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NaujienųRadio Programai
Rusija pradėjo garsintis

Rusija

Nužudė žmonų ir pats nusižudė

tų mylių nuo Chicagos

dolerių

rezoliucija, pagal 
: Sergiejų Eidu-

tikisi sustip- 
ir laimėti savo

Nuteisė Kalėiiman 7
Suvalkijos Ūkininkus

M. Landon, kuris trečiadienį paskelto 
prezidentus. Jis yra republikonas.,

ADDIS ABABA, s. 20— Et 
hiopija suinčia daugiau karei
vių į pietinę Ethiopiją, kad su» 
laikyti ten italų veržimąsi. Jo- 
kis, trokas per visą savaitę 'ne
buvo atvykęs į sostinę, nes visi 
trokai yra naudojami kariuo
menės gabenimui.

Neužilgo laukiama smarkaus 
mūšio Ogaden proviiicijoj.

Jus ir aš”, sako “va 
das” Hitleris

Lenkija spiria Vo
kietiją sumokėti už 

geležinkelius

išleistas ant 
aukso pavir=

Nori ex-kareivių bonusus‘ atmo* 
keti neužtikrintais pinigais. 
Nori ir patį bonu^ų atmokė- 
jimą sutrukdyti

Amerika kenčia ša! 
čius, o Lietuva 

laukus aria

RYMAS, sausio 30 
užsimindamas, kad Italija y r? 
paširyžusi padidinti savo pre
kybą su Jungt. Valstijomis ii 
kitomis prie sankcijų neprisi- 
dėjusiomis valstybėmis, paties 
Mussolini ,laikraštis II Popolo 
D’Italia išspausdino ilgą edito- 
rialą, kuris buvo plačiai per 
spausdintas ir Rymo laikraš-

CAIRO, s. 30.—Egypto val
džią šiandie Ą gavę - Italijos nota 
protestuojančią prieš Egypto 
prisidėjimą prie tautų sąjun
gos paskelbtų Italijai sankcijų.

Italijos nota pasilaiko teisę 
reikalauti atlyginimo už mate
rialius nuostolius, kokius aplai- 
kys Italijos piliečiai dėl vykim
ui o sankcijų.

arabų 
žydų

Tūli kongresmanai 
vėl siekiasi pinigų 

infliacijos

Ex-kareivių bonusai 
liuosi nuo pajamų 

taksų

Atsikirtimai tarp prokuroro 
ir gynėjų dėl pasakytų kalbų 
nebuvo. Visi teisiamieji pas
kutiniam žodyj prašė išteisiu-

Ethiopai siunčia dau 
giau kareivių Į 

frontą

Tariasi apryboti karo 
laivų didumą

Iš angliakasių unijos 
konvencijos

Ir Rusija teisia už 
nemokėjimą paja

mų taksų

7:05, leidžiasi

MARIJAMPOLĖ,, s. 4— šio 
mis dienomis kai kurie mari 
jampoliečiai pradėjo arti ,įaų 
kus. ’ žmonės mano, kad šie 
met žiemos 
vasarą bus sniego 
ūkininkai ruošiasi sėjai

Reikalauja tuojaus sumokėti 
$13,900,000 už naudojimąsi 

^Dąnzigę koridoriaus geležin
keliais s £ ’

Prašo Jungt. Valstijų pagelbos ir siūlo 
Italijos prekybą

WASHINGTON, s. 30— Vi
daus reikalų pajamų komisio- 
nierius Helvering nusprendė, 
kad ex-kareivių bonusai yra 
liuosi nuo pajamų taksų ir už 
juos jokių taksų nereikia val
džiai mokėti.

j rytų Afriką siunčiama 50,000 
naujų darbininkų prie kelių sta 
tybos, kad italai galėtų geriau 
įsitvirtinti užimtose pozicijos ir 
pradėti naują veržimąsi į Et- 
hiopiją kaip tik praeis lietaus 
sezonas.

LONDONAS, s. 30 
die pas karalių Edvardą lankėsi 
Amerikos delegatas Norman H. 
Davis, kuris taipjau vadovauja 
Amerikos delegacijąi laivynų 
aprybo j imo konf erenci j o j e.

MASKVA 
atsteigė dar vieną “buržuazinį” 
dalyką—apgarsniimus ir Rusi
jos bolševikų laikraščiai pirmą 
kartą išėjo su gražiais skelbi
mais. Juose buvo garsinamas 
daugiausia maistas, kuris yra 
gaunamas bolševikų sankrovo
se. Apgarsinimai buvo apmo
kami.

Antroji Gražiškių apielinkės Teismo pasitarimas, truko 
Suvalkijos ūkininkų byla, apie daugiau, negu? 3 valandas, 
kurią šiomis dienomis buvopla į 
čiai rašyta “Naujienose”, kaip 
praneša Lietuvos laikraščiai, jai! 
užsibaigė. ' 1

Buvo teisiama 14 Gražiškių 
apielinkes ūkininkų dėl organi
zuoto puolimo policijos ir pri
vertimo ją paliuosiioti iš kalė
jimo, pirmiau suimtas kelis ūki* 
ninkus. j

Apie teismo nuosprendį toje 
byloje “Lietuvos žinios prane-

’nebus, bet užtat 
Todėl jau 

(L.ž.)

NEW YORK, s. 30. — Paul 
Di Bari, 52 im, tėvas penkių 
vaikų, susibaręs už pinigus, iki 
mirties užmušė savo žmoną ii- 
tada pats šoko per 
toj bžsimušdamas.

Paskelbta 
kurią nutarta 
kaitį nubausti 5 metais, s. d. 
kalėjimo su pasekmėmis (be to 
jam pridėta karo teismo 3 
mėti, karo kalėjimo bausmė iš 
karo tarnybos laikų ir jam lie
ka* viso 5 m. 1 mėn. kalėti); 
Jufgj Karselį, Al. Galecką ir 
Juozą Kochą—po 3 metus s. d. 
kai. su pasekmėmis; Pr. Oką, 
Arg. Kolevą ir Aug. Gintelį—• 
po IV2 metų s. d. kai. su pa
sekmėmis. Kiti 7 teisiamieji: 
Alf. Surmą, Silv. Mačiulkį, Do
mą ir Vincą Maknavičių, Juo
zą Berkubėną, J. Iešmantą; Ed. 
Gerulaitį ir Aug. Gintelį— iš
teisinti. Visi nubaustieji buvo 
teisme suimti, nes liko pakeista 
kardomoji priemonė.

Gražiškių apylinkės ūkinin
kų neramumų byloj sausio 
9 d. rytą prasidėjo šalių gin-

JERUZOLIMAS, s. 3 
glija griežtai atmetė 
reikalavimą sustabdyti 
imigraciją į Palestiną.

BELGRAD, Jugoslavijoj, s. 
30—Kalinys Svetozar Lūkiu 
pasimirė kalėjime po 62 dienų 
bado streiko.

BERLYNAS 
ris kalbėdamas Vokietijai trijų 
mėtų naciu Viešpatavimo sukak' 
tuvėse, pareiškė:

“Tie, kurie priešinasi mums, 
tai daro ne dėlto, kad mes esą 
me naciai, bet kad mes atstej - 
gėm Vokietijos militarinę ne
priklausomybę?,

Toliaus Hitleris ' girėsi:
“Kiti stebisi sausio 30 d., 1933 

m. stebuklu. Bet ne mes. Per 
daugelį metų to mes laukėme 
su pasitikėjimu. Viskas kas aš 
esu, aš esu per jus; vieskas kas 
jus esate, jus ęsate per mane. 
Dar niekad nebuvo artimesnių 
ryšių tarp vado’ ir sekėjų, ko
kie yra tarp jus ir manęs.”

Propagandos ministeris Goeb- 
bels gi džiaugėsi, kad Berlynas 
patapo vokišku mięstu, pašali
nu^ iš jo žydus ir “marksis-

RYMAS, s. 30. — Italijos 
ministerių taryba stvėrėsi nau 
jų priemonių sustiprinti eko
nominę ir militarinę Italijos pa
dėtį, išleidžiant tris naujus dek
retus, kuriais:

1. Rekvizuojamos visos at
einančio kirpimo vilnos. Visos 
vilnos pavedamos firmoms, ku
rios gamina karo reikmenis.

2. Bus suregistruotas visų 
vyrų fizinis stovis ir jų kari
nis išsilavinimas ir bus sura
šytas į tam tikras knygeles, ku 
rias privalo nešiotis kiekvienas 
asmuo.

3. Sudaroma nauja alpinu di
vizija ir naujas alpinu artile
rijos pulkas, o karabinieriai pa 
skirstomi į aštuonias, vieton 
penkių zonas.

Mussolini kartu paskelbė, kad
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LONDONAS, 8. 30. — Ne
pasisekus susitarti dėl karo 
laivynų aprybojimo, Japonijai 
pasitraukus iš laivynų aprybo- 
jimo konferencijos, dabar kon

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

Apsiniaukę, tiek pat šalta, ar 
gal dar šalčiau.

Vakar temperatūra Chicagoj 
12 vai. dieną buvo 4°, bet 7 
vai. ryto buvo 6 laipsniai že
miau zero, priemiesčiuose buvo 
gi net iki 10 laipsnių zero.

Saulė teka 
5:02. j

i Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).

šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programos galima 
girdėti už kelių

CHICAGO.—Nors oro 
ir spėjo, kad didelių šalčių jau 
nebebus, bet vistiek atėjo nau
ja šalčių banga iš Kanados ir 
užpereitą naktį nustūmė termo- 
mertą iki 6 laipsnių žemiau ze
ro. Priemiesčiuose gi buvo net 
ir iki 10 laipsnių žemiau zero.

Pereitą naktį turėjo būti 8-10 
laipsnių žemiau zero, nors šian
die po piet šaltis gal kiek ir 
atleisiąs ir termometras pakil
siąs aUgŠčiau zero.

Atlantiko pakraščiuose gali
ma esą tikėtis smarkių sniego 
audrų.

Italija protestuoja 
Egyptui dėl sank

cijų

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

“Jeigu nėra ekonominio sau
gumo didžiosioms masėms, o 
tik keliems, tai musų laisvė 
yra tolygi pasityčiojimui”.

P-lė Roche pati yra stambi 
kasyklų savininkė, kuri pirmoji 
Coloradoj pripažino uniją- ir su 
ja visą laiką išvien dirbo.

Ji ragino angliakasius ne tik 
kovoti ir visą laiką eiti pirmyn, 
bet taipjau ir visą laiką budė
ti, kad neprarasti pirmiau įgy
tų Jaimėjimų.

Konvencijoje kalbėjo ir at
stovas Boland, kurios.raginimas 
angliakasius dirbti visomis jo

butų išrinktas Rooseveltas, suv 
silaukė nepaprastai smarkių ap
lodismentų. f

• • •

Unijos prezidentas, John L. 
Lewis, pranešė konvencijai, kad 
derybos su kietųjų anglių (ant
racito) kasyklų savininkais 
prasidės vasario 24 d., New 
Yorke. Sutartis baigiasi gi 
kovo 31 d. Antracito anglia
kasiai reikalaus 30 vai. datbo 
savaitės ir pakėlimo algos.

Mk¥.?HĮS, Tenn., s. 30. — 
Daisy Alexander Root liko nu 
teista 10 metų kalejiman užjferencija svarsto apie susitari' 
nužudymą iš pavydo savo vyro mą aprybojimui karo laivų di 
Brenton Root, sunaus chicagie-1 dūmo. Išrodo, kad prie tokio 
čio kun. Benj. Root. susitarimo nebus sunku prieiti.

WASHINGTON, s. 30.—šian 
die angliakasių ? Unijos konven
cijai ■ kalbėjo-> Misšx Josephine 
Roche, iždo sekretoriaus pagel- 
binirikė, kuri ragino angliaka
sius kovoti už ekonominį sau* 
gumą ir už žmonių laimę. Ji 
pareiškė, kad tūlų' atgaleiviij 
kova prieš ekonominio saugu
mo programą vardan “laisvės” 
yra tik biaurus pasityčiojimas 
iš teisingumo.

“Tai primena man”, sakė ji, 
žodžius didžiosios Francijos mo
teries, Roland, ant giljotinos 
laiptų: “O, Laisvė, kiek pikta 
darybių tavo vardu papildo
ma!”

WASHINGTON, s. 30.— In- 
fliacionistų vadas atstovas Pat- 
nam, kurio infliacinį bilių at
mokėti ex-kareivių bonusus ne
užtikrintais pinigais pernai ve
tavo prezidentas Rooseveltas, 
dabar vėl iškėlė klausimą pi
nigų infliacijos.

Prezidentui RooseVeltui pa
prašius kongresą paskirti $2,- 
249,178,375 ex-kareivių bonusų 
atmok ėjimui, kaip tą yra nu
taręs kongresas, atstovas Pat- 
nam vėl ėmė -siūlyti, kad bo
nusai butų atmokėti neužtik- 
rintasi pinigais, 
esančio iždynėj 
šiauš?

Infliačioriistai 
rinti' savo jėgas 
pasiūlymui daug balsų siūlant 
išleisti neužtikrintus pinigus 
vieton kelti taksus; O pakėli
mas 1 taksų darosi neišvengtinas, 
nes kitų būdų sukelti tokią mil- 

TOPEKA, Kas. — Kansas valstijos gubernatorius, Alfred žinišką sumą pinigų nėra. Kel- 
savo l|andidaturą į J. V. ti taksus prieš pat rinkimus 

■kongresmanai bijosi, nes tas 
gali paveikti į rinkimus ir to
dėl’ atstovų buto finansų ko
miteto pirmininkas Doughton 
jau dabar deda pastangas svars
tymą pakėlimo taksų atidėti 

Hitle -1 sekamam kongreso posėdžiui.
Nįękurie kongresmanų, kurie 

stoįjd įįž^cąt^ivių bohūsų ątmo- 
kėjijną vien tik dėlto, kad tani 
atmokėjimuj priešinosi pręzfc 
dentas, dabar norėtų atmokė- 
jimą atidėti sekamiems me
tams. O tai 'todėl, kad dabar 
atmokant bonusus, jiems išro
do, bus sustiprinta prezidento 
administracija it kad daugelis 
ex-kareivių gavę bonusus prieš 
rinkimus, rinkimuose tikrai bal
suos už prezidentą Rooseveltą. 
Todėl jie ir norėtų atmokėji
mą atidėti sekamiems metams, 
nors jie patys balsavo, kad 
bonusai butų atmokėti, po bir
želio 15 d.

Tokio bonusų atmok ė j imo ati
dėjimo ypač nori republikonai, 
kurie ikišiol dėjosi greitaus bo- 
nusų atmokėjimo šalininkais.

BERLYNAS, s. 30^-r*.Danži 
go koridoriuje, visuomet pavo
jingoje Europos taikai vietoje, 
iškilo nauji aštrus nesusiprati
mai tarp Vokietijos ir Lenki
jos, Lenkijai prigrūmojus su
stabdyti geležinkelių susisieki
mą per koridorių tarp atskirtos 
Rytų Prūsijos ir tikrosios Vo
kietijos. ‘ 

• \
Lenkija davė Vokietijai iki 

vasario 7 d. sumokėti $13,000,- 
000 svetimos šalies valiuta už 
naudojimąsi Danzigo korido
riaus geležinkeliais.

Lenkija taipjau pareikalavo 
išspręsti klausimą $85,000,000 
kreditų, kurie “užšalo” Vokieti
joje, Vokietijai uždraudus iš
gabenti savo markes ir paliovus 
mokėti savo skolininkams.

Spėjama, kad tą straipsnį bus 
parašęs pats Mussolini, arba 
bent jame išdėstomos Mussolini 
pažiūros.

Straipsny “Italija ir Ameri
ka”, Mussolini organas maldau
ja Ameriką nepriimti “Anglijos 
imperialistinio nusistatymo” ir 
neprisidėti prie tautų sąjungos 
svarstomų aliejaus sankcijų, už 
tą žadėdamas Amerikai padi
dėjimą prekybos su Italija.

Mussolini organaa labai pa
lankiai kalba ir apie visas Pie
tų Amerikos respublikas ir apie 
galimybę išvystymo su jomis 
platesni’! prekybos ryšių.

Matyt, Italija susilaukė labai 
sunkių dienų, jei jau Mussolini 
turi gerintis Amerikai ir pra
šyti jos pagelbos,

K.*. >
Laikraščidi užsimena, / kad 

greifu laiku hųš1' labai pakelti 
taksai. Kaina gąsdino tiek pa
kilo, kad daugelis taksikabų pa 
liovė operuoti. Bent pusė pri
vatinių automobilių stovi uždą 
ryti garažuose, nes perdaug kai
nuoja gasolinas ir perdaug 
augšti yra laisniai.

šeštadieny įvyks fašistų vy
riausios tarybos susirinkimas, 
kuriame bus apsvarstyta visa 
padėtis.

Italija įveda vilnų kont
rolę ir vyrų regist

racijų

WASHINGTON. — Edwafd Halsey, senato klerkas, kuris 
pasirašė po bonusų bilium, padarydamas jį įstatymu. Pa^al bo- 
nusų bilių, Amerikos veteranai gaus suvirs 2 bilionu 
atlyginimo už karo tarnybą.

MASKVA, s. 30. —39 buvę 
didžiūnai, pirkliai ir buvę caro 
karininkai vas. 7 d. bus atiduo
ti teismui už prigavystes.

Jie buk operavę didelę slaptą 
dirbtuvę, kurioj dirbo apie 
tuzinas darbininkų ir pardavė
jų, kas yra priešinga bolševikų 
įstatymams, draudžiantiems 
privatinę gamybą. Taipgi jie 
yra kaltinami už nesumokejimą 
bolševikams 1,500,000 rub. pa
jamų taksų.

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500 '

NAUJIENOS
Tnt Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

' Phone CANal 8500



Penktadienis, saus. 31, 1936NAUJIENOS, Chicago, III.

PinSBURGH'O NAUJI

Sau

ADVOKATAI

3407

AKIU SPECIALISTAI
prisiėjo

ne

Reporteris. Laidotuvių Direktoriai
$1,000 “KIAULĖ CHICAGO. ILL

KITATAUČIAI

Cicero 5927

Phone Lafayette 3572

Phone Boulevard 4139

FeaturesKing

REPORTERIO 
NUOTYKIAI

varžytis dėl 
lenkų vado-

Valandos L—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomi*.

Iš slavų ir lietuviu 
Centralinės Tarybos 
metinio susirinkimo

mu 
jau

Jie visi yra veiklus musų 
kuopos nariai. \

Sekretorė O. Ivanauskaitė.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

t Ofiso valandos nuo 2—4 ir puonj
6—8 y. vak. , Nedalioj pagąL autąrti

Viena moteris liudijo 
kaip Westwoodas be

buvo pasišalinę kai ku 
laikui iš tos “rodauzes”

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

patį. Liudininkai, kurie būt 
drįsę liudyti, butų gengsterių 
buvę pasiųsti į anų pasaulį.

J. F. EUDEIKIS
1605-07 S. Hėrmitage Avenue Phones Yards 1741-1742

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd f|oor 
Hemlock' 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t Teat
meni ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms * patari
mai dovanai.

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

Iš SLA. Jaunuolių 
336 Kuopos ^eti

nio Susirinkimo

Vasario 16-tą girdėsim 
radio programą iš 
Lietuvos.

McKees Rocks taikos 
1 teisėjas Westwoodas 

pasmerktas 
amžiui kalėti už nu
žudymą savo žmonos

Telephpne: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

1631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephopAt Republic 9723

Ofiso Tel. Dorehester 5194 
Rez. Tęl. Drexel 0191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stone; Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nudi

ltomis ir šventadieniais 10—12 
dienų, u

Lenkų Balsuotojų Lygą 
suskilo; pralaimėjusi 
frakciją apleido sve
taine. ,

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Sausio 12 d. SLA. Jaunuolių 
336 kuopa laikė metinį susi
rinkimų, kuriame buvo renka
ma kuopos valdyba ir daromi 
svarbesni nutarimai.

A., MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ilci 8 

vak. Nedelioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
463) SOUTO ASHLAND AVĖ 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephoųe PŲĄZA 2400

- S. C. LACHAVICZ
12-44 East 1081h St. Tel. Pulhnan 1270 arba Cąna] 2515

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

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

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunnwick 0597

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidepciia

LACHA WlCZ ir SŪNUS
4314 West 23rd Place Phones Gana] 2515—

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams lipomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojus chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Ganai 8110
Rezidencijos telefonai: ■

Dvde Park 6755 ar Central 7464

J. LIULEVIČIUS
1092 Arclier Avenue

s. M. SKUDAS
18 West 18th Street Phone Monroe 3377

butų užmušęs savo 
garsiaisiais prohibicijoš 
tai toji » žmogžudystė 
buvusi išaiškinta ir

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

Tel. Office VVentvorth 683© 
Rez Hvde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Bet kadangi tą dieną radio 
programas bus tiesiai iš Lie
tuvos transliuojamas, tai Pitts 
burgho lietuviams nebus jokios 
prasmės rengti atskirą radio 
programą, — pakaks visiems 
programo iš Lietuvos. ,

Nėra mažiausios abejonės, 
kad Lietuvių Mokslo Draugy
stės svetainėj bus tikrai šau
nus programas, susidedantis iš 
prakalbų, dainų ir muzikos.

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street ' Phone Canal 6174

S. p. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

Phone Canal 6122 

Du S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėst 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl pagal sutarti 
Rez 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Ceripak Road (W. “22 SL) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 B., Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

PITTSBURGH, Pa 
šio 24 d. kriminaliame teisme 
pąs teisėją William H. McNau- 
cher pasibaigė išgarsėjusi tai
kos teisėjo Westwoodo byla 
dėl nužudymo žmonos. Birže
lio 10 d. Westwobdo žmona bu
vo rasta m^ąuta savo miega
mu j am kambaryj.

Wegtwood’as buvę atrastas 
kaltas dėl nužudymo savo 
žmonos, bet buvo rekomenduo
tą pasigailėjimas. Tai vietoj 
elektros , kėdės gavo visą am
žių kalėjimo.

Toji byla tęsėsi daugiau kaip 
savaitę laįkę. Išklausinėta j dau
gybė liudininku iš abiejų pu
sių, Mat, tiesioginių įrodymų, 
kad kas butų matęs kaip West- 
yręędas šovė į savo moterį ne
buvo, 
mačiusi 
gęs iš savo namų tuo metu, 
kai pasigirdo šūviai.

Tačiau4 Westwood’o liudinin
kai tvirtino, jog tuo metų, ka
da Westwoodienė buvo nušau
ta, Węstwoodas su kitomis 
merginomis . ir konstebeliu 
f‘rodauzėj” baliavojo. \ Valsty
bės gynėjas įrodinėjo, kad 
Westwoodo bahavojimas “ręd- 
auzčj” buvo iš kalno sugalvo
ta, kad tuo bųdu galėtų išsi
sukti nuo kaltinimo. Buvo liu
dininkų, kurie tvirtino, jog 
Westyvoodąs su savo konste
beliu 
rįam

Per tą laiką esą jis ir galėjęs 
savo žmoną nužudyti. Nuo tos 
“rodauzes” į Westwoędo na
mus atvažiuoti galima per 6 
minutes.

Be to, pats Westwoodas bu
vę didelė žuvis republikonų 
partijoj ir pasižymėjo, visokio
mis žulikystėmis.

žmonės kalba, kad jei West- 
wo0das 
žmoną 
laikais, 
Inebūtų
Westwoodas nebūtų patekęs į 

[kalėjimą. Mat, tais laikais 
Westwood’as valdė visą Mc 
Kees Rocks miestą ir visi prieš 
jį lenkėsi, kaip prieš kokį vieš

Miesto
Kamb. __ , .... , - „
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
Grnla tik, r kad ;šįame pieti

niame sųsirinkiiųe kažkodėl ne
visi musų jaunuoliai dalyvavo, 
nors visiems buvo. pranešta.

Tačiau tie, kurie dalyvavo, 
parodė savo pasiryžimų veikti 
SLA. gerovei.

Pirmininkui $tidąriųs susi
rinkimą, , sekretorė perskaitė 
protokolą, kuris buvo priimtas. 
Tuojau po to buvo daromi nu
tarimai. Į

Nutarta surengti balių vasa
rio 25 d.. Lfietuyo.s, Su‘nų- sve
tainėj. Bus pakviestas Jępę 
Vainausko, orkestras. Baliaus 
komisija buvo išrinkta iš P. 
Adomaičio, V. Katėtos ir P. 
Maceikos.

Reikią tikėtis, kad šis mUsų 
balius turės geriausį pasiseki
mą, nes musų įąų.pųoliąi žino, 
kaip rengti, kad svečiai ir vieš
nios tikrai šauniai galėtų pa
silinksminti. S ■'

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rųo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso* 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirnųąų.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6;30-8:30
Nedaliomis pagal sutarti

Susirinkime pasirodė, kad 
Lenkų Balsuotojų Lygų 2 de
legacijos turi . viena^. 1QA dele- 
gątųį- o antra tf20^ delegatų. 
Viena delegacija tvirtino, kad 
tik ji atstovauja visiems len
kams, o kita sako, kad ji. Len
kų delegacijos pradėjo tarpu- 
savyj vaidytis ir 
savo pačių brolių 
vybčs.

Šiuo atsitikimu 
tuvių ir .slavų delegatams su
lošti teisėjo rolę: balsavimu 
nuspręsti, katra lenkų grupe 
tikrai atstovauja lenkams. Bu
vo nubalsuota, kad mažesnioji 
grupė atstovauja Pittsburgho 
ir apylinkės, lenkams.

Tada didesnioji lenkų grupė 
demonstratyviai apleido svetai
nę ^sakydama, kad Centralinė 
Taryba visai niekę nereiškian
ti ir kad ji parodysianti, ką 
ji galinti.

Tačiau pasirodė, kad niekas 
nenusigando tos lenkiškos de- 
monstrancijos. Po dęmonstrari- 
cijos susirinkimas ėjo norma- 
liškomis vėžėmis ir be jokio 
užsivarinejimo.
. Buvo išrinkta Centralinė Val
dyba, daugiausia tię patys se
nieji viršininkai palikti antrai 
tarnybai su Gregorium Zatka- 
vičium kaipo prezidentu; John 
P. Ladesic, xvice-prezidentu; 
Stephan A. Szygenda, protoko
lų sekretorium; Daniel Stepo- 
novich, fin. sek r e tori Cm; Au
toji J- Kachtmar, ižd.; Law- 
rence Dėlost, antruoju sekr.; 
Antanu J. Lelioniu, iželį asis
tentu; John Redic, vyriausiu 
knygų . peržiūrėtojum; John 
VViltman ir Liudvįk Zupajicik, 
knygų peržiūrėtojais.

Nutarta surengti bankietą 
vasario £3 d., William Penu

Pittsburgho kunigai pradėjo 
varyti plačią-kampaniją bažny
čiose per pamokslus už taip va
di namą - , katalikišką spaudą. 
>aŠ, peršamas
Visiems parapijonams.

Žinoma, kada kunigas per 
pamokslą liepia pirkti ir skai
tyti “D.”, tai davatkos ir per
ka; dažnai tokios, kurios net 
nė skaityti nejnoka. Tur būt, 
tikisi “D.” pirkdamos gauti šio
kių tokių atlaidų.

Viskas butų gerai, jei 
nigai piršdami savo “D.” 
garbintų kitų laikraščių, 
nevisi prabaščiai gali be to 
sieiti.

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

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 8:30 vai 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

alandai diena.
> Phone MIDWAY 2880.

A.L.Davidonis, M.D
<910 S. Michigan Avė. 

tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11, valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofisas ir
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

Naujienų pirmadienio (sau
sio 27 d.) laidoje paduodama 
žinia iš Kauno, kad “ryšy su 
18-kos metų Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimu, va
sario 16 bus perduotas į šiau
rinę Ameriką speciale radio 
programa. Kalbės prezidentas 
Antanas Smetona ir bus tran
sliuojama lietuviška muzika ir 
dainos. Programas prasidės 2- 
rą valandą po pietų New Yor- 
ko laiku arba 1-mą valandą po 
pietų Chicagos laiku. Progra
mą perduos National Broad- 
casting Company. Programas 
tęsis 40 minutų.”

Per kurį Pittsburgho radio 
stotį bus girdimas Lietuvos ne
priklausomybės šventės radio 
programas iš Lietuvos, ta tai 
Pittsburgho Naujienos pasi
stengs sužinoti iš kalno ir pra
neš savo skaitytojams.

Per trumpą laikotarpį jau 
antrą kartą Pittsburgho lietu
viai turės progos girdėti pro
gramą tiesiai iš Lietuvos.

šiuo atsitikimu turėsime pro
gos girdėti kalbant ir prezi
dentą Antaną Smetoną, kuris 
nėra Lietuvos žmonių rinktas 
ir didelis Amerikos lietuvių 
daugumas yra nekokios nuo
monės apie tokį nerinktą pre
zidentą.

Bet vistiek bite įdomu pa
klausyti, ką ponas tautos “va
das” turės pasakyti Amerikos 
lietuviam^ įr, visam .pasauliui 
Lietuvos nepriklausomybes 
šventės dienoje.

Butų gerai, kad ponas Sme
tona perskaitytų Lietuvos Ne
priklausomybės Deklaraciją, ku
ri buvo paskelbta 18 metų at
gal ir po kuria yra ir jis pats 
pasirašęs.

Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracijoj buvo pareikšta vi
sam pasauliu*!, kad “Atstatoma 
Lietuvos Nepriklausoma demo
kratinė respublika su seimu ir 
sostine Vilniuj.”

viešbutyj pagerbimui Ceiitrali- 
nės valdybos. Bankieto rengi
mo. komisijos pirmininku liko 
išrinktas adv. R; R. Brenlove.

Tuo su’sirinkįmas ir baidėsi 
geriausioj nuotaikoj

sų balių . pareųOme tik 
nuoliai, bet ir kš^nieįi SLA 
riai bei ^darbuSioj^i.

Susimildami, neužmirškit 
musų rengiamo baliaus vasa 
rio 25 d-; Lietuvos ,Sunų sve
tainėj.

Kuopos 
pasekmės

Pirm, 
pirm. V. 
Adomaitis 
skaitė, iždo globėju J. Vainau
skas ir orgąnizatorium B. Vai 
nauskas.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos. nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St 
':.^qnįr7.87

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hydę Park 3395

Pittsburgho lietuviai 
damiesi Lietuvos nepriklauso
mybes sukaktuves minėti va
sario 16 d., Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj irgi pla
navo tą dieną radio programą 
turėti.

valdybos rinkimi; 
buvo tokios:
P. Maęeikas, vice- 
Katelą, iždipinku B

sekr. O. Ivanau-

KL Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda -bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe A ve. Tel. Yards 2510

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

«!■■■>11 l>. . . ............. ..............................

Lietuvos sostinę Vilnių iš
plėšė iš Lietuvos lenkų gene
rolas Zeligowski arba kaip pa
prastai mes vadinam žulikaus- 
kis. O tuos lenkų generolo Ze- 
ligowskio legi jonus vadinam 
banditais ir vįsąip kitaip.

Antanus Smetona su savo 
tautininkais, talkininkaujant 
krikščionims demokratams, su
trempė ir panaikino Lietuvos 
demokratinę tvarką ir išvaikė 
Lietu’/os įmonių rinktą seimą.

Bet Antaną Smetoną mes va
dinam prezidentu, nors jis yra 
prasižengęs prieš Lietuvos ne
priklausomybės deklaraciją ir 
prieš Lietuvos žmonių laisvę 
gal nemažiau, negu lenkų ga- 
nerolas žulikauskis...

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yąrd3 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akiniu zDirbtuv#

Sendikatas New Ybrke surengė konkursą 
^nupiešimui karikatūros, vaizduojančios žmonių nuomones apie 

mokesčius, štai rezultatas — piešinys laimėjusio dailininko E. 
S. Campbell, kuris gavo $1,000 dovąną. ,

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2

• Kiti^ lietuviai i
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį. 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Sausio 26 d. Lenkų Sokolų sve
tainėj įvyko slavų ir lietuvių 
Civic Lygų Centralinės Tary
bos metinis susirinkimas, ku
riame buvo renkama centrali
nė valdyba ir daromi svarbes
ni nutarimai.

Tai slavų ir lietuvių centra- 
linei tarybai priklauso ir bro- 

reng- lenkai.
Bet su lenkais tai dažnai 

būdavo trubęlių, kaip kad Tau
tų Sąjungoje yra trobelių su 
italais.

Lenkai visados nešąsi dides
ni ir mandresni nekaip kiti. 
Jie norėtų pasigriebti Centra
linė j Taryboj vadovaujančią 
vietą, tik visa bėda, kad lietu
viai ir kitos slavų tautos (kaip 
tai: ukrainiečiai, rusinai, sla- 
vokai ir kiti) neturi jokios mei
lės lenkams. Susivieniję tarpu
savyje jie nepaduoda, lenkams 
tos vadovaujamos rolės. ';

šiame susirinkime savo sve
tainėj" lenkai suvaidino “komę- 
diją”, tragediją ar ką kitą, — 
nežinau nė kaip pavadinti.. Pa
galiau kaip jus norite, taip ir 
vadinkite. Tik štai kas atsiti-



NAUJIENOS, Chicago. H1Penktadienis, saus. 31, 1936

KORESPONDENCIJOS
Jonas Lapenas sergaJohnston City, III

KAN

Ne saliu ninta

Keistų dalykų kartais

VARDAS

ADRESAS

VALSTIJAMIESTASLAPĖS VARGSTA DĖL PAŠTO

GARSINKITES “NAUJIENOSE

UUJIENU” METINIS

ir LIETUVOS
dar ne

NEPRIKLAUSOMYBES
PAMINĖJIMAS

SEKMADIENYJE

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
visokiai* 2343 SOUTH KEDZIĖ AVENUE

Joseph Triner Company, Chicago

CĮįjy

rekomen- 
Susanna

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Bažnytinėj loterijoj 
kankinami paukščiai

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

tačiau 
paukš-

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

laikraščio redak- 
kažką parašęs į 
Ferris’ui nepati- 
įsivadinęs redak- 

užpakalini

Dept. 13403

ŽIAŪRŲS PAUKŠČIŲ
KINTOJAI

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI 
; : KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra 
v leis Vakarą Linksmai ir Naudingai.

PRADŽIA I VALANDĄ PO PIETŲ

Seniausias Europeiškas Išradimas
' . į ' ■ ' . ' , S lįl ' ; ■ : J \

Nuo Skilvio Ligų Ir Rheumatizmo
Paskiausiais Bandymais Pripažintas

Geriausių*

L1O-PHARMACY, 
1180 Seeonrt Aventie, 
N. Y. City, N. Y.
Gerbiamieji:
Siuomi siunčiu'$...............  ...už kuriuos prašau man prisiųsti
treatmentų garsių LlON CROSS HERB TEA vaistų.

Turime 
atsi

gyvulių globbs draugijos, reik 
tų j tai atkreipti dėmėsi ir ne 
leisti dCl biznio kankinti gy

Chicago, III.—"Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner’* 
Bitter Vyną ir nuoširdžiai 
duoju visiems.” — Mrs. 
Pavlus. / p

Nedarykite bandymų su 
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

Jonišky jau penkti metai kai 
kasmet per Kalėdų šy. rengia
ma didele bažnytinė loterija, 
kurioje didelė fantų dalis su
sideda iš žąsų, ančių, vištų ir 
t. t.

Visiems šitiems paukščiams 
padaromas lauke gardas, .kur 
jie sugabenami jau dieną prieš 
loterijai įvyksiant. Loterija pa
prastai tęsiasi tris dienas, tat 
dalis tų paukščių net keturias 
dienas turi išbūti lauke. Gerai, 
jeigu pasitaiko atodrėkis, bei 
tai tebuvo tik 1932 m., o šiaip 
paprastai per Kalėdas turime 
15 — 20° šalčio. Be to, paukš
čiai suvėžti iš visos apylinkes, 
vieni prie kitų nepripratę, pe
šasi, kapojusi, o dar nuolat gai
niojami. ir gaudomi, taip nu-

St engia s i išgelbėti kasyklą 
ruo vandenio 
darbininkų neteko darbo.
— Dėl kasyklų užliejimo 
kenčia visas miestas. — 
Dėl didelių šalčių susi- 
trukdė kasyklų sausinimo 
darbas 
ko reikalas laikrašti cen 
zuruoti.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

kalboje pareiškė, jog teismus 
reikėtų visiškai uždaryti, jeigu 
saliunininkai turėtų teisę dik
tuoti laikraščiams, ką jie gab 
rašyti ir kO negali. >

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

ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago;
Kambarys 833 ' Telefonas CENtral 7170.

J. Lapenas, prisiklausęs liu
dytojų pareiškimų, kai nueiną 
i kamerą, ima jaudintis, ner
vintis ir tai blogai veikia jo 
sveikatą. Pabrėžtina ir tai, kad 
Lapenas iš korhfortįnio gyve
nimo patekęs į kalėjimą ne
gali jame “aklimatizuotis” ir. 
vis sirguliuoja. * n
' Gruodžio '29 d. J. Lapenas: 
kameroje taip susinervinęs, 
kad apalpo. Kalėjimo daktaras 
Lapenų susirūpino' ir. iššaukė 
konsiliuman dr.' Laurinavičių. 
Daktarų ' konsiliumas Lapeną 
apžiūrėjęs pripažino, kad iš 
tikrųjų jo sveikata bloga (230° 
kraujo spaudimas) ir reikia 
bent trijų dienų visiškos ramy
bės. Kitą dieną buvo sudary
ta komisija iš (ir. Gudavičiaus; 
dr. Laurinavičiaus ir dr- Kai
riūkščio, kuri konstatavo, kad 
Lapčno sveikatos būklė įpavo* 
jinga gyvybei, kad Lapėnui 
reikalinga visiška ramybė.

Gruodžio 31 d. Lapenas iš 
Kauno kalėjimo perkeltas į ka
ro ligoninės areštuotųjų pala
ton.

Kiek žinia, palankaus atsakys 
mp negauta.

Kalbėkime šiaip, kalbėkime 
taip, o kasyklos gelbėjimas yra 
labai rimtas reikalas. Jau da
bar apie 1,000 • angliakasių ne 
turi darbo, nes vandens pribė 
gusiose kasyklose jie negali 
dirbti. Tas tūkstantis darbinin
kų faktiškai palaiko visą mies
tuką. Tiksliau sakant, tais dar- 
biiiinkais visas miestukas pa 
silaiko. Todėl kasyklos likimu 
yra susirūpinę ne tik anglia
kasiai, bet taip pat biznieriai 
ir iŠ viso visi kiti gyventojai. 
Su kasykloš likimu yra glaud. 
žiai susijęs ir jų likimąs. Jei 
kasyklos, kuri yra vertinam;, 
trimis milijonais dolerių, ne
būtų galima išgelbėti, tai mies
tukas visiškai susmuktų.

Tačiau manoma, jog tokio 
likimo bus išvengta. Kasyklos 
viršininkai tvirtina, jog netru 
ku's kasykla bus nusausinta ir 
vėl prasidės darbai 
vilties, kad taip 
tiks.

Nuo Reumatiškų Skausmą 
reikalaukit visame pasauly 

' pagarsėjusio
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Franco No. 1, paskuitnė šio 
miesto veikianti kasykla, ban
do atsilaikyti prieš potvynį. 
Old Ben .kasykla No. 18 jau 
virto tikru požeminiu ežeru. 
Vanduo prasimušė gruodžio 2 
d., ir nuo to laiko vis veržėsi j 
kasyklą. Sulaikyti vandenį ne*- 
buvo galima. Tad visa energi
ja buvo nukreipta į Franco No. 
1 kasyklą.

Big Ben ir Franco kasyklos 
yra kaimynystėje. Jas skiria 
nedidelė siena. Užliejęs Big 
Ben kasyklą, vanduo pradėjo 
veržtis ir į Franco. Keliose vie
tose cementinės pertvaros ne
išlaikė ir truko. Vanduo žino
ma, ėmė smarkiai bėgti. Susi
darė rimtas pavojus netekti ir 
paskutinės kasyklos. Todėl vi
sais budais bandoma tą kasyk
lą gelbėti. Pirmiausia reikia 
“skyles” užlopyti, o taip pat 
pašalinti vandenį, kuris jau įsi
gavo į kasyklą.

Vandeniui semti pastatyta 
keli prietaisai, kurie per dieną 
ištraukia apie 5,000,000 galio
nų vandens. Nors jau kelios 
dienos kaip tie prietaisai veikia, 
bet vanduo visai mažai tenuše- 
kė. O tai reiškia, kad maždaug 
tiek pat vandens pribėgo, kiek 
jo esti išsemta. Užėję šalčiai 
irgi sudarė daug kliūčių. Iš
trauktas vanduo pradėjo šalti 
ir apie prietaisus susidarė ledų 
kalĮįai. Reikėjo visą llai^ą kū
renti ugnį, kad butų galima le
dą pašalinti.

Aišku, kad iš tokio darbo 
nieko gero negalėtų išeiti. Juk 
jeigu beveik tiek pat vandens 
pribėga, kiek jo išpdmpuoja, — 
tai tik bergždžias darbas. Todėl 
buvo griebtasi priemonių van
dens besiveržimą sulaikyti. Rei
kėjo užkišti tas skyles, pro ku
rias bėga vanduo. Tuo reikalu 
buvo atsikreipta . į Chicago. 
Bandoma padaryti tokios • per
tvaros, kurios galėtų atlaikyti 
vandens spaudimą. Atgabenta 
ir specialios medžiagos, kuri la
bai išbrinksta vandenyje ir pa
didėja šešis kartus. Ar ta me
džiaga bus tinkama 
žinia.

Susilaukta ir visai netikėtos 
pagalbos. Vienoje vietoje už
griuvo žemė ir užkirto kelią 
vandeniui. Mat, po žeme bėgan
tis vanduo susilpnino viršutinį 
sluogsnj ir tasai, įgriuvo. Ar ta 
naturališka barikada galės ilgai 
laikytis, sunku pasakyti.

Buvo kreiptasi ir į atitinka
mą įstaigą, kad WPA paimtų 
kasyklos nusausinimo darbą.

gyva. Man pačiai teko laimė
ti vištą^. kuriai taip buvo su- 

bus garantija, kad rišti sparneliai, kad nuo raiš
čių vargšui paukšteliui net 
žaizdos buvo pasidariusios.

Gal palyginti čia ir nedide
lis dalykas, bet - visgi reikėtų 
atminti, kad ir višta gyvas su
tvėrimas, ir jį jokiu bu'du kan
kinti negalima.

Butų gera, kad loterijos ini- 
ęiatoriai, šį dalyką sutvarky
tų, o jeigu jau kitaip neįmano
ma, tai gal geriau butų loteri
ją palikti visai be paukščių.

Šiandie, kai visur įteigiamos

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

Trys tūkstančiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius* jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žino, kad ' jiems 
pašalpa ligoje, pomirtine, o taipgi ■ sociališkais ir kultūriškais reika
lais verta apsirūpinti. , -- ,

Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtines, ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai, 
čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, palaidojimo Reikalams dar $50 extra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d. ....... .......................................... ......
vanų Laimėjimo „vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui 
gegužės (May) 8 d., Ashland Boulevard Auditorium.
ma per DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidaras panedėliais ir ketvergais visą dieną- 
ryto iki 8:30 vakaro. N^dėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v.

Lauksime Jūsų atvykimo. 1
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-rps lubos)

NAUJIENOS
1739 S. Halste St. 

CANal 8500

Lapės —. tik 13 kilometrų 
nuo Kauno, o paštą gauna tik

2 kartu per savaitę. Nešimas 
kasdieninio susisiekimo yra di - 
džiaušis pažangos ir kultūros 
stabdys'. ■

Dabar gyventojai pakartoti- 
nai- prašo tą reikalą sutvarky
ti. Lauksime. - Gyv.

SVETAINE DEL RENDOS
PATOGI DĖL VISOKIŲ PARENGIMŲ*. ] , .

Vestuvėms, - šokiamsparems, buhco ir į vai riebis ^-Vakarėliam s.
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal 9585

Teismo tardytojas p. Kryge- 
ris baigęs “Maisto” bylos tar
dymą, J. Lapėnui ir kt. tos by
los dalyviams skaito,1 kaip to, 
reikalauja procesas, visų liu j Kupisjcis. Nors retai, 
dytojų pareiškimus šioje bylo- pasitaiko ^turguje pirkti 
je i . Ičių, kurių kūno dalys ‘ subady-

tos ir patiiię, kad paukštis at 
rodytų riebesnis. Dėl keleto ne 
laimingų centų kankinti paukš 
tį yra žiauru ir toki kankinto
jai reikėtų persekioti.

Jurgis Pingvinietis.

pasi- varginami, kad laimėjus ir par 
taiko, štai šiomis dienomis pa > sinešus laimėtą faptą — vištą 
vieto teisėjas Bowen įsakė ant ryto pasitaiko ji rasti ne 
Charles Ferris’ui padėti pen-! 
kis šimtus dolerių užstato. Tas! 
užstatas
Ferris per metus laiko su vi 
sais gerai sugyvens ir nesi 
skandalins.

Bylą jam iškėlė Harris W 
Jonės, vietos 
torius. Jonės 
laikraštį,. kas 
kę. Todėl jis 
torių . į kirpyklos 
kambarį ir pradėjęs su kumš
timis argumentuoti.

Ferris yra saliunininkas. Tad 
prokuroras savo kaltinamoje

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

N”o .1799 taikstančiai žmonių atgavo normališką sveikatą po il
gu mot” '■'-'o-'itio visokiomis- <=kilv?'' Hgonrfs, kaip tai užkietėji
mo, nevirškinimo, gazų. rūgščių viduriuose, kuri** Vra «'’^rbiau-
s!n nrip^Rtim’ fokui Huu? aukšto krairio «mn.ud>mo. rhe»»m»tizmo. 
period'ško galvos skaudėjimo, išbėrimų ant veido ir kūno, skau
smų nugaroj, kepenų, inkstų ir pūslės suirimo, nualsimo, nemie
gos ir blogo apetito.
Visi šie b’gonys nevartojo, jokių žmogaus—rankos padarytų 
kenksmingų chemikalų arba gyduolių; jie tik vartojo Gamtos 
padarytus vaistus/ šis stebuklingas produktas aiiga aht aukš
čiausių kalnų viršūnių, kur jis sugeria visus gydvmui reikalin
gus elementus ir vitaminus iš saulės ir pagelbsti ŽMONIJAI jos 
kančiose.
Tai> yra sudėtis iš 19 rųšiu naturališkų lapų, seklu, uogų ir 
gėlių, moksliškai ir nronoi-Honališkai sumaišytų ir žinomu var
du LION CROSS HERB TEA.
LION CROSS HERB TEA yra'skanus, puikiai veikiąs ant jūsų 
systemos ir saugus net ir kūdikiams. Prirengk jį šviežiai kaip 
ir arbatą, ir gerk 'po stiklą kasdien, šiltą arba šaltą.
Viėno dolerio treatmentas padarys STEBUKLUS; jus išrodysite 
ir jausitės kaip naujai gimę. Jeigu jus dar nesate" susipažinę 
su puikiomis pasekmėmis, šių STEBUKLINGŲ VAISTŲ LION 
CROSS HERB TEA, išbandykite juos tuojaus ir persitikrinsite. 
Jeigu nebusite patenkinti, męs grąžinsime pinigus.
Išbandykit ir persitikrinkit patys su niusų, pinigus-grąžiname 
garantija. -

• ) . ” (

Vienos Savaites Treatmentas $1.00.
šešių Savaičių Treatmentas $5.00

Išvengimui klaidų atsitraukime šių tikrų LION CROSS HERB 
TEA vaistų prašome išpildyti žemiau paduotą kuponą.

Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių
nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į Inicijacijos ir Do' 

jasibaigus — 
sirašyti gali

-nuo 9 v. 
po piet.
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LIETUVOJE — PRADĖJO ARTI LAUKUS

Marijampolės kronikoje “Lietuvon žinios” įdėjo 
sausio 14 d. tokią žinią t f .

“Šiomis dienomis- kai kurie marijampoliečiai 
pradėjo arti laukus, žmonės mano, kad šiemet žie
mos nebus, bet užtat vasarą ,bųs sniego. Todęl jau 
ūkininkai ruošiasi sėjai...”
Kuomet Chicagoje ir . daugelyje kitų vietų Jungtinė

se Valstijose šalčiai žemiau zero, tai Lietuvoje ariama 
laukai! Takių keistų prieštaravimų oro sąlygose šiauri
nėje žemės kamuolio pusėje iki šiol dar nebuvo girdėt.

ša)?, kada dauguma krašto su- 
taupų suvartojama militari- 
niam pasiruošimui, — tai-kitas 
klausimas.

Pavyzdžiui, Italija, kuri se- 
niaus buvo tik -trečios rųšies 
karinė t valstybė, šiandie' yra 

neralė Konfederacija, Tačiau skilimas buvo įvykintas, |’taip stipri, kad Mussolinidrįs-

galingąi Britanijos imperijai. 
Bet tuo pačiu laiku jos Jfinan-- 

. , ... ......r,.. ... , sąi .yra desperatiškoje padętyje^
pasisekimo, negu senasis unijų susivienijimas. Todėl J j-ajytojai sako, kad fi-

sąjungų internacionalą”, -tai reikėjo tam “Profinterųųi”
nąrių, f . • ,

Absoliučiai jokios įprasmėš nebuvo šitam unijų .skal
dymui, nes “raudonosios” unijos, kaip (praktika parodė,
negalėjo jokios kitos taktikos vartoti savo kovoje už
darbininkų reikalus, kaip tą, kurią sartojo senoji Qe-

(Jarbiųinkų solįdarumas sugriautas, darbininkų judėji- | ta MtĮ kumščių po-nosia.net 
mas susilpnintu 7 . ’ ‘ ' ■' ' lffalin£fai BritamiQS šernai.

“Raudonosios” unijos vistiek turęjo daug mažiau
_ ____• _ *! .• _ _ ii ____ __ . • _ • • ___._ • • _______________ m ji

galų gale, joms nebuvo kitokios išeities, kaip grįžti įlnan^inio ir ekonominio kracho
Generalę Darbo Konfederaciją, Susijungimo laiku pa- pavojus* daugiausia' Italijojos 
staro jį turėjo suvirtum milioną narių, o komunistų diktatorių ir privertę pulti į 
“raudonosios unijos” apie pusę miliono. > beprotiškų karo avantiūrų Ertio-

^ųsiiTOgini^ reiškia, ,kad bolševikų “Frofin- ^kiu s0-
temas likviduojamas. . __  vietų krašto progresas?

; . 2" • , • i j.* i j Pagalios, “Laisvė” vis triu-mų tąrinčm neyą jr^, kad u skaitlinėmiS apie bolševi- 
bolševikų valdomoj, šaha pro- kiškog mon- ^siekimus!, 
gresuoja daug sparčiau, negu . * .. . v&. i- m' _ i bet absiohučiai užmiršta apie. visas pasaulis. Tų savo pAmoks- L ' .... 7 . . ’ v-x ! • id r •hanflne®. Jau mis bene 15 melų ji baigia šitokiu* kompli- 7 , . . . . ,. ,I \ , tų, kai Maskva ir jos garbmto-mentu” mu^ų adresų: . \ , .. , J , ..

“Bet ^Naujienoms’ visi Jal be Pallovos barabanija apie
. ., • i • T “milžiniškus” padidėjimus irfaktai nieko nereiškia. J,ų A ... • . „
redaktorius jąu devyniolikti pag?reJimu®,ylsose_ usijos gy-

venimo srityse. O tuo tarpu gamyboje turi mažai vertes.

Apžvalga
J.',, ji .'H

NAUJAS “KULTŪROS” 
NUMERISi • ■ ... y .a , ’ .

Visi

penktadienis, saus. 31, 1936 
dar iki pereito gruodžio mene- jis gimė ir ar iš viso jis kada 
šio maistas, rūbai ir kiti būti-'gimę. Mat, jo gimimb buvo tik 
niausi .žmogaus gynime dalykai du liudininkai, kurie kietai tų 
buvo dalinami Rusijoje pagal' paslaptį laiko ir niekam nesa- 
korteles. Reiškia, buvo didžiau- ko. Tie liudininkai bu‘vo jautis 
sias tų daiktų trukumas. So
vietų pramonė “vijosi Ameri
ką”, o ęovietų gyventojui netu
rėjo kų yalgyti !

Ar daba^ geriau, kad jau pa
naikinta kojelių sistema, sun
ku pasakyti. Bet kainos “atvi
ro j*ę rinkoje” yra be abejonės, 
daug aukštesnės, negu kad bu
vo “uždarytose” krautuvėse. 
Todėl darbininkams dabar, tur 
būt, tenka dar labiau susispaus
ti.

Bet tai tik viena gyvenimo 
pusė. Q kaip su .darbininku in
telektualiniais (dvasiniais) rei- 
kąįais ? Juk jie nieko negali da
ryti savarankiškai. Visame ka
me jie yra “globojami” yąL 
džios, kaip maži vaikai. Kaip 
gali tokiose sųlygose progresuo- . 
ti darbo žinomų sųmęningu- gerai net savo kailiu juntam 
mas? O jeigu čia progreso nė
ra, tai visi “atsiekimai” spižo

ir asilas ... Abudu iš prigim
tie^ vjsai neplepus sutvėrimai. 
Taigi Kristui mokytojo ama
tas sekės, nes jis turėjo ste
buklingą savo praeiti, dėlto die
višką esybė.

Šių dienų diktatoriai irgi 
daugumoje yra kilę* ar iš bat
siuvių šeimos, ar iš mūrinin
kų \ įr iš kitu ąmatininkų šei
mų. įBet pors ir amatininkų 
kilmės, bet jų gimimo liudinin
kai buvo eiliniai žmonės — net 
ne karaliai, o šie pusėtini ple
piai yra, tai visų diktatorių 
jaunos dienos visiems yra ži
nomos. Tenųis nieko stebuklin
go nėra fc>uvę, tai jau sunkiau 
pranašais ir mokytojais būti. 
Kas ir kaip rašė evangelija, 
mes bęveik nįeko nežinom, bet

v

ęlęlko ir kaip turi būti tų auk
štų vyrų kalbos spaudoje įdė
tos. Tikrai šiame amžiuje sun
ku būti pranašu! Tie prana
šai taip ilgai dabar laikos, kaip 
ilgai juos palaiko durtuvai.

Taigi Lietuvoje tautininkų 
atstovai suvažiavo, išklausė ir 
išsiskirstė. Jų esą per dešimts 
tūkstančių. Tai vis dėlto ne
daug, nes Lietuvoje valstybes 
tarnyboje yra trisdešimts pen
ki tukcf ančiai .... tarnauto
ju

■f11 ■■■

“STATIKAS”

raciją dvi darbininkų unijų sąjungos Franci joje

atsieit.

,, ...

apysakaičių įr įdomių žinių iš 
mokslo srities ir Etiopijos ka
ro ir pasaulio politikos.

IR LENKAI “REDAGUOJA4’ LIEJUV^Ų 
LAIKRAŠČIUS

ARGENTINIEČIŲ KALEN
DORIUS

VALDŽIA ĖMĖ “REDAGUOTI” LIETUVOS 
LAIKRAŠČIUS

RIETENOS 
ž - A »• ‘

įėjus į galią naujam spaudos įstatymui Lietuvoje,, 
valdžia dabar turi teisę paliepti laikraščių redakto
riams, kad jie dėtų raštus, kuriuo^ prisiunčia ministe- 
ris pirmininkas arba kitas kuris ministerio pavestas 
asmuo. Ministeris arba jo ; pavestas asmuo gali ne $įk 
reikalauti, kad tam tikri straipsniai butų "išspausdinti, 
bet ir gali nurodyti, kada, kurioje laikraščio vietoje ir 
kokio dydžio raidėmis jie turi būt įdėti. Prie tų raštų 
.nevalia dėti jokių prierašų; ,

Vienas Kauno dienraštis praneša, kad
“Redakcija beveik kasdien gauna tokių priva

lomų raštų su ‘Eltos* firma ir be įjo$, kuriuos priva
lo dėti, ir deda.”
Ką darys nedėjusi! Jeigu nedėtų, tai, valdžia laik

raštį uždarytų. :: ,
Pirma Lietuvoje buvo spaudos cenzūra, kuri varžo 

laikraščius ir slopįųą visuomenės ^jpįįįją. Dąl)ar prie, 
cenzūros prisidėjo dar tiesioginis valdžios kišimąsi j 
laikraščių redagavimą.

šizipao ir hitlęrizmo papiėgdžiojimąs Lietu
vos valdžiai garbės nedaro. Lietuvą per .dešimtmečius 
kovojo dėl spaudas Jaisvės, ,o dabar pati ąayo spaudu 
pavergė!

Šitoks

Atėjo dvyliktas pereitų me 
tų žurnalo'■Kultūros” numeris.. metai skelbia melus ( I - 
Jo turinys susideda iš šių “N.” Ped-) apie darbininkų! 
straipsnių: J. Baldausko “The ir vąlstįečių demokrątijų, jų 
Balance of Power”, prof. V. če- laisvę, jų atsiekimus.” 
pinskio “Gyventojų problema”, Šitokią “Laisvės” straipsnio, 
A. Vilčinsko “Aųksąs”, prof. .Užbaiga primeną .to ruąų “dja- 
P. Leono “Indijos Tikybos”. Be čokb” giedojimų, kuris pradėjo.

žurnale yra eilėraščių ir ?U “Allilųją”, o pabaigė su 
’ ,v# '■* *’ > v. • -v. “Ąpžmatilsių”. <,

Apie tąrįamą sovietų “demo
kratijų” įr ‘‘lųįsvę” šitame gin
če juk įr kalbos nebuvo-

Kalba ėjo tik apie tįd, :koks 
yra (tasai “progresas” Sovietų 
Sųjungojey į kurį mes žiūrime 
skeptiškai, kuomet komunistai 
juo gėrisi įr negali ,atsigėrėti. 

Į Bandydama mwsli pažvalgų su- 
“Laisyė” padavė ilgų 

virtinę “fąkįų” apie tai, kaip 
padidėjo Rusijos gamyba per 
paskutinius ,20 metų, kaip pa- 1 
šoko plieno irV‘čiguno” (čugu- 
no, t. y. špiŽd) gamyba per 17 
,metų,| ir t. t.' Aiąku, kad su 
“demokratija” ir “laisve” ’ So
vietų Sųjungpje šitie dalykai ' 
ipetiiri niekolbeiidro.

Bet jie turi labai mažai ben
dro ir su tut ^klausimu, kuris 
buvo pakeltas “Naujienų” 
ąti|aipsnyje. Kalba prasidėjo 
jųį nuo to, ką sovietų kraštas 
yra atlikęs švietimo ir kultū
ros srityje. “O Bimbos organas 
atsako mums skaitlinėmis apie 
pįienų ir “čigunų”! \ 

i, šitaip be tvarkos šokinėjant 
nuo vieno dalyko prie kito ir 
nesilaikant temos diskusijose, 
joks klausimas negali būt iš
aiškintas. A

Tačiau, jeigu jau stalįųcų 
laikraštis būtinai nori pasigirti 
sovietų industrializacijos- “ste
buklais”, tai mes truputį ar
čiau pažvelgsime ir į ,šitųx jo 
triupų.

Pirmiausia, žodis dėl pučiu! 
skaitlinių. Įš kur “Laisvė” ži
no, kad Rusijoje 1916 metais 
.buvo tikrai pagaminta plieno 
4,273,000 tonų, o 1933 metais 
— ,6^920,000? Tokias skaitlines 
skelbia bolševikų valdžia —* bet 
kas žino, ar jos yra teisingo®? 
Patarlė sako, kad “skaitline# 
nemeluoja”, bet kada diktfiU)- 
iiai ima Vartoti skaitlines, tai 
jos paprastai įrodo visai ne tų, 
kas yra.

Jeigu Rusijoje butų laisva, 
nuo valdžios pepri^ląjįsanti Kri
tika, tai buįų gųlįppa pasitikė
ti, J$d ji neleis yųldžios komį- 
sarąųis statisįįkų savotiškai 
tampyti. [Bet dftĮįųr šitokio ųž- 
tikrinin^p įenai >pėra.

Toliaus. Sakysime, Jtad pįįe- 
no.ir.spįžp gamyba Rusijoje 
Hųkįįo, kad naujų geležinkelių 
Į>ųįįęsta per pastaruosius kęįis 
pietus jaugiau, negu Ameriko
je — tai kas iš to ? Visi žipo, 
kad sovietų t valdžia skubinasi 
iš paskutinosios pasiruošti ku
rui, tad jai peikia geležie^ ,įr 
plieno ir geležinkelių. Todėl 
militarinįu" atžvilgiu ji progre
suoja kųip jkad progresuoja 
(tur būt, dar sparčiau) hitle
riška Vokietija ii’ kaip per 13 
metų progresąvq fašistiška Ita
lija. Bet ar yra sveikas

[Suvažiavo, Išklausė, 
Išsiskirstė

Savaitraštis “Argentinos Lie
tuvių Balsas” išleido kalendo-1 
rių 1936 metams. Be paprastos 
kalendorinės medžiagos, Jame 
randame įvairių straipsnių ir 
informacijų. Bet labiausia ka
lendorių pagražina gausingu- 
mas atvaizdų, kuriuose parodo
ma žymesnieji Argentinos 
tuyjų 'veikėjai, drąugijų valdy
bos ir parengimų dalyviai.

Okupuotoje Lietuvoje lenkų vyriausybė yįs ląbiau 
spaudžia lietuvius. Dabar ji ėmė “taisyti” lietuvių laik
raščių kalbą, einančių Vilniuje.

Sausio mėn. 13 d. Vilniaus miesto storastija pasi
šaukė “Vilniaus Rytojaus”, “Jaunimo Draugo”, “Vil
niaus Aušros”, “Vilniaus žodžio” įr “Gedimino Pilies” 
laikraščių redaktorius ir jų atstovus ir jįęms pareiškė, 
kad nuo šiol lietuvių spaudoje nebūtų vartojami žo
džiai: “Nepriklausomoji Lietuva” įr “Vilniaus krąštas”. 
Už šitų žodžių varteijmą laikraščiai busią konfiskuo
jami!^ .

Juokinga lenkiškų biurokratų užgaida. Juk Lietuva 
yra nepriklausoma — tai kaipgi ją .dabar yadintį, jeigu 
žodžių “Nepriklausoma Lietuva” negalima -vartotu?

Ir kas yra “priešvalstybinio” žodžiuose “Vilniaus 
kraštas”? Kraštas skiriasi; nuo miesto. Jeigu kalbama 
ąpįe vietas buvusioje Vilniaus gubernijoje, bet ne ,ąpie 
patį Vilniaus miestą, tai tenka vartoti žodis “kratąs”,, 
peš kitaip nebus aišku toliaus gyvenantiems žmonėms,; 
kur tos vietos randasi.

geniai yra patirta, kad .biurokratija, kai ji 
kišti savo nosį į spaudą, elgiasi labai bukaprotiškai.

FRANCUOS DARBININKŲ UNIJOS SUSIVIENIJO

ščyrieji komunistai susikirto 
su ppozicįniųis komunistais 
(sklokįninkais) $ęl “vienybės”, 
kurių Pru^eįkų -buvo sumanęs 
autokratiškai prųyesti .savo jor- 
ganiząęijoje, (bet {kuriai .daugu
ma sklokinipkų ^pųsiprie^ino.

Dabųr kyla jmujji kįyįrčai — 
dėl Butkaus-Stįlsęino į^ląisvini- 
mo. Biipbiniųi smarkiai atakuo
ja komitetų, ikųris tuo reikalu 
rūpinasi, ir liepia sav.į^kįems 
neduoti jam aukų, kol į komi
tetų nebus priimti “kitų srovių 
ątstoyųi”. Bpjtkaus draugai 
prieš, tų agitacijų protestuoja ir 
komunistų reikalavimo nepaiso.

Aitos (riętepos rodo, kad mu
sų srovės (ypač pačios kairiau
sios) dar neišmoko dirbti or
ganizacinį darbų. Viskas eina 
gerai, kol vienas, du lyderiui 
diktatoriškai dųlykųs tvarko, o 
jų sekėjai aklai jų valiai prita
ria. Bet kai tik atsiranda nuo
monių skirtumai ir prasideda 
ginčas, į Jkųrį įsimaišo didesnis 
Skabius, įmonių, tai kyla “vel- 
.niaya”. įTyojųus lyderiai ima 
kits kitų pikčiausiais žodžiais 
niekinti, jų sekėjai juos pamėg
džioja — ir susidaro du (kai 
kada trys) priešingi “frontai”, 
tarp kųrįų ęįna bombardavimas 
iš visų lianųplių.

šitokia ‘‘peštųkizmo” (kaip 
((kitusyk sakydavo Vįįįkas-Tau- 

rus) psychnĮogijų. ‘ yįra ^palųnki, 
dirva f‘diktatūros” idėjoms.

Bet įsivaizduokite, kad (tokie 
“darbininkų vatįąi” ^paimtų val
džių į savp rųnkas: kų jie pa
darytų 5kits kitam įr papras
tiems piiięęiams!

DĖL KpMU^ISTV 
PASIGYRIMŲ

' s —:--- :-----------:—— '
(Kelięs pastąbos dėl tąutininkų suvažiavimo)

(Tęsinys) , _ >
Po šio suvažiavimo visi Lie

tuvoje laikraščiai pasidarė sa
vo turiniu visai vienodi, nes 
suvažiavime oficialių ašmenų 
pasakytas kalbas visi privalė
jo įdėti, o kadangi prie tų kal
bų jokių komentarų negali bū
ti, tai, suprantama, kad kele
tas dienų buvo galima visiems 
pasitenkinti - vienu laikraščiu. 
Kripės laikais šiokia tokia eko
nomija .... Kišenini į sveikatų, 
bet arx-Lietuvai visa tai einą 
į sveikatų, tai tenka labai dru - 
,čiai pagalvoti. Bet Lietuvoje 
ne visi tupi teisę galvoti. Gal
voti, '-L. tai gali, kiek nori, bet 
pasisakyti,- tai* Pabai atsipra
šau, reikia būti parinkta-pa
kylėtu asmeniu. O tokių gar
bingų Lietuvoje vyrų dabar la
bai mažai mes -turime ...

Bet ar tenka mums vieniems, 
skųstis. Taip yra visur kitur, 
kur -tik yra diktatūros šaknis 

i įleįdu'sios.

jisaiv diktatorius, tai, 
yra išmintingiausias vyras... 
Jų darbai ir kalbos nekritikuo
tinos ir visai spaudai privalu 
jas priverstinai spausdinti. Ro 
dos, Anglų karaliaus oficialių 
kalbų ir niekas nekritikuoja, 
— ne-dėl to, kad jos butų už
draustos kritikuoti, -bet dėl to, 
kad niekas neranda reikalo jas 
kritikuoti, mat; Anglų karalius 
tik karaliauja, bet nevaldo. O 
šių dienų karaliai tiek išgud- 
rėjo, kad jie nesiveržia valdy
ti ir nėra plepiai. Tikrai kaip 
kam iš šių dienų diktatorių šio 
amato reiktų pasimokyti, bu 
tent, pramokti tylėti. Tai sun
kus amatas,s. bet labai garbiu 
gas .. . Dabar daug kas iš dik
tatorių veržias vis kitus mo
kyti. O, kad tikru mokytoju 
būti, tai reikia turėti garbiu 
gų ar stebuklingų praeitį...

Štai Jėzus Kristus tikrai lai 
mingas buvo, Jis kilęs iš amat

Diktatūros krašte niųkų šeimos, ,bęt niekas tikrai 
gali būti piktai vienas. O j ei negali nusakyti, kur ir kada

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina it labai pagel- 
binga knygelė tiems, kn* 
ne nori tapti Šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apif šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
I7A9 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
^lųskire money orderi arba kracoi 

ženkleliu*.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Sausio męn. ?8 ęlięną susiliejo į vieną jĮ$i$rą Ae
raciją dvi darbininkų unijų sąjungos Franci joje — so
cialistinė ir komunistinė. Tai yra svarbus įvykiu dąrbi- 
pinkų judėjime ne tik Francijai, bet ir pasauliui.

Seniąus Francijoje gyvavo viena d^ęĮė dąrbininkų 
ųnijų sąjunga — Confederation Generale ,(Įu Trayąil, 
panaši į Amerikos Darbo Federaciją, tik daug .pažan
gesnio nusistatymo. Bet po to, kai Mąskya 1921 ‘m. su
skaldė Francijos socialistų partiją, tai komunistai žy
mią dalį unijų atplėšė ir nuo Generales Konfederacijos, jungoje 
Mat, bojsęv&ąį šfliė prganUuoti savo ^raudonąjį .prof-lgą su eįlęmis ^kąįty-.

ŲęL.ipųsų ątraįpsnio C‘Nauj.” 
sausio j 16 d.) apie komunistų 
.vįęnpĮi§įškupĮU> kUKis reiškiasi 
ypatingai jų gąrbimme “ste- 
buĮdipgo Sovietų Sų-

’ !, '“Laisvė” išpyškino ik-

nosia.net


Knygą Lietuvoje ♦ m

Savo Užsakymus Paduokit

Sausio 8 d

VALSTIIA

STANDARD OIL GALI JUM DAUGIAU DUOT UŽ JŪSŲ PINIGUS—IR DUODA

06
Padarome Visiems

uz
TAUP.YKIT j^įisu Pęlno-Pąsidaįinimo-Jiąpąnus $1QO.QQ cash

P|RK NUO

_____

Telšiai ir
- Vilianti-

GARSINK H ES 
NAUJIENOSE

! Aliejaus
Arba pati

TIKTAI
PATjpLEEONUOKIT 
ARBA trisiuskit

Lietuvių kalba dabar Lietu
voje išeina devyni dienraš
čiai, iš kurių vienas eina du 
kartu per dienų.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vėdaruos Knygos yrą 
Musų Specialybė. Padarom jas ant spęciajię užsakymo 
taip kaip jps yedąmęs, ąu speciąlėm linijom ir lietuviš
ką^ antgąlyiais. j

Dėl Dr. G. Luomano 
, straipsnio.

Vizitinės Kortelės 
Veątąvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

$400 CASH PRIZAIS 09 
Bus išduodama Sekm^fenį feario- 

February 2 d. ątsilaifemwi 
WEST SIDE

2244 West 23rd Place
BUS BANK NIGHT IR AMAįTĘUB NICąiT
„ $30,00 BANK NIGHT i

$10.00 AMATEUR NIGHT IR DU PRIZAI
I.1 PRIZAS $6,00 H. PRIZAS $4.00

Pradžia 8 vai. vpk. Tikictas 29c.—Wardr9.be 5c
Prašome visus atsilaikyti. ■

Šokių Rengėjas R. Š. fĮERCĮĮES

Preferred by 
millions 

tp mayoW’^

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

STANDARD OIL COMPANY (Indiana) 
910 South Michigan Avė., Chicago, III. . f %■ • t • * * v • •

( ) PraSau man dykai prisiųsti knygelę, kurioj aprašyta apie STANDARD
RANGE OIL ( ). Prašau jūsų išvežiotojo sustoti žemiau paduotu adresu;

VARDAS

GATVE . 
• t «■

miestas

Kokiomis knygomis 
žmonės labiausia 

(Jpiąjsj.
Bet kąfc įdomiausia, kad so

cialiniais klausimais daugiau
sia knygų išleidžiama, — jų 
bus iki 25% visų kitų išleistų 
knygų. Antrųjų vietų užima 
taikomieji mokslai; tokio turi
nio .knygų bus apie 18% viąų 
kitų išleistų knygų. Ir tik tre
čioje vietoje bus literatūra ir 
beletristika. Tai išeina, kad 
Lietuvoje daugiausiai skaity
tojas įdomaująs visuomeni
niais klausimais, nes kitaip 
ir tokių knygų daugiausiai 
nebūtų išleidžiama. Bet ma
žiausiai knygų rinkoje pasiro
do filosofijos klausimais. To
kių knygų iš viso per metus 
net dešimta neišeina. Taip pat 
nedaug ir teologijos • klausi- 

išeina, iii nebus

D KAUCIJOMS ■ ■
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programos 
Tikietus

Grąžus pavyzdys.
Taigi Dr. Luomanas laiku 

susirūpino lietuviška knyga ir 
jo mintys, čia .Lietuvoje, . ra
dę visiško pritarimo, reikia 
tikėtis, veltui nedings, bet su
silauks tam tikrų vaisių.

.Ųžvįenio lietuvių kolonijo
se irgi laikas nuo laiko .pasi
rodo lietuviškų knygų, tai rei
ktų, kad jos ir .Lietuvoje butu 
tiukainąi pareklamu,otQs, o nė
ra abejopes, kad jos čia ir su
rastų .savus akaitylojus.

Dąba?< Lietu.voje pradeda 
prigyti labąi graži mada. Nu
augusieji perka .mokyklinįo 
amžiui pritaikintų diteraturą 
ir siunčia jų toms, pradžios 
mokykloms, kuriose jie yra ėję 
mokslus. Pirma čia pionie- 
re bene buvo artistė Zaun.ie- 
ne ir dabar jos pavyzdį daug 
kas pasekė. 0vaikams skiria
mos’' literatūros tyčia gražios 
yra. Čia yra išversti geriausi 
pasaulio vaikų rašytojai, o be 
to ir savo Originalios vaikams 
tinkamos literatūros yra ne
mažai pagaminta.

Tai tiek ‘bendrais bruožais 
apie knygų Lietuvoje.

Nekalbėjau apie jos turinį 
ir kryptį, nes tuomet reikėtų 
kalbėti beveik apie kiekvienų 
konkrečiai, o tai jau ne mano 
darbas. .

Bendrai galima pasakyti, 
kad Lietuvoje ir mokslo srity 
yra išėję tikrai vertingų kny
gų ir jos užsienyje pasirodę 
Jlk ]garbę Lietuvai daro-

z . — Koresp.
.Oi* t!’®kąi užsakymus išpildo re 

X»n!k .De- UmaUS Dristat™" pate
lefonuokite i artimiausia iums vietą.

Coitland Street—-Dlverscv
Normai 2403 

141h1 Sfrt-Pl^141 0752
streUf—Ganai 2800 -• ,

I“rk—Kildare 0434
noth SfVw’ol!^TNoV,U,‘* 0048

iCommortore 2 4 u n
17 th1 s&1 Mr,i7~*ttOKbrs 1>ark gogo 
75111 A- 8990 U
Sbuih %hk tg<S^"Ici';?h<,8W^ 2288

sižymi kaipo vieni iš kultų* 
rin^iausių/ir čia jie stengiasi 
sudaryti savas atskiras orga
nizacijas.

* f \

Lietuvos vokiečiai nėra tiek 
kultūringi, sakysim, kaip • žy
dai. Jie čia knygų per metus 
vos kelias išleidžia. Klaipėdos 
krašte turi savo net tris dien
raščius, bet vienas jų yra Lie
tuvos valdžios organas, tai 
suprantamas ir jo pająmų šal
tinis, o kiti du — lėšas gauna 
iš Vokietijos. Tokiu bųdu sa- 
vistovio dienraščio’ čia Lietu
voje yokiečiąi visai neturi, 
nors dėl sąyo kultūros kelia 
daug triukšm.O’ Kaune vokie
čiai turi sąyo gimnazijų, kų- 
rįų seniau lankė' pusė1 žydų 
tautybės nąojunįų, b dabąržy
dams savo vaikus atėmus, gįųi 
naziją irgi svetimomis lėšo
mis minta. Taip pąt vokiečiai 
turi savo gimnazijas įr Klai
pėdos krašte. Lenkai, saky
sim, praeitais metais Lietuvo
je išleido vos penkias knygas, 
viso 300 puslapių... Lenkai se
niau turėjo tris gimnazijas, 
dabar turi tik dvi ir tai ne la
bai piįnąs, nes vis mažiąn ir 
ipažiaų vaikų leidžiąipa į jų 
gimnazijas. Lenkai turi Lietu
voje vienų dienraštį ir vįenų 
savaitraštį. Lenkai savo ^vie
tinio ręikąląms lėšas gauna iš 
Lenkijos, nors dalį . sumeta 
Lietuvos lenkaj. Taigi iš ma
žumos tautų tik žydai turi sa- 
yo, jų pačių lėšomis išlaiko
mus dienraščius.

Vadinasi, 
tikybos klausi

mais žmones nelabai savo 
smegenis vargina.

Knygos kįtęmis kąj-
i bomis.

Aš čia* kalbėjau apie praei
tų metų knygų produkcijų 
Lietuvoje. Be lietuvių kalbos 
Lietuvoje išeina dar knygos 
vokiečių, žydų, hebrajų, len
kų ir lotynų kalbomis.
t Žydąi kultūriniai Lietuvoje 
ypač stiprus yra. Jie čia turi 
•net keturis savo dienraščius, o 
iš viso Liettuvoje žydų skai
toma apje 150,000. Ėįe to, Lįe- 
tuv°j.e veik visam pasauliui 
gaminami rabinai, nęs čia žy
dai turi tęs rųšįies kelias mo
kyklas ir vieną jų prilygsta, 
sakysim, lyg ir kokiai kolegi
jai (College). Tękių žydų mo
kyklų centrai yyą 
Kauno priemiestis 
pole. Tose rabipų mokyklose 
žydų m°kosi iš visų pasaulio 
kraštų, jų čia yra ir iš š. A- 
merikos .'

Be to žydai Lietuvoje ruo
šia Palestinai žemes ūkio ^ląr- 
bininkus, turi čia atitinkamus 
kursus įr įvairias amatų mo
kyklas, kuriose gaminami bu
simi Palestinoje įvairus ama
tininkai. Šiose mokyklose žy
dų jaunimo ir pžtiksit iš sve
tur atkeliavusių. Ne veltui 
Lietuvos žydai Palestinoje pa-

JŲS PERKATE aliejų dėl jo šilumos. Ko^ėl jums nenusipirk
ti geriausi koki pinigas gali nupirkti?

Standard Range Aliejus yra specialiai pagamintas dėl to tik
slo ir gali būt saugiai vartojamas dėl apšildymo ir virimo pečių. 
Jis yra ištobulintas nuosaviose valinyčiose, ir todėl jus gulite 
būt užtikrinti, kad yra perdėm geras. Jis duoda daug šilumos. 
Dega labai švariai. Ir jo kainą nėra aukštesnė, negu paprasto 
aliejaus.

Su Standard Range Aliejum jus galite išvengti tų nesmagunjų, 
kurie tankiai yra priežastimi perdidelio angliadario perviršio, 
kuris randasi žemos-rųšieąf^pešvariam aliejuje.

Idant gauti kuodaugiausia šilumos iš aliejaus, kurį jus perka
te, vartokit Standard Range Aliejų regūliariškai. Pąklauskit vy
ro, kuris važiuoja Standard Range Aliejaus trOku suštoti ir 
pristatyti jums reikalingą aliejų. Arba patelefofnuokįt i arti- 
miąusią jums žemiaji paduotą Stardard Bulk Stotį arba prisrns- 
kite kuponą ir mes pasiųsime jums knyjęek., kurioj jus plačiau 
pasiskaitysite apie šį puikų Pečiams Aliejų.

PEKA8 f

2 sv.

į I,r#"

įsa-4

Išleidžiama daug gerą 
knygų

O Lietuvos rinkoje ne tik 
originalių gražių veikalų yra 
pasirodę, bet ir verstinių. Štai 
SSSR rašytojo Aleksiejaus 
Tolstojaus išverstas tikrai pui 
kus veikalas Petras Pirmasis. 
Reikia pasakyti, kad ši kny
ga daug puikiau techniškai 
išleista, negu* jo originalas 
SSSR. Verčiami kai kurie da
lykai ir garsaus SSSR rašyto
jo J. Erenburgo. Daug kas iš
versta ir verčiama iš vokiečių 
ir prancūzų kalbos.

Vidutiniškai imant, dabar
tinėse Lietuvos valstybės, sie
nose kasdien išeina po pen
kias knygas, kurios vidutiniš
kai turi kiekviena per šimtų 
puslapių. Turint galvoj Lietu
vos gyventojų skaičių, reikia 
sakyti, kad Lietuvoje netaip 
jau mažai knygų išeina.

Paskutines 2 Dienas
5-TO METINIO IŠPARDAVIMO! 

Pilkit Dabar! Taupykit Dabar!
4PRCIĄLS! PĘNęT. IR ŠĖšTAD., SAUSIO-JAN: 31 ir VĄS. 1 d. 

puikiausias granuliuotas

CUKRUS BUItOKlNl^10sy.47c
.     • . i i...... , ui ..i ■ .y .gs ..u ... —>u—t . 

TAUKAI “Armour’s “STAR’^'Ž 1 sv.pak. 25c

GERA naujiena 
Range Burner Vartotojams 

NAUJAS 
- ’ ■ ' r1'- -

STANDARD 
RANGE 
ALIEJUS

'" f ' '■-tB*" '' vY® 
HttuekMvlngkaB

tA differeht, depąįoųs 
ypr 1 Tįme-honpred įh- 
gredients cjf mayonąaise 

and .otd-fasląąnęd boįled 
dressing, ęombined in a 
new wąy. Try it! c

PĄSTĄBA — Daųgufna ''Midivest "Storai*’ turi ir
' įdĮitt pirkti gėrį mėtį, paukitieng U." t^į /imiaiutat katnat!

NES EIČIAU.

MARGARINE
“JELL-O” DEZORTAI Visų skonių

“KęŲp^g’s” ALL-BRAN .................. U
^Red ^Hęn” MQLIĄSĄg................-......
Puikus Su lukštais WALNUTS CelĮ^

Dr. G. Lųomaųo tilpęs 
straipsnis Naujienose dėl lie
tuviškos knygos čia Lietuvoje 
sulaukė tam tikrų atgarsių. 
Tasai straipsnis b,eveik ištisai 
buvo atspauzdintas visuose 
dienraščiuose ir knygų leidėjų 
tarpe sudarė tinkamo afekto. 
Kai kurie stambesnieji knygų 
laidėjai privačiai besikalbant 
nusiskundžia' išeivijos lietuvių 
spauda. Girdi, naujai išėju
sias knygas mes visuomet 
siunčiam lietuvių spaudai pa
minėti, recenzuoti, bet, girdi, 
daug kas iš užsienio lietuvių 
laikraščių tai visai nedaro ir 
net nepraneša spaudoje apie 
tokios knygos išėjimą.

Dabar kaip kas iš tų stam
besnių knygų leidėjų jau ta- mais knygų 
riasi su yecenzentais, kad k ar- net pilnas procentas visų ki 
tu siunčiant užsienio lietuvių tų išleistų knygų 
spaudai paminėti knygą butų Lietuvoj 
siunčiama ir tos knygos re
cenzija.

Lietuvoje jau nemažas žmo
nių būrelis verčiasi knygąinįs: 
vieni jų jas leidžia, kiti rašo. 
Taigi jau yra žmonių gyvai 
suinteresuotų, kad lietuviška 
knyga rastų vis didesnį skai
tytojų skaičių.

Buvo laikai, kuomet tikrai 
Lietuvoje mažai kas .skaitė 
naujai išleistas knygas; mat, 
jos buvo pusėtinai brangios. 
Dabar knygų leidimas yra žy
miai atpigęs. Geras romanas 
daugiau kaip dviejų šimtų 
puslapių kaštuoja du litai. 
Dėlto įr knygą dabar daug 
plačiau skaitoma, bet lietuviš
ka knyga vis dėlto lietuvių ko
lonijų beveik nepasiekia, o jei 
kai kur ji ir atsilanko pas už
sienio lietuvius, ta .daugu
moje vadovėlio pavidale ir re
tai kito turinio.

Taigi, Dr. Luomąno straips
nis gyvai palietė Lnygų Jeide- 
jų ir autorių interesus, reikia 
laukti, kad kai kas Įr čia bus 
padaryta ir užsienio lietuvių 
kolonijos turės progos apie 
kiekvieną Lietuvoje naujai 
pasirodžiusią knygą tuoj su
žinoti.

Sun-Maid” RAZINK0S 15 ųnc. pak. 2 už 190 
Bągdąd” P.ITTED DĄTĖS 7 unc. pak. g~ūž~230 
jącob” frlUSHROOM BROTH 10 unc. kęn. 2
‘HERSHEY’S COCOA . '^SC 
‘Val-Vita” TOMATO SĄUCĖ ....... Jtėnas 50
‘GINGY” CAKE MIK ........

- sv- pal~23c
6 upe. pąk. (90

“Drexel Fanus” SOFT SUMMĘR pESRA
^Buying Brand” FRANKFURTS

BULVES MeCLmiE8108
“Nancy HalF’ SALDŽIOS BŪtV.ĖS__________ __
7u. s. ucibuuaĮi .......
“Smykiąt” N a v ei, QĘĄ^ŽIĄI did. 150 didžio 330 
‘■Delicious” QBiUQIJĄI Ex,tra puikus . i 3 sy. jį 70 
Rinktiniai Puikus BANANĄI . ' sy. 190
“OCTAGON” SOAP P0WDjER .......    1'00.
“PAL.MOLI VE” MUILAS . ... L.............-......... 4 už~Į90
Reg. pakęlis Super Suds už Įc su 2 mįlžįniškąis pakeliais

■RITZ” CRACKERS
‘Bon Bun’s” MARSJIMALI.OWS
Q YĘLL0W LABĘL ~ 1/4 sv.

P JUODA ARBATĄ maži pąk. 8c. pąk 
■Mąnhattan” kalami COTTO^Dešrą L, ,'sv

Svaro 4 Cm 
pakelis ■ w U 
3 pak. 170 

'‘SWANSDOWN” KfiKSŲ MILTAI ■■■O.iyL...;. pak, 250 
“MAXWELL HOUSE” Kava '' ' ^270 

“Midwest” DeLUXE KAVĄ .....sv. kebas Ž50
“Midwest” BEANS Green or Wax No. 2 ken. 2 už 2§0 
;<Midwestn Cut Beets—BUROKALNo. 2^ ken. 2~ūž"190 
“Mįdwest” Courttry Gentleąian CORN No.2 k. 270 
ir<ČampheI^s, "SCOTCHljĖOTH SRIUBA 3 Xcn- 350

Pirkit 2 tuz. Coukies ir už lc gaukit it i»paiu<ivjiud». stiklą, cukraus indo ar Smetonai puodą 
SU “Čahimet” FRUIT COOKIES a. jjž tuz. ,170 

ųnc. pak.
.;.... kenas 100

29c.%25e2%2580%2594Wardr9.be
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Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovįs, laipsniai ir balsų skaitlius

LAIPSNIS PIRMAS REIKIA 1,100 BALSŲ

N ON-GR ADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

MRS. M. 
ROVAITIENE

700 S. 9th St. 
Herrin, III.
170 balsu

MRS. D. ŽUKAS 
/

4500 South 
Rockwell St.

Chicago.

90 balsų 
r

MRS. E? 
NORGAILIENĖ

,4454 South' 
.Richmond St.

Chicago, UI.

s80 balsų

JAMES 
SHOLTEMAN

6456 South 
Maplewood Avė. 

Pro'mect 1695 
Chicago.

160 balsų

MRS. F.. 
EDKINS

947 Davis Avė. 
Grand Rapids, 

Mich.
' 45 balsai

NAUJIENOS, Chicago, III.
ko Tavern i biznį ir yra labai 
draugiškas žmogus.

Martha Zolelis, 135 E. 107 
St: pasiuntė į Lietuvą per 
“Naujienas” $10 savo giminėms. 
Ji užlaiko kartu su pp. Baii- 
ziais Tavern biznį. '

Visiems, kutrie darė bent kokį 
biznį per Seną Petrą, tariu šir
dingą ačių. Tikiuos, "taip pat, 

""ikad ir ateityje visi Seno Petro 
rdrąugai, gyvenantys Chicagoje 
ir kituose miestuose, neatsisa
kysite pagelbėti jam šiame 
“Naujienų” konteste, kad tuo 
padaryti jį kuogeriausiai pavy
kusiu.—Senas Petrąs.

Gėrži'
m

• Penktadienis, saus. 31, 1936
the companion asked would wo 
leave the paper with him.

“Šure, OK”, and feeling a 
wave of generosity coming on, 
we. reachėd into the pocket 
for a dime for a eup of coffee 
and a hamburger, to go with 
the paper.

The companion beąt us to 
it. t He also, reached into his 
ragged trousers/, pulled oul 
three pennies and, sąys:

“Here, take it. You might 
need it

SENAS PETRAS 
1739 S. Halsted 

Street 
Chicago. 
850 balsu

7 8 9 10 11 12

J. SINKUS

1739 South ' 
Halsted St.
Chicago, III.

40 basų

K. 
MATEKONIS

3437 West 
Jackson Blvd. 
Chicago, III.

40 balsų
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PirmenybėsIeškos 
“Naujienų” Konteste

žemiaus telpa kontestantų vardai, kurie sutiko dar
buotis šiame “Naujienų” vajaus konteste.

St

J. H. Alikonis, R. 2, Box 88, 
Johnston City, III.

Dr. J. F. Baltrušaitienė, ri205 
Seneca St., Pittsburgh, Pa.

Frank Bulaw, 1739 S. Hal
sted St., Chicago, III. « 

V. Būdvytis, 4094 — 9th 
Detroit, Mich.

John Evanauskas, 3959 Ar 
cher Avė., Chicago, III.

Mrs. F: Edkins, Grand 
pids, Mich.

A. Frenzelis, 12 Parkman 
Avė., Toronto, Canada.

Z. Jucaitis, 628 Martin Avė., 
Cudahy, Wis.

Frank Kaminskas, 4619 S. j 
Hermitage Avė., Chicago, III. Į 

‘ Jurgis Kriščiūnas, Box 122, 
Lake Zurich, Iii.

Cleveland, Ohio, iš Węstville, 
III., iš Rockford, III., taipgi ir 
iš rytinių valstijų.

žinau, kad ten randasi ge
rų, darbščių veikėjų, kurie nie
kuomet neatsisakė apšvietos 
darbų paremti. Turiu viltį, kad 
neatsisakys tai padaryti ir šį 
kartų.

T. Rypkevičia.
Ra-

Draugai Kontes
fantai!

Jau 
tęsiasi “Naujienų” Vajaus 

I Kontestas, bet dar tiktai 
Ant. Krušinis, 150 N. Broad- keletas kontestantų pradėjo 

way, Melrose Park, III.
H. Labanauskas, 6631 

llth Avė., Kenosha, Wis.
J. Mačiulis, 906 Prescott 

Wau‘kegan, III.
Joe Maksvitfsr 638 Plummer 

St., Hammond, Ind.
K. Matekonis, 3437 W. Jack- 

son Blvd., Chicago, III.
J. Matuliauskienč, 1519 W.

Lombard St., Baltimore, Md.
E. Norgailienė, 4454 S. Rich

mond

antra savaitė, Kaip

st

St., Chicago, III.
M. Raczaitis, 806E.
St., Springfield, III.
Rovaitiene, 700 S. 9th

Wash
M.

St., Herrin, III.
Dominikas Ruika, 1042 N.

7th St., Clinton, Ind.
Senas Petras, 1739 S. Hal

sted St., Chicago, III.
James Sholteman, 6456 So.

Maplewood Avė., Chicago, III.
J. Sinkus, 1739 S.,

St., Chicago, III.
A. L. Skirmontas,

Lathrop Avė., Harvey,
Geo. Sugdinis, 212 E. Clark

St., West Frankfort, III.
K. G. Urnežis, 4607 S. Tai-

" man Avė., Chicago, III.
J. Vilįs, 2135 N. Spaulding

Avė., Chicago, III.
J. Yakubinas, 82 Crawford

St., Toronto, Canada.
Mrs. D. Žukas, 4500 South

Halsted

15728 
in. /

smarkiaus darbuotis.
Tiesa, kad nepalankus 

orai kontestantų darbuotę 
šiek-tiek sulaikė, bet neku- 
rie. draugai nepaisydami nė 
šalto oro, konteste darba
vosi.

štai, Senas Petras, (Shob 
teman, p. Norgailienė, Žu
kas, J. Sinkus, p. Edkins iš 
Grand Rapids, Mich., SR°“ 
vaitienė iš Herrin, III., jau 
yra padarę gerų pradžių, 
bet kiti draugai kontestan- 
tai dar vis skaito prospek
tus. Draugai! Neatsidėkite 
ir nesidžiaugkite prospek
tais, bet stokite į darbų tuo- 
jaųs, kad sekančio? savaitės 
penktadienio “Nau j ienose” 
visi kontestantai jau butų 
ant kontesto žemlapio.

Kontesto vedėjas^ 
T. RYPKEVIČIA.

................... ..................... ■ ;;

Seno Petro biznis 
“Naujieną” Konteste

spėkomis, kad šis kontestas bu
tų pasekmingiausis, o Senas 
Petras iš savo pusės pasižada 
kiekvieno gero lietuvio namus 
aplankyti ir Tamstoms pagel
bėti “Naujienas” užsirašyti. 
Patartina, tąip pat, užrašyti 
“Naujienas” savo draugams ir 
giminėms, gyvenantiems kituo
se miestuose,1 nes už Chicagos 
ribų jos yra nepalyginamai pi
gesnės—tiktai $5.00 Snetams. 
Galima užrašyti ir Lietuvoje 
gyvenantiems. “Naujienos” yra 
geriausias lietuviškas dienraš
tis Amerikoj, todėl jis siųsti 
įaipo dovaną,—tinka kuogeriau- 
siai. -

Reikalui priėjus pašaukite 
Seną Petrą telefonu, Ganai 8500 

larba, rašykite laišku, 1739 S. 
Halsted Street, o (Senas Petras 
tuoj aus pėsčias ar važiuotas 
pribus ir Tamstoms užrašys 
“Naujienas” ir, reikiant, seną 
prenumeratą atnaujins.
Šie žmonės darė biznį per Seną 

< Petrą
St. Tamošiūnas, 6136 Archer 

Avė., Argo, III. atnaujino “Nau
jienas” 15-ai mėnėsių. P-ai 
Tamošiūnai yra draugiški žmo
nės ir seni Argo gyventojai. Už
laiko įvairių reikmenų krautu
vę, viešbutį ir'Tavern, kur vi
suomet galima rasti geros rū
šies gėrimų ir' cigarų.

J. Paukštis,- 6614 S. West- 
ern Avė., senas “Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjast T-ai 
Paukščiai užlaiko Tavern, kur 
visuomet randa vietą mandagus 
patarnavimas su gerais gėriJ 
mais, o penktadieniais du'oda 
žuvies užkandą veltui.

M. S., ūkininkas, prisiuntė 
prenumeratą iš White Hali, 
Mich; z

> M. Rovaitiene iš Herrin , 
pirmą Kontesto saVaitę prisiun- 

i te 3 prenumeratąs ir tikisi to
liau turėti geras pąsekas. Sako:

“Užėjau ,pas Mįss Anna Per- 
lųke, kuri užlaiko grosernę, la
bai gražioje vietoje. Paklau
siau, gal Tamstos užsirašysit 
“Naujienas”? Taip! aš ir lau
kiau Tamstos atsilankant, nes 
norėjau užrašyti savo tėve
liui į Rojalton, III. Laukiausi 
t/kyj, pas Igną Petrauską. TuH 
gražią ūkę, visko pilna. Jis irgi 
užsirašė “NAUJIENAS” vi
siems 'metams. Andrius Simo
naitis, kuris gyvena mažam 
ukyj, prisiminus apie “NAUJIE
NAS” ėmė bedavoti, kad seniai 
nedirba ir nors labai norėtu, 
bet neturi pinigų. Išgirdusi dūk 
relė Emma sako, tėveli, jeigu 
jus norite, aš jums užrašysiu.

ATRODO, kad “NAUJIE
NAS” visi myli skaityti ir jei
gu išgali užsirašyti, neatsisako.

—“M. Rovaitiene.

PIRMYN
SHAKPS and l'LATS

“Faux Pas”
It appears that what mat- 

ters is not whaf you think of 
yourself, būt whM Others thirik 
of you.

The other day, on ov?r way 
home, we. shardd a štręetcar 
seat, with an .ęxample of se- 
nility, that seemed to have 
temporarily brbken away from 
Madišon Street hibemation. In 
comparįson, ■ we felt rather re- 
speėtable Jooking and well 
dressęd^ z;

Time and agąin we cąught 
our companion casting Ipnging 
glances at the “Daily News” 
we were scanning thru hurri - 
edly. When we moved to get 
off, tlfere was a tug on our 
sleeve. Eyeing us imploringly,

» »
JUST when we were getting 

all worked up and enthusiastic 
aboet this “Cavalleria Rųštica-' 
pa” business and opera in ge- 
neral, there came an awful 
shock that has us floored te 
this day.

A book on “The Art of En- 
joying MUsic”, by Sigmund 
Spaeth, fell into our hands.

Here’s what Mr. Spaeth has 
to say: \

First, operas coūld not earn 
their bread, let alone butter, 
were it not for the fact that 
people are megalomaniacs!

Then, there’s no need to 
shed tears oVer operas, be 
cai?se they’re' miscarriages in 
the first place. Some fellows 
way back ih 1600 got together 
to revive some kind of chant- 
ed Greek drama, būt unknow- 
ingly produced a freak that 
is this our opera of today.

And- to top everything off, 
this terrible Mr. Spaeth invites 
fury of Gods by asserting kinda 
jeering-like:

“...operetic librettos are bet- 
ter off if they are not too 
clearly understodd. Their sto- 
ries and lineš are often either 
downright revolting or too ab- 
surd to be taken seriously...”

To the devil with Mr. Spaeth. 
Whatever the case, whethei 
we should hang dead cats on 
operas, or falL into fits of 
eestasy, does not matter. We’re 
willing to brave anything to 

. see J. ’ Romanas bite L. Ten
zis’ ear. , ‘ •

many a heart and' much of
appl&use with his resonant,
clean voice (today, too, it
boasts of an amplę supply of
control).

A baritone L. Tenzis is, and 
“Cavalleria Rusticana” presents 
him as Alfio, the man to whom 
Turiddu (j. Romanas) did dirt.

The/ remarkable thing about 
Tenzis is that although he sings 
well, ivith fihesse, he has taken 
nary z a vocal lesson.

The daily bread he earns ai 
Hillman’s, 63rd and Halsted. 
His, we believe, will be the 
fate of the poor little boy that 
made good.» »
We Neminate For Oblivion

Young ladies (of all people) 
that brjng down to rehearsals 
“Esąuires” and throw the malė 
section Into an uproar.

The terrible villain who in- 
veigles cnsuspecting young ed- 
itors to imbibe of liquid dyna- 
mitė. '

All those that during hard 
ląbors at Neff’s chew ąndcrack 
gum, read “True Stories”, write 
love leters, discuss the situa- 
tion ih Ethiopia and devise all 
sorts of othęr means to put 
gray hairs on lioor dire'ctors’ 
head.

And ,whatever it js that 
keeping Stella Pūkis in bed.

a. Shall we see you all there? 
We 
with those other 
ones you

hope!! Or—to oblivion 
unfortunate

go...
Q Q p
Broken:
Dates:

Westside.

Feb. 4, 
P. M? 
principais).

at Gagu 
(Only or-

Not to Be
THESE
Tonight, at Neff’s,

8:00 P. M.
Tuesday,

Park, 7:30 
chestra and

Thursday, Feb. 6, Spot to be 
announced. 8:00 P. M. (No re- 
hearsals Friday, Feb. 7)

Sunday, Feb. 9—Sokol Hali, 
Pirmyn presenting for youren- 
tertainment and edification 
CAVALLERIA RUSTICANA.

1 The Silent Partner.

Po 5 Metų!

is

usTHE CALENDAR telis 
that there remain būt ten days 
to the gala event on the Ninth. 
May we remind those going 
over these words .for the first 
time, that on that day (it’s a 
Sunday) “Pirmyn” will give at. 
the Sokol Hali, 2343 S. Kedzie 
avenue, no more—no less than 
a grand opera, written by Mas- 
cagni, loved by music lovers 
and usually teamed up with 
“Pagliacci”. . It is CAVALLE
RIA RUSTICANA, in plain 
English, “Rustic Chivalry”.

We’re not supposed to pat 
ou’rselves on the back, būt frank- 
ly, it will be thę event of the 
season.

The soloists: Santuzza , — 
Alice Stephens; Lucia — Ona 
Skever; Lola—Aldona Grigo
nis ; Turiddu—John Romanas; 
Alfio-Louis Tenzis; the villa- 
gers, the drinking companions. 
the witnesses-thereof—the Cho
rus. ' i'iJ

The man wielding the baton, 
keeping the time, • doing the 
teaching, doing the scolding and 
doing the worrying— Charles 
Stephens.

WĘ Sincerely hope that oul 
new friend, Louis Tenzis does 
not leave the Sokol Hali on the 
Ninth of Feb. minus an ėar 
From what we gather, he is 
a jolly good fellow, performs 
masterful reaches ačross tho 
table, eraeks jokės, is a he- 
man and, above all, is a good 
singer.. -

, He saw ligįit some 22 years 
ago, here, in Chicago. Perhaps 
in the olden days he got on
mother’s and dad’s n^rves with ‘ Your worry—-$1.00—reserved 
his vocal ambitions, expressed seat; 65c in advance—for the- 
in , uncontrolled ’sound and early-bird-gets-the- -worm-seat, 
volume, būt today he wins for a likė seat, 75c at the door

Penki gero ir garbingo patarnavi
mo metai yra davė pasekmingo pla
no nauda Visuomenei ir atnešė labai 
geras pasekmes tai oranizacijai, ku
ri ji paruošė.

Mes turime galvoje “Midwest 
Stores” organizaciją, kuri kai tik su
kako penktuosius prekybos metus. 
Ji yra daugiau kaip trijų šimtų at
skirų krautuvių — narių koopera- 
cinė oranizacija, kuri turi ir veda 
savo krautuvės viešoje Chicagoje ir * 
apielinkėse.

Metai bėga greitai ir gal jau kai 
kas yra pamiršgp depresija ir eko
nomini negaliavimą. “Midwest 
Stores” organizacija pradėjo savo 
veikimą pačioje tos depresijos pra
džioje ir vis auga didyn ir didyn 
kas meta.

šitie penktieji metai buvo pasek- 
mingiausi. Šiais metais šitos krau
tuvės pardavė smulmenomis daugiau 
negu už $8,156,000! Daugiau negu 
aštuonis miįionus dolerių!
$994,200.00 daugiau negu 1934 me
tais. ,. '

Krautuvininkai, kurie veda “Mid- 
west Stores”, yra taigi nariais ko
operatyvo, kuris turi savo urmo pre
kybos namus — The Midwest Gro- 
cery Company. Urmo prekyboje 
prekybos padidėjimas taipgi buvo la
bai didelis. Šios urmo prekybos au
gimas galima geriausia spręsti, tu
rint akyvaizdoje ta faktą, kad pra
džioje ji užėmė vos vieną namą, o 
dabar tik vos už penkių metų už
ima ne tik tris didelius namus prie 
South Western Avenue nuo 24th PI. 
ligi 25th Street, bet ji naudoja sa
vo prekėms dar šešis viešus sande
lius.

Šitas augimas priklauso ne vien 
šios šaunios organizacijos narių pre
kybos sistemai ir sumanumui, bet 
taip pat didelė pagarba turi būt ati
duota ir tai šauniai visuomenės pa
ramai, nes nebuvo sunku įtikinti 
pilkėjus, kad geresnis ir ekonomiš
kesnis pirkimas yra pas “Midwest 
Stores”. Garbingas patarnavimas, 
žemos kainos geros prekių rūšys pa
rodė pirkėjams naudingą pirkimą 
“Midwest Stores” krautuvėse.

šita yra 5-toji sukaktuvių savaitė 
“Midwest Stores”. Dar liko dvi 
dienos ir yra paruoštas specialus iš
pardavimas. Tėmykite šios dienos 
“Naujienose” musų skelbimą. Pirk
damas šiose krautuvėse sutaupysi ne 
vien pinigą, bet busi nustebintas ir 
tirikamu patyrusių krautųvninkų pa
tarnavimu. Apsk.

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

Į PARAMĄ ROOSEVELTUI RINKIMUOSE
Buy gloves with whot 

it savęs
lauriar kad rauti reni daatw 
.oielr ’-latertae Tooth Paato. 
idaH* ut>a» paraiduoda nt 

<alo ur apaauvo daa
U Be to raute •utaupiat 

it kuriuo* raUta auaiptrfc 
plrltlaaltM ar k* kita

<*haraa»na) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Rockwell St, Chicago, BĮ.
Draugai dar neatsiliepi

“Naujienų” kontestas jau pra
sidėjo sausio 15 dienų ir, nors 
dideli šalčiai užėję suparaližia- 
vo visokį biznį, betgi, Senas 
Petras porų dienų pavaikštinė- 
jęs, padarė neblogiausį biznį.

Taigi, draugai tautiečiai dirb-
kime bendrai bendromis

A. Stukas, 701 W. 21th PI. 
davė skelbimų visam mėnesio 
laikui. Gal didžiuma Chicagos 
lietuvių žino pp. Stukus kaipo 
draugiškus žmones. Jie yra se
ni “Naujienų” skaitytojai ir rė
mėjai. Už laiko Tavern ir Res- 
taurantą, kur kasdien gamina
mi skanus valgiai u‘ž prieina
mą kainą, čia galima gauti 
tikrai gero Bismarck alučio ii 
Tony’s special degtinės.

Ponia E. Pužauskienė pašau
kė Seną Petrų per telefoną ir 
užsirašė “Naujienas” 15-ai mė- 
nesl^‘ WASHINGTON.-^U#ikirnimui Ohio valstijos laimėjimą prezidentiniuose rinkimuose, vizitą

P. Rakauskas, 4321 S; Hal- pręžidentui Rooseveltui sudėjo Ohio viršininkai, kiek laiko atgal kovoję prieš prezidentą. Jie 
sted Str., yra taip pat senas yra, senatorius ^iė Donahey, gubernatorius Martin L. Davey ir valdžios demokratų galva, Fran-
Naujienų Ųžlai-. eis

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

f 7ith the best to choose Irom theee days, em- 
ployers favor the person who is most atttac- 
tlve. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffen from thfe 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
cation of food paęticles sklpped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quiek, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Lbterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halta fermentatlon. a major cause 
of odors, and overeomea the odors themselvea. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend othera.
If you value your job and your friends, uae 

Listerine, the safe antiaeptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Loula, M o.

Don’t offend others • Check
halitosis with LISTERINE



MUZIKOS ZINI0S
mana

Wm

Ji lankė
—Carlyle

SUSIRINKIMAI

atminčiai

SLA

1935 metų, 560,017

Metropolitan opera

ŽINOTINA

Nušautas Alinėje

aipgi

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali

NATHAN 
KANTER

Statys paminklą 
Juozo Naujalio

Naujoji Daktarų 
Draugijos valdyba

lankytojai 
malonumo

RELIEF
Michigan

daugiąus padidintas mu- 
programas yra planuo- 

antram sezonui šios pa
kuria prasidės su 12 d

CQQK APSKRIČIO ĮUIGpNIRĮOt W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

pazim- 
atdarą 
kitaip

gaiš 
riuojs sandėlio 
panaudojimui 
kus.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746. .

Helen Kareiviene at
ostogauja Meksikoje

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Vąp Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

IMMIGRANTS PROTECTJVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted styeet (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

ant žolės divonų įik 
jo interpretacijos

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

AA A panaikinimas 
jiems negelbsti, sa

ko skerdyklos

Jubiliantus priėmė su duona 
druska ir vynu

Rašo — NORA

New York’o operos rūmai 
pasauliniai žinoma Metropoli-

i “Aida”, ši 
koncęrtuoja

Keistučio Kliubo—mėnesinis susirinkimas, Hollywood svet., 2417
12 vai. dieną. Galėsite mėnesines duokles

žinoti, 
slėptų 
sų įžymių lietuvių, profesorių, 
advokatų, daktarų, bįzpįęrių ir 
kitų tarpe. Man butų begalo 
įdomu žinoti, ir aš noriu tikė
ti, kad šis' susidomėjimas bus 
maloniai patenkintas, kad ir 
negreitoj ateityje.

investmentą.
kada nors pasiseks su 
kur ir kiek randasi pa 
muzikalių talentų mu

programas, 
girdimi nuo 
antro.

Mtfzikalis 
1935 metų 
$1,500,000.00 ir radio translia
vimai kainavo $800,’000.00, rie- 
priskaitant kainą prirengimo 
stoties, pranešėjų, ir kitų iš
laidų surištų su trąpsliavimų.

Trys apsukrus vagiliai va
kar įsigavo į Universal Wine 
and Liquor Co., sandėlį, 4440 
Madison st., pasiėmė $5,000 
vertės degtinės ir $1,000 pini-

Pašiėmė ir ginklus, ku- 
sargai turėjo 

prieš užpuoli-

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

ir kompozitorius Stasys Šim 
kus
sukėlimu tam tikro fondo pa
statymui atatinkamo paminki.) 
Bazilikoj, kur Juozas Naujalis 
per 40 metų skleidė muzikos 
meną. Yra taipgi manoma iš
leisti monografiją Naujalio dar
bams nušviesti.

Neabejoju, kad ir Amerikos 
muzikos 
chorai, 
randasi 
muzikos

ILLINOIS EMĘRGENCY 
COMMISS1ON, 1319 South 

avė. Telefonas, WABash .7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki ,5 p. p.

21-mo Wardo Am. Liet. Piliečių Sąjungos—metinis susirinki-
Turime

Kviečiame visus narius atvykti.

21-mumetų A. Nar
butų vedybinio gyve 

nimo sukaktis

mylėtojai ir ypatingai 
kurių repertuaruose 
nemažai šio garsaus 
kurinių, norės prisidė

ti prie įvykdinimo šio gražaus 
tikslo ir turėti Juozo. Nauja
lio monografiją savo arkyvuo-

taleptas, bėgyje
parodos, kainavo

zaciją, lĮislitute of American 
Packers oficialiam organe pas
kelbė, kad panaikinimas AAA 
įstatymo, prieš kurį skerdyk
los taip smarkiai kovojo, 
jiems, spėjant iš įvairių davi
nių, neatnešiąs jokios naudos.

tynos1
( —25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija. / 

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—Paskaitą, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 

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

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. Goriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c. ' jp.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vąkąras Chicagos Rietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen- 

• dijų fondo. Įžanga 50c. *
KOVO 8—“BIRUTĖS” koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori

joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
•Nuopelnai žmonijai,*’ Prelegentas H. Jogininas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. 26 ir vas. 23.)

GEGUŽĖS 3—Chicagos Lietuvių Draugijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, įvyks Ashland 
Boulevard Auditorium, kampas Ashland Boųlevard ir 
Van Buren gavtių. Pradžia 2:30 vai. popiet. Įžanga 
$1.00 (Plačiau4 apie tai skaitykite Draugijos pranešimą 
kasdie “Naujienose 
Būt Klaidingi.”)

ROSELANDO—Sausio 18 die
ną, pp. Pučkorių namuose buvo 
pp. A. Narbutams surengtos di
delės iškilmės, nes sukanka 21 
metai kaip jie yrą vedę.

Buvo tai linksmos jų laimin
go šeimyninio gyvenimo sukak
tuvės. Antanas ir Ona Nar
butai yra malonaus budo ir 
veiklus žmoųės. Turi išauginę 
sūnų Keistutį ir dukrelę Aldo
ną. Supys jąu baigė aukštes-

Beethoven’o, Bach’o ir kitų nę mokyklą, o duktė dar tebe> 
maestrų. i lanko. Jubiliantų pasveikinti

Vienas gyvasties, apdraudos susirinko kelios dešimtys arti- 
ekspertas, kuris parduoda aš
tuonis milijonus apdraudos pei 
metus, sako, kad muzika nu
neša jį į Vyaįzduotės stratos
ferą”, ir prideda, kad jisai ma
no, jog veikli vaizduotė yra 
taip būtinai reikalinga jo biz
niui, kaį) rašomoji mašinėlė ir 
telefonas,

Pittsburgh’o mayoras pasi
žymėjęs kaipo geras smuiki
ninkas.

Garsusįs mokslininkas įEin- 
stein’as ir jo šmuika irgi yrą 
gerai žinomi, bet nėra taip ge
rai žinoma, kąd šis mokslin
čius skambina pianą, kuomet 
jisąi užimtas matematikos pro
blemoms.

Kitas vėl yra žmogus, kuris 
užima labai augštą • vietą tary
boj didelės korporacijos. Pri
vatiniam gyvenime jisai yra 
talentingas fleitįstas. Giirdint jį 
pildant savo kompozicijas per 
radio, niėkądos nesuprastum, 
kad jisai yra visiškai kurčias, 
ir kad gali girdėti tiktai per 
kaulo perdavimą, kuomet tam 
tikri instrumentai padėti ant 
piano. Neseniai, apvaikščioji- 
me savo ; tėvų 50 metų ženybi- 
nio gyvenimo sukaktuvių, ji
sai, tėvas, motina ir keturi 
broliai surengė tikrą muzikos 
šventę. ' '

Bubamas jaunu, šis žmogus 
išmoko skambinti pianą. Pas- 
kiaus apkurtęjp. Bet
ankstybo, nuodugnaus 
mo muzikos;; jisai rado 
kelią malonumui, kuris 
jam butų buvęs užgintu, ij
įžengė į ratelius tikro drąu 
ginguino. • •.

Bireli Tavern alinėje, 876 E. 
63rd Street, buvo nušautas jau
nas vyrukas Henry Telkęs, 
6221' Drexel avenue. Savinin
kas, Victor Reifman ąiškinąsi, 
kad įjužudytąąai kėlė triukš
mą ir kabinėjusi prie žmohių

mas Apveizdos Dievo parąp. svet. 8:Q0 vai. vak 
labai svarbių reikalų 
Jos. Judickas, Sekr.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos—metinis susirinkimas
Drs. StrikoL—Vezel ofise, 4645 So. Ashland Avė., 9:00 
vai. vak. Valdyba prašo visus drauges ir draugus būti
nai atsilankyti, nes yra svarbu. J. J. Kowar, Sekr.

Lįetuviikos
Degtini*

W. 43rd Str,
užsimokėti pradedant nuo 10 vąl. ryto. Pageidaujama, 
kad visi susirinktų, nes yra labai svarbus reikalai. B. 
Rudgalviutė, prot. rašt.

Kruopiškių P. Kliubo—naujoj vietoj, 2007 West Nurth avenue, 
. antram aukšte,. 10 vai. ryto. V. čepulevičius, rašt.

Dr-jos šv. Petronėlės—metinis* susirįnkimas šv. Jurgio parap. 
svet., 1 vai. po pietų.- Prašome visas nares atsilankyti ir 
išgirsti apie rengiamą maskaradą Užgavėnių vakarą, 
Liet/ Auditorijoje. O. Kliučinskaitė.

SLA. 260 Kuopos—2-rą vai. po pietų, Margučio svet, 6812 So. 
Western avenue. Turėsime daug naujų dalykų aptarti. 
Kviečiame visus; Kuopos rašt. K. Liutkus.

129 Kuopos—mėnesinis susirinkimas, G. Chernausko sve
tainėj, 1900 South Union Avė., 1 vai. po pietų. Daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Nepamirškite, nariai, kad 
eina naujų narių gavimo vajus. K. Bakutis, prot. rast.

r— Na, kaip, kųmutė, ar jau 
rengiesi važiuoti į “operą”?

— Kada?
— Nugi nedęlioj, vasario 9. 

“Pirmyn” ęhprds stato ta “ope
rą” Sakalų alėj, ant 2343 Ke- 
dziąuričš., >

— Gal reikės važiuoti.
—' Neatbūtinai, ba, ’> žinai, 

man sakė, kad ten vienas iš 
aktorių turės antram ausį ką-

CHJCAGOg POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reiki* 
FIRe 1313. '

Yra skaitoma, kad Sttvieny-^ 
tose Valstijose randasi 28,000 
pučiamųjų iną^rumentų gru
pių, ąugštespėse mokyklose, ir 
32,000 orkestrų. Tas reiškia, 
kad mažiausia du ir pusė mi- 

Kaune yra susidaręs komi-1 pjbnų berniukų ir mergaičių 
tetas, j kurį, tarp kitų, įeina,yra užinteresuoti muzika. To- 

.........  - dėl, neatrodo, kad muzika yra 
Tas komitetas rūpinsis; apleista.

Visose Alinisf 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentųckj 
Bourbon

kanas.
Kūnas pašarvotas randasi 

Masalskio koplyčioj, 3307 14-

Pavogė iš sandėlio 
$6,000 degtinės, 

pinigų

Dainos yra mažiukai rasos 
lašiukai — x dangiškos melo
dijos.

SAUSIO 31—rMergaičių Būrelio Sigmą Epsilon Theta Bunco ir 
Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted Street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šokiai.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbutyj, Stony Island 
<& 67th Street; Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 1—Cicero Lietuvių Improvement Kliubo metiniai šo
kiai, Liuosybės svetainėje, 14tli St. ir 49th Ct. 
vak. „ Geras orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c.

VASARIO 7.—Stillsono-Butkaus Gelbėjimo Vakaras, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted St. Kalbės 
Dr. P. .Grigaitis, Bacevičius, Abekas, Dr. Graičunas. Dai
nuos chorai. Pradžia 7:00 vai. vak.

Vasario 8—Optimistų Kliubo metinis parengimas Lięt. Liuosy
bės svetainėje. Tai jaunuolių grupės, kuri vįąąomet su
geba sutraukti daug įmonių.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operą “CAVĄĘLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų svetainėje, 234$ South Kedzie 

t Avepųe. Pradžia 4:15 p. p. Įžanga $1.00 rezervuotos vie
tos, kRoą 75c. Iš anksto—65c. Po veikalo, šokiai.

VASARIO 15—Dariųs-rGirėnas, Amerikos Legiųpo, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Axiliary) Valentine Dane e' šokiąi, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

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

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš- 
šemetų svetainėje, 1500 S. 49th ayęnue. Įžanga

— Nejaugi?
— Ir aš nemislinąu, kad taip 

galės būti, bet, kumutė, ausį 
kąs ir kiek. Mat, sako, pas 
italionus, kaip1 vienas vyras 
nori su kįtu muštis, tai jis tu
ri anam pirmiausiai ausį įkąs
ti, kaipo ženklą. ' Taip ir ant 
scenos rodys.

— Dyvai! Dabar tai jau 
reikės važiuoti.

“Pirmyn” choras stato sce
noje, vasario 9 operą, “CA- 
VALLERIA RUSTICANA” ne 
vien dėl ausų kandimo. Pui
ki muzika, įdomus turines, 
noras parodyti lietuvių publi
kai ką nors naujo paskatino 
chorą prie sunkaus operos pa
statymo darbo. Bukite Soko
lų svetainėje, 2343 S. Kedzie 
avenuė, vasario 9 d. Bukite 
kartu su Kūmutėmis.

Bilietai $1.00 rezervuo'os 
vietos. Kitos — 65 centų prie 
durų, 75c..—iš anksto. (Sp)

. Taip ir eina. Muzika moka 
didelius atlyginimus už liu<os- 
laikio

Muzika kaipo “Hobby”
Hęndrik WiUąm vąn Loųn, 

įžymus rašytojas, kuris pasi
rodo esąs taip-gi ir geras smui
kininkas, ir neseniai translia
vo ištisą smuikos recitalą, pa
reiškė, kad jisai grięžia šį in
strumentą nuolatos, dėl to, 
kad jisai mėgsta jį ir dėl to, 
kad susipažinimas su didžiųjų 
kūrėjų darbaįs suteikia jam 
progą žengti į sielas didesnių 
žmonių. \

Gomeli Universiteto profeso
rius, Vladimįr Karapetoff, vie
nas įžymiausių elejctręs eks
pertų, pasižymi kaipo gabus 
pianistas ir cęljistas. šis pror 
fesorius įvertina muziką dėl to, 
kad jis atranda, jęg grojimąą' 
pagelbsti tobulinti protinį vei
kimą, reikąjingą pasekmihgam 
gyvęnįmui. paaštrina
jausmą girdėjimo, regėjimo ir į 
judėjimo.' Ji reikalauną greito 
mąstymo, taip-gi ir greito vei
kimo.

New York’o teisėjas, Leo- 
pold Prince, pradėjo savo na
muose griežti smuikos duetus 
kartu su savo sųųum. Greitu; 
laiku prisidėjo prie jų namų 
prižiūrėtojas su savo di4eję 
bass viol. Vėliaus prisidėjo šei
mynos KrąidiUYįDinkas ir kiti 
su savo instrupientais. Jau ta* 
da teisėjo ųamai pasirodė per 
maži, kad sutalpinti visus tuosl 
muziką mylinčius kaimynus.: 
Tada tąs teisėjas pasisamdė t 
svetaįnę. Dabąr ji^ąi tyri or
kestrą, kuri vasaros vąkąrais 
duoda, prograipus miesto sod
nuose. Po 20,000 klausytojų se* 
di ir guli 
klausosi

Muzikos reikšmė San Diego 
Parodoj

Praeitais metais San Diego 
Parodoj grojo maždaug 69,000 
muzikantų apie 50,000,000 va
landų muzikos, įvairiose ’ sim 
fonijos koncertuose, pučiamųjų 
instrumentų orkestrose, etc., 
kurie buvo teikiami publikai 
bėgyje minėtos parodos.

Dar 
zikalis 
j amas 
rudos, 
Vasario; 1936 m.

Fordas ir' vėl teiks geriau 
sias orkestras ir simfoninius 
progrąmųs* jo taip vądinamam 
“Ford Bpwl”, kuris talpina 4,- 
000 sėdyhių-

Bėgyj 
žmonių girdėjo programus mi
nėtam “Ford Bowl”, kuriuos 
pildė orkestras iš San Diego, 
Los Angeles, San Francisco, 
Seattle ir Portland.

Transliuota 101 simfoninis 
30 iš< kurių buvo 

vieno okeano iki

.J...J.L '.Ji J..' X1

Gerkit ir Reikalaukit

Filmai Ir Konkursas 
Marftuette Parke 

■■nfr.) >»•. -------- ' >

MARQUETTE — šįvakar 
vietos; parapijos salėje ; bus 
rodomi krutamieji paveįksjai, 
Paramounto “Cradlc Spng” su 
Dorothea Wieck svarbiausio
je rolėje. :Re tp, įvyks vai
kų dainavimo, šokių, etc., 
konkursas, įžanga 25c. pra
džia 7:00 y ai. vąkąre. Progra
mą tvarkys P. šaltimieras,

Mutual LiąuorCo
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0808

tuaąįjėa Avė .
Laidotuves įvyks subatoj 

vasario 1 dieną. 1 vai. po piet 
iš koplyčios i Tautiškas ka
pines.

Visi

CHICAGOS CITY HALL-^RptušS- 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro .Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipaĮis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRĄNklin 3000.

.. ’"wnji.wy'
tan Opera, buvo pastatyta va
sario 1883 metų. Operas pir
mas sezonas atsidarė Spalių 22 
d. 1383 jp. Per 52 metus, ši 
scena tyrėjo vilgys įžymiausius 
muzikos ir dainos pasaulio ar
tistus sąvo svečiais. Kiek ta
nais buvo iškeltų ir išaugštin- 
tų sielų, kiek palaidotų vilčių. 
. . Sudarytų tomų tomus žin 
geidžios istorijos.

BETTY KUNęiS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 29 dieną, 2 valandą ry
te 1936 m., sulaukus 23 metų 
amžiaus, gimus gruodžio 19 jį. 
1912 Špringyalįey, III.

Paliko dideliame nuliūdima 
motiną Grafildą, po tėvais Gai- 
dičąitė, tėvd Joną, seserį Hele
ną,, 4 brolius Petrą, Joną, Juo
zapą ir Adolpha, cicjČe Marijo
ną- Gnniėne ir giminės. Gyveno 
po antrašu 8145 Emėrald Avė. 
Chicago. Velionė buvo Jehovos 
Dįevp y užninku nare, kurių . 4 g vakara 

išlydint į

Negrė dainininkė 
Kauno operoj

Lietuvos operos 
turės įdomumo ir 
matyti ir išgirsti pagarsėjusią 
negrę dainininkę, p-lę Jąrboro, 
Aidos Rolėje, operoj 
dainininkė / dabar 
Europoj.

P-a Helen Kareiviene, žino 
no įownoflakiečio, 
Kareivos, 4644 South Paulina 
Street, atostogauja Meksikoje, 
Matamaros mieste 
si ir Texas valstijoje, kur turi 
giminių.

■ ' "f » -■

Iš saulėtos Meksikos ji siun
čia visems draugams geriau
sius linkėjimus.

Pranešime sakoma, kad au- 
kavusiejai nemažiau penkių li
tų, monografiją gaus nemoka 
mai. Aukas prašo siųsti ant
rašu4:

Kan. P. Dogelis
Vilniaus Gatvė No. 22, 

Kaunas.
(Iš “Lietuvių

mų draugų. Onaį ir Antanui 
pasirodžius, p. U. • Ručinskienė 
juos pasitiko su duona, ir drus
ka ir vynu ir pasveikino susi
rinkimo vardu. Taip gi, nuo 
susirinkusių, p ios J. Sadulįenė 
ir Pučkoriepė įteikę gėlių bu
kietą. <
Sveikinimai/ vaišes ir kitkas

‘ Po tpš trumputės, bet jau
dinančios jąęi’ęjnętnijos, prąąidė- 
jo draugų širdingi sveikinimai 
ir linkėjimai, šeimininkėms pą^ 
prašius svečius sėsti už stalo 
vakarienės, prasidėjo sveikini- 
pio kąlboS; ‘ Kalbėjo pp. V. Poš
ką, J. Šimkus, sp-ia M. Macu- 
kevičeinė ir kiti. Svečiuose buvo 
ir pp. Kučinskai, Vąrekojai, 
Zyrbąi, W$unaį, Sądujiai, Vit- 
kai, K. Strumilos, B. Gailevi 
čjąi, šimkai ir Mącųkevičiepė su 
dųkterč. . Iškilmių sumanytojo
mis buvo ir daugiausia -jomis 
rūpinosi pp^ V. Kučįnskiepė ir 
J. Sadulienė,\ prigelstant p-ai 
V. Pučkorienėi ir B. Gailevi- 
čiui.

Laikas bėgo1 taip greitai, kad 
ir nepasijutome kaip atėjo 4 
valanda ryto.—Juozas.

Betty .^unęip gi
minės,. ' draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti , laidotuvėse ir suteikti 
jai pasfcutipi patarnavimą ir 
atsisveikįnįmą. \

Nulipdė .liekame, ' i
Motina, tėvas, sesuo, 
brųlįai įr gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
toriuj A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Šįvakar įvyksta Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos 
sujirinkimąs, kuriame bus įve- 
sdinta^ nailją organizącijos 
valdybą . Šusirinkimas įvyks 
Dr. Dr. Strokolib -U- Vežei ofi
se; adresu 4645 S.- Ashland 
Avė., 9:00 vai. vak.

Nauji Draugijos virširiilikai 
yfa:' '
Dr. Ig/ Makaras?' ■— prez. 
Dr. A. Juo^lįs — >vicę prez. 
Dr. J. Kowąr (Kowarskas) —

sękr. ", z ’
Dr. D. K. Kliauga — kas.

A nsvietos komisiia: 
Dr. F. Van '
Dr. : G.

:■ . I JOHN <P. EWALD į r
_• <'■'/' C’.':’ M; ?-• • ' \ -fci . J f*--4;

Jęjgų li-eikalauji |l>m|gų tani Pirpi^ Mbrgičuį; arba
/ hpdi’audos; nuoVugnie^ yejp^^

' TELW0N^:’' YARdž^2W(^^^^^ 
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NAUJIENOS, Chicago, III

GĖRIMŲ SKLADAS CLASSIHEDADS

Gerkit sveikiausia PIENĄ iŠBy J. J. Žukas

me

pas

CLASSIFIEDADS

Šeimininkėms, žinotina

virt

KAIP ATRASTI PUIKESNI CIGARETA
Galimskas, 4410 S

galite išpildyti

NAUJIENOSE
COAL1739 S. Halsted St

jus išsiunčiate mums

pn
Atsišaukite greitai 
2951 W. 43 St.

Triukšmas dėl nužu
dymo ir betvarkės 
kalėjimuose didėja

jau suruKėt pusę pakelio. Ar jus 
grąžinsit likusius ir ATGAUSIT 

SAVO PINIGUS DVIGUBAI?

Rytoj paskutinė die 
na sumokėti mokės 

čius be pabaudos

of the songs 
Rusticana.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Į Laisvamaniu Kuopos 
Paskaitą Atsilankė 
Daug Žmonių

INCOME TAX 
BLANKAS

, Miliauskus, Ka-
■'» :: . '■ r: ,•

Juknį iš Cicero

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Te i. Kepublic 8402

Financial
Finansai-Paškolos

nerizikuojant NEI CENTO

Taip, išlauk© pakelis TOKS PAT, bet 
palaukit iki jus užsirukysit šiuos 

LABIĄU-SUŠVELNINTUS!

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONĄS. Sav.

Local and Long Distauce 
Furniture and Piano Movint 

3406 S. Halsted Street
Phon® Yards 8408

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naniie- 
nu” neturėtu būti.

šįmet 1,600 mažiau 
alįnių Chicagoje 

negii pernai

PADĖKIM, kad kaip tas jau
nas vyras, kurio paveikslą 

matote, viršui, jus šiandien iš
einate ir nusiperkate pakelį 
Labiau-Sušvelnintų Old Golds.

Ir padekim, po išrųkymui 
pusę pakelio, jus jaučiatės su- 
sivylęs! Kas tada atsitinka?

Well
likusius cigaretus ir apdanga
lą, bile kada prieš ’Gegužio 1 
d. 1936 ir mes sugrąžinsim dvi
gubai tiek, kiek jįjs užmokė-

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

CHAS. BENDEk CO. 608-14 N. 
Wells St. Pargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalu. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. že
momis kaindmsi. Priimsim jūsų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

folks get tired 
with their part- 

be able to

Pocahąntas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Pirmas bandymas pavyko 
neblogai .

REIKALINGAS vyras dirbti prie 
Tavern, kuris pažysta visa darba.

2552 W. 63rd St.

P. LORILLARD COMPANY 
(Įsteigta 1760) *

119 West 40th Street, New York City

And the President, Miss 
rutė Lauchiskąitė, informs 
vhab she will have on hand 
veral stores of amunitions and 
sawed-off shotguns for those 
persons desiring to assassinate 
their , pArtners for trumping 
j.ces. Ah, — yes, and to take 
eare of those wounds, the Se- 
mon sisters will be on hand. .

Loebą, Leopoldo kompanijo- 
ną nužudžius, paaiškėjo, kad

Nužudytąjį Loebą vadina “Ka 
Įėjimo Diktatorium”

5921-28 S 
kambariu bungaloyr.

So. Kedzie Avė., 
tai. Rendos neša 
Duokit pasiulijima.

830 N. St. Louis 
rių rezidencija 
luma.
$3800

William ir Genovaitės 
Karsokų Sidabrinės 

Vestuvės

Chicagos mėsos rinkos ta
ryba rekomenduoja šeiminin
kėms jautieną "kaipo maištin
giausią, gerihtfsiį ir ekono
miškiausią šio^fkovaitės mėsą

FRANCUOS UŽSIENIŲ REI 
KALŲ MIN1STERIS

MAINYSIU Tavern ant grosemčs. 
bučernčs arba troko su minkštais 
tairris. 7021 Stbnrey Island Avenue 
Dorchester 3403.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Klausyk 
dvigubai (j1

LABINSI

3750
Tel. Boulevard 0250

107 AKRU farma. išmokėta. Michi- 
gane. Geri budinkai, pilnas stakas 
ir įrengimai. Mainysiu ant namo- 
Zaremba,” 2845 Palmer St. Armitage 
7949.

Miesto mokesčių kolekto 
rius Rixman Skelbia, kad šį 
met laisniuotu 
goję yra 
pernai.
7,083, pernai

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite j: 
Universal Restaurant 

(ANTON A. NORKUS. Sav.) 
750 W. 31st St.

Tel. Victory 9670

jot už pilną pakelį, plūs už per
siuntimą. Kaip mes drįstame 
daryti tokį pasiulijimą? Todėl, 
kad mes nuoširdžiai manome, 
kad šis rinktinio derliaus ta
bakas padaro Labiau-Sušvel- 
nintus Old Golds puikiausiu 
cigaretu, kurį jus kada nors 
rūkėte.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia*

Florence Karsokiutė 
/metais užbaigė 

universitetą ^4 
Karšokai užlai- 
1516 W. Grand

PARSIDUODA viena iš dviejų: 
arti dirbtuvių mūrinis bungąlovv — 
6 kambariu — moderniška. arba 
medinis 4 kambariu cottage su lotu 
— parduosiu pigiai — Priežastis vy-

According to advance sales 
of the tickets a ląrge crowd is 
expected to be trying for those 
small šiam and no trump 
aands. *

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
l LIETUVĄ

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted Št
CHICAGO, ILL.

NAMŲ SAVININKU ĄTYDAJ 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu s= 
rendauninkais. Mt.ža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais t?u< 
10 rvto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St, 

Tel. Armitage 2951 
esame jau šiuo adresu 

50 rriet.

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

W. Rastenib' paskaita apie 
“bezbožiiinkuš”

naujame Albert 
Sarraut kajbiiiete''tlžimąs užsie
nio reikalų mimsterio vietą.

Business Service
BiznioPatarnavjmas

MERGINA abelnam namų dar
bui. Kambarvs, valgis ir mokestis 
Atsišaukit Phil’s Army Store 
6048 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 200 akertų farma 
Dovvagiac, Michigan. Galima pirkti 
staka. G?ra žemė. .Toe Stulpinas. 
R. 4, Box 127, Dowagiac, Mich.

Šituation Wanted 
Darbo Ieško

Pierre-Etienne Flandln
P. E. Flandių, Įouvęs Franci 

jos premjerių
• • i ' j A*

RINKTINIO DERLIAUS 
TABAKAS

And Don’t Be Late! (
This cyening at the Lithu- 

anian Auditorium, 3133 South 
Halsted St., the Sigma Epsilon 
fheta Sorority • will ctage its 
debut at a Card and Bunco 
Party. The grief, boys and 
girls, is only forty cents. And 
she curtain will rise at 8 P. M.

ROSELAND 
rvamanių Kuopa sausio 26 su
rengė Darbininkų svetainėje 
paskaitą, kuri gerai pavyko. 
Nors oras buvo labai šaltas, 
publikos susirinko pusėtinai 
daug. Kuppos rašt. A. Jocius, 
paaiškinęs • susirinkimo tikslą, 
paprašė norinčius užsirašyti 
bent kokį laikraštį. Tada p. 
V. Rekašius užrašė broliui Lie
tuvoj^ “Laisvą Mintį”.

Dr. A. S. Graieunui pasakius 
Įspūdingą įžanginę kalbą, sekė 
H. Pečiukaitės koncertinė pro
gramos dalis. Ji padainavo tris 
liaudies daineles ir vieną rusiš-

APDRAUDA NUO UGNIES
Apdrauskit savo narna ir rakan

dus nuo ugnies. Mes apdraudžiamo 
visose geriausiose ir ‘didžiausiose 
kompanijose jau per 25 metus.

Bėn. J. KAZANAUSKAS 
2202 W. Cermak Rd.

Tel. Canal 8887

jis Stateville kalėjime buvo 
kaip ikaraliukas, Eidavo kur, 
norėdavo, komanduodavo sar
gus, darydavo ką užsimanyda
vo, džiaugėsi didele protekcija. 
Ją naudodamas, išgaudavo pri
vilegijas ir kitiems, kaliniams, 

> pa v., Day’ui. Turėdavo 
1933 raktus į kambarius, kur virži- L * ’įeiti; pate- 

ir pagautas 
“karštomis rankomis’.’ lengvai 
išsisukdavo.

Kad kalėjimuose tarp vyrų 
kalinių jra nenormaliai santy
kiavimai, kalėjimo viršininkai 
neužjinčija, bet sakosi “ką gi 
mes galime padaryti. Tų dalykų 
neprašai in^ i."

Valstijos vyriausias prokuro
ras Otto Kemer žada investiga- 
ciją paimti į savo rankas, bet 
cuo tarpu ją Veda Will apskri
čio prokuroras W. McCabe ir 
valstijos piliečių apsaugos de
partamentas.

Stateville kalėjimo viršinin
kas Joscph Ragen sako, kad 
iš kalinių visko buvę galima 
tikėtis, nes celių yra tik 2,00b 
kalinių, o į jas sugrusta iš viso 
3,476. ■

AUGŠTO3 RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run .................
Lump, Egg ar Nut ... 
Screenings ....... 1.........

Tiesios- iš Kasyklų
<aip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

And, if the 
or disgusted 
ners, they, will 
streteh their lęgs to the tunes 
of Andy Norbuts accordion. 
Yes sir, there will be dancing.

It’s my turo to bid now, 
folks, and I think 1’11 pass.

And, so, the ęards go round 
and round-woah ho-ho...

P-lė 
praeitais 
Northwestern 
metų kursą, 
ko užeigą, 
avė. Su gražiai' įrengta sale, 
tinkama vestuvėms ir Uankie- 
tams. Prisisotinę, visi links
mi išsiskirstėme. Svečias.

Avė., 7 kamba- 
Karšto vandens ši- 

Aržuolo grindis. Bargenas 
Reikia $500 .
LOUIS MORRIS, 

4006 West Division, 
Tel. Spaulding 5754.

Svaidydamies kaltinimais ir 
plaudamies rankas, vakar vals
tijos kalėjimų administratoriai 
ir Stateville kalėjimo viršinin
kai supuolė aiškintis dėl Ri- 
chard Loebo nužudymo. >

Dėl įvykio, kuriame Loebas 
neteko gyvybės, o kalinys 
James Day bus apkaltintas 
žmogžudyste, valstijoje kilo 
didžiausias triukšmas, kurį di
dina įvairių laikraščių užmeti
mai kalėjimų administracijai ir 
aikštėn iškelti skandalingi .fak-

Bovvling—Lunch—Bar 
20 Bowling Alleys 

10 Biįliard & Pocket Tables
/ Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co
Incorporated 

819 Wv 35th Street
Chicago, III .

Vfine Run ............. ...........
'.ump. Egg or Nut < ....  .
^creenings ..................  ....

Direct from th6 Mine, 
minimum.

Call Day or Nigbt
KEDZIE 3882

1,600 mažiau negu 
Leidimų išdubta 

gi 8J183.

Tavern arba visa 
vieta. Arti Stock 

4522 Gross Avė. Boulevard

Rytoj, vasario 1 d., yra pa-j kaip 
skutine proga sumokėti 
metų ir kitus užsilikusius ap-(ninkai teturėdavo 
skričio mokesčius — be pa-(kęs į “triubejį”' 
baudos. Pagal naujį įstaty- ‘ 
mą, savininkams (tik gyvena
mų namų), visos pabaudos 
bus dovanotos, jei jie pilnai 
atsileis nevėliau šeštadienio.

Mokesčius reikia sumoktėi 
apskričio iždininkui, apskri
čio rūmuose, prie Clark ir 
\Vashington gatvių. Ofisas at
daras nuo 9-tos rytoj iki 8 va
kare.

BARGENAS *— pardavimui visi 
rakandai 5 kambariu. Priežastis — 
Moteries mirtis. Atsišaukite vaka
rais. 4621 So. Fairfield Avė. Antros 
lubos.

..... $5.75

..... 6.C9

....  4.75
Nemažiau

Visa ar- 
Labai geroje vietoje, 

gatvekarių barnėsr Atsišaukit

Gausite visokių gėrimų, didžiausia 
pasirinkimas pas lietuvi.

Monarch Wine &
Liąuor Store

JOHN GAUBAS, Sav.
3529 So. Halsted Street

Furniture Co 
valiauskus, / 
p-nią Zieck su; sfyriūrii. Tarpe 
svečių buvo ir >Makalų šeimy
nos narė, Makklįenė.
' Prie gardžiais dalgiais ir gė
rimais apkrauti^ /stalų visi su
sirinkusieji palinkėjo pp. Kar- 
šokams laimingai šulaukti 
“Goldeir Wedding”.

Automobiliu Įvažiavo 
Barzdaskutyklą

BRIGHTON — Vakar 
pietų nežinomas žmogus, 
lydęs ant ledo aptrauktos 
vės, įvažiavo automobilių į 
barzdaskutyklą, 4132 Archer 
avenue. Nulaužė jis ir švie
sos stulpą.

The golden vbice of Lith- 
uanian Radio land, Florence 
Balsis, may graciously consent 
to render a few seleetions. A 
h, maybe she will sing somę 

from Cavalleria

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
/ STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 centų 

Užkpndž’oi visados.
J. G. Tavern

f JOHN GRIBAS, Sav.
3318 So. Halsted St.

W. Rastenis skaitė apie 
prieš-religinį judėjimą Rusijo
je ir valstiečių kovas su bedie
vybe, kurios neretai užsibaig
davo kaimų ir miestelių pade 
gimaisK Toms valstiečių kovoms 
Vadovavę dvasininkai. Dabai' 
Visi su padėtimi apsipratę, ko
vos užsibaigė, ’o kai ku.ie iš 
anų valstiečių jau- ir palys vir
tę bedieviais.

Vasario £3 dieną bus kita pa
skaita, kurios prelegentas bus 
P K. Augustas. Paskaita bus 
nomokama ir įvyks Darbinin
kų s v e5 1 vai. po pietų.

f’er.as Antanas. /

Senuko Daugelavičiaus
3251 Emerald Avė. Victory 4181 

Prįstatom i namus ir groserj. 
Pašaukit.

MOTERIS patyrusios prie sorta- 
mo popieros, Gera mokestis. At
sišaukit Thomas Paper Stock 
Company, 841 W. 22nd St.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiaii irenta

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Pocahontas 
" i .......     $5.75

6.00 
4.75 
ton

Pirmus Morgičius 
ant Real
Defaulted > ir Undefautted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Go., Ino.
120 Š. La Šalie St., 

Tel. Franklin 0576 , .

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mu ir 2-ra mortričhi visose'To m‘irt>š75634"West 64 Pt7ciėarinir. 
apielmkėse (ir perkam) nuo $100 _ ___________________________
iki keliu tūkstančių. Turime Real, „. . n
Estate ir Andraudos Denartamenta. ' BARGENAS, namas. Storas ir 6J. NAMON & COMPANY kambariai, tinkamas dėl saliuno ar 

„„r.r. ~ XTT . . grosernės. Parduosiu pigiai, esu6755 S. Western Avė. .verstas
, Tel. Grovehill 1038 1

Bandykit Labiau-SušvelnintustOSd Golds 
ant šio “DVIGUBAI-PINIGUS-GRAŽINAM” pamato

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Ada St. 2 flatai ir 5 
mainys i farma. 
Storas ir 5 fla- 
$1620 i metus.

PAIEšKAU darbo i taverna arba 
kitų biznį. Esu vidutinio,amžiaus, 

inksmo budo. . Moku daug juokin
gu pasakaičių ir dainelių su kurio
mis kostumierius užbovinu. Kalbu 
ietuviškai, rusiškai, lenkiškai ir an

gliškai.
MAX POVICH,

106th Pįan So. Cicero Avė.? 
Oak Lawn, III.

Bukit prisii^nge pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dvkai ap- 
skaitliavimu. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
Wallace Street

Sigma Epsilon Theta to 
Big1 Grand Šiam 

Tonight

& P. Lorillard Co.Jnc.

Be Permainos Supakavime, BET, 
PALAUKIT,.riki Jys Užsiru- 

r,TTriysit š,uos labiau- 
SUŠVELNINTUS Cigaretus!

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

INTELIGENTIŠKAS pardavėjas 
25—45 amžiaus užimti pastovia vie
ta: mokame aukšta komisą. Kamba
rys 618. 203 N. Wabash Avė.

PEILIŲ TEKINTOJAI dirbti ant 
šlapių y tekėlų. Whitaker Mfg. Co. 
5723 West 65th Št. Paimkit 63-čios 
gatvės gatvekari iki Clearing.

PARDAVĖJAI lengvai gali užsi
dirbti $6 i diena pardavinėdami Rex 
Bitters tavernom. Geriausiai žino
mas biteris ant marketo. Atsišau
kit šeštadieni nuo 9 iki 5, Rex 
Products Co., 4301 W, Grand Avė.

Business Chances
Ą Pa tJjlY iy Ui Bi zn i ai_______

PARSIDUODA Tavernas. Biznis 
uždėtas su alaus sugrižymu, kam
bariai prie vietos . Mes turime 2 
biznius, todėl bile katra parduosime. 
Kreipkitės: Gust 
California.

PARSIDUODA 
prapertis. Gera 
Yards.
5308.

TAVERN parsiduoda 
ba puse 
prie .
tuoj 6818 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI lietuviškas >d^lfca- 
tessen ir bučernė. Biznis/fsdirbtas. 
Gera proga vedusiai porai? Parda
vimo priežastis, turiu/^aoleisti mie
stą. 3331 So. Halstetd St .

NORTHSIDE — Williain ir
Genovaitė Karšokai, praeitą 
nedėldienį minėjo dvidešimts 
penkių nletų sukaktį ženyŲi- 
nio gyvenimo.

Susirihko didelis būrys po
nų Karšdkų dratigų.l Maji iš 
pažįstamų veidų teko matyti 
p-nus Nakrošius iš -Pcoples ir kiauliena
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