

dovanojo “pyragaičio su laši
nukais” ir duonų. Nora Gugis, 
kaip minėjau, lietuviškų beko
nų, tik labai gaila kad pati 
negalėjo atsilankyti, nes liga 
neklausė žmogaus kada jis ne
nori sirgti. Visi Birutiečiai pa
sigedo Norus ir linkėjo jai 
greit pasveikti.

Birutės vedėjas p. Byanskas 
ragino visus lankyti repeticijas* 
nes ateinantį ketvirtadieni buS 
jau pradėta rengtis prie atein
ančio vakaro. Visos repetici
jos įvyksta Sandaros svet., kaip 
8 v. v., prie 814 W. 38rd St.

Dabar jau4 matyti, kad Biru
te įėjo į vėžes, kuriorp ji ne
nuilstančiai keliavo per 27 m. 
Mums teks neužilgo pamatyti 
surengtą pirmų viešą vakarų šį 
sezonų. Lauksime.—Ten Buvęs

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

NORTHSIDE 
tadienio vakare 
tos išleistuvės Antanui Petru- 
lionui, kuris grįžta atgal į Lie
tuvą, šios savaites pabaigoj. 
Antanas buvo atvykęs iš Lietu
vos pamatyti pasaulinę paro
dų, ir aplankyti savo seseris ir 
švogerius bei kitus gimines. 
Antanas visą laiką gyveno pas 
savo seseris Sofiją, Genovaitę 
ir švogerį Bill Karsokų, 1516 
Grand avė. Karsokas užlaiko 
užeigos vietų, kurioj ir atsi
buvo šaunus išleistuvių poki
lis. Svečių susirinko didelis 
būrys ir visi linksminos iki 
ankstyvo ryto.

Antanas, išvažiuodamas pri
sisegė už $2.00 ženklelį rėmi
mui James-Janušausko skridi
nio į Lietuvą ir Antanas tikrai 
mano, kad Janušauskų atei
nančią vasarą pasitiks Šiau
liuose.

Laimingos keliones Antanui 
atgal į Lietuvą.

Jo draugai.

DR. C. KASPUTIS 
DENT1STAS

Grifo tf Europos it vii praktikuoja 
tavojoj virtoj.

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

dieniai* pagal suiitarimą.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD »1«J

Mrs. Anelia K. Jarush 
' Physical Therapv 

0® Midwife 
6109 South Albany 

Avenut 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magmetic 
blankets ir t. t. 
Moterim* ir mergi
noms patarimai do
vanai.

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

DENTISTAS 
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

poros vestuvėms.
Jaunoji yra p-lė Marle Kinas, 

gyvenanti adresu 1315 S. 48 
Crt., Cicero, III.

Jaunasis—Walter Yudas, gy
venąs adresu 7000 Go. Rockwell 
St., Marquette Parke.

Abudu, jaunoji ir jaunasis, 
yra čiagimai lietuviai. Tai ne
paprastai graži, sakytum ypa
tingu4 rūpestingumu parinkta 
pora.

šliubas jai bus duotas 2 vai. 
po piet šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Ciceroje. Vestuvių 
gi puota, jei neklystu, bus iš
kelta Marquette Parke, jaunojo 
tėvų namuose.

Jaunavedžiai apsigyvens, bent 
laikinai, pas vyro tėvus M'arq- 
ii'ette Parke.

Linkėtina jiems kuo laimin
giausios kloties gyvenime.

—Lietuvis.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. I3th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Pereitą šeštadienio vakarą į- 
vyko “Birutės” draugiškas va
karėlis, surengtas tikslu priim
ti naują valdybą, ir, reikia pa
sakyti, kad pavyko visais žvil
gsniais. Publikos buvo pilnu
tėle “Sandaros” jauki svetainė 
ir nebuvo tos ypatos, kuri ne
būtų pilnai patenkinta. Čia ma
tėsi jaunimas gražiai besilinks
minantis svečiai vienas su ki
tu besikalbantis.

Vienu žodžiu, atrodė, kad tai. 
viena didelė šeima suėjo į vie
ną vietų vienas su kitu* maloniai 
vakarą praleisti.

Birutės naujas pirm. p. S. 
šerelis ir vice-pirmininkas A. 
Gedvilą daug darbo ten padė
jo, p-lū Stradomskaite ir abel- 
nai visa rengimo komisija da
bartine sekretore nuo jų ne
pasiliko. Valgiai buvo pagamin
ti taip sakant karališki. Pavyz 
dingas švarumas pridavė ma
lonumo. Visi valgiai buvo 
prirengti Birutės rėmėjų. D. 
Pivarunas iš savo keptuvės pa-

JOHN B. BORDEN
UETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną* State 7060; Vauindoi 0—41

W. Side:2301 W. 22 St. (Cermak Rd>
Pane0&Uo. Beredoa ir PAtnyMo* vnk. I iki I

Telefo»a« eiti
Namai: 6459 S. RoekveH Streeš

KeiTėriro fnbalo* t IM 9

CHICAGO LAWN 
met šimtai žmonių atsilanko į 
“Grand Opening”, kad pasvei
kinti naujokus — savininkus 
su įstaigos atidarymu, tai tas 
parodo populęrumų, kuris šia
me atvejyje yra užtarnautas.

Sunkiai darbavosi savinin
kai pp. Rudinskai ir 
Kasiuliai su pagelbinin- 
kais, vaišindami svečius su už
kandžiais, alumi, kitais gėri
mais, bet jie įvertino tų nepa
prastą paramų, kurią draugai 
jiems parodė ir skaito ją kele
riopu atlyginimu už sunkų 
darbų. Visi svečiai linksmi
nosi, šoko prie šokių orkestros 
ir leido šeštadienio vakarą 
smagiai — ir gerame upe.

Pasisekimo pp. Rudinskams 
ir Kasiuliams biznyje. Zi-

DR. RUSSELL
' Lietuvyg 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 2515 W. 69th St.

OfišP* valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai.

Nedėliomis sulig sutartie*.
CHICAGO, ILL.

Dr. H. Bundesen pareiškė, 
kad ši epidemija vėl pasirodo 
Chicagoje ir kad gyventojai 
turėtų saugotis, kad neužsi
krėsti. Musų daktarai praneš 
apie “meningitis” šiose skilty
se trumpoj ateityje.

Jonų Baubinų laidoja gra
borius J. J. Bagdonas.

Siunčiame Gčles per Telegramą po 
visą pasauli

LOVEIKIS 
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St., Chicago, III 

Phone Boulevard 7314

ninku. Atsimenat ir uriadnin- 
kus ir stražninkus, zemskius ir 
gorodovais senojoj dar caro 
valdomoj Lietuvoj. Jus galite 
jsivaizdu'oti ir “Šeduvos Mažiu
ką Policininkų”, kaip jį suga- 
biai aprašė “Naujienose” p. A. 
A. Tulys.

Bet jus 
matėte ir 
duoti šių 
Bumšos 
verto viršininko Kniskio. To
kių garsių detektyvų ir muzie
juose neraiste.

Tečiaus tuos du4 garsius de
tektyvus ir jų viršininką galite 
pamatyti tikrai ateinantį sek
madienį, sausio 28 d., St. Ag
nės Auditorijoj, prie Archer ir 
Rockwell gatvių, Brighton Par
ke, smagioj operetėj “Agurkai”, 
kurių stato Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”.

Tik nesi vėluokite, nes vaidi
nimas prasidės 5 vai. po piet. 
Be to ir tikietais apsirūpinkite 
iskalno,—taip bus pigiau, nes

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoi nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutartį.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomi* ir nedėliomia pagal sutartį 
Rtzidtncija 6631 So. California Avt.

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
. Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

iCn of 35tb t* Hahud Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

NedėldUnlai* pagal tatartl

Pirmyn” choras yra 
turėjęs koncertų, 
patenkino visus klausy- 
beto, prie Pirmyn choro 
grupės priklauso Bar- 

nislovas Liutkevičius — tai my
limas Roselandiečių teatrų lo
šėjas.

Kiek man žinoma, Roselan
diečiai sparčiai plątina Pirmyn 
choro “Agurkų” bilietus, ku
rie parsiduoda iškalno nupi-

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

Jeigu Norite Dailumo tir Nebrangumo i 
Laidotuvėse..:..... Pašaukite:.... .

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturimo sąryšiu su firma tuo pačiu vardu)______

J. F. EUDEIKIS 
- •• c

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
r tams. ‘ i Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

TOWN OF LAKE — Kuo
met nelaimės užklumpa žmo
gų — jos ateina urmu.

Dideliam šeimynos narių ir 
draugų nustebimui, vienu lai
ku, sausio 19 d., susirgo Jo
nas Baubinas, 38 metų, 4422 
South Wood street ir jo sūnūs 
Jonas Jr., 15 metų. Abu buvo 
tuojau išgabenti į ligoninę, 
kur po dviejų dienų, sausio 21 
d., Jonas Baubinas Sr., mirė.

Sūnūs Jonas Baubinas tebe
guli ligoninėje. Egzaminaci-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių i įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo; skaudamą 
ąkių karštį, atitaiso, trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose1 egzaminavimas daro
mas su ehktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Spccialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

apart ivtntaditnio ir katvirtadianio.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cot. of 35th 8 Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4v n®o 7-9 

Nedčldieniais fugai sutartį.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd
Phone HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN •
4631 South Ashland Avrnut

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

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS - 
lietuviams žinomas per 15 me-

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

Tel. Kenwood 5107

•TOWN OF LAKE —Sausio 
18 d., apie 9-tų valandų vaka
re apleido namus Birulė Straz
das, 15 metų duktė p. Straz
dienės, 1138 South Savvyer 
avenue.

Nuo to laiko jaunoji mer
gaitė namo negrįžo, o motina 
nežino kur ji randasi. Kai ku
riems - ebieagiečiams Birutė 
Strazdas yra žinoma kaipo 
smuikininkė, dalyvavusi kon
certuose. Tad, motina labai 
prašo, jeigu kas apie dukrelę 
turi kokių žinių, ar gautų ži
nių, kad praneštų tas žinias jai 
aukščiau paduotu adresu, pir
mame aukšte. O jeigu Birutei 
teks šių žinią perskaityti, lai 
ji atsišaukia, nes motina yra 
labai susirupinusi.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
. Pritaiko Akinius

’ Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir. Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki t 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Gerai ______
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas i* 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray it kitokius elektros prie- 
taisu*. ■

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Rydr Park 6755 ar Crntral 7464

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę it patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniai* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Advokatai — J- r |rtJ^|rt|nL)n|^^

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Aot. 
Tel. Boulevard 2800 

Rtx. 6515 So. Rocktvtll ft. 
TeL Republic 9723
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Miss Naujienos
Ko n t estą s
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A

tas Town of Lake klubas 
“Unity” savo svetainėje, kur 
įvyko ir aukščiau minėtas va
karas. Klubas yra pasiryžęs 
sukelti virš .$100 skridinio nau
dai, tad smarkiai dirba, kad iš
pildyti savo kvotą.

Adv. K. P. Gugis ir Juozas Šmo 
telis “Naujienų” 20 metų gyve 

nimo istorijoje. gerais su

Dvidešimt metų — tai ne viena diena. 
Viską, kas dėjosi tais laikais kuriant “Naujie
nas”, gana sunku prisiminti. Tiesa, aš buvau 
vienas iš pirmųjų šėrininkų North.sidėje — 
naujos bendrovės “Naujienoms” leisti. Serus 
man pardavė drg. Lalis, — jis bifvo kartu su 
drg. K. Gugiu čia atvykęs. Draugų pasikalbė
jimas įvyko Settlement House. Buvo nušvies
ta reikalas leisti darbininkišką laikraštį Chi- 
cagoje, atpasakota, kad drg. P. Grigaitis, su
tinkąs iš Baltimorės atvykti Chicagon ir pa
imti naujo laikraščio redagavimą. Susirinku
sieji visi sutiko entuziastiškai, kad naujas dar
bininkiškas laikraštis reikalingas, 
porą, kurie ai^mentavo, kad naujas laikraš
tis mažins 
sunkins jos gyvavimą ir tl.

Vėliau neprisiminu kokiame susirinkime 
patekau į direktorius. Biznio vedėju buvo drg. 
Gugis. Direktorių susirinkimai tais laikais ma
žai kuo skyrėsi nuo paprastos draugijos susi
rinkimo. Manedžmento kandžiojimai, nepasi
tikėjimas biznio vedėjais, priekabių ieškojimai 
ir tt. Viename direktorių posėdyje atmosfera 
susirinkime taip buvo įtempta ir visokiausi iš
metinėjimai manedžmentui pasiekė aukščiausj 
čiukurą — žiuriu musų biznio vedėjas drg. 
Gugis, n.tfjęs į spaustuvę ašaras šluosto, žiu
riu drg. J. šmotelis, drg. Gugio pagailęs, irgi 
su rankove porą sykių savo abi akis perbrau
kia. Aš pats buvau dar naujas direktorius, 
man pradžia tų visų einamų peštynių nebuvo 
gerai suprantama, mano simpatija susyk nif- 
svyro su tais kurių ašaros skruostais ritosi. 
Vėliau teko visiį reikalą giliau patirti — ma
nedžmento pusėje buvo vien teisingas darbas, 
atsidavimas “Naujienų” labui, o manedžmen
to priešai, tai jausmo, bet ne proto žmonės,

išskiriant

“Kovos” sandarbininkų jėgas, ap-

dau‘g rėkavo, bet jokio sveikesni© sumainymo 
nemokėjo pateikti susirinkimui.

Neapsiriksiu pasakęs, kad drg. Gugis, da
bar adv. Gugis ir drg. J. šmotelis, buvo vieni 
nuoširdžiausių darbininkų. Gugis
manymais, o drg. šmotelis, be gerų sumany
mų, dar gausiai rėmė pinigiškai ne tiktai pats 
savo, bet dar ir iš kitu'r surasdavo.

Sakoma, kad skęstąs ir už britvos grie
biasi, tas pats buvo ir čia. Biznis pradžioje 
nekaip, viskas anX skolos supirkta, bet prade
dama svajoti apie dienraštį — leisti “Naujie
nas” dienraščiu. Tiesą pasakius, tai buvo klau
simas “Naujienų” gyvenimo ar mirties. Ne
galima padengti “Naujienų” išlaidų kaipo sa
vaitraščio, o pradedama įkalbėti, kad leidus 
dienraštį. Bet čia buvo visai gera strategija. 
Kai kurie į “Naujienas”, kaipo savaitraštį, žiu
rėjo gana skeptiškai, o sukurus mintį apie dien
raštį, o svarbiausia darbininkiško dienraščio 
leidimą — užsidegė entuziazmu.

Man prisiėjo būti susirinkimo .pirminin
ku, kuriame buvo iškeltas klausimas, kad “Nau
jienos” butų dienraščiu. Pas dalyvavusius šė- 
rininkus susirinkime pasireiškia didžiausias 
ūpo pakilimas, kad turėjus savo pirmą lietu
vių darbininkišką dienraštį Amerikoje. Suma
nymų sumanymėliai pylėsi, kaip iš gausybių 
rago — pasižadėjimai pirkti daugiau šėrų, par
duoti šorų, platinti dienraštį, dirbti kaip kas 
išmano labui “Naujienų”, labui darbininkiško 
dienraščio — pas visus susirinkusius buvo tas 
užgrūstas tikslas.

Ir taip tai “Naujienos” susikūrė dienraš
čiu — ilgu intensyviu darbu nugalėjo pinigi
nės kliūtis.. Ir šihfose visuose strategijose, vi
same sunkiame darbe “Naujienas” tveriant, 
budavojant, labai ir labai daug prisidėjo drg. 
Gugis ir šmotelis. Tiesa, aš čia nesakau, kad 
tai vien jų dviejų nuopelnas, — anaiptol ne, 
bet be jų dviejų darbo ir pasišventimo nežinau 
ar “Naujienos” butų įsigyvenusios.

Kitą sykį gal prisiminsiu4 apie kitus kai 
kuriuos “Naujienų” pirmuosius darbuotojus. 
Dabar užteks. — Nemunas.

Šiandien įvyksta 
“Sandaros” jubilie

jinis koncertas
Organizacija švenčia 20-//; rne- 

tų sukaktuves: sausio 14 d.,

i
J

&

mergaitės,

1 P-lė Martba Gavencs, 
Su m m i t, Illinois 

(Eolo No. 5 rytoj)
Į šį kon testą gali įstoti ne 

vien
bet ir tos gyvenančios apielin- 
keje. Paskutine įstojimo da
ta —■ šeštadienis, sausio 27 d. 
Fotografijos turi būti išsiųstos 
nevėliau kaip tą dieną. Siun
čiant fotografija reikia išpil
dyti kuponą, kuris randasi šia
me numeryje.

“Naujienos” ir Lietu 
vių Pažanga Ameri 

ko je

Tikrieji lietuvių “vadai” bu
vo smuklininkai.

Po skylimo S. L. A. tauti
nis lietuvių veikimas ėmė ženg
ti teigiamon pusėn.
Mylėtojų Draugystė” dar 
čiau kėlė lietuvių vardą.

(Bite daugiau)

tas nakalas dar išdryso Aldo
nos ‘pikčerį’ kontestan išlei
sti!” .

R. Paškevičius, 2942 S. 52nd 
avenue. P-l-e Shaules priims 
diplomą nuo p. Petru Columbus 
mokyklos mokinių vardu.

Roosevelt mokyklą baigė Li
llian M. Gradomski, 1443 So. 
51st; Antanas Pralgauskas, 
1519 S. 51st avė.; Antanas J. 
Rockouskas, 1420 So. 48th Ct.; 
Ann 
avė.; 
50th 
1311
R. Zalatoris, 1322 S. 50th avė.; 
Mary Helen Zemont, 1423 So. 
48th Ct. sr:

Did. Liet. Kun. “Mindaugio 
Kl. vakaras Janušauskui

Merikonas.
Tėvynės 

spar-

Kad tinkamai įvertinti “NAU
JIENŲ” atsiradimą ir naudą, 
kokią galini lietuviai kultūri
nėje pažangoje, reikia atsigrę
žti praeitin, kas ir kaip lietu
vių išeivija rūpinosi.

Aš su kitais šeimos nariais 
ir gimdytojais atvykau Ameri
kon laivu “Moravia” iš Ham- 
burg į New York liepos 9 d 
1888 m. Kaip matote, po ma
no regračiu' vystėsi visi lietu
vių bandymai nuo “paliokų” 
vardo apsivalyti; man žinomi 
visi ateivių lietuvių švietėjai. 
Kai kurie sako, kad Dr. J. šliu
pas milžiniškus darbus yra nu
veikęs, nes leidęs “Lietuvišką
jį Balsą”. Bet kas tą laikraš
tį skaitė? Lietuvoje Dr. J. šliu
po draugai sudarė skaitytojų 
daugumą. Pora metų paskur- 
dęs, tasai fanatizmo naikinto
jas, pats fanatiku virto ir be 
jokios naudos visuomenei din
go amžinai, šliupą pasekė Vin
cas Karalius su “Kardu” Bal- 
timorėje, Md. Ir gi be skaity
toju*. Dr. J. šliupas dar bandė 
leisti “Apšvietą”. Jam reikėjo 
nuosavo laikraštuko daugiau 
Europos inteligentams pasigir 
ti, kad darbuojasi, negu liaudį 
tinkamais raštais apšviesti.

Kad ne kunigai Dembskis ir 
Aleksandras Burba, tai Dr. J. 
šliupas butų Vinco Karaliaus 
likimo sulaukęs. Bet tie du ku
nigai žmones patraukė Dr. J. 
šliupo pusėn, ir Dr. šliupas pra
dėjo katalikiškas (Romos) baž
nyčias steigti. Ir tas Dr. šliu
po darbas tautos apšvietei, 
kaip ir kiti jo darbai, davė 
neigiam ite rezultatus.

Kun. A. Burba buvo priver
stas atsižadėti Dr. šliupo. Ku
nigija užleido “Saulės” tera- 
daiką ant išeivijoje gyvenan
čių lietuvių su prolenkiška ten
dencija. Išskiriant kun. Demb- 
skį ir A. Burbą, visi kunigai
buvo lenkiškos orientacijos. kai laimės Karalaitės garbę. Ir

JIEŠKOME 
ŠOKĖJU ir 
DAINININKIŲ

žymieji Chicagos lietu
vių chorai jau pasižadė
jo sudaryti vieną milži
nišku 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.

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

Tėvai rūpinasi Nau 
jienu karalaite

“ ‘Sei’, mama, ar jau išsiun
tei Elenukes fotografiją “NAU
JIENOMS?”

“Išsiunčiau, išsiunčiau. Tik 
pats neužmiršk, kad jai priža
dėjai naują ‘otftfitą’ nupirkti, 
kad tik stotų į MISS NAUJIE
NŲ kontestą.“

“Gerai, gerai; ‘aneką’ nu
pirksiu, kad tik tą pagyrų puo 
dą J okai t į ant juoko pastaty
ti... Jis vis su savo puikiąją 
Aldona... ji tą padarė... ją ten 
mylėjo, ten gerbė, ten aukš
tino. ‘Vot’ tai bus kai musų 
Elenutė ją j užpakalį nustums*

Marie Sarno, 1607 Sol 51 
Walter Stankus, 1318 S. 
Ct.; Regina Tiškavičius, 
So. 50th Ct.; Genevieve

TOWN OF LAKE — Victi- 
nė organizacija, Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Mindaugio 
Klubas, šeštadienį surengė pa
sekmingą vakarą Unity Klubo 
svetainėje, 46-ta ir Marshfield 
avenue, antro lietuvių transat
lantinio skridimo naudai.

Orgamzacjja sutraukė daug 
publikos j vakarą, kuri gerai 
pasilinksmino ir gražiai pralei
do laiką, tuo pačiu laiku pa
remdama gražų tikslą. Sako, 
ALTASS fondui liks gražaus

Lietuvių vaikai Cice 
ro mokyklų metu 

baigtuvėse
Pirmadienį lošė keturių aktų 

dramą, “Pals” Rarkholme 
Community Namuose.
CICERO.—Pirmadienį Roose- 

velt viešos mokyklos mokiniai 
surengė vakarėlį Parkholme 
Community House savo 'tėvams, 
kuriame buvo pastatytas sce
noje 4-ių aktų drama, “Pals”, 
patiekti šokiai ir kiti pamargi- 
nimai.

Tarp šokėjų buvo lietuvaitės 
Genevieve Stankus ir Olga Sta- 
nes, o veikale lošė sekami ber
niukai ir ihergaitės:

Bob Keith rolėje — Walter 
Stankus; Fred Logan — Albent 
Pupelis; Walt — Jonas Rasu- 
lis; Jack Palmer — TonyRoc- 
kouski; Ruth Palmer — Lillian 
Gradomski; Kate
Zalatoris; Milt — Tony Prel- 
gauskis.

Cicero mokykla statė tą patį 
veikalą sausio 17 
jamą rolę užėmė 
tor Yuška.

šiandien gaus
šįvakar J. Sterling Morton 

mokyklos salėje įvyks pirmos 
mokslo metų dalies užbaigimo 
iškilmės, kuriose bus įteikti dip
lomai mokiniams, r baigusiems 
pradinę mokyklą ir besirengian
tiems įstoti į high school. Iš
kilmės pasižymės muzikaliu 
programų, kuriame dalyvaus 
mokiniai. Diplomus įteiks 
Frank J. 'Petru, Cicero mokyk
lų tarybos pirmininkas. Kaipo 
svečias, iškilmėse dalyvaus 
Francis G. Blair, apšvietos su
perintendentas Illinois valstijo-

Genevieve

d. Vadovau- 
lietuvis Vic-

diplomus

ALTASS ŽINIOS
. t ■

Vakaras naudai James 
Janušausko skridimo 

fondo

Vakarą šeštadienį rengia Lie
tuvių “Unity” klubas

Panašų vakarą sekantį šeš
tadienį, sausio 27 d., rengia ki-

cijn “Jaunoji Birulė”, Hclon 
Bartusb ir kili.

Be to, sausio lt d., “Sanda
ra” buvo surengusi sukaktu
vių bankietą Masonic Temple 
Hali, 64 ir Grcen Street, į ku
rį buvo atsilankę didelis bū
rys Cbicagiečių ir svečių iš to
limesnių vietų. Rankiotas pra
ėjo pasekmingai.

PRANEŠIMAI

šiandien Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyksta jubilieji
nis koncertas Amerikos Lietu
vių Tautinės “Sandaros”, kuri 
šįmet švenčia 20-tų metų jubi
liejų. Reikšmingas sukaktu
ves tos organizacijos darbuo
tojai atžymi su šiuo koncertu, 
į kurį sutrauktos geros lietu
vių meninės spėkos, kaip, Jo
nas Romanas, vaikų organiza-

FLORIDON $10, CALIFORNIJON 
$13, NEW YORKAN $7. Dideli 
naujausi auto modeliai.

AUTO TRAVEL EXCHANGE, 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 506 
Tel. Randolph 0989

Visi “Naujiehų” Bendrovės nariai 
kurie nėra pridavė man savo dabar
tiniu adresu,-yra prašomi juos pri
duoti be atidėliojimo, kad galėčiau 
turėti Bendrovės knygose teisingus 
adresus Bendrovės dalininkų.

Nora Gugis, 
Naujienų B-vės Sekretorius.

Kensington Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkimas įvyks 
trečiadieny sausio- 24 d. 7:30 vai. 
vakare 311 Kensington Avė. Nariai 
esate kviečiami visi atsilankyti, nes 
bus išduotas raportas apie bendrovės 
stovi. Direkcija.

Bučerių Sąjunga ant Bridgeporto 
laikys mėnesini susirinkimą sausio 
25 d. 7:30 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Prašau pribūti visų bučeriu į 
susirinkimą. Randasi svarbių rei
kalu aptarti.

J. Balchiunas, raštininkas

DRAUGIŠKA UŽEIGA
Daug metu patyrimo turintis mu

zikos instrumentu krautuvėj: reiškia 
padėka už suteiktą paramą praeityje 
savo draugams ir kviečia atsilankyti 
į ALINĘ kur rasite mandagų pa
tarnavimą.

K. PIKIEL
1816 So. Halsted St.DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 

puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold. Lump arba Egg, $6.00 
Mine 'run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Cd.. Cedarcrest 2011

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Ateikite . su manim 
įsigerti ■

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai..

Pritiraiykitc j musą spulk*

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St, 
-------------- —------------T-----------  

Ramova Gardens 
3508 SO. HALSTED ST.

(Vienintele užeiga Bridgeporto 
ant antru lubų)

„ kiti gėrimai pasirenkant 
ir augštyn.. Sandwichiai 
Pilni pietus pagal užsaky- 
Suey ir Steakas yra musų 

Specialybė.
kas dieną ir vakarais. 

Tel. Yards 6383.

Alus 10c. 
nuo 15c. 
po 10c. 
mą. Shop

Atdara

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

NORTH SIDE — Vasario 10 
d., šeštadienio vakare Morning 
Star Kliubas savo buveinėje, 
1652 N. Damen avė., rengia va
karą naudai Jamcs-Janušaus- 
ko skridimo fondo; Morning 
Star kliubo nariai geri patri- 
jotai ir patyrę vakarų rengi
me. Tikisi, kad jųjų draugai 
parems šį jųjų darbą gausiai 
atsilankydami į parengimą.

V.

$500 Dovanomis $500
NAUJOS RŪŠIES

ATLANKYKITE 
White Star Tavem 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

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

CLASSIF1EDADS

Sekami lietuviai gaus diplo- 
Manda Eleanor 

West 31 st., ir

Altass Roselando Skyrius 
šaukia specialį susirinkimą visų 
narių bei rėmėjų. Susirinkimas 
įvyks sausio 25 d., Balchuno 
svetainėje, 158 E. 107 St. 8 
v. vakare.

Susirinkimas (labai ^svarbus 
dėl daugelio dalyką, ypatingai, 
dėl rengimo baliauš vasario 3 
d. Balchuno svetainėj. Minimas 
balius yra rengiamas natidai 
Juozo R. James Janušausko 
skridimo Lietuvon.

Todėl visus narius bei reme 
jtfs prašome dalyvauti susirinki
me, kur bus pasitarta kaip pa- 
sekmingiaus balius turėti; taip
gi pasiimsime bilietą pardavi
nėti prieš balių, kad sukviestu- 
mėt visą Roselandą ir kaimynus 
Burnsidiečius ir Westpullmanie- 
čius. Ypatingai prašomi tie 
nariai bei rėmėjai, kurie pri
sirašė 14 sausio per prakalbas, 
kad dalyvautumėt suvirinkime 
dėl susipažinimo. Be to, visi 
skyriaus nariai raginami būti
nai sunešti visus kvitus ir pi
nigus už parduotus ženklelius ir 
narystes.—A. Narbutas. ? ♦

*
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MASKARADO 
BALIUS 
SUKIS

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Business Service 
---- -- -- eatarnavimąs

Tel. Yards 3408 
V1CTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKR AUSTYTO JAS 
3358 So. Halsted St. Chicago. IR

Rengia

Raudonos Rožės
Kliubas

Sekmadienio Vakare 
Sausio-Jan. 27,1934 
Liet. Liuosybės Svet, 

14 St ir 49 Ct.

CICERO, ILL.

Muzika
CHARLES HESS & HIS 

RHYTHM KINGS

Pradžia 8 vai. vak. ir tęsis iki 
3 Vai. ryto.

Įžanga 50c. su pasidėjimu 
drabužių.

Kviečia KOMITETAS.

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

Financial- 
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZILEK BROS. AND CO. 
1647 W 47th St.

Partners Wanted
PAIEŠKAU pusininko i Alaus 

Tavem bizni, biznis išdirbtas per 
daug metų. Vienai moterei perdaug 
darbo. 3738 So. Halsted St.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius pnimami 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
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aęlankymą susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, 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 i Chi
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
L789 SO. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Ganai 0117 
—klauskite Mickevičių.

hin i ii... ii ' i m i

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS patyręs vyras (tir
ti ant ūkės. Nevedąs, vidutinio am
žiaus. Atsišaukite vakarais.

6380 So. Keeler Avė.

Business Chances
* Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
visoms mašinoms, vieta išdirbta per 
7 metus. 6307 So. Richmond St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nS Priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos. 3347 W. 51 St

PARSIDUODA sandvičių šapa ir 
cigaru krautuve arba mainysiu ant 
karo.. 5225 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale 
, , Namai-Žeme Pardavimui

PARDAVIMUI 7 kambariu medi
nis namas, 4 pagyvenimui kambariai, 
3 miegkambariai viršui, furnace ši
luma, ant Mozart St. tarp 35-tos ir 

;36 St. Kaina $2700, ¥2 cash, likusi 
kaipo morgičius, greitam pardavimui. 
Matykite Albert Hlavacek. 2113 W. 
21 St TeL Canal 2262i




