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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

N0’ 20

Didieji šalčiai jau 
praeina

Kongrese įnešti to
liai pakeitimui pa
naikintojo AAA.

Rado sušalusį lietuvį 
darbininką Kazi

mierą Sirvydą

Šaltis atslūgsta; Chi
cagos mokyklos 

vėl atsidaro
CHICAGO. — Nepaprastai 

smarkus Šaltis, kuris buvo už
klupęs Chicago ir visą šiauri 
nę dalį Jungt. Valstijų, šian
die pradės pamaži atslūgti.

Jis dabar danginasi toliau į 
rytines valstijas.

Šalčiui atslugstant šiandie 
atsidarys ir Chicagos . viešosios 
mokyklos, kurios vakar buvo 
uždarytos dėl nepaprastų šal
čių. Bet niekuriuose priemies- 
čiu'ose mokyklos pasiliks už
darytos iki pirmadienio.

Vakar jau nebuvo taip šal
ta, kaip buvo pranašaujama ii 
šaltis jokių rekordų nesumu- 
še. 8 vai. ryte buvo užregis
truota 17 laipsnių žemiau zero. 
Tai bvuo šalčiausia valanda 
Chicagoje. Po to šaltis pradėjo 
mažėti, ypač kad ir vėjas apty- 
lo.

39 laipsniai žemiau zero > 
Mundeleine

Bet Chicagos priemiesčiuose 
buvo daug šalčiau negu pačioj 
Chicagoje. TečiaUS ” Šalčiausia 
vieta* Illinois -valstijoje-4 buw 
Mundęlein priemiesjis. Ten šat5 
tis buvo pasiekęs net 38 laips
nius žemiau zero.
Daug gaisrų. 3 žmonės sudegė

Z * ♦
Delei šalčio vakar buvo kilę 

daug gaisrų, kurie daugiausia 
kilo nuo perdaug smarkiai be 
sikurenančių krosnių. Del gais
rų ugniagesiai visą laiką per 
šalčius neturėjo jokio poilsio. 

/

Užvakar per mažiau kaip 24 
valandas buvo kilę net 194 
gaisrai.

Viename gaisre, kuris kilo 
trečiame augšte 1206 W. Roo* 
seveli Rd., žuvo negras Andrei 
Davis, 49 m. ir du jo vaikai. 
Trečias vaikas gal mirtinai su
sižeidė šokdamas per langą j 
gatvę. Likusieji Jo šeši vaikai 
išsigelbėjo šokdami į ugniage
sių tinklus. Didelė šeimyna 
gyveno viena, nes motina yra 
mirusi. ♦

šalčiai atnešė labai didelį var
gą, ypač biednuomenei. Kasi
tės ligoninė yra pilna peršąlu 
šių žmonių. Rasta nemažai7 h 
sušalusių benamių žmonių.

Pietiniame Illinois buvo smal
ki sniego audra, kuri ir te i 
užpustė kelius.

Visur šalta
Dabartinė šalčių banga per 

ėjo per visas Jungt. Valsitjas 
Tečiaus rytinėse valstijose šal
čiai buvo ęlaug mažesni. Pačia 
me New Yorke buvo 2 laipsniai 
žemiau zero, oj Washingtone— 
4 I. augščiau.

Minnesota ir toliau pasilieka 
šalčiausia vieta dabartinėj šal 
čių bangoj. International Falls, 
Minn., kur užvakar šaltis siekė 
56 laipsnius, vakar šaltis siekė 
55 laipsnius žemiau zero.
270 vaikai uždaryti mokykloj

Geneva, Ind., 200 vaikų ir 7 
mokytojai yra uždaryti • užpus
tytoj kaimo mokykloj, iš k ir 
rios negali išeiti delei didelių 
sniego pusnių. Kuras jau bai 
giasi, o ir maisto mažai yra, 
taip kad jis dalinamas nėdide 
lėmis porcijomis, Jaukiant, kad 
juos kas išgelbėtų.
Išgelbėjo 100 buse užpustytų 

vaikų
Ties St. Clairsville, O., mažai 

apgyvento j apielinkėj prie West 
Virginia sienos, vežęs iš mo
kyklos 100 vaikų busas pateko 
j 16 pėdų pusnį ir įstrigo. šal ž 
tis gie siekė 8 laipsnius žemiau 
zero ir vis ėjo šaltyn. Tečiaus 
vaikams atėjo pagelbon šerifas 
ir apielinkės ūkininkai, kurie 
vaikus išvežė arkliais. Jie dai 
turėjo išgelbėti ir 15 sniege 
nuklimpusių automobilių.

Ties Troy, O., 300 vaikų ne
galėjo sugryšti namo ir turėjo 
pasilikti nakvoti mokykloj.

“Pasivažinėjo”

Niagara upėj keltuvas su 12 
žmonių, tarp kurių buvo 6 pa 
sažieriai, pateko tarpe ledų, ku
rie bejėgį keltuvą pradėjo neš
ti žemyn upe. Keltuvas buvo 
užkliuvęs už žemo tilto, kuris 
nunešė vairuotojo budelę ir ka
miną. Bet. keltuvui vistiek pa
sisekė prasimušti iki prieplau
kos ir pasažieriai išsigelbėjo, 
nors visi buvo labai nusigandę, 
nes nė vienas nemanė išlikti 
gyvas.

Dar nežino kaip pre
zidentas priims 

bonusų bilių

- Tesįmato tik aplaužytas štiebas prekinio laivo “Iowa”, kuris nuskendo laikeASTORIA, Ore. -
audros užvažiavęs ant uolų Pacifiiko vandenyne, žuvo 34 nariai įgulos.

Sarraut bandys su
daryti naują Fran

cuos kabinetą

Chicagos teisėjas Nauji Anglijos nesu- 
prįeš Wagnerio ‘ ' **

darbu tarybą

WASHINGTON, saus. 23. — 
Senate ir atstovų bute liko 
įnešti (biliai, kurie pavaduoja 
augšČiausio teismo panaikintą 
AAA. {nešėjai dar nėra tikri, 
ar ir naujieji įstatymai yra pil
nai' “konstitucionališki”.

..Tuos bilius užgyrė patys 
ūkininkai, savo konferencijoje 
Washingtone, Jais siekiamąsi 
teikti tolimesnę pagelbą tos 
pagelbos reikalingiems ūkinin
kams, ypač siekiamąsi sustabdy
ti žemės alinimą, kuris gręsia 
ilgainiui sunaikinti Amerikos 
ukininkystę.

penato komitetas pasiūlytą 
bihų atmetė. Jis rašysiąs sa
vo bilių.

CHICAGO.— Lietuvis darbi
ninkas Kazimieras Sirvydas, 44 
m. amžiaus, rastas sušalęs va
kar ryte savo bute 4625 S. 
Paulina St., kur jis gyveno vi
sai vienas. Rado jį negyvą na- 
nio savininkas Petras Kisie
lius.

Velionį paskutinį kartą gyvą 
matyta sausio 19 d. Galbūt jis 
po to susirgo ir nebegalėjo sau 
pasigelbeti.

Velionis buvo nevedęs ir gi
minių neturėjo.
' Koronerio tyrimai buvo J. F. 

Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Harmitage Avė. Laidotuvės bus 
šeštadienio ryte 8 v. iš koplyčios 
į šv. Kazimiero kapines.

sipratimai su Egyp- 
to nacionalistais

Vieškelių departamentas vėl 
įspėjo žmones, kad jie susi
laikytų nuo keliavimo automo
biliais, nes daugelis kelių yra 
užpustyti ir neišvažiuojami.

Chicagai ir aplelinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Veikiausia sniegas; biskį šil
čiau.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 6 laipš 
niai žemiau zero, bet 8 vai. ry
to buvo 17 laipsnių žemiau 4ie- 
ro. Pereitą naktį dar turė
jo būti šalta—iki 10 laipsnių 
žemiau zero, bet šaltis jau pra
deda atslūgti.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 
4:54. ,

WASHINGTON, s. 23.—Pre 
zidentas Rooseveltas dar nie 
kam nedavė mažiausio : įspėji’ 
mo ką jis darys su kongreso 
priimtu ex-kareivių bonusų at- 
mokėjimo bilium.

Prezidento artimiausi drau
gai spėja, kad jis veikiausia 
išnaujo bilių vetuos, nors tas 
vetavimas didelės reikšmės ir 
neturės, nes bilius lengvai pra
eis ir virš prezidento veto.

Kongresmanams dabar yra 
galvosūkio kur gauti pinigui 
atmękėjimui bonusų. vApskaito 
ma, kad po birželio 15 ck, ka
da prasidės bonusų atmokėjo 
mas, fuojaus teks išmokėti nuo 
$1,000,000,000 iki $2,000,000,000. 
Gal teks uždėti naujus taksus, 
jei nenorima bus padidinti it 
taip didelį biudžeto deficitą. 
Tečiaus kongresmanai bijosi 
naujų .taksų, nes tai gali pa
kenkti jų rinkimų kampanijai 
O rinkimai gi bus šį rudenį.

. ----- - ---- . >
Anglijos karaliaus 
kūnas pašarvotas 

Londone

Ūkininkas nužudė 
penkis vaikus, 
žmoną ir saveCAIRO, s. 23.— Tarp Egyp 

to ir Anglijos išliko nauji ne
susipratimai, Egypto /naciona
listams ėmus reikalauti naujos 

kuri sugrąžintų

PARYŽIUS, s. 23. — Alberi 
Sarraut, radikalas ir buvęs pre
mjeras, apsiėmė bandyti suda- tioną ir uždraudė Wagnerid 
ryti naują Francįjos kabinetą, darbo santykių tarybai kištis į 
Jis jau tariasi su savo parti-' plieno fabrikantų Clayton Mark sutartas,, 
jos vadais apie sudarymą vienų & Co. iš Chicagos, santykius Egyptui ne tik politinę, bet ir 
radikalų kabineto, kuriame‘jis su savo darbininkais. Byla kilo militarinę nepriklausomybę, 
butų premieru ir užsienio rei-! dėl toj

CHICAGO.—Federalinis tei
sėjas Woodward išdavė injunc-

Wagnerio

kalų ministeriu. Arba gal / bus 
bandoma sudaryti kairiųjų par
tijų koalicija, kurią remtų, ir 
socialistų partij nors pati ka

i dirbtuvėj e įvykusi ų
darbininkų atstovų rinkimų.

Tai buvo įvirina byla prieš 
Wagnėri6 datbo santykių bilių 
šiame disiriUte.

Sarraut’* yrą sbfiAtbrius.' Jiš 
ir pirmiau buvo trumpą laiką 
premieru, bet turėjo iš tos vie-' 
tos besitraukti, kai kroatai nu
šovė Jugoslavijos karalių Alek
sandrą ir Franęijos užsienio 
reikalų ministerį Barthou.

Buvo kviečiami kabinetą su
daryti Herirot ir Delbos, bet 
jie nuo tos pareigos atsisakė.
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Naciųpblieija pradė
jo naują vajų prieš 

komunistus

Tautų sąjungos tary 
. ba svarsto Rusi- J 

jos skundą

BERLYNAS, s. 22. — Nacių 
policija pradėjo , naują perio
dišką vajų prieš komunistus, 
kad sugaudyti jų vadus., į

Nors komunistai naciams 
nėra pavojingi, bet jie iškerta 
jiems daug nemalonių šposų ii

Anglija atsake, kad ji gali 
tartis tik su tokia valdžia, ku 
ri atstovauja visas politines 
partijas? /

, Bet nacionalistai nesutiko į 
eiti y dabartinį kabinetą ir to
dėl' ‘-R^fetas-' staigiai rezigna

Nacionalistai tikisi ateinam 
čiuose rinkimuose aplaikyti di 
dėlę pergalę ir tada jie patys 
vieni sudarys valdžią, taip kad 
niekas jų negalės trukdyti de
rybose su Anglija.

GENEVA, s. 23. — šiandie 
tautų sąjungos taryba svarsto 
surius, revoliucijas ir didėjan
čią kovą tarp1 fašistinių ir ki
tų valstybių.

Kaltindamas Uruguay dėl 
nutraukimo diplomatinių ryšių 
ir , tuo padidinimu karo pave 
jaus, Rusijos užsienio reikalų 
ministeris Litvinov skundėsi, 
kad Ųruguay tik dėlto , išvarė 
Rusijos atstovą, kad negavo 
Rusijos užsakymų suriui. Kas 
link pietinės Amerikos revoliu 
ei jų, tai Litvinov nė nebandė 
nuginčyti, kad ne Rusijos pini 
gak jas kursto, tik tikmp, kad 
tos šalys ir šiaip labai puikiai 
mokančios kelti revoliucijas; 
nes ir patys kaltintojai įsigavo 
į valdžią perversmo keliu.

Uruguay atstovas atsakė, kad 
nutraukimas diplomatinių^ ry
šių yra, vidurinis reikalas, ku
ris neliečia tautų sąjungos ir 
nesudaro mažiausio i pavojaus 
karui.

Kadangi Litvinov savo kalboj 
užkabino ir Italiją, tai Italijos 
atstovas prieš tai griežtai už
protestavo.

Galėjo iškilti aštrus kivirčiai, 
bet tarybos pirmininkas ‘ pasi 
ski/oiuo uždaryti posėdį.

nistų liko areštuota, vis nesi
seka sugauti kaltininkus.

Komunistai leidžia savo slap
tus laikraščius, kuriuos gana 
plačiai paskleidžia. Bet jis yra 
bejėgiai, kadangi jie patys yra 
susiskaldę į kelias ; frakcijas, 
kurios smarkiau kovoja- tarp 
savęs, negu su naciais.

Šen. Long šalininkai 
kovosią preziden

tą Rooseveltą

HARRISBURG, Ilk, s. 22.— 
Gaisras sunaikino Galatia pra
dinę mokyklą. Nuostoliai siekia 
$25,000. :

NEW ORLEANS, La., s. 23. 
—Nušautojo senatoriaus Huey 
Long šalininkai, kurie Louisia 
nos nominacijose aplaike didelę 
pergalę ir galutinai nugalėjo 
opoziciją, dabar skelbia, kad jie 

jtęsią ir šen. Long pradėtą ko- 
yą p^ieš prezidentą Rooseveltą.

Šen. Long šalininkai gavo 
100,000 balsų daugiau už ^opo- 
ziciją ir jų nominavimas yra 
tolygus išrinkimui.

LONDONAS, s. 23. — Mirų- 
šioj o Anglijos karaliaus Jurgio 
V kūnas šiandie po, piet tapo 
parvežtasx iš ‘Sandringham 'ii 
liko pašarvotas Westminstei 
salėj.

Kūnas 10 vagonų traukiniu 
liko atvežtas Į sostinę, kur jį 
pasitiko desėtkai tulęstą^iy 
anglų. Iš stoties karstas, Ve
damas didelės kariuomenės sar
gybos ir padėtas ant artileri
jos vežimų, liko išvežtas į West- 
minster salę, ku‘s bus viešai 
pašarvotas iki pirmadienio va
karo.

Paskui skarstą pėsti tris my
lias ėjo naujasis karalius Ed
vardas VIII ir trys jo broliai. 
Karaliaus našlė ir kitos mote
rys važiavo automobiliu.

Karūnacija už metų laiko
Naujasis karalius pranešė 

parliamentui, kad mirusiojo ka 
raliaus laidotuvės bus atlikto^ 
pirmiau nustatytais budais.

Premjeras ■> Baldwin gi pra
nešė, kad iškilminga naujojo 
karaliaus karūnacija bus tik už 
metų, laiko/ kada bus visiškai 
užsibaigęs gedėj iinas dėl kara
liaus mirties. •

Naujasis karalius pasižadėjo 
laikytis šalies konstitucijos..

DANVILLE, III., s. 23.—Po
licija ir kaimynai 
tą visą ūkininko 
septynių žmonių.

Tėvas Wiliam

rado išžudy
šeimyną iš

A. Albers, 
54 m., turbut pamišęs, savaitė 
ar 10 dienų atgal užmušė sa 
vo žmoną ir penkis vaikus. 
Paskui jis su lavonais išgyveno 
kokią savaitę laiko ar ir ilgiau 
ir tada jis padegė, namus ir nu- 

knrfa lląimypaį ąįėjo pa
žiūrėti jo šeimynos.;

Jo vaikų ir žmonos niekas 
nematė jau trys savaitės, o vai
kai nėra buvę mokykloj jau nuo 
švenčių.

Apie 20 kaimynų ir policija 
atėjo per didelį šaltį pažiūrėti 
kas atsitiko. Albers stovėjo 
lauke. Bet pamatęs kaimynus, 

ir 1 užsidarė.
namuose ir 

išlaužtos du- 
ir nusišauti, 
rasti ir šei

jis įbėgo į vidų 
Tuojaus' pasirodė 
liepsna, o kol tapo 
rys, Albers spėjo 
Užgesinus gaisrą 
mynos lavonai.

Jis ir pirmiau rodęs pamiši
mo žymių ir net buvo' užvesta 
byla ištirti jo protą. Visi vai
kai buvo užmušti besbolo laz» 
da, o moteris nušauta.

VĖLIAUSIA JOHN D. ROCKEFELLER

Iždine jau ruošiasi 
prie bonų ex-karei- 
viąms spausdinimo
WASHINGTON, s. 23. — 

Taip yra tikra, kad bonusų at- 
mokėjimas praeis, jog iždynė 
pradėjo ruoštis pradėti spaus
dinti bonus, kuriais ex-karev- 
viams bus atmokėti bonusai.

iškilmėmis tapo palai 
prieš kelias dienas mi- 
garsaus Anglijos ras/ 
poeto Rudyard Kipling

Rašytojas mirė už

LONLONAS, s. 23. — šian 
dįe Westminister Abbey greta 
žymiųjų Anglijos poetų su di 
dėlėmis 
doti ir 
rūsio j o 
tojo ir 
pelenai,
kelių dienų prieš karalių, kurio 
garbei, švenčiant jo ^5 metus 
karaliavimo sukaktuves, jis bu 
vo parašęs eiles. Tai buvo pas
kutinis Kiplingo kūrinys.

NaujieniįRadio Programai

BŲCHARESTAS, s. 23. — 
Paskelbta, kad j Anglijos ka 
raliaus laidotuves važiuoja pats 
Rumunijos karalius Karolis su 
keliais ministeriais ir buriu ka- 
ralikos gvardijos.

John D. Rockefeller

DAYTONA BEAGH, Fla. — Jau 97 metų sulaukęs 
tuolis John D. Rockefeller, Floridoj, kur jis atostogauja ir 
sisi, sulaukęs gilios senatvės.

tur-
il-

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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MIRTIES TUNELIO” ISTORIJA
Kaip buvo didelis inžinierystės atsiekimas 

pagerbtas .

Nelabai tolimoj praeityj 
(1931 metais) vieną gražų va
saros popietį žymiausi W. Va. 
valstijos piliečiai susirinko va
sariniam klube, Hawks Nešt 
Mountain (Vanago Lizde) kal
no viršūnėj, valgyti keptą jau
tį, pasišokti ir paklausyti kal
bų. žymiausi tos valstijos kal
bėtojui, dalyvaujant pačiam 
W. ^a. gubernatoriui, garbino 
grupę bosų ir inžinierių, ku
rie tokiu greitumu iškasė 
tų garsųjį tunelį per tų kal
nų, .kurio viršuj jie susirinkę 
baliavojo. Baliavojo visai lyg

nuo įtekėjimo į Kanawha upę, 
vanduo* bėga su nepaprastu' 
smarkumu. y

Kompanijos inžinierių bu v 3 
apskaičiuota, kad iškasus 3 my
lių ir pusės ilgumo tunelį per 
Hawks Mountain kalnų, galįma 
bus panaudoti New River van
denį, kuris krisdamas > antroj 
pusėj kalno apie 163 pėdas bus 
tikrai naudingas elektros jėgai 
gaminti.

Tai tikras Niagara krioklys, 
kuris galės sukti didžiausius 
“dinamos” (dženeratorius) ir 
gaminti elektros 120,000 ark- 

, . . (. Jėga
° | galima bus suvartoti ne tik vie

šam aptarnavimui, bet ir tos 
pačios kompanijos dirbtuvėse

ir nežinodami arba nepaisyda-j j. Toji
mi, kad tie darbininkai, kurie į 
kasė tunelį, yra pasmerkti mir 
ti nuo siliko dulkių.

Dabar Kongreso paskirtas pavaduos anglį liejamui plieno 
komitetas tyrinėja, kokiu bil
du tas ti.’nelis taip 'greitai bu
vo iškastas ir kodėl tiek daug 
tunelio darbininkų jau yra mi
rę, o kiti yra mirtinai sužalo
ti.

Vietos gyventojai netiki, 
Kongreso komitetas galės 
rasti atsakingus asmenis, 
riuos galės apkaltinti dėl 
industrinės tragedijos, 
ma, kad 
geriausiu atsitikimu turės pro
gos patirti, kad yra reikalinga 
pamatinių permainų kompen 
sacijų įstatymuose, idant atep 
tyj išvengtos panašios indus
trijos tragedijos, o darbininkų 
sveikata ir gyvybė butų geriau 
apsaugota. .

> Tunelio •tikslas5’'’
<■ . ■ ■ ■ • X

The Union Carbide and Car- 
bon Co., kuri yra New Kanaw-' 
ha Power* Co. globoj, sumanė 
iškasti tunelį, kad galėtų ga 
minti pigių elektros jėgų dėl 
savo stočių, kurios yra visame 
Kanawha klonyj.

New River upė bėga pro di
delius kalnus, darydama viso 
kius vingius, daugelyj atsitiki
mų panašius j arklio pasagą 
(Horseshoe). Apie 10 mylių

kad 
šu
ku
tes

Mane - 
Kongreso komitetas

ir darymui kitų kietų metali 
nių dalykų.

Didysis tunelio darbas
Inžinieriai 

projektų su 
gurnu.

Tai buvo 
projektas, 
įgyvendintas. Buvo apskaityta, 
kad darbas atsieis $16,000,000. 
Darbas buvo pavestas didelei 
kpntraktorių firmai iš Char- 
lottsville, Va., kuri vadinasi 
Rineharth and Dennis Go.

L*

Kad paskubinus darbąs buvo 
pradėta tunelis kasti ne tik iš 
ąbįejų galų, bet tuo pačiu laiku 
ir per vidurį.
i Darbas prasideją birželio 13 

d. 1930 metais. Apylinkės kal
nų prietaringi gyventojai tuoj 
pradėjo pranašauti, kad darbas 
nebusiąs sėkmingas, nes 13-tą 
dienų buvo pradėtas. Tačiau 
darbui atsiradus, vietos darbi 
ninkai nežiūrėjo, kad ir 13 die
noj darbas buvo pradėtas, — 
ėjo ir dirbo. Juo labiau, kad 
kitų jokių darbų nebuvo, ir ne
buvo kur pasirinkti geresnių 
darbų. Be to kontraktoriai ne
sitenkino vietos darbininkais ii»

planavo tunelio 
didžiausiu atsar

pirmas tos rųšieš 
kuris turėjo būti

' ■ I

iš pietinių valstijų > gabenosi 
juodukų.

Laimė kompanijoms 
nusišypsojo

Vos pradėjus tunelį kasti, pa
sirodė, kad* tikrai laimė nusi* 
šypsojo kompanijai-—tuoj buvo! 
atrasta storas 
sluoksnis,—99.40 nuošimčių gry
numo. Tai yra labai brangus 
daiktas stiklui gaminti ir yra. 
vartojamas metalurgijoj.

Kompanija nutarė, kad reikia 
kasti didesnį tunelį/ negu buvo 
planuojama. Originališkai buvo 
planuota, kad tunelis turi būti 
30 pėdų diametro. Vadinasi, tik 
biskį didesnis,’ negu New Yorko 
Holland tunelis ir daugiau kaip 
du kartus didesnis, negu Pittsr- 
burgho Liberty tunelis. Tune
lio didumas v buvo padidintas 
nuo 301 pėdų: iki 48 pėdų, kad 
butų galima kuo daugiausia 
iškasti siliko.

• . X ■■

Tuojau darbininkai pradėjo 
sirgti ir mriti. Ligos buvo — 
plaučių uždegimas, džiova ir 1.1.

Tačiau;: pasirodė, kad impor
tuoti iš pietinių valstijų juo
dukai tų tunelio ligų buvo skau
džiai paliesti. Kompanijos dak
tarai aiškino juodukų Sirgimų 
ir mirimų tuo> 
valstijų 
sveikas

darbininkai liudydavo, kad 
kontraktorius nedėdavo jokių 
pastangų darbininkams apšaus 
goti nuo siliko dulkių. Net ne
buvę duodama darbininkams 
jokių maskų nuo dulkių. Grę- 
žiant skylę i akmenį, nenaudo- 

__vviv vanduo, kuris butų žymiai! 
"siliko" akmens Į sumažinęs dulkėjimą.

kad- pietinių 
juodukams esąs ne- 

šiaurių klimatas.

darbininkai buvo 
samdomi

Darbininkų sirgimas ir miri
mas nė kiek kompanijos nebau 
gino. Mirusių vietoj buvo pa
imti nauji darbininkai. Pasi
rinkta geriausi darbininkai, nes 
jų buvo pertękliušv

Darbas
SU’< didžiau^;^^ 
dieną dirbd pė' 24 valandas. 
Dirbo dvi pakaitos po 12 va
landų, 
gaudavo 
.andų.

Kada 
tirti, kad darbininkai serga ii 
miršta nuo siliko dulkių, • tai 
pradėjo skundai plaukti į teis4 
mą, reikalaujant atlyginimo už 
darbininkų mirtį. Kontrakto
rius skundus kontestavo ir pra
sidėjo tąsynčs po teismu^.

Daugelyj atsitikimų susitai
kyta kompromiso keliu—miru
sių darbininkų šeimos už tam 
tikrų atlyginimą (nuo 500 iki 
1,000 dolerių) sutiko ištraukti 
bylas. ’

Pagal kontraktoriaus apskai
čiavimų, tokiu budu buvę iš
mokėta mirusių darbininkų šei
moms apie milijonas dolerių.

Ar kontraktoriu‘3 dėjo pas
tangas, ar ne, kad apsaugotų 
tunelyj dirbančių J darbininkų 
sveikatą, tai dar iki šiol W. 
Va. teismai nėra savo, nuomonę 
pareiškę, nors tuose teismuose 
ir būdavo sprendžiama, kas yra- 
kaltas dėl tunely dirbusių dar; 
bininkų mirties. Dirbusieji 
—■ ——... ■ ....~ i».l,ihiKini    i i,i ..il.ni'if.  .t., f ii1.

Nauji

Paprasti darbininkai 
po 20 centų per va-

daktarai pradėjo pa

Kokią poziciją užims Rusija ateities valstybių jėgų balan
se, šiandien, dėl Stalino užimamos neaiškios politinės pozicijos 
ii’ jo nuošalaus šeimyninio gyvenimo, negalima numatyti. Ta
čiau, bolševikai dėl gręsiančio karo Rytuose stengiasi įsigyti 
pasaulio opinijos palankumų ir, todėl, pradeda ir savo diktato
riaus šeimyninį gyvenimą nešti iš Kremliaus rūmų į platųjį pa-, 
šaulį, čia matome jį labai retoj pozoj* žaidžiantį su vaikais. 
Kairėje, jo motina.

Vyrai vaišins moteris
.     ,1. , *■*■■*«.

'SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Jau praeitam Pittsburgho Nau-| 
jienų numery buvo rašyta, kad 
SLĄr 40 kp. rengia vakarienę, 
kurioj Vyrai vaišins moteris. 
Vadinasi, vyrai virs, vyrai prie* 
stalų patarnaus, bliu'dus maz
gos ir kitus visus darbus at
liks.

Valgiai bus neprasti— stir
niena, kurių padovanojo Kazi
mieras Pikelis. Mat, jis buvo1 
nuvažiavęs įi Allegheny kalnus 
ir ten' nušovė strinų. Tą stir 
ną' jis padovanojo Lietuvių* 
kambario naudai.

Dabar vyrai ir moterys labai* 
daug kalba visame Pitsburghe 
npie tą4 nepaprastų vakarienę, 
kuri yra rengiama vasario 5 d. 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje 7'*vak x vakaro.

—Senis iŠ Soho.

NETRUKUS N. S. DA- 
LYJ PRASIDĖS LIE

TUVIU KALBOS 
MOKYKLA

Teko sužinoti, kad netrukus 
bus pradėta lietuvių kalbos mo 
kykla North Šidės dalyje. Lie
tuvos Simų Draugija nutarė 
duoti nemokamai savo svetainę 
mokyklai.

Moky klos Komisi j a darbuo j a- 
si, kad mokiniai butų suregis
truoti. North Sidej yra gra
žus jaunimo būrelis, kuris nori 
'pasimokinti lietuvių kalbos.

' —XX.

Kontraktoriaus bosai teisipe 
liudydavo, kad' viskas buvę da
roma kas tik šių; dienų mokslui 
yra žinoma, kad apsaugotų dar
bininkus nuo pavojaus.

Įvairus, W. Va. valstijos de
partamentai, kurių pareiga yra 
rūpintis darbininkų sveikata, 
matyti, visai ne nežinojo apie 
tunelio kasymų..; ;
•.' . ■" . ■... .i,' " '

1 Esą, nesupratę pa- 
i - voj’aus
i Ne tik kontraktorius, bėt ir 
valdiškos įstaigos dabartiniu 
laiku aiškinasi dėl šios indus
trines tragedijos. Aiškinąs, kad 
visai nežinoję ir nesupratę to, 
jog siliko dulkės, kurios yra 
panašios į stiklo dulkes*, butų 
tiek pavojingos ir galėtų mir
tinai sužaloti apie 2,000 darbi
ninkų.

Per tas 1931 m., iškilmes, ku
rios buvo laikomos to paties 
kalno viršūnėj, buyo didžiau
sias džiaugsmas. Džiaugėsi- įžy
mieji piliečiai, kad- jau tunelio 
kasimas yra baigtas, kad iš 
abiejų pusių kasant nebuvo nė 
per vieną “colį nuklysta”. O 
kad kasant tą tuijęlį buvo šim* 
tai sveikų ir drūtų darbininkų 
pasmerkta, tai tenai visai nie
kas neprisiminė. JbUW. Va. gu
bernatorius .. WesU. kųri$ oficia- 
liškai' dalyVAyd®- ^iįilmėsė ir 

kaipo, 
aukštų.
butų žindjęį ’-kąą- dėi to tune
lio kils toks didelis'V Skandalas, 
tai jis vargu butų drįsęs daly
vauti. -Jfc 

'"i' '

Tose iškilmei; Rantf akto
riaus bosai pasakojo, kad tune
lio' kasimas buvo j taip smalkiai 
varųmas, jog kaš dieną pasi
varyta po 120 pėįdų. Bet kiek 
ten darbininkų padėjo gyvybę, 
tai nė vienas nieko neprisimi
nė.—S* Bukantas, ; 

. ..... ..... I.I..I*.;--- ..... .< ----- ,- --
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čiai šiam susirinkimui buvo iš- 
anksto apsirūpinę moterų pagel- 
ba, kad socialistai su komunis
tais nepasigriebtų vadovystę;

Tačiau pasirodė,; kad menamo
ji socialistų-komunistų baimė 
neturėjo jokio pagrindo. Nei 
socialistai, nei komunistai, tur
būt, visai nė sapnuote nespna- 
vo apie pasigriebimą vadovys
tės, nors kėli jų dalyvavo su
sirinkime.

Renkant komisiją, tie mena
mi socialistai ir komunistai at
sisakė kandidatuoti. Kiek keb
liau buvo susitarti dėl kelbč- 
tojų. \<andariečiai baisiai bijo, 
kad kalbėtojai savo kalbose ne
kritikuotų Smetonos. Dėl kai*

lėtoj ų buvo daug kalbėta ir gin
čytasi, bet vistiek buvo susi- 
tarta ir nutarta, kad visų sro
vių kalbėtojai kablėtų. Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
vių paminėjimas bus rengiamas 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėj vasario 16 d., 7 vai. 
vakaro. Programa susidės iš 
kalbų ir muzikalio programo.

• j —Reporteris.

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

Tel. Kenwood 5167 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
n’JO 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

kanti*akto

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 Dearborn St,
Kamb. 
Namu

1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310. >

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal' sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS advokatas 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
. Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Cianai 1175.
Namai: 6459 S. RockveB Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 6 
vaL Nedaliomis nuo 10’ iki 12 

3343 South Halbted SL 
Tel. Boulevard 1401

v Phone Canal 6122 ,

Dr. S. Biežis
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd‘ Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedSl. naftai sutarti 
■ Rez. 6681 Sdi California Avenoe 

Telefonas Republic 7868

Te!. Office Wentworth 6336 
Rez. Hvde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
1 Moterų ir vaiku liftu gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietum 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

LAIDOT

Physical Therapy 
and Midwife 

j6630 S* WesteMl 
Ave„ 2nd flbor 
Hemlock 9252

PatarrtaUįu prie 
, gimdymo namuo 

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elettric t re a 
ment ir magne*- 

’ tie blunkets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai,

DIREKTORIAI

EUDEKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GR1SH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockvell St. 
Telephone i Renublic 9723

Pittsburgho lietuviai 
ruošiasi Lietuvos Ne

priklausomybės 
sukaktuvėms

Wfeib d.' ku6]?ų 
!sųryšys buvo sukvietęs Lietu
vių Mokslo Draugystės svetai
nėj Draugijų atstovų susirin
kimų, kad pasitartų apie ren
gimų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjimo vasa
rio 16 d'. Susirinkimas buvo 
skaitlingas; apie pusę dalyvaus 

f jaučių' draugijų atstovų sudarę 
moterys, daugiausia šv. Jurgio 
tautiškos parapijos parapinjon- 
koš.

Atrodo*- jog musų sandarie-

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 Si 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. Tel. Yards 2510

tĄDvGKATAS;’

111 W. VVashington St
Room 737

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

Gyv*. vieta: 6733 Crandon\Ave. 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

VK1U SPECIALISTAI

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. *

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse;

--------- ----- --------—t-........................ ......... ..... ...... ............... .. ...........................................

\ , A. MASALSKIS
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139

..........................  .1. - , ——

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tolifegyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra; parodančia mažiausias klai
dus. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10- iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos 
/ kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v
Phone Boulevard 7589

pigiau

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

~ S. M. SKUDAS
718 West 18th Street . s Phone Monroe 3377

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

J. F. EŲDEIKIS
4605-07 S» Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

■ .z y r -  — . -į ------ - . ..  .   y. ..

. LACHAWICZ ir SŪNUS'
2314 West 23rd Plkce Phopes Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

.-  - ■ 1-1 1— Į- -Į - I Į • • —  ---------------------------------- - - -

X MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone LafayettO 3572

: S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

,, ■ H. it to—hii. iltini*—M*—*— ...fumąiiiii     ti! 11111^11     ui i ■ ii |

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ: IR NAKTJ 
YARds 1741-^1742 

J? F; EŲDEIKIS

Phone Boulevard' 7642

Dr. C. Z. VezeTis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti £7th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas- ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedalioj pagal sutarime 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

IM;T Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 4157 ARCHER AVENUE • 
Telefonas Virginia 0036 i J 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.

, Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
Tel.: Jtiemlock 5524, dieną ir naktį.
Dr.<Jonstance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St.
Res. .

6000. So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 V. Nedėk nuo 10 iki 12 a*, m

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
. 3335 So. Halsted SL 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Teli Yards 1829
- Pritaiko Akinius

Kreivas A kiš 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
: *

8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru
Draugijos Nariai. ____

Al Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefoną* Brnnswic1c 0597

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

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuoK:30-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo* staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. '

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAb

4729 So. Ashland Avė.
, 2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOIHTI ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2' iki 8 po piietv

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo TO' iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

•j.-   —-— .. ...

Ofiso Tel. Dorchestor 5194 
Rez. Tel Drevei 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų. .

Ofisas 6850 Sloney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedl

Ii o mis ir šventadieniais 19—12 
diena.



NAUJIENOS, Chieago. H1

Nuotykis Ispanijoje

There

Joseph Triner Company, Ohicago

lino

Don Kicho

jokio

TEREIKĖJO AŠTUONIASDEŠIMTS PENKIŲ SEKUNDŽIŲ

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
tarė

PETEK PEN

TMĘ

turėsiu iš- 
vėl lietus

arenos
Kova

® A differęnt, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Tryit! r

Išsireikščiau ir 
nenoriu vyro

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

kad ton 
s, man.

DESPAIR 
AND INTO 

■ THE . 
GOOD J 
LAK1DI

esjveuOPB -ro 
njiCK njiCmolS 
%TMiS PAPffCZ

1739 S. Raiste St, 
CANal 8500
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MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

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

matadoras Rapaon Eksi 
vienas artimiausių mu

Skausmų Pačiuose ar Sustirusių 
Muskulų Pralalinimul 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitų Ir tikrą 

. palengvinimą ' j

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųšįes nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit .tele- 

fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI, 
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chieago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

'•"Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir/nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėklriga moti
nai. kuri man pasakė apie Triner’g 
Bitter Vyną.”.

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo. užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų Ir negerumų sąrySy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
s’ Ipnlems apetitams. Galite gauti jo 
viiose vaistinėse,.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

—Aš turiu labai paprastą 
planą. Rytoj telefonuokite 
mano vyrui, kad j rungtynes 
negalite važiuoti, nes nelabai 
gerai tesijaučiate. Laukite ma
nęs viešbučio svečių kamba
ryje. Kol, vyks rungtynės, mes 
turėsime dvi valandas. Aš vis- jaučiausi

—Labai gaila, kad taip 
sitiko,
Oras čia kaltas. Bet tiek kriin 
stis dėliai to neverta: rungty
nės įvyks artimiausiame sek
madienyje.

Per visą savaitę mes darė
me iš anksto numatytas eks
kursijas po miestą, o muzieju
je su didžiausiu atsidėjimu aš 
žiurėjau į įžymiausių meni
ninkų paveikslus. Kristina, 
kuriai, matyti, aš patikau, vi
sur važinėjosi su manim. Ne
trukus aš prisiminiau, kad 
gal butų ne pro šalį susitikti 
tokioje vietoje, kame mažiau 
žmonių tėra. Bet ji atsakė, 
jog tai butų pavojinga, nės ją 
visą laiką vyras sekąs. Todėl

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS 
Genuine Red Ash

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

Aš sustojau puikiausiam^ 
viešbutyje ir, šiek 
tvarkęs, nuvykau 
Galuezą. Tai buvo 
ūgio žmogus su

No Substitute
IFor

FRFSH
MILK •
FLAVOR •

MILK FOUNDATION, Chieatfo

netikėta
5 apsi-

Pavasarį tėvas pareiškė 
man, kad jis esąs mano dar
bu patenkintas, o todėl aš ga
lėsiąs dvi savaites praleisti 
Madride. Esą aš turėsiąs su
stoti pas jo draugą, ispaną 
bankininką. Pastarasis ne tik 
parodysiąs visas miesto įžy
mybes, bet Jr kontroliuosiąs 
mano darbą. Pagal tėvo suda
rytą programą, senjoras Ma- 
teo Galuez turėjo supažindin
ti mane su reikalais vienos 
firmos, kuriai jis atstovavo. 
Aš buvau 23 metų amžiaus. 
Apie Ispaniją aš buvau daug 
skaitęs ir labai troškau ją pa
matyti. Išbudęs miegamajame 
vagone, aš prieš save pama
čiau plikas uolas, kuriose 
akys galėjo pastebėti tik tris 
spalvas: pilką, tamsiai žalią 
ir rusvą. Kada aš pamačiau 
pirmuosius alyvos medžius, 
aukštus su metališku atspind
žiu kiparisus, kada pražibsėjo 
kaimenės bulių, išdidžiai ats
igręžusių nugaromis į bėgan
tį traukinį, tada aš pajutau 
esąs senas kastilijanietis ir 
man pasirodė,, kad už vienos 
rankos mane veda Don žua- 
nas, o už kitos

CHICAGO. — Joe Louis, garsus juodveidis kumštininkas, kuris pereitą penktadienį įvykusiose kumštynėse Chicagos stadione 
išnakino oponentą Charlie Retzlaff į minutę ir 25 sekundes. Kumštynės buvo planuojamos penkiolikai raundų. Išnakintas 
Retzlaff guli ant ringio grindų. Kairėj, teisėjas Phil Collins. 1 7

egalinll dėl vie- 
turinti tą rei-
atsitiktinybei 

ir/antras sek- 
buvo 1 gražiau- §all

—O ne, — atsakė Kristina1, 
—man ten nebus kas veikti. 
IŠ rungtynių aš jokio malonu
mo ineturiu. 
griežčiau, bet 
užgauti.

—Bet ar tai galima, — su- 
šukauyiš, — kad ispanė, taip 
kalbėtų:

—Ir taip, norite su manimi 
vykti?

sus dalykas.
Bet koks reikalas? Viešas 

gedulas? Sukilimas? Kas atsi
tiko? Kaip tik tuo laiku įėjo 
į viešbutį Galuez: • (

—Buliai labai' maži ir jokiu 
budu nebuvo galima gauti di
desnių. Toks dalykas labai 
retai tepasitaiko. Kiek atsi
menu, tai pirmą kartą per 
paskutinius dvidešimt metų.

-—Tai tiesiog baisu, — su 
ašaromis akyse tariau aš.

—Bet kitą sekmadienį rung
tynės tikrai įvyks.

—Bet juk tai bus mano pas
kutinis sekmadienis Ispanijo
je. Pirmadienį aš 
važiuoti. Jeigu ir 
tai viskas žus.

—^Melskite Dievo, 
atsitiktų,—patarė j

Ir aš taip padariau: nuvy
kau į bažnyčią ir meldžiausi, 
kad kitą sekmadienį butų gra
žus oras.

Na, o šeštadienio vakarą — 
vadinasi, rungtynių išvakarė- 
je •— Kristina labai maloniai

Kaip 
savo 
ti? Tiesiog 
sios nuo 
pasamdžiau 
vau į rungtynes. Už prasčiau
sią Vietą aš turėjau sumokėti 
visą krūvą pinigų. Pataikiau 
kaip tik tuo laiku, kada ma
tadoras gracingai lankstėsi 
prieš publiką, o. nuo 
vilko nukautą bulių, 
buvo pasibaigusi.

Vakare aš neturėjau 
noro eiti į atsisveikinimo pie
tus, kuriuos man rengė Galu
ez. Bet, iš kitos pusės, mane 
traukė smalsumas patirti, kas 
iš tiesų įvyko. Kristina nusi
vedė mane. į šalį ir šnabždo
mis į ausį pasakė:

—Tikėkime manim, aš irgi 
baisiai"' nusivylusi.

tiek apsi- 
pas Mateo 
visai mažo 
išblyškusiu 

veidu ir smailia barzdele. Jis 
sutiko mane labai draugiškai, 
bet kalba nesiklijavo, nes jis 
tik kelis prancūziškus žod
žius temokėjo, o aš, nelaimei, 
ispanų kalbos visai nemokė
jau. Iš tos nemalonios būklės 
išgelbėjo jo žmona, kuri pui
kiausiai kalbėjo prancūziš
kai. Tiesą sakant, ji ir šiaip 
buvo puiki ir žavėtina. Su 
kažkokiu susižavėjimu ir en
tuziazmu aš stebėjau Ją jauną 
geltonplaukę ispanę sįi juodo
mis akimis ir patraukiančia 
šypsena. Ji tuoj sudarė pro
gramą, kokias vietas aš turė
siąs pamatyti. Daugiau to: ji 
net pasisiūlė būti mano gidu. 
Aš vos galėjau paslėpti savo 
džiaugsmą.
.—Jus turite susipažinti su 

musų teatrais
Kaip tik šiuo laiku yra vaidi
nami labaųjdomųs veikalai.

—Aš labai norėčiau, — pa
reiškiau aš, — pažiūrėti bulių 
kovos. Nors ir gėda, bet turiu 
prisipažinti, kad dar niekuo
met nesu matęs tų rungtynių.

—Niekuomet? Argi tai tie
sa? — nustebo Kristina. — 
Mano vyras jaunystėje pats 
rungtynėse dalyvaudavo.

—Taip, jaunystėje aš buvau 
didelis rungtynių šalininkas. 
Dažnai pats prieš jaunus bu
lius stodavau. Daug kartų ir 
pasižymėjau. Jūsų laimei, ry
toj įvyks bulių rungtynės. Še-* 
ši^fauni buliai jau paskirti 
toms rungtynėms. Aš paimsiu 
jus su savim ir gausiu pui
kiausią vietą.

—Aš busiu laimingas pra
leisti kelias valandas su ponia 
ir tamsta.

kelias valandas 
Viešbutyje man 
rungtynės dėl 
oro atidedamos 
madieniui. Aš jaučiaus baisiai 
nusivylęs, ir to fakto neslė
piau. Mateo Galuez stengėsi 
mane nuraminti:

THE 
tunnel! 
GOSH I
TMEY 

tERTAlNLY
MAVE 

OAIKIED y 
GROUND,'

Aš vaikščiojau sodo alejo 
mis ir stebėjau 
paminklus. Kuriam laikui su 
stojau aikštėje, kame buvo čio 
daug žmonių susirinkę. Mad-j rungtynių nebusią 
ridas darė nepaprastai gerą 
įspūdį. Tačiau galvojau aš ne 
apie miesto gražumą,'— į gal
vą man lindo vis Kristina ir 
bulių rungtynės. * Vaizdavosi 
man arena ir pusiasvyros ne
tekusi minia.

Kitą dieną įvyko 
permaina, — dangus 
niaukė ir pradėjo lyt 

be sustoj 
pranešė, 
nepalankaus 
kitam sek-

SVETAINE DEL RENDOS
PATOGI DĖL VISOKIU PARENGIMU- 

Vestuvėms, šokiams parems, bunco ir įvairiems vakarėliams.
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai;

WEST SIDE HOTEL
, WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal »585

DEL GERIAUSIŲ ANGLIŲ IR KOKSO 
Telefonuokit šiai atsakomingai įstaigai 

PROSPECT 3400 
WESTERN COAL and SUPPLY COMPANY 

4916 So. Western Avenue
J. MOŠCIPAN, prez. 

Patarimus dėl kuro suteikiame be jokio atlyginimo arba obligaeiju.

Bet
1 a ras
sų draugų, pasakė man, kad 
pirmą bulių jis aukosiąs man. 
Tad iš mano pusės butų bu- 

didžiaųsias įžeidimas, jei
gu aŠ nebūčiau dalyvavusi 
rungtynėse. Aš neturėjau jo
kios progos apie įvykusią 
permainą tamstai pranešti. 
Kokiu budu aš' galiu visa čai 
išlyginti?

Kitą dieną aš išvažiavau. 
Meilei aš paaukojau savo 
smagumą ir nepasinaudojau 
nei vienu nei kitu. Aš; prisie
kiau sau niekuomet daugiau 

Šį kartą | dčl moterų nesiaukoti. Bet gal 
nėra reikalo pridurti, kad tą 
priesaiką sulaužiau.

-— Verte K,

Oood Hou«eke«pl
Sjį,. • Bureąu v

iŠ apkslo ji 
i tos susitarti, 
!kalą palikti 
Čia prisiartino 
madienis. Tai

ma- šia diena, kokią' man kada 
Inors teko matyti. Dangus mė- 

iki lynavo. Niekur jokio .debesė
lio. Apie trečią valandą po 
pietų aš jau buvau besiren- 

puikiausius giąs vykti pas ponus Galuezus. 
Bet kaip tik tuo laiku viešbu- 

prievtrizda pranešė, kad 
Koks bai-

__ Tai bus mah labai 
•f

lonu . ' -
—Na, gerai. Vadinasi 

rytojaus

ką jau iš ankšto sutvarkiau.
Ką aš galėjau atsakyti?Ne

galėjau gi aš jai pasakyti 
maždaug taip: labai atsipra- 

bet rytoj aš esu labiau 
linkęs rungtynių žiūrėti. Tai ves 
butų nepakenčiamas dalykas 
Suprantama, moteris nugalė
jo, Aš- spausdamas jos ranku
tę tariau:

—Laliai malonu, Kristina 
Vadinasi, iki rytojaus. \

Aš padariau 
pe padaryti.

—Aš labai apgailestauju,— 
atsake per telefoną Galtie^,— 
kad jus negalite važiuoti. Die
na tikrai ideališkai l _ 
ir rungtynes bus nepaprastai 
įdomios.

Lygiai penktą valandą aš 
buvau svečių kambaryje. Jau 
artinosi ir šešta valanda, o 
Kristinos niekur nesimatė. Ne
galėdamas iš apmaudo susi
valdyti, aš paskambinau į/na
mus. Tarnas atsake:

—Ponia drauge su ponu iš
važiavo rungtynių žiūrėti.

Nejaugi ji susitarė su 
vyru man triuką įškirs- 

negalėdamas dva- 
įlūžimo atgauti, aš 

taksį ir nuvažia-

lyjįjjjjjlįjĮjįįįį
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Jeigu reikalauju pinigu ant 1’irmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 3^rd Street
TELEFONAS: YARds\2790 arba 2791.
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VARŽYTINĖS DeL JAUNIMO

v “Lietuvos Aidas”’ įdėjo laišką, rašytą prof. Pr. Do- 
vidaičio, stambaus krikščionių demokratų Šulo”, yienos 
gimnazijos kapelionui. Tame laiške p. Dovydaitis bara 
kapelioną, kad jisai gimnazijoje neremia katalikiškos 
moksleivių ■ organizacijos “ateitininkų”.

“Aš jau seniai žinojau”, rašo tas krik-demų’ va
das, “kad Tamsta ne tik kad’ nesirupini ateitinin
kais ir jiems nepadedi, bet kaikuomet ir atėjusius 
jų reikalams aukų prašyti pro duris varai.” 
Už tokį nepalankumą “ateitininkams” laiško auto

rius skelbia .'kapelionui “karą” ir tiesiog grąsina: 
“Tamstos vyresnybei visur ir visuomet j akis sakysiu 
Tamstą esant netinkamą kapelioną”. Ypač jisai netin
kąs būti kapelionu tokioje vietoje, kaip tas miestas, 
“kame nuo seniai yra vietos inteligentijai įsigalėjusi 
ateistiška dvasia bei nuotaika”.

Kapelionu vadina Lietuvoje s kunigą, kuris mokyk
loje dėsto religiją.

Iš Dovydaičio laiško matome, kaip klerikalų parti
ja stengiasi kontroliuoti tokius kunigus, versdama juos 
kovoti su “ateistiška dvasia” ir remti klerikalines orga
nizacijas. Per kapelionus klerikalai stengiasi paimti sa
vo kontrolėn ypač Lietuvos besimokinančią jaunuome
nę # ’

Lietuvos tautininkams tai nepatinka, kadangi jie 
patys nori jaunimą valdyti. Šituo tikslu yra visame 
krašte organizuęj^ni “jaunalietuviai”, kuriems valdžia 
teikia visokeriopą ^paraiųį įr pagelbą. '> ***

Tuo tarpu kitos srovės ne tik negauna paramos, 
bet da yra slopinamos.

Tautininkų propagandai jaunuomenėje naudojama 
valstybės iž.das, į kurį deda mokesčius visi žmonės. Kle
rikalizmas irgiiaikosi žmonių mokesčiais, ries valstybė 
moka algas kunigams.

Šitokiai neteisingai padėčiai negalima pritarti. Ku
nigų ir valdančiosios partijos privilegijos turėtų būti 
panaikintos.

Lietuvoje turi būt atsteigta demokratija, kurioje 
visos visuomenėj srovės turėtų lygias teises.

gfg buvo atkreiptas prieš milži
nišką darbininką daugumą ir 
prieš revoliucinę jos valdžią. 
Taigi jisai buvo priešingas re
voliucijai.

Ir to jų žygio pasėkos buvo, 
iš tiesų, kontr-revoliucinės, nes, 
Viena, “spartakiečią0 pučas iš
šaukė kruviną kovą darbininkų 
klasės viduje — tuo laiku, ka
da darbininkams kuo labiausia 
reikėjo laikytis išvien; antra, 
suirute, kurią pagimdė ta vidų-* 
jinė kova tarpe darbininkų, pa
sinaudojo buvusieji kaizerio ar
mijos karininkai. > z

Jau besibaigiant tam “spar- 
takiečių“ (komunistų) išprovo
kuotam civiliam karui Vokieti
jos darbininkų klasėje,, armijos 
karininkai nugalabijo Lieb- 
knechtą ir Luxemburgienę (ku
ri, reikia pasakyti, sukilimui 
nepritarė); o paskui, įsidrąsinę, 
jie bandė nuversti pačią val
džią ir padarė sukilimą, kuris 
yra žinomas, kaipo “Kapp’o pu
čas”. Karininkai tikėjosi, kad 
tie elementai, kurie ėjo paskui 
“spartakiečius“, prisidės prie 
jų ir tuomet valdžia, nebeatsi- 
laikys. '

šis karininkų sukilimas, iš 
tikro, buvo taip pavojingas, 
kad valdžia buvo priversta bėg
ti iš Berlyno (todėl ir Vokieti
jos Steigiamasis Seimas buvo 
sušauktas ne Berlyne,, bet Wei- 
mare). Tik visuotinas streikas 
tuomet išgelbėjo respubliką.

Antra nelemta to “Spartakie 
čių“ žygio pasekmė buvo ta, 
kad rinkimuose į St. Seimą ne
buvo sutikimo tarpe darbinin
kų. “Spartakiečiai“ (komunis
tai), pralaimėję sukilime, nuta
rė dagi visai nedalyvauti rin
kimuose ir paskelbė boikotą St. 
Seimui. To viso rezultate bur

rną Steigiamam Seime. Aišku, 
kad toks seimas negalėjo steig
ti socialistinę tvarką Vokietijo
je.

Taigi spartakiečlai-komuąis- 
tai, pakeldami ginklą prieš dar
bininkų valdžią, išgelbėjo Vo
kietijos buržuaziją. To ne ga
na. žaizdai, kurią jie savo “pu
ču“ padarę revoliucijai* jie ne
davė ir toliaus užgyti, bet nuo- 
lątos stengėsi ją vis labiau pa- 

1 gilinti, darydami naujus “pu
čus“, keldami ' riaušes gatvėse 
ir darbininkų mitinguose, šitą 
komunistų taktiką toliaus pra
dėjo pamėgdžioti kiti: atsirado 
Hitlerisį su savo ginkluotomis 
gaujomis. O komunistai, galų 
gale, ir su hitlerininkais susi
dėjo, ir respublika nebeturėjo 
dauginus pąjėgų gintis. Perga
lėjo fašizmas.

Komunistų smurtas prieš dar
bininkų klasės daugumą tokiu 
budu paruošė dirvą fašistų 
pergalei Vokietijoje.

Jeigu “Laisvė“ neužginčija 
paduotų' “Naujienose“ faktų 
apie “spartakiečių”-komunistų 
taktiką, tai ji turi pripažinti, 
kad ta taktika buvo prieš-dar- 
bininkiška ir kontr-revoliueinė. 
Todėl per 16 metų ji savo skai
tytojus klaidino, sakydama, 
kad komunistei Vokietijoje ko
voja už darbininkų “paliuosa- 
vimą“. jjie kovojo už darbinin
kų pavergimų; tik jie apsiriko, 
tikėdamiesi patys patapti dik
tatoriais. Diktatorium paliko 
Hitleris!

šita skaudi lekcija turėtų pa
mokinti visus, kad mažuma ne
privalo kovoti su ginklais ran
kos- prieš daugumą. Keliąs į
geresnę darbinjnkų. ateitį eina 
ne per diktatūrą,' bet per demo-

žuazines partijos gavo diaugu- kratiją.

Ar Rusija jau pasivijo
n '•

i. (Specialę korespondencija iš SSSR)
Savo laiku SSSR Vyriausybę pramonei kvalifikuotų ir bepd- 

susimete visą kraštą ihdustri- ■ rai trūksta darbe nusimanančių 
jalizuoti. Iš žemės ūkio krašto į kadrų. Jų labai trūksta. Nepąi- 
užsimota padaryti stambios ■ sant dedamų didžiausių pa-
pramonės kraštą. Prasidėjo stangų, jų taip greit negali at-
stambios 
šios pramones įmonėms vieta kad prieš karą carų RusįjS tu- 
daugiausiai parinkta, išeinant j

pramonės

BUSIANTI AMNESTIJA 
LIETUVOJE?

“Vilniaus žodis“ rašo:
- “Lenką spauda šiomis die
nomis pranešė žinią, kad 
Nepriklausomoj Lietuvoj ren
giama politiniams nusikaltė
liams amnestija. Ji busianti 
paskelbta 1936 m. vasario 16 
d.,' Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 18 metą su
kaktuvių proga.“
Lenkijos amnestija buvo pa

skelbta, tai kodėl ji negali būti 
paskelbta ir Lietuvoje? Bet 
Lietuvos laikraščiuose kolkas 
apie tai nieko negirdeti.

PAMINKLAS DARIUI IR 
GIRĖNUI SOLDINE'

“L. Aidas“ praneša, kad Da- 
riat$ ir Girėno žuvimo vietoje, 
Soldine, paminklas jau pasta
tytas. Jį statė firma Riek, itf 
Co, Paminklo projektą pagami
no Lietuvos architektorjus inž. 
Landsbergis. Jisai išvažiavo ap
žiūrėti atliktus darbus. Liet. 
Aęro Klubas spręs, kada pa
minklas turi būt atidengtas.

“SPARTAKIEČIŲ” SUKI
LIMO LEKCIJA

“Laisvė“ pripažįsta, kad. tai, 
kas “Naujienose” buvo rašyta

apie Vokietijos “spartakiečią“ 
sukilimą 1919' m., yra tiesa. Ji, 
girdi, pati visuomet taip
“N.“ Red.) apie tai kalbėdavu
si. t Gerai. Pažiūrėsime? ką gi 
“Naujienos” apie tą sukilimą 
rašė? štai ką;

“Milžiniška darbininką dau
guma priklausė dviem social
demokratą partijom, ir iš tų 
dviejų partiją atstovų buvo 
sudaryta laikina revoliucinė 
valdžia, kuri vadinosi Liau
dies įgaliotinių Valdžia’. Tai- 

f gi valdžia buvo grynai dar
bininkiška.

“Ir prieš šitą valdžią ‘spar- 
takiečiai’ pakele ginklą, pa
kreipdami >savo pusėn dalį 
kareivių, tik-ką grįžusių iš 
karo fronto.“
Jeigu “Laisvė“ šitų faktų 

neužginčija, tai ji, turi pripa
žinti, kad “spartakiečią“ suki
limas buvo prieš-darbininkiš- 
ka». Mažiukė “spartakiečią“ 
(jie vėliau pasivadino “komu
nistais”) frakcija sukilo prieš 
milžiniškos darbininkų daugu
mos vadžią, norėdama kareivių 
durtuvais padiktuoti tai darbi
ninkų daugumai savo valią!

Aišku taip pat, kad tas 
“spartakiečią0 sukilimas buvo 
savo esme kontr-revoliucinis. 
Nesvarbu, kad patys “sparta- 
kiečiai“ galėjo įsivaizduoti, jo- 
gei jie esą “revoliucingesni” už 
tuos darbininkus, kurie rėmė 
laikinąją valdžią, žmonės yra 
vertinami ne pagal tai; ką jie 
mano apie save, bet pagal tai, 
ką jie daro. “Spartakiečią” žy-

ia krašto strateginių apsigyni
mo reikalų. Jos daug statyta 
toliau, nuo sienų ir .tenais, kur 
iki širil visai jos nebuvo, kaip 
antai, Sibire, kur galėtų būti 
visai savistoviai įvairiais reika
lais aprūpinta tenais esanti 
ypatingoji armija. '

Prasidėjo stangų, jų taip greit negali at- 
statyba. sirasti. Juk nereikia užmiršti, 

rėjo 63%/bemokslių žmonių.

Visokiomis priemonėmis su
siaurinant žmohių pragyvenimo 
lygį, pagaliauš, atsiekta, kad 
iš 17% pašokta iki 23% visų 
gyventojų pramonei, kurie da
bar dirba, arba -miestuose gy
vena. Bet vis dėlto, toli gražu, 
kad jau SSSR galėtų vadintis 
pramonės kraštu. Štai, Danija 
skaitosi žemės ūkio kraštu, bet
gi čia 44% visų gyventojų min
ta iš pramonės. Kas svarbiau
sia, tši kad SSSR vis dar ne
gali sutvarkyti tavo transpor
tą. Gelžkelių tinklas yra labai 
mažutis. Tuo reikalu paduodu 
palyginamąją statistikos lente
lę, iš kurios bus matyti, kaip 
SSSR šioje. srityje yra atsili-
kusi. >

Mažai geležinkelių
Gelžkelių tuksiančiai gyven

tojų tenka kliometrų: Belgijo
je — 169,9, Lenkijoje — 54, 
Latvijoje —.43, Lietuvoje — 
27, o SSSR — tik 3,7. Koks 
gelžkelių tinklas pas jus; šiau
rės Amerikoje, aš čia po ranka 
davinių neturiu. Panaudojimas 
jurų skaitant milijonui gyven
tojų tūkstančiais bruto tonų 
rasim, kad ir labai , mažutis. 
Vokietijoje -— 65.000, Latvijo-
j e — 1.050.000, Lietuvoj — 
2000 ir SSSR — 1800.

Bet kas svarbiausia, Jkad
SSSR neturi reikiamų stambei

Dabar ir dar SSSR šiame atsi-
■ . ' I

tikime kitų valstybių nespėjo
pavyti, štai pas jus Š. Ameri
koje vienam šimtui tenka} įvai
rias mokyklas belankančių mo
ksleivių ;21, | Danijoje — 17%, 
Lietuvoje -—^12%, Lenkijoje — 
.11%,1 Latvijoje — 11% ir

dirbtą taip, kaip dirba Stacha- 
nOvas. Jis darbo* herojus. Kas 
daugiau uždirba, kas švariau 
dirba, tam daugiau ir mokama. 
SSSR dabar visur moka nuo 
akordo. Dėka tos rėkiamos, sa
koma, kad kai kur darbo pro- 
duktingumas pakilęs 9%, bet 
reikia žinoti, kokia varoma pa
šėlusi agitacija! Ir iki šiol ne
keliama klausimas, kaip tie 
darbo tempai veikią darbininkų 
sveikatą, jų psichiką! ,

žemes ūkyje liūdniau
> ; Jei dar šiaip taip pramonė 
pradeda tvarkytis, tai žemės 
ūkyje yra liūdniau, čia darbo 
tempai, jo produktingumas dar 
silpniau išvystyti. Javų derlius 
ir nepavydėtinas, štai statisti
kos pavyzdžiai. Nilo. ha. žemės 
gaunama kvint rugių Švedijoje 
—>■ 18,4, Vokietijoje 17,1, 
Latvijoje —- 11,5, Lietuvoje — 
11,1 ir SSSR — 7,5. Avižų: 
Dapijoje — 26, Lenkijoje — 
11, Latvijoje — 10,5, Lietuvo
je — 10,4 ir SSSR — 8,1. Koks 
derlius pas jus Š. Amerikoje, 
man neteko paįlrti. Kaip ma
tot, net europiejiški tempai čia 
neišvystyti, spėju, kad iki Š. 
Amerikos tempų dar toli.- Bet 
ir žemės ūkio darbe jau SSSR 
turi savo herojus. Viename 
laiške rašiau, kad viena ūki
ninkė, kuri pati išaugino kar
vę ir ją taip gerai užlaikė, kad 
ta karvė davė per metus 7000 
litrų pieno. Kadangi tai' rekor
dinis skaičius, tai vyriausybė 
tą ūkininkę apdovanojo Leni
no aukščiausiu ordenu. Pas jus 
š. Amerikoje vidutiniai veisli
nės karvės per metus duoda 
8000 litrų pieno, Europoje net 
kai kur pasiekta iki 10,000 lit
rų pieno.

“PenkŠimtis” Ukrainoje
Dabar prasidėjo Ukrainoje 

taip vadinamų penkių šimtų 
judėjimas. Mat, viename koL 
choze Mc Demčenka surinko 
nuo viepo * Ha žemės 500 cent- 
.nerią,runkelių.;,.. Jp^ 
draugėIgnątęnko ir j. tiek pat 
cukrinių runkelių gavo. Ka
dangi tai f gautas aukščiausias 
runkeŲų skaičius, tai šios kol- 
chozninkes ir apdovanotos Le
nino ordenu ir net į Maskvą 
buvo iššauktos ir čia pat joms 
prie krūtinių tie ordenai pri
segti. . ■

Prieš karą toj pačioje Uk
rainoje vidutinis cukrinių run-

SSSR — 9%. O pramonė ypač 
yra reikalinga gerų patyrusių, 
kvalifikuotų darbininkų, Čia su 
neišprusintais > darbininkais toli 
nevažiuosi.

Dėlto dabar visai supranta
mas tas didelis SSSR propagan
dos varymas, kaip čia darbo 
kvalifikaciją ir jq tempus padi
dinus. į

štai smulkmena,
bet ryški. Buvo kariuomenės 
dideli manevrai. Suprantama, 
kad kareiviai^ buvo naujutėliais 
iš dirbtuvių ||k-ką paimtais ba
tais apauti iį/. vienos dienos 
netruko, . kar žymus kareivių 
procentas liko be kulnų ir be 
podų... Yra kuo rūpintis!

Stachanovo judėjimas
Aišku dėlko dabar sukeltas 

toks didelis triukšmas dėl taip 
vadinamo Stachanovo judėjimo. 
Mat, Stachanovas, angliakasys' 
darbininkas, per šešias valan
das kuju (molotkom) < priskal
dė 102 topas anglių. Tai buvo 
rugpiučio 0 d. ir $tai iki šiai 
dienai to niekas negali pamirš
ti. Stachanovas gauna dovanas, 
su juo eina daug kas lenkty- 
niuotis, kad dar daugiau ang
lių prikastų. Visokiomis rekla
moj priemonėmis kalbama^apie
Stachanovo* judėjimą; mat, su
daryta taip, kad visose dirbtu
vėse ir prie visokio darbo visi

700 centnerių. Ir dabar po ka- kuri viena diena daug metrų 
medžiagos spėjusi išausti.

Viename iš tų darbo didvy
rių (stachanovų) suvažiavimo 
lapkričio 16 dieną vienas da 
lyvlų štai kaip pasakė, dėlko 
visi darbininkai taip pradėjo

ro Europos valstybėse penki 
šimtai centnerių suvisu nesi
skaito daug. Kai kur surenka-

kelių derlius nuo Ha skaitėsi

ma net per tukstantų centne
rių.

O,< matytumėt koks . triukš
mas sukeltas dėl tų- dviejų 
darbo herojinių! Jos draugės, 
ją pagelblninkės gavo ir orde- 
■nus, berods, tik darbo vėliava 
— (zname friMa) taip tos do
vanos vadinamos.

Šu DemČenko net pats Sta
linas kalbėjosi. DemČenkos žod
žiai galvatrūkčiais tuoj buvo 
įkalbėti į gramofono polkštelę 
ir per veik visas ’ radio stotis 
transliuojami. M. DemČenkos 
pasikalbėjimas su saviškiais iš 
Maskvos telefonu ir per radio 
buvo perduotas.

’ Kijevo radio stotis lapkričio 
14 d. 8 valandą ryto, o vėliau 
ir Kursko (visur imu Maskvos 
laiką) pranešė, kad visi kaimai 
savo darbo herojinės laukte 
laukia ir iš ,.. džiaugsmo net 
kiaulę paskerdė, tai, girdi, bu
sianti negirdėta puota. Ir ži
noma, tai vis Stalino dėka jų 
kaiminka apdovanota Lenino 
ordeha, nes tik vienas Stalinas 
žino ką jis daro. Lapkričio 15 
d. 23 vai. 30 min. Maskvos 
radio stotis pranešė, kaip iš
kilmingai DemČenko Kijevo 
gelžkelio stotyje'buvo sutikta, 
čia tyčia tiksliai paduodu ra
dio stočių pranešimų valandas, 
kad Stalino visur esantieji 
agentai galėtų orientuotis ma
no geografine padėtimi, čia, 
girdi, ją patikę net čekų dar
bininkų atstovai. Nešinau, koks 
įspūdis pasiliko pas čekus dar
bininkus, bet čekuose nuo vie
no ha Žemės vidutiniai suima 
800 centnerių cukrinių runkc- 
iių.\ '.. . ■ '•

Tai dabar prasidėjo taip va
dinamas penkšimtis (petisot* 
nik) judėjimas.

Jis . pučiamas visais galimais 
budais. Su Dęmčenko kai kas 
pasiryžo lenktyniuoti, žada nęt 
septinis Rimtute cukrinių rnm 
skeliu/centnerių nąą vieno ha 
žemes gauti. Pati DemČenko, 
išvažiuodama iŠ Maskvos, i> 
Stalinui pažadėjo sekančiais 
metais bent šėšis šimtus cuk
rinių runkelių centnerių gau- 
ti.

Vinogradovos “heroizmas”
. Tekstilės darbo srityje ir sa

vo herojai jau gimė, čia gar
binama Marija Vinogradoya,

savo tempus vystyti: — Ro< 
dos, tai prastas daiktas, dėlko 
taip sekasi mums dirbti, o tai 
dėlto, kad dirbant apie tave, 
didysis Staline, galvojame — 
štai musų pasisekimo paslap
tis ! (Mėginau žodis žodih tą 
prisipažinimą perduoti). (Sta
lino agentams patariu4 nusta
tyti kur tai buvo ir kurioje 
salėje, tai turėsit progos pa
tirti manekenais buvus).

šia proga turiu pridurti, kad 
tame susirinkime kas kelintas 
žodis tai vis buvo šaukimą — 
Lai gyvuoja Stalinas (Da zdra- 
stvujet Stalin). , Na, žinoma 
šauksmai ura, o rimtų kalbų 
veik nebūta. Išnešta ilga rezo
liucija, kurioje raginama vi
siems sekti darbo herojus ir 
būti Stalinui paklusniais.

Klausai tų kalbų ir galvoji, 
kur dingo ta partija, kuri Sta
liną į vyrus iškėlė? Nejau 'Sta
linas gimė viršžmogiu ir ste
bukladariu, o viskas kita tai 
niekiai? Net čia kalbame su
sirinkime vienas kalbėtoju taip 
ir pasakė: ir dabar, girdi, ga
limi stebuklai, jau Stalino dar 
bai mums atrodo stebuklu!

Tai mat, kad vis dėlto ne
žiūrint visų priemonių, darbin
gumas ir našumas SSSR dar 
nėra reikiamoje aukštumoje. 
Suprantama, dėlko. Reikalin 
gas, mokslas, švietimas ir tik
ras darbininkų supratimas kam 
jie dirba; bet jei dirbdami gal
voja apie didįjį Staliną ir tik 
dėlto1 savo darbo tempus išvy
sto, tai tokio darbininko snie
gena nėra dar suvirškinę so
cializmo. Socializmo įgyvendini
mas galimas tik tarp kultūrin
gos bedri jos, tik tam tikrą ap 
švietos laipsnį pasiekusios. O 

rktiomet kalama į galvas, kad 
tik 'dėka Stalinė ^enialingumo 
darbininkų gerove pasiekta ar
ba jos siekiama, tai dar nėra 
socializmo įgyvendinimas, tai 
yra tik savo rųšies demogogi- 
ja.

Įsakaitis-gelžkelietis. •

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

“šįmet automobiliai užmuš 32,000 žmonių.” Važiuok atsargiai, nes tarp jų ga-
■i Ii būti ir tu.
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Irene Maukus, se- 
Vytaut Kuprevičius, 

and lašt bt/t nol

poet Kipling will be 
dėspite his 

“For to Admire 
he gavę voicc to

try to hide that truth 
enemies of the Ame-, 
a menace to this na-

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI 
■ KANTAI. VISO APIE 3C0 ARTISTŲ.

“I sce
1 ’ear
J spy
The officers and ladies walk.
I thinks about the things that was 
an* leaas an’ looks aerost the 
*1*111 spite of all the crovvded ;
Thete's no o»ne left alive būt

Some were early, sfoftie were late 
^aturday, Jan. 11, irt arriving at the 
K R LEAP YEAR SHUFFLE in the 
Vienna Suite of the Dismarck Hotel, 
būt whether early or late, all joined 
in the merrimenf “taute de Sttite”.

The atmosphere way z gay, the 
cjowd was friendly, the orchestra 
was excellęnt. Lee Stone 'was .show- 
ered with requcsts 
play this and that 
(of cotirsefr that ‘

made thorough and, complete. For 
the American people, who pay, for 
waw in work and money, in blood 
and tears, should 
truth about 
World war.

Those who 
are the real 
rican people, 
tian apd to the worldMan, Prince

The Nigger
Quiz 

The Pin-ball 
Rudyard Kipling

Not to be Broken
These Dates:
Every Wednesday and Fri- 

day at 8:00 P. M. Neff’s, West- 
side.' Rehearsals.

Feb. 9, Sokol Hali, 2345 So. 
Kedzie avenue. Grand op-ry 
“CAVALLERIA RUSTICANA“. 
Tickets: 75c. $1.00 (Reserved) 
The 75

Poet of imperialism and also of 
hufhahity, coiner of the phtase, 
“The White Man’s Burdcn," Rud
yard Kipling tadead. For him “The 
tumult and the battta have end-

We numinate for “Pir 
myn’s?

Helen 
a time 
terrible 
Crossing

“Pirmyn’s” appearance at 
the evening of the Chicagd 
Lithuanian Sbciety waš a suc- 
cess. in every way. The “Viva” 
extract from “Cavalleria Rus- 
tieana” with j'oaring suecess. 
So roaring, that plaster fell 
from the ceiling, when the 
crowd began yelling back “Vi- 
va” at the chorus and Mr. Ro
manas, the soloist. - ■

Altho , this demonstration of 
enthusiasm seems to be a fair 
indication that on Feb. 9th the 
Sokol Hali will be packed, Mil
da Baronas comes forward with 
a ^discovery of a way of dispos- 
ing of tickets that guarantees 
the suecess. . <L. .

At the Evening she danced 
a dance and said many sweet 
things. She danced a dance and 
said many sweet things twičė. 
She" danced a dance and said

Famous Lašt Words
So you’re going to give “Ca

valleria Rusticana”? So what?
Mr. Stepliens, dld you tell 

my daughter she had to have 
a new gown for the stage?t

“Yeah, I did."
My mama toki me I should-

On January 11, a handful 
of North Side parents gathered 
to revive the once great ‘BĮ- 
jun^Hs’. The attempt to bring 
the group to llfe met with 
cess. The first rehearsal 
scheduled for January 18.

Came the eventful day, 
the rehearsal began with 
introduetion of otfr new teach- 
er, Miss V. čepukas. The fe* 
hearsal progressed, as all re- 
hearsals do. The ii^termission 
ended the' singing and brought 
the geniai Mr. A. Vaivada to 
light. He is our Lithuanian 
Language teacher. He told us, 
a few funny stoties and then 
tested our 
Lithuanian 
jrought to 
hearsal.

All of this was followed by 
the eleetion of officers. Thiž 
consisted of heated campagn- 
ing by the nominees. Those 
surying arei Alfein Smolelis, 
president; Evelyn 'beteška, vico* 
president 
cretary; 
treasurer.
least, Aldona Mitchell, the Ser- 
geant at Arms ot “bouncer“. 
The meeting ended with dis- 
cussion of plans for the future.

The riext reheatsal is sched 
uled for ‘ Saturday, Jan. 25th, 
at 2 P. M. Come one, come all 
to the Almira Simons Hali, at 
1640 Hancock 8t Al.

Born in India, dwellihg in va
rtaus parts of the far-flung British 
einpire, Kipling made himself the 
poet ot imperialism fn “The Seven 
Seas” and “The Five Nations.” He 
replaced the insular patriotism of 
eariier English poets wlth the larg- 
er conception of tho Ariglo-Saxon’s 
place and funetion in the vvorld. 
He helped give the British their 
imperini self-consctausness.

Būt Kipling is also the poet of 
humanity, the lauder of the inten- 
sity of man’s toli, of his courag- 
eous defiance of the elementą, of 
his miraculous achieVements. Hor- 
ror in “The Mark of the Beast,“ 
pathos of childhood in “lite Story 
of Muhammad Din”, tave irt “Wilh- 
out Benefit of Clergy”, humor in 
“My Lord the Elephant”, satiric 
comedy in “Cupid’s Artoms”, human 
endurance in “The Day’s Work”, 
a n ima 1 life in “The Jungta Books”, 
and in the “Songs from Books” the 
essential oneness 
these etamenfs 
tastingly into 
ttan.

As a human 
longest remembered 
imperialism. Ii 
and for ta See 
the human inarticulrttefless of the 
mass of mankind- in through the 
waif’s

:he- profession,” 
James McLucky, 
particular oęca- 
times ended the 

music hall business, I made good 
moncy by my impersonations.”

can mark down 
item among it 

records and feats. 
boasts of a mem-

Wherever a skirt is involved, no 
matter what kind of a body it may 
cover, mest men are hopeless suck- 
ars, irresistibly lured by any sug- 
gestion of the cternally feminine. 
So undisceming are many men that 
a clever malė, skilfulfy masquerad- 
ing as a young, atĮtraCtive v/oman, 
will draw them on, make fools of 
them, and empty the pockets, even 
of a canny Scotchman.

When Albert Moreland, stout, 
middle-aged Insurance agent of 
Glasgow, saw ’ a stander, fashion- 
ably-dressed young person with 
ash-blonde curls, drop a pair of 
svoman’s gtaves, he gallantly pick- 
ed them-up. Dinner for two, plenty 
Of brandy, a drowsj< business man, 
awakening Avith the feeling of 
someone going through his pock- 
ets; a yell, a hard blow on his 
chin, the praprietor peėling off the 
ash-blonde curls, and revealing a 
dark shingled head.

“A man!” gasped Moreland, dum- 
founded and chagrincd. “You cer- 
tainly took me in!”

“Of course! I’m the best female 
impersonator in 
exclaimed young 
unhicky on this 
sion. “Until hard

Laziitess Supreme
PIRMYN 

one more 
claims for 
The chorus 
ber who doesn't care to šit 
down, because he has to get 
up again anyway.

How often do you or your child- 
ren put a coin into the nearest 
pin-ball machine to watch the 
marble roll out, buffip against the 
pins, and then fall into one of the 
many tiumbered hotas? Whe* you 
play this machine, called a “harm- 
less game of skili” by John A. Sum- 
ner, militant vice-cttisader, you’re 
doing your bit to pilė up $5,000,000 
a day for AmeriCa’s super-racket- 
6erS. If yotl imagine you really 
have a chance to wln, you’re the 
prize “dumb-bell” of 1936.

When you put in a niekei, you 
have three chances irt five, accord- 
ing to the law of averages, ta 
make 3,000 points, whieh give yotl 
a tiekei representing 
of a 
units, 
With 
room

If. you should be lucky enough 
to beat the law of averages and 
make 
of a 
play 
could 
lar. At that rate, you would have 
ta pay $2,000 for a radio, and $3,- 
400 for a three-piece bedroom sėt.

$2,000 for a radio — $3,400 fot 
a three-piece bedroom sėt! 
that a bit high?

“A bit high?” you ėxclaim. 
that’s robbery!”

ftabbery is cx«ctly what 
with this difference—-the ptayer of 
the pin-ball* game seeks out the 
thief and hands over to him the 
money which the ordinary “stick- 
up” man mušt take at the pistol’s 
point. x
. The player of the pin-ball game 
says to the racketeer, “Pluck me, 
mistar. I likę it!”

at six (after somęwhat of a 
Jlight before), travel by Street 
car to Washington and Craw- 
ford, wade thrtt snow, ptac- 
tice for an hour and then 
sing nver WCBD at 9:30. ‘

, ■ »

Milda Baronas, who put to 
shame for Ali time all imita- 
dors with “II Baccio“ at the 
Card Parfy of January ^2, 
although she shbuld not have 
'fbrgothen' the atoųiizer and to 
gargle her throath before 
chuting the scales.

AĮ.L THOSE, who Wednes- 
day braved Twenty Below and 
showed up at Neff’s.

group, hut Mr. Woldrich dld 
not perfortti tt great fonlish- 
ness when before his depąr- 
•hurė from dhe mMst of the 
llving he remembered, those 
that in a. measute may have 
added to niake his life a bit 
more pleasant.

We*ve often wondered whd 
will be the first o four Lithua
nian friends to follow Mr. 
Goldrich.

‘Round.?’ melody, which Mr. Stone 
(and bis Pebbles“, someono 
said), did play with captivating 
rhytfam.

Ahd “who all” was there? All 
the K R’s and their many friends, 
būt you better come ’n' see for 
ybūrself hext time ’eause it’s a 
truly niče črowd.

For the successf of this eleventh 
annual K R dance, credit is due 
the Committee Chairman, Miss Al
dona YtiŠkaj Her co-ęhairman, Miss 
Marie Slaters; and her aidės, the 
MissOs Helen BĮ au želi s apd Bernice 
Malda 
ris, who kindly assisted that 
ning in receiving the guests,

Tftus the start of the eleventh 
year, — the New Decade — in K R 
history. So happily begun, it should 
be a year ffltad wlth many othcr 
happy and v/orthwhile events. We 
shall

Is Senator Carter GlaSs of Vir- 
ginia the nigger in the munitions 
quiz? Why does Glass, geeretary of 
Ihe treasury under Wils<Mų pottnd 
bis knttckles raw in condcmtllng 
Serrators Nye and Clark as they 
eonduet the investigatfon 'Of Ame- 
rica’s entry into the World War? 
Is the fiery -Virginian merely be- 
ing tayal to his old chief, covering 
Up his own traeks as Uncle Sam’s 
paymaster, or throwihg out a 
smokenscrecn to protect sinister 
groups that profit hugely by war?

>Vhy “kili” the investigaitan of 
otrr entry into what Senator Clark 
Calls “the greatest calamity that 
has ever happened to us?

When Chairman Byrnes of the 
Senate audit and control committee 
plcads lack of funda, he is absurd/ 
childish, even silly.

What i f the investigation does 
cost $250,000? That sum is not a 
drop ih the bucket to the $25,000,- 
000,000 dėbt incurręd in the World 
yvar. Or what are $250,000 com- 
pared with the $17,396,990,898,07 
that Uncle Sam spent on pensiohs 
from 1790 to 1935, according to the 
“Daily News Almanac”? ’ In ©ne 
year—1935—our gdnerotls Uflcte, 
now grown suddenly penurious 
over the cost of an Investigation, 
paid out on pensions a totai of 
$374,407,170,

If the Senate can overwhelming- 
ly approve 
about $2,000,000,000, 
that body 
orte-fourth of oneminioti to find 
out why we entered the World 
war, which loaded on us a dėbt of 
twenty-five bilfiom dollars?

Būt the Senate ta not concerned 
about saving a fcw dollars. It ta 
vitally concemcd about kceping 
hidden the nigger in the munitions 
woodpita. .

The munitions» should be

WE’VE often wondered.
' When Mr. Goldrich of our 

American Friends dies and 
the anxious kbrother, counsins, 
and aunts try to run off with 
coin, stock and house of this 
their beloved Mr. Goldrich, 
they are charrined to discover 
some of the coin and stock 
disposed of as follows:

A thousand to Shoutvvell 
Chorai Society.

A thousand to Grandiosa 
Opera z Company.
^Couple thousands to Wa- 

inen's Aid Society for Pro- 
niotion of Love for Music.

Now, when Mr. Bagočinskas 
of our bwn Lithuanian friends 
departs heavenward, the 
anxious brothers, cousirt and 
aunts run off with coin, stock 
and house of the beloved one 
and never eaperence any siich 
foplishness that Chagrins the 
kin of Mr. Goldrich.

We don’t expect.our Mr. Ba- 
gočinskas to depart simply 
to accommodate “PIRMYN“ or 
any other Lithuanian ctilturaf

When thė police invesligated 
McLucky, they found that he was 
the many women who had been 
taring, then robbing men. At one 
time he was a demure school-giri 
in sailor hat, middy-blouse, short, 
pleated serge, and low-heeled shoes 
and long curls; at another- he was 
a, flashy young thing with bobbed 
henna hair, jade eanrings ahd 
elinging evening dress; at yct an
other, he was a dark-haired, fur- 
loving giri in sports apparel. Mc 
Lucky had a diffirent get-up each 
time he baited his hook.

Though Prosecutor Anderson 
named McLucky the deverest cri- 
minal he had ever met, the ma
gistrate give this ficiittaus female 
only three mohths irt prison.

And tomorrow, yes, even yet to- 
day, in a thousand places over the 
tvorld, man the sucker is succumb- 
ing to the lure clothcd irt female 
apparel, if only it holds out the 
promise of a taste of the forbldden 
fruit.

many sweet things triče. And 
once more. And again once 
more. Five times in all, and 
each time with a 
young gentlemen.

Milda, did you 
tickets for the opera

—O gee, their going swell. 
Just think, just likę that 1 
alteady sold five. See, folks, 
Just likę that.

Kali of Fame:
Siman, who may 
devise in her 
tor turės for 
her putli, yet easily 

forgets apd gladly re-extends 
a hėlping hand.

Ann BenikditiSf wlio thinks 
what she thinks and says 
What she thinks and does not 
give a hoot.u. ■, L
, Mrs. Šlepsens, Albina Trilįk, 

Stase Rimkus ant Lil Stupar, 
who get up in the morning

THE wo: 
AGL?

RLD AT 
LNCE _

by Dr. E. G. Peters
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NAUJIENOS, Chlcago, III

OUR

YEAR

RED CROSS

SVIESTAS19c COMET” RYŽIAISumuštas Ūkyje—Kasdien Gauname šviežią

JUODA ARBATA
1 SVARO

18c

FUJI

3-UNC. ŠMOTAI

STALO I)YDŽIO*KENAI KENAI

Kenai

SVEIKAS IR SKANUS

NAMŲ-REIKMENYS
VAISIAI-DARŽOVES

MAZOLA
ARGO

23c
MEDUS

20c

MUSTARDDIDELI SEAL JBRAN.D

KAVAdvaras

KENAI
Turtingesne Skoniu—Geresnė

Taupyki! VACUUM PAKUOTA

ŠMOTAI

MORE THAN 300 j^MIDVVEST STORES ^ĮOUALITY GROCERS

AUKŠTI 
KENAI

SVARO
KENAS

GLOSS 
STARCH

RUNDINAS
PAKELIS

KITCHEN
KLENZER

MIDWEST 
TYRAS

MAŽI
PAK.

SVARO
KENAS

“Midwest” 
PUIKIOS
’GOLDEN
BANTAM

Midwest”

DIDELES
BONKOS

EXTRA 
PUIKUS

1-SVARO 
PAKELIAI

VIDUTINIAI
- PAKELIAI

CELLO 
PAK.

;<MIDWEST” 
BLYNELIAMS

“MIDWEST” 
ASSORTED

5-UNCIJŲ ’ 
DŽIARAS

22-UNCIJŲ 
DŽIOGAS

,.. y ■■

10-UNCIJŲ
STIKLAS

SVARO 
PAK.

PUIKIAUSI
CIBULIAI

BROADCAST
CORNED BEEF HASH

ifc-UNCIJŲ 
DŽIARAS

“SNIDER’S”
PURE TOMATO

BALTAGALVIAI
1-SVARO -| 

PAK.

DELICIOUS

OBUOLIAI

“Royal” Dezortai
CALIFORNIA BALTOS
FIGOS................

SUŽINOJIMUI KUR YRA JUSU APIELINKĖS KRAUTUVĖ TELEFONUOKIT CANAL 8Š77 —10 LINIJŲ

PAUL SCHULZE’

5 Skanios 
triuškintos

• KREKĖS

Špagetai, Makaronai 
Egg Noodles

. No. 1 
AUKŠTI KENAI

• “MIDWEST” 
Puikiausios Rųšies

TYROS SMETONOS

DIDELI 
31-UiNC. KENAI

“LIBBY’S” 
PINEAPPLE JUICE

Vegetable, Chicken, Noodle, Cream of 
Chicken Broth su Ryžiais.

* DIDELI
L 14’/ž uncijų kenai

WHEATIES
WHOLE WHEAT FLAKES

O PAK. 90*

TYRUS, SVEIKUS, NE BALTINTI 
rfflg ; '"L24^-šv. ,

n H , . MAIŠ. vLJH

........ Kenai
No. 2
Kenai" r

Pristatomas Kasdien 
Šviežias .

No. 1 OEp 
Aukšti Kenai***

BLEACH AND DISINFECTANT 
t KVORTINĖLINCO BONKAS

PLŪS 5c BONKOS. DEPOŽITAS

“CARNATION” Evaporuotas

M1LKAS

RINKTINĖS U. S. 1
COLORADO McCLURE

2 No. 1 AUKŠTI 1Qn 
KENAI ■

TOMATO JUICE
2 No. 1 AUKŠTI 4 C A 

KENAI I

SALADA
BR0WN LABEL

BEAN SPROUTS ......
No. 2 KENAI

CHOP SUEY SAUCE 
3-UNC. BONKOS ■

BEAD MOLASSES .....
5-UNC. BONKOS

ĄRMOUR’S” STAR

IR VĖL vieni metai praėjo ir išnaujo pasinaudodami ta proga kviečiame jus prisidėti prie 
šių musų—5-tų METINIŲ IŠKILMIŲ! Štai yra TIKRAS IŠPARDAVIMAS ir šios ŽEMOS 
KAINOS ant puikios rūšies prekių įrodys jums, kad yra daug ekonomiškiau daryti savo 
pirkinius “MIDWEST STORES”! Mes prirengiame dėl šio išpardavimo daugelį vagonų 
naujų ir šviežių prekių; Stakas yrą didelis ir pasirinkimas įvairus, kur jus be jokios abejo
nės rasite viską kas jums yra reikalinga! PIRKIT DABAR! TAUPYKIT DABAlt! .
...IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS—PENKTADIENĮ, SAUSIO 24 ir TĘSIS IKI KETVIRTA

DIENIUI, SAUSIO 30 ĮSKAITANT...

“AMERICAN FAMILY”

SOAP I FLAKES

RINKTINIAI PRINOKĖ
BANANAI

DYKAI! ŠMOTAS FAIRY MUILO SU VIENU 
DIDĖLIU AR 5 MAŽAIS PAKELIAIS

GOLD DUST pdSiai 5maži23' T

“BLUE LABEL” SPREAD
QTTT>TC! LIM.,< OLIVE, PINE,
BUKlb PIMENTO, RELISH,

PABST-ETT . <”
MEATLOAF ''^ckelberry-s” syAEAg2Tc

TARINIAI '“LINCOLNSHIRE” RAIKYTI■UAblLNlAl H-SVARO CELLO. PAKELIAI IOG 

“Midwest Stores” pelno—pasi
dalinimo Kuponus! Jus gausite 
šiuos kuponus su kiekvienu pir
kiniu už 25c. Kuponus galite iš
mainyti i brangias premijas. Be 
jokio kito primokėjimo.

SIJOTI ŽIRNIAI
rp/A’n/r a °Midwest” TVIR1 AlTOMAITEb sudėtos

BLUE LABEL ;

KARO SYRUP

BLACKBERRIES
KORNAI Puikus

PARD Etas 3 Z'25c
LIFEBUOY MUILAS................ 3 šmot. 17c
LUX VEIDO MUILAS..... ..... 4 šmot. 23cDĮ||(Įfl 2 MAŽI 15c Dideli OftjR,
KINoU PAKELIAI ■■ Pak.viJv

LUX FLAKES maži 9c ....... did. pak. 21c
PALMOLIVE MUILAS.... ........ - 4 šmot. 19c
$1.t00 vertės Complexion Brush už 10c ir 3 viršelius prisiųskit i 

Colgate-Palmolive Peet Co., New Jersey. 
DYKAI! REG. PAKELIS SUPER SUDS SU 

OCTAGON MUILAS

10c

“LOG CABIN”
SYRUPAS
MINUTE TAPIOCA ^ncijif pakeliai 2 uį 25c

Kasdien šviežiai SV.
Spraginta MAIŠELIS

“BAKER’S” PREMIUM
CHOCOLATE

VIRIMUI
OBUOLIAI
••SUNKIST” SALDUS NAVEL
ORANŽIAI 1d6IoDE^dmo
“NANCY HALL” SALDŽIOSIOS
BULVES

SEMINOLE 
cotton—soft,- snow white 
BATHROOM TISSUE

4 -S« 25c

“NASH’S” DUTCH LUNCH
MUSTARD SAUCE į°£o?KIJŲ

“SUNSHINE”

KRISPY 
CRACKERS

SVARO <7a 2 MAŽI 
PAK. I < G 19 CENTŲ

CHOCOLATE MARSHMALLOW
COOKIES...........................    SV. 19c

PUFFS OR FINGERS

BISQUICK
' PRIRENGTI BISKVITŲ MILTAI

DOLE’S “PALM ISLAND” RIEKUTĖS
PINEAPPLE 15 UKENAI .......
CĮTM7V7VYC< PUIKIOS “Red TagblAVOS 0REG0N
“MIDWEST” PUIKIOS CALIFOĖNIJOS

RIEKUTĖS ARi'FYCES- . pusės

“WAXTEX* ’40-PĖD. ROLĖS
VAŠKUOTA POPIERA
TIKROS PUTOS DĖL INDŲ PLOVIMO
SILVER DUST
LABIAUSIA TINKAMAS VALYTOJAS
CLIMALENE ffiuAI

' 2 MAŽI PAKELIAI 17c.

BOWLENE ^uka!' - '

“MIDWEST”J 
-TYRUS KIAUŠINIŲ 

NOODLES

PARADISE
KREKĖS

SODA OR GRAHĄMS
SVARO 4 ,

PAKELIAI I I C

VIRIMUI • PAINTĖS
ALIEJUS KENAS

“COLLEGE 1NN”

SRIUBOS
Mushroom.

“MIDWEST”
PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

KAVA 1

BULVES
15-SVARU 

PEKAS '

šviežiai Iškeptas dėl Musų
METINIO IŠPARfiAVIMO

“WARD’S” SILVER QUEEN

POUND KEKSAS

lllllllllllll
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diena

neat-

PARENGIMAIDraugijų Žinios

Išrinko valdybą

Sekmadie

t'fil/S

mild

Gerkit ir Reikalaukit

Antanas- Balčiūnas

Morning Star Kliubas 
Gauna čempionų Taurę

Lietuviu Namo Bendro
vės Vakarėlis Pavyko

Į menesį 11,193 be
darbių grįžo darban

NATHAN 
KANTER

Penktas Metinis 
išpardavimas!

Visose Alinis# 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuvi ikoi
Degtini#

gimusis 
pagelba 
muzikos

dailės 
- jau

girdėti 
muzika-

— jauniau 
vaidino Le

Kliubo baseballininkai laimėjo' 
pirmą, vietą Chicagoje.

Cavalteria Rustiv 
(Kaimietiškas Narsu* 
lietuvių kalboje;

12-to wardo Amerikos 
Liet. Piliečių Kliubas ■ 

smarkiai auga

Vaidino žemaitės “Apsiriko

Yra patarlė, kuri sako, kad 
“jeigu nėra naujienų, tai reiš
kia geros naujienos”.- TodėU 
viskas Lietuvos muzikos pa
saulyje yra gerai, o gal naujie
nos sušalo pakelyje...

susirinkimus laikyti Hollywood 
■svetainėje; 2417 W. 43rd str. 
, t- ■ r

Padėka “Naujienoms”
* 'Susirinkimas ir valdyba reiš
kia “Naujienoms” padėkos žo
dį už talpinimą kliubo straip
snių ir pranešimų ir tikisi, kad 
ir ateityje “Naujienos 
sisakys skirti vietos savo1 dien
raštyje. /

Paul J. Petraitis, rast.

Real Economy
In these days of trying to make 

every penny do double duty in buy- 
ing power, fresh pasteurized įpilk 
stiandš out as the protector of the 
family budget.

Fdr the small price of one quart 
Of milk one i's buying not only two 
pounds of delicious food, būt he is1 
purchašing the necessary daily nutri- 
tional recpairements of the body

Už savaitės po šios operos, 
tai yra 16 d. vasario, ' įvyks 
Naujienų 22’-tras metinis gran
dioziškas koncertas ir paminė- 

s j imas Lietuvos nepriklausomy
bės. Bet apie tą, kitą 'savaitę. ;

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves,; kurios skelbiasi 
Naujienose. * ' ■,

šiupinienės, J. Gris 
Šiupinio seniūno, Ra- 
- vargonininko ir A 

Juozo.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
kliubo finansinis ir narių sto
vis yra labai geras. Susirinki
mo laiku įsirašė dar .12 naujų 
barių. Rašosi ii* jaunimas. Pir
mininkas pranešė susirinkimui 
apie nario Dauskurdo netikėtą 
mirtį. f

Ateity susirinkimai įvyks 
HollytVood svetainėje

Augant narių skaičiui dabar 
cine svetainė pasidarė perank 
šta, todėl, kliubas nutarė savo

fdrtkyti i artimiaifsia ^Midyrest 
Stores” šio išpardavinėjimo laiku. 
Yra virš 300 šitų Krautuvių Chica- 
aoje /ir priemiesčiuose fr visos yra 
žymiamos “Midvvest Stores” iška
bomis, kurios teptos oranžine spal-

Svarbiausia role Šios operos 
yra rankose musų gerai žino
mos dainininkės ir mokytojos, 
kurios darbai ypatiškai ir per 
mokinius kalba geriaus ne kaip1 
aš įstengiu išreikšti. Tai Anele 
Steponavičienė. Ji vaidins San- 
tuzzą, kaimo mergaitę1, kuri ne
laimingai myli jauną kareivį.

Jonas Romanas, irgi visiems

To get a similar amount of nutri- 
tive elements from other f6ods pne 
woųld have. to have servings of peas, 
c'ustard, and beef, portions ofbread, 
■butters and lettuce, ’ a tomato, a 
potato, two eggs,. two apples and a 
few cobkiees.

Hidden in Velveeta’a rfcl 
Cheddar Chcese flavOf are nealth- 
proteetive elements of many fooda.

It’s wonderful for cliildren. Servo 
Kraft Vclveeta—in sandiviches, in 
cooked dįshes.... ojtenl

gerai pažystamas • kaipo savi-i 
ninkas gražaus tembro tenoro* 
balso, loš tą kareivį, vardu TU- 
riddu. ;

Alfio, miestuko vežėjas, busi 
L, Tenzis, baritonas, kuris pir
mą. kartą dainuos su Pirmyn, 
(nors daug kartų gražiai užsi
rekomendavo savo Dainos cho^ 
ro perstatymuose}, o Lola, jo* 
žmona, — Aldona Grigoniutė, 
kurią mes, su kiekvienu jos pa
sirodymu scenoje, dauginus pa- 
mėgstam.

Turiddu motinos role,, Marrt- 
ma Lucia, kurioje musų daini
ninke Helen B'artush. taip labai 
gerai atsižymėjo . dainuodama 
praeitą sezoną Chicago City 
Operoj SU tokia pasauline dai-

IllinciS' Emregency Relief 
Commission skelbia, kad per
eitą mėnesį nuolatinius darbus 
pramonėje, kitur gavo 11,193 
bedarbiai. Jų šeimynos- buvo 
nuimtos nuo pašalpos^ nes pa
tys gali jas aprūpinti.

Sekantis Roselande parengi
mas bus SLA- 139 Kuopos, Va
sario 23: dieną, Strumilos sve
tainėje. ; i

“Pirmyn)” choras stato1 ope
retę “Gražioji Galatea”. Tikie- 
tar, perkant išanksto, bus 35> 
centai, o prie durų—-40e. Tt- 
kietus galima gauti’ pas kuo
pos narius. N.

proga Sausio 24 d., ir. linkiu. ilgiausių 
hietų ir geriausios laimės ateityj!

JUSV DRAUGE Jš MARQUETTE PARKO
—n i ■....ii ’..........   ■ „

Ražo — NORA i
Muzika šviečia supratimą, įkvepia jį 

ir pakelia i tokia karalyste, 
, kurios jis nepasiektu, jeigu 

butų paliktas pats sau.
—Henry XV ar d Beecher< .

Laukiame antros 
operos

Dabar, kita musų 
draugija, Pirmyn Choras 
per kelis- mėnesius kaip rengia*- 
sį visam pilnume pastatyti vie
no akto operą (nę operetę) Ita
lų kompozitoriaus Pietro Mas- 
eagni, vardu 
ęana’ 
mas)

Ši yra drama greito veikimo 
ir aštrios emocijos^, kąrtu su 
kentėjimu, išdavyste ir ^retribip- 
cija, supinta su žavinga muzi*

NiežSJimoi ISbfirtihui u* DedervlnSft— 
Žemo greit palengvina ekauemue nuo 
euSvelnius- ifltadj# nuo Eczettios, Rpuo- 
grų ir panašių odos nėSVoikumų, Pef 28 
metus Zetnn vartojamai ii11 giriamas 
milijonų kaipo Įvartis’ i? saugui- vale
tas praSallnlmut1 odos iritacijų. Užgin
tas Good HoU00keeptnr BureaU. -No. 
4874. 35o, OOcUlr $1. Visi vaistinin
kai užlaiko ei

Westsideje sudege 
Lietuvių Liutkų 

namas

Damos Choro 
naujas vedėjas

Su apgailestavimu išgirdau, 
kad Juozas Sauris< vienas, mu
sų Žymiausių muzikų ir choro 
vedėjų, kuris* taip- gražiai ir 
rūpestingai mokino Dainos Cho
rą per paskutinius kelis metus, 
kiekvieną sezoną pateikdamas 
savo darbo rezultatų publikos 
malonumui ir vis - susilaukda
mas gražių atbalsių, neseniai 
rezignavo iš šio Choro vedėjo.

Tikiuosi, tačiaus, kad p. Sau
lis rezignavo iš šios vietos tik 
dėl to, kad kitos obligacijos jo 
profesijoj reikalauna daugiaus 
jo laiko. Geriausio pasisekimo 
jam jo rimtam' darbe muzikos 
dirvoje. Taipgi, sveikinimai 
naujam mokytojui p. Rakaus
kui. Lauksime ja phmo pasi
rodymo.

SAUSIO 25—-Morning Star A. C. metiniai šokiai ir įteikimas 
City Championship Baseball trofejos, Legron Hali, 3945 
W. North Avenue, & P. M. 25c.

SAUSIO 25—SLA. Moterų Kuopa No. 298 IG-ti Metiniai šdkiai 
Hotel Windermere, East, 1642 E. 56th Street, Crystal 
Ballroom. 8:30 P. M. 75c. G. Stephens Revelers orkestras

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Mactfkevičiaus- svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuoe Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 20—SLA, 212 kp. Kenosha; Wis. Stato Blindą German 
American svetainėje, 1715-52 St, Kenosha.

SAUSIO 26—Paskaita, “Anti-Religinis Judėjimas Sovietų Rusi
joje”. Skaitys C. Kastėnas. Rengia *Roselando Lietuvių 
Laisvamanių Kuopa; Darbininkų svetainėje, 10413 Michi- 
gan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga veltui, (žiu. vas. 23 ir ko- 
vo'?15.)

Sausio 26—Lietuvių Liuosybės Namo- Bendrovės metinis paren
gimas, Liuosybės svetainėje. Juokinga komedija “Ame
rika Pirtyje”, ir dainuos Chicagos Vyrų Choras, vadovau
jant Kaz. Steponavičiui. .

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Buneo ir 
• Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S, Hal- 

sted Street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šokiai.
VASARIO 1—Amerikos-LiėtuVių Olimpiados Sportininkų Pa- 

; ’ i gdrbimo Vakaras, Southiįįipoi;-, Viešbuti, Stony Island 
<& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 1—Cicero Lietuvių Improvement Kliubo metiniai šo- 
kiair Liuosybės svetainėje, 14th St. ir 49th Ct, 7:30 vai.

* vak. Geras orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c.
Vasario 1

gerose Onos Skevęriutės ran
kose. Nėra abejones, kad ji at
liks Šią rolę pąsokiningai, turė
dama užtektinai kvalifikacijų,, 
kaip balso, taip ir vaidinimo*.

Kazys ( Steponavičius dirba 
visu greitumu su choru, orkes- 
tįra ir atskirais dainininkais;, ir 
reikia pasakyti, kad darbo', ir; 
labai rimto ir surfkaus darbo1 
prirengime šios operos yra ne
mažai, bet sprendžiant iš są
stato, ir jo supratimo* svarbos 
ir atsakomybės šiam darbui;, 
manau, kad turėsime gražų 
perstatymą šios operos (9 d. va
kario.

štai ta didžioji naujiena, kurios 
taip lauke visi taupus pirkėjai, šian
dien yra pradžia penkto- ”Midwest 
Stores” organizacijos 
davinėjimo.

Penki metai praėjo 
kai* nepriklausomųjų 
grup§< susiorganizavo* , 
ganizacija, kad galėjus daugiau su 
taupyti, perkant bendrais 
mais ir tiesiai iš gamintoju ir išdir 
bejų. - Patys daugiau 
galime duoti daug gerešnj pirkėjui 
patamaviiną žemesniu, prekių kainu 
pavidale. v v 

Kiekvienos metinės 
buvo apvaikščiojamos 
prekių išpardavimu, 
tais tųksa 
yra didžiausias koks yra kada bu 
vesi- " J ‘
ti prekių kainas ir paniatyti tas di
džiąsias vertybes, kokios yra patie
kiamos. " ,

Ruošiant šita išpardavinėjimą bu
vo sugaišta daug laiko, tartasi su< 
šimtais gamintoją ir statytoją, ly
ginta prekės ir ju kainos, kodeliaii 
ir šis’ išpardavinėjimas,' kaip jis yra! 
patiektai šiandien, duoda geriausias 
prekes ir žemiausias kainas.

Pilnas prekių sųrašas šiandien tęJ» 
pa “Naujienose”. Skaityk atidžiai, 
kad nepralbistum specialių vertybių. 
Prekės yra naujos ir šviežios, spe: 
baliai* „ supirktos .šiam išpardavinė
jimui. ;

dien sausio 24 dieną ir baigsis užsi 
darant krautuvėms Sausio 
Tokiu budu duodant visiems pirkė
jams šešių dienų laikotarpj apsi4- 
pirkti. r

Tad nepraleiskite progos'apsi-

BRIGHTON PAĘK. —: Sau
sio 19 dieną įvyko Amerikos1 
Lietuvių čiliečių 1 ■ Kliubo 12- 
wardo metinis susirinkimas, 
Gramonto svetainėj e. Buvo iš
rinkta sekanti į 1936 metąms 
valdyba: pirmiri.—J. Švitorius, 
pągelbiį-T^P^Mziją... Bertašie; 
nė, nut. rašt.—lPaui ‘ J. Petrai
tis, turto Viašt.—B.; Putrimas, 
kontr. rast.—7FęanciŠka Wittis 
ir kasteri—Helena' Gramontie'

1 Chicagos demokratų bosai, 
pliąnavę išmesti Thomas J. 
Courtney vakar prieš jį nusi
lenkė ir sutiko "Uždėti ant kan
didatų tikieto valstijos proku
roro vietai

Kitomis valdvietėms į kandi
datus buvo r paskirti sekami 
partijos šulai į \

Horace G. Lindheimer, ap-, 
skričio iždininkas^

r* Edward J. Kaindl, apskričio 
recorderis. * .

John E. Conroy,. Circuit teis
mo klerkas.

i Frank V. Zintak, Superior 
teismo klerkas. ;

t Frank J. Walsh, koroneris.
John J. Sonsteby/municipia- 

Jio teismo vyriausias teisėjas..
Albert J. Horan, įnunicipialio' 

teismo bailiffas. *
Thomas F. Byrne, Dennis A. 

Hpran ir Paul ColiannŲ sanitl’- 
rinio distrikto trustee.

Pasilgom muzikalių 
vakarų

Kaip greitai pasjlgstam ge-' 
rų dalykų. Pavyzdžiui, šis par 
skutinių beveik dviejų mėne
sių laikotarpis, kuriame netu
rėjom svarbesnių muzikalių 
įvykių (nekalbu apie savitarpi
nes koncertą praeitą sekmadie
nį — kadangi negalėjau būti) 
^trodb labai ilgas, tuščias # 
|iąįdoiųiis;,mųąų veikimeJię,jlęl' 
jo nekantriai laukiu vasario 
mėnesio, kada prasidės antra, 
ir kaip iš programo 
svarbiausia pusė hnusų 
lio sezono.

rezultatuose to per
kūne spindėjo musų 

aidėjo musų širdyse 
Ihikui.

Malonus atsiminimai
Užpraeitą metą turėjome 

ypatingo džiaugsmo pamatyti, 
išgirsti ir didžiuotis pirmą kar
tą Chicagoje, ir tiktai antrą 
kartą visoj Amerikoj, pastaty
tą lietuvio kompozitoriaus Mi
ko Petrausko parašytą operą 
“Eglė, Žalčių Karalienė”-, šį 
sunkų ir istorišką perstatymą 
įvykdino Amerikoje 
lietuvių jaunimas, su 
ir nekuriu -senesnių 
mylėtojų, kurie susibūrę tam 
senam ir garbingam Birutės 
Chore. Kiek tenais buvo įdėta 
rūpestingo darbo prirengime iš 
muzikalio, dramatinio, sceninio 
atžvilgio. Bet užtai nuoširdus 
ir rdpestingas- darbas buvo- at
lygintas 
statymo, 
Akyse ir ■> • 
iki šiam

— • ■!> Ifhį* i H T   
■ « r

Thi/dė?ięiou$ cheese food is 

!>IGESTfBLE A S M ILK 
ITSELFf

NORTH SIDE. — Sausio 25 
dieną northsidiečiai ve! susi
lauks draugiško pasilinksmini
mo vakarėlio, kurį rengia Mom-* 
ing Star, Kliubas, Legion sve
tainėje, 3945 W. North Avė. 

šis parengimas bus vienas 
iš smagiausių Northsidėje, nes' 
kliubas turi daug draugų ne 
tik šioje apielinkėje, bet ir vi
soje- Chicagoje, ir, be to, šis 
kliubas yra plačiai žinomas tar
pe svetimtaučių. Mat, jis turi 
smarkų baseball » tyijnąr kuris 
rungtynėse dažnai esti laimė
toju, kas suteikia garbę ne-1 
vien Kliubui, bet ir 
Northsideę Jiętųviamsf.r

štai ir šiame vakarėlyje, ku 
ris įvyksta šeštadienį; sausio* 
25 dieną, bus įteikta graži tau
rė kaipo dovana už laimėtą kitų gėrimų, 
čempijonatą. Tad labui patar-! P-a Liutkus ir dukrelė ym 
tina visiems, kas gyvas atsi- išvažiavę į Hot Springs, x Ark., 
lankyti į šį Morning Star Kliu- atostogoms. Pas Jas rerigėsi 
bo parengimą, čia visi atsilan 
kiusieji turės kur smagiai lai 
ką praJeisti. - X. š.

Lietuvių Improvement Kliubo metinis padengimas, 
Liet. Liuosybės svetainėje. Bus daug gerų dovanų lai- 

. mėjimui.
Vasario 8—Optimistų Kliubo metinis parengimas Liet. Liuosy- 

bes svetainėje. Tai jau’hūolių grupės, kuri visuomet su
geba sutraukti daug žmonių.

VASARIO 9-*-~“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue.

VASARIO 15—Darius-Girėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyriaus (A^iliary} Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue; 7:30 vak. 35c.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue*

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

. šokiai. Pradžia—5:30 v. v^ Įžanga 40c.
VASARIO 23—-Piaskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 

K. August. Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje,. 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltuiz (žiur. saus; 26 ir kovo 15.) ?

KOVO 1—-Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club}—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au- 

' ditorijoj, 3133 & Halsted St, Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 15—-Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmoni jai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 

. svef., 10413' Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui.
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. 26 ir vas. 23.)

.... --------- -------- ------

Pas Jas rengėsi 
važiuoti iir p. Liutkus.

Mutual LfciuorCo
4707 So. flalsted St

Tet YARDS 0808

ROSELAND.
nį, sausio 12 dieną įvykęs Lie
tuvių Namo Bendrovės vaka 
rėlis Darbininkų, svetainėje ge
rai pavyko.

Vaidino žemaitės, dviejų 
veiksmų komediją “Apsiriko”. 
Lošime dalyvavo senų ir jaunų 
artistų.

K. Kenstavičienė, sena Rose
lando teatrų lošėja,, vaidino 
Bagomilos, klebono sesers, ro
lę. Stella Vilniutė 
šia musų lošėja; 
vutes rolę. V. Bobelienė — Ve 
ronikos, davatkos rolę, E. Dar 
gienė - 
kėnas - 
žanskas 
Andrijauskas

Komedija buvo juokinga ir' 
gerai suvaidinta.

, . . ■ . ■ f

Publikos buvo pilna svetainė x i ,
Publikos buvo pilna svetai

nė. Prie gėrimų baro atrodė1 
viskas gerai, taip kad biznis! 
paliks gero uždarbio^ IŠ biznie
rių atsilankė tik trys. Rodos, 
iš jų buvo viena burnaidietė, 
Marė Maciukevičienėr o iš rose- 
landieČių 
ir M. G. Valaskas. Pp. Maciu- 
kevičienė ir A. Balčiūnas, vi- 
;suomet ‘ paremia organizacijų 
‘parengimus. x ;

Pasidarbavo padengimai

Vakaro surengimui daugiau
sia pasidarbavo J. Shimkus, J, 
Pučkorius, P. Ražanskas ~ ii V l"-* 
si seni Roselando veikėjai.

WESTSIDE.— Sausio 21 d., 
apie pirmą valandą naktį su
degė lietuvių, pp. Liutkų na
mas, 2330 Blue Island avenue. 
Ugnis prasidėjusi nuo elektros 

visiems vielų ir padarė daug nuostolių.. 
^Vietomis lubos ir sieriosi išdegu*, 

sios kiaurai. ,
Gaisro metu iš taverno na-: 

mo prapuolė daug degtinės' in

r-'. \ SVEIKINU

Martiną ir Oną Rimk
JĮ .j*. e 2? Metu ^en y bi n i o G y v en i in o

Demokratai indor 
savo Courtney į 
valst. prokurorus

■ '; ■ •. "''U■' ■ . ■ ,

.. ............................ « I i >lf. I !■>.

Paskirstė* vietas ir kitiems 
partijos šulams

ST A NDTEN
CICERO Lietuvių Kooperatyvės Valgomų Daiktų Krautuvės 

šėrininkų susirinkimas, Lietuvių Liuosybės svetainėje 
14 St. ir 49 Ct. Finansinis, biznio* raportas. Pirm. W. 
Strumilo, rašt. J. Bahkas.

SEKMADIENI '
SLA 6-to Apskričio Konferencija — Sandaros svetainėje, 814 

West 33rd street, 1 vai. po pietų. Apskričio valdybos 
rinkimai, SLA Auksinio Jubiliejaus konkursas, kiti svar- . į 1 ’
bus reikalai. Antanas Zalatorius, pirm.

POLITIKOS. ŽINIOS I Išpardavinėjimas prasideda Sidh

Buy gloves with whot 
it suves 

relMalg w
Moiele TootM PWttį
lidella paraiduoda af
>Ac Ji ralo ir apaauro daa 
U» Be to raute rotaapint* 

a* kuriuoa rallte analplrk 
plrtUnaltea v k« kito 

,«Mber< ^haraaaca) Oo

LĮSTERlN E
TOOTH PAŠTE

_ _________ NAUJIENOS, Chicago, III.
>✓ I nfriinke* kaip Rosa Raiša,

ŽINIOS

prekių išpar-

nuo to laiko, 
krautuvninku 
ji vieną* or-

užpitki 
sutaupydami

sukaktuvės 
su specialių 

Gi šiais me- 
prekių- išpardavinėjimas

Todeliai, bereikia tik palygin

Stop
Itching

TIRE D - k 
REDDENED 
fe.. EYEŠ’.''^

MILIJONS OP POUMDSUAVE BEEN 
CISED 6Y OUR ■ GOVĖ RN M E WT

F^uickiYl

Ūse only one level tea- 
spoonful to a eup of sifted j 
' j flour formost recipos« j

SJEniĘ
nBFFICItHT4

UF^BAKING

Šame price Today i 

a$45years a^o į 
25ounces for 254 Į 
Mamif«tni0KT b/ baMnį powd«r Ii 
tpecialirtf whtf irtak* nothlhg būt ĮĮ 
baklrig p0wd4r--Und*r «Uparvi»1bn II 
of aaptrf chanpiiti of national|fl

Į ____ _ raputaiion.______

FS it SI ‘ I
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NAUJIENOS, Chicago, Ill
• ......... . ' ' '■*   ——

CLASSIHEDAOS
Vieša padėką

Speci

apie

JUS NIEKO NE GALITE PRALOŠTI

centų

Gira

CLASSIFIEDADS
JUS TURIT IŠLOŠTI

vlrA

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

sava
Vakar

r Financial 
Finansai-Paskolos

Chicagos Mokyklų taryba pra 
neša, kad visos viešosios 
kyklos atsidaro šiandien* 
buvo uždarytos vakar vienai 
dienai dėl didelių šalčių, šian
dien temepratura pakilsianti.

Bendros pastangos 
pagelbėti suimtam 

Butkui-Stilsonui

apkalbėję, 
gti Chica-

^P^^TINIO DERLIAU s tabakas

Chicagos mėsos biuras reko 
mendu'oja šeimininkėms šian

Pereitų savaitę p 
tyrėjo garbę būti dvejose krikš
tynose krikšto tėvu, (kurnu). 
Vienos krikštynos buvo Kena- 
shoj, Wisc., o antros Town of 
iLąke, Chicagoj. N.

' PARDAVIMUI kriaučių šapų, pi
giai, 32 metai išdirbta vieta. Renda 
$10.00 su šiluma. ' Priežastis nykštį 
nukirtau, Fractical Tailor Shop, 401 
Fifteenth St., Moline, III.

Jokio liūdesio ar 
neatskiri

Melrose Parke Naujienas 
galite gau|i pas fotografę 
Antanę j. Krušinę, 150 N. 
Broadway, Melrose Park,

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Barbenai: 50 pilnų setų 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji* Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais' . Visi groserniu-lhnchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainoms!. Priimsim tusų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BĖNDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

BUSIANTI biznieriai, kurie ieško
te pigiai ir geros vietos dėl bučer- 
nes ir groseroės. Štai yra puikiau
siai įrengta vieta. Per daugeli me
tų išdirbta . Priežastis pardavimo 
du bizniai, negaliu išlaikyti. Par
duosiu pigiai, atsišaukit.

3106 So. Halsted St.

Į vieną savaitę kurnu 
dvejose krikštynose

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

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movim?

3406 S. Halsted Street
Phone Y arda 8408

SKOLINAM PINIGUS 
Ant 1-mu ir 2-nr morgičių visose 
apielinkšse (ir perkam) nuo $100 
iki keliu tūkstančių. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Departamentų.

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. Westerii Avė.

Tel. Grovehill 1038

Help Wąnted—Female
Darbininkių reikia

| ORILLARD 
tabako proc 
Reiškia; 
patyrimu 
t a b a k asi,

* „ puikiausias vartojamas
cigare tuose. Ir todėl.mes drįstame pa
siusi jums: “Išrukykit puse-pakelio

labiau-sušvelnintų cigaratų. Jeigu jie 
tikrai jus nedžiugins, grąžinkite mums 
apdangalą ir likusius “rukimus’* bite 
kada, bet ne vėliaus kai, iki, Gegužės 
1, 1936, ir mes' grąžinsime jums DVI
GUBAI tiek, kiek jus užmokėjote, 
PLŪS už persiuntimą. \

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “N»”ue- / ... 
nu” neturi”

aų-
vien tik Būt-

TAVERN ant pardavimo laisvoj 
Ciceroj. Puikiai įrengta d ddio vieš
bučio name, centre miesto. Daro 
labai gera bizni. Galite įstoti su 
labai mažais pinigais. Savininkas 
A. Miliauskas, 4909 ¥2 W. 14 St.

G^ADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

stovų. Užkirta newyorkiečių 
paškyrimas S. Hilmano, Amal- 
gameitų prezidento, rūpintis 
Butkaus paliuosavimu. Ko
kie žingsniai toliau bus daro
mą ar darytini,, nutarta . atsi
klausti pątafimb Gynimo Ko
miteto bei jųjų legalių, ątsto- 
vų, kuriais yra Civil Liberties 
Union. v Y

ROSELAND.. Kazimierai 
Gira, žynius Roselando biznie 
rįus, kuris užlaiko aludę, ad 
resu, 10701 State S t., yra ži
nomas kaipo geras rėmėjas (fi
nansiškai) draugijų parengi-

GĖRIMŲ SKLADAS
Gausite visokių gėrimų, didžiausi s 

pasirinkimas pas lietuvi.
Per daug metų bedarbis Her- 

man Busch, 1743 Cornell avė. 
eidamas gulti sukabindavo rū
bus ant gazo vamzdžio 
miegamą j am katnbarj>j. 
rūbai pasirodė per sunkus ir 
vamzdį nulaužė. Kambarin ėmė 
sunktis dujos ir ilgainiui mie-

gyyeną 3319 
a parsivežė sa- 
4^ 18 metų am- 

ligoninės,

4 grupių komitetas rengia 
prakalbas vasario 7 d. nu
imtojo gelbėjimui.

nuo trečiadienio 10 vai, 
iki tp laiko vakar, Chicagos ri
bose kilo 194 gaisrai, kuriuose 
be daugelio sužeistų, trj/s žmo
nės sudegė.

Ugnis su žeme vakar suly
gino medinį namą, Stockney 
miestelyje, 4941 Latrobe avė. 
Jis priklausė lietuvių šeimynai. 
Pranui ir Cecilijai Petrams.

Gaisras prasidėjo iš page- 
dusio kamino. Nors gesinti at
važiavo trys Chicagos ugniage
sių kamandos, jos liepsnų ne
galėjo suvaldyti. /

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui. Be skalbimo. Pašauk 
Rockvvell 5602.

MELUOSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

mo
Jos Mine Run

Lump, Egg or Nut ...... .
Screenings ..........................

Direct Irom the Mine. ■ 
minimum.

j Call Day or Night
KEDZIE 3882.

Rekomenduoja šei
mininkėms jautieną

Publiką prašo paremti
Tat, šis mitingas turės būti 

bešališkas ir nepartijinis, o 
vien gelbėjimui žhiogatis, ku
ris bereikalingai kėnčia.

Rengimo komisijon išrink
ta: P. Mankevičia, M. Kemė- 
šienė, J. Jukelis ir F. Abekąs. 
J prakalbas įžangos nebus. 
Pageidaujama, kad publika 
šį darbą paremtų skaitlingu 
atsjlankimu. ■

Liquor Store 
JAHN GAŪBAŠ, Sav. 
3529 So. Halsted Street

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
mętus. Priežasti pardavimo patirsit 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St. z

NORTH SIDĘ. — - §ią apįęH 
linkę galima payadinti naują* 
ja Ndrihšidės lietuvių kolionii 
ja, nes čia vėlesniaisiais v lai-, 
kais lietuvių gana skaitlingai; 
apsigyventa .ir geras -skaičius 
įsigijo nuosavus namuą, Yčą; 
keletas jau ir biznio įštaigį,; 
bet daugiausiai tai būs ąl'ū?

PRIVERSTAS paaukauti. Aplei
džiu miestą. 3 flatai ir Storas. 1736 
N. Wabansia $1000 (mokėt. Mažas 
balansas ant išmokėjimo. Arti lie
tuviškos bažnyčios . P^matykit sa
vininką 1958 N. Mozart.

REIKALINGA keletas apsukrių 
moterų . ar merginų . prie Specialty 
Manufacturing biznio. Mažas už
darbis pradžioje, bet gera ateitis. 
Atsišaukite laišku (lietuviškai ir ang- 
iškai) dėl appointment,. paduodamos 

pilnas informacijas apie savo paty
rimą, amžių. reikalinga mažiausi 
pradini uždarbi ir tt. arba telefonuo- 
cite tarp 4-—6 vai. vakarais visą die
ną Subatoje ir Nedėlioję.

N. LAŠELIS 
112 West Ontario St. 

Tel. Delaware 2384.

P (TORAI) 
STŪDIO 

t20W.63rdSt 
' Englewood 5883-5840 
Dar gražinu, moderni! 

kinu (rengta.

Nuo Spalio 6. 1985... . mes padarėme 
' Fignbai-Pihigu8-Grąžiname,‘ 

Pagiulijimą. r ,
‘ 1 i$dirbinėja .puikius ta-
produktus per 175 metus.

mes kalbame su ilgų metų 
, kai mes sakome jums, kad 

LABIĄU-SUSVELIONTŲ
Old Golds yra puikiausias vartojamas T r*

__ . ” 7 ‘__  .1- estabmshmd'1760 U 
IŠrukykit pusę-pakelio 1,19 West 40th St., - New .York City.

North Sidės Moterų Kliu‘b# 
daugumą narių irgi sudaro 
humboldtparkietes. Nors čia gy, 
vena gana maišytų pažValgų 
žmonės, vienok kaimyniškai, 
gana draugiškai sugyvena. Gal 
dėl to, kad didžiuma yrą 
amato žmonės 
tų pageidaujama, kad? čia 
tusi nuolatinis ‘ Naujienų^ 
respondentas ir daugiau 
duotų žinių iš vietos gyven 
mo. . • Y ;

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ėr daugiau S7..30 ton&s 

Smulkesni $7.05 tonas

ROSELAND — Kada - žmo
gus i esi sveikas, linksmas ii* 
maišais tarpe kitų, tai laikas 
gręit bėga 
skausmo nejauti 
neigi kas yra draugai kas nė. 
Rodosi, kad visi draugai.

? Kada patenki į kokią , ne
laimę ,tai tik tadą pamatai, 
kaš yrą tavo draugai. , Tų 
draugų . rėikšmę įvertink Ta 
aš pati patyriau. ■ .. .

Buvau r skaudžiai pažeidusi 
kpją, dėl kurios sirgau 10 sa
vaičių, Tak buvo skaudžiai ir 
liūdnai pėrgyventąs laikotar-

Už lapelius prieš karą
Prasižengimas esmęje buvo 

toksai, kad Butkus; būdamas 
L. S. S. Centro sekretorius ir 
“Kovos” biznio vedėjas, pri
ėmė ir leido atspauzdinti 
prieškarinius lapelius atsišau
kimus, pasmerkiančius, karą., 
Jis tuomet buvo areštuotas ir 
nuteistas trims metams kalė
ti, bet pabėgo iš po $16,000 
kaucijos. Pabėgęs (daugiau
siai laiko pragyveno. New 
Yorke, bet tik po 18 metų, 
kieno tai įskųstas, 7 vėl YUko 
areštuotas ir įkalintas.

Kadangi visi panašus kali
niai seniai jau yra amnestuo
ti ir paleisti, ir kadangi, net 
ir tie įstatymai jau atšaukti, 
ta atrodo, labai nežmoniška, 
kad šį žmogų vėl kalintų. Tas 
ir yra bendras reikalas vi
siems karo priešininkams ir 
laisvės mylėtojams jungtinai 
stengtis apginti bei išliuosuo- 
ti žmogų, suimtą už panašų 
nusikaltimą.

Prakalbos Auditorijoje x 
Dalyką plačiau),,.

atstovai nutarė ren

šųraminįinSi, tai nežinau kaip 
tą yijską ' balčiau pakenkusi.

;Dabar, pagijusi, noriu tarti 
padėkos žodį visiems drau
gams, kurie manė ląnkė ir ra
minę. Tie gėri mano drau
gai buvo sekami. Jiems tariu 
širdingą ąčiu: B. Gailcvičių, 
P. Kučinskų, P. Sadulių, K. 
Baronų — M. Baronienei už 
gėlių bukietą; A. Narbutų, K. 
Strumilų šeimynoms, K. Girai, 
S. Liulevičienei, M. Sinkienei, 
iv kitiems.

Prie progos tūriu pasigirti 
ir padėkoti dd.B.Gailėvičiams, 
K. Struinilams ir A. Nartu- 
tams< kurie su savoms vai
šėms atlankė mane Naujų 
Metų išvakarėse. Tai / buvo 
didėlis siurprizas. Ir kurgi 
ne.: Štai, toks triukšmingas 
vakaras, visi linksmai Įaukia 
Naujų Alėtų, o aš, sėdžiu ant 
lovos su savo “draugia” lazda 
ir galvoju, kaip laimingi tie, 
kurie sveiki. Jie linksmai su
tiks Naujus Metus. O kaip

AUTOMOBILIŲ 
SAVININKAI 

•sutaupysit nuo 30 iki 80%. 
alis patarnavimas ir teisingas pata
rimas dėl jūsų automobiliaus. Su
tvarkome ir prirengiame motorus, 
kad nčjokie žiemos speigai netrug- 
tiys ir negadys. PerbUdavojam mo
torus ir brekius .
. PETE’S AUTO SERVICE 

912 W. 35th St. / 
Taisymas ir welding

Tel. Boulėvard 6541

Grįžo iš 
Ligoninės

Praėjusi'aJ'Sėštadiįenįo vakare 
ponai RudŽią 
Ęvergreen ■ VA) 
vd dukterį .Lilį 
žiaus, -i^- St/’ .
kur ji išgijo 'ifeidienų, po, 
sunkiosr‘‘]^&idės^ 
Ligonė sparčiai 4^i8dąi. Josios 
jaunas Rupert Ru-
(įi.S, < yrą šios "aįyelinkes “Nau
jienų” išnėšidiojąs: ‘ir visiems, 
kas tik pas jį užsisako “N”, 
tiems atneša į namus dar jiems 
tėbęmiegant.

M.. Bacevičių, F. Abeką ir 
tvarkvedžiu, A. Zalatorių. 
Taip jau nutarta pakviesti 
Chicagos Liet. Vyrų chorą, 
Naujos Gadynes chorą ir Kan
klių chorą. ' / ' ■

Tolinus nutarta, kad . tame 
vakare neturi būti agituojama 
už ar prieš kurią nors partiją, 
bei srovę; kad surinktos 
kos tegali eiti 
kaus gelbėjimo fondan, kuris 

Antradienio vakare, sausio .tvarkomas visų sriovių at-
21 d. Universal Kliube įvyko 
bendras pasitarimas tarp at
stovų nuo 4 organizacijų, bū
tent, socialistų, laisvamanių, 
“sklokinikų” ir komunistų, vi
siems bendrai svarbiu klausi
mu. Butkaus-Stilsono-Stasiu- 
ievičiaus gelbėjimo reikalu. 
Butkus neseniai buVo suimtas 
ir įkalintas už prasižengimą 
papildyta karo laiku: 1917 me-i 
tais. 4 ’

Nei prašytį, nei laukti sve
čiai afsiląnko su savomis vai
šėmis , 'ir , j uękaudūini prašo, 
kad pavelyčiau jiems savo na- 
muose,: sutikti Naujus Metus.

Pamiršau: |^ąĮ|gpius ir liū
dėjimus tarpe draugų.’ Juo
zai, malonus pasikalbėjimai 
taip mane sūstiprino, kad net 
savo “draugės” lazdos pradė
jau nepaisyti. ; Taip bejuo
kaujant ir sulaukė t Naujuo
si ŪS MętųS. *

■/ V, Pučkorienė.
Gerkit sveikiausią PIENĄ iš 

Lietuvių Pieninės 
EMERALD DAIRY 

Senuko Daugelavičiaus' 
3251 Emerald Avė.- Victory 4181 

Pristatom i namus ir groserj. 
Pašaukit.

yienb 
krįaučiai. Bu- 

ras-

Prieinamiausi pirkiniai busią, ? ;
“poV roasts’, “rouhd stake” ir į Kliubą'Y 
“rib roasts.” ' .. . ,,_______ ' čia pateiksiu keletą vėliau-
„ , . . V_ " siv įvykių. Praėjusį ketvirta■
Rūbai nulaužė gaso dieni Humboldt Parko Pol. 
vamzdį, žmogus mirė

Ije. Narių dalyvavo didelis bu- 
“ rys: įvesdinta nauja valdyba 
? 1936 metams; nutarta rengti 
":bankiėtas; išduoti raportui į 

praėjusių ni^tų: darbuotės j ir, 
nariai ’ pūsižadėjo šįBėYįtrauk
ti višus vietinius lietusius i ši 
kliubą. '‘ ‘

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defautted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and CoM Ine.
120 S. La Šalie St.

? Tel. Ffanklin 0576

Viena mylja
Vienas pilietis pašaįęoj a, kad; 

ant North Av^e., ynuū į Kedzie 
Avė. iki Crawford/Avė., tai 
yrą 1 mylia, esą net l/l , lietu
viškų ąludžių, ners jos, žinoma, 
ne vien iš lietuvių biznį /Jaro. 
Humboldt į Parko Lietuvių Po
litiškas Kliubaš tūri arti šim
to narių, ir beveik visi vieti
niai. > , *

BARGENAS. Storas ir 6 kamba 
riai, tinkamas dėl saliuno ar gro 
sernes. Parduosiu pigia’, esu pri 
verstas. Apšaukite greitai.

2951 W. 43 St.

NAUJA NORTHSIDĖS LIETUVIU KOLONI 
JA - HI MBOtlIT PARKAS

FOX DE LUXE
Alus—5 centai.. Degtine—10

• Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JAHN GRIBAS ,Sav.

3318 So. Halsted St

Butkkuš dįelbejimdi, Lietuvių
Auditorijoj.,vasario 7 diįėną.

Kalbėtojais nutarta pakvies
ti: Dr. Graičiuną, P. Grigaitį, gantis Busch nutroško

AtgijoVaiky 
“Bijūnėlis” 

v ‘ . ■■ y ''-A į.' j

Tą -patį šęštądienj, sausio 18 
d., Almira S|mobs svetainėj, 
1640 N. Hancock St. atsistei-. 
gė ir pradėjo veikti “Bijūne 
Įio” vaikų draugiją. Iš pačių* 
jaunuolių išrinktą valdyba, ku-; 
rion įeina: Albinas Smalelis, 
prezidehtu; p4ė čereškiutė, 
vice-prezidentu; Mankiutė, se^ 
kretorė; yj. Kuprevičius, 'kasi
ninku ir p-16 Mi’chuliutė — 
maršalka. Veiks po tėvų prie-1 
žiūra. , . ,

Mu^ikos-dainų mokina pdė 
Valerija čepukaitė ir lietuvių 
kalbos-rašybos Ant. Vaivada. 
Mokytojąis jaunuoliai labai pa
sitenkinę. r. h b 1

Išbandydami
Labiau-Sušvelnintus Old Golds

Dėl perdaug įkaitaių ar ne 
gerai veikiančių pečių į' Vieną'kai© 2 Tonus, 
parą

i kartu

;.b\.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PATEŠKAU partnerio i senai iš
dirbtą vyrišku drabužiu Gent Fu r n. 
bizni. Reikia įnešti tarp $3500 iki 
$4000. Partneriai galės imti $50 
i savaitę drovving account. Patyrimo 
šįamekbižnf nersį reikalinga. Biznis 
gyvuoja .pei 28 metus, seniausio! 
Lietuviu kolonijoj. Atsišaukite tiltu 
jaus laišku 1739 S. Halsted St. 
Bok 387. • ' z <

© P. LoHIlard Co.Jne Ą

Be Permainos .PALAUKIT. SJ?.ak&yHriė, BET, 
kyšit šiiiko r . į?s j'Užsiru-

Business Service
• ,PąjĮąyyyiiąąs_____

. NAMU SA VININKU ĄTYDA1 
vlusu biuras suteiks patarimus namu 
navininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Mf.ža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai, ryto 
ki 8 vai. vak. šventadieniais nu< 
’O ryto iki piet. /

LANDLORDS BUREAU nF
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame iau šiuo adresu 

50 met x

. COAL
H1GH
Best Substitute for Pocahontas 

$5.75 
6.00 
4.75 
ton

Penktadienis, saus. 24, 1926

Šiandien vėl ateida- 
ro mokyklos

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PROGA — 2 flatu muro namas 
Marųuette Parke mainysim ant bite 
ko. 4559 So. Paulina St. Yards0145.

Zuikius 
striošino

Sekmadieny sausio 19 d., pn 
liečiai L. Striupas, J. Stasiū
nas ir dar vienai buvo išvykę 
i, yviseonsino pąrųbežį kiškių 
“striošyt” bėgį? tik juos 
gandind, bet arti tuzino ir nu
šovė. Salio fciutųj ir daugiau uų 
šovę, bęt kad sniego, radę ąpis

užsnigti, ir nęgąlė-

, Tąį tiek šių 
“northus!

194 gaisrai Chicagoi ———- - - - - - - - - -
' AUGšTOS RUMES NORTHERN

ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 
Pavaduotojas dėl Pocahontas

Mine Run ............    - $6.75
Lump, Egg ar Nut ..........   6.C0
Screenings ............     4.75

Tiesiog iŠ Kasyklų — Nemažiau
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tek KEDZIE 38b2.

• Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI didžiai moderniš
kas restauranas, leasas o metams — 
White House Restaurant, 6313 So 
Western Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-I taisai

išparduodame baru fikce- 
RIUS, visokio didžio su CoU Baksais 
ir sinkom. Taipgi štorr fikčerius dėl 
bile kurio biznio (skaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu hirksite kitur.

S E. SOSTHEIM & SONS 
STORF FIXTURES

•< S Stata Si, C.ALumt 5269
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