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7 žm. mirė dėl 
šalčiųChicagoj

Šalčių banga perėjo veik visą Ameriką. Va
kar ryte šaltis buvo pasiekęs 

7 laipsnius žemiau zero
CHICAGO.—Sekmadieny Chi

cago ir visą Ameriką, išėmus 
pačias pietines valstijas užklu
po netikėta šalčių banga. Net 
ir pietinėse valstijose buvo ša
limo. šaltis atėjo iš Alaskos.

Chicago j e šaltis buvo pasie
kęs 7 laipsnius žemiau zero. 
Tiek buvo šalčio vakar 8 vai. 
ryte. Bet . niekuriuose prie- 
miesčii/ose šaltis buvo dar di
desnis. šalčiausia vieta buvo 
Evanstonas ir Niles Center, kur 
šaltis buvo pasiekęs 10 laips
nių žemiau zero. Tai buvo šal 
čiausia diena šiemet.

Nuo šalčio mirė lietuvis
Chicagoje dėl šalčio mirė 

septyni žmonės, kuriems šaltis 
paaštrino širdies ligą. Tarp mi
rusių yra ir vienas lietuvis, bu1- 
tent, John Chernoski, 52 m.

amžiaus, gyvenęs 723 W. 17 St. 
Kaip paprastai, padaugėjo ir 
gaisrai.

Del šalčių labai nukentėjo au
tomobilistai, kuriuos šaltis už
klupo visai netikėtai, neprisi
rengusius, nes visi} laiką oras 
buvo labai gražus, ir šiltas. Da
gi sekmadienio ryte buvo 4S 
laipsniai šilumos.

šaltis jau pradeda atslūgti, 
bet atslūgimas eisiąs laipsniškai, 
šiandie busią jau biskutį šil
čiau. Bet pereitą naktį buvo 
tikėtąsi, kad šaltis vis dar sieks 
nuo zero iki 5 1. žemiau zero.

5 žmonės žuvo Kanadoj
WINNIPEG, s. 29. — Sura

dus dar tris lavonus Waterhcn 
distrikte, skaičius žuvusių lai
ke sniego audros prerėse pasie
kė penkis žmones.

Apdegė lietuvių Pro 
gress Furniture 

Co. sankrova
CHICAGO.—Vakar vakare la

bai apdegė didelė lietuvių ra
kandų sankrova, Progress Fur
niture Co., kuri randasi prie 
Halsted ir 32 gatvių, Bridgepor- 
te. Apskaitoma, kad nuostoliai 
sieks kelis tūkstančius dol.

Anglija grūmoja 
Francijai preky

bos karu

Lietuvos Naujienos
Griežtos priemonės 
prieš nacius Klai

pėdoj

Vokiečių spauda te 
bekiršina prieš 

Lietuvą
Neumanas nubaustas 5000 litų. 

Du naciai pasodinti Bajorų 
kalėjiman

Rusija naikina ko
munas ir įveda 

“arteles”

Kaltina Insullą išlei
dus $17,000,000, kad 

iškelti Šerus

Casper Oimen iš Minot, N. D., šoka pašliūžomis nuo kalno 
Cairo, III. Jis tuo šokiu laimėjo nacionalę pašliūžų čempionatą, 
nes nušoko 175 pėdas. Per kelis metus Chicagos pašliūžų my
lėtojų jaunuolių čempionatą laikė tuo laiku visai jaunas lietu
vis Vytautas Mišeika, dabar III. universiteto studentas.

LONDONAS, s. 29. — Pre- 
kybos tarybos prezidentas Run- 
ciman paskelbė atstovų bute, 
kad jei Frau ei j a bėgyje ateinan
čių dešimt dienų neatšauks su
mažinimo kvotų Anglijos pre
kėms, tai Anglija turės atsi
mokėti pakeliant miritus Fran
cijos prekėms.

Anglija formaliai protestavo 
Francijai dėl kvotų sumažini
mo, bet iš to nieko neišėjo. 
Valdžia be to atsisako pradėti 
derybas dėl naujos Anglijos- 
Francijos prekybos sutarties iki 
Franci j a panaikins suvaržymus 
Anglijos prekėms.

Nespiauk Į šulini - 
gali pačiam tekti 

gerti

KLAIPĖDA.—I. 12. Elta.— 
Krašto komendantas nubaudė 
socialistinės bendruomenės (na
cių) vadą, dr. Neumaną, 5,00n 
litų ar 3 mėnesius kalėjimo u’ž 
tai, kad 1933 metų birželio m. 
pabaigoje išleido atsišaukimą, 
pavadintą “Die Autonom’e dės 
Memelgebiets und Sozialistische 
Volksgemeinschaft’. Tuo atsi
šaukimu jis kurstė prieš centro 
vyriausybę ir kėlė krašte neri
mą. Spaustuves “Memeler Druck 
Ku’nst Verkstaat” savininką 
Kiochį nubaudė 5,000 litų ar
ba 3 mėnesius kalėjimo už tai, 
kad jis, spausdinęs minėtą dr 
Neumano atsišaukimą, nepri
statė trijų egzempliorių karo 
komendantui.

Neumanininkų partijos Šilu
tės vadas Grau ir buvęs tos 
apskrities vadas, mokytojas 
Brokof, abu’, kaipo pavojingi 
visuomenės tvarkai, nesant kon
centracijos stovyklos, 3 mėne
siams pasodinti į Bajorų kalė
jimą.

Visa

Pats Stalinas pripažysta, kad 
negali būti komunistinės ly
gybės

MASKVA, s. 29. — Diktato
rius Stalinas kalbėdamas Rusi
jos komunistų kongresui užgy- 
rė naikinimą kolektyvių farmų, 
kuriose ūkininkai gyvena ko
munomis ir vieton jų steigimą 
“artelių”, kur ūkininkai gyvena 
atskirai, turi savo paukščius, 
gyvulius ir daržus.

Jis sakė, kad niekurie komu
nistai priešinasi artelėms, kaipo 
naikinančioms komunas ir ly
gybę. Bet pats Stalinas pripa
žino, kad absoliutės lygybės ne
gali būti ir paytrimas parodęs, 
kad komunos butų žlugusios, 
jei jos nebūtų atsižadėjusios ly
gybės ir priėjusios prie arte
lių.

Esą kiekvienas tikras leninis- 
tas žinąs, kad lygybė reikalavi
muose ir asmeniniame gyveni
me yra reakcinis, smulkiai 
buržuaziškas absurdas, nes ne
galima reikalauti, kad visi žmo
nės butų vienokio pageidavimo 
ir vienokio skonio, arba kad vi
si žmonės asmeniniam gyveni
me gyventų visai vienodu* gy
venimu.

Gaisras sunaikino 
vasaros rezortus

WILMINGTON, N. C., s. 29. 
—Wrightsville saloj, kirr randa
si didelė vasaros rezortų kolo
nija ir didelis pliažas, išdegė 9 
blokai namų. Viso gaisras su
naikino 103 namus. Nuostoliai 
siekia $1,000,000.

CHICAGO.—Bankrutijusi Sa- 
muel Insulto sukurtoji Corpo
ration Securities Co. patraukė 
teisman irgi bankrutijirsią In- 
sulo korp. Midle West Utilities 
Co. ir jos buvusius viršininkus. 
Skunde kaltinama, kad ta kom
panija išleido $17,000,000 vie
natiniu tikslu, kad iškelti jos 
šėrų kainą nuo $160 iki $495 
1929 m. vasarą.

Po baisaus sapno 
mergaitė atgavo 

kalbą
EVANSVILLE, Ind., s. 29.— 

P-lė Virginia Hirsch, kuri per 
11 mėnesių buvo nebylė, atgavo 
kalbą po baisaus sapno, kuris 
ją išgąsdino.

Pereitais metais vasario mėn. 
jai buvo padaryta opi goiterio 
operacija. Ji pasveiko, bet pa
sidarė nebylė.

Pereitą naktį ji sapnavo, kad 
i namą įsigavo plėšikai. Ji taip 
jų išsigando, kad pradėjo šauk 
ti. Šiandie ji gali kalbėti ir 
dainuoti.

Kongresas tęs tyri
mus Chicagos re- 

ceiverių kaštų
WASHINGTON, s. 29. -Al- 

stovų butas įsakė savo specia
liam sirtikomitetui tęsti tyrinė
jimus išlaidų federalinių recei- 
verių Chicagoje. Butas tęsi
mui to darbo paskirs dar $7,- 
500.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS MEK
SIKOJ

Daladier bandys su
daryti Francijosf 

kabinetą '
PARYžžIUS, s. 29. —Buvęs 

premieras Edouard Daladier su
tiko bandyti sudaryti naują ka
binetą, kuris nors kiek apva-

Mano, tūkstančiai 
žuvo Chinijos 
potvyniuose

Jautri Zitiečių skalbėja

SHANGHAI, s. 29. — Lavo
nai plaukia įkartu su ledais Gel
tonąja upe, sako žinios iš Ho- 
pei ir Honan, o vietos laikraš-

lytų valdžią nuo pasireiškusios j čiia sako, kad tūkstančiai žmo- 
joje korupcijos ir susirišimo su; nių žuvo potvyniuose didžiosios

Geltonosios upės, kuri Chini- 
jai atneša tiek daug nelaimių.

Misionieriai ir kitos svetimų 
šalių įstaigos sako, kad dar nie
kas negali net apytikriai ap 
skaityti potvynio nuostolių.

sukčiais finansininkais.
Daladier yra dešinysis radi

kalas. Buvusiame Ghautemps 
kabinete jis buvo karo minis- 
teris. Jis stoja už tiesioginį 
susitarimą su Vokietija.

Prieš pasitariant Chautemps • 
kabinetui smarkių riau’šių buvo 
Paryžiuje, Nice ir Rouen. Visas 
šias riaušes sukursto rojalistai, 
pasinaudodami iškilusia aikštėn 
didele Staviskio afera.

Anglija sutinka ‘nau 
dingai’ tartis 

dėl skolų

Anglija pasiuntė me 
morandumą dėl 
nusiginklavimo

LONDONAS, s. 29. — Ang
lija šiandie išsiuntinėjo didžio 
sioms valstybėms memorandu
mą, kuriame išdėstoma Angli
jos nuomonės nu’siginklavimo 
klausimu. Pasiūlymai nebus 
skelbiami iki bus gauti valsty
bių atsakymai.

LONDONAS, 
stovų butu’i pranešta, kad Ang
lija yra prisirengusi tęsti de
rybas su Jungt. Valstijomis dėl 
karo skolų, jei pasirodytų, kad 
iš tų derybų butų kokios nau
dos.

Be to pranešta, kad Anglija 
“prie dabartinių aplinkybių” ne
mano gryšti prie aukso standar- 
do.

Perskrido Atlantiką 
ir susidaužė

9 sužeisti gaisre

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja*

Giedra ir biskj šilčiau.
Saulė teka 7:06, leidžiasi 5: 

01,

MEXICO CITY, s. 29. —Tū
kstančiai žmonių miegojo par
kuose, sodnuose ir net gatvėse 
Guerero valstijoj, prisibijodami 
naujo žemės drebėjimo, kuris 
ištiko ten dideliame plote va
kar, pridaręs didelių nuostolių. 
Acapulco mieste 90 nuoš. namų 
Mko apgrhiuti, daug žmonių su
žeista.

ANDERSON, Ind., s. 29. — 
Gaisras, kuris buvo kurstomas 
smarkaus vėjo, sunaikino visą 
biznio bloką. Šaltis siekė 6 
laipsnius žemiau zero ir ke
turi ugniagesiai ir du policis- 
tai liko sužeisti laipiojant ap
šalusiomis kopėčiomis. Keturi 
kiti ugniagesiai randasi ligoni
nėse nuo peršalimo.

Gaisras pridarė nustolių gal
būt už $1,000,000.

' ■ - IĮ'-,./' .n.'-.,.--- į '-n;

NEW YORK, s. 29. — Prie 
Boy Scoirts visoj Amerikoj šiuo 

I laiku priklauso 904,240 vaikų.

RYMAS, s. 29. — Italijos 
f^iš^jaų labai daug rašė apie 
Štaviskio aferą Francijoj, kai
po įrodymą, jog demokratija 
yra bankrutijusi. Bet tie patys 
laikraščiai paskelbė, kad atsto
vas Re Davis iš Bari liko areš
tuotas už graftą. Jokių smulk 
menų neskelbiama. Reiškia, 
fašistinėj Italijoj negeriau.

ir

Chinijos sukilėliai 
pasidavė naciona

listų valdžiai
HONKONG, s. 299. — Val

džia praneša iš Amay, kad su
kilimas Fu’kien provincijoj už
sibaigė ir kad garsioji Chinijos 
19-ta armija pasidavė. Reorga
nizavimas šios garsiosios armi-' 
jos, kuri pasižymėjo mūšiuose 
.su komunistais ir gymis Shang- 
hai laike japonų puolimo, jau 
prasidėjo. Tečiaus ši armija li
ko sumušta reguliarės chiniečių 
armijos ir išvyta iš Fu’kien sos
tines Foochow.

RIO DE JANEIRO, Brazili
joj, s. 29. — Italų bandymas 
pradėti oro paštą per pietinį 
Atlantiką, užsibaigė nelaimin
gai delei tropiškų lietų.

Perskridę Atlantiką lakūnai 
su dideliu trijų motorų lėktu
vu, paklido tamsoje ir susidau 
žė už 300 mylių nuo Natai, Bra
zilijoj, į kur jie skrido.

Atsirado nauja sala

TOKIO, Japonijoj, s. 29. — 
Iš Saporo gauta žinių, kad val
džios žvejybos sargybos laivai 
užtiko naują 
Kuril salyne, 
iš priežasties 
drebėjimų.

salą šiauriniam 
Ta sala atsirado 
požeminių žemės

. Kauno . 
pasisamdė‘ naują skalbyklos-da- 
žykloš darbininkę V.' Vadeišai- 
tę. Kadangi ji to darbo nemo
kėjo, tai, divonu’s bevalydama, 
juos sugadino. Nepavykus iš
valyti, labai susigraužė, ilgai 
verkė, o paskui išgėrė acto esen
cijos. Vėliau Kauno ligoninėj 
ji mirė. Vadeišaitė net nepil
nametė, neseniai atvažiavus 
Kaunan darbo ieškoti.

Kongresas galutinai 
priėmė pinigų bilių

VVASHINGTON, s. . 29.—Pre
zidento Roosevelto pinigų bilius 
liko galutinai atstovų buto pa
tvirtintas tokioj formoj, kokioj 
jį priėmė senatas.

Atstovų bu’to pinigų komite
tas tuojaus atlaikė konferenci
ją su senato komitetu, priėmė 
senato pataisas ir tuojaus pa
siuntė atstovų butui galutinai 
pataisytą bilių patvirtinti. Ne
atsiradus pasipriešinimo, biliufe 
tuojaus buvo perbalsuotas ir 
priimtas. Jei nors vienas at
stovas butų pasipriešinęs, tai bi- 
liaus priėmimą butų reikėję ati
dėti dar vienai dienai.

Bet kadangi senatas posėdį 
nutraukė iki rytdienos, tai vice
prezidentasz Garner
jo pasirašyti ir bilius bus pa
siųstas prezidentui pasirašyti 
tik rytoj.

negalėjo

5 ŽUVO, 10 PASIGENDAMA 
KELTUVUI APSIVERTUS

NAGASAKI, Japonijoj, s. 29. 
—Penki lavonai liko atgauti ir 
dar 10 žmonių pasigendama ne
laimėj su keltuvu. Keltuvui ap
virtus apie 200 ar 300 pasažie- 
rių liko nublokšti j vandenį.

WASHINGTON, s. 29. —Ry
toj (antradieny) prezidentas 
Rooseveltas kalbės per radio, 
kad padėkuoti tiems, kurie pa
sveikino jį gimimo dienoj. Pre
zidento gimtadienio iškilmės yra 
rengiamos visoje šalyje. Kalbės 
jis 11:20 v. vakar., rytinių vals
tijų laiku.

TALLAHASSE, Fla., s. 29.— 
Čia liko pašauti ir suimti Wla- 
ker ir Johnson, kurie prieš kiek 
laiko pabėgo iš Oklahoma vals
tijos kalėjimo. Kartu suimtos 
ir abiejų žmonos.
■ ■ II I—-   I ■ I I  — •

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink- 
4i laivą ir t. t, kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

* Ghicago, II..

Dalis laikraščių sąmoningai ne
įdėjo Eltos dementi

BERLYNAS. Elta.
vokiečių spauda skelbia oficia
lios vokiečių telegramų agentū
ros paskleistus Tilžės gandus 
apie tariamas “smurto priemo
nes” Klapiėdoje, kurios turėju
sios būti lietuvių įvykdytos. Ta
čiau, tie gandai, nors ir buvo 
sensacingai paduoti ir pateikti 
plačiajai publikai, nei politiniuo
se nei diplomatiniuose sluoks
niuose neturėjo pageidaujamos 
įtakos: į juos beveik nebuvo at
kreipta dėmesio, kadangi šito
kie gandai apie Lietuvą vokie
čių spaudoje pasidarė per gau
sus. Užsienių spaudos atsto
vai, pav., kiek iki šiol matyti, 
šios vokiečių telegramų agentū
ros “sensacijos” visai nepanau
dojo ,ir tokiu budu ji turėjo 
užtrokšti vien tik vokiečių ofi
cialiuose laikraščiuose. Be to, 
vokiečių telegramų agentūra 
kelioms valandoms po gandų pa
skelbimo turėjo paskelbti Lie
tuvos telegramų agentūros de
menti, kuris daugumos laikraš
čių buvo paskelbtas kartu su 
gandais. Tokiu budu tų gandų 
veikimas buvo sukliudytas. Ta
čiau visa, eilė laikraščių, kaip 
“Befliner Boersenzeittfng”, “Lo- 
RrfiiHiz^igCri’.^Der Tag’ ir net 
"Germani#” bef “Tageszeitung” 
lietuvių' dementi nepaskelbė, 
nors jis, reikia manyti, buvo 
jiems pristatytas kartu su gan
dais. Tai yra laikraščiai, kurie 
jau nuo seniau yra žinomi, kai
po tokie, kurie nuolat kursto 
prieš Lietuvą.

“Lokalanzeiger” ir ‘Der Tag” 
paskelbė net komentarų, iš ku
rių matyti, kad jie norėtų lai
kyti gandus tikrais. Tačiau dar 
keisčiau skamba Hamburgo 
“Fremdėhblatto” Berlyno ko
mentarai, 
kartu su

• agentūros 
skelbia ir 
laikraštis 
vakar šioje pačioje vietoje bu
vo nurodyta į Sovietų Rusijos 
planus neutralizuoti Pabaltijo 
valstybes. Nors šių planų į- 
vykdymas vargu ar pasiseksiąs, 
tačiau jie verti susidomėjimo, 
kadangi nušviečia rusų politiką 
Vokietijos rytų pasienyje. Be to, 
ir kai kurie paskutinių laikų į- 
vykiai rodo, kad Kaune iš Lit- 
vinovo nedraugingų pareiškimų 
apie vokiečių rusų santykius 
padaryta išvadų, kad smarkau
jantiems veiksmams prieš vo
kiečių interesus bus rasta mo
ralinė paspirtis Maskvoje”.

Atitinkama Lietuvos instan
cija, pareikšdama vokiečių te
legramų agentūrai protestą, už 
reikšmingų melagingų gandų 
skleidimą, kartu pareiškė savo 
nusistebėjimą, kaip oficiali te
legramų agentūra gali skleisti 
šitokius gandus, visai jų nepa
tikrinusi.

Nors šis laikraštis 
vokiečių telegramų 
paskleistais gandais 
dementi, vis dėlto, 
rašo štai ką: “Dac

Už vėliavos iškėlimą 
6l/t metų kalėjimo

KAUNAS, s. 12. — Vak-' 
Kariuomenės teismas Kama 
sprendė pil. Kino bylą, kalti
nami) praėjusių •metų vasarą 
Miokevičaius slėny iškėlusio ko
munistų vėliavą. Teismas, iš
nagrinėjęs bylą, p. Kiną nu
baudė 6!/ž metų sunk, darbų ka
lėjimo.



NAUJIEMS, Chicago, 111
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9. K. Batutis, 
Petras Rasalis, 
A. Nąikelis, 
Frank Bulaw, 
S. J. Dargush, 
Miss L. Narmontaite,

Antradienis, saus. 30, 1934

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČĮA
P. MILLER*'

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varkala

KONTESTO GARBES KOM.;
J. ĄSCILLA
J. GALSKIENE
V. PAČKAUSKAS.

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

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117 

Pora žodžių Chicagos Ir Apielinkes 
Lietuviams

Chicagos Lietuvių Draugija yra viena stambiausių lietuvių 
organizacijų Chicagoje, kuri savo narius aprūpina ligos pašal
pa, aprūpina pomirtine. Chicagos Lietuvių Draugija, yra pirma 
lietuvių organizacija, kuri prisitaikė prie Illinois valstijos rei
kalavimo ir yra po valstijos priežiūra.

Virš šimtas lietuvių organizacijų vien Chicagos mieste lai
ke paskutinių kelių metų išnyko iš lietuvių gyvenimo, o kitos 
baigia savo dienas, bet Chicagos Lietuvių Draugija ne tiktai 
kad nenukentėjo nei nariais nei pinigais, bet dar šiame depre
sijos laike pakilo nariais, pakilo piniginiu turtu.

Dabar Chicagos Lietuvių Draugijoje eina vajus-kontestas, 
yra norima Sutraukti visus sveikus lietuvius vyrus ir moteris 
nuo 15 iki 48 metų į šitą organizaciją, kad ją subudavojUs dar 
galingesniu kunu ir teikus kuo plačiausią paramą ligos nelai
mėje, piniginę paramą mirusio nario šeimynoms.

Chicagos Lietuvių Draugijoje yra trys pašalpos skyriai — 
$6, $10 ir $16 savaitėje. Pomirtinė $200 ir $50 laidotuvių rei
kalams — nariai priklausą šitai Draugijai apsirgę gali aprupin 
ti savo būtinas gyvenimo reikalus, o ištikus mirties nelaimei, 
yra teikiama ganėtina suma likusiai šeimynai, kad buvęs Drau
gijos narys butų tinkamai palaidotas.

Todėl, mes kviečiame visus Chicagos ir apielinkių lietuvius 
ateiti į šitą organizaciją, būti jos nariais, bendrai su mumis jo
je dirbti ir aprūpinti savo reikalus ateityje, kad gauti pašalpą 
ištikus ligai ir ištikus mirties nelaimei, — paveldėjai, kad tu 
retų iš ko tinkamai patarnauti paskutinioje valandoje.

Chicagos Lietuvių Draugijos kontestantai veikia po pla
čią Chicago, jie paaiškins jums plačiau, jeigu teks jums su jais 
susitikti; paduokite jiems prašymą įstoti į šitą organizaciją. 
Arba ateikite tiesiai į Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted bt. 
bile dieną nuo 4 iki 7 vai. vak. čia galėsite gauti reikalingų in-

Jeigu 
tinka • 
gryna 
pada-

Chicagos Lietuvių Draugija yru 
vienintelė Draugija Chicagoje, 
kuri skaisčiomis akimis žiuri į 
ateitį ir nebijo juodos dienos. 
Paaiškinkite tą visiems lietu
viams vyrams ir moterims, su 
kuriais sueisite, su kuriais įsi
kalbėsite apie Chicagos lietuvių 
pašalpines organizacijas, 
jus jiems tą mokėsite 
mai paaiškinti, kas yra 
tiesa, nesunku bus juos
ryti nariais šituos organizaci 
jos. Taip aiškindami, taip kal
bėdami, jus kalbėsite šventą 
tiesą, — tiesą, kurios nei vie
nas išmintingas narys Chica
gos Lietuvių Draugijoje neban
dys užginčyti. Tat, draugai 
kontestantai, marš į darbą, j 
darbą budavojime Chicagos Lie
tuvių Draugijos, marš į darbą 
subudavojime šitos Draugijos 
dar galingesniu4 kunu, dar stip
resniu, negu kad šiandie yra. 
Draugai kontestantai, nuo jū
sų darbo, ntio jūsų pasišventi
mo priklauso dar skaistesnė, 
dar kilnesnė, dar įtakingesnė 
Draugija. Chicagos Lietuvių 
Draugija laukia iš jūsų dar
bo, daugiau darbo — iš jūsų 
darbo susipins garbes vainikas 
Chicagos Lietuvių Draugijai ir 
jūsų kilnus norai budavojime 
šitos organizacijos bus įrašyti

formacijų ir išpildyti aplikaciją įstojimui į Chicagos Lietuvių auksinėmis raidėmis į Chicagos 
Draugiją. „ ‘ Lietuvių. Draugijoj,istoriją.

Draugams Kontes 
tautams

Lietuvių. Draugijos -istoriją.
• Draugai kontestaptąhir drau

gės kontestantės, Chicagos Lie
tuvių Draugija laukia jūsų dar
bo pasekmių, laukia aplikantų 
geriau 
darbo.

j
pasakius, laukia jūsų

po lietingos dienos. Laike pa
skutinių kelių metų Chicagoje 

i didelis skaičius draugijų sudy- 
lo, išnyko nuo musų žemėlapio, 
liko mažas skaičius lietuvių pa-

Paskutiniu laiku kontestantų talpinių organizacijų. Dar kai 
eilės padaugėjo; kontestantų ir .kurios organizacijos gyvena 
kontestančių eilės paskaitlėjo, vjen ^$1 mados — greičiau jos 
tai skaitlinga Draugijos darbo gyVeno todėl, kad keli draugi- 
kareivių armija. Tiesa, kai ku- jos viršininkai

organizacijos gyvena

yra ambitingi 
žmonės, nori būt viršininkais, 
nori pasirodyti lietuviškam pa-

rie kareiviai dar snaudžia, dar 
jie jaučia, kad buk tai mūšio 
valanda neprasidėjo. Kontes sauiyje> kad ir jie vadovauja 
tantės, tarsi tos armijos slau- Į nors ir rnirštančinms nro-aniza- 
gės-nursės daug jautresnės, 
daug darbštesnes — jos didžiu
moje kruta, juda, darbo žymės 
ryškiai pastebiamos. Vyrai, tai 
daugiau nerangus — jie vis 
rengiasi, prospektus renka, bet 
jų prospektai taip pat neran
gus, kaip ir jie patys — pro
spektai ant popieros, užrašų 
knygutėje, memorendume, bet 
ne jų aktyvio darbo veidrody
je. Iš 47 kontestantų tiktai 13 
parodė darbo žymės, o kur ki
ti? Kur dar 34?

Gal jus sakysite, kad 
kontesto užbaiga toli, laiko 
nėtinai daug, yra proga 
gauti daug narių, išrinkti 
galima visus prospektus 
kaupu. Taip galima, bet 
spektai gimdo prospektus — 
nariai įrašyti prisuks jums 
naujus narius, jie bus jūsų nau
ji prospektai. Darbas darysis 
našesnis, darbo dirva platės 
jūsų pasisekimas kontesto dar
be augs visapusiai, šakosis. Bus 
iš jūsų darbo nauda Draugi
jai, garbė pačiam, kad jūsų 
spėkos rodys intensyvio akty
vumo, jūsų darbe padės jums 
ir draugai. Pertat parodykite 
savo darbe daugiau progreso,:Simo jėgos veržiasi visais fron- 
o jūsų darbe gims sėkmingu-1 •'a’8» >Ta fehtfa gyventi ir po 
mas, ateis draugų parama, iš-: ^vo sparnu traukti tukstan* 
sisiubes jūsų pačių darbo spe- -TVJ Chicagos ir apielinkių lie
kos - - Draugija bus džiaugs- uvių. Ir tiktai tokia lietuviu 
'į.iga iŠ jūsų darbo vaisių, iš rganizacija Chicagoje gali ap- 

MI'S Vgory > norų, nes jąs busi- upinti savo narius ligos ir mir
te prisidėję' savo aktyviu' dar- ^es nelaimėje.

dar 
ga- 
dar 
yra 
sv 

pro-

i nors ir mirštančioms organiza
cijoms. Iš šitų draugijų, ku
rios dabar gyvuoja, laike ke
liolikos metų liks gana mažas 
skaičius. Pertat musų kontes
tantai turi nepamiršti, papasa
koti savo prospektams, kad 
Chicagos lietuvių pašalpos or
ganizacijos nyksta, jų didžiu
ma greitai nebus vien todėl, 
kad tos organizacijos nemokė
jo, nesugebėjo prisitaikyti prie 
esamų gyvenimo sąlygų, o da
bar jau joms nėra laiko, nėra 
progos augti ir stiprėti — joms 
augimo laikas yra užsibaigęs, 
jų gyvenimo dienos ant vienos 
rankos pirštų yra suskaitomos.

Bet lietuviai, Chicagos lietu
viai, be pašalpos organizacijų 
nebus, pertat įrodykite jiems, 
kad Chicagos Lietuvių Draugi
ja yra vienintelė organizącija, 
kuri rimtai stovi ant savo ko
jų. Nauji nariai rašosi, jauni
mas čia skaitlingai plaukia, in- 
telektualčs narių spėkos ben
drai darbuojasi su visais ki 
tais organizacijos nariais, čia 

. yra jėga, čia yra gyvybe ir čia 
■ yra spartus augimas. Tiktai 
>1 Lokiai organizacijai, kurios au-

uj Chicagos ir apielinkių lie-

J. Mickevičius.

Kas veikia, o kas 
neveikia

Kontestantai, kurie veikia

, bu budavojime organizacijos.
Silpnos organizacijos virsta 

iš kojų tarsi, susenėjęs grybas

Kontestantai! atminkite, ži
nokite, kad šipitai faktų kal
ba patys, už sąyę, kad tiktai

14. 1
15. W. V. Mankus,
16. P. Martinaitįs,
17. P. Dubickas,
18. Jęrry Sidarevičius
19. Mrs. §ophie Ęenžius,
20. Jos. Gireius,
21. M- Budrevičia,
22. Mrs. V. Daugirdienė,

A. Klikna, 
Frank Mickas,

_ **D»

23.
24.
25. J. Petrauskas,
26. V. Linka,
27. J. Petrošius,
28. <>. Rimeikis,
29. Jos. Vilis,

30. St. D. Tauluc,
31. I'g. Krize vicz,
32. J. Lapinskas,
33. J. Oskar,
34. A. Kuprevich.

Well, brolįai, draugai, drau
ges, verta jums yisjems išbus- 
ti — pradėti dirbti. Jeigu jau 
nebijote svieto negarbės, tai 
bent prisibi junkite dievo baus
mės už šitą nelemtą tinginia
vimą. J

Praktiški patarimai 
kontestantams

Pirm negu pradėsite kalbė
sit* savo prospektu, kurį ma

note įrašyti Draugijon, rimtai 
apsimislykite, kad just] kalba 
pataikytų į tą tašką, į kurį šau- 
nat. Atminkite, kad bibliško 
Dovydo rankose akmuo buvo 
daug galingesnis, negu Galijos- 
to durtuvas ir spėka. Reiškia, 
Dovydas mokėjo tinkamai me
sti akmenį, o Galijotas, nors 
ir didelės jėgos, bet nemokė
damas vartoti durtuvo, kovą su 
Dovydu pralošė. Imkite pavyz
dį iš Dovydo, o -ne iš Galijo
to.

ti

6. J.

1. Mrs. M. Ratkevičiene, 
2/ Ponas X,

H. Puida, 
L. Ascilla, 
Galskis,

A. Jankus,
7. Mrs. V. Orenčienė,
8. Alex Ambrose,
9. P. Lapenis,

10. J. Kemėšis,
11. J. Sholteman,
12. Mrs. Qna Simonaitięnė,
13. P. Miller.

šitie visi kontesląntai yra 
aktyvus, dirba, veikia ir savo 
naudingu darbu budavoja Chi
cagos Lietuvių Draugiją. Kur 
yra kiti kontestantai? Kur jų 
darbo pasėkos? Kur darbas or
ganizacijos naudai? Ei, broliai 
ir sesutės, išbuskite ir stokite 
į darbą petys j petį, į darbą, 
kol turim spėkos ir viekos, anot 
poeto žodžių. Iš 47 kontestan- 
tų tiktai tiek dar pasirodė ant 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
žemėlapio. Bet yra viltis, kad 
jų didžiuma pasirodys savo 
darbu gana greitai. Vyrai ii 
moterys, kontestantai, nedary- 

: kitę sarmatos patys sau, pade
nkite savo vardą Draugijos že 
mėlapyje. Laukiant.
Kontestantai, kurie iiieko ne

veikia — saldžiai miega
1. J. J. Čeponis,

J. Tumėnas, 
Mrs. Marie Sinkus
K. čepukas, 
Ch. Sakis, 

sK. Rakašius

2.
3. >

5.

7. St. Wiezbovicz,
8. Jos. Bložifij

X

Draugijoje vienu ge 
ru kraučiumi 

daugiau

laiko savo vaistinę adresu 4459 
So. Washtenaw Avė. Malonu, 
kad intelektųalės spėkos Drau
gijoje auga. N.

Dr. Antanas Gussenas
Prieš 10 metų jaunas stu

dentas Antanas Gussenas įsto
jo į Chicagos Lietuvių Drau
giją. šiandie Antanas jau dak
taras ir šio menesip 14 dieną 
Draugijos vakare jam buvo 
įteiktas garbės žiedas kaipo žy
mė .jo sveikatos ir darbuotės 
laike 10 metų.

Dr. Antanas Gussenas, den- 
tistas, praktikuoja Ciceroje, 
ofisas 4847 W. 14th St.

Drg. Povilas KrikčiUnąs, 
2816 W. 63rd St., įstojo Drau
gi jon ir‘ pertat Draugija yra 
vienu kraučiumi turtingesnė 
Krikčiunas nepersenai grjžo iš 
Milford, Conn., ten išgyvenęs 
virš dešimtį metų, grįžęs tuoj, 
užsidėjo kraučių biznį ir dar 
gana moderniškai įrengė.

Drg. Povilas. Krikčiunas yra 
jroljs seno Draugijos nario. 
Petro Krikčiimo, kuris gyvena 
Washington Depot, Conn., ir 
šiais metais iš Draugijos gavo 
garbės žiedą kaipo pasveikini
mą su dešimties metų geros 
sveikatos. Neabejoju, kad grei
tu laiku ateis į Draugiją ir po. 
nia Krikčiunienė arba ir visa 
šeimyna — gerų, gražių žmo
nių kaip tik čia mums reika
linga kuo daugiausia.

— Ponas X.
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Istorikai pasakoja apie Lin- 
coln’ą, kad tasai, norėdamas 
pasireklamuoti, kad už jį bal
suotų, nuėjęs į laukus, kur di
delis skaičius žmonių dirba 
krūvoje. Jis pradėjo jiems kal
bėti, rodyti savo oratoriškus 
gabumus, bandė visokiais bu
dais įkalbėti, kad atėjus die
nai balsavimo jie balsuoti už 
jį j įstatymdavystės vietą. Nei 
vienas nenorėjo jo klausyti. Bet 
visi susirinkę norėjo vien žino
ti, kiek jis tyri spėkos. Tada 
Lincoln’as paėmė plūgą ir virš 
40 darbininkų lydimas, aparė 
aplinkui visą lauką. Tas į juos 
padarė daug geresnį įspūdį, ne
gu jo oratoriškos kalbos — vi
si balsavo už Lincoln’ą. Jeigu 
kontestantai nori įtikinti Chi
cagos lietuvišką svietą, kad jie 
dirba Draugijos naudai, turi 
parodyti savo darbo pasekmės, 
kaip kad;.Linc9Wjas :4rodč sa
vo stiprumą, apardamas visą 
farmerio lauką. Tokiems kon
testantams nebus sunku eiti to
liau prie dar sėkmingesnių lai 
mėjimų savo kontesto darbo 
dirvoje —- gaus publikos sim
patiją, visi norės rašytis 
Draugiją tiktai per t Uos kon- 
testantus, kurie aktyviai veikia 
naudai organizacijos.

<— J. Mickevičius.

Vaistininkas Matas 
Čiurlys

Vaistininkų bei aptiekorių 
pas mus Draugijoje pusėtinai 
didelė šeimyna ir ta šeimyna 
vis darosi skaitlingesnė. čia iš 
vaistininkų priklauso jau seno
kai Julius Žilinskas, Benošius, 
Mereckis, Grigas ir dar kele
tas kitų, kurių vardų neprisi- 
minu. Dabar prisidėjo p. Ma
tas čiurlys. P-nas čiurlys už-

O o i. ( O

Yra pasakojama, kad Ceza
ris, išlipęs ant Britanijos kran
to, netikėtai suklupo; jis' tuoj 
griebęs smėlių saują ir laikęs 
ją iškėlęs kaipo laimėjimo ir 
pergalės ženklą, kad neparod
žius kareiviams, jog jis ištik- 
rųjų perpuolė, kad butų, sulig 
tų laikų burtais, reiškė pralai
mėjimą. Well, jeigu jums su 
vienu ar kitu prospektu nepa- 
sisęktų, neparodykite mažiau
sio nusiminimo — imkite pa
vyzdį iš garsiojo Cezar’io. 

o o o
Kai kada jus užtiksite žmo

gų, kuris statysis labai daug 
žinančiu; jis bandys j ūmią per
kalbėti, bet matysite, kad jis 
mažai tesupranta. Nusilenkite 
likimui, nes sveikas jūsų pro
tas tokiuose atsitikimudse pa
taria nusilenkti, sako Wendell 
Phillips. Duodamas kreditą ne- 
žinėliui, užsitarnausi iš jo pa
garbą — padarysi biznį, žino
ma, ivendell Phillips tai saky- 
damas nemokino veidmainiau
ti — aš tą pridedu' nuo savęs, 

o o o
Garsusis Goethe, kalbėdamas 

apie garsųjį Shakespeare’ą, pa
sako, kad Shakespear’as iš kar7 
to ėjo prie tikslo, o aš esu tik
tai Gioethe — susilaikau ir pro-j 
tau j u ar kelias, kuriuo manau 
eiti, yra tiesiausias, čia pata
rimas, kad nesektu.net kito 
kontestanlo, kaip; jis ką daro 
bei kalba, kad gavus naujj na
rį Draugijon — visuomet veik 
sulig savo nustatytu planu. Net 
ir garsieji žmonės vieni kitų 
nepamegdžioja.

- OOO
Kalbėdami su prospektų ne

meluokite 
te teisybę. Vokiečių priežodis iriai turi būtinai priduoti kiek- 
sako, kad melas turi labai vieną mėnesį Draugijai dakta- 
trumpas kojas. Apie Draugiją ro, kuris gydo liudijimą, — 
yra desūtkai sveiką faktų, su kuriame mėnesyje daktaro liu- 
kuriais privalote supažindinti dijimas nebus priduotas, už" tą 
savo prospektą. Teisybę paša- mėnesį pašalpa neišmokama, 
kojąpt, ipelųi nebus vietos. Jeigu narys serga, liudijimas 
Garsiojo I?oų Kichotų Autorius i$ daktaro gauti nėra nariui 
Cervantes anglams nukalė gi> jokių apsunkinimų, kiekvienas 
žų žodį ‘'Hųnešty* is the besWaktaras tame reikale patar-

į Draugijos nariams 
žinotina*

kurie

- visuomet kalbėk

1, praugijos nariai, 
neturi progos nuvykti į regu- 
liarį Draugijos susirinkimą už
simokėjimui mėnesinių duokim 
— gali užsimokėti kiekvieną 
ketvergo vakarą nuo 6 iki 8 
vai. Draugijos ofise, 1739 So 
Halsted St.
' 2. Nariai’ turi žinoti, kad 

daugiau nėra siunčiami para
ginimai nariams mokėti mėne
sines duokles po 2-jų mėnesių 
ant trečio, kaip kad buvo se
niau daroma — kiekvienas na
rys turi pats apsirūpinti, kad 
jo mokestys butų apmokėtos 
laiku. Nariai, neužsimokėję už 
tris menesius, lieka suspenduo
ti, pašalpos ligoje negali gau
ti, kol nepraeina įtrys menesiai 
nuo pilno užsimokėjimo visų 
privalomų mokesčių. Pertat pa 
sirupinkite, kad nebuvus sko
lingais Draugijai ųž tris mėne
sius. 

■

3. Sergantys Draugijos na-

turi labai vieną mėnesį Draugijai dakta

policj’”. 
tams ne pro šalį irgi 
nusistatymo laikytis.

Draugijos kontestan- nauja, 
v '---i šitokio P. Miller, 

Finansų Sekretorius.

Kodėl Ligoninės 
Vartoja Skystą 

Liuosuotoją?
Ligoninės ir gydytojai visuomet vaito
jo skystus liuosuotojus. Ir žmonės greit 
grįžta prie skystų liuosuotojų. Ar jus 
žinote kodėl?

Skystą liuosuotoją labai lengva yra 
numieruoti. Jo veikimas gali būt kon
troliuojamas. Prie jo ne priprasite: 
Jums nereikia imti ''dvigubą kiekį” die
na ar dvi vėliau. Ir Švelnus skystas h’uo- 
suotojas ne įrituos jūsų inkstus.

Tinkamas skystas liuosuotojas gerai 
išvalys jūsų vidurius be jokių nesma
gumų laike išėjimo arba vėliaus.

Netinkami liuosuotojai laikys jūsų 
vidurius užkietėjusiais iki jus juos var
tosite! Ir priprastas būdas vanoti įri
tuojančias druskas, arba kitus tvirtus ir 
stiprius vaistus formoje piliulės arba 
tabletkos gali padaryti daug žalos.

Tiktai savaitė su tinkamai prireng
to - skystaus liuosuotojo panašaus į Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin pasakys jums 
labai dąug. Keletą savaičių laiko ir jūsų 
viduriai gali būt "taip reguliariški kaip 
laikrodys’” Dr. Caldwell’s Syrup Pep
sin yra užgirtas skystas liuosuotojas ku
rį užlaiko kiekviena vaistinyčia priren
gtą vartojimui. Jis padaro ideališką 
liuosuotoją dėl visos šeimos: veikia ant 
visokio amžiaus žmonių ir galima duo
ti jauniausiam kūdikiui. Narys N.R.A.

JACOB GAVAS
Gazolino Stotis
PATAISOME TAIKUS 

UŽLAIKOME ACCESSORIES 
8th ir Jackson Sts.

Tel. Majestic 3156 
VVAUKEGAN. ILL.

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

75cBarbora 1'bryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ...
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su (irinorium 
32 pusi.

\iiosavyl»ės Išsivystymas ................... .ua.i ' ....................

( , z 17Q pUSl.>4 Lt
Kas vrą Taip. O Kas ne taip? (vertimas) ............

264 pusi.
Moralybės Išsivystymas .......... ............................

120 pusi.
Pagavimasis pas įvairias Tautas, 89 pusi.............
Karnų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ............   $2.0(»
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy 
kitę klausdami katalogo.

2Ū<-

. 50c

...« 75ę

... 50c

50c

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

Chicago, III.

Vienybe
SENIAUSIAS LIETUVIŲ DU KART SAVAITINIS 

LAIKRAŠTIS. LEIDŽIA
VIENYBE per 48 metus rūpinosi Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
reikalais. VIENYBE kovojo ir kovoja su liet, ir Lietuvos prie
šais. VIENYBĖ yra geriausia (kaugę vįsų liętuvią. VIENYBE 
talpina įvairius straipsnius apie Lietuvą ir visame pasauly gy
venančius lietuvius bei jų reikalus. VIENYBE teikia žinias iš viso 
pasaulio. VIENYBĘ redaguoja prityrę laikraštininkai. Vienybė
je yra juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu
sidėjėlius. VIENYBĖJE bendradarbiauja geriausi lietuviai rašy
tojai. VIENYBĖ privalo rastis kožno lietuvio šeimoje. VIENY
BĘ turi skaityti kožnas lietuvis — senas ir jaunas, nes ji visų 
reikalais rūpinasi.

VIENYBĖS KAINA:
Amerikoje 

$3^00 ... metui .
$1.75 ... pusmečiui

Nuo sausio 15 iki gegužės 1, 1934 m. . _
gaus gerų knygų $1.00 vertės veltui.

Brangus lietuviai! Užsirašykite šį seniausią lietuvių laikraštį. 
Jis bus Jūsų kelrodžiu Jūsų gyvenimo eigoje. Jis ves jus i švie
są ir tiesą. Jis suramins Jūsų širdis Jūsų liūdesio valandoje. Jis 
pasidžiaugs Jūsų džiaugsmais. Jis painformuos Jus apie bendrą 
pasaulio gyvenimo eigą. Jus turėsite geriausią draugą Jūsų gyve
nime.

Užsirašydami Vienybę adresuokite;

LIETUVIŲ SPAUDOS KORPORACIJA 
193 Grand St., Brooklyą, N. Y.

o. VIENYBĘ redaguoja prityrę 7.,k
juokų skyrius TARKA, kuri tarkuoja visus lietuviškus nu

Užsieny 
..... $4.00 
.... $2.00 
kožnas naujas skaitytojas

VIENYBES VAJUS f.
Su sausio 15 diena VIENYBE skelbia naujų skaitytojų gavimo lXl 
vajų. Vajiniukams (agentams) teikiajna. didelės dovanos gero- S 
mis knygomis ir pinigais.-Daugiausia naujų skaitytojų gavę va- ss: 
jininkar Knygomis gaus nuo $5 iki $25 ir po vieną doleri pini- = 
gaiš už kožną skaitytoją. Gera progą kožnam lietuviui užąidirbti rįn 
keletą ar keliolika dolerių ir is’gyti dvasinio maisto — gerų S 
knygų. Kviečiame visus lietuvius i Šį vajų stoti. Norintieji laimė- S 
ti dovanas, laį kreipiasi žemiau paduotu antrašu. Platesnes in- s 
formacijas suteiksime laišku.

Adresuokite: sc

Vajaus Komisija b 
H 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. £

nesektu.net
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korespondente,

direktor

Iš Draugijų Veikimo
PIANO AKORDIONAI

wcdo our part

Kaip Lengva!
lieti* moterim*

k

vyrai ir 
amžiaus.

i užlieja 
įsikuria 
lietuvių

pradžioje 
ir nesutr i- 
kirtinio ak- 
, — tolimes-

viena b 
socialistų

Draugystės Saldžiausios širdies 
Jėzaus valdyba 1934 m.

nut. rašt. Frank 
2608 West 69th st.; 
— Jonas Byanckas,

Juo-
8122 South 

Dimša, 
maršalka

Kvartetas per 
menkas ir nesularlinai dainuo

SIUSKIT FEk 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

Vice-pirmininkėmis 
Zuris ir Helen Mic- 
Beatrice Cizausky, 
ir Stella Yuška, iž-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
OOUGLAS BATHS ,«««« 

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

Vano*. lietas* ir draiko* vanos.
«wimming pool.

Rusiška ir turkiška
įeredomii iki

buvusi 1-oji vice-pirmininkė, dabartine direktorė; M. 
— viena iš organizatorių ir pirmininkė; R. Mazeliaus- 
viena organizatorių ir kasierka; M. Schultz, dabartinė

WCFL. 970 k. Radio stoties gražus programas kas 
Nedėldienį 1 vaE po pietų.

Pirmininkas — Juozapas 
Bubnis, 3247 So. Union avenue; 
vice-pirm. Juozapas Urbas, 3824 
Lituanica avė 
Batutiš, 
kasierius 
934 West 67th Boulevard; fili 
rašt. Jonas Adomaitis, 843 W 
33 place; kasos globėjai 
zapas Antanaitis 
Halsted st., ir Jonas 
8847 Lituanica avė.;
Jurgis Janušauskas, 840 West 
33 st.; knygius — Antanas Vil
kis, 831 West 33rd st.

Draugijos susirinkimai įvyk
sta kas pirmų antradienį, kiek
vieno mėnesio.

Rašt. Frank Bakutis.

Vytauto Didžiojo 
Kantata vykusiai 

išpildyta

Ši draugija laiko 
rinkimus Hollywood 
2417 W. 43rd st 
2 d. turėjo surengusi 
davusį $60 pelno.

Prie jos priklauso 
moterys, nuo 16 metų 
Ji gerai stovi. Į politiką nesiki
ša. Prie draugijos priklauso di
džiumoje laisvų pažiūrų žmo
nės.

Draugijos valdybą 1934 me-
Blumas,

Vyrų ir Moterų Apšvietus P 
Draugija

1b prašo Lietuvos žmonės r 
»aįp pataria Lietuvos bankai

CICERO. —- ši draugija turi 
apie 130 narių ir gyvuoja 20 
metų. Ji yra viena iš pasekmin- 
giausių organizacijų Ciceroje. 
Per 1933 metus ji neturėjo nei 
vieno ligonio nei vienos mirties. 
Tai rekordas.

Draugija metiniame susirin
kime nutarė dovanoti Cicero 
Lietuvių Liuosybės Namo ben
drovei $50 nuošimčiais už na
mui paskolintus draugijos pini- Skolinam dėl Pirmų Morgicių 

ant gerų namų. Taipgi atlieka
me visus reikalus dėl nuosavy-

Antradienis, saus. 30, 1934

Public Service CompanY 
OF NORTHERN ILLINOIS

Surengdavo tada Sąjunga 
kokią nors pramogą; publikos 
susirinkdavo tiek, kad malonu 
būdavo pasidžiaugti. Dabar tik 
Argentinos ar Urugvajos lietu
vių kolonijos istorijos lapus pa
varčius terastirm.

Pas Budrikę parsiduoda daug pigiaus todėl, kad 
Budrikas importuoja tiesiog iš užsienio.

Piano Akordioną gali groti jaunas ar senas. 20 Priva- 
tiškų lekcijų dykai su kožnu akordionu.

Budrikas parduoda ant lengvų išmokėjimų ir paren 
duoja Piano Akordionus.

Ghrynai, priitnnas Žemo sustabdo nie- 
Mjimą odos į penkias sekundas — 
ir paeelbinfas prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai praiallna visokias 
odos iritaelias, kadangi Jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—36c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai SI.26

Visą dieną ir visą naktį jus paliepiate elektrikai padaryti jūsų namus 
smagesniais ir patogesniais... Ir už visą šį patarnavimą jus mokate 
tiktai keletą centų į dieną... Ar ne sutinkate, kad tai yra bargėnas?

tiečius rišo į vieną 
avangurdą. Užstodavo 
davo nuskiaustiems ir 
davo nuskriaustiems ir 
čiuosiirs neklaužudas. Todėl di
džiuma Piet. Amerikos lietuvių 
kolonijos pritarė ir dirbo kar
tu su socialistais ir demokra
tines dvasios draugais. Tada 
musų kolonija galėjo užimti 
aukštą internacionaliname am
fiteatre vietą. Bet atsirado tau
tos ir kolonijos išgamų.

Ekspromtu lūžo pradėtasai 
darbas ir subyrėjo.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir naktį. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Prie American- Legion Da
riaus ir Girėno kuopos yra su? 
siorganizavusi Moterų sekcija, 
“Auxiliary”, kurios pirmininke 
yra p. Mary K. Waitches, Bose- 
land, III. 
yra Helen 
keliunas; 
raštininkė 
dininkė.

Praeitą sekmadienio vakare 
Lietuvių Vyčių “Dainos” cho
ras vedamas J. Sausio, Lietu
vių Auditorijoj statė scenoj 
patriotingą veikalą “Vytauto 
Didžiojo Kantata” (muzika J. 
Žilevičiaus, žodžiai A. Jakšto).

Kompozitoriaus Žilevičiaus 
darbas skamba neblogai ir ga
na jausmingai. ' Kantatą išpil
dyti užėmė apie dvidešimtis 
penkias minutes. Solistas L. 
Tenzis gana gražiai atliko

Neužtenka 
gvajų, kur 
tvirčiausių 
sekcijų, sutraukdama veik visą 
Urugvajaus lietuvių inteligenti
ją. Ruošiamasi ir Brazilijoj.

Darbas buvo sunkus, bet bū
tinas, kultūringas ir progresy
vus.

Sąjungos organas sparčiai 
auga ir stiprėja. Per trumpą 
laiką jis lieka vienu iš popu- 
lieriausių plačiausiai skaitomai 
ir mėgiamiausis Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijos laikraš
čiu. Dar net ir dabar atvažia
vę kur nuo Andų kalnų ar Ama
zonės pakraščių tautiečiai tei
raujasi apie jį, kai šis jau* arti 
trijų metų kaip tragingai mi-

Prie “Auxiliary” gali pri
klausyti motinos, žmonos, duk
terys ir seserys narių Ameri
kos Legiono^-ekskareivių.1 Me
tinė mokestis' — $2. Organiza
cija veikia labdaringiems, pa
triotiniams ir kitiems tikslams. 
Susirinkimai kiekvieną trečią 
ketvirtadienį" "ITollyvvood Inn 
svetainėje, 2417 West 43rd st.

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

Lietuvių Moterų Piliečių Lyga, kuri į labai trumpą laiką 
užėmė svarbią vietą lietuvių visuomeniniame veikime Chicago- 
je. Suorganizuota nepilnai metus laiko atgal, ši organizacija 
atliko keletą svarbių darbų, žymiausias kurių yra išgavimas 
Auburn avenue vardo pakeitimo į Lituanica avenue. šeštadie
nį L. M. P. L. narės surengė pasekmingą bankietą Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje to laimėjimo pažymėjimui.

Pirmoje eilėje, iš kairės į dešinę: p-lė J. Juozapavičiūte —- 
finansų raštininke; pp. Vaišvilienė, buvusi direktorė; J. Gul
binienė, 
Zolpiene 
kiene —
1-oji vice-pirmininkė; p-lė Woodman, užrašų sekretorė.

Antroj eilėje, iš kairės j dešinę: pp. E. Shimkus, pirmo
sios LMPL valdybos direktorė; A. Malela, dabartinė direktorė; 
A. Keserauskas, 1933 metų valdybos narė; M. Aleksiunas, di
rektore; A. Miščikaitienė

Trečioj eilėje, iš kairės j dešinę: pp. M. Norkus, direktore, 
P. Ressell, 2-troji vice-pirmininkė; A. Tanke — 
M. Parlich — buvusios valdybos narė.

Kitos valdybos nar|s, kurių nėra paveiksle, yra 
Orenciehė, K. Keturakienė ir A. Jarush.

O čia lietuvių tautos tolimų, 
pietų mirštančios kolonijos to
limesnį tragiškos katastrofos 
daviniai.

(Bus daugiau)

damrtau 
kolete.

Vato Ir apMražo 4a» 
tto Be to mito •atoapiat’ 
•S ai karino* eaMto •aMpirtt- 

• — to* ar ito nt* 
laraaca* Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

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

American Legion Auxiliary 
Diarius-Girėnas Unit

Po didžiojo karo, kai baigė 
si Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas ir dar keli metai 
vėliau iš nedidelio musų tau
tos žydinio ėmė plaukti tūk
stančiai tautiečių į užsienius. 
Užsidarius daugumai valstybių 
imigracijos durims, lietuviai 
masėmis plūdo Pietų Ameri 
kon: Argentinon, Urugvajum 
Brazilijon. Važiavo jauni, seni, 
moterįs ir vaikai. Važiavo pa
siturintieji ir pardavę pasku
tinę karvę, paskutinį žemės 
sklypelį. Važiavo pavieniai ir 
važiavo ištisomis šeimynomis. 
1929-1930 metais Pietų Ameri
koj jau priskaitoma arti 90,- 
000 lietuvių. Dar pora metų iš 
5 milijonų visam pasaulyj gy
venančių lietuvių penkios de
šimta dalis priklauso Pietų 
Amerikai. Tai didelė tautos da
lis. Su tokia bendratairtiečių 
kiekybe galima butų sukurt* 
“nauja” Lietuva, panašia j esa
mą šiaurės Amerikoj. Organi
zuotai butų galima daug nu
veikti gero kaip kolonijos, taip 
pačios Lietuvos naudai. Ran
dant bendrą kelią ir bendrą 
kalbą, rastumem bendrą gema
lą, kuris rištų visus į vieną 
branduolį ir iš kurio butų ga
lima žengti dideliais ir tvirtais 
kultūros ir progreso žingsniais 
priekin.

Tiesa, pačioje kolonijos kū
rimosi pradžioje buvo einama 
tuo keliu*. Buvo bepradedama 
organizuotai dirbti visuomeni
nį darbą ir jaunutę lietuvių ko
loniją statyti ant tvirtų kojų. 
Bet kaip paprastai 
nepadėjus tvirto 
pančio statybai 
mens, kaip reikiant 
nis darbas eina vėjais, taip ir 
šį kartą su Pietų Amerikos lie
tuvių kolonijos kūrimu*.
. Be kelių savišalpinių nauja- 
ginių kuopelių ir kiek senes
nis “komunistų partijos” (Ar
gentinoj) 1929 metais plačiai 
apimdama Pietų Amerikoj gy
venančių lietuvių mases, susi
organizuoja Pietų Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
Per trumpą laiką Sąjunga iš
auga į vieną iš tvirčiausių or
ganizacijų. Neužilgo po įsikū
rimo išleidžia savo organą “Ar
gentinos Naujienas”, kurios po 
kelių , numerių vėliau vadinosi 
“Pietų Amerikos Naujienomis”. 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nija ima kristalizuotis į viena 
bendrą taiką. Demokratinei so
cialistinės idėjos dvasia tiek 
prigija lietuviškoje P. Ameri
kos kolonijoje, kad Maskvos 
“draugai” klykdę varną per 
“Rytojų” ir ant lietuviško žir
gelio jojęs konsulo pareigas 
ėjęs Buenos Aires m. p. Skin
kis per “Arg. Liet. Balsą” bu
vo nustelbti “P. Am. Naujie
nų” trumpame laike.

Nevykusi polemika, politinio 
lynčo dvasia, plunksnos bandi
tizmas, laikraštiniai apkalbėji
mai, snobizmas, provokacijos, 
intrigos ir demogogija, kuriais 
buvo skiepiama musų tautiečiai 
dabar ėmė dilti, nykti ir nebe- 
taip dažnai bepasirodyti viešu
moj.

Vienų metų laikotarpyj P. A. 
L. Soc. Sąjunga jau turėjo vi
soje Argentinoje savo kuopas.

Ugdydama Sąjunga plačioj 
lietuvių kolonijoj demokratinei 
socialistinę dvasią, kartu tau 

bendrą 
ir padė- 
sudraus- 
sudraus-

Elektrikos patarnavimas kuris apšviečia jūsų namus, 
F kaitina jūsų toasterį, prosą ir skalbiamąją mašiną yra

pristatomas tik jūsų pirštų palytėjimu. Jus paspaudžiate svičių 
ir tuojaus atsiranda šviesa! Jus užkišate virvę į sienoje tam tikrai 

pritaisytą išbėgimą ir tuojaus jūsų prosas, pradeda kaisti, jūsų skal
bimui mašina pradeda skalbti baltinius!

Apart kantatos, choras dar 
išpildė apie dvyliką suorkes- 
truotų liaudies dainų. Chore 
trukumas storųjų balsų, basų 
ir altų. Mat, pas lietuvius da
bar chorai susideda iš jauni
mo. Negalima ir norėti, 
butų, tvirti basai ir altai, 
be tų halsų choras tiek 
kaip sriuba be drufkos.

P-nas J. Saiiris, matyti 
ras mokytojas, nes choras ga
na švelniai dainuoja. Publi
kos buvo artipilnė svetainė. 
Bet matyti, pas vyčius ta pub
lika labai vėluojasi ateiti j 
vakarą, nes rinkosi per visą 
programo laiką. — Buvęs.

savo susi
imi svet., 

kur gruodžio 
baliuką,

Aibė B. Gumbaragis

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU VISUOME 
NINIS BEI POLITINIS GYVENIMAS

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

Lietuvių Teatrališka Draugija 
“Rūta” No. 1

vice-pirm. p. čiplinskas; užrašų savo užduotį 
rašt. Charles Stencel; fin. rašt. 
W. Zlabis; kont. rašt. F. Apuls- 
kis; kasos globėjai — pp. Raz
minas ir Martinkienė; maršal
ka S. Žukauskas. Kasierius Jus- 
tin Yuškėnas; ligonių prižiū
rėtoja p. Keturakienė. Teisėjas 
F. Aušra. Teisėjo rašt. p. Ona 
Aleliuniene. Korespondentas — 
S. Wernis. —Vijūnas.

Daktaras
Kapitonas 

Pakuliniame • kare

Kas to viso kaltininkas? Kas 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nijos užkulizinis griuvę jas ir 
jos visuomeninio, politinio bei 
ekonominio gyvenimo ardyto
jas? Kas slėpdamasis- už tau
tinės vienybės frazių, tikruo
sius tautos sūnūs ir dukteris 
stūmė vis j baisesnės depresi
jos, ištautėjimo, skurdo, bado 
ir nelaimių šmėklos glėbį? Kas 
pagimdė kolonijoj nesugyveni- 
mą, nesantaiką, vaidus? Kas 
žudo pačią koloniją ir tiesia 
jai amžinojo guolio mirties 
drobes ?

Kas jie? Iš kur jie? Dėl ko 
tai daroma?

Tai klausimai, į kuriuos, ra
šant Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijos istoriją, reikia atsa
kyt. Reikia iškelti iš patamsių, 
faktų švieson. Reikia kalbėt 
apolitiko žodžiais, daugiau tau
tinio altruisto vardu, be jokių 
aukštesnio temperamento ypa
tybių apsireiškimo, bešališkai, 
šaltai, rimtai ir apgalvojančiai, 
nieko bereikalingo nepridedart 
ir jokių faktų neslėpiant.

Taip reikia atsakyti j tuos 
klausimus, o tie atsakymai kar
tus, juodi, baisus ir kruvini. 
Bet dabar reikalas apie tai kal
bėti. Dabar, kai Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijos žaizdos 
pasiekė aukštą pavojaus laip-

Buy gloves wlth whot 
it savęs 
tkato aaositt f* 

kad *raaWlĮTtot 
Uatortaa Tooth PMĄ 

♦obaa . paraiduoda nl 
Ba”to raMto"i"ita?Pj"$*

•500.00 
IKI 

•3000.00
Universal Mortgage and InVestment Co

G. A. SUKYS W. M. ANTONLSEN
3320 So. Halsted St. Tel. Yards 5215

■tolltolidl H bl" IIIMI—to—a   I

riaus ir Girėno paminklo nau 
dai. -MKW.

Valdyba 1984 metams išrink
ta iš sekamų asmenų: pirm. J 
Tokažauskas; vice-pirm. K. Jo 
kubka; nut. rašt. M. Butvilą 
fili. rašt. M. Jokubkienč; iždi
ninkė p. Zareckienė.

Korespondentas.

Vasario 22 d., Auxiliary ren
gia Card ir Bunco iParty ‘Da- tams sudaro: pirm

JOS. F. SUDRIK, 
INCORPORATED

r Stop 1 
Itching 
Skin

žemo
SKIN. IRRIT/AT lONS
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ŠIA DĖL DEPRESIJOS

NIKELIS — IR KARAS

Jungtinių Valstijų užsienių 
ir vidaus prekybos biuras sako, 
kad per paskutinius ketverius 
metus darbininkų uždarbiai nu
puolė 60 nuošimčių, tarnautojų 
algos — 40 nuošimčių, o visų 
rųšių pajamos nuo turto suma
žėjo, 30 nuošimčių. Apie tai ra
šo “New York Times”.

Taigi darbininkai dėl depre
sijos nukentėjo dvigubai dau
giau, negu tie žmonės, kurie 
gyvena iš pelno.

Nikelis yra vienas iš tų metalų, kurie turi labai di
delės reikšmės ginklų gamyboje. Jo ypač daug reikia, 
darant šautuvų kulkas ir armotų šovinius. Be nikelio 
beveik nebūtų galima vartoti kulkosvydžių. Iš jo daro
ma taip pat įvairios dalys karinių lėktuvų. Plienas ne
gali pavaduoti nikelių, kadangi plienas yra sunkus ir 
rudyja.

Be nikelio negalėtų būti vedamas moderniškas ka
ras. Todėl tarptautinių santykių dėstytojas Oxford 
universitete, prof. Alfred Zimmern, vienoje savo pa
skaitoje Winnipeg,e, Kanadoje, iškėlė sumanymą, kad 
vietoje ilgų ir nevaisingų derybų dėl tarptautinio nusi
ginklavimo valdžios susitartų pastatyti po aštria kon
trole nikelio prekybą — panašiai, kaip yra kontroliuo
jama prekyba opiumu ir kitais pavojingais svaigalais.

Anglijos parlamente atstovas Miss Rathbone pa
reiškė, kad per pirmuosius šešis mėnesius pernai me
tais nikelio importas ({gabenimas) Vokietijon padidėjo 
dvigubai, o Holandijon — šešis kartus. Atkreipdama į ’ 
tai valdžios dėmėsi, kalbėtoja nurodė, kad vienas Vo
kietijos agentas padarė kontraktą Kanadoje, pagal ku
rį Vokietijai turės būt tuojaus pristatyta 10,000 tonų 
nikelio.

Vokietija ginkluojasi Bet kadangi karo medžiagų 
pardavinėtojai iš to daro pelną, tai kapitalistinės val
džios nesistengia ginklavimąsi sustabdyti.

KOMUNISTAI ARDO DARBI
NINKŲ VIENYBĘ

LIETUVA SUSIRUPINUS
Iš Kauno pranešama, kad žinia apie Lenkijos ir 

Vokietijos pasirašymo dešimties metų taikos sutarties 
labai nustebinusi ir nugąsdinusi Lietuvos vyriausybę. 
Užsienių reikalų ministeris Zaunius kalbėjęsis apie tą 
sutartį su prezidentu Smetona ir tuojaus buvęs sušauk
tas ministerių kabineto posėdis naujai Lietuvos padė
čiai apsvarstyti.

Lietuvai rupi, kad dabar jos ginčuose su lenkais 
dėl Vilniaus ji nebeturėsianti Vokietijos paramos, nes 
Vokietija pasižadėjo gyventi taikoje su lenkais per 
ateinančius 10 metų. Su Vokietija, be to, Lietuva nuo
latos turi nesusipratimų dėl Klaipėdos. Pastaruoju lai
ku ėmė smarkiai veikti Klaipėdos krašte vokiečiai ir 
Klaipėdos gubernatorius pradėjo juos imti už pakarpos. 
Keršydama už tai, Hitlerio valdžia neįsileidžia Lietu
vos prekių Vokietijon, kas Lietuvai reiškia skaudų eko
nominį smūgį.

Taigi šitokiose aplinkybėse sutartis tarp Lenkijos 
ir Vokietijos yra itin pavojingas dalykas Lietuvai.

Vienintelis Lietuvos “draugas” šiandie yra sovietų 
Rusija. Bet Rusijai rupi jos pačios kailis. Jeigu ji įsi
veltų į karą vakaruose, tai jai kibtų į kulnis japonai 
Azijoje. O kas dar blogiau, sovietų valdžios baisiai ne
apkenčia patys Rusijos valstiečiai, kuriuos Stalinas ne
žmoniškai spaudžia. Karo atsitikime valstiečiai gali pa
sinaudoti proga ir sukilti prieš bolševikišką diktatūrą.

Todėl pagelbos iš Maskvos Lietuva vargiai gali ti
kėtis. Lenkai ir vokiečiai tai žino.

Mes dar kartą čia pastebėsime, kad Kaunas pada
rė didelę klaidą, neigdamas Pabaltijo sąjungos idėją. 
Kol nevėlu, jisai turėtų veikti. Bet dabartinė valdan
čioji partija vargiai duosis perkalbama, kol ji turės vi
są galią savo rankose.

Šitam rimtam momente turėtų būti sušauktas Lie
tuvos seimas, kad visas kraštas galėtų pareikšti savo 
valią ir savo nusistatymą.

NEKALTIEJI FAŠISTAI
Italijos fašistų spauda per keletą paskutinių savai

čių buvo pilna žinių apie Staviskio skandalą Francijoje. 
Fašistų redaktoriai prirašė špaltų špaltas pamokslų 
apie “demokratijos supuvimą”.

Bet dabar išėjo j aikštę, kad patys fašistai turėjo 
išmesti už kokius tai suktus pinigiškus dalykus Savo 
partijos narį, parlamento atstovą Gaetano Re David, 
Ar tas atstovas vogė, ėmė kyšius, ar pats ką nors pa
pirkinėjo, Italijos laikraščiai nepraneša.

Taigi fašistų valdžioje grafto taip pat yra; gal būt, 
jo yra dar daugiau, negu demokratinėje Francijoje. Bet 
fašistai savo suktybes paslepia nuo visuomenės.

O paslėptą ligą yra sunkiau išgydyti

Kaip visur, taip ir Latvijoje, 
komunistai, dangstydamiesi ne
va revoliucine skraiste, padeda 
darbininkų priešams, štai “El
ta” paduoda tokią žinių iš Ry
gos:

“Laikraščių pranešimu, 
prieš kelias dienas Latvijos 
socialdemokratai kreipėsi į 
ligonių kasų delegatus komu
nistus, siūlydami sudaryti 
bendrą frontą ligonių kasų 
valdybos rinkimams ir kitais 
ligonių kasų politikos klausi
mais. Pasak laikraščių, ko
munistai socialdemokratų pa
siūlymą atmetė.”
Bet su fašistais komunistai 

yra nekartą darę bendrus 
frontus. Pavyzdžiui, Vokietijo
je komunistai su hitlerininkais 
balsuodavo išvien prieš valdžią, 
kada valdžia buvo demokrati
nių partijų rankose. Komunis
tai, be to, atvirai rėmė “plien- 
kepurių” referendumą, kuriuo 
buvo reikalaujama atšaukti 
Prūsų valdžią, kurios priešaky
je stovėjo socialdemokratai. Tą 
referendumą taip pat rėme ir 
“naciai”.

didelė žinia. Apie tokią žinią 
spauda daug kalbės ir daug ra
šalo didėlėms raidėms šmie- 
ruoti sunaudos. Bet, va. Mur 
sų artimoje kaiminystėje gy
veno biedna mergina. Ji buvo 
į New Yorką atvažiavus iš ma
žo kaimelio. Ten, kur ji gi
mė ir augo, buvo visas to kai
melio jaunimas jai pažįsta
mas, bet ji viską paliko ir at
važiavo į garsųjį New Yorką 
gyvenimo laimės ieškoti. Čia 
atvažiavus gavo darbų valgy
kloje kaipo patarnautoja. Ir 
kurgi ji negaus tokio darbo, 
būdama gražuolė? Čia tokių 
ir reikalauja. Jaunų mergai
čių patogumas čia lošia nema
žų rolę.

Į New Yorkų laimes ieškoti 
važiuoja jauni ir seni iš visų 
Amerikos kraštų. Tokiu pa
čiu tikslu atvažajvo ir šita vos 
pražydus pavasario rožė. Bet, 
va, vienų lietingų vakarų, ei
dama jiamo iš darbo, ėjo sker
sai gatves. Automobilius at
lėkė ir čia jų ant vietos užmu
šė; va, tai ir laime. Ar tokios 
laimės surasti ta jaunuolė čia 
atvyko. Be abejo, kad ne. 
Tokia žinia be galo butų skau
di ir šiurpulinga tame maža
me kaimelyje, kur ta gražuo
lė gimė ir augo, bet čia New 
Yorko tokis atsitikimas — tai 
yra menkniekis ir kas apie tai 
norės žinoti.

Beja, po, kiek laiko tūli val
gyklos lankytojai pradėjo žin- 
geidauti, kas atsitiko su ta 
jauna gražuole, ir gal tik dėl
to, kad ant savo mandagumu 
ne vieno atkreipė dėmesį. Na
muose, kur ta mergaite prisi
laikė, dar ir šiandien ne visi 
žino, kas atsitiko. Čia buvo, 
čia jos jau nėra. Kodėl jos, 
nėra? Na, ir kam gi reikia 
žinoti!

New Yorke žmonės be 
susigrūdę ir arti vienas 
gyvena, bet pažintis čia
gana reta. Kur hš gyvenu, pa
vyzdžiui, yra mažas 5 lubų 
aukščio namas; čia gyvena 
apie 35 baili žmonės, bet visi 
yra vienas antrai^ svetimi, bei 
vienas kito nepažįsta. Tokis 
tai New Yorke gyvenimas. Ne
reikia nė stebėtis, kad tai jau
nai merginai žuyus, jos nie
kas nepasigendą.lzlĮ

Viešbučių patarnautojų 
streikas

Garsiame Waldorf-Astoria 
viešbutyje, kur susirenka gar
siausi New Yorko piliečiai bei 
dideli žmonės prikimšti savo 
didelius pilvus skaniausiais

galo
kito
yra

LABIAUSIA IŠSIPLATINĘS 
PASAULYJE LAIKRAŠTIS

Britanijos Darbo Partijos or
ganas “Daily Herald” turi di
desnę" cirkuliacija, negu kuris 
kitas dienraštis pasaulyje. Jisai 
pradėjo naujus metus su 2,030,- 
000 skaitytojų.

Prieš trejus ir pusę metų 
Londono “Daily Herald” turėjo 
apie trečdalį miliono skaitytojų. 
Tada tų laikraštį leido bendras 
komitetas, sudarytas iš Darbo 
Partijos ir darbininkų unijų 
įgaliotinių. Bet paskui buvo su
organizuota bendrovė, kuri per
ėmė laikraščio leidimą i savo 
lankas, pavesdama Darbo Par
tijai 49 nuošimčius serų” ir pa
sižadėdama vesti dienraštį ta 
pačia kryptim. Ir laikraščio cir
kuliacija padidėjo daugiau, 
kaip 6 kartus.

geriausiu šampanu — gėri
mais prie geriausios muzikos

New York, N. Y
Nelaimės, streikai ir graflai

Well, gal aš ir perdažnai 
rašau apie New Yorkų, bet 
visgi New Yorkas yra Ameri
kos metropolis. Apie New 
Yorkų daug yra rašoma, ne tik 
šitoje misteriškoje Ameriko
je, bet ir visame plačiame pa
saulyje. New Yorkas yra 
garsus miestas, čia visko at
sitinka kas minutę. Kas vie
nas akies mirktelėjimas New 
Yorko gyventojų tarpe, 
kų nors naujo aneša. 
atsitikimų* mes
sai ncpastebiųie, nes maži at- 
si likimai Newyorkiečio jaus
mų nesupurto. Nevvyorkiėtis pa
geidauja žinių, kurios vielos 
spaudoje yra aprašoma^ epinė
mis raidėpiis , Va, j aigu ko
kis 'f’ąmmany Hali politikie
rius užmerkė amžinai savo do
lerines akis, — na, tai čia bus

—- vis
Mažų 

žmones vi

tipus. Dabai* pasirodė darbi
ninkų reikalavimai. Mažiau
sia alga $20. Didžiausia $50 
per savaitę už 40 valandų dar
bų. Ar su tokiais darbininkų 
reikalavimais darbdaviai su
tiks, — tų tik ateitis parodys.

W ei f are sala ir g ra f tas
Viduryje East River (upe, 

kuri skiria New Yorkų ir 
Brooklynų) randasi sala, va
dinama Welfare Island. Kiek 
metų atgal šitų salą vadino 
‘‘Blackwell Island”, bet tas 
vardas buvo pakeista į švel
nesnį “Welfare”. Tikiu, kad 
“Naujienų” skaitytojai jau bus 
skaitę apie šios salos skanda
lą ir graftų. Ant šitos salos 
randasi biednų namas, patai
sos narnai ir kalėjimas. Čia 
suvaro visus tuos, kurie nėra 
tinkami maišytis su respektuo
tais piliečiais bei būti patar
nautojais tiems, kurie samdo 
patarnautojus

Kalbant apie šitų salų, pri
simena man jau miręs Jonas 
Perkūnas, kuris užbaigė savo 
sunkias gyvenimo dienas šioje 
saloje. Man teko kelis kar
tus lankyti Jonų Perkūną ir, 
va, kų jis man papasakojo 
apie šios salos darbininkų 
nuoširdumą bei jų patarnavi
mų tiems, kuriuos vienokiu ar 
kitokiu budu gamta nuskriau
dė.

Jonas Perkūnas, man esant 
pas jį, apie penki metai atgal 
buvo visai suparaližiuotas, 
taip kad tik vien galvų galė
jo kiek pakrutinti. Tuo laiku 
čia buvo tokis graftas, kad už 
atnešimų stiklo vandens rei
kėjo duoti 25e.
. Va, kaip atsitiko su Perkū
nu. Visuomet begulint lovoje 
be jokio pasikrutinimo* vidu
riai užkietedavo. Gydytojas 
duodavo vaistų vidurių valy
mui. Patarnautojai tenai nie
kuomet nesiskubina, — gali 
šaukt, rėkt kiek nori. Su
prantama, patarnautojai turi 
apvalyti. Ir štai va pagriebia 
žmogų vienas už kojų, kitas už 
rankų ir meta jį į šalto van
dens prileistų maudynę, lyg 
keršydami už nešvarų užsilai
kymų. Bet kieno gi čia kaltė? 
Čia dirbo tokie žmonės, kurių 
širdys buvo tuščios, šiandien 
mes skaitome spaudoje, kad 
toje saloje atidengta didžiau- 
sis graftas ir šmugelis, kurio 
nė aprašyti nėra galima.

Tokius graflus ir šmugelius 
vare tie, kurie visuomet daug 
kalba apie patrijotiškumų ir 

tie, kurie eina į 
kas sekmadienis 

ir mušasi sau į krutinę, mal
daudami visogalio pasigailėji
mo.

Graftai visur pasireiškia. 
Amerika yru graftų šalis, Skai
tyk spaudoje žinias, kurios 
kaišytos vien tik graftais ir 
investigaeijomis. Kur tik yra 
visuomenes iždas, ten yra ir 
graftas. Bet kų gi čia kalbėti 
apie kitus, — musų lietuviški 
patrijotai geriau mums yra ži
nomi. Mes iš savųjų galime 
sudaryti jau ilgoką litanijų. 
Pradedant Deveiniais ir bai
giant Lietuvos Atstatymo ben
drove. O kiek mažesnių, ku
rių mes visai nežinome. Už 
šitą prisiųnnimą musų dole
riniai patrijotai lai nepyksta, 
—- aš čia jų nepasmerkiu. Te
gul juos slnerkia visuomenė.

—A. J.. Vizms.

tautybę, — 
dievnumius

nie viduryje valgio, niekam nė 
nejaučiant, visi patarnautojai 
metė darbų ir paskelbė strei
kų dūlio, kad buvo atleistas 
nuo darbo vyriausias virėjas 
(chef) Andre Fourniganet. At
leido už tai, kad jis buvo vei
klus unijos narys. 600 patar
nautojų paliko svečius pusiau 
tuščiais pilvais. Na, argi čia 
ne naujiena? žymiems žmo
nėms pusiau nevalgius prisiė
jo apleisti tuščius stalus ir ei
ti ubagauti į kitus viešbučius 
daugiau maisto, kąd; pabaigti 
kimšti didelius viedarus. 
Argi čia ne skaudi žinia? 
Tokia žinia yra be galo nema
loni “žymiems” žmonėms. Mat, 
ir vergai pradeda sau teisių 
reikalauti.

Atrodo, kad šilas streikas 
gali išsiplėsti po visus New 
Yorko viešbučius. Manoma, 
kad apie 200 viešbučių buą pa
liesta. Apie 20,000 viešbučių 
patarnautojų mes darbų sim
patizuodami Waldorf-Astoria 
streikieriams. Taigi, jeigu tas 
atsiliktų, tai kaip butų su tais 
dideliais viešųjų žmonių pil
vais? Be abejo ir jie turėtų 
eiti į streiką bei kelti revoliu- 
ęijųi. ylcšįjįįčių streikus nėra 
pagUdaiijįim'as ir labai galima 
abejoti, kad bus prileidžiama 
prie visuotino viešbučių strei* 
ko< Vięnok minėto viešbučio 
darbininkams išėjus į streikų, 
pasirodė, kad daugelis patar
nautojų dirbo SjJįk už kyšius-

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartonas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Kai aš tą visa svarsčiau, aš ' 
nestovėjau ant vietos. Aš vėl 
paslapčiomis nuėjau į kajutę, 
vėl užsimoviau batus ir nežiū
rėdamas pasiėmiau bile bu
telį vyno, o tų turėdamas ran
koje pasiteisinimui, vėl pasi
rodžiau ant laivo paviršiaus.

Hands tebebuvo, kaip aš bu
vau palikęs jį, susikaupęs į 
kamuolį ir nuleidęs akis že
myn, lyg saules šviesa butų 
kenkusi jam. Vis dėlto jis pa
žvelgė, man ateinant, paskiau 
numušė butelio kaklų kaip 
žmogus, kuris buvo pratęs tų 
daryti, ir gerai užsigėrė su 
jam priprastu sveikinimu. 
“Dėl didesnio pasisekimo!” 
Tada jis, buvo ramus trumpų 
laikų, o po tam jis išsitraukė 
pailgų šmotų suspausto taba
ko ir prašė mane, kad aš at
plaučiau jam kųsnį.

“Atpiauk man šmotų to”, jis 
sakė, “nes aš neturiu peilio 
nei sveikatos, būdamas tokia
me padėjime. Ak, Zigmonte, 
Zigmonte, aš manau, kad 
man galas jau nebetoli! At
piauk mail kąsnį, nes tai grei
čiausia bus paskutinis mano 
kąsnis, berneli; nes aš jau 
rengiuosi į savo amžinus na
mus, tai jau nebereikia abe
joti.”

“Gerai,” aš atsakiau, “aš at
plausiu tau tabako; bet kad aš 
bučiau tavo vietoj ir jausčiaus 
taip blogai, aš pasistengčiau 
pasimelsti, kaip tikras krikš
čionis.”

“Kam?,” jis tarė. “Nagi, tu 
pasakyk man, kam to reikia?”

“Del ko reikia melstis?”, aš 
sušukau. Tu kų tik klausiai 
manęs apie numirėlius. Tu jau 
nebetiki; tu esi gyvenęs nuo
dėmėse, inelagystėse bei krau
juose; štai šį momentų guli 
žmogus po tavo kojomis, kurį 
tu nužudei; ir tu dar klausi, 
kam reikia melstis! Kad Die
vas pasigailėtų tavęs, pone 
Hands,, štai dėlko.”

Aš kalbėjau kiek užsikars- 
čiavęs, prisimindamas kruvi
ną kalavijų, kurį jis turėjo 
paslėpęs užantyje, kuriuo jis 
ketino padaryti man galų, už
manęs tų savo nesveikame 
prote. O iš jo pusės, jis užsi
gėrė gana daug vyno ir kal- 

, bėjo nepaprastai rinitu tonu 
“Trisdešimt metų aš plau

kiau juromis’', jis sakė; aš» esu 
matęs gero ir blogo, geresnio

ir blogesnio, ramaus ir biauraus 
oro, maisto pritrukimų, peiliais 
susirėmimų ir visko. Na, aš <tau 
pasakysiu, aš dar nesu matęs 
jokio gero iš doros. Mano nuo
mone, tas, kuris pirma užduo
da smūgį, 
mirę žmones nekanda; tai ma
no įsitikinimai — amen, taip ir 
ant amžių. O dabar, klausyk”, 
jis pridūrė, staiga pakeitęs to
ną, "“mums jau gana tų kvai
lysčių. Vandens pakilimas jau 
geras. Tu tik klausyk mano įsa
kymų, kapitone Hawkins, ir 
mes nuplukdysime laivą į vietą 
ir galas.”

Iš viso, tebuvo vos dvi mai- 
lės nuplaukti; bet vairavimas 
buvo ypatingai keblus, įplauki
mas į šiaurinę priepiauką buvo 
siauras, negilus ir buvo iš rytų 
į vakarus, taip kad laivų reikė
jo atsargiai valdyti, norint tin
kamai įplaukti i paskirtą vie
tą. Aš manau, aš buvau geras, 
paklusnus pagclbininkas ir aš 
esu tikras, kad Hands buvo ge
ras laivo valdytojas; nes mes. 
pasisukėm tai į vienų, tai į ki
tą pusę, praslinkdami palei vie
nų, tai palei kitą krantų ir 
taip gerai, jog net smagu buvo 
žiūrėti.

Kai tik mes praplaukėm už
lajos alkūnes, tuojaus buvom 
apsupti žeme iš visų pusių, 
šiaurinės Užlajos krantai buvo 
medžiais apaugę taip tankiai, 
kaip ir pietinės prieplaukos; 
bet ši vieta buvo ilgesne ir 
siauresne ir buvo panašesnė į 
upės žiotis, kas, iš tikro, ir bu
vo, Tiesiai, priešaky musų, pie
tiniame gale, mes matėme griu
vėsius laivo, jau baigiančio pu
ti. Tai butą galingo laivo, tri
mis stiebais, bet taip ilgai oro 
naikinamo, jog ant jo buvo jau 
priaugusių jurų žolių ir ant pa
viršiaus buvo įsišaknėję žemės 
krūmai, kurie jau gausiai žydė
jo. Tai buvo liūdnas reginys, 
bet tas mums rodė, kad prie
plauka buvo rami.

“O dabar”, tarė Hands, “žiū
rėk ten; tai labai gera vieta 
įklampinti laivą. Puikus lygus 
smėlis, nei katės pėdsakų, me
džiai iš visų pusių ir gėlės žy
di ant to seno laivo, lyg darže
lyje.”

esti laimingas; nu-

kaip 
ten?”

kai jau įklampinsime, 
mes vėl išplauksime iš 
aš paklausiau.

(Bus daugiau)

.......... .......... . ..................I«I,I|.....

“KULTVBA*
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į. Naujie
nas. Dabar gavome 11-12 
numerj. Jame telpa daug 
jdomių moksliškų straips
nių |r šiaip pasiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujienų raštinėje, 1739 S. 
Halsted St.

ii iliiHM.1 ......... i... ................ i ............-........... ..

Skelbįjpai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati- 
> kiuų, magometonus, protestonus ir eretikus.

UI. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

Velniai, Raganos ir Teologai.
Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VI.
VII, "

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą,
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų Rendrovė

Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHięAGO, ILL.



Antradienis, saus. 30, 1934 NAUJIENOS, Chicago, iii.
Tarp Chicagos 

Lietuvių

Mirė Antanas Sniau- 
kštas, suvažinėtas 

gatviakario

galvas su revolverių kulbė
mis.

Apsidirbę su W. Yagelhi, 
plėšikai nuvažiavo tiesiai pas 
G. Galinskų, 4410 So. Galifpr- 
nia avenue, ir ten padarė api
plėšimų, paimdami $2,00 pini
gais ir 6-ias kvortas degtinės.

Senas Petras.

RADIO
BRIGHTON PARK — Penk

tadienį, vasario 2 d., bus lai
dojamas Antanas šniaukštas, 
41 m., 4422 South California 
avenue, kuris mirė sekmadie
nį H vai. ryto, po to kai buvo 
sužeistas gatvekario, prie Ar
cher ir Western avenue.

Nelaimė įvyko apie 4 vai. 
ryto, o nugabentas į ligoninę 
velionis už kelių valandų per
siskyrė su šiuo pasauliu. Lai
dotuvėmis rūpinsis S. M. Sku- 
das.

Mirė SLA. 36 kp. vei
kėjo J. Klastausko 

motina
Šiomis dienomis aplaikė 

liūdnų žinių daug vei
kęs S. L. A. 36 kp. Bridgepor- 
te narys ir nenuilstantis dar
buotojas darbininkų judėjime, 
Juozas Klastauskas.

Gruodžio 2 d. praeitų metų, 
pasimirė jo motinėlė Ona Kla- 
stauskienė, Žiogų kaime, Gruz
džių valsčiaus. Gruodžio 4 d., 
prie Gruzdžių miestelio, apau
gusio žiemų — vasarų žaliuo
jančiomis eglėmis, gražaus 
kalnelio, tapo palaidota amži
nosios tėvynės prieglobstyje.

Pp. Klastauskai, nors patys 
vargingai gyveno užaugino 
sveikus ir gražius septynius 
sūnūs ir vienų dukterį. Vladas, 
Pranas, Julijonas ir Kazimieras 
gyvena New York e, Feliksas 
Binghamton, N. J., Juozas ir 
Stanislovas, Chicago, Julijona 
Bartkienė Lietuvoj.

Yra sakoma, geri vaikai nie
kados neužmiršta tėvu. Juozas 
buvo sutvėręs broliškų fondų, 
kad teikti pinigiškų pagelbų 
tėvams gyvenantiems Lietuvoj 
ir kaip pats, taip ir kitus, sa
vo brolius karts nuo karto ra
gindavo, kad rūpintųsi tėvų 
likimu. R. S.

Apiplėštos V. Yagel- 
los ir G. Galinsko

aludės
BRIGHTON PARK — Trum- 

pų laikų atgal trys plėšikai atė
jo į lietuvio W. Yagellos aludę, 
2559 West 47th Street, ir pa
guldė savininkų ant grindų, 
vėliau ir pirkėjų, iškraustė rc- 
gisterį, paimdami $15.00. Iš 
savininko kišenės paėmė $5.00. 
Paėmė ir 6-ias kvortas degti
nės. Prieš išeinant savininkui 
ir pirkėjui smarkiai drožė per

PRIMINIMAS RADIO KLAU
SYTOJAMS

šiandie 7-tų valandų vakare 
ir vėl radio klausytojai pasi
džiaugs siti gražiu radio progra
mų, kurį perduos Peoples Fur- 
niture Co. krautuvės iš stoties 
W. G. E. S.

Rengėjai praneša, kad pro- 
gramo išpildyme dalyvaus gru
pė gabių dainininkų-kių, kaip 
tai Genovaitė šidiškiutė-Gied- 
raitienė, K. Sabonis, Leokadija 
Sabonis, A. Čiapas, Peoples Par- 
lor kvartetas ir kiti. Kalbės Dr. 
Kavarskas, MD. Dalyvaitis ča- 
lis Kejurė su nauju juokų rin
kiniu. Bus graži muzika, įdo
mios kalbos, naudingi praneši
mai ir taip toliau. Todėl, rei
kia atsiminti ir pasiklausyti 
programo.—X.

įgyti įspūdžiai W.G.E.S. 
radio stotyje

- Praeitos savaitės antradie
nio vakare ir man teko daly
vauti su Peoples Furniture 
Co„ duodamų radio programų 
artistų grupė minėtoj stotyje. 
Vieni iš jų buvo prisirengę 
dainuot, kiti grot; arba kito
kiu budu palinksmint radio 
klausytojus.

Prieš pat 7:00 vai., studijoj 
pasirodė ir p. Krukas Peoples 
Furniture Co., radio progra
mų vedėjas. Jam pertikrinus 
artistų sųslatų, atėjo ta antra
dienio lietuvių 7:00 valaųda. 
Ta valanda, kuomet visi Chi
cagos ir apielinkių lietuviai 
gauna smagumo klausydamies 
Peoples Furniture Co., radio 
programų. F. Bulatu.

Vytauto Beliajaus 
Šokių Parengimai
Vos kelios dienos bepasiliko 

ligi p. Vytauto Beliajaus bale
to. Mes lietuviai esame papra
tę eiti j visokius koncertus bei 
parengimus. Bet baletas pas 
mus tebėra dar naujas dalykas, 
šį kartų bus progos pamatyti 
tokį programų, kuris susidės 
išimtinai iš šokių. Programų 
išpildys p. Vytautas Beliajus 
su savo grupe. Programas tik
rai rūpestingai sudarytas ir su
sideda iš įvairiausių šokių.

Nėra abejonės, kad daugeliui 
teko matyti paakinto šokėjus, 
kurie beveik visuomet šoka vis 
tuos pačius šokius. Bet šiuose 
parengimuose jus pamatysite

batoą parengimas prasidės 8 
vai. vakaro, o nedėlios — 3 
vai. po pietų. Abu parengimai 
įvyks toje pat vietoje. Būtent, 
liuli Hovtise teatre, 800 South 
Halsted st. (prie Polk gatvės).

Būtinai atvykite pamatyti 
vienų įdomiausių parengimų.

Mlff

dar McMillen, Marshall, Malce- 
wich, Dusek, Dutch Hefner, 
Kirilenko ir kiti.

DR. STRIKOL’IS

SPORTAS
Rytoj risis Londos su Savoldi

Stadiumc, 
st., įvyk:}

John (“Jake the Barber”) 
Factor, kuris liudydamas dėl jo 
išvogimo, identifikavo tris 
Touhy šaikos narius kaipo sa
vo grobikus, kurie buvo jį pa
stvėrę ir jį išlaikė 12 dienų iki 
liko sumokėta $70,000 išpirki
mo.

įvairių tautų šokius. Pamaty
site, kokius įvairių tautų žmo 
nes šoka šokius ir kaip jie jitios 
šoka. Pamatysite tipingus ha- 
wajiečių šokius ir kaip jie juo
kingai 
Javos 
Jums

Rytoj Chicagos 
1800 W. Madison 
svarbiausios šio sezono risty- 
nės. Sporto mėgėjams jos yra 
labai įdomios. Daugelis dar at
simena, kaip netikėtai pasibai
gė Londos’o rungtynės su Sa- 
voldi pernai. Savoldi buvo pa
skelbtas laimėtoju, nors dauge
lis žiūrovų manė, kad tai bu
vo padaryta neteisingai.

Nuo to laiko tarp jų dviejų 
daugiau ristynių nebuvo. Klau
simas, ar Savoldi tikrai yra ge
resnis ristikas, negu Londos, 
— taip ir pasiliko neišsprę
stas. Rytoj tas klausimas tik
rai bitis išpainiotas ir parodys, 
ar Londonos turi teisę vadin
ti save čempionu, ar ne.

Be Londos ir Savoldi, risis

dažosi. Nusistebėsite iš 
salos
tikrai patiks ispanų šc- 
kurie pasižymi savo gy- 
O kur dar kubiečių, grai-

gyventojų šokių

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

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

Vasario 3 d. — SLA' 208 Mo
terų kuopos šokiai Congress 
Hotel, Michigan avenue ir Con
gress street. Pelnas Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondui. Įžan
ga — $1.

Vasario 3 d. — “Kultūros 
Ratelio” šokiai “K R WinterJ 
Camival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9 P. M. 
Lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas — garbės svečias. Įžan
ga — 75c.

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
gijos šokių benefisas. Hull 
House.

Vasario 25 d.—-“NAUJIENŲ” 
204ų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOULE
VARD AUDITORIUM.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koka mažas 
dalikaa gali neleisti jums 
pirmin.

Pavyzdžiu!, jeigu žmogaus 
dantis yra neSvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro iveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios topo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lcnsis, U. S. A.

Gydytojas ir Chirurgas
Oftat’ 4645 S. ASHLAND AVĖ

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso T«L: Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjta M Buropot it oil 
tanojoj outoj. 

VALANDOS: 10-12 A M 
1 4 P M. Sekmadieniai,

dieniau pagal inutarim*.

3335 So. Halsted Si
Tel BOULEVARD « 194

arahtikuoia

tr ketvirti

Ofiio Tel. Boulevard 5913 
Rez Tel. Victory 2343 

DR. BERTASII
756 W. 35th St 

Coi ot *5tb (5 Halared Su., 
Ofiar va.andot ano I 1 nuo 6130-81 »• 

oae>i •■tarti

dietiniai Daktarai

DR. MARGER10
PRANEŠIMAS

Mrs. Anelia K. Jarusz|p<“iJl“u 
Physical Tberap* 

B Midwife 
6109 South Albanu 

Avenut 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse. duodu ma- 
ssage. eleetrie t teat
meni ir magnetic 

!' blankets ir t. t. 
h Moterimi ir mergi- 
Į nom, patarimai 4o 

vanai

Lietuvės Akušerės

3325 So. Halsted St.
Valandos> nuo 10 rytu iki 2 po pieta 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
tvcntadienian nuo 10 iki 13 

Phont Boulevard 8483

Lietuviai Daktarai 
A menko* Lierovių Daktaro Draugi |o« 

Nariai.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
>56 W. SSth SL

<Cot ot J5tb 8 Halsted S ta. J 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė 

Tel. Victory 5904
Hito «aiandos> nuo 2-4 ano 7- 

Medžldieniais pagal •■tarti

vumu.
kų, čigonų, indėnų, rusų, indu1- 
sų, arabų ir smagus lietuvių 
šokiai?

Šokėjų grupė, kurių specia
liai priruošė p. Beliajus, išpil
dys visus tuos šokėjus. Be to, 
dalyvaus p. Beliajaus mokinys 
Michele Gamboni, kuris yra no 
tik šokėjas, bet ir gabus pie
šėjas. Ispaniškus šokius išpil
dys Mona Litą, žymi ispanų 
šokėja. Moxine Mordy, pasižy
mėjusi pianistę ir šokėja, pa
sirodys su moderniškais vokie
čių šokėjais. “Pirmyn” choro 
trio pamargins parengimų savo 
dainomis.

Nepamirškite, kad šokių pa
rengimai bus du kartu: vasa
rio 3 d. ir vasario 4 d. Vadi
nasi, subatoje ir nedėlioję. Su-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically ^Ąkių Specialittat 
Palengvins akių įtempimą, karia esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karšti, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
duose atsitikimuose egzaminavimas daro 
mas su e’tktra. parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiam į mo 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso- 
Inos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutarti. Akinių kainos per pa
šę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589

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

Graboriai

DR. C. K. KLIAUGA
DENTI&TAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phont HEMLOCK 7828

Ofiso Tel. Lafayette 7081

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

Siunčiame Gėles per Telegramų po 
visa pasauli

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7314

Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akiniai 

Kreivai Aku 
litaiao.

Ofisas ir Akinią Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modernišką Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems teika 
tams Kaina prieinama

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

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

Tel.
VALANDOS:

nuo 
nuo

•p«n ivantadiemo

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South W«etern Aveniu 

Tel.
VALANDOS*

nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki ii valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

6

J. F. RADZIUS
Incotporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
68 W \3th St. Tel. Canal 6 174

CHICAGO (LL

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

Kenwood 5107

9 iki 11 valandai ryte:
6 iki 8 valandai vakare 

ir kvrmrtadianio.

A. MONTVTD. M. D 
Vest Town State Bank Bidg 

2400 W ■ Maditon St.
Vai iki 3 po pietų. 6 iki * »ab 

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonai Brunsvick 05Q7

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
’ > i Ofiso telefonas Hemlock 6.141

Phont Boulevard 7042

DR C. Z VEZEL’IS
Dentistas

1645 So? Ashland Avė.
arti 47tb Street

Galando, nuo 9 iki 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ 142 ARCHER AVENUE 
Telefonai ?irginia 0036

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
tš RUSUOS -

Gerai lietuviam, žinoma, pei *5 m« 
tos kaipo patyrei gydytoja, chirurgai b 
skuteris

Gydo staigiai ir chroniškas ligas vyrų 
moterų ir vaiką pagal naujausiai m« 
todui X-Ray ir kitokiai elektrai prie 
taiso*

Ofisą* ir Laboraroriia
1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

valandos nuo IU 12 pistų w 
ino 6 iki 7:30 vai. sakam

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hydt Pat h 6755 ar Centrai 7464

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

UOZAPAS EUDEIKI

Laidotuvėse..

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačių vardu)

Tel. Lafayette 3572 
J, Liulevičius 
GRABORIUS it 

BALSAMUOTOJAS 
Pa urna uja Chicagoje 

U apielinkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St,
Tel. Boulevard 5203 it 8413

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

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 
kątarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
leikate meldžiame atsišaukti, o musą 

darbo busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

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

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

kampai 67tb ir Artesian Avė 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, ano 2-4 
ir 7-9 po pietą. įeredomis po pietą ii 

aedėliomii pagal susitarimą.

Rtt 6600 South Artetian Aveniu 
Phone Prospeci 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. p. z. zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO. ILL.

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

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

Tel. Boulevard 1401

»

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos! 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti 
Ritidtncija 6631 So. California 

Telefonas Repnblic 7868

Ofiso telefonas Prospect 1028 
w > n i nnniT a n I 1r ofisas 2859 S. Leavitt St.

KAfiDONAS DR jJkowarskas 
ludnoje vąhndoie Pąveriute savo GYDYTfUAS iR CHIRURGAS 

rūpesčius man. ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 1—9
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 4DIIO wesi mira m 240a w 63r<1 su chtcag© 

Tel REPUBLIC H 0.0 ■ ____________________________

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO. ILL.

k Pbone Hemlock 206]

Dr. J0SEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandų?: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedaliomis sulig sutąrtįes,
I CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Sega!
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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

fhone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHNv

4631 South Athland Aoanut 
Ofiso valandos:

Nno 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai Nedėl nno 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9X91

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vist 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Blst Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

dienų.

JOSEPH J. GRISU
; Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Aps.
Tel. Boulevard 2800

*taa 6515 So. RocktotU •? 
Tel Repnblic 9723

JOHN B BORDEN 
uIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7860: valandos 0—4

Telefonas Ganai 61M
Namai: 6459 S. Rockvrell StreeS

UUrninko, Ketverto Ir Substos vak. I 1*4 I 
Kelslonas BepnNls



For Rent
85th ir So. Halsted Street

Sausio 30 ir 31

taipgi komedija

RENDON Beer Tavern, gera vie
ta dėl gero žmogaus, tarp dirbtuvių, 
renda pigi. 4300 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564.

Prisiraiykitc | musų apnik;

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir pralau at

siųsti man pavyzdį No.........................

Mieros ................................. per krutinę

Su
CHARLES FARRELL, 

WYNNE GIBSON 
ir kitais

LIUOSA KRAUTUVE
40x60 su bučernės ir grosernės fik- 
čeriais. Paštos Ofisas randasi ta
me pačiame name. Parenduosiu bu- 
čeriui, groserninkui arba vaistinin
kui arba vienam kuriam. įsteigta 
6 metus per Banks & Kollar.

Šaukite
Willow Springs 67

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečių visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimų.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

NORĖČIAU gauti paskola ant pir
mo mortgičio; namas ant kampo 
dviejų karų linijos, numokamo mort- 
gage apie $1400 Kas norėtu pas
kolinti. rašykite arba pašaukite 

J. WALTER, 
4603 S. Richmond St. 

Tel. Virginia 1899h

|OERB. Naujienų skaityto-

NAUJIENOS, Chloagfi, TH

Linkėjimai “Naujienoms”

stovįs

ALTASS ŽINIOS
-

Naujienos civilizaci- Ėjo į kinomatografa;f 4

jos nesejos

p-

4

3075

ga-

t

s

4 «

(Adresas)

(Miestas ir valse.)

Hindu In

žadina 
musų

kac 
pra- 
kaip

i 
i

f 
į

“Netoli visi musų laikraščiai yra pavirtę 
redakcijų telefonais, jie vien kitus mokina ir 
net koliojasi, bet nekalba į visuomenę, nemo
kina jos. šie didžiuliai laikraščiai, su jų re-

Damen avė,,

f

Chicagoje gerrii žinomo
3246 S. Emerald 

žmona, p. Rimkienė

“NAUJIENŲ” 20 E JUBILIEJUS!
• »

saus. 20, 1921

H* I 
r-?

“Miss Naujienos
Kontestas

1

PRANEŠIMAI

šiandien nerašysiu nuo savęs nieko jums, 
gerbiamieji skaitytojai, o tik pakartosiu žod
žius vieno iš daugelio “Naujienų” skaitytojų, 
kuris sveikino “Naujienas” rugpiufiio 22 d. 
1914 metais. Nors panašių sveikinimų buvo 
ir daugiau, vienok šis bus tipingiausis ir, ma
nau, išreikš ir visų kitų mintis.

“Jau nuo senai aš ketinu išreikšti “Naifr- 
jienoms” savo prielankumą ir pasigerėjimą tuo 
laikraščiu, bet nuolatos matydamas kitų skai
tytojų pilnus entuziazmo laiškus, vis laukiau, 
gailėjau’ užimti “N.” vietą.

“Dabar, kuomet “Naujienos” pradėjo eiti 
kasdien, aš noriu pasinaudoti ta proga ir pra
bilt.

“Aš skaitau beveik visus lietuviškus laik
raščius, kaip pirmeiviškus, taip ir atgaleiviškus, 
neesu jokiu4 agentu ir į visus laikraščius žiūriu 
lygia akimi. Vienok “Naujienas” aš pavadin
siu žmonijos, o ypač darbo žmonių, kelrodžiu 
prie tiesos ir liuosybės. Kuomet pasirodė “Nau
jienos”, tūli laikraščiai kritiškai atsinešė į jas, 
vienok “N-ų” skaitytojai išsyk pajuto naują, 
rimtą protavimo srovę mirsų laikraštijoj, ku
rią atsinešė su savim “Naujienos”. Ir drąsiai 
galiu tvirtint, kad “Naujienos” į pusmetį daug 
daugiau padarė lietuviams naudos, daugiaus 
išmokino sveikai protauti, negu kiti musų laik
mačiai, jau ir “jubiliejus” praleiditeieji.

“Gauni laikraštį 12-15 pusi., vienok “Nau
jienų“ 4 puslapiai skaitytojams šimteriopai 
daugiau naudos atneša, negu anie 12-16 pus-

daktoriais, skaitytojus išmokino ne protavimo, 
ne veikimo, bet koliojimos. Jie nepridiMda en
ergijos veikime, jie vis dar tebeina senelių pė
domis ir net prieš progresą.

“Kas kita su “Naujienoms”. Iš kiekvieno 
numerio matosi, kad Naujienos kalba į plačią 
visuomenę ir ją mokina, o ne su keliais peš
tukais barasi. Jos mokina rimtai protauti, bu
dina snaudžiančius iš miego ir visus 
prie veikimo. Jos nurodo silpniausias 
puses ir gerasiais, kurias pasiskirti.

“Skaitydamas “Naujienas” jautiesi
prieš veidrodį, kuriame matai atspindint savo 
silpnybes jr gabumus. Jose matai atspindį vi
so musų gyvenimo, jo ydas ir kelius.

Tokį laikraštį skaitydamas tikrai pažįsti 
pasauiį ir? pats save.

“Mano jausenai ir protas liepia man kvie
sti kiekvieną lietuvį ir lietuvaitę, kad skaity
tų “Naujienų” dienraštį, kad žiūrėtų j pirmą 
lietuvių Amerikoj dienraštį, kaipo į vadova, 
kuris parodys mums ateitį ir kelią prieš jos. 
Kas prikalbins “N.” nors vieną skaitytoją, tas 
atliks didelį darbą, nes tas skaitytojas liks ke
lis syk tobulesniu žmogum.

“širdingas nuo manęs pasveikinimas “Nau
jienoms” už jų nuoseklų veikimą darbininkų 
spaudos dirvoje! Lai gyvuoja “Naujienų” dien
raštis! Lai kasdien neša lietuviams darbinin
kams tyrą šviesą nušviestas žinias!

A. J. Jakubavičius,
Lawrence, Mass.”

Matote, daugiau man nelieka kas pridė
ti. Jei bent tiek, kad “Naujienos”, tikiu, šiuos 
linkėjimus išpildė per visą 20 metų ir jas tik 
ir vėl galime panašiai pasveikint ir linkėti, kad 
dar panašiai visuomenei tarnautų per 100 me
tų. O vasario 25 d., kuomet “N.” apvaikščios 
savo jubiliejų, tai Ashland Blvd. Auditorijoj 
susirinkę, mes sušuksime: Valio už “Naujie
nas“. — Nesiūs.

Foto No. 9

P-le N. Mitkus, 
Bridgcportas, Chicago 

(Fotos No. 10, 11, 12, 13 
tilps rytojaus “Naujienose”).

tų dolerių pluoštas lai telpa 
kartu su kitomis aukomis į 
skiltis tvirto jiems paminklo, o 
mes atsilankiusieji tikrai, kaip 
ir visuomet, neapsivilsime, pra
leisdami šauniai ir linksmai ke
letu valandų erdvioj ir gražioj 
svetainėj minėto otelio-viešbu4- 
čio.—Rengimo komisijos narė.

vakare šaukiamas Altass lo- 
kalio komiteto narių ir drau
gijų atstovų susirinkimas iš- 
dirbimui planų platesniam vei
kimui Altass naudai Northsi- 
dės lietuvių kolionijoj.

Frank Bulatu, sek r.

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

Nora Gugis.
Naujienų B-vės Sekretorius.

Motorų Piliečių Lynos susirinki
mas Įvyks trečiadieni, sausio 31 d. 
Fellow Ship House, X31 W. 33 Placo. 
8 vai. vakare. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti. Valdyba.

■»

“Naujienos” ir Lietu 
vių Pažanga Ameri

koje

Šiandien Roselando
A.L.T.A.S.S, Skyriaus 

susirinkimas
trys moterys su 

žeistos

Golden Stor Kliubo nariams. Visi 
Golden Star L P. ir B. Kliubo nariai 
prašomi isitėmyti, kad kliubo susi
rinkimai yra perkelti iš pirmos pėt- 
nyčios i paskutinę pėtnyčią kiekvie
no mėnesio. Sekantis susirinkimas 
kuris turėjo įvykti vasario (Feb.) 2, 
dabar įvyks vasario 23 dieną,, kliubo 
kambariuose.

I. Rasinskas nut. rast.
Šaukiamas Northsidėa Altass 

Komiteto susirinkimas
Ketvirtadieny vasario 1 d., Morn- 

ną Star klube 1658 N. Damen avė., 
taip 7:30 vai. vakare šaukiamas 
Altass lokalio komiteto narių ir 
draugijų atstovų susirinkimas išdir- 
bimui planų platesniam veikimui 
Altass naudai Northsidės lietuvių ko
lonijoj. — Frank Bulaw. sekr.

Susivienijimo Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte metinis susirin
kimas ivyks utarninke sauso 30-tą 
dieną, 1934 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijos salėje 3133 So. Halsted 
St. 8-ta valandą vakare. Visi at
stovai ir administracijos meldžiami 
pribūti.

Tam. Janulis prez.
M. Z. Kadziaus'kas sekr.

5325 W. 23 Place.

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

AUTO TRAVEL EXCHANGE, 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 506 
Tel. Randolph 0989

MORTGAGE BANKERS

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikut pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screeninge, $4 75. 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

ietkiewicz«&(q*j
r.—(— i i - . i, , . _ C

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingam*

INSURANCE. NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

■
ta

(Tęsinys)
Jaunajai lietuvių kartai “Nau

jienos” leidžia laisvai įgimtus 
gabumus išvystyti po vadovy
be tokių mokytojų, kurie nei 
fašistų nei “dvasios vadų” įsa
kymų neklauso. Jaunimą ban
do prisivilioti “dvasios vada:”, į 
fašistinių ir komunistinių dik-1 
taturų agentai ir šovinistiniai 
fanatikai. Paprastoms “ave
lėms” kaimenės skambuko ga
na, kad iš būrio neklysti. Taip 
ir gerai. Talentuoti jaumroliai 
jokios sroves rėmuose nesiten
kins.....

Talentai, kaip mokslas ir 
menas ir muzika — daina, jei
gu “dvasios vadu”, “tautus va
do”, ar fanatikų “globojami”, 
— jie nepažangiuoja, netveria 
naujus kurinius, bet “baltina 
praeities puvėsius”, o atgyven
tą blogą beteisindami, tie ta
lentai lieka, it plaštakės spar
nus nusvilusios, ne tokiais, ko
kiais jie butų buvę, jeigu lais
vo mokslo ir laisvo meno įta
koje butų siekę prie tikslo, ne
varžomos pažangos keli ir. Tos 
nevaržomos pažangos kelias 
yra “naujieniečių“ jau pramin
tas ir per dvidešimtį metų gy- 
veniman vykinamas, rimčiau 
šių lietuvių pritarimą ir para
mą laimėjęs. Visi musų pirma
eiliai talentai, ar talentuotų 
jaunuolių tėvai, šitą teisybę 
sužinoję, savus vaikus leis 
“Naujienų” išgirtiems mokyto
jams jųjų talentus auklėti, bet 
ne “dvasios vadų” senovės pe
lėsiais užteršti.

Aš nesutinku su “Naujienų” 
editorialu “Musų Kelias”, No. 
13 sausio 16, 1934, kad,“Nau
jienos” per 29 metų neatsimai- 
nė, jos mainosi ir tobirlėja kas 
dieną, vis geryn ir geryn, nes 
ir bendradarbiai, prie “Naujie
nų” dirbantys, tiktai gerų-ge- 
riausi tepalaikomi, o retrogre- 
suojantys, vienas po kito at
leidžiami. “Naujienos” diena iš 
dienos tobulėja, ir yra pirma
eilis lietuvių dienraštis Ameri
koje.

Ai K. Rutkauskas. M. D.

“Naujienos” rengiasi apvai
kščioti 20-ties metų gyvavimo 
jubiliejų. Niekas nemėgino už
ginčyti, kad “Naujienos“ per Rimkaus 
tuos dvidešimts metų yra nu- avenue,
veikusios didelius darbus tarpe p. Tripinaitis ir p. Kazanaus- 
lietuvių išeivijos Amerikoj. Šio- kienė sausio 18 d., buvo suri
ję civilizacijos gadynėj žmoni • 
ja be spaudos negali visai ap
sieiti. Tą visokių pakraipų 
žmonės gerai supranta. Už tai, 
visi ir stengiasi savo įsitikini
mų spaudą išplėtoti tarpe žmo
nijos.

“Naujienos“ pradėjo eiti prieš 
pasaulinį karą, tai yra, tuo lai 
ku, kada žmonijos istorija už
baigė vieną per i j odą savo gy
vavimo. Istorija pradėjo
minti naują slu’ogsnį pasaulyje 
“Naujienoms” tenka grumtis 
su šiuom istorijos periodu, ku
ris yra civilizacijai labai nedė
kingas. Naikina per šimtme
čius iškovotą žmonijai laisvę. 
Nori sutrempti tą gyvybės elek- 
sirą, be kurio žmonija negali 
daryti jokios pažangos.

“Naujienos” buvo užtaryto
jos nuskriaustųjų ir kovotojos 
už tą, kas tik yra naudinga žmo
nijai. “Naujienas skaitydami 
čia suvažiavę žemdirbių sūnus 
turėjo progą vystytis ton kryp- 
tin kur yra nuoširdumas ir rei
kalingoji medžiaga geresnės at
eities sutvėrimui.

Vasario 25 ’d. į Ashland 
Boulevard Auditoriją suplauks 
tūkstančiai pažangiųjų lietuvių, 
palinkėdami “Naujienoms”, kad 
jos ir toliau butų vadovybėj to 
gero, kas yra naudinga žmoni 
jos labui.—Naujienų skaitytojas.

ROSELAND.'2-šįvakar, 8 vai. 
vakare A. Balčiūno svetainėje, 
158 East 107th street, įvykį 
Roselando ALTASS skyriaus 
susirinkimas, kariame bus ap
kalbami svarbus skyriaite' dar
bo reikalai. Visi nariai ir drau
gijų atstovai raginami būtinai 
susirinkime dalyvauti.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
Kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išme
tama. Nariams nėra bausmių už 
.lelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. 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 į Chi- 
:agos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų į namus. Tel. Caąal 0117 
—klauskite Mickevičių.

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

kiai sužeistos, kuomet jos trys 
ėjo į. kinematografą Bridgc- 
inan, Miehigan valstijoje, ir j 
jas įvažiavo automobilis.

P-ia Kazanauskienė buvo nu
mesta apie 10 pėdų į Šalį ir iš
buvo be žado per 4-ias valan
das. P-a Tripinaitis nukentė
jo kiek lengviau, bet daugiau
siai nukentėjo p. Rimkus. Jos 
kairioji koja buvo sulaužyta į. 
dvi dalis.

Šiandien Cicero A.L 
?<T-A.S.S. skyriaus 

susirinkimas

Žodis apie 208 kuo 
pos šokius

CICERO. —Cicero Amerikos 
Lietuvių Transatlantinio Skridi
mo Sąjungos skyrius šaukiasi 
vo narių ir visų draugijų at
stovų susirinkimą šemeto sve
tainėje, 15th Street ir 49th 
avenue. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visi nariai ir atstovai pra
šomi susirinkime bu‘ti.

—K. P. Deveikis.

MADOS

muru’ a npoi? X JnLJCj X*. X avJcj

31-ma ir South Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

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

SAUSIO 30 
tiktai viena diena 

“The Invisible Man” 
taipgi komedija 

SAUSIO 31 ir VASARIO 1 d.

“Female” 
su RUTH CHATTERTON 

taipgi komedija 
VASARIO 2 ir 3 

“After Tonight” 
su CONSTANCE BENNETT 

taipgi komedija

CLASSIFIEDADS
Business Service 

______ Biznio Patarnavi mas 
Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU TR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago, III

elegantiška, naujo- 
Gražiai atrodys jei-

Su-

MILDA
■ t Itheatreb ■

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Roselando ALTASS 
skyrius rengia vaka
rą Skridimo Naudai

3075 — Labai 
viška suknelė, 
gu ją pasisiūdinsite iš atlasines ma
terijos arba lengvaus aksomo, 
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
36, 38 ir 40 coliu per krutinę.

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

RAMOVA
I ItkeatreJi

ROSELAND.—Amerikos Lie
tuvių Tranzatlantinio Skridimo 
Sąjungos skyrius Roselande ren
gia didžiulį ir linksmą balių-šo- 
kius vasario 3 d., A. Balčiūno 
svetainėje, 158 East 107th St. 
kurio visas pelnas eina “LI- 
TUANICOS ANTROSIOS“ skri
dimo naudai. '

Baliuje gros Šimkaus orkest
ras šokiams, bus ^programas, 
kuriame dalyvaus ir lokalis ir 
kitų kolonijų talentas, bus įvai
rių margumynų, užkandžių, 
alaus, etc. Įžanga į vakarą tik 
25 centai. Bilietai jau plačiai 
paskleisti kolonijoje ir, tikima, 
kad j vakarą bus sutraukta daug 
publikos. Roselandiečiąi, Burn- 
sidiečiai, West Pullmaniečiai ir 
kitų artimų apielinkių gyvento
jai, nepamirškite atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti.

Šaukiamas Northsidės Altass 
komiteto susirinkimas

Ketvirtadienį, vasario 1 d., 
Morning Star klube, 1658 No.

kaip 7:30 vai

Su4 šiuom noriu pasidalinti su 
čikagiečiais keliais žodžiais apie 
208 kuopos parengimų, kuris į- 
vyks 3-čių vasario š. m. Con- 
gress Hotel’io svetainėj.

Reikia tiesų pasakyti, 
svečiai dar retai kada yra 
leidę taip smagiai laikų,
kuopos parengimuose. Malonus 
ir mandagus priėmimas, malo
nus taippat ir patarnavimas, 
graži muzika, įvairumai žavi 
kiekvienų atsilankiusį.

Ten nuėjite rasi gražų būre
lį žmonių, kurie neatsižvelgda
mi j užsiėmimų ar profesijų, 
jaučiasi šeimyniškai-draugiškoj 
atmosferoj, čion daktaras, biz
nierius, inžinierius, darbininkas 
ar bedarbis, taip tampriai su
sitelkia į vienų bendrų pasi 
linksminimo dvasių, pamirštant 
visus rūpesčius.

O kadangi visas pelnas- šio 
parengimo eis naudoti Dariaus 
ir Girėno paminklo pastatymui, 
tad tikiu, kad čikagiečįai gau
siai atsilankys minetan vakarė
lio. Dariaus ir Girėno žygisir 
jų mirtis, tai yra pirmutinis i- 
vyks po Lietuvos atgimimo, k 
ris drūčiai suprutė visų Lie
tuvių tatftą,-—musų nepamirš
tas, branginimas, augštinimas 
ir pagerbiamas* Musų suneš-

(Vardas ir pavardė)Pp. S. ir E. Petruliai 
susilaukė dukters

_________
Pp. Stanley ir Elsie Petrui 

liai, 8023 Lawrence avenue, šeš
tadienį susilaukė dukters nuo 
garnio. Motina guli Mary 
Thompson ligoninėje.

P. S. Petrulis yra chemijos 
inžinierius ir dirba 
cense Company.

“Aggie Appleby 
Maker of Men”

Vasario 1, 2 ir 3 
“Dancing Lady” 

Su
JOAN CRAWF0RD IR 

CLARK CABLE

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios 
Naujienose

skelbiasi

Garsinkitės “N- nose

Business Chances
PąrdaĮimtii Bizniai_______

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

Marauette Parke, savininkas mi- 
r§. Parduosiu pigiai, galiu priimti 
ir automobilį. Prie to greitu laiku 
turi būt parduota, atsišaukite po 
antrašu:

3411 W. 65 PI.
Tel. Hemlock 9366

PARSIDUODA grosernė ir buČer- 
nė už visai pigia kainą.

3401 Lituanica Avė.
(Auburn)




