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Ethiopai Esą Apsupę 
Makale

*

Svarbus šiaur. Ethio
pijos miestas Makale 

arti puolimo

Ethiopai perkirtę 
svarbų AdĮowa-Ma- 

kale kelią

PRIEš PREZIDENTĄ KOVA SU KIRTIMI 
EŽERO LEDYNE

Du žmonės mirė, bet trečias po 
48 valandų kovęs su dideliu 
šalčiu, per didžiaiisį vargą 

išsigelbėjo , : 1

• •

Ethiopai esą miestą apsupę ir 
maistą į miestą italų lakūnai 
mėto parašiutais

LONDONAS, vast 11. —Gau
tomis Central News žiniomis 
iš Addis Ababa, svarbus šiau
rinės Ethiopijos miestas, Ma
kale, kurį dabar laiko italai, 
yra apsuptas ethiopų karių ir 
esąs visai arti puolimo.

Apsupti Makale mieste italai 
gauna maistą tik lėktuvais, ku
rie maistą numeta miestan pa
rašiutais.

Ethiopai pietiniame fronte 
atsiėmė Kurati >

ADDIS ABABA, vas. 11. — 
Italijos lėktuvai šiandie bom
bardavo keturius miestus ant 
militarinio kelio i šiaurę nuo 
Dessye. Tik trys žmonės liko 
užmušti, nes ethiopai išmoko 
lėktuvų saugotis ir nuo jų grei
tai pasislėpti, kai tik jie pasi
rodo padangėje.

Karalius Haile Selassie paša - 
lino iš pietinės armijos vado
vybės savo žentą Ras Dėstą 
Demtu ir karHiomepę^reąrgani- 
zuoti pavedė savo finansų mi- 
nisteriui Bedjurond Šelassie.

Iš Harar prisiųstas oficialis 
pranešimas sako, kad Ethiopi
jos kariuomenė išvijo italus iš 
Kurati, 50 m. i pietryčius nuo 
Saša Baneh, pietiniame fronte. 
Italai aplaikę didelių nuostolių

ADDIS ABABA, vas. 11. — 
Ethiopijos valdžia praneša, kad 
Ras Seyoum kariuomenė šiam 
riniame fronte kelis sykius per
kirto Adowa-Makale kelią, už
pakaly italų linijų.

Valdžia taipjau užginčijo ita
lų žinias, kad Ras Seyoum buk 
buvęs sumuštas sekmadiey, Ilia
da jis bandęs atsiimti Makale.

Esamomis žiniomis, karalius 
Haile Selassie slapta, sugryŽG 
į Addis Ababa iš Dessye, kur 
jį vėl bombardavo italų lakū
nai. Karalius buvo nuskridęs 
ir į pietinį frontą pasitarti su 
savo žentu, > kurio kariuomenė 
vis dar traukiasi pietinėj Ethio- 
pijoj.

Keturi pašelpų dar
bininkai užmušti 

traukinio

Du stambus demokratai, turtingas TexAs lentpiuvininkas, 
I ' •' 4 ‘ *

John Henry Kirby ir Georgia gubernatorius Eugene Talmadge, 
kuris žada kandidatuoti j prezidentus. Jie yra pasiryžę nuga
lėti prezidentą Rooseveltą partijos konvencijoje, kuri įvyks 
Philadelphijoje, birželio mėnesį. į

Katalikų jaunimo va- Cicero nominacijas,

Trys Vokietijos kata
likų vienuolės nu
teistos kalėjiman

CHICAGO.— Keturi pašelpų 
darbininkai liko užmušti Grand 
Trunk traukiniui sudaužius jų 
automobilį kryžkelėj Maynard 
kaimely, ties Hammond, Ind.

Užmušti Peter Meeter 50 m., 
tęvas 8 vaikų, Garret Vander- 
tiook, 55 m., tėvas 5 vaikų, Cor- 
nelius Verbek, 48 in. ir John 
Kruit, 4£ m.

Visi jie gyveno Munster, Ind. 
ir buvo atvykę dirbti prie WPA 
prjoekto, bet užveizda ' neleido 
dirbti-delei didelio šalčio. Gryš- 
tant namo jie ir liko užmušti, 
nes per užšalusius seno auto
mobilio stiklus jie neužmato at
einančio traukinio.

dų areštai Vokieti
- joje tęsiami

BERLYNAS, vas. U. —Per

išrodo, laimėjo pro. 
grės, demokratai

, CHICAGO. — Vakar Cicero
eitą penktadienį naciams pra-! priemiesty įyyko nominacijoš 
dėjus vajų prieš katalikų jau- kandidatų į jniesto valdybą, 
nimo organizacijas• ... .. , h*,./ —' v, *-? Didžiausia - Jcova e jo. tarp
organizacijų^ vadų .liko arestuo- , . . , . , ....6 dviejų demokratų frakcijų —

Cerny-Hoffmano frakcijos ir 
dabartines miestelio valdybos 

kuTios i ^r^c^os’j kukiai vadoyauja 
. ‘ j Stedronsky ir, kuri yra pasi- 

I vadinusi progresyviais demo-

ta.
Spėjama, kad naciai siekiasi 

galutinai isunaikinti kataliku 
jaunimo organizacijas, 
naciams nebuvo visai 
kios.

Šalčiai tęsiasi
šal-

BERLYNAS, vas. 11. —Trys 
vienuolės, viršininkės katalikų 
vienuolyno Breslau, liko nuteis
tos nuo 15 mėn. iki 42 mėn. ka
lėjimai! už peržengimą Vokie
tijos finansinių įstatymų, vie* 
nuolyno piniginėse transakci
jose su / užsieniu.

Italija skųsianti An
gliją tautų sąjungai

PARYŽIUS, vas. 11. —Gau
ta žinių, kad Mussolini ruošiasi 
Angliją skųsti tautų sąjungai 
už tai, kad Anglijos karvedžiai 
buk padedą Ethįdpijai vesti 
karą ir parduodą jai ginklus.

Pašalino 1,200 rinki 
mų viršininkų

Vokietija turinti
2,520,000 bedarbių

CHICAGO.— Daugiau kaip 
1,200 rinkimų teisėjų ir klerkų 
negalės tarnauti ateinančiuose 
balandžio 14 d. nominacijų bal
savimuose.

Tokio didelio pakeitimo rinki
mų viršininkų dar nėra buvę.

BERLYNAS, vas. .11.— Ne
žiūrint nedidelio padidėjimo 
samdos sausio mėn., Vokietijoje, 
oficialiu apskaitliavimu, vistieį: 
yra 2,520,000 „bedarbių.

28 moterys žuvo
ELLORE, Madras, Indijoj, 

vas. 11.— 28 moterys prigėrė 
Bhima upėj apvirtus keltuvui,

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

Giedra, tiek pat šalta.
Vakar ryte šaltis mieste bu

vo pasiekęs 6 laipsnius žemiau 
zero. Dieną temperatūra buvo 
pakilusi iki 10 laipsnių augščiau 
zero, bet šį rytą buvo tikimąsi 
nuo 5 iki 10 laipsnių žemiau 
zero mieste ir nuo 10 iki 15 
laipsnių žemiau* zero priemies
čiuose. Greito šalčio atslūgi
mo nenumatoma.

Saulė teka 6:52,

SARANAC LAKE, N. Y., 
vas. 9. — Nuvargęs nito kelių 
savaičių didelių šalčių, mieste
lio termometras pamišo ar pa
skelbė “streiką”, nes ėmė rodyti 
42 laipsnius šilu‘mos, kuomet 
šaltis ištikrųjų siekė 26 laips
nius žemiau zero.

CHICAGO.— Nepaprasti 
čiai, kurie užgulė veik visą ša
lį, išėmus Floridą ir Califor- 
niją, vis dar tęsiasi ir galo1 
jiems nematyti. Kada šaltis 
atleis, oro biuras nesiima spė
ti. '

Dedamos visos pastangos 
atidaryti kelius Chicagos apie- 
linkėj. Didieji keliai iki MiL 
waukee liko atidaryti, bet to
liau už Milwaukee tebėra pus
nių uždaryti. Bet ir atidary
tais keliais keliavimas yra la
bai pavojingas. Traukiniai pra
deda kiek normaliau vaigščioti.

Nors Chicagoj dar nėra ang
lių trukumo, bet niekuriose Il
linois ir ypač Iowa vietose pa
sireiškė tikras anglių badas ir 
ten anglys yra dalinami nedi
delėmis porcijomis, kai kui 
tik bušeliais.

Pieno trukumo Chicagoj irgi 
nebus, nes atidarant kelius, vis 
'daugiau pieno gaunama. Be to 
pieno gaunama ir iš kitų apie- 
linkių, iš kurių paprastais lai
kais pienas į Chicago nebuvo 
gabenamais.

kratais. Nors dar pilnų nomi
nacijų davinių nežinoma, bet 
išrodo,, kad nominacijas laimėjo 
Stedronsky-Schwarzel progresy
vių demokratų frakcija.

Balsavimai buvo ramus ir jo
kių sumišimų nebuvo.

t

Bucharinas vėl nusi
kalto bolševikams

leidžiasi
5:18.

NEW YORK, vas. 9. Prie 
Times aikštės, tarp dviejų di
delių trobėsių parduodamas plos 
tas. žemės —6 colių pločio ir 
100 pėdų ilgio. Patys parda
vėjai nežino ką pirkėjas galėtų 
daryti su ta žeme, bet jie vis

PEKIN, III., vas. 11.—Laike 
generalinio streiko buvo per
šautas neuninių taksikabų ope
ratorius Clarence Rupp. Bandy
ta kaltę suversti ant streikie- 
rių, bet dabar , jo žmona prisi
pažino, kad visai ne streikįeriai 
peršovė jos vyrą, o ji pati, 
“Savęs apgynimui”. Už keturių 
dieiių Rupįją galutinai nušovė 
jos brolis, William J. P.otts, ka
da girtas Rupp grūmojo nūšau-

MASKVA, vas. 11. — Nikolai 
Bucharin, žymiausias bolševikų 
teoretikas,, buvęs narys galin
gojo politbiuro, bet paskui pa
tekęs bolševikų nemalonėn ir 
tapęs pašalintas iš komunistų 
partijos, tečiaus atsiprašęs vi- 
sągalinčiojo Stalino ir dabar re
dagavęs Izvestija, vėl iiusikalto 
bolševikams.

Pasirodo, kad jis išspausdino 
straipsnį, kuris nepatiko tikrie
siems bolševikams ir todėl par
tijos organas Pravda išspausdi
no ilgą straipsnį, kuriame nuro
domos Bucharino nuodėmės tir 
reikalaujama, kad jis savo nuo
mones atitaisytų, nes jos nesu
tinkančios su Lenino ir Stali
no “mokslu”.

'Visas gi Bucharino nusikal
timas yra tame, kad jis pasakė, 
jog rusai prieš revoliuciją' pa
sižymėjo “aziatjšku tingumu”.

Pravda. gvoltą kelia ir visa 
gerkle šaukia, kad tai priešinga 
leninizmui, nes kartą Leninas 
labai išgyręs priešrevoliucinį 
Rusijos proletariatą ir vi^ą 
rusų tautą.

PARYŽIUS, vas. 10. —Gau 
tomis iš Genevos žiniomis, RU4 
Sija pasisiūlė užsakyti Šveica
rijoj rankinius lakirodėliu’s dėl 
visų Rusijos karininkų, jei 
Šveicarija atnaujins diplomaii-

CHARLEVOIX, Mich., vas. 
11.— Clayton Brown, 25 m., 
žvejas, kuris pereitą šeštadieni 
buvo nuneštas su kitais dviem 
žmonėmis į ežerą, išsigelbėjo 
po nežmoniškos kovos su šal
siu* ir audra.

Brown, jo uošvis Claude, 
Beardsley, 51 m. ir keli 'kiti 
žmonės žuvavo ant ledo kranto

/ • : ■</' 1 ' ... . - v/ ' J■

Michigan ežere. Ledo lytis 
urnai atitruko ir ėmė juos neš
ti į ežerą. Pakraščių sargybos 
narys Earl Cunningham išplau
kė nedideliu luoteliu juos gel
bėti.' Tris žmones jis spėję 
išgelbėti, bet pats liko nuneštas 
j audringą ežerą, vos spėjus 
paimti i valtį Brown ir Beards
ley. “

Tada ir prasidėjo atkakai) 
ir įžūli kova su mirtimi. Vii 
nys blaškė valtelę ir jie per vil
nis negalėjo prisimųšti priė 
kranto. Negalėdami vilnių ne
galėti, jie visai pavargę pasida
vė nešiojami vėjo, pasitikint, 
kad pats vejas prineš juos prie 
krašto. Bet atėjo naktis, pra
dėjo snigti, o šaltis siekė toli 
žemiau zero.

Miegas tokiame atsitikime 
yra pavojingiausias dalykas. O 
visi buvo nuvargę ir miego 
norėjosi visiems. Bet Brown 
susirądo valtelėj pagalį ir jei 
kuris prisnusdavo, ■ tuoj j į pa
žadindavo mbšimu. Bet greit 
Cunnįngham ėmė nebeatsiliepti 
į mušimus. Tada Brown pasi
ėmė jį i savo rankas, ėmė jį 
trinti, apvyniojo drobe, bet at
gaivinti nepasisekė. Taip juos 
gelbėjęs Cunningham ir mirė 
luotely. Bet du žvejai, labiau 
pripratę kovoti su gamtos sti
chijomis, tebebuvo dar gyvi.

Tik sekmadienio vakare vė
jas luotelį prinešė prie ledų ii 
išlikę Brown ir jo uošvis Beards
ley gyvi išlipo ant ledo.

Brown žinojo, kad vieninte
lis jų išsigelbėjimas yra judė
ti. Jis ragino savor uošvį ęiti 
ledu ir nė minutei nesustoti j u 
dėti. Bet uošvis greitai neteko 
jėgų ir apie 11 vai. sekmadie
nio naktį pasimirė.

Pasilikęs vienas, Brown ne
matydamas kelio negalėjo eiti, 
bet jis visą laiką judėjo, vai- 
gščiojo aplink iki sulaukė ryto 
ir tada per labai nelygų ledą 
pasileido vienas eiti į krantą. 
Eiti reikėjo 7 mylias. Vieto 
mis gi ledas buvo tiek plonas, 
kad reikėjo šliaužte jut) šliauž
ti. O čia miegas labąi kankino, 
nes buvo jau 48 valandas ne
miegojęs. Šliaužiant ledu kar
tais užsnūsdavo, bet galva at
simušdavo į ledą ir jį* pažadin
davo.

Ir taip vien tik nepaprastai 
didelės valios jėgos ir noro gy
venti stumiamas jis per ledus 
ir pusnis yrėsi priekin iki, pa
galios, pirmadienio vakare pa 
siekė indėno bakūžę. Pasiekė 
pagelbą kada visi skaitė jį žu
vusiu, nes niekas nesitikėjo, 
kad tokiame dideliame, šaltyje 
kas galėtų išlikti gyvas tokį 
ilgą laiką; i <• /

Indėnai suteikė jam pirmą 
pagelbą ir pranešė kitiems apie 
išsigelbėjusį. Pąts Brown pri
sipažino, kad jam teko pergy
venti visas pragaro baisenybes. 
Rankos ir kojos nušalusios, bet 
dėl indėno suteiktos pirmos pa- 
gelbos, rankas galbūt pasiseks 
išgelbėti, bet abi kojas vei-
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Lietuvos Radio Programas 
Amerikai Sekmadieny

Šį kartą Nepriklausomybės apvaikščiojimo 
programas bus transliuojamas ir Chicagoj 

iš WMAQ stoties, 1:30 valandą po piet
CHICAGO— Ateinantį sek

madienį, vasario 16 <į„ Lietuvos 
nepriklausomybės 18 metų su
kaktuvių proga, Natinal Broad- 
casting Co. .transliuos radio pro
gramą tiesiai iš Kauno, iš Vals
tybės ’ teatro, kur tuo laiku 
vyks Nepriklausomybės apvai
kščiojimo iškilmės. Tai bus
tarpe 8 ir 9 vai. vakare, cen- 
tralinės Europos laiku.

Anierikoj gi šis programas 
bus girdimas nuo 2:30 iki 3 
vai. po piet New Yorko laiku, 
1:30 iki 2 vai. po piet Chicagos 
laiku, 12:30 iki 1 vai. vakarų 
(Mountain), laiku ir 11:30 iki 
12 vai. dienos Pacifjko laiku.

Programą transliuoti liko pa
siūlyta visoms National Broad - 
•casting tinklui priklausančioms 
stotims, bet dar nežinoma, ar 
visos tos stotys pasiulymu pasi
naudos. i
■ . ... | , v /. _ <

Š įkartą Lietuvos radio pro
gramas bus transliuojamas ir 
Chicagoj. Transliuos ji didelė 
WMAQ stotis, 1:30 vai. po piet.

tiek skelbia ją pardavimui. ii savo žmoną. nius ryšius su sovietų Rusija, kiausia teks nupiauti. 
v1 1 , ■ ■■:, 1 ■ .

b) žaliojoj lankelėj—Tallat- 
Kelpša.

c) Mano gimtihė—Šimkus.
Dainuoja V. O. solistas St. 

Sodeika.
7) Siutą simfonijos orkestrui 

—Gruodis.
Groja Valstybės Operos ir 

Radiofono orkestrai. Dirig. J.
Tallat-Kelpsa.

8) Kantanta—Karnavičius.
J I

Dainuoja Operos choras, so
listai A. Kutkus, ir E. Kačins
kas, groja* Valstybės Operos ir 
Radiofono sujungti orkestrai. 
Dirig. J. Tallat-Kelpša.

Prezidento žodis bus tartas 
prancūzų kalba dėlto, kad Eu
ropoje' ji labiau yra priimta, 
nes pradžioje buvo manyta tik 
Europai transliuoti, o vėliau 
programo nebuvo galima pa
keisti.

Transliacija suruošta Lietu
vos Valstybės Radiofono, o pro
gramą sudarė Valstybės Teat
ras.
Ne visą šį programą girdėsime

i Numatytas programas
Draugija Užsienio Lietuvėms 

remti praneša, kad transliavi-’ 
my‘l yra numatytas sekamas- 
programas:

1) liškilmingas maršas.
2) J. E. Respublikos Prezi

dento A. Smetonos žodis 
euziškai.

3) Tautos Himnas.
Choras ir orkestras.
4) Simfonija “Ruduo” 

Naujalis.
Groja Valstybės operos ir

z

Radiofono sujungti orkestrai. 
Dirig. J. Tallat-Kelpša.

5) Lietuvių kompozitorių dai
nos chorui.

a) Skamba, skamba kanklės 
—Gruodis.

b) Už jurų marių—Banaitis.
c) Pasisėjau žalią rūtą—Ei

muntas.
. d) 
ša.

f ■■'i '•

pran-

J.

Dzūkų daina—Tallat-Kęlp-

f)
Sens Rambyne”—štarka. 
Vhi ir prijojo—Karosas. 
Pamylėjau vakar— Ben-

dorins.
Dainuoja Valstybės Operos 

choras. Dirig. J. štarka.
6) Solo dainos:
a) Kad aš našlaitėlė— Kača- 

nauskas,
b) Aš augau pas tėvelį—Šim

kus.
c) Už jūrių marių—Gauba.
d) Ko vėjai pučia—Šimkus.
Dainuoja V. O. solistė VI.

Grigaitienė.
a) Augo girelėj—Dambraus-

TeČiaus toli ne visą šį numa
tytą programą galėsime girdėti, 
nemačių ruošėjų apskaičiavi- 
jrrįil kitokio programo išpildymas 
imtų arii pusantros valandos 
laiko ,o tuo tarpu programas 
per radio bus transliuojamas tik 
pusę valandos.

Veikiausia tokis programas 
bus pildomas Valstybės teatre 
Nepriklausomybės apvaikščioji
mo iškilmėse, bet Amerikoj gir
dėsime tik gal pirmąją dalį šio 
programo. (Ir tai jei bus to
limam transliayimui palankus 
oras, nes pasiseka toli ne visos 
transliacijos iš užjūrio).

Kongresas, išrodo, 
atmes naujus neut
raliteto Įstatymus
WASHINGTON, vas. 11. — 

Išrodo, kad kongresas atmes 
pasiūlytus naujus neutraliteto 
įstatymus ir sutiks tik prail
ginti dabartinius, kurie'baigiasi
vas. 29 d.

Projektuojami naujieji įsta
tymai uždraudžia pagenti į ka
riaujančias šalis ne tik ginklus 
ir amuniciją, bet taipjau kitas 
karui reikalingas medžiagas 
kaip aliejų, geležį, plieną ir k., 
virš tos normos, kokią ta šalis 
pirmiau importuodavo iš Ame
rikos taikos metu, šitokiam 
suvaržymui labai pasipriešino 
didysis biznis ir kongresmanai 
sakosi nenorį pakrikdyti VAme-

kas. '■ < rikos marketų”.

NaujienųRadio Programai
• ___ - ■ ___ -

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. 3, J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

" *' ’■ * ’ ■ ...........~ t

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.



Naujienos, Chicago, iii. Trečiadienis, vas, 12, 1936

IŠ BROOKLYNOi PADANGES Yra žmonių, kurie mėgsta ne “Vienybė
visokius praktiškus

a.nMi.iK ,1.,.. .. .................................. ...........................

LSS 19 kuopos susirinkimas. Komunistų atsilanky
mas. — Kandžiojasi. — Pruseika paliko skloką Die
vo valiai. — Ima į nagą girtus automobilistus. — 
Suėmė netikrų pinigų dirbėjus 
dalykai.

Plėšimai ir kiti

LSS 19 kuopa turėjo savo su
sirinkimą. Į susirinkimą atvyko 
Bimba ir atsivedė su savim ki
tą savo draugą. Atsilankė jis, 
kad sudarytų bendrą frontą. 
Kai protokolas liko perskaity
tas ir dar keli reikalai išsptęs- 
ti, tai susirinkimas buvo nu
trauktas. Tiksliau sakant, buvo 
padaryta pertrauka, kad laisvie- 
čiai galėtų pakalbėti. Bimba 
pasakė trumpą kalbą nurodyda
mas, kodėl bendro fronto suda
rymas yra įmanomas. Esą vie
ningumas šiais laikais ypač yra 
reikalingas, įies grūmojąs fašiz
mas. Girdi, reikia sudaryti ben
drą frontą ir kriaučių unijoje.

Ant kriaučių unijos Bimba ir 
suklupo. Draugai Vaitukaitis, 
Glaveckas ir Žilinskas tuoj pri
minė tuos ergelius, kuriuos ko
munistai per kelis metus kėlė 
unijoje. Komunistai ten sudarė 
savo jačeiką, kuri veda kovą su 
visais unijos nariais, neprita
riančiais bolševizmui. Dabar 
norima, kad butų panaikinta 
Apsigynimo lyga, kuriai pri
klauso įvairaus nusistatymo 
žmonių. Ta lyga specialiai susi
kūrė, tani, kad galėtų atsispirti 
prieš komunistų šmeižtus ir 
puolimus. Laisvės paslai dabar 
nori, kad ta lyga likviduotųsi. 
Esą sudarykime bendrą frontą 
ir ta lyga nebebus reikalinga. 
Tačiau čia įdomiausias dalykas 
yra tas, kad komunistai labai 
norėtų Apsigynimo lygą likvi
duoti, o apie savo jačeikos lik
vidavimą jie visai nekalba. Va
dinasi, t jus nusiginkluokite ir 
pasiduokite mums, o mes jau 
pažiūrėsime, kaip su jumis elg
tis. k

. Dėl bendro fronto sudalomo

galvojo jie. Laikraštis turės su
stoti.

Tačiau jie turi jaustis nusi
vylę. Laikraštis eina. Organi
zacijos vadovybės priešakyje 
atsistojo Jankauskas, kuris, 
matyti, yra pasiryžęs energin
gai veikti.

Yra tokia pasakėčia apie tai, 
kaip draugas draugą apleido 
belaimėję. Ji visai tinka Bru- 
seikai, kuris apleido Butkų, kai 
tasai pateko į helaimę. Tokių 
draugų turėti nei aš nei kas 
kitas nenorėtų. Iš tiesų, kas iš 
tokių draugų, jei negalima jais 
pasitikėti ?

Pasitikėti Pruseika dabar 
vargu bėra, galima. Iš jo išeina 
tik geras mekleris, ir daugiau 
nieko. Greit jis pradės mainy- 
kauti savo įsitikinimais taip, 
kaip čigonas arkliais.

niežtiTysliavai vis baisiai 
liežuvis. Visokius pliotkus jis 
rankioja su didžiausiu atsidėji
mu. Rankioja ir skelbia juos 
savo laikraštyje. O kai jį kas 
pagauna bemeluojant, tai jis 
tuoj nuplauna rankas: taip 
man kiti sakė.

Kas tie kiti, — didelis čia 
daiktas. Na sakė, ir atliktas 
kriukis.

Tysliava buvo įsikandęs Vait
kų, kuris esą pardavinėjęs do
vanas. Kai Vaitkus padarė vie
šą pareiškimą ir nuneigė tuos 
šmeižtus, tai Tysliava tik sū- 
myke: taip man skulptorius 
Rimša pasakojo. Ir pabaigta: 
Jei tai nėra tiesa, tai kaltas 
yra Dimša ar Rimša, kuris man 
taip sakė.

Kada pasiskaitai tokių Tys-
ypač vykusiai kalbėjo. Gl£ve^^ffavos gudrybių, taviški nesi

stebi, kad jis rašo poezijas apie 
karves. Jis dar nelabai toli nu
žengė nuo tų, kurie labai arti 
prie karvių stovi, o ypač vasa
ros metu.

kas. Jis aiškiai ir griežtai pasa
kė, jog bendras frontas su ko
munistais yra neįmanomas, kol 
Rusijoje socialistai bus perse
kiojami. Jei komunistams rupi 
demokratijos išlaikymas, tai jie 
turi suteikti laisvę socialistams 
Rusijoje.

Tas faktas, kad Rusijos žmo
nės neturi jokios laisves, gana 
skaudžiai plaka musų komunis
tus. Pateisinti toks režimas ne- 
kažkaip sekasį. Todėl jie bando 
visokiais budais išsisukinėti, 
bet iš to nieko neišeina.

Bimba dar pasiūlė, kad socia
listai irgi griežtai reikalautų 
sau vietos Stilsonui vaduoti ko
mitete. Tačiau ir čia nieko ne
pešė. Jam buvo atsakyta, kad 
Stilsonas yra sklokos ir todėl 
tegul ji juo rūpinasi. Mes ga
lime jiems pritarti arba nepri
tarti. Juk jeigu jau kalbėti apie 
kontrolę, tai kodėl lai nebuvo 
daroma tada, kai bolševikai rin
ko aukas šiaurės Lietuvos žmo
nėms? Juk tada apie kontrolę 
bolševikai ir girdėti nenorėjo^ 
Gerai. Jie surinko apie trejetą 
tūkstančių dolerių. O ar tie pi
nigai buvo sunaudoti tam tiks
lui, kuriam jie buvo renkami?

Dabar Bimbai ir jo vienmin- 
čiams parupo Stilsono išvada
vimui keliami pinigai. Jie ir 
tuos pinigus norėtų skaityti. 
Daugiau to: jie norėtų ir au
kas rinkti. Tatai, žinoma, visai 
natūralu. Tačiau surinktas au
kas atiduoti šklokininkų komi
tetui jie yra priešingi.

O kadangi prie pinigų prisi
grūsti laisviniams' nesiseka, tai 
jie žada ir visą reikalą boiko
tuoti. Vadinasi, nesidčti prie 
Stilsono vadavimo.
' Tai tokios tokelios iš musų 
kuopos susirinkimo, j kurį Bim
ba atėjo, pakalbėjo ir nieko ne
laimėjęs išėjo.

Vasario 4 d. lijo ir tuo pačiu 
laiku šdlo. Gatves ir šaligatviai 
liko ledo nukloti. Pavojinga pa
sidarė ir vaikščioti ir važinėti. 
Del slidumo įvyko labai daug 
nelaimių.

Šiaip oras kiek pasitaisė, — 
atslūgo nelabieji šalčiai, dėl ku
rių tūli žmonės turėjo ir 
šiuo pasauliu atsiskirti.

su

žada smarkiai automobilistus 
imti i nagą. Jau ir dabar su jais 
didelių ceremonijų nedaroma, 
žinoma, su tais, kurie nesilai
ko patvarkymų ir nusikalsta. 
Daugiausia busią kreipiama dė
mesio į tai, kad nesivažinetų 
girti automobilistai, štai šiomis 
dienomis policija areštavo girtą 
automobilistą ir nugabeno i da
boklę. - Ryto metą' teisėjas be 
niekur nieko priteisė-jam pasi- 
mokėti penkiasdešimt dolerių 
baudos.

Šiomis dienomis įvyko šiurpi 
tragedija: bedarbis italas kir
viu sukapojo savo žmoną ir 
pats nusižudė, iššokdamas iš 
ketvirto aukšto. A

Sakoma, kad jis jau per kurį 
laiką keistai elgda’vęsi. Jei kas 
tik pasijuokdavo, ta\ jis tuoj 
pradėdavęs pykti: girdi, iš jo 
juokaujama. O argi jis kaltas, 
kad negalįs darbo gauti. Nuo
lat apie darbą begalvodamas, 
jis ir visiškai pusiausvyros ne
tekęs.

Paliko penki vaikai, iš kurių 
du jau dirba.
« ________

Per šalčius tragiškai 
dvi seserys,
prie pečiaus. Matyti, jos užsi
kūrė dujinį pečių ir nutroško. 
Tik į trečią, dieną kažkas jų pa
sigedo ir pranešė. policijai. Abi 
gulėjo asloje negyvos.

juokus 
krėsti. Juokus* bekrėsdami, jie 
kartais ir sii visokiais nemalo
numais sUsidiiria. . štai vienas 
žydas juokdarys turi nesusipra
timų šii savo konįregacija (pa
rapija), kuriai jis iškėlė bylą 
ir reikalauja atlyginimo.

Byla buvo svarstoma pas tei
sėją, kuris sprendimą išnešti 
patiko prisaikintiems posedinin- 
kams. Bylos metu paaiškėjo, 
jo^ taš juokdarys savo kbiigre- 
gacijos nariams visokių ' šposų 
išdarydavo. Verčiasi jis pieno 
išvežiojimu. Jo arklys esąs tik
ras kunigas. Vos pasivelka. Pa
mėgęs jis pašiepti tris kongre
gacijos narius, kurių vardais 
jis visą laiką vadinąs savo ku
nigą. Tai esąs nepakenčiamas 
dalykas.

.Pėt* žydų naujus metus (rug
sėjo mėnesyj) jis plačiai išgar
sinęs laikraštyje, kad į sinago
gą atvažiuojąs kažkoks garsus 
dvasininkas, žmonių susirinku
si didžiausia minia. Bet koks 
didelis Visų buvęs nusivylimas, 
kai jie patyrę, jog tas garsus 
rabinas nė nemanęs atvykti.

O štai kitos jo praktiškas 
juokas. Prisitaikęs prie rabino, 
jis įkišo jam į kišenę kelis už
perėtus kiaušinius. Besišvaisty- 
damas rabinas tuos kiaušinius 
sugrudęs. Sinagogoje kilusi to
kia smarvė, jog maldininkai 
turėję iš jos bėgti.

Dėl tų ir kitį šposų kongre
gacija ii* nusprendusi pieninin
ką juokdarį iš savo tarpo paša
linti. Esą jokia kita organiza
cija nebūtų galėjusi tokių da
lykų toleruoti.

Neseniai pas mus buvo nu
žudyti septyni kriminalistai. 
Dabar nugalabijimui ir vėl li
ko paskirti keturi; jų tarpe 
dvi moterys.

Atrodo, kad šie metai bu
deliui bus labai pelningi. Jam 
nereikės skųstis, kaip tai daro 
Lenkijos budelis.

.i ■ ' ■ . *
■ Aitriu • ’ hąiį *

Bimba labai sielojasi. Ypač 
jis nepatenkintas yra Grigai
čiu, kuris nepritaria, kad ko
munistai kištų savo nagus į 
Stilsonui vaduoti fondą.

Laisviečiams tiesiog plaukai 
ant galvų atsistoja, kai jie pa
mano, jog į th fondą gali 
suplaukti nemažai dolerių. O 
jie,* nabagai, negalės nė rankų 
prie tų dolerių susišildyti.

Kur čia, žmogus, 
kada susidarė tokia 
ki situacija visam 
tiškam bizniui.

—b—

“Vichybė” švęs penkiasde
šimt metų sukaktį... Taip bent 
ji bubnija. Bet kada tai “Vie
nybei” buvo primesta, jog ji 
visai, negražiai su Susivieniji
mu pasielgė, tai Tysliava iš 
notų' užtraukė: girdi, dabarti-

i” niė^o bendro 
neturi su ta, kuri skolino pi
nigus iš Stisivienijiino. Ji tik 
neseniai susikūrė.

Vadinasi, kada kalbama 
apie iš Susivienijimo gautą 
paškolą, tai dabartiriės “Vie
nybės” orakulai įsižeidžia ir 
sako: aš — ne aš ir arklys ne 
mano, o aš ne vežikas; Bet, ka
da reikia Jubiliejiis rengti, 
tait s-cribji “Vienybė’? kilti iiib- 
ko bendro neturi su dabarti
ne, strakt iŠ huniirušių ir pa
sikelia.

Tikri stebuklai, ar ne? ,

šipmis diehbniis liko šūirii- 
aštuoni vyrai, kurie yra

Pdlicijui pasisekė SUdtioti 
skaudų šmugl vienani šlykš
čiausių New YbHtb raketų, 
ktitlš per metus pašidaryda- 
Vęs apie $1 Ž,(X)(I;OC)O pelno. 
Tas raketas vertėsi “baltosio
mis vergėmis.” Paketas turė
jęs gerą protekciją todėl per

ninkeš. Latikiahia didelio 
skandalo.

nepyksi, 
nepalan- 

komunis-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

Rašomos Mašinėles
VISOKIOS IšDIRBYSTĖŠ

■ 5 virš.
PERKAM M
PARDUODAM
PARENDUOJAMflgSgSaiF*' 
PATAISOM *111
RIBBON’AI .... 39^

25 metai patyrimo
W A G N E R 

TYPEWRITEK EXCHANGE 
3970 Archer Avė.

Teį. Lafayette 8534 ->■
Al. Daras, lietuvis pardavėjas i 

Atdara ant'r., ketv. ir šet. v. iki 9 v.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusž

Phyšical Therapy 
and Midwife 

0630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t re a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer 
ginopisl patari 
mai dovanai.

ti 
įtariami netikrus pinigus dir
bus. Jų būstinėje surasta pu
sėtina krūva netikrų bankno
tų. Banknotai buvo paslėpti 
lubose. .'L

Jie turėjo ir y klišių pini
gams spausdinti. Spėjama, 
kad tas klišes padaręs “gra
fas” Victbr Luštig,i kiifis prieš 
kelis mėnesius buVo nuteistas 
dviem dešimtim’ pietų kalėji
mo. Liištig btivb dideliš eks
pertas rietikribiiis pinigams 
gaminti.

gamš

Brooklyne susidūrė du gat- 
vekariai ir pusėtinai sukratė 
60 pasažierių. Tik viena mo
teris buvo kiek sunkiau su
žeista ir nugabenta į, ligoninę. 

kelis~ metus jo niekas nelie- Kiti nuo bet kokios mcdikališ- 
tęs, . , kos ^pagalbos atsisakė.

Sutriuškinti tą rdketą pasi
ryžo prokuroras Thomas Į 

w«- . '• - * ■

biivo suimti vyriausi raketo 
vadai ir 70 merginų. Visi are
štuotieji yra laikomi kalėji
me.: Nepaleidžiamos net mer
ginos,—iš |ų irgi reikalauja
ma labai 122 _
bus naudojamos kaipo liūdi-

SUtritiškiiiti tą raketą pasi- Nelaimė įvyko dėliai to, 
kad gatvės buvo ledo apden- 

Dewey. Jam vadovaujant ir gtos. Vienas gatvekaris iššoko 
‘ ‘‘ 1 raketo is bėgių ir smogė į kitą.

—ftrank Lavinska^.

ideli užstatai.^ Jos

Ar busitė “NAUJIENŲ” 
Metiniame Kohcferte 

Vasario 16?

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

Tel. Keriwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadieniu

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valabtioš nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3848 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

ADVOKATAI
.■..'i'i.'įr ;t - ri“ -Yn min hth'-U

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠiCINIMO 

Ttifieir’s Bitter Vynas
Gali Paliuosuoti Jus
••Tariu pidėkoti už Trihet’s Bitter 

Vyną. StlVlril niėtų laiko turėjau bė
dos su nėmalimu —• kq. tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaitės atgaL pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ka tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.” • 4 i ■;

Jei Jūs kėnčUtė nuo nėmallmo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso. 
gaivos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir- 
kltė/Triner’s Bitter Vynų; imkite re- 
gUHAriai, pilnį. Šaukštą Valgi, 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tol. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tek Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Laidotuvių Direktoriai
/j ; ; ; j:,'i/■ .y, j.:ž. -j t _’taĮ „t zi> 4 ,   . . , ... .   . „i...’ - -

9 A different, dęlięious 
fląvor! Time-honored iri- 

’ gredients of tnayonnaiše 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

r new way. Tryit! e

• .,U.
Nuo Reumatičlcų Slcausmt 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR , 

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikr$ 

palengvinimu

Preferred by 
■ millions 

to mayonnaise

JOHN B. BORDEN 
lietuvis advokatas 

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

Vakarais: Partėdelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH j; GRISH 
LiėtUvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephon«: Renublic 9723

> Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6031 So. California Avenue 

Telefonas Republir 7868

Tel. Office WentwOrth 6330 
„. Rez. Hvde Park 3395 
Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v, vak 
išskyrus seredomis ir subatomi*.

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.Kl. Jurgelionis

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose 

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

' Tel. Dearborn Š984 
Rezidencija

8407 Lotve Avė. Tel. Yards 2510

st

AKIU SPECIALISTAI

Joseph Trinot CompAny, Chicago •

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

III W. WaBhington
Room 737

Vai. 9 ryte iki 6 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Ctandon Avė.
namų Tel.: — Hyde Park 3395

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
Dr.Strikol’is

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVB. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL; Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157. ARCHER-AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiad'valandos nuo 2—4 it nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioi pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai

SKALBIMUI 
MAŠINA 

ir PROSINIMUI 
LENTA -

39.00
ROOSEVELT 

FURNITUREI 
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
Tel.: Hemlock 5524. diena ir nakti.
Dr.Constatice A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

NaHai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

1 .. .2.. . ' i   '    -T_

S. M. SKUDAS
<18 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd PlaCė Phones Canal 2515—Cicero 5927

.8. C. LACHAVICZ
42-44 East 108Į11 St Tel; Pullmąn 1270 arba Ganai 2515

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3819 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

8307 Lituanica Avenue
A* MASALSKIS

Ęhpne Boulevard 4139
...........   ■ 1 Ii * ■■■ Į........ ■ i ■ ii*ui

. ' . A. PETKUS ,.
1410 South 4ptįh Court Cicerč Phone Cicero 2109

į J. F. KADŽIUS
Phpnė Canal 6174668 Westl8th! Street

žuvo
kurios sustingo

Taigi, taigi. Pruseika paliko 
skloką Dievo. valiai. Kai. kam 
gal buvo ir džiaugsmo: skloka 
be savo “tėvo” ncissilaikys, r—

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Obtometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežąstimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliręgyste. 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. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevatd 7589 •

Tel. Boulevard 5914 Diena it Nakti 
Ofiso .valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:Š0 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Saikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIO 

Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akia 
Ištaiso.

Akiniu Dirbtuvė

Tel,

Ofisas ir . ____
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktara 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po Dietų. 6 ild 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Brunswick 0517

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6180-8:80 
Nedeliomii nagai sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus K-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo HM-12 pietų ir .
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr; Charles Šegal
, OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.
. ■ . .1 -K SU2: ■ f ■**'-*'

Telefonai Yard* 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 ŠOtma ASHLAND AVĖ.

; Ofiso valahdoš:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų

7 iki 8 vai Nedfll. ntto 10 iki 12
Rez. Telephone PLAKA 2409

Ofiso Tel Dorcbester 5194 
Rez. Tel Drožė! 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, vyriškų. Vaikų ir visi 
chroniškų ligų. 

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 

liomis ir

chronišku ligų, 
850 Stoney Island Avė.

•4, 7—9 vai. vak. Ned<- 
Šventadieniais 10—12 

diena.

1
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Rockford, III.
SLA 77 kuopa rengia* balių.

— Draugas Savickas ser
ga. — V. Mizeris persikė
lė j naujų vietų. — Apie 
musų jaunuolius.

Sekmadienį, vasario 16 d., 
Milašiaus svetainėje SLA 77 
kuopa rengia 18 metų Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą. Parengimas bus įdomus, 
nes rengimo komisija yra suda
riusi įdomią programą. Visi 
vietos lietuviai, manau, daly
vaus tame minėjime. Tai kiek
vieno lietuvio pareiga.

Draugas Savickas, SLA. 77 
kuopos sekretorius, buvo sun
kiai susirgęs. Nors jau pavo
jus ir praėjo, bet ligonis vis 
dar jaučiasi silpnas.

Visi draugai linki jam greit 
pasveikti ir vėl dalyvauti kar
tu su visais.

» » »
Viktoras Mizeris, kuris laiko 

vyriškų drabužių krautuvę per 
paskutinius 17 metų, dabar 
persikėlė į naują vietą, būtent, 
1015 S. Main St.

Apie p. Mizerį ligi Šiol be
veik nieko nebuvo rašyta. O 
tuo tarpu apie jį reikalinga šis 
tas pasakyti. Tai nepaprastai 
stiprios valios žmogus. Pavyz
džiui, pernai vasarą mes rock- 
fordiečiai buvome labai susirū
pinę dėl Vaitkaus skridimo. Juo 
vasara slinko prie pabaigos, juo 
skridimo rėmėjuose pasireiškė 
didesnis nusiminimas. Skridimo 
priešams 'tai davė progos aukš
tai pakelti galvas. Girdi, \ ar 
mes nesakėme, . kad skridimas 
nebus įvykdytas!

Tvirčiausiai laikėsi p. Mize
ris. Jis tikrai buvo nepajudina
ma uola. Jis visą laiką stojo su 
“Naujienomis” ir tvirtino, kad 
skridimas tikrai bus įvykdytas. 
Dėliai to jam pasitaikė su pa
žįstamais susiginčyti. Tie gin
čai, žinoma, tik santykius ga
dino. O tai bizniui nėra sveika. 
Tačiau p. Mizeris nepaisė, — 
jis savo įsitikinimus statė aukš
čiau visko.

• Linkime p. Mizeriui naujoje 
vietoje kuo geriausio pasiseki
mo.

» » »
Tarp lietuvių dažnai galima 

išgirsti nusiskundimų, kad esą 
jaunoji karta nenori eiti į lie
tuviškus parengimus; Iš tiesų, 
tai yra apgailėtinas reiškinys. 
Visi juk suprantame,

mažėl mes hykstame. ' O tuo 
(arpu musų vaikai baigia ištau- 
tėti. In vis dėlto juos kaltinti 
negalima. Negalima kaltės pri
mesti ne tėvams. Kaltos čia gy
venimo aplinkybės. Didmies
čiuose lietuviai gyvena dažniau
siai kolonijomis. Vadinasi, jie 
susimeta į vieną kurią vietą. 
Todėl jie vieni su kitais nuo
lat sueina. Į lietuvių parengi
mus jie irgi eina, o kartu atsi
veda ir savo vaikus. Kada tė
vai draugauja, tai draugauja ir 
jų vaikai. Tokiu budu vaikai 
išauga labiau lietuviškos dva
sios. . x -

Visai kitoks reikalas yra su 
Rockfordo lietuviais. Jie gyve
na išsiblaškę po visą miestą. 
Jų vaikai iš pat mažens dau
giausia sueina tik su kitų tau
tų vaikais. Tarpusavyje jie kal
ba vien tik angliškai. Aišku, 
kad tokios sąlygos veda prie iš- 
tautėjimo.

Naujiems Metams sutikti 
penkios draugijos buvo suren
gusios parengimą. Susirinko 
toks didelis būrys jaunimo, kad 
maldnu buvo ir pažiūrėti. Tie
siog nesinorėjo tikėti, kad tai 
butų lietuvių sūnus ir dukte
rys.

O rėikia pasakyti, jog tarp 
lietuvių yra gabių jaunuolių. 
Kai kuriem jų eina aukštuosius 
mokslas. Turime ir gerų muzi
kantų, — pianisčių ir smuiki
ninkių. Su jaunaisiais profesio
nalais reikalai visai nekokie: 
jie tiesiai sako, jog lietuviai jų 
mokslo neįvertina, o svetimtau
čiai esą mus supranta ir įver
tina. štai kodėl, girdi, mes pas 
juos einame.

Dabartiniu laiku daug dirba 
ir vargo padeda Dr. Jovaiša ir 
Dr. Luomans. Jie stengiasi su
tverti jaunuolių draugiją. Ta
čiau rezultatai kol kas neko
kie. Bet jeigu pasiseks suorga
nizuoti lietuvių jaunimą, kuris 
baigia pasinerti amerikonizmo 
bangose, tai bus padarytas di
dėlis darbas. Tad reikia tik pa
linkėti musų daktarams kuo 
geriausio pasisekimo.- ■

Korespondentas.

Winnipeg, Canada
Kanados lietuvių organiza

cijų ir pavienių asmenų 
dėmesiui.
Sausio 25 d. “Naujienose” 

tilpo lyg ir atsišaukimas į Ka
nados lietuvius Petro Kazlaus
ko reikalu. Dėl to atsišaukimo

jkad pa- mes dabar turime padaryti ke-
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lias pastabas, Mat, nuo to lai
ko dalykai geriau paaiškėjo ir 
pasirodė, jog Kazlausko infor- 
mavijoš buvo melagingos. \

Kada buvo išrinktas komite
tas, kuris turėjo parinkti ■ aukų, 
kad butų galima nupirkti me
dinę koją Petrui Kazlauskui, 
tai tuo pačiu laiku buvo pa
skirta ir kita komisija. Toji ko
misija turėjo rūpintis tuo, kad 
išgautų Kazlauskui pašalpą. 
Mat, buvo galvojama taip: jeii 
Kazlauskas nustojo sveikatos 
valdžiai bedirbdamas, tai dabar 
valdžia ir turi jo likimu rūpin
tis. i

V. ženaitis ir A. Lapatta, 
komisijos nariai, sausio, 29 d. 
aplankė valdžios įstaigas, kur 
patyrė, ' jog Department bf 
Northern Development nuperka 
Kazlauskui medinę koją ir ap
moka ligoninės išlaidas.

Kai vasario 2 d. įvyko Winni- 
pego Lietuvių Darbininkų Pa
šalines Draugijos susirinki-' 
mas, tai komisijos nariai išda
vė raportą. Iš to raporto pa
aiškėjo, kad Petras Kazlauskas 
prigavingu budu norėjo pasi
naudoti aukomis lyg ir medinei 
kojai nusipirkti. Kadangi me
dinės kojos pirkimo išlaidas pa
dengia aukščiau minėtas depar
tamentas, tai, aišku, kad v tam 
tikslui rinkti aukas nebėra pra
smės.

Tiesa, Petras Kazlauskas jo
kio daugiau atlyginimo už pra
rastą sveikatą negauna. Jo būk
lė yra tikrai bloga. Tačiau na
riai pasipiktino tuo, kad jis me
lagingai informavo draugiją. 
Kitais žodžiais sakant, jis norė
jo prigavingu budu gauti aukų 
iš geros valios lietuvių. Todėl 
susirinkimas nutarė aukų rin
kimą atšaukti. Visos surinktos 
aukos grąžintos aukotojams. 
Jei dėl vienokios ar kitokios 
priežasties aukų nebus galima 
grąžinti,' tai jos bus perduotos 
draugijoš valdybai, kuri nu
tars, kas su jomis daryti.
'šia proga norime padaryti, 

pastabą: ateįfy-je Ibusipie labai 
atsargus su tais lietuviais, ku
rie kreipiasi į mus tik būdos 
verčiami. Kai sveiki, tai pašai
pūnių draugijų jie vengia. Jo
kiai pašalpinei organizacijai jie 
nenori' priklausyti. Esą iš to 
jokios naudos nėra. Bet kada 
vargai suspaudžia ir jie pagal
bos yra reikalingi, tai tuoj 
kreipiasi, į pašalpines draugi
jas. Tiems lietuviams patartina 
atsiminti tą posakį: kaip pasi
klosi, taip išmiegosi.

Komiteto nariai:
V. ženaitis 
A. Lapatta 
J. Martinonis 
J. Rimkus 
J, Nekrosh.

“KAIMYNIŠKOS” 
INTRIGOS

' • , • ■ ’

Insidėmėtina; kad su p. Bal
džiaus Direktorijos ątstyadi.mv 
Klaipėdoje prasidėjo atviras 
atakavimas Klaipėdos lietuvių, 
o per tai ir Lietuvos: visur 
proteguojami vokiečiai, veja
ma Jauk lietuvių kalba mokyk
lose ir įstaigose, nors, einant 
Klaipėdos Konvencijos 27 pos
mu,—lietuvių ir „ vokiečių kal
boms teikiama . lygybė. ‘ Tas 
Konvencijos paragrafas taip 
skamba:

“Lietuvos kalba, ir vokie
čių kalBa bus pripažintos ly
giai oficialinėmis kalbomis 
Klaipėdos teritorijoje.” ■ —- 
“The Lįthuaniah and tHę 
German langiiages shąll be 
recognized on the šame foot- 
ing as official languages in 
the Memel Territory.”
Pono Baldžiaus direktoriavi

mas atrodo lyg savo partijai 
aklas pataikavimas, negu kra
što reikalų ir Konvencijos nuo
statų dabojimas. O ponas di
rektorius kaipo vokiškos kul
tūros lietuvis rodos galėtų su
lošti labai svarbią rolę: sure
guliuoti krašto gyventojų (lie
tuvių ir vokiečių) šantykiiis 
taip, kad Įsigyventų lygybė ir 
savygarba. Tai butų ir/teisin
ga ir natūralu ir tas beabėjo 
įvyktų jei nesipainiotų išorinis 
spaudimas. Baldžiaus pasirink
toji taktika tiktai parodo, kad 
tas žmogus nėra, anuot Vydū
no “sau žmogus”, bet svetimas 
įrankis. ' >

Prie tokių apystovų Lietuvos 
paskirtam klaipėdos Krašto 
Gubernatoriui tenka nedėkingą 
pareigą daboti, kad Direktori
ja ir Seimelis gerbtų duotą 
priesaiką ir nelaužytų Konven
cijos. Kito išorinio pavojaus 
Klaipėdos KMštui tuo tarpu 
nėra, o be, to, — visa Lietuva 
yra/’pasiryžusr<Klaipėdos Kra
štą ginti su visų atkaklumu.

Kitas Ljetuvos kaimynas, 
lenkai, gal pripuolamai, o gal

vokiečių inspiruoti (mat dabar 
lenkas ir vokiętys “draugai”) 
vėl Šumane ‘ Lietuvai kenkt:. 
Pirmiausiai, lenkai bando griaur 
ti-. Lietuvos moralinį autorite
tą, prikišdami, \ buk Lietuva 
santykiavusi su ukrainiečiais 
teroristais, kurie apkaltinti dėl 
lenkų mmisterio nušovimo. Dėl 
to; kad lietuviai ir ukrainie
čiai nuo Vytauto laikų nesle
pia tarpysavio tradicinio drau
gingumo ir šiuo tarpu Kaune 
turi lietuvių-ukrainiečių kultū
ros tikslams draugiją, — len
kams tb ,užteko, kad ,mesti ne
derą kaltinimą Lįetuvai: buk 
Lietuvos oficialus asmens šel
pė jUos pinigais ir aprūpinda
vę pasais. Tie kaltinimai nėra 
įrodyti, bet tik yra spėjami: 
/‘Jei įtarimai/pasitvirtintų” — 
pareiškė lenkų ministeris -- 
‘‘tai Lietuva butų kaltinama 
kaipo taikos ardytoja.” Lietu
vos Vyriausybė lenkų įtarinė
jimus yra griežtai paneigusi. 
Yra suprantama, kam lenkams 
prireikė supinti pasaką apie 
ukrainiečių rėmimą Lietuvoje: 
jiems parupo atsilyginti Lic/ 
tuvai už P.0.W. ir Plečkaiti- 
ninkų •išaiškinimą Ženevoje: 
mat lenkų vyriausybės rolė to
se anti-lieiuviškose organizaci
jose išlindo kaipo yla iš mai
šo. Aišku, kad lenkai savo įta-

* ‘ t I

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402 - jį

' Pocahantas Mine Run Screened
5 tonai, ar daugiau S7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

P. CONRAD
STUDIO

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

niškiau įrenta

' ■■ ■ ' 1 *■ '
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This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS M1LK
ITSELF! / ■

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas, nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

rinejimais negali sugriauti Lie- bus progos apie visą tai smuL 
tuvos moralinio autoriteto, nes kiau patirti.
jų pačių autoritetas pasaubo LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
akyse seniai (nuo žėligęvskie INFORMACIJŲ SKYRIUS, 
maršo į Vilnių) nebežibą.. Washington, D. C.

Lenkai nėsidrovėdami (mat 
paprato) <;
prieš Lietuvą kaip spaudoje ra
šoma: grasina puolimu Vilni
jos lietuvių, jų mokyklų, orga-! 
nizacijų. Bet čia nieko naujo: 
taip visi okupantai daro. Už 
tai Vilniaus Krašto lietuviams 
priguli iš liuosybčje gyvenan
čių lietuvių moralinė ir mate
rialinė parama. Kai Amerikon 
atvyks p. V. Uždavinis, “Mu
sų ■ Vilniaus” redaktorius, tai

1^a®1 Visi Geri Draugai Naujieiiiečiai
Kasmet susitinka “Naujienų” 

Mėtiniame Koncerte

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 
i SANDĖLIS
Genuine Red Ash

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

JOHN P. EWALD« 
LOANS and INSURANCE it-: t * i * *v' ■ i 
— —---------------------- ------- ------------------ - _ r. f,

. .-j . v-V \ >. •

Jeigu reikalauji pinigų aiit Pirmo Morgičio, arba ;
apdraųdos nuo ugnies, vėjo/ ėtc., atšišaukL/;K^ į

810 West 33i d Street . ,
TELEFONASYARds 2790 arba

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES

apdraudos nuo ugnies, vėjo, ėtč

RAŠTINĖJE

& : 1

Čionai matosi skaitlinga publika Chicagos Lietuvių Draugijos metiniame vakare, sausio 19 
d., Sokol svetainėje. Du tūkstančiai publikos kupinai užpildė šią erdvią svetainę. Fotografas 
p. Stankūnas susirinkusią minią nufotografavo.

Kitas Chicagos Lietuvių Draugijos didelis parengimas, žinomas kaipo Inicijacijos1 ir Do
vanų Laimėjimo vakaras, įvyks gegužės 3 d. (tuoj konkursui pasibaigus) Ashland Boule- 
vard Auditorium. ’ . '

Hidden in Velveeta’s riclily milct 
Cheddar Chvese flavor are health- 
proteetive elementą of many foods.

It’s wonderful forchildren. Servo 
Kraft Velveeta—in sandwichesy in 
cooked dishes... often!

INCOMETAX
BLANKAS

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

’f "i iii' i ii i 'i i z i’ /

Kainos daug mažesnės kaip kitur 
9x12 Karpetai po .............$«| Q ir

Innersprings matracai po ir

Medinės Lovos po *7.50
*49.50

Čionai jus gausite viską kas tiktai yra rei
kalinga namams.

Lengvais Išmokėjimais.

2 šmotų Parlor Setai po

GARDUS
^įsimank ALUS

Mike Dzimidas
Pristatys jums BISMARCK alaus kiek tik norit

4138 Archer Avenue
Phone Lafayette 0401

VISUOMET REIKALAUKIT IR f
GERKIT BISMARCK ALŲ 4

Akordioną groti yra 
lengva išsimokinti. Pra

diniai akordionai

*21.50
J ,< f • » ♦ 1 '

Lekcijos dykai.

Didelio saizo akordio- 
nai po $99.50 iki $500.00

Kad girdėti programą iš 
Lietuvos ir E u t o p o s, 
taipgi kitus Amerikos 
programus— reikalingas 
geras radio.
Jus 
dio

galite savo seną ra- 
pamainyti ant naujo

tūbų radžos po
*19.50

J. F. Budrik, Ine
3417 S. HALSTED, STREET 

Tek Boulevard 4705
RADIO programas: Lietuvių muzika, Makalai, Geri dainininkai ir 
didelė Budriko radio orkestrą—duodamas Nedeliomis nuo 5 iki 6 

vai. po pietų.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Uiaakymo kafaat
Chicagoje — pafitu:

Metams___ _____________
Pusei metų ..................... ..
Trims mėnesiams -r--------
Dviem mėnesiams * 
Vienam mėnesiui

Ghicagoj per iinešiotojus: 
Viena kopija „,-rr---

Savaitei —-------
Mėnesiui .... ...... ........ ......... .

Suvienytose Vaistuose, no Chieagoj, 
Piltu t

Metams. —......................—$5.00
Pusei metų _____ 2.75
Trims mėnesiams  1.50 
Dviem mėnesiams 1.00 
Vienam mėnesiui ------ -- .75
Uoturon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams  ........ —— —— $8JūO
Pusei metų --------------------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50
•Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

neteguliariai ateina, o kai ku- Jų metu taip pat buvo moky- 
rių laikraščių paskiri egzem- klos sienose leista tik ateiti- 
plioriaį visai negaudami, bet ninkams veikti. Mokykloje ka- 
vis dėlto žinių iš J. V. Ame- pelionas buvo visagalis asmuo, 
rikoje lietuvių Veiklos pakąn- Tai dabar lazda antru galu su
kamai turima, ir kas nori,'ga- davė krikščionims demokra- 
li visai susiorientuoti. įaikraš- tams ir ta lazda palietė kaip 

‘ ‘‘ _ , b© dide* tik tą asmenį, kuris mažiau-
lių kliūčių visą užsienio lietu- šiai gerbė kitų. įsitikinimui 
vių spaudą, tik ji labai suvė- Profesorius P. Dovydaitis yra 
luotai ir nereguliariai gauna- profesorius ir labai kruopštus 
ma. Taigi' lietuvių išeivių in- savo mokslo darbe. Jis yra 
tencijos čia pusėtinai žinomos, dviejų mokslo žurnalų redak- 
Daug kas džiaugiasi, kad už- torius ir žymus jų bendrądar-“ba saulės spindulių. Todėl ir, 
šienio lietu’vių spauda atside- his. žinoma, čią, tur būt, ne- Ji • "i- * 1 1 • •

čių redakcijos gauna

jus seka Lietuvos gyvenimo 
įvykius ir yra neblogai tame 
gyvenime informuota.

Lietuvos pažanginei visuo
menei visai nesuprantama, kaip 
galėjo rinkimuose j SLA

BUCHARINAS VĖL NEPATAIKĖ

Nikolai Bucharinas, kuris dabar redaguoja laik
raštį “Izvestija”, vėl padarė klaidą ir susilaukė aštrios 
kritikos. Rašydamas apie priešrevoliucinę Rusiją, jis 
pastebėjęs, kad tų laikų rusų savybė buvusi “aziatiškas 
tingumas”.

Dėl tos pastabos labai įsižeidė “Pravda”, -partijos 
oficialus organas, kuris aštriai kritikuojąs Buchariną. 
Bucharinas turįs savo klaidingas idėjas a|pie priešrevo-; 
liucinių laikų rusus atitaisyti, ir atitaisyti labai greit.

O atitaisyti tą klaidą jis turįs todėl, kad toks sam-; 
protavimas apie tų laikų rusus neatitinka Lenino ideo-i 
logiją. Leninas liepęs didžiuotis rusų, tauta, kuri savo 
revoliucioniškomiš idėjomis ir darbais davusi pavyzdį 
visam pasauliui, kaip kovoti dėl laisvės ir socializmo.

Bucharinas priklauso senajai bolševikų gvardijai. 
Revoliucijos pradžioje jis vaidino gąna svarbų vaidme
nį. Per kai kurį laiką jis buvo laikomas žymiausiu 
marksizmo žinovu. Buvo net politbiuro narys. Bet po 
Lenino mirties jis, kaip ir kiti senosios gvardijos bolše
vikų vadai, bandė prieš Staliną pasipūsti. Rezultatas 
■buvo toks, kad Stalinas juos visus suvarė į ožio ragą. 
Bucharinas per keletą metų buvo “žemesnis už žolę ir 
tylesnis už vandenį”, kol išpirko savo nuodėmę-

Vienu užsimojimu Stalinas jį sunaikino. Buvo įsa
kyta Buchariną nelaikyti marksizmo žinovu. Ir įsaky
mas, žinoma, buvo pildomas.

Kada Bucharinas išpažino visas savo klaidas ir pa
sižadėjo ištikimai Stalinui tarnauti, tai jis liko paskir
tas “Izviestija” laikraštį redaguoti. Iki šiol viskas ėjo 
gana sklandžiai, bet “aziatiškas tingumas” jį vėl gali 
pražudyti.

Ir čia nieko nuostabaus nebūtų. Kailp gi' Bucharinui 
•negalėjo ateiti į galvą tas faktas, kad ir Stalinas pri-i 
klauso aziatams? ' Vadinasi, Bucharinas ne tiek rusų 
tautą įžeidė, kiek jis įžeidė Staliną. O todėl; aišku, jis 
turi būti ir, nubaustas. .J

O iš viso to galima padaryti tokią išvadą: Sovietų 
Sąjunga turi “laisviausią spaudą pasaulyje”, — laikraš
čiai ten gali laisvai kalbėti apie viską, kas Stalinui pa
tinką... ?

Lietuvos Gyvenimo 
Margumynai
(Tęsinys)

Neabejotinai ir gyveni
mo sąlygos kalsnos

Lietuvos operos artistų tar
pe įsigali pamažu geras papro 
tys, — tai vasario 16 dieną 
išvažiuoti gastraliuoti į kaimy
nines valstybes. Tą dieną sve
tur išvykę musų dainininkai 
duoda koncertus arba teatre, 
arba radiofone dainuoja. Šiais; 
metais pora dainininką važiuos 
į Angliją ir ta proga aplankys 
tenykščias lietuvią kolonijas. 
Taip pat vasario šešioliktą va
žiuoja keli artistai į Latviją, 
Estiją, Čekiją ir Prancūziją, o 
gal dar kai kur ir kitur. Rei
kia pasakyti, kad Lietuvos ope
ros ir 'baleto artistai kitur iš
vykę visuomet gražiai atsire- 
komenduoja ir tampa Jaukia
mais svečiais. O vasario šešio
likta gera proga svetur Lietu-, 
vos meno pajėgas parodyji.* 
Sunkesnis reikalas yra Ame-: 
rikos J. V. aplankyti, bet rei
kia manyti, kad netrukus ir ta 
klintis bus nugalėta.

Paminėkime Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktuves ‘‘Nau

jieną” Melinitupe Koncerte

galėjo rinkimuose j SLA val
domuosius organus surasti ben
drą kalbą tautininkai na kad 
ir su sandariečiais.. Tai busir su sandariečiais.. Tai 
visai nenuostabu, kad dabar 
toji Lietuvos visuomenės dalis 
nekantraudama laukia, kas 
tuos rinkimus laimės.

Pašto ženklai su F. 
Vaitkaus atvaizdu

Tai dar nevisi Lietuvos gy
venimo paskutinių dienų mar
gumynai. • Nežinau, kaip čia 
jausis visi tie, kurie taip že
mino F. Vaitkaus žygį? Ypač 
tenka čia pasigailėti Dirvos 
aukščiausio redaktoriaus.' O da
lykas štai koks: iki šiol Lietu
voje pašto ženklai 60 centų 
vertės buvo su Lietuvos da
bartinio prezidento atvaizdu, o 
dabar... geriau neklausyk Dir
vos didvyri, — taigi dabar 
Lietuvos paštas jau užsakė vie
nam milijonui litų vertės žen
klų su ... F. Vaitkaus atvaiz
du. Pašto ženklams, F. Vait
kaus atvaizdas buvo padary
tas konkurso keliu. Konkursą 
laimėjo dailininkas V. Gaučas. 
Taigi, netrukus iš 
laiškus gausite su F. Vaitkaus 
atvaizdais. Tai štai dar įrody
mas, kad Lietuvoje F. Vaitkaus 
žygiu visi didžiuojasi ir čia vi
sai nenuprantama, kaip gali 
atsirasti tokių ^rtidriių, kurie 
dar dabar drįsta prikišti, kad 
tas skridimas buvo tik berei
kalingas pinigų -eikvojimas.

Milijonui litų išleidžiama to
kių ženklų ! Kadangi tie ženk
lai daugiausia skiriami užsie
niui, tai jų pakaks ilgam lai
kui. Negaliu .tvirtinti, bet, ro
dos, kad iki šiol niekam pa
gerbti tokiai su‘mai su bet kie-’ 
no atvaizdu nebuvo pašto žen
klų išleista.

Dvikova tarp tautinin
kų ir klerikalų

Bet dar ne visi meno mar
gumynai. štai dar vienas mi
nėtinas įvykis. Lietuvos uni
versitete yra profesorius P. Do
vydaitis, — tai didelis krikš
čionių demokrątų šulas, kuris 
visą laiką yra pasižymėjęs ma
ža savo tolerancija ir neperdi- 
deliu mandagumu. Jisai buvo 
aktingas krikščioniško besimo
kinančio jaunimo ateitininkų, 
uolus organizatorius ir visur, 
kur tik galėjo, veikė gimna
zijų kapelionui, kad jie slap
tai organizuotų ateitininkus. 
Neseniai Šiaulių gimnazijos ka
pelionui inet laišku pagrąsino, 
kad jis visur sktjs jį dėlko jis 
nepakankamai energingai orga
nizuoja ateitininkus. Tas jo ra
šytas laiškas kapelionui pakliu
vo spaudai. Prof. P. Dovydai
tis mėgino aiškintis, kad jis- 
visai kita intencija tą laišką 
rašė ir viso to pasėkos... už 
nesuderinamą su valstybes tar
nautojo etika. Pr. Dovydaitis 
iš V. D. universiteto profeso
riaus pareigų atleistas...

Kiek šitas žygis suderintas 
si? teise, taip pat tenka abejo 
ti. Niekas čia nemano profe
soriaus P, Dovydaičio ginti. Jo 
pasielgimas buvo negražus jei 
jo šalininkai dabar valdytų Lie
tuvą irgi nekitaip elgtųsi. Jei 
ne tokių, tai panašių atsitiki
mą iš jų viešpatavimo laiku 
nemaža butą. Tuomet ne krikš-' 
čioniškų pažiūrų mokytojai taip 

rikoje. Kad ir iŠ čia spauda pat buvo mėtomi jš mokyklą.

Kas tas New Yorko i 
konsulo naujas se- * 

kretorius? ' ;
Ar atvyks St. Kuzminskas 

konsulu į New Yorką, — jau; 
tenka abejoti. Tie visi reika-, 
lai kažkur užkliuvo. Mat, St.l 
Kuzminskas turėjo kartu iš-r 
vykti su naujai paskirtu te-, 
nai sekretoriurų Anicetu Simu-! 
čįu, bet išvyko tik vienas se-į 
kretorius ir naujas konsulas; 
tur būt, negreit bus paskir
tai.

Busimas sekretorius Anice
tas Simutis jau kelis metus 
tarnavo Užsienio Reikalų Mi
nisterijoje; jis yra aktingas 
tautininkų jaunimo organizato
rius ir jų organizacijų dalyvis. 
Be to, kaipo buvęs karys da
lyvavo studentų buvusių kariui 
korporacijoje, ši korporacija 
visame federuojasi su tautinin
kais.

Lietuvoje įdomaus SLA 
rinkimais

Dabar Lietuvoje kažkaip 
įstrigo lietuvių išeivijos gyve
nimas. DaUg kas pradėjo sėk- 
ti, įdomautis musų kolonijų 
gyvenimu, o ypač J. V. Ame-

Jei visos motinos to laikytųsi,įšaukti gydytoją, nes sloga daž- 
tai turėtumėme daug daugiau' -1—-*-*- :
sveikų ir linksmų vaikų. Vai
kų ligos mažiau puola tuos kū
dikius, kurie yra krūtimis pe
nimi, o ne iš bonkų. Tačiau 
ir krūtimis penimas kūdikis 
turi būti prižiūrimas* Dažnai 
motinos pienas nėra tokios 
aukštos kokybės, kad jį butų 
galima skaityti ąveiku kūdikio 
maistu. Gali pasitaikyti, kad 
kūdikiui trūksta tyro orę. ar-

nai virsta plaučių Yrždegimu. O 
plaučių uždegimas yra pavo
jingiausia iš visų ligų mirtin
gumo atžvilgiu. Jei vaikas ne
nori žaisti ir nesijaučia svei
kas, tai pašauk gydytoją.

Jei nori,, kad kūdikis butų 
sveikas, tai-nuolat prižiūrėk 
jo sveikatą.

FLIS.

82 iš 742 nusikaltėlių 
N. Jersey kalėjimuo
se yra svetimšaliai

tenka minėti, kad'jo visas mo
kslas 'yra gerai atmieštas ka
talikybe, per tai ir savo beša- 
lumo yra daug praradęs, kitaip 
tarus, yra visai šališkas ir ti-; 
kejimo dogmomis paremtas., 
bet visa tai nedaro pAviršąti-: 
nio įspūdžio. Reikia tiesos žo
dis tarti, kad prof. P. Dovy-į 
daitis yra tikrai darbštus ir 
savo’ idėjoms pasišventęs vy-' 
ras — kartu didelis storžievis 
ir fanatikas. \'

Tai tokie Lietuvos gyvenimo 
margumynai.

— Jūsų korespondentas.
Sausio 20 d. Kaunas

SVEIKATA

Saugok savo kūdikio 
sveikatą

John L. Rięe, 
New Yorko sveikatos 

komisionierius

Kiekvienas kūdikis .pirmais 
savo gyvenimo metais turi bū
ti į nuolatinėje šeimos daktaro 
priežiūroje.
sakant, kassaitam, Kas

Lietuvos sveikata turi

žodžiais

svarbu, kad daktaras kiekvie
ną mėnesį patikrintų kūdikio 
sveikatą.

Dčliai to, kad daug vaikų 
išauga su kreivomis kojomis 
ir kitomis fiziškomis ydomis, 
dažnai yra kaltos motinos. 
Kaulų suminkštėjime, dėl ku
rio ir išauga kreivos kdjos, 
yra paprasta kūdikių liga. Jei
gu neapsižiurima, tai ligos pa-, 
sękos yra visai nemalonios, — 
kreivos kojos ir rankos, išpus
tas pilvas ir t. t. O tuo tarpu 
gydytojui pašalinti tą ligą ne
sudaro jokio sunkumo. Nu
statydamas tinkamą dietą, jis. 
lengvai) gali kaulų' suminkštė
jimą pašalinti. Su maistu tą 
ligą galima pašalinti net ir įa- 
da, kai ji yra pusėtinai įsiga
lėjusi.

Motinos paprastai seka 
draugų ir kaimynų patarimus,: 
o į gydytoją tik retkarčiais tc~ 
sikreipia. Jos turėtų suprasti, 
kad joks kaimyno ar draugo’ 
patarimas negali būti toks ge
ras, kaip žmogaus, kuris visą 
savo gyvenimą praleidžia be-; 
studijuodamas mediciną.

Išmintinga motina neleis 
prie kūdikio nė vieno žmo- 
aus, kuris šalčiu serga (vadi
nasi, turi slogą). Kūdikis la
bai lengvai apsikrečia sloga, o 
iš slogos dažnai išsivysto ir

PAVOJINGI ŽAIS 
LAI

Viso pasaulio vaikai mėgsta 
žaislus. Ypatingai per Kalėdų 
šventes vaikai be žaislų neapsi
eina. O įtėvai tą jų pripratimą 
akstiną. Bet visi žaislai turi 
būti saugus ir parinkti pagal 
vaikų metus ir norą. Kaip tik 
dabar po Kalėdų švenčių labai 
daug vaikų susižeidžia, ir kaiv 
tais net pavojingai, kada j j.ų 
rankutes > patenka pavojingi 
žaislai. ♦

Pereitais metais net 29,000 
jaunų vaikų užmušta Suv. Val
stijose ir žaislai buvo viena iš 
svarbiausių ■ priežasčių, sako 
Lewis H. Garris, direktorius 
National Society for Prevention 
of Blindness organizacijos.

Jis paduoda sąrašą žaislų, 
kuriuos gamino didelė- kompa
nija ir rekomenduoja vaikams. 
Būtent šautuvai vaikučiams 
nuo vienų ir puses metų am
žiaus, šaudymo žaislas vaikams, 
nuo 3 iki 4 metų; oro šautuvus 
ir motorinius eiklius 8 metų 
senumo vaikams.

Bet p. Garris sako, kad ir tie 
žaislai yra pavojingi to am
žiaus vaikams, ir tėvai turi at- 
sargiai pirkti juos, kreipiant 
dėmesį į vaikų amžių. [FLIS]

Tik 82 iš 742 nusikaltėlių 
buvo New Jersey valstijos ka
lėjimuose per pereituš metus 
svetimtaučiai. Tą skaičių pa
duoda komisijonierius William 
J. Ellis. Skaičius parodo, kad 
svetimtaučiai sudaro tik 11% 
visų nusikaltėlių.

Nors skaičius parodo netei
singumą pareikštų nuomonių, 
kad svetimtaučiai užima pirmą 
vietą tarpe šalies kriminalistų, 
bet |tos pačios skaitlinės ne 
taip gerai perstato vaikus sve
timtaučių1 arba maišytų tėvų, 
kurie nuo pat gimimo galėjo 
naudotis visokiomis Amerikos 
įstaigomis ir progomis, šita 
antra gentkartė amerikiečių su
daro net 254 iš itų paduotų 742, 
arba 34.2%.

Amerikiečiai vietinių baltų 
tėvų suimti per fiskališkus me
tus sudaro 186 arba 25%.

Negrų 
29.3% ir
Nuošimčiai tų grupių, kurios 
gyvena New Jersey valsitjoje 
pagal paskutinį cenzą yra šie: 
vietiniai amerikiečiai svetimų 
arba maišytų tėvų 34.9%, ame
rikiečiai vietinių baltų tėvų 
38.8% ir negrai 5.1%.

Statistika parodo, kad di
džiausias skaičius pasodinimų 
kalėjimuose tarpe antros gent- 
kartės amerikiečių buvo tarpe 
20 ir 24 metų, iš amerikiečių 
vietinių tėvų ir negrų grupėje 
tarpe 30 ir 39 metų; ir svetim
taučių tarpe 40 ir viršaus.

Tie svetimtaučiai nusikaltė
liai paeina net ir 13 europiškų

suimta 218, arba 
nežinomų tėvų 2.

mėnesį kudiko itin rimta liga. Jei kūdikis 
būti patikrinta, serga sloga, tai tuoj reikia

NAUJIENŲ” Metinis Koncer- šalių bei Kanados, Meksikos ir 
jtas Sekmadienį, Vasario 16. Argentinos. [FLIS]

“ KONCERTAS

F VISI | JĮ RENGIASI 
Sekmadieny, Vasario-Feb. 16
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENA

CHICAGOS SOKOLIĮ SVET
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE
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Trečiadienis,

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i ši s

TARP MUSŲ

vaizduotėje

Siuvėjai

PARENGIMAI35th

FISAS,

10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga

ijįi įWj

ir suteikti

Visose Altais* 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Keritttcky 
Bourbon

ŠiandieH laidos rašyto- 
ją-redaktorių J. Smith

Stambus 
Šėrininkds

Kai kiirtė sandėliai jo vištai ne
beturi; permainos ore neina-

jaučiamas šviežio 
pieno trukumas

‘Naujiėttų” Koncertą 
iš Scottvile, Mich.

atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar-

Šįvakar Budriko 
Kontestas

. Fellow- 
ship House, 831 West 33rd štrėėt, *f:30 vai. vate. Įžanga

Chicagos Lie 
irmytV

J. Stilsono gelbėjimo 
reikalu chieagiečiai pa

sirodė kilo pUikiau-

škaitytojai ir rėmėjai ii- šiaip 
draugiški žmones. Jie taip pat 
priklauso ir Chicagos Lietuvių 
Draugijai. z

Liberty Tailors, 1403 S. 40th 
et., Cicero. Savininkes p. Bru
žas draugiško' budo žmogus. 
Siuva naujus drabužius varams 
ir moterims.

aukas. Tame 
Gugis pasakė 

ir susirinkiihą

nariai Darius-Gi- 
American Legion 

kad kai kurie 
vien

susirinkimas Lietuvių Au
ditorijoje, 8 vai. vdk. prašome pribūti laiku, nės yra 
dabg ko aptarti. Valdyba*

Cicero Ayeriue CAfe, 1247 S 
Cicero avė. savininkai pp. Ka

iš ten bus nu- 
... ___ , „.. Kazitaiėro ka
pines. . . ■

Visi a. a. Mykolo Meaelsio 
gihiiriės. jdrąugąi • įr pažystami 
ivvūutl

atsiBveridniįiį’ Nuiiude liekame

Juozas Brližas ir Neito Mede 
lihšiiienė atidarė naują tavSb 
ną Ramovės Tdverhc-, 3517 S 
Halsted str. Jo “grand bpeh- 
lrigH busiąs 15 ir 16 d.d. UŽ 
kanda bbš vėltiii ir linksmins 
mužiką. r

dūriuose, negyja..
' '■ Sbnas Petr

Paliko dideliame 
mylima moterį Mal 
tais 
ir sūnų

VASARIO 12—Lietuvių Moterų Piliėčių Lygos “Ėunco

laikui, nors temperatūra nešto* 
vės reguliariai. Ji Šokinės tarp 
10 žemiau ir 10 virš zero.

Cook* apskritis prasikasė iš 
sniego, bet automobiliais nepa
tariama važiuoti toliau į pro
vincijų.turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams' 

utinai pridekite savo vardų ir pavardę. Rinkimams; Chicagos balsavi- 
iHd stotis teikia aprūpinti 18,- 
Obb tarnautojų, kuriuos peršia- 
to partijos. Jos įteikė Ūj tar
nautoj ij sąrašus rinkimu komi- 
SiohieriAniš, bet ląbAi nustebo, 
liai išgirdo, kad tie kotoišioriie- 
rlai iŠttibtČ 1,200 vardus. Kan
didatus diskvalifikavo. Pirmiau 
Visus siūlomus tarnautojus pri
imdavo be jokių klausimų.

Jį Staligds dar itefras 
veiko

Kelloliką dienų varginaftia ne- 
paprastų šalčių, Chicaįo pra
dėjo pajusti nuolat didėjantį 
pieno trukumų. Sniegb Užvers
ti keliai provincijoje ir neregu
liarus > traukinių šUsišiOkittidš 
neleidžia ūkininkams miestų 
aprūpinti. Tokiu bildu, kAi ku
rios mažesnės pieninės nieko 
nebeturi, o didesniųjų kvota te
siekia 50% normalės kvdtoš.

Pieninių sąryšis skelbia, kad 
kuo ilgiau užtruks šalčiai, tuo 
labiau trukumas didės.

O permainos Chicagos oro 
biuras kaip tik nenumato. Jo 
viršininkas, C. Dohnel skelbia, 
kad šaltis pasiliks neapribotam

Mark Whitė Sųuare salėje; 
31th ir Halsted st., Šįvakar į* 
vyks eilinis Budriko„ Mėgėjų 
konkurso vakaras; Prasidės j iš 
7-tą vakare. Bus rodomi fiu 
mai, b daugiau pasižymėjusioms 
konkursantams biiš dalihamoš 
dOvahos. KOnkursantAi išpil
dys mUKikoš ir dainų progra
mą. Įžanga nemokama. (Sp.)

50 ir 75c. Pro 
Naujienų” redak 

Bartush, Anelė Stepo 
Stasys Rimkus ir An 

Birutės”, 1

Parnin&kinuj I.ietuvUš Nepri 
klahsomyMs Sukaktuves 

“Naitjiėny’4 Metliiiftme 
Koncerte

‘Naujienų” parengi- 
lietu- 

bet net ir iŠ

Sutikite senus draugus ir pažįs
tamus "fcAtlJttiNV” Meti

niame Koncerte

NAUJIENOS” Juš kviečia j 
SavO Metin| Koncertą, 

Vasario 16.

Visi bus “NAUJIENŲ*' Meti 
niame Koncerte. Bukite ir

šiandien Mount Hope kapinė
se bus palaidotas Henry Justin 
Smith, Chicagoš Daily Nėws 
redaktorius, kuris mirė nito 
plaučių uždegimo, Šekmadiėnį. 
Pagarsėjo1 kaipo VašytdjaS, pa
rašęs daugelį apysakų ir' veika
lų apie Chicagos istoriją.

Ortą, -3 
mtaes.

Kūnas .— 
4940 i So. Halsted St

Laidotuvės ivyks- ketvirtadie
ni, vasario 13 diena, 3 vai. 
ryįo iŠ namų i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, 
lydėtas i šv. 
pihes.

Visi a. a.

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir . ♦v ’. ’ 0 il'j'.i ąrartKl a.fc-♦ . «t kC'

Moteris, sūnūs, duktė, ' 
motina, tėvas, švogeris, 
švOgerka ir ghninSs.

Patarttauja laidotuvių direk
torius J. F. * Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

VASARIO 15—Darius-Girėnas, AmeHkdš Legiono, Kuopos Mo
terų Skyr. (AUfciliary) Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avehue, 7:80 vak. 85c.

VASARIO 15—-“Naujos Gadynės” Choro šokiai—4‘Leap Year 
Valentine Shuffle”, McEnerny Hali, 4039 \Vest Madison 
Street, 8 vai. vakare. Įžanga-4-fec. *

VASARIO 15, 8 RM. L.Y.S. Roselande skyrius. Pirmų metų 
sukaktuvių šokis su konfetti, adresu 10413 S. Michigan 
Avė. Gros “Lėo Balchis and his Nighthawks”. Įžanga 25 
behtai ■ • . \

VASARIO 16 “NAUJIENŲ* METINIS KON
CERNAS ir Lietuvds Nepriklausomybės Su
kaktuvių Iškilmės — Chicagos SOkolų sve
tainėje, 2343 South Kedziė avehiie.: f Pradžia 
4 vai. po pietų. Įžanga 
gramas: Dr. P. Grigaitis, 
torius; solistės Helen 
liąvičienė; solistai 
tahas Kaminskas;
tuvių Vyrų, "Naujos Gadynės” ir Tirtnyh" 
chorai; Andy Narbutas ir J. Žukas, akdrdi- 
nistai; Vytauto BeliajaUS ir A. Andrejevo 
baleto grttbM , Po koncerto ir Iškilmių vai
šės ir Šokiai. Orkestras -r G. Stephens Re- 
velerš. ir, apatinėje Svetainėje tipiškas "Ma-

“NAŪJIENOS” Visus Nuoširdžiai Kviečia 
Dalyvauti.

VASARIO ^2—Upytės Draugiško Klliibo “čarUrio RrikŠtyfi'os’” 
Dėl platesnių informacijų reikia kreiptis Adrėstt, 407d So. 
Francisco avenute.

VASARIO 22—KlovainieČių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš- 
tyftoš”, žemėtų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžanga 
7-25C. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komiglja.

VAŠARld 23—SLA. 139 KuopoŠ kdnčėrtds, ‘‘Pirmyn” operetė, 
struniiloš gvetotaįj, įg8 E. 107 SI 

5:30 v. V. Įžanga 40b.
VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 

K. August. Rengia, Roselandd LaisvarilAnių Kp., Darbinin
kų svetainėj 
veltui. (Žiur. kovo 15).

vasario 25-^-Liettivbš Šeškų Tautiškos. Draugijos Užgavėnių 
šokiai, Liet. Liuošybės svetainėje. Ceriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Klhibb (LlthttaHlAtt Ūttivbrsiir 
Cliib)—Dainų ir Muzikos VakarAs Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8183 S. Halsted St. Pelnas—ĮstelgihiUi stipėn- 
dijų fondo.Įžanga 50c.

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditon- 
joj, 8188 South Halsted strėet. ChOtaž dainuos naujas 
dainas, nėšenai i- _
bara Darlys.

KOVO 8—Lietuvių LaisVAmAnių Kuopos Rošelande Balius ir šo- 
Datbinirikų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 

Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skdnįs

CICERO.—J. Staligas, 4701 
W. Roosevelt road, kuris buvo 
piktadarių peršautas prie savo 
namų tada, kada, jis grįžo iš 
banko praeitų metų gegužės 
5 dieną, dhr ii* Šiandien nėra

Lietuvių Moterų 
Apšvietos 
Draugija

DALYVAUS “NAUJIENŲ” 
KONCERTE; RENGIA

VAKARĄ
Vasario 4 dieną Sandaros 

svetainėje įvyko Lietuvių Mo
terį] Draugijos susirinkimas, 
kuris, be kitko, svarstė ir pri
ėmė “Naujienų” pakvietimą 
dalyvauti rengiamam meti
niam koncerte, vasario 16 die-

Kuomet patlridine iš laik
raščių, krtd rytai, ypač Bfraok- 
lynas su New Yorku, negali 
susitarti kas link aukų rinki
mo politiško kalinio Juozo 
Stilsono išvadavimui iš kalė
jimo, tai Chicagos pažangie
ji lietuviai suėjo į daiktą ir 
savo padarė. Socialistai, ko
munistai ir kiti, bepartyviai 
žmonės, tiesiog parodė gražų 
pavyzdį. Vas. 7 d., penktadie
nio vakare prisirinko Lietuvių 
Auditorijos salė pilna žmonių. 
Duotas geras muzikalis pra- 
gramas. Susirinkusieji labai 
atydžiai sekė kalbėtojų kal
bas. Chorai specialiai pritai
kintas daineles sudainavo. 
Dd. Kemešienė, Strazdienė ir 
keletas porų vyrų ir moterių 
stropiai rinko 
momente adv. 
prakalbėlę. Jis 
vedė.

Taip, regis, 
matai draugiškumo brolišku
mo rankas ištiestas J nelaimėn

a L. M. Norkus, 3225 South 
Lituanica avenue, yra alaus 
biznyje visais atžvilgiais. Pir
miausiai yra stambu's šėrinin- 
kas South Side Brewing Com- 
pAny bravoro^ o antra, turi 
alaus sandėlį, apsiimdamas iš 
to sandėlio aprūpinti kad ir vi
sas lietuvių alines.

South Side Rrewing Compa- 
ny gamina “Ambrosia” alų, ku
rį urmu ir platina p. Norkus.

A. t A.
Mykolas mėdeisis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vašfirio 9. dieną, 1936 m., 
sulaukės pusės amžiaus, gi
męs Daugėliškio ap., Vilniaus 
rėd., Palūšės bar., Pecenių 
kaime.

oj, išgyveno 23 metus, 
nuliūdime 

. . ...na, po ta-
Įcelaitę, dukterį. Helen 
uykolą, Švogerka Liu- 
ivOgeri Juozapa Ro- 

giiriines, o Lietuvoj 
dmiera ir motinėlę 
brolius, seseH ir gi-

pašarvoUs randasi

Manytų
ROSBLAND. — Netikėtai 

pasitaikė užeiti į ttiodebhišką 
valgyklą adresu 11319 So. Mi- 
cligAh Avė. Valgykla gražiai 
įrCiigta, ŠVAirai Užlaikoma ir 
mandagus patarnavimas. Var
das ant lango, “Home Restau- 
rant”. Niekas nemanytų, kad 
tai gali būti lietuviška valgy
kla. Pfcie registerio stovi žmo
gus švariai apsirengęs, labai 
panašus į lietuvį, Užkalbihau 
lietuviškai ir viskas staiga pa
aiškėjo. Pasirodo, kad valgy
klos savininkas yra geras lie
tuvis p. J. Pilkis. Patys roše- 
landiečiai dar nevisi žino, kad 
“Home Restaurant” yra lietu
viška įstaiga.

7~yra ChieAgfyr Lietuvių Draugijos 
Pašalpa ligoje, pomirtinė, o taipgi 
lais verta apsirūpinti.

Trys tūkstančiai Chicagds Lietuvių Draugijos 
klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos L 
Kultūros Ditdugijos, jie ir priklauso CnkagOS 
Čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 .ir 
—“cash” $200, palaidojimo reikalanią aar $50 extra. 
Draugijos c 21.“ L ' _ _____ 4* ' L * . * /.. .
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyt 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis bąl 
30 d., nariai, jširašę dabar, gaus tįkietą dykai i lni( 
vdnų Laimėjimo vakarą, kuris jvykš tuoj kbnkursjli 
gegužės (May) 3 d.. Ashland BouleVard Auditorittftt. 
ma per DRAUGIJOS konkursantus, i—----- - 7—
ofise. Ofisas atidaras panedėliais ir ketvėrgais tisą, .dieną- 
ryto iki 8:80

Lauksime

F^etrdriėles Garva Tavern, 
i()85i & ifichigan 'avė. Savi
ninkai yra P. Garva ir Mike- 
lionis. Penktadieniais duoda
ma žuvis veltui. P. Garva yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariti.—Seiias PetrAš.

MARQUETTE BARK. —Lie
tuviai pradeda užimti geres
nes biznio vietas ir mbka pri 
sitaikyti prie didesnės pub- 
likos* y •

štai, p. Peter Kązwell, bu
vęs gaišus real estątiniiikaš 
dabar atidarė naują gražiai 
įrengtą taverną antrašu, 6334 
So. Weštėrn Avė., skersai gat
vę nuo Higlrvvay teatro.

Jo jaunas sūnūs Pelei* Jr., 
kuris mokinasi advokatūros, 
liuoslaikiu tėvui prigelbsti pa
dirbėti už barti. Linkėtiįid 
jiems didelio pašisekinio ildU- 
joje Vietoje.

Tikisi Ankstyvaus 
Pavasflfid

fiRIDbĖČORT. —Užėjus T1. 
Martinkaus krautuvei!, 3340 S. 
Halsted SL, libri nenori, turi 
galvoti apie pavasarį, o ne 
apie šaltą orą. Krautuvė už
versta visokiais pavasrtHiiiriiš 
tavorais, o pats p. MartlHkiiš 
galvoja kur surasti tinkames
nę vietą tavorams padėti.

Sakau, kam taip Ahksti pra
dedi ruoštis pavasariniam biž- 
niui, nes lauke drtbrtt yra “5

Kalėdotos artinantis aš pa
klausiau savo pačiukės ką 
norės hub marias “Čhrištmas 
Presentu”, *

Ji atsakė, kad norėtų nau
ją dresę, bet, sakb, kad&figi 
mes ib tdip daug išlaidų turė
jome, tai man dabar iiičko 
riėpibk. 'Prddėk pinigus taupy
ti dėl iiailjdš “drčšėš” Nauje- 
nų Metiiiiato Kohcėrtiii,. ku
riuos net pėr 14 metų kdrtu 
lankėme ir visuomet “good 
timė” turėjome ir daug sėnų 
pažįstamų sueidavome.

Mat 
mus nė vien' vietiniai 
viai suvažiuoja; 
apielinkės miestelių bei kiltį 
valstijų.

Dabar jau man prisieina 
kišenių krapštyti dėl fbš nau
jos “drešės” ir rengtis į Nau
jienų Koncertą, Vasario 16 d, 
Sokol svetainėje su visais sve
čiais, kurie žada atvykti rtbt 
iš Šcbttviiiė, Michigan.

—Smilius.

kių lietuvių tarpe dar nesą below zero”. Well, jis man 
buvę. ; I atsako, kada žiema būna la-

pavą-

~ KAZIMIERAS KIBELDIŠ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasąrio 10 dieną, 1:15 valau* 
da ryto 1936 m., sulaukęs 45 
metų amŽiaUs, gimęs Panevė
žio ap., PušAloios miestelyj,.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Amiliją po tėvais 
Kragždaitę, sūnų Alfonsą, duk
terį Ona Stepan, žentą fiarry, 
anūkę Patsy. broli ir brdlierię 
Juozapa ir Veroniką Kibeldis 
ir jų šeimyna Michigan Valsti
joje ir gimhMs, o Lietuvoj 2 
seseris, Kostancija Urboniene 
ir Marijoną Makštinlene, 2 
švogeriu ir giminės. . ,

Kūnas pašąryotas randasi 
Mažeikos koplyčioj 3319 Litu
anica Avė.

*Laidotuvės ivyks ketverge, 
vasario 13 dieną, 7:30 vai. py
to iš koplyčios | šv. Jurgid 
parapijos bažnyčią, kUribje at
sibus gedulingos pamaldos ųz 
vėlibnio siela, o iš tęri bus nu
lydėtas i šv.Kazlmiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Kibel- 
džio giminės, drauai ir pažysta; 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam pąskutini patamdvhną 
ir atsisveikihima.

Moteris, sūnūs, duktė, 
brolis, brolienė ir giminės.

Patarnauja ląidotuviu direk
torius S. P. Mažeika,’ Telęfo- 
nu» >Xard* < 1138*. »■-. i t.J. ■

pikniką Liepos darže, 
Archer ir Kean Avenuė> Wil- 
low Springs, liepos 4 dieną. 
Tą Nepriklausomybės Dieną 
kaip tik ir pritinka mums bu
vusiems kareiviams rengti, nė 
viėh pikniką, bet ii* nepriklau- 
šbiiiybės iškilmes, kokių dar 
toes liesame toatę. Geistina, 
kad tą dieną nerengtų pikni
kų kitbš draugijos, bet parem
tų touš, b toės remsime jus 
jtisų "patetigintobše.

Sinitiuš.

A. LųkdšiUs, 2555 W 
Str., senas vyrų ir motetų dra
bužių siuvėjas.

• , J j A ■

kiai
Vakare
užkandžiai. Įžanga—25ė.

KOVO 15—Paskaita, “Pttšaullhis L&lsvatttAnių Judėjimas ir Jd 
Nuopelnai žmonijai/* Prėlegentaš H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai, pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. vas. 23.)

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

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

sergantiems pag-elbą garantuojam arba g+Ąži- 
nsim pinigus. Yra tikras faktas, kad jus ga
lite gauti greita garantuota pagelba i keletą 
minu tų (Vartodami Salem’s Vėlvet-Rub nuo 
Rheumatismo, Neuritis, Lumbago, Šalčio 
Krutinėję, sustingusių raumėhų ar sąnarių. 
Iš visur tūkstančiai reportubjA Nustebinan
čius rezultatus. Gausit visose vaistinyčiosę' 
arba prisiųskit 650 stampomis ar money or
deri ir tneš jums pasiųsime.

berdu Laboratories.
7029 AIERHILL AVK?į Pept. S 3,

...CHICAGO, ILL. ’ . ,

Draugijų Žinios

tarp Taverninkų
Happy HbUi- Srteni, 2906 S. 

Union avė., grAhd opehihg įvyks 
vasario 15 ir 16 dd., kur savi
ninkė įi-A Stellą SHtifrias žada 
gardžiu užkanda jiAVaiŠihti ir 
palinksminti šii muzika.

kalus. Bet aš noHu čia pri
minti, kad American Legion 
ccntrAs daug daugiau rūpina
si savo reikalais ir niažai ki
šasi į civilius bei privatinius 
dalykus. Musų Lietuvių Da- 
riuš-Girenėš Postas, suside
dantis didžiumoj iš ateivių, 
kovos už visų, a.tęįvių teises, ir 
rems visus lietimų prakilnius 
darbus.

Praeitame Pusto Susirinkime 
daug naujų narių prisirašė, 
dėl organizuojamo “Songs of 

| tlie Legion” Jaunuolių. Dėl 
Druni and 

Beno, nariai sumetė 
yra gana ge

ra pradžia, ir pasirodo, kad 
mums išmirus, iiiusų vaikui 
vaikai pradėtą darbą varys 
pirmyii.

Moteris rengia Š'dkhis
Musų Darius-Girėnas Ame

rikai! Legdn Auxiliary irgi 1d- 
bai gerai gyvuoja. Daitg vei
kia ir užsitarnauja visų Lietu
vių paramos, o ypač jų tėn- 
giamaiile Valentine Dance, še-< 
štadienį, vasario 15, Varsity 
Ballrooin, 3450 Archer Avė. 
P-a Zuris, kandidato į teisėjus 
ir musų darbštaus Lėgibiiėrio, 
John Zuris, žmona, ir visas jos 
štabas deda pastangas, kad Šife 
šokiai butų tokie įvairus ko-

pdtėkusį draugą, ir darbinin
kų klesos kovotoją.

x —G r įnorius

Doriuš-Girepas Post rengia bai šalto, tai paprastai pavą- 
, prie saris tomą Ankstyvas, todėl iš 

anksto reikia būti ’priširuošu- 
siam pavasariniam bizniui;

Taipgi, nutarta, surengti instrumentų 
Lietuvių Auditorijoje metinį Bugle 
vakarą ir į rengimo komisiją net $51.00, 
išrinko p-ias K. Keturakierię, 
O. Paulauskienę ir A. MiŠčiu- 
kaitienę.
A. Mi&ČikaitienSs liprogramas

Narės atlaikė susirinkimą ir 
išdiskusavo visus reikalus prie 
arbatėlės ir “ponėkų”, kuriuos 
pagamino p. A. Miščikaitienė, 
skirta tam susirinkime išpildy
ti programą. Turėjo pasaky
ti prakalbelę ar tam panašiai.

Ji atėjo šusirinkitoan neši
nanti didelį nįdišą. Narių pa
klausta, kas ten, atsakė, “tai 
esąs jos programas”. Vėliau 
iš jo ir pasirodė “ponėkai”, o 
su “ponėkais” atsirado ir ar
bata.

Prie progos noriu priminti 
tiems geros valios žmonėms, 
kurie dar nesate šios draugi
jos nariais, kad dabar yra pui
kiausia proga įstoti, nes eina 
tuo tikslu konkursas. Užinte- 
resuoti kreipkitės į pirm. M. 
Zolpienę, 3562 S. lialšted St. 
arba į sekr. A. Mišėikaitlenę, 
3121 S. Morgan St., taipgi su
sirinkime, kuris įvyks kovo 3 
dieną, Sandaros svet., 814 W. 
33 g-vė, 1 vai. vak.

Sekretorė.

Dariaus-Girėno 
Legionierių 
Reikalai

Nekurie 
reno Posto 
nUsiskudžia 
žmones ne vien, kad legonie^ 
riams nepritaria, bet ištiktųjų 
jų neapkenčia ir jų rengimų 
neremia.

Sako, kai kurie iš tų žmo
nių nėra kares laike nei kiek 
nukentėję, o kiti dar vis pri
simena senesnį Amėrkos Le
giono kišimąsi į nėsdvo rei-

SUSIRINKIMAI

Mutual Liq uor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS P803

ŠIANDIEN
Draugystės Pialaiitiintoš Lietuvos

RHEUMATISM

Trys Tūkstahčiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

Trys tukštąnčiai lietuvių—vyrų, moterU>ir didelis Skaičius jaunimo 
nariai.-.^Jie visi žlrię, kad jiems 
Sbciališkais lt RilltUriškais reika- 

narių negali būt 
)je, Pomirtines ir 
letttVių Draugijai. 

16 per savaitę, pomirtinė 
r_____ __  _______ _______ ---J. Dabar eina

Jubiliejinis konkursas, naHais priimatni nUO 15 iki 48 m. 
ių—50c, 75c ir 
Uiidžio (April) 
lijaciios ir Do- 
> pasibaigus — 

______ , ____________________ 'įĮslrašyti ,gali- 
konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 

,________J ir ketvetgais tisą dieną—nuo 9 v.
Nedčldieniais nuo 9 vrryto iki 1 v. po piet.

JUsų atvykimo.
HICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-ros lubos)
I i . v., ■*s.'r*'ia . i i GVm'i ' ii ■ii i Ytiiu /J

r J L t...
v 1 i ^*■'1



DAINININKE helen bartush vakar CLASSIFIEDADS
DAINAVO PER W G N

tikrai

COAL

Komisija

centų

Dalyvauja Anelė Steponavičienė

Ar Eisim į Naujienų Metinį Koncertą?

‘NAUJIENŲ” Metinis Koncer
nas Sekmadienį, Vasariov 16.

susilaukę 
surprizo

dalyvaus, 
/‘Naujos

Raymondas Vistartas 
pabaigė pradžios 
mokyklą per 
ketūrius metus

Dalyvavo kaipo artiste-viešnia Northern 
Trust Programe; sekmadienį dainuoja

buvęs sumuštas p. OI- 
1604 South 49th Cotfrt

tęsė kovą, 
paminėjo

Liųuor Store 
JOHN GAUBAS, Sav. 
3529 So. Halsted Street

Trečiadienis:, vas. 12. 1936

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

tocal and Long Distauce 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phonta Y arda 840«

GĖRIMŲ SKLADAS
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi.

Visi Biis “Naujienų” Metinia 
me Koncerte. Bukite ir- Jus!

Petras Ruseckias.
Kaunas

$5.75 
6.00 
4.75

Be jos dalyvauja ir vyriško-
Antanas

ir kitaip persekiotas, tačiau 
niekados nenusimindavo, nieka
dos nenusileisdavo - priešui ir 
kas kartas, paleistas iš kalėjimo, 
vėl sena energija 
Garbingą jubiliatą 
gražus būrelis jo draugų, su 
kuriais jam teko, sykiu dirbti 
kovoti, kentėti. Labiausiai su
sijaudino šis jaunas. senis, ka 
Lietuvos Jaunimo Sąjungos C 
Valdyba įteikė jam gražų ad 
resą.

PASVEIKINIMAI
KUPIŠKĖNAMS

Nutarta įkurti Sū
kuriais 

kultūros 
nes dhbar Kupišky 

kame susirinkti.

’ v,y 
si KeįStutiečiai, į darbą ir pa
darykim šiuos -metus 
Jubiliejiniais metais.

~^R. Rudgalviai 
Vajaus Komisijos Narė

Kadangi ' šiandien išpuola 
Lincolno gimimo sukaktuvės, 
tai paštas neveiks į>o pietų ir 
laiškų neišnešios.' Visos stotys, 
apart senosios ir naujosios cen- 
tralinės, bus uždarytos po pir
mos. •

Bus uždarytos visos mokyk
los, viešos įstaigos ir bankai.

REIKALINGAS unijistas janito- 
naus pagelbininkas. nevedus. Dar
bas ant visados. Atsišaukite laišku 
1739 S. Halsted St. Box 392.

Šiandien po piet 
nešios pašto

Sutikite senus draugus ir pažįs 
tarnus “NAUJIENŲ” Meti

niame Koncerte

Sumušę ciceneti ne 
norintį balsuoti u; 

bonų šalininkus

POPSY’S TAVERN
Musų gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visadds gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš „šviežios mė
sos ir daržovių, Plate’'Lunch 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažista- 
mus atsilankyti.

A. K. MASIULIS
4171 So. Halsted St.

Rimkus, baritonas.
Koncerte taipgi

“Birutės”, “Pirmyn
Gadynės” ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų ęhoras, o priedų, šokių 
programą parūpins; Andrejevo 
ir Beliajaus šokėjų grupės.

Dėl laiko ir kitų informacijų 
apie Koncertą žiūrėkit į “Pa
rengimų” skyrių.

VISAI- MODERNIŠKAS meat 
marketas pardavimui dėl partnerių 
nesutikimo. Duokit savo pasiuliji- 
ma. 7045 So. Halsted St.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerfus ir ice baksus. Cash 
arba ant jšmpkėjimo. Pamatykitę 
mus pirm negu nirksite kitur. (<
' S. E. SDSTHETM & SONS 

k STORE FIXTTTRES
1900 S. State St. CALumet 5269.

LUNCH RUIMIO FIKčERIAI 
PARDAVIMUI, taingi cash registe- 
ris. J. Decker. 2735 W. 43rd St.

dėl spaudos atgavimo, 1905 m. 
revoliuciją, jos laimėjimus ir 
pralaimėjimus, apie kovas dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės ii 

dideliu susido- 
klausėsi pranešimų,

p. klausytoj 
mėjiihų 
nes daugelis apie anuos garbin
guosius kovų laikus mažai ką 
ir težino 
pišky liaudies namus, 
galėtų visi naudotis 
reikalams 
beveik nėra 
Susirinkimas pagerbė žuvusius 
kovose dėl Lietuvos teisių ir 
mirusius senus veikėjus kupiš
kėnus ir nutarę pasveikinti per 
spaudą visus kupiškėnui, gy
venančius Amerikoje: D-rą A. 
L. .Graičiiną, Pr. ir J. Krapa- 
viekus, A. Baltušį, P. Kručą, 
S. Usoni, J. Baltušį, J., N. P. 
ir J. Kulius, J, Liaudanską ii 
k. Namams statyti susirinku
sieji sumetė arti 300 litų.

Margiuose paminėjimas įvyko 
pas pavyzdingą mažažemį ūki 
ninką Juozą Rimšą, kuris mi
nėjo savo 60 metų gyvenimo 
sukaktuves. J. Rimša yra labai 
pasižymėjęs knygnešys ir šiaip 
didėlis kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės, daug kartų kalėjęs ru
sų kalėjimuose, buvo ištremtas

BRIDGEPORTE’
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite ii 
Universal Restaurant 

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

Tel. Victory 9670

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

“NAUJIENŲ” Metinis; Koncer
tas Lietuvos Nepriklausomybės 

Dieną, Vasario 16.

ENGLEWQOD. —Vasario 8 
dieną Raymond Vistartas, su
nūs Auna Dovgin baigęs pra-

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavem Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė 

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, 111

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

Z. S. Mickevice . & CO. 
6816 So. Wėstern Avė.

Hemlock 0800

Koncerte, kuriame bus pami- 
nėtos ir Nepriklausomybės Su
kaktuvės, nes ateinantis sekma
dienis yra Vasario 16, dalyvaus 
ir p. Anelė Steponavičienė, ku
ri sekmadienį triumfavo “Caval- 
leria Rusticana” ' pastatyme 
Santųzzos rolėje. Nevien pasi
žymėjusi dainininkė, p. Stepo
navičienė yra laimėjusi visų 
lietuvių ir daugelio svetimtau
čių pagarbą savo pasišventimu 
muzikai, neišsemiama energija 
ir nenuilstančiu darbu toje sri
tyje.

21 st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

( Savininkai
701 W. 2}st Place. Tel. Canal 7522

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

LANDL0RDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas

< 1642 West Division St.
k Tel. Armitage 2951

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50 met

REIKALINGA gėrimu pardavinė
tojai su pasėkomis. Mes parūpin
sime ’ daug pirmenybių. Mutual 
Liųuor Co., 4707 So. Halsted St.

CICERO.—Vienas vietos laik- 
Iraštis paduoda žinią, kad prie 
Šv. Antano parapijos bažnyčios 
vas. 4 d 
bikas
Užpuolikas buvęs William Ma- 
reskas, 144p S. 49th Ct. Įvykį 
matęs Peter Mikulis, 1632 So. 
49th Ct.

Kadangi sumušimas įvykęs 
Cicero nominacijų išvakarėse, 
tai jam priduodama politiška 
reikšmė.

Laikraštis sako, kad Olbikas 
pareiškęs nebalsuosiąs už kan
didatus į trustees prielankius 
bonų laidai. Kai Olbikas bu
vęs užpultas, jis ėjęs iš poli
tiško mitingo, įvykusio pėrapi- 
j.os svetainėje.

Padėką ui dovanas.
į mokyklos bąigimp puotą 

susirinko gana didokas sve
čių skaičius, prie skanios pau
kštienos valgių ir -gėrimų sta
lo visi linksmai praleido .lai-

Jos vardas pirmu sykiu iški
lo viršun stambiomis raidėmis, 
kai laimėjo , American Sęciety 
of Musiciąns konkursą ir tuo 
atkreipė į save Chicagos mu
zikų akis. Netrukus po to lai
mėjo Chicagos operos konkur
są ir gavo solistės vietą. Dai
navo operos “Rigolleto”, “Der 
Rosenkavalier”, bet formalį de
biutą padarę kaipo Lueija “Ca- 
valleria Rusticana” operoje.

Po to, pasirodė Raspighi’o 
kurinį “La Fiamma” ir dalyva
vo “Gale” operos premjeroje, 
užimdama vieną iš stambiųjų 
rolių.

Kalėdų Dieną Helen Bartush 
dainavo per National Broad- 
casting System, o užvakar vėl 
pasirodė prieš plačiąją Ameri
kos publiką per WGN.

Dabartiniu laiku dainininkė 
ruošiasi ateinančiam operos se
zonui, bet atidėjusi laikinai stu 
dijas, ji sekmadienį pasirodys 
“Naujienų” Metiniame Koncer
te, kur jos ir kitų žymių solis
tų susirinks išgirsti didelės mi 
nios “Naujieniečių”.

P-lė Elena Rimkiutė 
baigė Slaugės 
Mokslą; gavo 
diplomą

18-TA APIELINKĖ.— Žino- 
mų šios apielinkės biznierių, 
Nikodemo ir Petronėlės Rim
kų duktė, p-le Elena, baigė 
šiomis dienomis slaugės mok
slą ir pradėjo dirbti Šventos 
Onos ligoninėje.

P-lė Rimkiutė Chieagos lie
tuviams yra žinoma kaipo 
dainininkė ir “Pirmyn” cho
ro dalyvė. Ji, tajp pat, daly
vavo “Kornevilio Varpų” pa
statyme ir, bendrai, žinoma 
kaipo viena iš veiklesniųjų.

Senas Petras.

SPRING INN
Musų užeigoje visados geros rūšies 
degtine, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir narėms. Savininkai
KUCHINSKAI

h

82th and Kean Avė. Willow Springs

HIGH LIFE INN
Kviečiu’ visus draugus ir pažjstąmus 
atsilankyti i mano užeiga. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL Sav. 

3416 So. Wallace St.
, Tel. Boulevard 3489.

Neseniai įvyko 1905 metų ir 
šiaip ankstyvesnių laikų pami
nėjimas Kupišky, Panevėžio ap. 
ir Margių kaime netoli Pilviš
kių, Vilkąvįškįp;„ap.
• Kupišky į paminėjimą susi
rinko keli šimtUV žmonių; butų 
ir daugiau bUv’ę ! klausytojų, 
bet salėjo nebuvo vietos. Pra
nešimus padarė seni veikėjai 
^-prof. Pr. MSŽ^lis, 'žurnalistas 
P, Ruseckas, daktaras Didžiu
lis ir k. Papaš&kota apie kovą

Bowling—Lunch—Bar 
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co 
Incorporated

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

, 5 kam- 
furnaco 

Vidui vis- 
Kaina 

Parodysime tikrai susita- 
AtsiŠaukit

2532 W. 63rd St.
' Hemlock 8300.

RFIK ALINGA gėrimu pardavėjų 
dėl Pullman ir Roseland su daug 
pirmenybių. AtsiŠaukit Mutual 
Liųuor Co., 4707 So. Halsted St.

PAIEŠKAU Tavern — barus ge
rame stovyje. Kurie norite par
duoti atsišaukite tuojaus Telefonas 
Hemlock 4576.

Hapjiy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtine, alų. 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand
žiai, o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi .dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 S. Halsted St.

Victory 4965

Pagarsėjo pereitais metais
šį sekmadienį garsioji Helen 

Bartush dainuos “Naujienų” 
Metiniame Koncerte, kuris į- 
vyks, kartu su Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktuvių pami
nėjimu, Chicagos Sokolų sve
tainėje, 2343 South Kedzie ąve.

Dainininkės vardas nepapras
tai iškilo pereitais metais, ir 
nuo to laiko ji džiaugiasi vis 
naujais pasisekimais.

Dainuoti pradėjo ji keletą 
metų atgal. Bet iki praeitų 
metų retai kur tepasirodydavo. 
Taip retai, kad nedaugelis apie 
ją žinojo. Nežiūrint to, kad 
nedainuodavo koncertuose, dai
nininkė stropiai studijuodavo. 
Dienomis dirbo, kad pelnyti pi
nigų pamokoms, o vakarais la
vino balsą.
Debiutas “Cavalleria Rusticana’*

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best Substitute for Pocahontas
Mine Run ..............................  $5.75
Lump, Egg or Nut ..................  6.00
Screenings ......................   4.75

Direct froitn the Mine. 
CalI Day or Night 

KEDZIE 3882

Commimity Tavern 
Musu užeigoje, lietuviškoje Užeigo
je, visados, randasi geros rūšies deg
tinė, Tayem Pale Ąlus, Cigarai 
šiokiomis dienomis užkandžiai, c 

penktadieniais žuvis veltui. ‘ 
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai 
3203 So. Halsted SL

Motinų ir Dukterų 
“Krikštynos”

\VE.STSH)E — Amerikos 
Lietuvių Motinų ir Dukterų 
Balsuotojų lygos “krikštynos” 
įvyks trečiadienį, 19tą dieną, 

Wcst-Side (buvusioj 
svetainėje. šioji 
tąj kaip gyvuoją, 

cĮt^nas” atidėT 
lelijų piliečių. 
Mmęrikos pi- 
Jygos pąstan- 
akalskienė, D.

REIKALINGA mergina dirbti 
taverna. Darbas lengvas, patyri 
mo nereikia. Atsišaukti 

1519 E. 63rd St.

džios mokyklą, 
savo motinėlės 
pares, už labai , pasČkmingą 
mokinimosi;
Mokytoja stebėjosi jo gabu-

. mais.
Mokytoja, įteikiant diplo

mą, pasakė labai gražią pra- 
kalbėlę, pabrėždama tą faktą, 
kau šis jaunuolis iŠ Lietuvos 
vos keturi metai kai atvykęs, 
per tą taip trumpą ląiM su
gebėjo išmokti anglų kaip# ir 
mokykloj e visus pralehl«įį.s Jis 
tik 14 niėtų amžiaus, . .pribar 
įstojo į aukštesniąją hibkyje* 
lą ir ėsąs pasiryžęs tapti inži
nieriumi.........  -

. Kur Susirenka Lietuviai______

RAMOVAS! tavern
Kviečiame visus atsilankyti i musu 
užeiga, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias" veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENĖ 

Savininkai
3517 Halsted St. Tel. Yards 3107

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( brVath)

..... ;• . • v 9-

People who get and hold jobs 
fceep their breath agreeable

fZith the best to choosė from these days, em- 
ployers favor the perfcon who is taost' attrac- 
tive. In business fife hs in the sočiai wotld, 
halitosis (unpieasant breath) is considered the 
worst of faults. >

Unforturiatoly everyb'ody cuffera from thitf 
offensive condltion at some time or othery- 
many more regulariy than they thi.k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Deėaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ųuick,-pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, thė ųuick deodorant, 
every morning and evęrv night.

Listerine haits fermeutation, a majbr cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-hii .not oUend others.

If you,value your job and your frierids, ūso 
Listerine, the safe aąttaęptici-regularly. Lam- 
bert Pharmacal Cotnpany, SLiLbuis, Mo.

" ■ ...

Don't offerid otbers - Check 
halitosis with LISTERINE

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181
• Pristatom i namus ir groseri.

Pašaukit.

< vasario, 
Męldąžio) 
lyga jau me 
Jbet dar vis “ 
liejo, nes 
Šios narės /t^a^ 
lietės pe£ 
gas,' Mrsi>’ M- 
Kunickiehė, Rainienė, 
Stočkienė, G. 
Miss A. Marozaitė 
keliolika kurios 
prie pirmos grupes, bet neuž
ilgo ir antra grupė susilauks 
pakvietimų.

Dalyvaus “krikštynose” se
natorius E. Skardą, J. Roppa 
ir kiti. Gerb. Išenatorus E.

I 1 ■ v ‘ ’ . ■

Skarda išdalins' “Aklįmasijos 
laiškus?

Atsišaukimas j 
Keistučio Kliubo 
Narius : .

Keistučio Kliubąs šiemet 
švenčia savo Sidabrine^ su
kaktuves. ■

Tad, kad iškilmingai, atšvę
sti savo Jubiliejų “Keistutis” 
nusitarė padidinti Idyigubai 
kliubo narių skaičių.

Vajaus Komisija jau pilnai 
prisirengusi prie darbo. Aš 
dabar atsikreipiu į Keistučio 
Kliubo narius, kad padėtų 
dirbti šį gerą darbą.

Žinoma, vien vajaus komi
sija, kuri susideda iš septy
nių narių, nieko negali nu
veikti. Visų narių pagelba yra 
reikalinga. ■

Parodykim šįmet, kad ir 
mes turime stiprybės ir vie
nybės ir narsumo! Užsiregis
truokite į koritestą. Rašykite 
W. Sharkai, Vajaus Komisijos 
Raštininkui, •'4633 Kb. \Vąsh- 
tenaw A-ve. Jis jums prisius 
aplikacijų ir visus kitus va
jaus nurodymus.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

BEST SUBSTITUTE ?OR POCAHONTAS
Mine Run ........................................................ -J............................ —
Lump, Egg or Nut ................... .....................................................
Screenings ............................................................................. .............

Direct from the Mine. f
CALL DAY OR NIGHT.

KEDZIE 3882

Garsioji Chicagos Lietuvių 
dainininkė Helen Bartush užva- sįos lyties atstovai 
kar padarė dar vieną žingsnį Kaminskas, teųoras, ir Stasys 
pirmyn, dainuodama stambios 
Chicagos finansinės įstaigos 
programe iš galingiausios vie
tos stoties. „

Ji dalyvavo kaipo artiste-vieš- 
nia Northern Trust Company 
programe, “The Northerners”, 
kurį kas pirmadienį transliuoja 
iš stoties WGN.,

Damininkė sudainavo solo ir, 
vietomis su kvartetu, ištraukas 
iš operetės “The Vagabo'nd 
King”, “Habanera” ir ariją iš 
operos “Pikų Dama”. Ji dai
navo* kaipo Chicagos Civic Ope
ros solistė.

ąėne ir
Dar yra 

nesuspėjo

FOX DE LUXE
Alus—45 centai. Degtinė—10 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JOHN GRIBAS, Sav.

3318 So. Halsted St

Real Estate For Sale 
Namai-žemė-Pardavimui

Priverstas parduoti 
6410 So. Califomia Avė, 
bariu mūrinis bungalow, 
apšildomas, platus lotas, 
kas modemiškai išrengta 
$4250 
rus,

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias Pavaduotojas dėl 
Pocahontas

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

Tiesiog iš Kasyklų.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

P-nia Dovgin ir sūnūs vi
siems suteikūsieips dovanas ir 
už atsilankymą į puotą taria 
širdingą ačių. , <

~ Senas Petras.

Heln Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

TUOJAU — gabus, agresvviški ir 
geros išveizdos vyrai, tarp 25 ir 50 
metų amžiaus gali pasinaudoti reta 
proga ir pristoti už pardavėius prie 
didelės rytinės firmos. Pardavinėji
mo patyrimas nereikalingas, nes mes 
natis nuodugniai išmokiname tuos, 
kuriuos pasirenkame. Jus turėtu
mėte uždirbti pradžiai komisu iki 
$40 i savaitę. Nuolatinis darbas 
per apskritus metus. Proga page
rinti savo padėti. AtsiŠaukit trečia
dieni tarn 9 ir 12 ryte. M r. Callaham, 
203 N. Wabash Avė. Kambarys 618.

Business Chances
_______ ĘardĄyiniųi Bigniaį

PARDAVIMUI Shoe Repair Shop 
pilnai įrengta. Atsišaukite. Gali
ma renduoti. 1445 So. 50 Avenue. 
antros lubos. Tulšus, savininkas 
1408 So. 48 Ct. Galima matyt nuo 
3 iki 7 vai. vak.

• V.-'
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