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Naujas SmugisValdžiai: Teismas Panaikino AAA
' \ ‘ K • ' l ' 5 ‘Z . .  . *1_______________________________________________________________ -

Ūkiu Gelbėjimo Aktas Pri 
pažintas Nekonstituciniu

Anglija siunčia į Af
rika kareivius 

ir ginklus

Nori iškelti užsienin 
, visus Vokietijos 

žydus
Patirta.

Augščiausias teismas visą AAA programą 
pripažino nekonstituciniu. Veikiausia 

bus paruoštas naujas aktas

Anglijos žydų vadai ieško Ame
rikos žydų pageltos nepa
prastame sumanyme iškelti 
250,000 Vokietijos žydų

VVASHINGTON, sausio 6. — 
Augščiausias teismas šiandie 
paskelbė nuosprendį, kuriuo pri 
pažino vfsą AAA ūkių gelbėji
mo programą nekonstituciniu4 ir 
panaikino visą AAA aktą.

Teismo nuosprendis liko iš
neštas šešiais balsais prieš 
tris.

AAA— Agriculture Ajust- 
ment Act—sįekėsi pagelbėti ūki' 
ninkams, 'kontroliuojant ūkių 
gamybą ir tuo pakelti ūkių pro
duktų kainas, kad tuo padaryti 
ukius išsimokančius ir padi
dinti ūkininkų pajamas.

Ir tikrai, veikiant tam aktui, 
ūkininkų bu'klė žymiai pagerė
jo, ūkininkų perkamoji jėga^pa 
didėjo, iš ko turėjo daug naudot, 
ir miestiečiai. Remtam aktpi pa 
siprieJino maisto "fabrikantai, 
kurie turėjo- mokėti'♦“proceso 
taksus”, iš kurių buvo moka
mas atlyginimas tiems ūkinin
kams, kurie turėjo sumažinti 
savo gamybą.

Fabrikantai šaukė, kad mais
tas ' pabrangęs delei - tų “pro
ceso taksų”. Bet. nėra mažiau 
sios abejonės^ kad maistas ne
atpigs nė vienu centu dabar, 
kada tie taksai liko panaikinti: 
juos fabrikantai pasilaikys sau 
kaipo pslną.

Teismas panaikino tą aktą 
pasiremdamas tuo, kad jis buk 
siaurinąs valstijų teises, nes 
jei tą aktą pripažinti konsti
tuciniu, tai tada kongresas ga
lėtų reguliuoti if visą industri
ją- X

Trys “liberališkesni“ teisėjai 
betgi pasisakė prieš tokį teis
mo didžiumos nuosprendį. Tais 
teisėjais buvo 'Stone, Brandeis 
ir Cardozo.
Dar teks išmokėti $500,000,000

Agrikultūros sekretorius Wal- 
lace ir kiti valdžios nariai, o ir 
pats prezidentas Rooseveltas at
sisakė pasisakyti dėl 
teismo nuosprendžio.

Republikonai atvirai krykš
taują. Jie griežtai priešinosi 
tam aktui. Bet nors ir džiau
giasi dėl atgaleivių laimėjimo 
teisme, tečiaus kartu su šutei- 
rupinimu žiuri į besiartinančią 
rinkimų kampaniją, nes nujau
čiama, kad to akto panaikini k 
mas neišvengtinai turės atsi
liepti į pačią rinkimų kampani
ją—ir gali atsiliepti labai ne
palankiai patiems republiko

nams. Ūkininkai, kuriuos tas 
aktas gyvai lietė, juk gali pa
čius republikonus apkaltinti dėl 
aktd panaikinimo, kada dabar 
jie vėl nebegaus valdžios pa- 
gelbos ir ūkio produktų kainos 
gali išnaujo pradėti pulti.

Valdžiai .irgi yra rupesnio 
dėl akto panaikinimo. Valdžia, 
turi išmokėti ūkininkams $500,- 
000,000, o tuo tarpu valdžia ne
begalės gauti pajamų iš pro
ceso taksų. Valdžiai teks ieš
kotis naujų pajamų šaltinių, kad 
sukelti pinigus atmokėti' ūki
ninkams.

Betgi manoma, kad valdžia 
tuoj aus pasiūlys kongresui nau
jus įstatymus, kurie atstoti) 
teismo pdnaikintąjį aktą. Kon
greso vadai jau pradėjo rūpin
tis patiekimu naujo pavaduo
jančio akto. , y

J{ova dėl šio ’ akto teismuose 
iškėlė aikštėn tą pikt# kovą, 
kuri jau senai eina tarp fabri
kantų ir ūkininkų ir valdžios 
narių manoma, kad šis teismo 
nuosprendis yra labai svarbus 
ir kad jis turės didelių pasėkų 
šių metų prezidentinėj rinkimų 
kampanijoj. :

Spėjama, kad teismas dar ne 
vieną nepalankų Naująja! Da
lybai nuosprendį išneš netoli
moj ateity.

Maisto kompanijų 
Šerai pakilo

tokio

, NEW YORK, s. 6. — Paskel
bus augščiausio teismo nuo
sprendį, kuriuo liko panaikinti 
AAA, New Yorko biržoje tuo- 
jaus pakilo maisto kompanijų 
Šerų kainos. Bet nupuolė ūkio 
padargų komp. Šerų, < nes ne
bemanoma, kad ūkininkai beiš
galės pirktis naujus pądargtis. 
Taipjau nupuolė ir automobi
lių komp. Šerai, nes ūkininkai 
sudaro ir didelę pigiųjų auto
mobilių pirkėjų dalį.

Kviečiai buvo pakilę po 2c 
ant bušelio, bet tuojaus vėl 
nupuolė. ( j .

Potvyniai Francijoj

O R H S,

PARYŽIUS, s. 6.—Del smar
kių liūčių Francijoj patvyr.o 
upės. Potvyniai užliejo dide
lius ūkių plotus ir pridarė nuo
stolių už milionus frankų. La
biausiai nukentėjo Breton pel
kių srytys, _ per kurias teka 
Vendee upė.

Venezuelos. diktatoriaus gen. Gomez laidotuvės (kairėj). Vos spėjus jį palaidoti, minia 
sudaužė jo laikraščio spaustuvę (dešinėj). Naujas prezidentas gen. Conterąs (viršuj) deda vi
sas • pastangas atsteigti šaly tvarką. , ,

Prezidentas Roose 
veltas patiekė kon

gresui biudžetą

triobesiams ir t.- p., kad tuo 
sumedžioti" sau daugiau > balsų.

Taigi biudžeto deficitas ąt 
einančiais fiskaliais metais ga
li pasiekti kelis piliorius doL, 
jei bus pravestas kareivių tonu
sų atmokėjimąs.

Vėl susirinko laivynų 
aprybojimo kon

ferencija *
šiandie

h
Chicagai ir apielinkei federa 

lio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Giedra; daug šalčiau.
Temperatūra vakar 12 

dieną Chicago j e buvo 32°.
leidžiasi

pra-

val.

Saulė teka 7:18,

6.
le

MURPHYSBORO, Ilk, s. 
—Du vaikai žuvo kai įlūžo 
das jiems besičiužinėjant Big 
Muddy upėj..

Paprastos valstybės išlaidos su
balansuojamos, bet dar bus 
daug nepaprastų išlaidų, ku
rias gali padidinti ir pats 
kongresasx C .;

4-;.''** '*'* •** ' ■*•'**■
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. WASHINGTON, sausio 6.— 
Prezidentas Rooseveltas į pri
siuntė kongresui ilgą pranešimą 
dėl biudžeto ir taipjau prisiun
tė kongresu4! priimti ateinan 
čių fiskalinių metų biudžetą.

Prezidentas numato ateinan
čiais metais paprastų pajamų 
$5,654,000,000, arba virš 
$1,000,000,000 daugiau, negu 
buvo šiemet. Tas padidėjimas 
pajamų bus delei. gerėjančios 
ekonominės šalies padėties, nes 
taksai nebus pakelti ir nenu 
matoma jokių naujų taksų.

' Paprastų išlaidų ateinantiems 
metams numatoma $5,649,000,- 
000. Taigi biudžetas ne tik su
sibalansuoja, bet dar numato
mas $5,000,000 perviršis.

*. • A

Nepaprastos išlaidos 
i

Bet šalę paprastų išlaidų, 
dar numatoma eilė nepaprastų 
išlaidų.

Svarbiausios nepaprastos iš
laidos—bedarbių šelpimas. Tam 
tikslui prezidentas numato, kad 
šaliai per ateinančius du mė
nesius teks išleisti $1,103,000,- 
000. Tie pinigai bus paimti iš 
jau pirmiau paskirtų bedarbių 
šelpimui ir'pašelpų darbams iš' 
teklių. Prezidęnįąs nesiima 
spręsti apie išlaidas bedarbių 
šelpimui ilgesniam kaip dviejų 
mėnesių laikui. '

šalę prezidento numatytų ne
paprastų išlaidų bedarbių šelpi 
mui ir paš'elpų darbams, pats 
kongresas irgi das nepaprastas 
išlaidas gali padidinti, nes kon 
gresas turi teisę skirti pinigus 
kam tik jis nori, nežiūrint vai 
džios pasiūlymų. f
y Jau dabar ‘atvirai kalbama, 
kad kongresas šiame posėdyje 
priims atmokė j imą
viams tonusų. Tas 
nepaprastas išlaidas 
300,000,000.

Re, 13 kongresmanai prieš 
rinkimus stengsis gauti įvairių 
paskirimų pinigų savo apielin- 
kės gerinimui—naujiems pašto

ex-karei- 
padidins 
arti .$2,*

WASHINGTON, s. 6. — čia 
pasimirė kapt. Robert G. Čar- 
ter, 90 m., paskilbęs savo ko
vomis su indėnais.

P r aso $900,000,000 
ūkių Bektrifikaci  j ai

WASHINGTON,' sausio 6. — 
Atstovas Rayburil iš Texas, pa
siūlė kongresui paskirti $900,- 
000 elektrifikavimui kaimų ir 
ūkių. /

Ta valdžios ('paskola butų at 
mokėta vartotojų per 40 me
tų. ... >./

LONDONAS, s. 6.
yėl susirinko delegatai interna
cionalinės laivynų aprybojimo 
konferencijos švarstyti didžių 
jų valstybių karo laivynų apry 
bojimą. Bet delegatai sugryžo 
nusiminę, nesitikėdami prieiti 
prie kokio susitarimo, o šutei 
tarimui neįvykus prasidės gink- 
lavimos juroje lenktynės. Di
džiausia susitarimui kliūtis yra 
Japonijos reikalavimas laivynų 
lygybės, ku^į jau atmetė Ang 
lija ir Jungt. Valstijos.

LONDONAS, s. 6 
kad iš priežasties galimybės pa
skelbimo Italijai aliejaus sank
cijas, Anglija staigiai pradėjo 
didinti kariuomenę Afrikoj ir 
Viduržemio juros salose.

Trys pasažieriniai laivai jau 
tapo paversti į kareivines ga
benti /transportus. Vienas tų 
laivų, Scythia, šį trečiadienį iš 
plaukia į Viduržemio jurą su 
kareiviais ir ginklais. Spėjama, 
kad jis plauks į Egyptą. Ruo
šiami išplaukimui ir du kiti 
laivai.

Stiprindma savo karines po
zicijas Afrikoje, Anglija atidė
jo nuosprendį dėl skelbimo alie
jaus, geležies ir anglių sankci
jų Italijai. O Italijos fašistai 
yra aiškiai prigrūmoję karu, jei 
tos sankcijos bus paskelbtos.

Galutinas Anglijos nuospren
dis dėl sankcijų bus padarytas 
prieš pat užsienio reikalų mi- ti°nek bet 
nisteriui kapt. Eden išvažiuo- 
jant į tautų sąjungos tarybos tariamąsi su amerikiečiais, 
posėdį,- kuris įvyks sausig 20 
d., Genevpje.

NEW YORK, s. 6.— Gauto
mis |š Londono žiniomis, trys 
žymus Anglijos žydų vadai— 
Sir Samutel, buvęs "komisionie 
rius Palestinoj; viskontas 
Bearsted, Shell Oil interestų at
stovas ir Simon Marks, gran
dinių sankrovų magnatas—sau
sio 15 d. išvyksta į Ameriką 
tartis su Amerikos žydų vadais 
apie finansavimą iškėlimo visų 
Vokietijos žydų, kuriuos naciai 
juo toliau, tuo labiau persekio 
ja..

Norima iškelti nuo 100,000 
iki 250,000 Vokietijos žydų. Jie 
butų iškelti į Palestiną ir kitas 
Anglijos kolonijas. Bet tam 
reikia daug pinigų—ne tik ke- 

įsikūrimui naujoj 
Apie tai daugiausia bus

DU NEGRAI NUTROŠKO
GAISRE

CHICAGO.—Kilus gaisrui rū
sy namo 4428 S. Dearborn St., 
nuo durnų nutroško negrai Mrs. 
Grace Scales, 26-m., 4441 Fe- 
deral St. ir Jos. Smith, 34 m., 
4449 Federal St. Xaip jie atsi
rado degančiame name, tebėra 
neišaiškinta.

FAIRBANKS, Aląskoj, s. 5; 
—Garsus lakūnas Joe Crosson, 
pasižymėjęs jau nė vienu tokiu 
žygiu, dideliame šaltyje, kuris 
siekė 45 laipsnius žemiau ze- 
ro, nuskrido i už 800, mylių 
esanti Juneau ir iš tėn parne' 
še serumo prieš škarletiną, ku
ri čia taip pradėjo siausti, kad 
teko uždaryti bažnyčias, mo
kyklas ir kitas viešas įstaigas. 
Visą kelių jis padarė į apie 9 
vai.

-Griuvėsiai didelio tenemento Buffalo, 
plodavus, gasui žuvo penki žmonės ir šeši 
Visi jie, italai. «

N. N.', kuriame eks- 
liko sunkiai sužeisti.

Italija pasiuntė Et- 
hiopijon dar, 27,000 

kareivių
RYMAS, s. 6. — Dvi naujos 

Italijos kariuomenės divizijos iš 
27,000 kareivių jau atvyko i 
Italijos Samoli žemę ir dar vie
na divizija yra kelyje.

7 žmonės žuvo, 6 su
žeisti gaisre hotely

WESTFIELD, Mass.^ s. 6.— 
Ugniagesiai jau iškasė iš dar 
tebedegančių griuvėsių trijų 
augtšų Van Deusen hotelio sep- 
tynius lavonus žmonių, kurie 
žuvo užsidegus tam hoteliu’i. 
Be to šeši žmonės liko sužeis
ti. Tarp sunkiai sužeistųjų yra 
ir^ paties hotelio savininkas,o 
tarp žuvusiųjų yra jo sūnūs ir 
keli hotelio darbininkai. Mote
lis tik trys savaitės atgal buvo 
pertaisytas iš senos rezidenci
jos. .

Traukią motiną teis- 
man; reikalauja 

$500,000

jai ste-

kad jos 
nori pa-

■SAN FRANCISCO, Cal., s. 
6.—Ann Cooper Hewitt, 21 m., 
didelių turtų paveldėtoja, įsa
kė savo advokatui užvesti bylą 
prieš savo motiną ir du dakta
rus ir pareikalauti $500,000 at 
lyginimo už padarytą 
rilizacijos operaciją.

Skundėja kaltina, 
motina, kaipo globėja,
sisavinli jos $10,000,000 pavel
dėtą turtą ir todėl padarė ją 
bevaise, kad ji negalėtų turė
ti vaikų.

Daktarai sakosi padarę ope
raciją, jos motinos, prašomi, 
kadangi mergaitė yra silpna 
prote ir todėl gali patvirkti. Ji 
per šešius mėnesius buvo psi
chiatrų priežiūroje, kurie . ją 
pripažino tikrai silpnaprote.

Skundėja yra anūkė Peter 
Cooper, tūlų vadinamo “pirmu 
Amerikos milionierium”, kuris 
yra įsteigęs Cooper Union ko
legiją New Yorke. Jos tėvas 
buvo antras vyras iš penkių jos 
motinos vyrų. Ji yra gimusi 
Paryžiuje.

RYGA, s. 6. —Nepaprastai 
pakilus pragyvenimui, užsienio 
laikraščių korespondentai ruo- 20 vaikų liko sužeista mokyk- 
šiasi išsikelti iš Maskvos į Ry- los busųi sniego audroje susi
ma. <•/ durus su automobiliu.

ROCHE'STER, Ind., s. 6. —

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kėlių šimtų mylių nuo Chicagos.

r’ ,z ,• ■ ' ' \ ..

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Laidotuvių Direktoriai
CHICAGO. Itt.

KITATAUČIAI• ■ . i ' ... . » '■< • sorių Asociacijos.

ina

kotikm> 
įrašytus

J. Mickevičius, 
Konkurso Vedėjas

i. 7—8 v. vak. 
t sUbatomlM.

ė* KrtetlHfts
Už įrašymų

jam pn- 
ji ariu, 
aukšta

Visi Konkursantai 
Prisirengę Dide

liam Darbui

ypačiai ttibs hUtiUš, 
s įrašė Dratigijbh

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

2400 West Madison Street 
Vai. 11

Nainu telefonas Brunswick 0597

i ledu ir 
L Ai. Norkus

Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dtenas savaitėje — pdnedgiidis ir ketvergaįs nito. 9 Vai. ryto iki 8 vaL 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugi  jori, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, __ Telefonas CaiiUl 0117

3 po pietų. 6 iki 8 vak. 
ei. Sfeeley 7330

)keibimui inuuj ienose 
duoda naudą dėlto* 
kad pačios Naujienos 
yra naudingom

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH X. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 ŠOUTH ASHLAND AVENE 
Kės. 6515 So. Rock^ell St. 
Telephone: Renublic 9723

Moterų vai^i gydytoja
6900 So. Halsted SL

Valandos 1—4 po pietį 
išskyrus seredomis :

2 vai. rytd, nuo 2 iki 4 
ir huo 7 iki 8:80 VaL 

eliomis nuo 10 iki

PhoneMIDWAY 2800.

Žodis Draugijos 
Nariams

d. GegUŽės 3 d., tuO.

Kazys Steponavičius ...............133
P. Martinkaitls (Senas Petras) 118
Vincent B. Ambrose ......
Frank Bulaw ...............
Petras Galskis ........ .
Petronėlė šliužas .........
Benediktas Vaitekūnas
Agnės Grakauskienė ...
Magdalena Ratkevičienė
Antahas L. Skihmoiltas* 
Antanas Mikšys, ....
LoUis Antanavičius
Zigmas S. Mičkeviče 
Frank Klikha - ...
Alex AmbrazeVičia 

v Walter Neffas .......
Ona Mittskus
Petras Rozgus ......
Mare Ketnėšienė i ....f:
Antanas 'Visbaras ....
K. G. .Urnežis .......
Jonas SihkUs .........
Ona. Vilienė ' ........
Petras Giniotis .......
Antanas LungeVielus
Petras Kaselis ........
Juozas A. Jankus . ..
Stasys Rimkus .......
Antanas Marcinkevičius .......... i..........................ii
Jonas žurkauskas ......   i.... .....................ii
Joseph P. Gerčius ........ ............ 1.........................  9
Kastas čepulevičius ................. 0...............  12
Draugijos veikėjai įrašė .......... 219...................... 181 *
Arthur Montvidas .............. 10...... .......... kvota Užbaigta

Iš Viso jau įrašyta naujų narių —953. Dar turėtų įrašyti —958

kia Skaitlingo būrio narių, pa
ramos. Draugiją pasitiki* kad 
atsiras nemažai darbščių Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
rių, kutiė pasidarbuos, kad

Ofiso Tel. 'Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

756 West 35th St 
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos hub 1-8 nūb 6:80-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

jie jums dabar ateina į drau
gišką talką, kad jiįs galėtumėt 
savo kvotas užpildyti. Kon
kurso laikrodis kiekvieną 
kohkursantą žadina į darbą— 
išbuskite. _ Konkurso vedėjas 
prašo kiekvieną kohkursahtą 
neužmiršti savo darbo parei
gų. Chicdgos Lietuvių Draugi
ja pasibaigus konkursui, Svei
kins kiekvieną koiiktirsatiią, 
kurio kvota bus Užpildyta.

Metas darbui, dirbkime vi-

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS - 

2201 W. Cėrmak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedelio, Sėreaos ir 
Pėthyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. * 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telėfdiias RėpUblic 9600.

Laidotuvių
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

PhVsical Therapy 
and Midwife 

6630 S. VVestern 
Avė.. 2nd floor 
Hemločk 9252

Patarnautu prie 
gimdymo natnuo 
se ar ligoninėse, 
dubdu massage 
ėflėctric treaU 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ĮRAŠYTUS NARIUS 
DRAUGIJON

Kon. Frank Btilaw per šį 
itienesį atl&likys' visus stivb 
įrašytus hdrius Drtlugij'oil. Ji§ 
taipgi kaip ir Senas Petras, 
įrašytiems nariams įteiks po 
ypatingų prežehtą. Kadangi 
kon. Buiąw naujų narių kvb- 
ta iki konkursas pdšibaigs yfti 
97 nauji nariai/ tai jis krei- 
piasi į savo drUtigUS ir pažįšL 
lamus, o ; 
kuriuos ji 
šiame Draugijos Jubiliejiniai 
me Konkurse* kad 
gelbėtą įrašyti naujų 
kad sėkmingai šią 
kvotą Užpildžius, /

Manome* kad kiti 
šautai rengiasi' savo 
narius matyti* jiems įteikti po 
prezetilą* bet kartu prašyti 
paramos gauti ndūjų narių,

Koh. B.Vai tek u ii a 8

J&sėph Atkočaitis, 5235 So, 
Kedzie avė,*v tltbsitivys* gerai 
mokąs savo aniatų4 Bifehis Čia 
pažymėtoje vieta, 
kon. Vaitekūnui 
Draugijom

Vitotdas PatesMst iš amato 
karų Įihsp'ektorihs. Geras* 
draugiškas žinogus, Gerai* kad 
jį kon. Vaitekūnas įrašė Chi
cagos

SENO PETRO ŽODIS 
SAVIŠKIAMS

Per šį mėnesį aš aplanky
siu višuš tuos -Draugijos na
rius, kuriuos turėjau garbę, 
šiame Draugijos Jubiliejinia
me Konkurse, įrašyti Chica- 
goš Lietuvių Draugijom Kiek
vienam savo įrašytam nariui 
ar nariai atlankydamas įteik
siu atatinkamą prezentą. Bet 
prašau Jus visus , iš anksto, 
kad visi tie draugai, mano į- 
raŠyti nariai Draugi j on 
riubs aš per §ias dienas 
tysiu, kad man prigelbėtumėt 
po Vienų HaUją narį įrašyti 
Draugijom Busiu Jums labai, 
labai dėkingas.

Draugiškai;
. — Senas Petras.

Lietuvių Draugijom

Kon. Petėr Giniotis
• ' • v ii ’įraše:

Pde Bėrnice Gintautas) btid- 
geportietė, čiagiriiė lietuvaitė, 
ją Draugijoje įrašė musų nau
jas konkiir^antas p. P. Ginio-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akįų Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md, Skaudamą akįu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė > atyda atkreipiaiha i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomas. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj^riUo 10 iki 12.
Dkugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone BoUlevard 7589

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos tnio 9 iki 8 vakaro,
Seredoj pagal sutarti.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No* Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. TėL Yards 2510

musų Inicijacijos ir Laimeji 
mų vakaras dvasiškai ir pi 
nigiškai pavyktų.

Lauksime Jūsų paramos. 
Draugiškai,

Chicagos Lietuvių Draugija

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland A ve.

2-rt)š lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: .
Nuo 10 iki : 
vai. po pietį 
Vakaro. Ne 
valandai dienĄ.'

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, huo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 h. m.

Dr. S. Naikeliš
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS

P-lč Kazimiera Knlėnda, 6227 
So. Ashland avė.,, rubsiuvė. 
šią jatiiių p-lę DrattgijOn įra
šė musų darbštus konkursan- 
tas Sėnas Petras. Taip sakant* 
Senas Petras pradeda krutėti* 
geriau pasakius* atsiraito ran
koves, kad imtis darbo. Gerai, 
Petrai* paSiprovyk, darbas ta^ 
vęs laukia.

A. PETKUS
1410 South 49th COUrt Cicero PhOilė Cieeto 2109

Dr, V. A. Šimkus z 
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAM

Valahdos bud R Iki 4 ir rtdp 7 Iki 9 
valu Netoliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

■ ■. ■■■,111 V .. ......  i. •' ,M.t- tr, M-,,-. , , ■

dytojas if ChirurgAM 
/yriškų. Vaikų ir visi

Chroniškų ligų.

Dr, Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 

OfisU 'VaL: Nuo 2 iki 4 ir tiUO 6 iki 8 
vak. NedėliOj pagal sutarimu.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Ptospect 1930

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

x Tel. Ken^ood 5107 
ValANDoSj

nuo 9 iki Ii valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

K. P. GUGIS 
advokatas

Miesto ofisas—127 N. Dearborn Št. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel, Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

tiagdl sutarties.

Draugija ‘kviečia į talkų 
kiekvieną savo narį—^padėki
te platitnti juicijųcijos ir Lab 
mejintg i)akaro tikietus. Ku
rie sutinkate darbuotis tikie- 
tų platinime, atvykite bile 
pirmadienį, arba ketvirtadienį 
nbo 9 ryto iki 8:30 v. vak., 
sekmadieniais nuo 9 iki 1 vai. 
po pįet, galėsite pasiimti plati
nimui tikiėtlis. Arba, jeigu 
įraŠytumei liaują narį, taipgi 
atvykite čia pažymėtu laiku,

Chicagos Lietuvių DraUgiįd 
rengiasi dideliam darbui. Kad 
darbas butų sėkmingas, rei-

A. A. StAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė, 
namų Te).: įlydė Park 3395

Dr, s. Biezis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: niio 1—3 ir 7—S 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rėz. 6631 So. California AVėnne

Telefonas Republir 7868
■■ ■■ ■ ■- ■' ■■•. •r ■. r.. ■:

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
LęAgvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki f

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo __
Rez. Telephone PLAZA Ž40fl

■ .t.—... ...urru.innr f

Ofiso Tel. Dorehester 6194
Rez. TeL Drexel 9191

Dr» Aw A» Roth
Rusas G:

Moteriškų,
Ofisas 6850 Štoney Island ĄVe.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ntį
Įlomis ir šventadieniais 10—u

di^na.

žmona 
kuris laiko

" i ir bucehlės. biznį 
adresu 8218 Parnell avė. 
Pats Ui Kaitipikas seniau įsi
rašė ęhieagos Lietuvių Drau
gijoj!* D dabai* ir Į^nia Kam- 
Jjikiėfie j du čia. Gerai kon. 
F. BtiiavV padarė* kad savo 
uošvienę Draugijon įrašė.

Kotu Fraiik Bulaw* taipgi 
sustingęs konkurso datbe, bet 
dabar pi-ad&jo * krutėti, geri 
ženklai, grnįt susilauksime it 
jo daug naujų naHų.

Kon. Senas Petras

Charles Yučiįl^ to\vhleikie- 
tis, jaunas apsukrus žmogus* 
jį irgi Draugijon- įrašė kon. I?. 
Giniotis, 

v • ■ . -IV ■

Koii. P. (Viskis įraše:, 
,4 P»»; - • ’ / '' ’ * • į • • • • - 1 M į‘ <

Vincas Vaitkevičius^ 4354 S.
Mčžart ši, brightonparkietis. 
Musų naujas narys p. Vincas 
Vaitkevičius iš amato yra bar
zdaskutys, jo biznio vieta yra 
čia pažymėtu ądęęsu. Pravar- 

Iti, Vaitkevi-
rimtasĮ' zi niidširdus 

žmogus, .remia Visus lietuvių 
svarbesnius kulturinius reika* 
lūs. 4 Gerą darbą atliko musų 
kOnkursantaš P. Galskis įrašy
damas p. Vaitkevičių Chica1- 
gos Lietuvių Draugijon. <

Dr, Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas ehi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų Pagal nau
jausius metodus X-RaY ir kitokius 
elektros prietaisus. .

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

Valandos ntįd 10—12 pietų ir 
nuo 6 ikiJtSO vaL Vakari), 

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai! 

įlydė Park 6755 ar Central HŠ4
l., ■■■ -----------r----------------------------------  - ■...... .» -

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: P* MILLER, finansų sekintorius

J, MICKEVIČIUS, prezidentas
K, KAIRISa Vite-'prezidentas 
V, MANAUS, sdcfėtoriiis

Kon, V. B. Ambrose
Led Mi Norkui, 3^25 South 

Lituanica avė., jbridgėportietis 
bizniėfius. Jis šiūs apylinkės 
lietuvius aptarhaujd 
alttnii. P-nas _.
yra»dalininku South Side Bre- 
wing Co., jis Chicagos lietu
vius aprūpina , šios įstaigos 
alumi, kuris yra žinomas kai
po Ambfbzia Beer. Kreditas 
kon. V. B. Ambrose už p. Nor- 
kauš įrašylhą Chitagbs Lietu
vių Draugijoii.- <

Kon. Frank Btilavv
' , įraše:
P-nia Auna Kampikiene, 

3213 So. Parnell Avė. P-ia An- 
na Kampikienė yfa 
Petro Kaihpiko* 
groserhės

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

, TėL Yėrdfc 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
’ ■ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
. 756 West 35th St. 

karhbaš Halsted St.
Valandos nuo 10—4, huo Š iki 8 

Nedėliomis nuo 1Q iki 12 vai. dieną. 
.11 tfu ■! I M     .10■*■■»>■< HM J»   

LIETUVIAI
■ ■■

Gydytojai ir Dantistai

Amerikbs Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai.

NAUJIENOS, Chicago, III.
' - 7, - , "Iii i fiJillMa.r.'r,

FRANK BVLAWREN

ADVOKATAI

NAUJAS KONKUR- 
SANTAS

Musų naujas konkursaiitas 
Kastas čepulevičius^ 1408 La- 
trobe Avė., yra organizatorius 

i, sekretorius SLA. 
220 kp, Jlš darbtib^js abibhi 
CFgdiiizacljOm khHU, PtaVar- 

butų 1h priminti, kad p. čepulevi- 
‘ čius yra senas narys Chicagos 

Lietuvių Draugijoje* eina Bal
savimų Koiiiisijos nario parfeD 
gas. Kvota naujų narių įrašy
me koųkursanttii Kaštui * Če- 
pUlevlčiiti Huiiiatohia 12 nau
jų narių. Dirbdamas kartu 
dviem organizacijom ir dar 
Norlhsideje, karpe beveik 75 
nuošimčiai lietuvių jau yra 
Draugijos įtariai,’naujų narių 
gauti nėra lengvas darbas.

Dar pravartu priminti, kad 
p. Kastas čepulevičius yra 
rinitas, nuoširdus šios organi-

švehtės pasibaigė, “Šurtim- 
burum” laikas praslinko, da
bar atėjo visiems konkursam 
tams darbymetis. Praeitą porą 
mėnesių buvo dirbta lengviau, 
darbo padaryta nedauglausia. 
Dabar musų darbo našumas 
turi grįžti kaip kad buvo rug
sėjo i£^ spalių mėnesiais. Da
bar laikas konkurso bizniui 
yra patogus, prospektus gali
ma rasti namie, ekonominės 
sąlygos šiek tiek pagerėjo; 
dabar konkursantai ras savo 
darbui platesnį lauką.

Iš draugiškų pasikalbėjimų 
su koltkuršaiitais aiškiai pa- 
sirodė, kąd visi yra nusitarę 
stropiai imtis darbo, kad pds- 
kutini keturi mėnesiai ] 
kiekvieno konkursanto pasi
žymėjimo mėnesiais. Svarbu, 
kad draugai konkursantai už
pildytų saVo kvotas. Konkur- 
santams, kurie stropiai imsis 
darbo, nebus sunku numato
mą skaičių narių gauti* bet 
tie, kurie vien rengsią darbui, 
o aktyviai nepradės, pasek
mių negali tikėtis.

Draugai ir draugės konfcur- 
įsantai-tės neleiskite nė vienos 
dienos dykai, matykite savo 
draugus, pažįstamus, visus 
numatomus prospektus, tegul

' —s—panedėliais ir ketvergais hiio 9 Vdl, ryto iki $:,30 Va
itot Nariai Draugijos reikalais Urba norihtyš įstoti Chfcaįtoš Lietuvių 

ttošafe baigsis balandžio 30 
fiJIMV VAKARAS.
- Telefonas CANAL 0117 

zacijos darbuotojas. Litikėtina 
jam turėti gerų pasekmių šia
me Draugijos - konkurse naujų 
narių įrašyme,

SAUSIO 10 D. BASKU- 
TlNfi DIENA BAL-.

SAVIMUI
Grtidd^io 28 dieiią buvo iš

siuntinėja' visiems Draugijos 
nariams Balotai Balsavimų, 
tikietai į Draugijos metinį va
karą, taipgi laiške buvo na
riai kviečiami, kad darbuotų- 
si naUjų narių įrašyme. Ihici- 
jacijos ir Laimėjimų vakaro 
tikifelų platinime, taipgi,, jeigu 
pats -negali pasidarbuoti, ypa
čiai nadjų naritį įrašyme, kad 
sužymėję, vardus ir adresus 
savo draugų bei pažystamų, 
kurie dar nepriklauso į Čhica- 
gos Lietuvių Draugiją, kartu 
^u Balšavimo Balotu grąžintų 
Balsavimų Komisijai.

Neabejojam* kkd visi'Drau
gijos nariai* kurių-adresai yra 
geri, minėtus - laiškus gavo. 
Todėl kviečiam Draugijos na
rius pasirūpinti, kad iki šio 
penktadienio vakaro, pabalsa
vę visi grąžintume! Balsavimo 
Balotus. Vėliau grįžę Balotai 
nebus įskaitomi — šeštadienį, eitis yra 
sausio 11 d., Balsavimų Ko
misija skaitys balsus.

Taipgi butų labai gerai, kad 
atskirame lapelyje pažymėtu- 
lilėt, kad sutinkate pasidar
buoti naujų narių įrašyme bei 
tikietų platinime arba kad 
nors prisiųstumėte nors keletą 
adresų savo draugų bei pažys
tamų, kurie dar nėra nariai 
Chicagos Lietuvių Draugijos* 
o manote, kad jitos butų gali
nta įrašyti ir yra tinkami būti 
nariais šios, ‘ organizacijos^ 
Laukiam.

Garsmkitės “N-ltose
. ž „r ...... . X .. .. .....

Laidotuvių direktoriai

'■ s. P. MAŽEIKA
5919 Lituahica Avenue Phone Yards 1138

' I' , ........... I ...■■■.■.ii—...............■..n—.. ............-..... ...............................

A. MASALSKIS
3307 Lituaniėa Avenue Phone Boulevard 4139

LACHAWICŽ ir SŪNUS
2314 West 23rd PlRCePhones Čanąl 2515—.Cicero 5927

, Dr. T Dundulis
GYDYTOJA S CHTfcttRGAS L

- 4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas VitRinia 0036 

Ofiso valandos huo 2—4 lt hito
6—8 v. vak. Nedelioj pairai sutarti 

—b.
Kiti Lietuviai Daktarai._ ___ ___________

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. b. ir 7-9 V. v. 
Tel.: Hemlock 5524, dieną ir naktį. 
Dr.Conštahce A.O’Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas *

2408 W. 63rd St.
Res. ‘

6000 So. Catttobell Avė.

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

K M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

L J. ZOLP
1646 WeBt 46th Street Phonės Ėoulėvard 5208-8413

J- ......■...t J ■ r. ■...■.■t...

Draugijos korikutso ofisas atdaras tris dienas savaitėje—panedėliais ir ketvergais hiio 9 vaL ryto iki 
karo, nedėldtonlais nito 9 iki 1 vai. po pi-..
Draugijon, malonėkite atvykti į Draugijos čfisą čia pažymėtu laiku. Draugijos ko.
d. GegUŽės 3 d., tuoj konktifsui pasibaigus, įvyks ghfsUšis INICIACIJOS IR LAI 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED STREET 
Chicagos Lietuvių Draugijos Kohkursantą Stovis įrašytais nau?

jais nariais* taipgi numatoma kvota kiekvienam konkursan- 
ttii kiek dar turėtų įrašyti narių iki balandžio 30 d»* 1936 m. 
Kiek kurią savaitę konkursantas įrašys nartų* tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus konkursantai pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkingu.

Konkursantas: Įrašė Narių: Dar turėtų įrašyti
Kvota:

1UTIS, iždininkas 
uSKIS, trustisas s 
,A SAUSRAS, trttstisas. ;

DR. MONTVIDAS* Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-ios Advokatas, J. P. VARKALA* DfkUgijbs Auditoriuši 
priedėliais ir ketvergaįs ntib,9 Vai, ryto iki 8 vaL

čia pdžyiftėtu laiku.
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Vincė Jonu skaitė
......

Žymiausios Lietuvos 
operos artistės gyve
ni m ars ir sceniška 
veikla.—Dešimtmečio 
jubiliejaus m i n ė j i- 
mas.—Artistė rengia
si aplankyti šiaurės 
Amerikos tautiečius.

(Musų spec. koresp.)
Žmogaus likimo keliai ne- 

nųžymėti. Kiekvienas pradė
damas ilgą ar trumpą savo 
gyvenimo kelionę, labai daž
nai dar nesusivokia, kuria 
būtent linkme jis pasuks ir 
kokius siekius jis sieks. Su
rasti save, įspėti savo tikrąjį 
pašaukimą, reiškia lengvai 
laimėti žiaurią gyvenimo ko
vą. Iškarto “save suradusių” 
laimingų, būna maža. Daug 
daugiau tokių, kurie , sa
vo paskirtį suranda tik po il
gų ieškojimų, savęs išbandy
mo, pripuolamų laimingų at
sitikimų dėka...

Lietuvos Valstybės Teairo 
operos pažiba, kurią iš sce
nos pažįstame Vincės- Jonuš- 
kaitės vardu, o gyvenime — 
ponios Zaunienės pavarde ne
gimė kaip operos primadona. 
Tiesa, ji gimė gražiam Suba
čiaus miestely, kurį supa tam
siai žali miškai, o gėlėmis iš- 
dabintomis pievomis teka 
sriaunus upelis, — tokiame 
Lietuvos kampelyje, kur žmo
nės mėgsta ir moka gražiai 
dainuoti. Bet subatiečių daina 
tik prif^nonė pagražinti savo 
nevisada poetingą ir ne visa
da gražų gyvenimą. Bet Vin
cės daina tapo gyvenimo tik
slas...

Dainininkė mėgsta pasakoti 
apie kūdikystės dienas, pra
leistas jos mėgiamame Suba
čiuje. Ji gimusi * ūkininkų, 
24 ba savininkų, gyvenusių ne 
turtuoliais, bet ir ne vargšais, 
žodžiu, pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje... Vaiku būdama Vin
cė mėgusi pievose rinkti gė
les, o gražiam miške klausy
ti paukščių dainų. Pievos gė
lės ir paukštelių daina —vai
kų silpnybė, nuo tų silpnybių 
nebuvo laisva ir busima dai
nininkė... Ji labai mėgdavusi 
dar ir dainą, kurią tiliais va- 
sarvydžio vakarais dainuoda
vo jos motina. O jos motina, 
kilusi iš Pumpėnų Zubaučių, 
pasižymėjusios giedorkomis, 
šeimos, mokėjo gražiai ir jau
triai dainuoti...

—Pirmasai mano dainavi
mo mokytojas, — kalbėdma 
apie savo kūdikystės dienas, 
pasakė dainininkė: — buvo 
mano motina. Ji pirmoji iš
mokė mane dainuoti, ji man 
įkvėpė dainos meilę, bet aš 
niekad nemaniau tapti daini
ninke, juo labiau profesionąle 
artiste.

Aš susidomėjau dainininkės 
jaunystės godomis. Kuo ji no
rėjusi būti? Vietoj atsako, aš 
išgirdau 
trumpą 
riją.

įdomią ir ne visai 
artistes karjeros isto-

♦ i * *

Jonuškaitė Svajojusi

“učilišče” nesužinotų “višaja 
načalstva...”

Vincė augo ir mokslinosi 
toje, tūla paslaptimi apgaubė
toje aplinkumoje. Jautė trusų 
priespaudos sunkumą, nemė
go prievarta brukamos i rusų 
kalbos, o su kalba ir visa kas 
rusiška. Uoliai mokinos lietu
viškai ir svajojo užaugusi „pa
ti įsteigti slaptą lietuvišką 
mokyklą ir joje pati mokyto-

Su tomis mintimis ji išsikė
lė toliau mokytis? į Panevėžį. 
Mokės ekoternu ir čia prade
da dažniau susidurti su dai
nos menu: lanko muzikinin- 
ko Paulausko Chorą. Ten už
klumpa karas. 1915 m. vasara 
draue su Panevėžio gimnazi
ja evakuoja į Voronežą ir 
svajoja stoti į J. Vokietaičio 
vadovaujamus “Saulės” mo^ 
kytojų kursus, bet kitų pri
kalbėta pasilieka Yčo gimna
zijoje, nepaniesdama vilties 
kada nors pasidaryti pedago
ge... » : r

Svetimam krašte, be arti
mųjų nors, ir savo tautiečių 
tarpe, sunkiai veikia jaunutę 
Vincės sielą. Ji ilgisi savųjų, 
savo tėvynės, kur tuo laiku 
siautė karas. Tėvynės ilgesys 
tiek apima jos sielą, kad ji 
bėgte bėga nuo pasilinksmini
mų, dainų ir šokių. Daina, 
kuri anksčiau buvo džiaugs
mo versmė, dabar tampa liū
desio priežastimi.

—Išgirdus kur nors dainą, 
lįsdavau giliausiai į kampą ir 
pasinerdavau liudnuosna ap- 
dumojimuosna. Mano širdį 
kaip replėmis gniauždavo sa
vųjų ir tėvynės ilgesys, o aša
ros ne kartą vilgė veidą. To
kia didelė buvau melancholi
kė...

Taip nupasakoja savo die
nas svetimam Voroneže, ku
riame šiaip pabėgėliams sąly
gos dar buvo pakenčiamos.

Ilgainiui apsiprato, pradėjo 
dalyvauti lietuvių vakaruose. 
Su savo, kaip dainininkė iš
sireiškė, “bosu” laikas nuo 
laiko pasirodo scenoje, su Ki- 
sieliutėmis, J. Oškinaite, Bui- 
dokaite, o -kai kada jau pra
deda pasirodyti ir solo. Dainai 
nuvilioja net toliau: pastoja 
Voronežo imperatoriškon kon- 
servatorijon ir dainavimą mo
kos pas žinomą latvių daini
ninkę prof. Zubitę, kuri nū
dien dirba Rygoje.7 Voroneže 
pirmą kartą patenka operon: 
pamato “Demoną”, “Lakmę” 
ir “Aidą”. - Operos prajovai 
Vincės sielą sužavi, bet visai 
neužburia. Tuo laiku ji dau
giau garbina dramos meną, 
tačiau nė dramos, nė operos 
artiste nesvajoja būti.

Ir vis tik, savo gyvenimo ke
lią nesąmoningai kreipia į 
tikrąjį pašaukimą: 
Minske dalyvauja 
lietuvių vakare, kur vaidino 
ir dainavo solo.*

* * ♦
įvyko anarchija, 

ten buvo varu nu- 
ar karo siaubo nu-

- i .
1917 nu 

dideliame

Vincė
būti ...pedagoge! Paprasčiau 
kalbant — kaimo mokytoja. 
Traukimas būti liaudies švie
tėja buvo ne apstrakti svaja, 

.bet padiktuota realaus gyve
nimo. Vaike dienomis Vincė 
pradinj mokslą įsigijo ano 
meto Subačiaus vikaro, dabar 
prof. d r. k a n. Fabiono Kemė
šio slaptoje lietuvių mokyklo
je. Tai buvo dar prieš karą. 
Mokytis toje mokykloje buvo 
susieita su, tulu pavojumi 
aplink ją zujo rusų raudoji 
siūbai žandarai. Jie viską ži 
npjo ir mokyklos “direkto 
rių”, energingą kamendorių 
galėjo išsiųsti ten, kur niekas 
nenorėtų būti siunčiamas, jie 

. tai duodavo jam ir suprasti.
Žandarų “nežinojimas” buvo 
įsigyjamas visokių dovanų 
pavidale. Jie tylėjo, tik nuolat 
grąsindavo, kad apie slaptąją

—v

lankyli teatrus, išgirsti geriau
sius dainininkus ir pamatyti 
puošnius operos 'pilstątymus, 
nekartą vęrtė atsisakyti pie
tų... V A
Toks gyvėnįmas ir įtemptas 

darbas pakirto busimos ąrtis- 
įės fizines jėgas: daktarai, iš
tyrę jos sveikatos stovį, patarė 
mesti dainavimo studijas ir 
kuogreičiausiai vykti į Italiją, 
į Rietu saulę. J. buvo skau
dus sjnųgis. Iš karto atrodė, 
kad visas darbas ir , pasišven
timas nueis vėjais, nes anot 
daktarų, jai ne apie dainavi
mą, o apie karstą esą (reikia 
galvoti...

V. Jonuškaitė 1923 m. pra
džioje apsigyveno Romoje. 
Sausas ir saulėta^ oras greit 
teigiamai paveikė jos sveika
tą. Po kelių gydymosi mėne
sių, ji toliau lavinosi dainavi
me pas prof. Feirisgą, garsio
jo Cotton mokinį, šalia daina
vimo privačiai dar mokėsi for- 
tepioną, o scenos įpėną sudija- 
vo iš salės... \

Romoje įvyko ir pirmasis 
savistovus V. Jonuškaitės pa
sirodymas. Tai atsitiko 1925 
m. pavasarį Karališkoje Aka
demijoje. Dainininkė turėjo 
išimtinai gražų pasisekimą, o 
kritikai nepašykštėjo svarių 
teigiamų įvertinimų. Pirmąjį 
savo koncertą svetur daininin
kė mena su entuziazmu.

Tų pačių metų rudenį, V. 
Jonuškaitė grįžo Lietuvon ir 
debiutavo Ponios - partijoje 
“Pikų Dama” operoje. Sekan
čiais nietąis įšvyko vėl Itali
jon, kur dainavo koncertus 
įvairiuose miestuose. Ten ma
nė ir visai pasilikti, bet ją 
traukte traukė Lietuvos Vals
tybės Teatras, savieji, paga
liau ir darbo perspektyvos sa
voje scenoje.

Ir taip V. Jonuškaitė pradė
jo tarnybą Lietuvos muzikos 
menui.

Nuo pirmojo jos debiuto V. 
Teatre jau prabėgo 'lygiai 10 
metų. Per tą^laiką V. Jonuš
kaitė sukūrė visą galeriją sce-

dovanomis ir šir
dingais aplodismentais^.

niškų peršonažų. Štai trumpas pieta,' plačiai pagarsėjo ir kaip brangiomis 
jų sąrašas: Koncertuotoja. Ir šioje .srityje dingais aplo<

džios “amtvorsteherei” ii’ “gee- 
darmes.”

Viena iš pirmųjų grįžo ir 
Vincė Jonuškaitė. Grįžo į karo 
numintą ir vokiečių < nualintu, 
p bet gaivalingai atbundančią 
Lietuvą. Tai buvo, rodos, 1918 
m, vidurvasaris.

V. Jonuškaitė grįžus nesė
dėjo rankas susidėjus: ji me
tės ten, kur ją traukė, būtent 
į pedagogiką. Baigus vokiečių 
trijų mėnesių mokytojų kur< 
sus, tūlą laiką ’ mokytojavo 
Surdegiu kaimo mokykloje. 
Bet čia ir vienu mokytojavi
mu neliepasitenkino 
vaidfnimus, režisavo, vaidino, 
vedė chorą ri dainavę , solo. 
Voronežo “sceniškasis” paty
rimas dabar buvo kaip tik 
labai naudingas...

Ramus pedagoginis ir kul
tūrinis darbas Surdegiuose 
truko neperilgiausiai. Iš ten, 
busima operos menininkė iš
judino nepalankiai susikloju
sios ano meto politinės ap* 
linkybės. Prieš savo norą, kur 
ramiose sąlygose Vincė gal 
visam laikui bųtų pasišventu
si kaimo švietimui, 1919 in. 
atvyko Kaunan ir pastojo val
dininkauti žemės Ūkio minis
terijom

Kauno gyvenimas, be abejo, 
buvo žymiai įdomesnis už 
Surdegiu... čia Vincė susitiko 
su savo Voronežo draugais, 
susipažino , su menininkais, 
kurie kure teatro, muzikos, 
meno mokyklas. Tan darban 
jie įtraukė ir pedagogę Sur
degiu../ 1919 m. statant M. 
Petrausko “Birutę”, V. Jonuš
kaitė jau dainavo Vaidilutę ir 
visas kitas mezzosoprano par
tijas... Greit po to, J. Nauja- 
liui pagerbti suruoštame kon
certe, V. J. sudainavo “Lopši
nę” ir “Malda”, šitos dvi dai
nos, iššaukusios triukšmin
gus aplodismentus ir labai 
palankią Kazio Banaičio re
cenziją, nulėmė jos, kaip dai
nininkės, karjerą. Vincė tapo 
labai madna dainininkė.

1920 m. sausio mėn. pasiro
dė meno ir kritikos žurnalas . I
“Veja”, Kazio Binkio reda
guojamas. įvyko žurnalo “kri
kštynos:” K. Binkis pripuola
mai sutikęs V. Jonuškaitę. pa
kvietė į krikštynas, čia buvd 
daug menininkų, rašytojų, 
muzikų, tapytojų, skulptorių. 
Visi gyrė Vincės balsą, o mu- 
zikininkai, visą vakarą be at
vangos kalė jai mintį į galvą, 
kad ji turi mokytis dainuoti, 
pasidaryti profesionaline dai
nininke. Iš kąrto taip užklup
ta išsigando, vos bėgte nepa
bėgo iš tariamųjų “krikšty
nų”, bet pagaliau pasidavė 
muzikininkų “agitacijai” ir 
tvirtai pasižadėjo paklaušyti 
jų patarimų, tiesiog įsakymo..

Ir taip, dėka pripuolamai 
susiklojusių aplinkybių, Vin
cė Jonuškaitė pasirinko dai- 
ninkės karjerą...* * *

Dainavimo studijoms vietą 
V. Jonuškaitė pasirinko Ber
lyną. Trys metai prabėgo tarp 
Valstybinės muzikos Akade
mijos rūmų sienų. Dainavimą 
studijavo pas garsų vokiečių 
kamerzingerį prof. Fischerį, o 
operos klasę pas prof. Hoertą. 
Studijų metai buvo ne lengvi. 
Lėšų trukumas ir noras' ap-

ruošė

Cranė Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

’ Pocahantas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7J)5 tonas

- Polnia—“Pikų Damoje”, An
gelas, '“Demone”, Niklaus-“Hof- 
mano Pasakose”, Mįgnon—-“Mig- 
nonoje,” Burtininkė — “Kau- 

—“Car- 
Truba-

kių Bąliuje”) Garmen 
menoje,” čigonė — ‘ , 
dįere”, Ainnerjo — “Aidoje”, 
(<Marta — “Pakalnėje”, “Vin* 
dzoro kumutSve,”/ Daliją 
“Samsonas ir Dalila”, Marnia 

;—“Boriso Godunove”, Šarlota 
— “Vcrterj” ir keliose mažes
nėse rolėse. Be to dainavo 
“Perikoios” 
varpų*’ operetėse.

Tuo pat laiku V. Jonuškai
tė yra sudainavusi labai daug 
koncertų Lietuvoje ir užsie
niuose. Dainavo Pabaltės val
stybėse, Skandinavijoj, Pa
ryžiuje, Sovietų Rusijoje. 1929 
m. drauge su Kipru Petrausku 
gastroliavo Paryžiaus rusų 
operoje, kur dainavo “IgoYį 
“Taltane”^ ir “Snieguračkoje

V. Jonuškaitė yra sukurpsi 
ne tik sceniškų vaidmenų ei
lę, bet ir gražų , lietuviškų 
liaudies dainų repertuarą, ku
ris išpildomas (užsieniuose, tu
ri labai didelį pasisekimą.

* >j< *

Dešimt metų dirbdama Val
stybės Teatro scenoje Vincė 
Jonuškaitė už savęs paliko 
gražius darbo pėdsakus. - Ar
tistė sukūrė visą galerijai to
bulų ir užbaigtų scenos vaidi
nimų. Jos sukurtas Garmen 
ir “Garmen” operos, “Martos 
ir “Pakalnės”, Amneris iš “Air 
doę”, Burtininkės iš “Kaukių 
Baliaus”, “Čigonės iš “Truba
dūro” ir visa eilė kitų vaidi
nimų, kuriuos vaidyliškai ir 
yokališkai galima laikyti še
devrais. V. Jonuškaitės sceniš
ki vaidmenys visuomet yra 
skirtingi, individualus, nepa
sikartoją. Originalumas sceno
je, kaip ir kitose meno šako
se, didelis mennininko priva
lumas, talento dovana.

V. Jonuškaitė šalia scenos 
darbo, kaip jau aukščiau mi-

ir

nažes- 
ainavo 

“Kornevilio

O

jos nuopelnai nemaži. Ji su
kurs gražų ir , įdomų lietuviš
kų liaudies dainų repertuarą, 
kurį Mąinuoja tėvynėje ir sve
tur. Jos koncertai Maskvoje, 
Leningrade, Stockholkne, Os- 
loje, Kopenhagoje, Paryžiuje, 
Romoje ir kitur,' buvę labai 
gražiai įvertinti, pripažįstant 
lietuvių liaudies, dainų savo
tišką grožį, pati dainininkė 
buvo vertinama. kaip talentin
ga, su aukšto dainavimo kul
tūra, menininkė.

V. Jonuškaitė nenusidėjo ir 
visuomenei. Ji aktingai daly
vauja keliose kultūrinėse or
ganizacijose, mielai dalyvauja 
su daina jų rengiamuosė vaka
ruose bei koncertuose. Ypač 
jautri menininkė kaip huma
nistė, lietuviškos kujturos ug
dymo pionierė... k

Valstybės Teatras ir* visuo
menė, aukštai vertindami V. 
JonuškaiCės nuveiktus meno 
kultūrai darbus, gruodžio 9/ 
d. ją Tagerbč labai gražiai 
specialiam “Carmen” spektak
lyje, kurio priešakyje stovėjo 
operos “tėvas” Kipras Pet
rauskas, dainininkę apdovano
jo ištisa gėlių oranžerija,

Man atleis gerb. skaitytojai, 
kad aš tiek daug prirašiau apie 
Lietuvos Valstybės Teatro 
operos primadoną Vincę Jo- 
nuškaitę! Supažindinau pla
čiau su šia musų menininke 
todėl, kad gerb. artistė Vincė 
Jonuškaitė planuoja koncerto 
turnė ir šiaur. Amerikoje. Ji 
kviečiama 'dainuoti Pietų A- 
merikon, Buenos Aaires * (Ar
gentinos sostinė) “Golon” te
atre. Važiuodama tenai, žada 
užsukti ir . į šiaur. Ameriką, 
kur jos^ daina, manau, butų 
laukiama!

A. Braziulis.

NAUJOS
RADIOS

Daug pagerinimų ir 
pasiekiančios tolimas 

Stotis: 
ZENITH, 
RADIONAS 
PHILCO 
ir kitos

Dabar laikas išmainy
ti jūsų seną, radio ant 

naujo

P.CONRAD
. > STUDIO 

420W,63rdSt 
Eng lewood 5883-5840 

Dar gražiau, modernii- 
kiau įrengta.

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenSJue 
JusųJiRra nebūtų, arba Jeftrn Jus negavo- 
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti
DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 

GERAI IŠBANDYTOMIS 
METODOMIŠ

Kraujo ligose, nerviškume,' silpnume, 
šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie* 

i kas w neturėtų nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatų ir včl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos 
laimčs. Jos yra pagydomos Jeigu 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo 
dymo būna labai liūdnos.

, LENGVAS ISMOKfiJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas.
MokSkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatų dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerų sveikatų gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytojų kuris turi 
daugelio metų praktiškų' patyrimų gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSŠ HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
CRIOAGO, ill.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—506. 
Dėl Moterų—508.

OFfTSO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais • ir 

niais nuo 10 ryte iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikia ir Nedėliomis,

ne- 
Jas 
gy-

po plet. 
Scštadie- 
vakare. 
po plet.

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką, daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjuslėms, nepilnai, augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų sųryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas šel 
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OFIBITTER WINE

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANŠ, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 
fonu'okit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI.

ALSANS LABORATORY. 180 N. State St., Chicago.
Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

T

DIDŽIAUSIAS IČDADIlAIflII ^USŲ
PRATUŠTINIMO |Ql AH1IM V llvIMi* ISTORIJOJ

THE CIRCLE CLOTHING COMPANY
Rengia ši MILŽINIŠKĄ IŠPARDAVIMĄ pasiūlydama savo draugams

l ' kostumeriams
Originaliai Naujus Rudeninius ir Žieminius
Siutus ir Overkautus ir kainas nupigino iki

J, ' 33% 'flft DYKAI! — kaipo priedas prie musų — DYKAI!CkUU , NUPIGINTŲ KAINŲ fc-UU

Jos J. Sudrik
Incorporated

3417 So. Hailsted St.
Dėl Radio pataisymo 

pašaukite Boulevard 4705

BUDRIK
Furniture Mart

3347 So. Halsted St. 
Inventoriaus išpardavimas 

ant rakandų
W. C. F. L. Radio progra
mas nedėįioje nuo 5 iki 6 

vai. vakare. •

Stop 
Itching
Skln

Niežėjimo. IfibCrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos. spuo
gų ir panaėių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir. saugus vais
tas prafialinimui odos iritacijų. ūžgir- 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35o. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

PETER PEN

Joseph Triner Company, Ohięago'

GIRGLE GLOTHING GO.
1616-22 N. DAMEN AVENUE 

į. šiaurę znuo Milwaukee Avenue 
GERI KUPPENHEIMERTO RUBAL

Atdara vakarais:-Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadieni. 
Sekmadieni iki 1:30 po piet.

U” ■J

žemo
S KIN

Rusijoj 
Visi, kas 
dangintas 
blokštas, skubėjo tėvynėn, kur 
tuo metu tebesėdėjo ^“visaga
lio” kaizerio okupacinės “val-



žmo
88.00

2.00

88Jtt0

jeigu
Iš MARK TWAINO sulietuvino A* Vaivada

Jono Žitkaus Kelione į Dangti

BAŽNYČIOS AUKA FAŠISTŲ DIKTATŪRAI skelbimus į laikraiiias,

KURIĄ KRYPTI PASIRINKS?

NACIŲ FINANSAI

WAR

reięrted

ir to
Bei

NORMAN THOMAS REMIA 
PARTIJOS SKALDYTOJUS

Smė organizuoti savo

Naujienos eina kasdien, iiskfrianl 
sekmadienius. Leidžia NaujienaBen
drove, 1789 S. Halsted St„ Cbicago. 
HL Telefonas Ganai 0500,

KARDINOLAS APIE.
BOLŠEVIZMĄ

Subscriptlon Ratas: 
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SIMPSON PRALAIMĖJO
TORONTO RINKIMUOSE

Bruno
(paveikslas liu-

R.-katalikų bažnyčia Bayonne mieste, New Jersey 
valstijoje, pasiuntė Italijos diktatoriui Mtissplini 7 sva
rus aukso, susidedančio daugiausia iš žiedų, surinktu 
tarpe parapijoniį.

Toks aukų rinkimas karo reikalams griežtai prieš
tarauja Jungtinių Valstijų neitralitetui, kurio reikalau
ja* šios šalies valdžia ir viešoji opinija. Dar blogiau yra 
tai, kad Mussolinio plėšikišką žygį Etiopijoje remia ka
talikų bažnyčia, tuo tarpu kai jos atstovai bando įti
kinti publiką, kad ji stojanti už taiką.

Entered ai Second Ciass Mattel 
Mareli 7tb 1914 41 the Post Office 
of Orfcago, Dl nnder the tet oi 
Mareh M 1879.

ė i»J«, Kta, Futum* Byiidictte, I*e;

Atskilusieji nuo Ne^v^Yorko 
socialistų partijos “kairiuspar-

ifiiihkus visoje New Yorko val
stijoje ir tuo tikslu sušaukė 
gruodžio 28 d. “valstijos kon
venciją” Ūtica mieste. Ji tęsėsi- 
dvi dienas# dalyvaujant 86 dė-

sose dangaus dalyse
gau, pats kalbi kaip beprotis!

kad tie keisti
man

Vokietijos susisiekimo ministeris, baronas Paul von 
Eltz-Ruebenach, paskelbė, kad prekių transportas ge!ę-» 
zuikeliais bus pabrangintas 5 nuošimčiai^. Jisai atvirai 
pripažino, kad geležinkeliai moka valdžiai 9 nuošimčius 
savo pajamų, idant valdžia galėtų didinti ginklavimąsi.

Vokietijos geležinkeliai neša apie $66,000,0(10 defi
cito per metus. Viena iš svarbiausiųjų deficito priežas
čių yra ta, kad nacių partijos viršininkai keliauja ge- 
ležinkeliais papigintomis kainomis. Nacių komisarai 
nuolatos'zuja iš vieno krašto Vokietijos į kitą. Be to, 
Hitleris dažnai rengia. partijos suvažiavimus, ūkininkų 
kongresus ir įvairias demonstracijas, į kurias susiren
ka šimtai tūkstančių žmonių. Geležinkeliai tas mases 
žmonių veža beveik už dyką, o partijos šulai gauna ne
mokamai specialius Vagonus ir net ištisus specialius 
traukinius.

Šitaip militarizmąs ir Hitlerio partija išnaudoja 
geležinKelius. O pramonė, prekyba ir vartotojai turi 
tuos kaštus padengti.

Respublikos laikais Vokietijos geležinkeliai duoda
vo kasmet po kelis šimtus milionų markių gryno pelno, 
kuris eidavo valstybės skoloms apmokėti Dabar val
džia skolų nemoka ir vistiek jos finansai eina nuolatos 
blogyn ir blogyn. .

Reikalaukite ‘•NAU
JIENAS*’ ant bile kam- 
pO, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delet

Bruno Hauptmann

TRENTON, N. J. - 
Hauptmūnn 
trauktas, kai jis buvo jaunas), 
kuris ateinančią savaitę bus nu
žudytas elektros kėdėje - už 
Lindberghų vaiko pagrobimą 
ir užmušimą. *

Kad jis nusidyvijo, Juozai! 
Niekada nemačiau taip nusi* 
dy vijusio žmogaus, kai tas se
kretorius Danguj. Ant galo, 
atgavęs kvapą jis sako:

— Kaip ten nebūtų, žičkali, 
pats esi keistas žmogus, visais 
atžvilgiais. Niekuomet apie

Jis apžiurėjo. '•
—r '•Kai- tai ką ? pdklaušė# 7
.Poiias iiiekb -dįtiidtdi? 
iįttsidy vijau. Nu,< kasgi bu-

nrinini
'***

legatams ir kelioms dešimtims 
svečių.
” Iš tų delegatų 45 buvo iš 
$tew Yorko miesto kuopų^ at
skilusių nuo miesto centralinio 
komiteto, ir 41 delegato iš ki
tų miestų. Dalis delegatų buvo 
atvykę tik kaipo žiūrėtojai, b® 
4galiavimo užgirti skilimą* Bet 
konvencijos sumanytojai per
varė rezoliuciją, kad “kairia- 
sparhiai” tūrį išrinkti naują 
valstijos komitetu, vietoje da
bartinio v partijos komiteto, ir 
kad tas naujas komitetas pas
kui kreiptųsi p Sočialistų Par
tijos nacionalį vykdomąjį ko
mitetą ir reikalautų sau pripa
žinimo. Astuoni delegatai -bal
savo prieš.

Uticos konvencijoje sėdėjo 
ir Normai! Thomas. Jo tikslas 
buvo nęva žiūrėti, ką konven--

Toronto (Kanados) miesto 
rinkimuose meras James* Simp- 
son pralaimėjo. Bet socialistų 
kandidatas j •švietimo tarybą, 
Dr. Roše Hendefson, gavo dau
giau balsų, negu pereituose 
linkiniuose.

Simpson yra populeriškas so
cialistų veikėjas Kanadoje. Spė
jama, kad jisai šiuose rinki
muose neteko dalies - balsų • rėl 
to, kad už jo kandidatūrą pa
sisakė komunistai. Darbininkų 
unijos Toronto mieste labai ne
mėgsta komunistų, kurių ardy
mo taktika darbininkams įsipy
ko., Komunistų “draugiškumą” 
Simpsonui jo politiniai priešai 
išnaudojo, gąsdindami balsuo
tojus.

tikslas, 
yra toks: 

reikalauti, kad į Socialistų Par* 
tiją butų priimami nė tik so
cialistai, bet ir komunistai it 
pūsiau-komunistai. Jie sakos: 
norį padaryti partiją “apiman
čią visus*’. Bet tai butų ne 
partija, o diskusijų kliubas.

Šiais taikais jokio biznio įmė- 
nė i be , reklamos negali i gyvuo
ti. Konkurentų yta tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.
Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojieei, tuo geriau sekasi.
Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus i laikrafčius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi “Naujienose”, 
tas Visuomet turi naudos.

Bostono kardinolaš William 
H. O’Connell parašė, . Naujų 
Metų progą, ganytojišką laišką, 
kuriame tarp ko kita sakoma;

“Gobšumas pagimdė nesą
žiningą žmonių išnaudojimą. 
Išnaudojimas pagimdė klasių 
susiskirstymą. Klasių susi
skirstymas pagimdė komu
nizmą. Komunizmas pagimdė 
klasių neapykantą. Klasių 
neapykanta pagimdė bolše
vizmą. Bolševizmas sukūrė 
sovietų valstybę, gi sovietų 
valstybė išperėjo ir ttebęperi 
klasių kovą, pasaulinę revo
liuciją ir tarptautinį ateiz-

Aš neabejoj 
papročiai, apie kuriuos 
sakai, yta madoje toje'dangaus 
dalyje, kurioj ir pats priklau
sai, bet jeigu mano dalyje pa
sirodysi be sparnų ir be vaini
kų ir be kitų daiktų, kurių pats t 
nori, tai niekas nieko nemanys. ‘

Jeigu taip, pamislijau, tai 
viskas parėdke, ir pasakęs jam 
sudiev, nuėjau* Ėjau visą die-! 
ną per, ale kad jau dideli sek
retoriaus kambarį, manydamas, 
kad greitai išeisiu į patį dan
gų. Ale kur tau apsirikau. Ir 
tas kambarys/ matyt, kaip vis
kas danguj, saizo tai jau di
delio. Ėjau, ėjau, ir ant galo 
taip pavargau, kad kojų anei 
iš vietos negalėjau pavilkti; 
atsisėdau paislseti. Ir matyda
mas apie save daug tų devyn
galvių ir Vienakojų sutvėrimų, 
ėmiau su anais kalbėtis. Bet 
jie manęs nesupranta, o kai 
jie pradėjo man visokiais bal
sais gurguliuoti ir ką ten aiš
kinti, tai ir aš negalėjau nei 
žodžio pagauti apie ką jie no
rėjo pasakyti. Man pasidarė la
bai smutna, markatna.' Niekur 
nei pažįstamo, nei su kuo pa
sikalbėti. Man taip buvo bloga 
ant širdies, kad, sakau 
taip, tai jau butų šimtą kartų 
geriau, kad bučiau nemiręs.

(Tęsinys rytoj)

' Vyriausias teismas Washingtone nusprendė 6 bal
sais prieš 3, kad žemdirbystės pagelbos įstatymas 
(AAA) esąs “nekonstitucifcis”. Tas įstatymas išeinąs iš 
federalinės valdžios kompetencijos ribų, reguliuodamas 
dalykus, priklausančius valstiją žiniai.

Seniaus tas pats teismas panaikino NRĄ.
Tokiu budu teismas vėl išėjo prieš kongresą. Trijų 

balsų dauguma jisai sugriovė tai, ką buvo priėmęs at
stovų butas, susidedąs iŠ 435 narių, ir senatas — iš 96 
narių. Tas kongreso aktas, be to, buvo patvirtintas ir 
Jungtinių Valstijų prezidento parašu.

Senatorius, kongresmanuą ir prezidentą renka žmo
nės, tuo tarpu kai Vyriausiojo teismo narius skiria pre
zidentas ir patvirtina senatas* Pasirodo, kad devyni 
paskirti žmonės turi daugiau galios, negu visas kon
gresas kartu su prezidentų!

Tačiau tie laikraščiai ir politikieriai^ kurie džiau
giasi šituo teismo sprendimu, sako, kad jie stoja už 
“demokrati ją”!

Ką dabar darys valdžia, nežinia. Jos šalininkai su
daro didelę daugumą abiejuose kongreso butuose, todėl 
valdžia galėtų pravesti kongrese įstatymą draudžiantį 
teismui naikinti tai, ką nutaria kongresas. Bet Rdose- 
velto administracija vargiai, turės pakankamai drąsos 
paliesti Vyriausiojo teismo galią, — nežiūrint to, kad 
ta galia nėra paremta konstitucija.

Jeigu Rooseveltas tikrai butų pasiryžęs , kovoti su 
reakcininkais, kurie trukdo Naujosios Dalybos planus, 
tai jisai teismo galios klausimą pastatytų pirmon vie
ton šių metų rinkimų kampanijoje. Bet jisai veikiausia 
bandys nuo to klausimo išsisukti.

cija daro, idant jisai paskui 
galėtų raportuoti nacionaliam 
partijos komitetui; bet iš tie
sų tai j isai buvo tikras kon
vencijos Vadas* Kada delegatai 
pradėjo abejoti, ar jie teisėtai 
elgiasi, darydami nutarimus 
prieš partijos organizaciją val
stijoje, tai Norman Thomas 
padrąsiąo juos, kad jie nepri
valą “bijoti”.

Reikia manyti, kad <tas am- 
bitiškas lyderis rems partijos 
Skaldytojus*ir nacionaliaine ko
mitete; Jeigu jam pavyks pa
kreipti savo pusėn komiteto 
daugumą ir nacionalis komite
tas užgirs New Yorko “‘kai- 
riasparnius”, tai bus suskaldy
ta visą partija, nes Pennsylva- 
nijos, Connecticut ir Massa- 
chusetts valstijų socialistai su 
“kairiasparniais” neis* Neiš 
veikiausia ir Wisconsino socia
listų dauguma.

“Kairiojo sparno’ 
kaip dabar matyt, 

J

(Tęsinys) 1
Pasakęs, kad aš jau dabar 

galiu žengti Dievo karalystėn, 
sekretorius atsiseko nuo ma
nęs, lyg butų jau viską šupa- 
redkavojęs, kaip reikia, s Aš 
žvilgterėjau į save ir misliju, 
ale visgi eiti' <,pas Dievą aš 
taip negaliu. ' > Manęs nei išr 
rėdė, nei kankles davė, nei 
nieko; Matyt > ..tiek daug ant 
galvos tam sekretoriui, , kad 
jis taip ir3 užmiršo mane 
aniuolu padaryti. Bet aš nu
sprendžiau kad nei sau, ‘ pėl 
saviškiam sarmatos nedarysiu 
eidamas į dangų pasirėdęs 
paprastais žemiškais drabu
žiais. Nors labati nenorėjau, 
ale įsidrąsinęs f priejau prie 
sekretoriaus stalo. Kaip tik 
priėjau, mane baimė apėmė. 
Sakau, vėl ans tik užrėks ant 
manęs, ir viskas. Pasitrau
kiau. Nuėjau į šalį. Bet vėl 
man į galvą dingt, hNugi, Jo
nai žičkau, kaipgi atrodysi 
tarp palaimintųjų su savo sku
durais? Buk vyras, žičkaū!”

Et, sakau, neduos, tai ne
duos, bet prašyti eisiu, ir vėl 
iš naujo prie sekretoriaus. 
Atsistojau prie stalo, bet ma
no liežuvis, tai kaip prie go
murio priklijuotas, negaliu 
nei žodžio ištarti. Nenorėda
mas sekretoriui perdaug lysti 
j akis atsistojau ant šono ir 
laukiu, kol jis ką pasakys; 
Devyngalviai, o paskui dar ir 
sekretoriaus pagelbininkai ėriiė 
į mane žiūrėti, lyg nesupras
dami kogi aš laukiu, kodėl nei
nu įdangų. Ant galo man tas 
taip įkyfejo, kad ant žut-bus 
nusprendžiau dalyką užbaigti 
arba vienaip arba kitaip. Pri-. 
sistaeiau tiesiai prie stalo, ir 
kostelėjau. Šekertoriūs pa
kėlė galvą:

— Ką, tu dar čia? Ko da
bar nori?

— Ponuli, nepyk, irnemis- 
noriu priklytis,

šakyje stovi soCįždistas mėtas J* Hėhry Stūmp. Kiti 
miesto viršininkai taip pat Sočialistai.

Readingo miestą socialistą} valdo jau antru kartu. 
Pirmą sykį socialistai laimėjo 1927 m. Bet už 4 metų 
republikonai ir demokratai sudarė bloką ir socialistus 
sukirto. Tačiau pereitą rudenį jau .fiė reptiblikonų-de- 
mokratų blokas negalėję sulaikyti socialistų nuo per
gales, nes socialistų kandidatai gato daugiau kaip pusę 
visų paduotų balsų. Jie yra, išrinkti ketvėriems metams,

tų jeigu ašei pasirodyčiau 
tarp palaimintųjų, taip kaip 
dabar stoviu. Juk tai butų 
sarmata, visi į mane tik ir žiū
rėtų.

■ " • ■ ■- ■ ■ ■ l r ' " . '■ ' X '‘..'V ■ : ■' ’ j
— Aš nesuprantu ko pačiani 

trukšta. Kas^gi yra, ko pa
čiam reikia?

— Ko man trūksta? Nugi, 
kur kanklės, kur mano spar
nai, kur palmių šaka, kur glei 
smių knyga, kur mano ratas 
ką ant galvos žibą, kaip ant 
visų amuolų?. Man trūksta 
visko, ko kožnam geram 
aniUolui reikia Dievo karalys-

tokius dalykus megirdėjau. Da
bar tik pirmą syk. . *

Nežinojau ar savo ausim 
vieryt at ne! Danguj, ir ne
žino apie aniuolų sparnus,, 
apie, kankles! Tikrai, ar ne 
stebuklai? Sakau. •'

— Ponas, aš nenoriu, kad 
užsigautumei, ba aš nieko 
pikto nemisliju, ale dėl žmo
gaus, kuris išbuvo Dangaus 
karalystėje taip ilgai kaip po
nas, tai ponas labai mažai ką 
išmanai apie dangaus papro
čius. '

—: Papročius! jis nusijuokė, 
— Mielasai, dangus yra labai 
didelis. Dideli kraštai turi 
savotiškus ir skirtingus papro
čius., Net mažos apielinkes, ir 
tos, kaip pats turbūt žinai, ne 
vienaip elgiasi. Sunku žinoti 
apie visokius* papročius ant 
Vienos žemės, tai ką jau be
kalbėti apie dangų, kur yra 
nesuskaitoma daugybėj visokių 
karalių ir kraštų. Man net 
ima galy a skaudėti vien apie 
tai; pagalvojus.. Aš pažįstu 
papročius^ tose dafigaus dalyse, 
kur gyvena žmonės, kurie įei
na pro , mano vartus - 
jaU daūgiau negu reikia 
žinoti' kaip elgiasi žmohės

lyk, kad
bet man rodos, kad ponas ką 
tai užmiršot? '

Jis atiydži
manė valandėlę ir sūko —-

Užmiršau ką tūi?...Mtm 
bėatfodo.

— O, taip, tik pamisly^ po
nas. .

Jis pūmiSlijo ir vėl sūkU —
— Ne^ patsai apsirinki/ .rie- 

atrodo kad bučiau užmiršęs. 
O kame dąlykaš?

Pažiūrėk į muite, sakuti 
jain, tik pažiūrėk getai įnw

NAUJA ADMINISTRACIJA ttEADlNGE 
e -- ‘ -į

Tai skamba, kaip tas 13ibli- 
jos pasakojimas: Abraomas pa
gimdė Izaoką; Izaokas pagimdė 
Jokūbą; Jokūbas pagimdė Juo^ 
*apą, it t. t. ,

Juokingiausia kardinolo z/ge^ 
nezio” dalis yra ta, kuri ^aiš
kina” komunizmo gimimą iŠ 
klasių kovos, klasių neapykan-i 
tos gimimą iš kotnunizmo — ir 
bolševizmo gimimą iš klasių ne-t 
apykantos. Pirma, girdi, buvo 
komunizmas, paskui klasių ne- 
apykanta> pagalios bolševizmas. 
Bet tikrumoje buvo visai prie
šingai: pirma buvo bolševikai* 
Jie atsirado 1903 m/ Bet “ko
munistais” jie pasivadino įtik 
1917 m. '* J.

Yra absurdas, be to, sakyti, 
kad bolševizmas “peri klasių 
kbvą, pasaulinę revoliuciją ir 
tarptautinį ateizmą’V Bolševiz
mas peri despcltizmą ir darbd 
žmonių pavergimą. Rusijoje 
bolševizmas taip pavergė darbo 
žmones, kad jie nebeturi nei 
pilietinių, nei politinių teisių.

Vietoje pasaulio revoliucijos, 
bolševizmas peri pasaulio reak
ciją. O kai dėl ateizmo, tai 
bolševizmas dabar ne tik jo nė- 
peri, bet laižosi visokioms reli
ginėms sektoms. Bolševikų mi- 
tingai New Yorke jau atidaro
mi su ttialda, ir bolševikų de
monstracijose kartais marguo
ja net šarlatano "Tėvo Dieviš
kojo” (Eatker DiVine) pasekė-
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NETRUKUS ŽUS ELEKT
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tadhtat '
Chlčagoje paštu:

Metama
.Pusei metą —
Trims mėnesiams
tMsai mėnesiams —
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena Itopija M.h ■■ ..■■*■■01111 ,r* iii H..1 ac
Savaitei  ...................................... 13c
Mėnesiui      75c

Suvienytose Valstijose^ no CMcagoj, 
pafau

Metams — --------- i—85.00
Pusei metų 2.75
Trims mėri^iianms 1*50
Dviem mėnesiams     ,* 1.00 
Vienam mėnesini .
Uetavon ir Htnr užsieniuose 

(Atpifinta) A
Metams - 
Pusei metų
Trims mėnesiams 940
Pinigus reikta siųsti pašto Monoy 

Orderiu kerta sa užsakymu.

* 1
HM ... ■ JLjįjJJSJL J 'ii

■ *■
■ 1 ■

t * ■ ■

' 1 ✓ ' ' ■ * " 1
».• ’* .-,4 "S

u ; v;. ■«*»!,■ ' <!

■ t M



Antradienis, sausio 7, 1936

Draugi jų Žinios
. *

Zatasiškiiį Kliubas per 
mainfi susirinkimų 

« diena.
Susirinkimai bus. laikomi kds 
antrą ketvirtadieni toj pačioj 

vieloj.

Ptiėšmetiniame ZaVasiškiij 
Kliubo susirinkime buvo per
mainyta susirinkimų dieila, iš 
penktadienio į ketvirtadienį. 
Susirinkimai btis laikomi 
kiekvieną antrą ketvirtadienį 
(kiekvieno mėnesio viduryj).

Susirinkimų diena -buvo 
permainyta^dėl to, kad pir
miau SUpuldaVo tą pačių die
ną kiti susirinkimai ir “Kir
myti” choro repeticijos. ,

Metinis kliubo susirinkimas 
įvyks sausio 9 d. (ketverge), 
8 vai. vakaro. J. Žukausko bu
te, 2126 So. Halsted st. Bus 
renkama kliubo valdyba. Na
riai malonėkite susirinkti.

—M. Šileikis.

Per Dr. Graičuną pa
siuntė Kupiškin $242.05

*

Ragina visus Amerikos lietu
vius susidomėti savo gimtinės 

reikalais

<•

Kaip kas metas buvo išduo
dama pilna atskaita, taip ir 
šiemet Už 1935 metus žemiau 
paduodu:

Nuo 15 d. rugsėjo 1931 me
tų iki sausio 1 c!. 1936 metų 
viso pasiųsta Kupiškiu—Laiš- 
vaniahių Etinės Kultūros Or
gijos skyriui $242.05 (nuo 15' 
rugsėjo 1931 iki gruodžio 31, 
1933 $131.75 ir nuo gruodžio 
31 d. 1933 iki sausio 1 d. 1936 
m. $110.30, taip kad pasidaro 
suma $242.05). Toli gražu tas 
sumosz-jrepakanka; apmokėjus 
už žemės, sklypą . Laisv. Ka
pams, pinigų nelieka aptverti 
tvorą ir pagražinti apsodinant
-■ ■■■........... . .. ...................... • -«— Iii — 'I --------------- .„i,

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CAJtel 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nito 
9:00 ryto iki 1:09 p* p* 

t ♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 Kast 
Believuė Placfe, (Dešimts Šimtų 
šiaUren). Telefonas/ SUPerior 
5619* Valandos-—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimų.♦ 44

PAŠPORTV BIURAS. Department Of 
State, 433/west Van Burert St. 
(Naujuos/ pašto hlihuosė). Tel. 
WABashr9207. Valandos 9:ū0 h 
iki 5 po ttiėt.4 4 4

IMIGRACIJOS BIURAS, 483 Vest 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark StS. Tek WABash 
1746. ♦ 4 4

CHICAGOS CITY HALL—ROtufcS— 
Washington ir Clark gatves, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi’ 
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Šūpetiot ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklih 300(1.♦ 44

CHICAGOS POLICIJA, llth If Štate 
gatvės. Telefonai WABašh 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia Šaukti POLfcb 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FlRe 1313.

ILLINOIS EMERUENCY RELlEF 
COMMlSStON, 1319 South Miegan 

avė. Telefonas, WABa*h 7100. 
Valandos/ 9:00 ,ryto iki 0 p. p. ' 4 ♦ 4

IMMIfcRANtS PROTEcTlVE LĖA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Kuli 

HoUse). Telefonas/ HAYmafket 
6374, klauskit Mis* Helen Jefty.4 4 4

COOK APSKRIČIO LtCONlNft W. 
Harrison ir flo* Wood kampas.
Telefoną* SEEle? 8500.

M

‘ .............. ..  ~ -
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jau 40 
kiekvienas

■MM.....
s

mediiąh ir krūmokšliais. Bet 
vii Vien pradžia graži pada
ryta. Pajėgiam tiek ištesėti, 
pajlgšim ir iki galo privesti,- 
ypač kad susitvėrė ir sutvirtė
jo Kupiškėnų Kutintos Drau
gija Chicago, I11M energijos ir 
ir pasiryžimo atsirado dides
nės spėkas, kurios nugalės 
visus sunkumus.

Lietuvoje randasi 
skyrių, tegul tik 
LiėtuVoš skyrius bus sušelp
tas per amerikiečius lietuvius 
nors po $250.00, tai suma sieks 
$10,000.00. Tas Ženklintu, kad 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija atsistotų ant tvirtų 
kojų, ir galėtų galingai atrem
ti priešą, kuris prietarus ir 
tamsybės miglas tarp kaimie
čių palaiko; ponų ir kuhigy 
galybė ištirptų it pavasarį 
sniegas ir patekėtų šviesi, šil
ta saulutė Lietuvos padangė* 
je. '

Tad apsimoka susidomėti 
mums amerikiečiams, Lietu
vos kaimiečiais, iš kurių mes 
esame patys kilę.

Tad4 pradėkim Naujus Me* 
ttiš kilniais^ našiais, garbin
gais darbais —- atžymėkime 
šiuos 1936 ' metus didele kit- 
rybine-kulturos dirvoje veik
la. To laukia iš musų Lietuvos 
kaimiečiai! — Kiekvienas iš 
mttsų l Užsiprenumeruokime 
“Laisvąją Mintį” tik $1.00 me
tams; Adresas: '^LaisUOji Min
tis”; Vytauto y*vė 52. Kaunas- 
Šančiai^ Lithuanta.

ToliauS visais galimais bu
dais ateikime Su pinigine pa
rama savo bažnytkiemio Lie
tuvoje skyriui; padėkim jietils 
įsisteigti laisvas kapines įniru
siems,—knygyną ir skaityklą 
gyviems.

Thafs alk
—Dr. A. L. Graičunas.

Darbuojasi, kad sek 
minga! pavyktu Olim* 

piados vakaras.
Rengia šokius Vds. 1 d. sporti

ninkų pagerbimui.

Visų žinoma Marijona Breil- 
ziutė, šestio bankininko Jono 
Brenzos, daug darbuojasi, kad 
Amerikos Lietuvių Olimpiadų 
Sportininkų Sutiktuvių vaka
ras pavyklų ♦ kuogeriausia. 
P-lė Brenziutė yra rengimo 
komisijos pirmininkė, ir po 
jos vadovyste komisijos na
riai labai sutartinai veikia 
dėl šio vakaro pasisekimo* 
. Jau žinoma, kad šis didelis 
ir nepaprastas Sutiktuvių va
karas įvyks vasario 1 dieną, 
Southinoor viešbutyje. (Vene- 
tian kambary); prie 67-tos ir 
Stony Island gatvių* Grifcž 
garsi Stephens Revelėrs or
kestrą, kuri daugiausia grojo 
viešbučių patingimuose. ,Dar 
prie orkestros bus mergaičių 
trio, kuris yra po vadovyste 
paties orkestro dirigento mtlz. 
Jurgio Steponavičiaus. Irgi su* 
važiuos visi Amerikos Lietu
viai Sportininkai, kurie, jau 
yra gryžę iš Lietuvos* Galėsi
me asmeniškai su jais , pasi
kalbėti ir išgirsti kaip jiems 
patiko Lietuva ir toji tolima 
kelidlie.

Vadovaus J. YUška. x 
šiam vakarui sportininkus 

vadovaus pats Olirrtpiado ko
mitetas ir SpOrtihirikų vadas, 
p. J. Yuška. ' . "

Jau virš 800 tikiėių yra iš
platinta tarp Chicagos bizniem 
rių. Sportininkas Barškis it 
pati komisijos pirmininkė, 
p-lė Brenzaite pasiėmė po 50 
tikietų ir žada kiekvieną par* 
duoti. Vėliaus skelbsime kur 
galėsite įsigyti tikietų. —L.

Skelbimai mtiiieiidse 
duoda iiaudg dėlto, 
kad pačios Naujienos

‘Parapijom^ kliubai 
ir ją vargai...

mynes, — 
nariai pa

Koks klittbi) tikslas?
Su gyvuojančiais ir dar be* 

siorganižuojančials kilubais, 
Čikagoje bus jau netoli desėt* 
kas taip vadinamų apskričių 
ir parapijų kliltbų*

Kiek ihati Žlhoma4 kone visi 
kliubai stengiasi pagelbėti sa2 
vo broliams Lietuvoj* Kai kti 
rie tuklų kllubų4 finansiškai 
prisidėjo įsteigimiii laisvų ka
pinių Lietuvoj* Lietuvoj yra 
Laisvamanių Etinės-kuituros 
Draugija ir jos skyriai Lietu
vos provincijoj* šitoj draugi
joj dirba ir Dr* Jonas šliupas, 
kuris redaguoja “Laisvąją 
Mintį”* Vadinasi, Lietuvoj yra 
platinama x laisvamahybė ir 
steigiama 1 a i s v,o s kapinės, 
skaityklos, rengiamos paskai
tos ir tt. , *

Laisvamanybės reikalas^
Jeigu musų kliubai bendra

darbiauja ir remia Lietuvos 
laisvos minties žmonių suma
nymus, tai vietinių kliubų na
riai turėtų būti irgi laisvama- 
niai> Bet he visi kliubai, Uš 
bent taip manau, yra užsibrė
žę kapo savo tikslą, remti Liė- 
tuVoS laisvamanius. Nes jeigu 
butų toks kliubų tikslas, tai 
nebūtų galima visų apskričio 
narių prie kliubo prirašyti* 
Tai reikštų tą patį, ką katali
ką prirašyti prie laisvamanių 
organizacijos. Aš iš ' patyrimo 
žinau,' kai kartą musų kliit- 
bas svarstė pasiųsti aukų Lie
tuvon laisvų kapinių -steigi
mui, vienas narys užprotesta
vo: “Tik laisvamaniams, o 
bažnyčiai nieko?” Vadinasi, 
tarp narių kįla ginčai dėl skir
tingų įsitikinimų. Tiesa, dau
guma ima viršų ir nubalsuoja, 
bet nariai, kurie yra skirtingų 
įsitikinimų, nepritaria, Saky
sim, teini 
kįla Suirti 
meta kliubą ir dar kitus at
kalbinėja.

Net ir tokiuos atsitikimuos, 
kas liečia visos Lietuvos ir 
Visų lietuvių reikalus, kad ir 
buVušis transatlantinis skri
dimas, parodė, kad ne visi 
klidbo nariai pritarė aukoti 
pinigų antram skridimui. 
Girdi, tas ir tas laikraštis pa
tariąs neaukoti. <

Yra sunku susitarti bendrai 
veikti, kai klittbe randasi 
skirtingų nuomonių Darių, o 
kliubas heturi tokio tikšlo ar 
programos, kuri visiems kliu
bo nariams tiktų. Jeigu butų 
toks kliubas, kurio visi nariai 
yra vienokių įsitikinimų, tai 
jau kitas reikalas. Bet ar daug 
tokių kliubų rasime?
Pataria šaukti kliubų suva

žiavimą.
Kadangi kiekvienas gyvuo

jantis kliubas turi • kokį nots 
geresnį tikslą—-veikti kultūros 
darbą, o ne tik prie bačkutės 
pasėdėti, tai ar bebūtų gerai 
kliubams sušaukti konferenci
ją? Konferencijoj gal butų 
galima surasti tokių kliubų 
veikimo platins, praplėsti Vei
kimo ribas ir palaikyti tarp 
nariiy vienybę. Gal butų getas 
dalykas bendrai veikti, politikoj 
ir dalyvauti valdininkų rinki
muose.

Drg. “Vajesiškietis” pataria 
sutverti aukštaičių kliubą. VU* 
dinas!, sujungti keletą kliubų 
į vieną. Galima" tą( padaryti, 
bet, kaip aukščiau minėjau, 
kliubui reikia turėti principą, 
dėl kurio jis gyvuoja, kitaip 
hiekas iš to neišeis, kad ir 
daug kliubų bus sujungta į 
daiktą.

Tiesa, yra getas dalykas SU* 
eiti į daiktą savo krašto žmo* 
hėms, ^atnaujinti pažintis, bet 
tas dar ne viskas. Juk mes 
esame visuomenės dalis, tai 
privalome šį-tą ir veikti dėl 
jos ir kartu sau turėti naudos.

Norėčiau, kad kiti kliubų 
hariąi atsilieptų kliubų kOii-

Sėlius kliubielis

TURĖS AIŠKINTIS AMUNICIJOS KOMITETUI

NAUJIENOS, Chicago, m. - ;
•r '-Tli” " i•• !*'■■■ ---- YiBfinw irtrMiii,  t

Senator Nye

Garsusis bankierius 'J* P. Morgan su savo partneriu Tho- 
mas W. Lamont, kurie laike karo buvo svarbiausi talkininkų 
fihansiniai agentai, dabar apie tų savo karo laiko veiklų turės 
aiškintis senato amunicijos komitetui, kuriam vadovauja sena- 
tdridš Nyė.

ir

Naujų Metų sulauki
mas Lietuvoj ir

Chicagoje
■ .......- - • ■- ;

GRUZDŽIUOSE.-—Dariaus
Girėno gatvėj; mokyklos salėj, 
praeitais metais, įvyko vakaras 
sulaukimui Naujų Metų. ll»tą 
vai. vakdro prasidėjo perstaty
mas vieno veiksmo farso, be 
žodžių. Po to pasirodė Senas 
Metas;“ skaitąs rezoliuciją, kiek 
jis vargų nelaimių atnešė, kiek 
daug Lietuvos žmoilėš turėjo 
pernešti ir kentėti plėtojantis 
depresijai; klek kurių prarado; 
kiek Užaugintų gyvulių Už sko
las licitacijosė; btfvo išparduo
ta. ’p '

Senasis metas su visom savo 
nelaimėmis pradėjo garinėti į 
amžinastį. Varpas išmuša 12- 
ką kartų,. Orkestrai grojant, 
atbėga Jaunas; Metas, simboli
niai aprėdytas keturios mergai
tės. Maršas, žmonių džiaugs
mas* Gieda LietuVos himną, 
sakomos eilės, mokyklos vedė
jas pasako etituziastišką pra
kalbėję. Sveikinimai, pasigirs
ta lauke šaudymas. Vaikai šiek 
tiek patriukšhiuOja, pasišoka, 
ir paSilinkšmihę išsiskifstome. 
Miestelyje judėjimas Visai ma
žas. Kaime nakties prieglobsty 
tyla-ramumas. Visi' gyventojai 
saldžiai miega, tik šunų loji
mas ardė .tylą. Tai storesnį, tai 
laibesni jų balsų aidai skambėjo 
per laukus, dingdami kur miš
ko gilumoje. . '

Chicago je
Pasitikimas Naujų Metų Chi- 

cagoje.—Pas draugiškuosius Jo
ną ir Marijoną Slavinskus, 6000 
Prairie Avė. čia suvažiavo Nau
jų Metų sulaukti p* Baltai, 
Baradauskai, Podinai ir kiti, 
visi East Sidėš gyventojai. 
Darbščioji p, Slavinskienė sd 
duktere p. Baltiene, . nudėjo 
stalUš visokiais Valgiais ir ge* 
rimais, net stalui braškėjo. Di- 
džiaugias kalakutas buvo atga* 
bentas iš Tctiuesseo valstijos, 
ir .buvusių ' chicagiečių, p. Sa
kalauskų fUrmoš; Saldainiai, 
sūriai iš Kenosha, Wis., nuo 
p. Dr igotų f ar mos.

Mums jaukioj nuotaikoj sve
čiuojantis, hmžikos balsai .vi
sur skambėjo. ‘ Tik ' pajutau, 
kad visa Chicaga dreba nlįd 
fabrikų ūžimo* Pradėjome viė* 
ni kitus sveikinti su Naujais 
Metais, naujom laimėm* LavV* 
rences ■ Slavinskas išgirdęs Vi
sur šaudymus ir jis 24 šūvius 
paleido į orą. Nuo jo šaudymo, 
man aų^yS buvo užkurtusibB. 
Bet aš jam už tai atleidžiu, neš 
jis‘‘ mokėjo gerai bilijardą loš
ti ir svečius, mylėti!

Vykstant i namus biv
pilnos besilinksminančių ir

bešvenčiančlų naujus 1936 me
tus. '

Tai trumpas paminėjimas 
praėjusių metų sulauktuvių Lie
tuvoje ir šių metų—Chicago j e.

R, Šniukas.

Kaip sutikome Naujus 
Metus.

Trečius metus pas p. p. 
Žukauskus.

K-nai Juozas ir Uršulė Žu
kauskai, 2126 So. alsted st. 
turi tradiciją sukviesti savo 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus pas save sutikti, Naujus 
Metus. ,

Man teko jau trečius Nate- 
jus Metus sutikti p. p. Žukau
skų pastogėje, čid radau kone 
visus savo pažįstamus, kurie 
irgi ne pirmus metus pradėjo 
čia gyventi... Butą apie puse 
šimto svečių, tarp kurių ir p. 
p. Steponavičiai su savo cho
ristų šeimynėle buvo atsilan
kė. Buvo dainų, muzikos, šo
kių ir žaidimų. K., Steponavi
čius paskambino piano, cho
ristai sudainavo dainelių. Bet 
reikia pasakyti, kad p. Mille- 
ri.s iš Ęvanstono, yru ne tik 
geras goli’ininkas, bet ir muzi
kantas. kai jis paima armoni
ką į tankas, tai yra ko klau
syti. Jis ir per radio galėtų 
groti lietuviškas polkas ir vai* 
šus. .

Prie stalų, apkrautų 
kiom* Dievo dovanom, sUlau* 
kerne ip Naujus Metus, linkę* 
darni vieni kitiems visokių 
laimių...' O prie bačkutės link* 
sminpmės tol, kol naujieji 
metai pradėjo sėhti*.. Ir, die*

viso-

PETRAS ZAURA 
mirė sausio 5, 1936, 6:30 vai. 
ryte* 31 inetu amžiaus.

Čriirie Chicago, 111. Ciceroj 
išgyveno 10 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kaltina, Po tėvais Phil-/ 
lipš* dvi diikteris Vivian ir 

(Louise, motina Konstancija, Po 
'tėvais Rokyte, tris seseris 
■ Charlotte Zaolock, 'Cathferine 
Stankų ir Bernicet broli Sta
nislova, teta Kuciene ir jos 
šeima it gimines. O Lietuvoje 
Močiute* dvi dėdes ir dvi cio- 
ces. . . "

Kurtas pašarvotas 1937 So. 
48th Ct., Ciceroje.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni, sausio 9 d., 1936 iri. IŠ 
namų 8 vai, ryto bus atlydė
tas i šv. AntanO par. bažnyčia, 
kurioj ivyks gedulihgos pa- 
inaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i šv. 
Kažimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus * 
Rimines, drauRus-ges ir pažys- 
tamUs-mdS dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

NUliude /
Mbtčris, lluktetyfe, nibtirta, 
seserys, brolis ir • gimines* 

Laidotuvių direktoriai Lechą- cj.TJ) r A NTal K 

nai auštant P- Milkriš it p. 
Prušis pasisiūlė mtis namo 
parvežti,

Mes išvažiavom, 'o kiti dar 
liko. Svečias.

OrderChicago Mail 
skelbia suknelių išpar
davinėjimą po 1 centą

Ta didžiulė Chicago Mail Of- 
der kompanija šiomis dienomis 
paskelbė labai didelį įvairiau*- 
šių šilkinių, vilnonių ir maišy
tų vilnų su Medvilnėmis suk
nelių išpardavimą po 1 centą 
tik.

SUSIRINKIMAI
MBMOO

1 III i. ■■■—

ŠIANDIEN
Draugystės Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus 

susirinkimas Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted Str., 
7:30 vai. vak. Yra labai svarbus reikalai, prašome atsi
lankyti. Rašt. Frank Bakutis.

RYTOJ
SLA* 139 Kuopos-—metinis susirinkimas Palmer Parke, Indiana 

Avenue ir llltli St., 7:30 v* v. Svarstys vakaro klausimą- 
J* PuČkorlus, pirm.

Draugystės Palaimintos Lietuvos-^-metinis susirinkimas Lietu
vių Auditirijoj, 3133 S. Halsted Str., 8 v. v. Bus svarbių 
reikalų. Prašoma atsivesti naujų narių. Valdyba.

Assbčiatiort of Lithuanian Property Owners—metinis susirinki
mas Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted Str* 7:30 v. v. 

( Bus svarbus reikalai. Rašt. L Kunevičius.

metinis

PARENGIMAI

Gerkit ir Reikalaukit 
*

NATHAN 
KANTER

VisoSė Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžio 
KentUcky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtini*

Mutual LiųuorCo
4707 So. Halsted St

SAUSIO 11.—Mergaičių Batelio “K. ft.”— Leap Year Shuffle, 
Vienna Suite, Bismarck Hotel, Randolph & Wells Stf. 9»00 
P. M. Įžanga—$L00.

SAUSIO 11__SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemetų svetainėj,
1500 So. 49th avenue. Gera muzika, įvairumai. Įžanga— 
25c., ir prizai laimingiesiems.

SAUSIO 11—Lietuvių Jaunimo Draugijos Plaukimo Vakaras, 
Medinah Athletic Kliube, 505 N*. Michigatt avė. Gražuo- 

1 lės ir ■“■gražuolio” rinkimosi•> Pasaulinės parodos plauki
kės. Įžanga iš anksto—50c., prie durų—65c.

SAUSIO 11—Kruopiečių Kliubo vakarėlis, Neffo svetainėje, 
2435 S. LeaVitt strėet.

SAUSIO 12—Radio Drama, “Makalai” scenoje, Chicagos LiettfViu 
' Auditorijoje, 3133 S. Halsted Street su K. Jurgelioniu “Ma

kalo” rolėje. Be to, krutamieji paveikslai, dainos, šokiai. 
Pradžia 5 vai. pp. 40ę. ypatai.

SAUSIO 18.—Teisybes Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija” 
ir šokiai.pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 

* cavos Draugijų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3138 So. 
Halsted St. Pradžia 6-tą vai. vak. Įžanga 50c.

SAUSIO 19—-Chicagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras* 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžia 4 .vai. pp.

SAUSIO 25—S LA. 63 kuopos balius, J. Maęukevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos* Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

VASARIO 1—1-Amerikos-LiettiVių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, SoUthmoor Viešbutyj, Stony Island 

' & 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.
VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę, “CAVALLERIA 

RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
iCcdzic Avcnlie*

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 S t.

1 šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c*
KOVO 1—‘‘Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 

Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

Operetė,

MHMMbkUMh

smulkmenas skelbi- 
tilpo “Naujienose”

Mail Order Bargain

Visos šios suknelės naujos. 
Tėmykiie 
me, kuris 
-Vakar.

Chicago
Outlet randasi prie 511 S. Pau
lina St., kampas Harrison.

(Apg.)

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.
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DARBO ŽINIOS
Amalgamated švenčia 
25 Metų Su
kaktuves

Kriaučių Unija—Amalgama
ted Clothing Workers of Ame
rica Chicagoje šį mėnesį šven
čia 25 metų sukaktuves.

Sausio 14 d., 1911 metais 
Hart Schaffner and Marx ben
drovė pasirašė pirmą sutartį 
su savo 5,000 darbininkų, ku
ria prasidėjo nauja era Chica- 
gos 'kriaučių gyvenime. Pirm 
to, apie 40,000 kriaučių dirbo' 
kaip vergai, nedrįsdami pa e ti *r ine(jžiagos. Daugiausiai 
balsą ar protestuoti. Dar a -| SUperię^ma ofjso reikmenų 
vien vorfn narnai arvvlčiiaiiK • _ ' ...

60 70 ar net 80• -

viai vertė naujai atvykusius 
Amerikon darbininkus prakai
tuoti po, 
valandų į savaitę ir atmokėda
vo jiems po-$6, $7, retkar
čiais $12,—ir tai pačiam se
zone.

Tik ilgą laiką kentėję, dar
bininkai pagaliau išdrįso, išeiti 
į kovą, ir ri/gsėjo. 22 d., 1910 
metais paskelbė streiką. Kova 
pradėjo apie 5,000 Hart, Schaff
ner ir Marx darbininkų, o juos 
pasekė kiti. Streikas užsitęsė 
keletą mėnesių, ir pasižymėjo 
nepaprastu brutališkumu iš 
samdytojų pusės, žuvo nemažas 
skaičius darbininkų, tarp jų 
du lietuviai, Pranas Nagreckis 
ir Kazmieras Kazinskas, kurie 
buvo nušauti laike pikietavimo.

1914 metais Chicagos kriau- 
čiai kartir su kitų miestų kriau- 
čiais davė pradžią Amalgamated 
Clothing Workers of America, 
bet praėjo keli metai kol or
ganizacija pilnai įsigalėjo ir 
sutraukė visus kriaučius po sa
vo vėliava.

Penktadienį, sausio 10 d., 
kriaučiai rengia vakarą Chica
gos Civic Opera Rūmuose* 
(Wacker Drive ir Ąladison), 
kur savo reikšmingą jubiliejų 
iškilmingai paminės.

Pradės Trijų Mokyklų 
Statybų —
Didinimą

Gavusi iš PWA $2,0p0,000, 
Chicagos mokyklų taryba ne
trukus pradės statyti vieną 
naują mokyklą,o kitas dvi di
dinti ir taisyti. > \

Nauja mokykla bus pastatyta 
ties Grace ir Panama gatvių, 
o Lyon School mokyklai prie 
2941 N. McVickers avenue, .ir 
LeMoyne School, 851 Waveland 
avenue, bus pastatydint? prie- 
diniai rūmai, kad visus vaikus 
butų galima sutalpinti. Dabar
tiniu laiku dilelis nuošimtis 
mokinama tam tikrose laikinose, 
kilnojamose

Ateityje 
žada statyti 
mokyklų.

WPA Išleis $400 Milonų 
Medžiagai ir 
įrankiams

WPA—Works Prbgress Ad
ministracija, kuri dabartiniu lai
ku vykina pašelpos darbus (tam

triobose.
Mokyklų Taryba
ir didinti daugiau

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarninkals)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis) ♦

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

tikslui kongresas yra paskyręs 
keturis bilionus, aštuonis šinp 
lūs milionų dolerių) praleis 
apie J$400 milionuš medžiagos 
ir įrankių supirkimui. $68 mi
lionus jau' išleido ir sąko, kad 
‘supirkimus dar tik pradėjo’’.

Vien audiniams valdžia žada 
išleisti $15 milionų ir spėja, 
kad ta suma duds galimybę dau 
geliui suvargusių audinyčių at
sistoti ant t kojų ir padidint; 
samdą.

Aprūpinimui 3,500,000 WPA 
*. darbininkų, WPA supirko apie 

2 milionų šmotų įvairių jran

At-

Cor-
tei-

ce
mento, medvilnes, audinių ir 
trokų. , >

290,000. Moterų Gamina 
Rubus Bedar
biams

Works Progress Administra- 
tion skelbia, kad pasamdė 
290,000 moterų įvairiose krašto 
dalyse siūti rubus bedarbiams. 
Tie rūbai dalinami neturtin
giems per atskirų valstijų pa
šelpos įstaigas.

Namy Savininkai 
mokėjo Valdžiai $9 
Milionus Paskolų

The Home Owners Loan 
poration, valdžios įstaiga 
kimui pagalbos namų savinin
kams, skelbia, kad 3,312 savi
ninkai atmokėjo $9 milionus 
paskolomis.

Washingtone Prasideda 
Nedarbo
Apdrauda

Su sausio 1 d., Washingtone, 
Amerikos sostinėje, pradėjo 
veikti nedarbo apdraudos įsta
tymas—The District of Colum- 
bia ' Unemployment Compen- 
šation Aėt. Pagal tą aktą, darb
daviai turį mokėti po 1% nuo 
algų iki 1937 metų. Tais me
tai mokestis pakils iki 2%, o 
1938 iki 3%. Tik 1938 m. be
darbiai pradės gauti pašelpą, 
kuri sudarys 40% darbe gautos 
algos, arba nedaugiau kaip $15 
į savaitę.

1,342,904 keleiviniai 
automobiliai III., 

valstijoje
Valstijos sekretorius Hughes 

paskelbė, kad 1935 metais 
Illinois valstijoje buvo 1,342,- 
904 keleiviniai automobiliai ir 
190,843 trokai. Laisniais mo
kesčių už juos išrinkta $18,- 
645,858.70, arba beveik pu
santro miliono daugiau, negu 
1934 metais.

Paskutinė diena įsigyti 1936 
metų valstijos laisnius yra 
ketvirtadienis. Po to suvėla
vusiems busią išduoti rtsum- 
mons”.

Suemč unijos virši
ninko žmoną nušo

vusį piktadarį
Policija suėmė maliorių uni

jos) buvusį iždininką — sekre
torių, William Schaff, 43, 3607 
W. 67th place ir kaltina jų nu
ravimu, Mrs. Elsie Henneman, 
unijos dabartinio iždininko, 
George Henneman, žmonos.

Tarnaitė paliko
$11,000-turto

Apskričio ligoninėje vakar 
mirė 65 metų tarnaitė, Dora 
Svacina. Jos rūbuose buvo 
rasta banko knygutė, iš ku
rios pąsirodė, 'kad ji turėjo su
sitaupiusi $11,000. Kadangi ve
lionė nepaliko jokių giminių, 
tai' apskritis nežinojo ką su 
pinigais daryti. 1 ✓

PREZIDENTAS KALBA

WASHINGTON. — Prezidentas Rooseveltas, kuris pereito penktadienio vakare kalbėjo į bendrą 
senatorių ir atstovų posėdį, kongrese. Užpakaly kalbančio prezidento vicc-prezidentas J. N. 
Garner ir atstovų buto pirmininkas, J. Byrns. ,

Policija dar nežino 
nei kas, nei kode! 
nužudė Dr. Peacock

vaikų 
dymo 
tėvija.

dienų investigącijos 
ligų specialisto nužu- 
misterija palieka rni-

Po trijų dienų tardymų, ieš
kojimų, šnipinėjimų, policija 
dar neturi supratimo, nei kas 
galėjo nužudyti vaikų ligų 
specialstą Dr. Silber C. Pea- 
coek, nei koks motyvas žmog
žudį paskatino kruviną darbą 
atlikti.

Buvo manyta, kad kojų dak
taras, Arthur S. 14ioinpson, 
Dr. Peacock’ą nušovė keršyda
mas už žmonos paviliojimą, 
arba padarymą nelegalės ope
racijos. Bet tas įtarimas at
puolė, kada paaiškėjo, kad 
Dr. Thompson buvo namie 
tuo laiku kada žmogžudystė 
įvyko. Be to, paaiškėjo, kad 
Dr. Peacock negalėjo Thomp- 
sono žmonos nei pavilioti ar
ba nei daryti jai operaciją, 
nes niekuomet jos nematė ir 
nepažinojo.

Užmuštojo kūnas buvo at
rastas anksti penktadienį ry
tą, automobilyje, prie tuščio 
lauko, 6358 N. Francisco ave< 
Iš vakaro, kas tai pašaukė Dr. 
Peacock ir prašė atvažiuoti 
prie ligonio, adresu, 6438 N. 
Whipple Street. Tai buvo 
žmogžudis, išviliojęs daktarą 
ir pasigavęs jį į savo rankas.

Automobilyje, kuriame bu
vo rastas, sušaudytai ir nu
skalpuotas velionis, policija 
užtiko* kelias plaukų sagutes 
ir iš to spėja, kad nužudyme 
kokioj nors rolėje figūravo 
moteriška.

Vaikas žuvo po auto
mobiliu bevažinėda

mas vagutėmis
Tik šešios praėjo 1936 metų 

dienos, o jau automobiliai 
Chicagoje ir priemiesčiuose 
užmušė 23 žmones, iš tų, 19 
miesto ribose.

Vėliausia auka buvo 10 me
tų berniukas, Wallace Wilke, 
5317 N. Oak Park averiue, ku
ris pateko pp automobilio ra
tais, bevažinėdamas gatvėje 
rogutėmis.

Miss Nellie Walsh, 81 metų, 
429 Wesley avenue, Oak Park 
buvo .užmušta, kai ją beveik 
prie pat buto pertrenkė t ir 
pervažiavo automobilistas, ku
ris iš nelaimės vietos pabėgo. 
Panašiai mirė ir Joseph Sar- 
kowi.cz, 62, kurį nelaimė išti
ko prie Damen• ir Division 
gatvių kampo.

Mirė skerdyklose su
žeistas darbininkas

61 metų, Paul Sauek, Dar- 
ling and Co., darbininkas mi
rė St. Luke ligoninėje v nuo 
žaizdų, kurias jis/panešė trą
šų dirbtuvėje. Ant jo užgriu
vo' apie du tonaį medžiagos, 
bendroves kieme, ties 45th ir 
Racine gatvių. Sauek gyve
na adresu 4813 S. Ada st.

Reiškia užuojautą 
pp. Brjjunams

Dėlei Kotrynos Brijunienes 
mirties, reiškiam n gilią užuo
jautą velionės vyrui, Antanui 
Brijunui ir yąįkams. Velio
nė buvo laisvų ( pažiūrų, gera 
tėvynaitė. Tegloboja ją žali 
Tautiškų Kapiųįų žolynėliai.

■’Adomaičiai.

Ciceroje bus prakalbos 
bedarbių ir senatvės 
pensijos klausimais

CICERO — Antradienį, sau
sio 7 dieną įvyks Šv. Antano 
parapijos ‘Salėje, 15th St. ir 
49th Ct. prakalbos bedarbių ir 
senatvės pensijų klausimu.

Pradžia 8-tą v. v. 
nebus.

Kviečia, visus,
Komitetas.

Įžanga

Degančiame name du 
užtroško nuo durnų

Kai ugniagesiai užgesino 
gaisrą, kilusį name, 4428 So. 
Dearborn street, tai viduj, 
liepsnų nepaliestame kamba
ryje/rado du žmones, užtroš- 
kusius, matomai, nuo dūmų. 
Jie buvo Grace Seales, 26, 4441 
Federal st., ir J. Smith, 34, 
4449 S. Dearbdrn st.'

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

* " 1 iillll......................  ... .................. . I . U  —■
,„1........ , I a..............................................

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c.', pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams.

NAUJIENOS
1739 S. Halste St

— JCANal 8500

Du uždaryti bankai 
atmokės depozito- 
riams visus pinigus

> ' I

RADIO | CLASSIFIEDADS j
Peoples Krautuvės pra- 
dės Naujus Metus su 

linksmu programų
šiandien, antrądienį, 7-tą va

landą vakare, įvyksta regulia 
ris antradienio /radio progra
mas kurį, jau 7 tus metus nuo • 
latiniai leidžia radio pionieriai, 
Peoiiles Rakandų Kompanijos 
Krautuvėj. Kadangi šis pro
gramas yra pirmas 1936 me
tais, tai yta rengiamas specia
liai gražus ir įdomus kikevienam 
pasiklausyti. Tarpe žymių dab 
niniykų,dainuos Genovaite Ged- 
raitięnė šidiškiu'vė, Ant. čiapas 
ir kiti; kalbės Dr. C. Z. Vezo- 
lis,/D.D.S. Bus smagios orkest
rus muzikos, daug įdomių pra
nešimų, žinių ir kitokių gražių 
ir naudingų dalykų kiekvienam 
pasiklausyti. Nepamirškite.

—Rep. xxx.

Viešbutyje rado pame
stinuką

Palmer House viešbutyje, 
ant laiptų, buvo rastas 24 va
landų sehumo vyriškos lyties 
kūdikis. Atidavė į šv. Vin
cento prieglaudą. Kūdikis ra
stas suvyniotas į šiltą, aksomi
nį paltą.

COAL
H1GH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
> Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ..........................  $5.75
Lump,' Egg or Nut .....   6.00
Screenings .......................  4.75

. Direct from the Mine.' — 2 ton 
minimum.

Call Day or Night .
KEDZIE 3882.

AUGšTOS RbšTES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ............. ..........-L— $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.00
Screenings ................................ 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

ANGLIS ANGLIS ' ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

vaduotojas dėl Pocahontas. Daug 
šilumos. Mažai pelenų. Teisin- 
g&i nusvertos . Lump ar egg — 
$6.00; Mine run — $5.75; Stoker -- 
$4.75.

- NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

t ‘ ■ ”

ANGLIS ANGLIS ANGLIS 
Pirkit rl ropicair Daug Šilumos —
Mažai Pelenu. Geras Pocahontas
pavaduotojas.
Lump ar egg ..................  86.00
Mine run ................    $5.75
Stoker ........................................ $4.75

Northern coal co. ' 
Marrimac 2524

............................ l.l 1 —...........................  -n-..

Furniture & Fixtures 
Rakan d ai-Įtaisai

. IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taimri štom fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269CLASSiFIEDADS
Partners Wanted

Pusininkų Reikia >
Automobiles

IEŠKAU partnerio i Tavern ir 
lunch room . Biznis išdirbtas. Gera 
vieta prie dirbtuvių.

3827 S. Emerald Avė.
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui; Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimaš, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, Viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towine dy- 
k^i

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Help Wanted—Female \ 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina prižiūrėti 
kūdiki. Sally Schultz, 1409 South 
Clifton Park Avė. Cravvford 1738.

1 i ■ • ' i' -IM

Business Service 
_-Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais n.uc 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU HF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

JAUNA mergaitė prižiūrėti kūdi
ki ir prie lengvaus naminio darbo.

1107 S. Spaulding Avė.

MERGAITĖ prie abelno namų 
darbo, maža šeimyna, nuosavas kam
barys, $5.00 dėl pradžios. Atsineškit 
paliudijimus. SHEldrake 2966.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint 

3406 Š. Halsted Street
Phona Yards 8408

REIKALINGAS patyręs virėjas 
“Cook”.

2320 So. Cicero Avė.

For Rent
RENDON, per daug metų išdirb

tas Tavern su visais įtaisymais ir 
flatas. Yra rusiška ir turkiška 

‘pirtis, 3322 So. Morgan St.PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

f

B,ukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ąn- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Business ęhances
Pardavimui Bizniai

GRAŽUS TAVERN pardavimui su 
restauranto virtuve, ilgas lysas. Ran
dasi 1406 E. 55 St. Paaukausiu grei
tam pardavimui.

PARDAVIMUI grosernė ir mar- 
ketas. Cash biznis su arbe nuosa
vybės. 2638 W. 43 St.GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinam pinigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies .apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

' Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė. 

Hemlock 0800

BEKERNĖS namas pardavimui 
arba rendon, Ciceroj, Grant .Work, 
Tel. Lawndale 8702.

* PARSIDUODA bučernė ir groser
nė,, vėliausios mados Įrengimai. Ap
gyventa lietuviais ir lenkais. Vieta 
seniai išdirbta — Renda nebrangi — 
Atiduosiu už teisinga pasiulijima. 
Priežhštis liga. Rašykite 

Naujienos 
Box 379 

1739 So. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-rų morgičių visose 
apielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki kelių tūkstančių. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Denartamenta.

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

TAVERN pardavimui, su ar be 
fikčeriu. Geroj apielinkėj arti 
Stock Yardu. Virtuvė . šokių salė 
ir tavern apačioj. 7 kambariai vir
šui. 1207 W. 47th St. ___  , _  , > .

Exchange—Mainai
TAVERN mainysiu ant automo- 

biliaus — Geras kampas — Geras 
biznis — Didelė vieta — Pigi renda 
Lafayette 5066.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Buy gloves with whot 
it savęs 

n«r» reikalo mob«U »Oe •» 
z daurian. kad aaoli <era daatw

kolei*. Mrtoriae
ffldeUe tūbai parUduoda nl 
86o JI valo ir apeaturo daa- 

. tla Be to raute roUnpiaV
«S n« kuriuoe raute auelpirtc- 
I plrittaaitea ar k« kita 

»w»hert Pharaaaoal Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

KAMPAS N. Fairfield Avė. 2 fla- 
tu mūrinis namas ir 75x125 tuščias 
lotas viskas kartu tiktai $6500 — 
$800 įmokėti, arba mainys ant Storo 
arba flatų.

Iowa St^ 6 flatu mūrinis namas 
tiktai $6500 — jmokėt $2000.

N. Albany Avė. 2 flatu mūrinis 
namas 5—6 kambariai, garu apšil
domi, $3800 — $1000 jmokėt.

N. Ridgeway Aye., 6 kambarių 
mūrinis cottage tiktai $1500 — 
$300 jmokėt.

Pirm negu pirksite 'arba norėsite 
parduoti pamatykit.

LOIS MORRIS & CO. 
4006 Division St.

Viename banke receiveris lik
viduodamas turtą sukėlė 
daugiau, negu priklauso de- 
pozitoriams. 

. ' 1 . r.

Standard National Bank ir 
South Ashland National Bank 
depozitoriai bus laimingesni 
už kitus,. kurių pinigai buvo 
uždaryti, tuo atžvilgiu, kad jie 
atgaus visus savo pinigus.

RečcivCris H. E. Hallenbeck 
skelbia, kad kvietimai atsiimti 
pinigus bus netrukus išsiunti
nėti depoziloriamš? Didesnę 
dajį uždarytų pinigų jie jau 
atgavo praeityje.

Iš South Ashland National 
bank raporto pasirodo, kad 
likvidatorius Hallenbeck, pa
versdamas banko turtą į pi
nigus, realizavo daugiau, ne
gu priklauso depozitorjams.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki I v. p. p.

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo* 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiptenumeruoj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. - Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.
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