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Gal Baigsis Vokietijos* 
Lietuvos Ekonominis 

Karas
. ' •—-------— .* ■ 1 i

KAUNAS, vas. 13. •—(DULR Telegrama).—Tęsęsis ekono
minis Lietuvos ir Vokietijos kąrąs eina jau prie pabaigos. Pra
sideda Lietuvos-Vokietijos prekybos derybos.

Šimtai Žmonių Žuvo

(Lietuvos ir Vokietijos eko- 
nominis karas prasidėjo beveik 
nuo pat Hitlerio įsigalėjimo 
Vokietijoje. Tą karą pradėjo 
vokiečiai naciai, kurie taikyda
miesi atgauti Klaipėdą pirmiau- 
šia ėmė globoti Klaipėdos kraš
to prekybą, o slopinti Lietu
vos prekybą, tuo tikėdamiesi 
patraukti savo pusėn Klaipė
dos krašto gyventojus. Bet il
gainiui ėmė varžyti ir preky
bą su Klaipėdos kraštu. Maža 
sis pasienio susisiekimas liko su
stabdytas, nuo ko nukentėjo 
labiausia pačios Vokietijos pa
sienio gyventojai, o su Lietu
va visa prekyba liko nutrauk
ta ir Vokietija visiškai sustab-, 
dė importą iš Lietuvos. Pri
ėjo dagi prie to, kad liko su
stabdytas ir Lietuvos tranzi
tas, taip kad Lfettu^ dagi ne
galėjo gabenti savo prekes j 
kitas šalis Vokietijos geležinke
liais. Teko tada prekes gaben
ti aplinkiniais keliais. Pav.,1 kad 
nugabenti perkes iš Lietuvos į 
čechoslovakiją, teko jas ,vežti 
laivais iš Klaipėdos į Daniją, o 
paskui siųsti geležinkeliais per 
Franci ją. Tokis prekių gabe
nimas kainuoja labai daug, taip 
kad turėjo apsistoti Lietuvos 
prekyba ir su kitomis šalimis, 
kurias galima pasiekti tik per 
Vokietiją.

Vokietija pirmiau buvo stam
biausias pirkėjas Lietuvos ūkio 
produktų. Tad Vokietijai pra
dėjus ekonominį karą ir preky
bą su Lietuva sustabdžius, Lie 
tuvai teko skaudžiai nukentė
ti, ypač Lietuvos ūkininkams, 
kurių produktai, dėl rinkų sto
kos, nepaprastai nupuolė ir Lie
tuvos ūkininkai delei to įpuo- 
blė į didelį vargą. Gandų, kad 
Lietuva gal bandys taikintis 
su Vokietija, buvo ir pirmiau, 
bet pirmą kartą oficialiai pra
nešama, kad Vokietijos ir Lie
tuvos prekybos derybos jau 
prasideda. Ar pasiseks Lietu 
vai susikalbėti su Hitleriu, tai 
tik ateitis parodys, nes nacių 
apetitai yra dideli ir juos sun
ku patenkinti.

LAKEW00D, N: J., vas. 14. j 
Skaičius žuvusių hoteho gaisro 
jau pasiekė 15 žmonių. Bet dar 
kelių žmonių pasigendama.

Sutikite senus draugus ir pažįs
tamus “NAUJIENŲ” Meti

niame Koncerte

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

. Veikiausia tarpais smarkus 
sniegas; biskį Šalčiau.

Vakar temperatūra 12 vai. 
dieną Chicago j e buvo 25°.

Saulė teka 6:48, leidžiasi 
5:20.

Vėl ruošia seimo rin
kimų įstatymus

t

KAUNAS, vas. 13. —(DULR 
Telegrama).—Jau pradėta ruoš- 
ti naujas seimo rinkimų įsta
tymas.

(Tuos seimo rinkimų įstaty
mus periodiškai jau kelinti me
tai ruošiama, bet vis neįsten
giama paruošti).

Rojalistai sumušė 
Francuos socia

listų vadą
’ r - - ' i

Leon Blųm liko sumuštas roja
listų važiuojant su ^draugais 
taksikiabu *

PARYŽIUS, vas. 14.— At 
stovas Leon Blum, Francijcs 
socialistų vadas, liko sumuštas 
rojalistų ir delei to premiero 
Sarraut valdžia atsidūrė pavo
juje.

Blum liko sumuštas važiuo
jant takiskabu. Jį užpuolė 
grupė rojalistų (monarchistų) 
iš “karaliaus palydovų”. Jis 
liko tiek sumuštas, kad teko jį 
gabenti ligoninėn.

Kiti socialistai atstovai dėl 
įvykio nutarė susilaikyti nuo 
balsavimo parliamente iki pre
mjeras Starraut uždarys roja
listų organizaciją L’Actiori 
Frąncaise, prie kurios priklau
so ir “karaliaus palydovai”. O 
Sarraut valdžia priklauso' nito 
socialistų paramos, nes be jų 
paramos negalėtų laikytis.

Kartu su Blum taksikabu va
žiavo kitas socialistas atsto
vas, Monnet ir jo žmona. Pa
staroji irgi buvo rojalistų su^ 
mušta.

Premjeras Sarraut tuoj aus 
atsiskubino į atstovų butą ii 
prižadėjo tuo jaus nubausti puo
likus ir tuos, kurie puolimą 
sukurstė.

Gręsęs didelis New 
Forko siuvėjų strei

kas sutaikintas
> NEW YORK, vas. 14.—Grę- 
sęs kilti didelis New Yorko 
moterų rūbų siuvėjų streikas 
liko atšauktas, samdytojams su
tikus išpildyti darbininkų rei
kalavimus. Tai yra didelė or
ganizuotų darbininkų ‘ pergalė. 
105,000 darbininkų streikas tu
rėjo prasidėti įią savaitę, jei 
samdytojai 'nebūtų nusileidę ir 
riebutų sutikę išpildyti darbi-, 
ninku reikalavimą darbo valan
dų, geresnių darbo sąlygų ii 
didesnių algų. >

Visi bus “NAUJIENŲ” Meti
niame Koncerte* Bukite it / 

Jus!

IEŠKO REPUBLIKONŲ NOMINACIJOS Į PREZIDENTUS

WASHINGTON — Senatorius William E. Borah, apsuptas patarėjų, kalbasi apie lapkričio prezi
dentinius rinkimus. Jis paskelbė savo kandidatūrą ir ieško republikonų partijos nominacijos. Be 
Borah, kandidatuoja republikonai Col. Knox, Chicago Daily News leidėjas ir Kansas guberna
torius, Landon. s 

Smarki eksplozija 
skerdykloj 1 už
muštas, 2 sužeisti
CHICAGO—Vienas darbinin

kas'liko užmuštas ir du sunkiai 
sužeisti vakar po piet ištiku 
šioj smarkioj eksplozijoj Swift 
& Co. priklausančio j hydrogeno 
dujų dirbtuvėj prie 42 ir Jus
tine gatvių, vakariniame sker
dyklų pakraštyje.

Eksplozija veik visai sugrio
vė vieno augšto dirbtuvę. Da
bar kasinėjama griuvėsius ir 
ieškoma, ar nėra po jais palai
dotų žmonių.

Eksplozija supurtė apielinkę 
ir visoj apielinkėj išbirėjo lan
gai. Be langų paliko dideliame 
plote ir Ashland Avė. smuk
lės. Taipjau išbirėjo langai ir 
tolokai esančių ,Wilson & Co, 
skerdyklų. Delei to turėjo /už
sidaryti tų skerdyklų raštinė.

Tarp sužeistų darbininkų 
yra ir gal vienas lietuvis —M. 
Butrines, kuris buk mirštąs 
EvangelicaJ ligoninėj, 5420 S. 
Morgan St. Vardai užmuštojo 
ir kito sužeistojo darbininkų 
dar nėra paskelbti.

Visai netoli tos vietos, tik 
kitoj dirbtuvėj dirbo žymus 
Roselando darbuotojas J. M. 
Pučkorius, kuris eksploziją ma
tė savo akimis. Bet nors ir 
jo dirbtuvėj išbirėjo visi lan
gai, tečiaus visi darbininkai iš
liko nęsužeisti. •
Vėliausiomis žiniomis, eksplozi 

joj žuvo 3 žmonės
Vėliausios žinios apie eksplo

ziją skerdyklose rodo, kad skai-A 
čius žuvusių yra didesnis, ne
gu išpradžių btfvo manyta.

Ikišiol kasinėjant griuvėsius, 
iš jų išimti jau du lavonai, bū
tent negro Dan McLainj 27 m., 
antras lavonas matomas griu
vėsiuose ir trečias, Walter 
Erickson, 48 m., kuris eksplos 
zijos liko išmestas pęr langą, 
pasimirė ligoninėj.

Ligoninėj mirštąs ir lietuvis 
M. Butrienus, 2448 W. 46 PI. 
Taipjau sunkiai sužeistas dirb-

MIRĖ M. A. K AČINS
KAS

SLA. iždininkas adv. K. P. 
Gugis gavo iš centro praneši
mą, kad mite* M. A. Raginskas, 
SLA. 6 kuopos narys, Plymouth, 
Pa. šiandie bus laidojamas.

Velionis per eilę metų buvo 
SLA. iždo globėjas. Į Pildomą 
Tarybą jisai praėjo, kaipo bol
ševikų kandidatas, bet vėliau 
jisai pasidarė atkaklus jų prie
šas ir susidėjo su dešiniaisiais.

Raginskas buvo dar ne per
sonas žmogus, kokių gal 50 me 
tų amžiaus.

Darbininkė užmušta, 
6 sužeisti eksplo- 
žijoj sankrovoj

MATTON, III.,' vas. 14. — 
Darbininkė liko^ užmušta ir še
ši žmonės liko sužeisti eksplo
zijoj Kroger (Consumers) Gro- 
cers & Baking Co. sankrovoj, 
žuvusioji darbininkė yra Miss 
Catherine LeFever,, 27 m. Su
žeistieji gi yra sankrovos kos- 
tumeriai.

Eksplozija sup’ifrtė visą apie
linkę ir pridarė didelių nuosto
lių kitoms’ artimesnėms san-. 
krovoms. Viso nuostoliai sie
kia apie $50,000. ■ ‘

Spėjama, kad eksplozija kilo 
dęl prakiurusių gaso pervadų.

COPENHAGEN, Dąnijoj, vas. 
14.—Vokietija areštavo 50 lai
vyno narių už šnipinėjimą.

Trys žmonės užmušti 
eksplozijoj Chica- 

gos tunely
CHICAGO. Trys žmonės liko 

užmušti ir šeši sunkiai sužeisti 
dinamito eksplozijoj užvakar 
vakare kasame sanitarinio 
distrikto tunely 50 pėdų gilu
moj prie 38 ir California gat
vių, Brighton Parke.

Užmušti Jack Smith, 27 m., 
Albert De Šalie, 27 m. ir neg
ras Allen Greene, 34 m.

Koroneris pradėjo Įtarimus, 
kad nustatyti ar nebuvo čia 
apsileidimo ir neatsargumo. O 
kaip išrodo, kaip tik dėl apsi
leidimo eksplozija ir kilo. .

Pasak liudytojų, dieniniai 
darbininkai sprogdino akmenis. 
Bet vienoj vietoj pasiliko ne- 
sprogę šeši dinamito šmotai. 
Dieninio foremano pareiga bu
vo sužiūrėti, kad neliktų už
taisyto ir nesprogusio dinami
to, bet jis, kaip matyt, to ne
padarė, nes atėjusiems nakti
niams darbininkams pradėjus 
akmenį gręžti, gręžtuvas pa
taikė užgauti užtaisytą, bet 
nesprogusi dinamitą, kuris tux> 
laiku ir sprogo.

Du iš šešių, sužeistųjų irgi 
veikiausia mirs.

Kasamas tunelis yra dalis 
srutų pervadų sistemos, kuri 
yra taisoma po visu miestu 
federalinės valdžios lėšomis.

Prieš . kelis metus tame pa
čiame tunelyje,, tik prie 22 n 
Laflin gatvių gaisre žuvo 12 
darbininkų, jų tarpe šeši lietu
viai. <

LONDONAS, vas. 14.—Dar
bo partijos organas Daily Her- 
ald praneša, kad nacių vadai 
priruošė ir padavė Hitleriui pa
sirašyti slaptą dekretą apie 
išvarymą iš Vokietijos visų žy
dų kaip galima greičiausiu lai
ku.

Išvaromųjų žydų turtas bu
siąs konfiskitotas.

“Naujienų” Metinis Koncertas 
— Naujieniečių Metinė šventė

tuvės užveizda George Acker- 
man. ;

Viso sunkiau ar lengviau su
žeista 23 žmonės.

Kad tiek mažai žmonių už
mušta ir sužeista tai tik todėl, 
kad eksplozija ištiko tuo laiku, 
kada didelė didžiuma darbinin
kų dar nębuyo sugryžę į dirb
tuvę po pietų. i I! j

.Nuostoliai dirbtuvei siekia 
$100,000, o/visai apielinkei — 
$50,000.

Europos Audrose
. .................. ’lllll ..................'.............   '

Šalčiai, audros ir sniego pūgos užgulė 
/ veik visą Europą

LONDONAS, vas. 14. —Siiie
go pūgos ir audros siaučia veik 
visoje Europoje ir Mažojoj 
Azijoj, nešdamos mirtį ir var
gą. Laivų plaukiojimas supa- 
raližuotas, ypač Viduržemio, 
Adriatiko, Marmoros ir Juodo
siose jurose. -t

Desėtkai žvejų žuvo ir jų maži 
laiveliai liko išnešti ant Itali
jos Adriatiko kranto, šalčiai 
gi pasiekė net ir Rymą.

Audringa jura pridarė dide
lių nuostolių Aleksandrijoj, 
Ęgypte. Visa centralinė Euro
pa kenčia nuo smarkių sniego 
audrų, kurioj daug žmonių žu
vo Vengrijoj, Bulgarijoj ir 
^Graikijoj. 25 žmonės mirė Ma
kedonijoj. Dunojus zyra užša
lęs. v •

Mažojoj Azijoj ir Trakijoj 
sniego audros pradeda aptilti.

Apšalas (lijundra) padarė 
Francijos kelius ..aiepąprastai 
slidžius, todėl tik 20 mtoš. nor
malaus kiekio maisto pasiekia 
Paryžiaus marketą.

Anglijoj yra jau biskį šil
čiau, bet visgi dar 8 žmonės 
žuvo, taip kad Anglijoj į tris 
dienas žuvo 27 žmonės.

68 žuvo Bulgarijoj
SOFIJA, Bulgarijoj, vas. 14. 

—Vidaus reikalų ministerijos 
surinktos žinios rodo, kad ma
žiausia 68 ūkininkai sušalo ar 
žuvo nelaimėse iš priežasties 
smarkių sniego audrų Bulgari- 

. • • Ijoje.
Ministerija gavo žinių, kad 

kelios grtfpės kelių, kurie buvo 
užklupti kely, sušalo audroj. 
Susisiekimas yra sutrukdytas 
ir manoma, kad skaičius žuvu
sių yra, daug didesnis.

• Audra Mažojoj Ažijoj
• < ' / ‘

ISTANBUL, Turkijoj, vas. 14. 
Sniego audra Istanbule, Mažo
joj Azijoj ir Trakijoj. Ji pa
skandino daugelį mažesnių lai
vų ir 9 žmonės žuvo, (^augelio 
gi pasigendama.

Garsusis Auksinio Rago til
tas liko nuneštas. Potvyniai 
apsėmė daugelį kaimų Smyrnoš 
lygumose.

Ir Amerikoj sniego pūgos
CHICAGO.—Nors Jungtinėse 

Valstijose nėra taip blogai, kaip 
Europoj, bet ir čia įvairiose 
vietose siautė' smarkios audras 

NaujieniįRadio Programai
. ' » ■ i

I f II'II. I <■■■<

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI .

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.'

ir sniego pūgos. Keliai išnaujo 
liko uždaryti ir daugelis mies
tų yra visai izoliuoti.

šaltis kiek atslūgo, bet ir 
šiaurvakarių ateina nauja snie
go audra su! dideliu šalčiu. 
Lėktuvų skraidymas centrai!* 
nėse valstijose apsistojo. Bu
šai irgi retai kur vaigšto. Tik 
dar vieni geležinkeliai palaiko 
kiek reguliariškesnį susisieki
mą.

5 žmonės žuvo gais
re New Yorko 

restorane
NEW YORK, vas. 14.—Ma- 

žiausia penki žmonės žuvo gais
re, kuris kilo Lum chiniečių 
restorane, prie 59 ir Lexington 
gaj^ių. Į)ąugiaų kaip 30 žmo
nių apdegė ir liko numindžioti 
kihisloj ^panikoj? Prisibijoma, 
kad niekurie sužeistųjų vei 
kiausia mirs.

Restorane tuo laiku buvo 
Lady of Peace katalikų bažny
čios pokilys, kuriame dalyvavo 
apie 300 žmonių.

žmonėms besilinksminant ir 
muzikai griežiant, urnai į resto
raną įsiveržė ugnis, kuri, kaip 
spėjama, atėjo iš apatiniame 
aUgšte buvusios sankrovos ii 
greitai apsėmė visą restoraną. 
Restorane kilo didžiausia pani
ka. Veltui kunigas ir kiti pa
niką bandė sulaikyti. Iš resto
rano gi ėjo tik vieni siauri laip
tai su? aštriu užsisukimu. Tie 
laiptai taip užsikimšo panikos 
apimtais ir besigrūdančiais 
žmonėmis, kad mažai kas ga
lėjo jais prasigrusti. Policistas 
Bergeles daugelį žmonių išgel
bėjo, ištraukdamas juos iš be
sigrūdančios laiptais minios. 
Jis dirbo tol, kol pats sukrito 
gal mirtinai pritroškęs nuo du
rnų.

žuvę yra dvi moterys ir 
trys vyrai, jų tarpe ir resto
rano manažeris.

WASIIINGTON,- vas. 14. -- 
Sunkiai susirgo pleuritu laivy
no sekretorius Swarison, kuris 
liko paguldytas laivyno ligoni
nėn. Jo padėtis esanti labai 
rimta. Jis yra 74 m. amžiaus.

“NAUJIENŲ” Metinis Koncer- 
itas Sekmadienį, Vasario 16.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
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RADIO K LIETUVOS
Pittsburgho radio stotis 

netransliuos 16 Vasa
rio programos iš Lie- 

• tuvos.
Kiek laiko ątgal buvo laik- . .. ...... . . ...

Paščiuose pranešta, kad ryšium 
su Lietuvos neprikląusomybes 
18 metų sukaktimi 16 vasario 
bus transliuojama radio pro
grama iš Lietuvos. Esą, trans
liuos National Broadcasting 
Company. Programa prasidė
sianti 2 vai. Pittsburgho lai
ku.

Pittsburgho Naujienos žadė
jo savo skaitytojams pranešti 
iš kurios stoties Pittsburghe 
bus perduodama Lietuvos radio 
programa.

šiuo savo žodį išpildom. Mes 
teiravomės ir sužinojom, kad 
Pittsburgho radio stotys visai 
netransliuos programos iš Lie
tuvos. Tad Pittsburgho lietu
viai, norėdami girdėti radio 
programos iš Lietuvos, turės 
ieškoti su savo radio priimtu
vais kituose miestuose stočių, 
kurios perduos programą iš 
Lietuvos.

Programa iš Lietuvos bus 
transliuojama National Broad 
casting sistemos tinklu. Pitts 
burgho viena stotis. (VV.C.A.E.) 
priklauso tam tinklui ir yra 
Hearsto laikraščio nuosavybė. 
Ji turi kitą programą kaip tik 
tuo laiku, kai Lietuvos progra
ma bus transliuojama;

Pittsburgho lietuviams -> bus 
geriausiai pasiekiama Clevęląn- 
do galinga stotis W.T.A.-M. 
(1070 kilocycles), kuri priklau
so Red* Net tinklui. Bet mes 
neesam tikri, ar minėta sto
tis transliuos, ar ne programą 
iš Lietuvos. Iš New Yorko bus 
perduodamas Lietuvos progra
mas iš W.E.A.F. (660 kilocy- 
cles), arba galima bus užsista- 
tyti ir ant kitų National Broad
casting stočių, kurios priklau
so Red Net tinklui.

Iš Pittsburgho stočių gauta 
pranešimas, kad Lietuvos pro 
grama busianti transliuojama 
iš New Yorko 2:30 vai. po pie
tų. Bet geriausiai patys persi
tikrinkite sekmadienio laikraš 
čiuose arba pašaukdami radio 
stoti.

Jei sužinosim tikslesnių ži
nių, tai pranešim per Pittsbur- 
gho Lietuvių Radio valandą 
12:45 vai. popiet iš stoties 
>v.w.s.w

— S. Bakanas.

Prezidento RooseveRo motina, Mrs. Sarah Delano Roose- 
velt, kalbasi su Wilsono asmenišku patarėju, Col. Edward 
House. Ji buvo garbės viešnia Roosevelto Gimimo Paminėjimo 
Baliuj, kuris įvyko New Yorke sausio 31.

————

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖ

Kaip Pittsburgho lietu
viai minės Lietuvos 
Nepriklausomybes su
kaktuves.

PITTSBURGH,. Pa. — Pitts
burgho lietuviai, kaip ir viso 
pasaulio lietuviai, kitą sekma
dienį, vasario 16, Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėj 
minės Lietuvos nepriklausomy
bės 18 metų sukaktuves, žod
žiu sakant, tai bus nepaprasta 
diena ne tik Lietuvoj, bet ir 
pas mi/J Pittsburghe.

Draugijų išrinktas komitetas 
deda pastangas, kad Lietuvos 
nepriklausomybes šventė ir 
Pittsburghe butų tinkamai ap
vaikščiota. Komitetas praneša, kandy. Kun. Vipartui apleidus
kad vasario 16 dienai, 7 vai. 
vakaro. Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėj, 142 Orr St., 
yra paruoštas sekama progra
ma:

Kalbėtojai bus: SLA. vice
prezidentas J. K. Mažukna, 
adv. Edwardas A. Schultz, J. 
Gasiunas ir P. Pivaronas.

Amerikonai kalbėtojai: kon- 
gresmonas Henry Ellenbogan, 
Suvienytų Valstijų prokuroro 
padėjėjas Thom Kilgallen.

Muzikališkoj programoj da
lyvauja: šv. Jurgio Tautiškos 
Parapijos choras po vadovyste 
Jono L. Senulio, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo jaunuo
lių choras po vadovyste E. Ga- 
siunienės; smuiko solo pildys 
K. Savickas, M. ' Marčiukoniu- 
te ir H, Baranauskaitė.'

Taip pat dalyvauja Pittsbur- 
gho lietuvių mėgiamiausia dai
nininkė Laura Paulekiutė.

Todėl ir dar kartą prime
nant kad nepamirštumėt daly
vauti Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjime 
sekmadieni, vasario 16 d., 
tuvių Mokslo Draugystės 
tainėj, 7 vai. vakaro*

Įžangos jokios nebus.
— Kom. Narys.

kita
Lie-
sve-

LIETUVIAI BYLINĖ
JASI

Klebonijos rakandų 
“Sheriff Sale” atbal
siai.

PITTSBUBGH, Pa. Vasa
rio G d. pasibaigė Common

a— mjrmhh.11 m.* m* . .

......ĮiiUth. jį , • . į i 1 it liĮiįifri»ii i ii

Pleas teisme pas teisėją Row- 
land lietuvių byla, kurią Jur
gis Meškunas (2209 ' Larkinš 
Way, S. S. Pittsburgh, Pa.) 
iškėlė Juozui Wentz (2318 Jane 
•3to S. S. Pittsburgh, Pa.), rei
kalaudamas $10,000 atlyginimo 
už jo gero vardo sugadinimą.

Meškunas teisme laimėjo. 
Teismas nusprendė, kad Juozas 
Wentz turi sumokėti Meškunui 
$3,000, vietoj reikalaujamų $10/ 
000. Bet Wentz, tur būt, eis J 
augštesnį teismą.

šis bylinėjimąsi prasidėjo 
jau daugiau kaip metai atgal 
dėl Tautiškos šv. Jurgio para
pijos klebonijos rakandų “She
riff Šale\

Jonas Kazlauskas (4 Brady 
St., Pittsburgh, Pa.) ir Jurgis 
Meškunas buvo paskolinę kun. 
Vipartui pinigų ir turėjo notą 
— vekselį, ant klebonijos ra-

Pittsburghą, skolininkai buvo 
užtraukę “Sheriff Sale” ant 
klebonijos rakandų. Bet kada 
šerifas darė išpardavimą kle
bonijos rakandų, tai tuo laiku 
nieko klebonijoj nebuvo, šeri
fas įsilaužė pro langą, atplėšė 
duris ir išsivežė klebonijos ra
kandus.

Tuo laiku tautiškoj parapi
joj klebonavo kita. Žukauskas. 
Grįžęs į klebonijų ir radęs ne 
tik išlaužtas duris, bet ir ra
kandus išvežtus, 
policiją. Be to,: skundėsi, kad 
ne tik rakandai išvežei, bet jo 
ypatiški daiktai ir kiek pinigu 
iš jo kambario. Buvo apkal
tinta dėl dingimo kun. žukau 
sko daiktų Jurgis Meškunas ii 
Jonas Kazlauskas. A ryv p 1

MėŠkfin^S ir 'tvir
tino, kad jie nebuvo paėmę jo
kių daiktų, priklausančių kun. 
Žukauskui, ir kad kunigas ty< 
čia pasislėpdavęs, kai tik pa- 
jųsdavęs, jog šerifas ątvažiuo- 
ja.

Tačiau dalykas atsidūrė kri
minaliniame teisme. Jurgis 
Meškunas ir Jonas Kazlauskas 
buvo pasodinti i kaltinamųjų 
suolą. Tautiškai parapijai kri
minaliniame teisme atstovavo 
Juozas Wentz kaipo preziden
tas., Kriminalio teismo Jurgis 
Meškunas ir Jonas Kazlauskas 
buvo išteisinti. Tada Meškunas 
Apskundė Wentz- ir pareikala
vo $10,000 atlyginimo. Jonas 
Kazlauskas irgi iškėlė Wentz’~ 
id bylą, reikalaudamas $20,\ 
000.

Kazlausko bylos nagrinėjimo 
dar nebuvo. Nėra tad žinoma, 
koks sprendimas bus. :

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 

ir ‘ ”
9 O virš*

PERKAM
PARDUODAM
PARENDUOJAYMggggSKff^
PATAISOM
RIBBON’AI ..... .........

25 metai patyrimo

TYPEWRITER EXCHANGE 
3970 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 3534
Al. Dąras, lietuvis pardavėjas

Atdara antr., ketv. ir šet. v. iki 9 v.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S, Westerrt 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namu© 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elečtric t r e a t- 
merit ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Kaip išrodo, tai bylinėjimui
si /galo nesimato, o iš to ge 
riausiai pasipelno advokatai.,

■ Rep« -
.—   ; —i

ĮDOMI vakariene
t

Vyrų vakarienė pavyko 
neblogai

1 . ' ■ ■ ‘ .Ą-f 'a;

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Vasario 5 d. teko dalyvauti toj 
garsioj SLA. 40 kuopos “vyrų 
vakarienėj?, kuri buvo sureng
ta LMD. svetainėj!

šioj vakarienėj vyrai buvo 
virėjai, prie stalui patarnavo ir 
vaišino ne tik vyrus, bet ir 
moteris. į

Vakarienės pelnas buvo ski
riamas Lietuvių Kambario 
įrengimui Pittsburgho univer
sitete.

Publikos dalyvavo daug it 
Visų nuotaika buvo gera it 
draugiška. Nors publika susi 
dėjo iš visokių pažiūrų, tačiau 
visi jautėsi kaip namie. Ypa
tingą dėmesį kreipė moteris į 
tai, kaip vyrai patarnauja prie 
stalų. Kai kurios jų sukinė
josi apie virtuvę, kad galėtų 
pamatyti, kaip vyrai gamina 
valgius. Ir tai, tur būt, darė 
iš smalsumo arba, pavydo, — 
tikrai negalėčiau pasakyti.

Bet kaip teko girdėti, tai
jis pašaukė Į moterys nebuvo patenkintos nei 

prie staluNyrą patarnavimu* 
nei vyrais virėjais: surado vi
sokių priekabių. z

Neteko girdėti ' vyrus nusi- 
skūndžiant, — jie buvo paten
kinti viskuo. Btet "aš vistiek 
ąbe j o j u, ; ar mukų vyrai kitą 
kartą imsis tokio*' darbo, ku
riam neturi pakankamai paty-

i Nuo
NeuralgiŠkų ^ssjjĮlž

Skausmų /
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAINI-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimu
. . i . ?.. ■ ..... i... > . 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

. '■ '------------------- l -‘ .   :------------------

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Stfėet Phones Boulevard 5203-8418

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Aventte Phones Yards 17414742

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. G LACHAVICZ
42-44 Ęast 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Ąvenue , Phone Lafayette 3572

’ S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica AVeiiiiė . ... , Phone Yards 1138

■■ ■  ------------------------- --- ■■■ " ■ ■ — *s —

A. MASALSKIS
3307 Lituanicet AvenUe Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49tli Court Gicėrd Phone Cicero 2109

: J. F.RADžiūs’ ~~
668 Wcst 18th Street . Phone Canal 6174

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

rimo. Jięthš vis dėlto nekaip 
sekėsi su lėkštomis..

Kaip išrodo, tai liks ir gra-^ 
žaus pelno nuo šio parengimo 
Lietuvių Kambario Fondui.

, — Vyras.

RADIO
Lietuvio Radio progra

ma — Vasario 16 d.
Po keturių savaičių pertrau

kos ir vėl prasidės lietuviškos 
prograipos iš Radio stoties 
W.W>S.W.<

Laikas — kiekvieną sekma
dienį nt/o 12:45 iki 1 vai. po 
pietų. ; j . ,

Programos susidės iš dainų,

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Trinet’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus 

/

“Turiu paĄėkotl už Triner’s Bitter 
Vyn<L Suvirs metų Ištiko turėjau bė
dos su nelnallmu — ką, tik valgiau 
gasal darydavos .viduriuose. Tris sa
vaites atgdl pamačiau jūsų skelbimą,, 
nusipirkau buteli, ir Kuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip fttidėjitnaš bausmės pas
merktam žmogtit Dabar, viduriai vei
kla kali) laikrodis Ir valgau ką tik 
norlti. Su pagarba, Walld.ce A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nematinio, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus ihiego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; linkite re
guliariai, pilną Šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
• OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago
, ■ - >........... c', i i * ——

ŠIOS SAVAITĖS

Extra Bargenai
SKALBIMUI 

MAŠINA " 
ir PROSINIMUI 

LENTA

ROOSEVELT 
FURNITUREI

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

orkestras
muzikos ir įvairių pranešimų.

Jono Vainausko 
visus linksmins, o P. Dargis 
skelbs įvąiHus pranešimus.

Plačiau apie L. Radio prog. 
pranešime kitame “PittsbUrgh’o 
Naujienų” nume'tyje.

— Iki.

PARENGIMAI
Lietuvių Draugijų 

parengimai
N. S. Pittsburgh. — Pitts

burgho -ir apylinkės Draugijų 
Sąryšis rengia linksmą balių 
vasario 15 d. Liberty svetai-

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miestb ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

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

Tel. Boulevard 1310.

pairai sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namais 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephdn*: Reoublic 9723

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 Np„ Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 LoWe Avė. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Te).: — Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIĖTUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos, pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
‘ Ištaiso.

Ofisas ir Akipių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nędėliomis nuo 16 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai, ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 Wėst MadisoH Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Narni telefoną® Brun«wick 0597

/ 1 »

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36 
Nędėliomis pagal sutarti.

nė j, 1822 Reedsdale S t.
Įžanga tik 25 centai asme

niui.
—O—

DUQUfiSNE, Pa. — SLA. 
172 kuopa rengia linksmą ba
lių šį šeštadienį, vasario 15 d., 
Lietuvių Klubo svetainėj, 156 
Milford St. SLA. narių parei
ga paremti šį parengimą.

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

Tel. Keriwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

„ 3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia A venos

* Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 no pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomia.

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.

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

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

Į

Dr. Tu Dundulis 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd, St.
Res.

6000 So. Campbeli Avė.

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

Dr S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI :
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISĄŠ

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 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai, Nedil, nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24011

Ofiso Tel. Dorchester 5194 .
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligU.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais -10—12 
dfan*. .——J
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(korespondencijos
GrandRapids, Mich

Kandidatuoja ir gana
Prieš SLA Pildomosios Ta

rybos nominacijas, kuomet 
SLA. Vakarų Komitetas nu
statė sąrašą į P. T. gana iš 
pažangių žmonių, tai atrodo, 
kad pažangiemsiems žmonėms 
nebuvo reikalo svyruoti ir ie
škoti geresnių kandidatų. Bet 
ar taip išėjo? štai kad ir SLA 
60 kuopoj susirinkime, ku
riame įvyko P. T. nominaiijos, 
vienas narys, pasižymėjęs sa
vo užsispyrimų, kitų narių ig
noravimu ir įžeidimu, žut-buf 
sumanė pravaryti kandidatu į 
Centro sekretorius W. J. Mo
risą. Nors buvo ant vietos pa
stebėta, kad Morrisui neapsi
moka kandidatuoti, nes jis 
visvien nepraeis, bet ar tu už
sispyrėlį gali įtikinti. Na ir 18 
balsų lame susirinkime buvo 
paduota už Morisą. Bet ka
dangi tai buvo nominacijos, 
tad didelio į tai dėmesio nie
kas nekreipė. Mat, buvo ma
noma, jog Moris visgi bus 
džentclmonas ir atsisakys, kad 
antrais rinkimais jo vardas 
butų įtrauktas į balotą. Bet 
kas tau,—šiomis dienomis Mo
ris gauna iš Viniko laišką, 
kuriame reikalauja arba ge
riau sakant, prašo, kad Moris 
kandidatuotų. Gavę tokį laiš
ką nei Moris, nei jo “vajaus 
manadžeris” nepasišaukė pa
sitarimui tų žmonių, kurie nu
mato Moris kandidatūros ken
ksmingumą. Pasitaręs su sa
vo manadžerium, jis nutarė 
“runyti” trečiuoju kandidatu 
į sekretorius.

Netikėjau, kada man kiti 
sake, jog Moris kandidatuoja. 
Todėl jo paties paklausiau, jr 
jis pasakė, kad taip. Tada tik
rai nustebau, kad skaitantis 
save pažangiu žmogumi ir 
daug 1 dirbąs organizacijoje, 
taip negarbingai elgiasi. Juk 
tuo budu jis viešai eina į pa
galbą fašistuojančių tautiečių 
Sargybos Bokštui. Juk tiek 
Moris, tiek jo manadžeris ga
na gerai žino, kad nėra vilties 
laimėti rinkimus. Moris non)i- 
nacijose iš viso gavo tik 26 
balsus. Kiti, kurie gavo daug 
daugiau už jį, atsisakė kandi
datuoti. Ir jei kam Moriso 
kandidatūra bus naudinga, 
tai tik sargybininkams. O tai 
todėl, kad bus atitraukta šiek 
tiek balsų nuo Jurgeliutės. Na 
o tai reiškia, kad Moris su sa
vo manadžerium viešai fašis- 
tuojantiems tautiečiams nuė
jo į talką.

Tūli Moris rėmėjai sako, 
kad čia esą nieko* nėra,—iš- 
sigarsins kitiems rinkimams. 
Mano supratimu, tai prastas 
rekordas. Žmogus, norėdamas 
išsigarsinti gali surasti tokių 
būdų, kurie niekam nekenkia. 
Pavyzdžiui, pasidarbuoti kad 
ir to pat SLA gerovei. Tada 
nereikės pačiam garsintis—iš
garsins kiti.

Aš čia nenoriu per daug pa
smerkti Morisą, — gal jis ir 
nėra tiek kaltas, kiek jo užsi
spyrėlis manadžeris. Ir apie

jie rems SLA Vakarų Komite
to nustatytą sąrašą.

—S. Naudžius.

Waukegan, III.
■ { ----------- &

Mirė p-lė M. Deckshot. — 
Iš SLA 262 kuopos veiklos

Sausio 31 d. J. ir B. Deck- 
shot namus aplankė nelaukta 
mirtis: netikėtai mirė jų duk
relė Morta, sulaukus vos 21 
metų amžiaus. Kadangi' ji buvo 
slaugė, tai ir jos grabą laido
jant nešė slaugės.

Palaidota ji liko vasario 3 d., 
2 vai. po pietų, Nbrth Shore 
kapinėse. JJors tai buvo darbo 
diena, bet susirinko jos palydė
ti į amžiną kelionę apie 70 au
tomobilių.

Reiškiu gilią užuojautą jos 
tėvams ir broliui.

Vasario 2 d. įvyko SLA 262 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 
kuriame buvo išduotas rapor
tas iš 10-to apskrities suvažia
vimo. 'Į f

Apskrities suvažiavimas įvy
kęs sausio 26 d. Kenosha, Wis. 
Ten buvę nutarta, kad kitas 
apskrities suvažiavimas turė
siąs įvykti Waukegane.

Kuopa nutarė naujiems na
riams z padaryti lengvatų. Bū
tent nauji nariai į kuopą bus 
priimami už pusę įstojimo mo
kesčio. Be to, kuopa apmokės 
ir daktaro išlaidas. Vadinasi, 
už naujo nario iŠegzaminavimą.

Nutarė taip pat surengti su-, 
sipažinimo balių, kuris įvyks 
vasario 22 d. Liuosybės svetai
nėje, 8th ir Adams. Nepamirš
kite dienos ir vietos. —J. M.

Gary, Ind.

Lietuvių Demokratų z Lyga 
minės Lietuvos nepriklau
somybę.

I

Šią žiemą turėjome gražių 
parengimų, bet tuo pasitenkin 
ti nemanome. Tur būt, šauniau
sias parengimas įvyks vasario 
16 d. Kadangi prieš aštuonioli- 
ką metų tą dieną buvo paskelb
ta Lietuvos nepriklausomybė, 
tai Lietuvių Demokratų Lyga 
ir nutarė tinkamai tą sukaktį 
paminėti.

Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimui programa sudary
ta labai įvairi ir įdomi.

Beje, bus pravartu kelis žo
džius tarti apie Lietuvių Demo
kratų Lygą. Pirmiausia pažy
mėsiu tai, kad lygai priklauso 
9 lietuvių pašalpinės draugijos 
ir 2 pašalpos klubai. Tokiu bu
du lyga yra vietos lietuvių cen
tras. Lygai gali priklausyti' 
kiekvienas laisvo ir demokratiš
ko nusistatymo lietuvis.

Lygos vąldybą šiais metais 
sudaro šie asmenys: pirm. J. 
A. Grakey, vice-pirm. B. G. 
Pazere, rašt. Joe, Pasko, ižd. J. 
Adomaitis, maršalkas Aukakal- 
nienė bei Justinas Dubonas ir 
koresp. Alex Finikis.

Šia proga dar pridursiu, kad

visą tą reikalą aš tiek rašau 
tik todėl, kad lietuvių visuo
menė pamatytų, jog SLA 60 
kuopoj nevisi nariai nori eiti 
fašistuojantienas tautiečiams į 
pagalbą per šiuos rinkimus. 
Jeigu SLA 60 kuopa mokėjo 
visus fašistuojančių tautiečių 
pasimojimus atmušti ir, kuo
met buvo suspenduota, mokė
jo iš tų bėdų išsiristi ir palai
kyti savo gerą vardą pažan
gių jįj žmonių akyse, tai ir da
bartiniais rinkimais į P. T. ne
siduos savo vardo suteršti 
vien tik dėl vieno ar dviejų 
narių užsispyrimo. A$ ma
nau, kad ne tik musų kuopos, 
bet ir kitų kuopų- nariai 4ie- 
numes savo balso ant kandi
dato, kuris jokiu budu šiais 
rinkimais negali praeiti. Taip,

ŠALČIAI? KUR?

CHICAGO. — Šitos panelės, matyt, negirdėjo apie tokius 
dalykus kaip šalčius, speigą, sniegą, kurie dabar vargina chi- 
cagiečius. Lake Shore Athletic Clube jos sau maudosi ir tyčio
jasi iš “lopšių”, kurie dreba'susivynioję į storus paltus.

dar ir dabar yra kunigaikščio 
Karolio Vladislavo Radvilos 
1778 metais išduotas rekomen
dacinis laiškas čigonui > Jonui 
Marcinkevičiui, šiuo savo laiš 
ku kunigaikštis Radvila prane
ša, kad visus Miro miestelio 
sėslius čigonus jis ima savo 
globon, jiems vyresniuoju skir
iamas jau1 minėtą Joną Mar
cinkevičių. Radvila dar įsake 
savo valdiniams gerai elgtis su 
Šiais čigonais, leisti jiems lais- 
vai varyti prekybą Radvilų 
miestų turguose ir laisvai ke
liauti įvairiais, Radvilų žemėje 
esančiais keliais. Tuo pačiu či 
gonų' vyresniajam Marcinkeyi- 
čiiri buvo duota teisė bausti 
savo valdinius.

Nenuostabu, kad Jonas Mar 
cinkevičius, būdamas visų či
gonų vadu, pasidarė labai tur
tingas. Ypač ištaigingai jis 
vykdavo į turgus. Jo vežimo 
priešaky jodavo dešimt raitų 
čigonų. Jie, mušdami lazdelė
mis į. tam" tikrus katilus, pra
nešdavo apie savo vyresniojo 
atvažiavimą. Netoli jų jodavo 
pats Marcinkevičius gražiai pa
puoštu arkliu. Jį sekdavo dar 
7 jauni čigonai. Kiek toliau.

pačiu metu kaip ir Marcinke
vičius, buvo Znamarauskas. Kai 
jis pasiekė šią aukštą vietą, 
labai pralobo, tapo žiaurus ir 
išdidus. Negalėdami pakęsti jo 
žiaurumo, čigonai sukilo prieš 
savo vadą, nurengė ir nuogą 
įkišo į maišą. Aplink jį susto
ję, čigonai Znamarauskui įkrė
tė 100 botagų. Po to jis buvęs 
daug kuklesnis ir sumanes
nis. '

žlugus Lietuvos valstybei, 
dingo ir čigonų globa. Nusto
ję savo .vadų, daug čigonų iš| 
Lietuvos išsikėlė į Rusiją ir 
Besarabiją. Pagal 1923 m. Lie
tuvos gyventojų surašymą, vi
soje Lietuvoje buvo rasti tik 
284 čigonai. Tačiau manoma, 
kad jų yra apie T500, bet dėl* 
įyairių priežaščių surašymo 
metu jie buvo nesurasti. Lie

tuvoje dabar jie yra pilnatei
siai piliečiai, turi pasus, be! 
dažniausia dar nesėslųs gyven
tojai. čigonai verčiasi arklių 
mainikavimu ir barimu, žymus 
nuolatinėmis vagystėmis.

Tsb.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

QU1CKLY

. TIREft *

Varš

lyga siekiasi tarp vietos lietuvių 
skleisti laisvę ir demokratišką 
apšvietą. —J. A. G. ,

*' .............<r1 1 ------ i

Paminėkime Lietuvos Nepri7 
klausomybės Sukaktuves 
“Naujienų” Metiniame 

, • Koncerte >

Johnston City, III. * •
Vis dar nepajėgia ištraukti 

vandenį iš apsemtos ka
syklos. >

Iš Old Ben No. 18 kasyklos 
jau per paskutines 28 dienas 
traukiamas vanduo. Specialiais 
siurbliais per vieną tik minutę 
ištraukiama 5,000 galionų van
dens., Vadinasi, .pęy.įįęną iš už
lietos kasyklos ištraukiama 
apie 300,000’ galionų vandens. 
Apskaičiuojama, ' kad ligi šio 
laiko jau iš kasyklos ištraukta 
apie' du šimtai milijonų galionų 
vandens. O kasykla vis dėlto nė 
kiek nenusekė.

Dabar jau gręžiama trečia 
skylė. Pro skyles pilama komai 
ir “bomtinite” molis. Tuo budu 
bandoma pralaužtas spragas už
tvenkti. Bet pasekmės vis dar 
menkos. <

šachta dabar atrodo lyg koks 
Niagaros krioklys. Vanduo yra 
metamas iš kokių 100 pėdų ti
pelio. Kai šalčiai užėjo, tai vi
sur tik ledas. Susidarė savotiš
kai Įdomus vaizdas. Nemažai 
žmonių atvyksta iš kitur to 
vaizdo pasižiūrėti. Buvo ir fil- 
mininkų, kurie nutraukė krutu
mus paveikslus.
1 Franko No. 1 kasykla pradė
jo dirbti. Kitos dirba po šešias 
dienas per savaitę. Mat, dide
liems šalčiams užėjus trūksta 
anglies.

Kada ' visose kasyklose toks 
darbymetis, tai mes vaikščioja
me sau be jokio darbo. Vadina
si, praleisime geriausią progą 
vienanf kitam centui užsidirbti. 
O tai vis dėl to, kad vanduo 
užliejo kasyklą.

> J. H. Alikonis.

LIETUVOS ČIGONAI»

Bene įdomiausia ir savotiš- 
kiausia iš visų Lietuvos gyve
nančių svetimtaučių yra čigo
nų tautelė.’ Čigonai yra kilę iš 
Vakarų Indijos. Į' Lietuvą jie 
atvyko maždaug prieš 5l)0 me
tų iš Lenkijos ir Rusijos. Ta
čiau apie čigonus platesnių ži
nių randame tik 1501 metų 
metrikose, kuriose sakoma, kad 
Lietuvos-Lenkijos karalius 
Aleksandras įsakė visus čigo
nus išvaryti iš Lietuvos. Bet 
šitoks nutarimas uturėjo galios 
tik karaliaus valdomosiose že
mėse. Dįl to čigonai dažną! 
papirkinėdavo Lietuvos didi
kus. šie jiems įduodavo glo
bos .laiškus ir leisdavo laisvai 
gyventi savo žemėse.

■ it ... , '
Didikų globojami, čigonai 

ilgainiui smarkiai pąplito viso
je Lietuvoje. Po kurio laiko 
kai kurie jų^W^tę klajoklių 
gyvenimą ir įsikurdavo mies
tuose. Iš visų didikų globoju* 
šių čigonus, ypač pasižymėję 
Radvilos. Lietuvos archyvuose

dideliame, gražiai išpuoštame 
vežime, pakinkytame aštuonetu 
arklių, važiuodavo Marcinkevi
čienė. šalia jos vežimo jodavo 
kelios jaunos čigonės. Užpaka
lyje keletas arklių traukdavo 
virtuvę sU virėjais.

Kitas čigonų vyresnysis, gy
venęs Lydos apskrities, Eišiš
kės miestelyje, maždaug tuo

■

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

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

niškiau {renta 7

m)
This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK

Hidden in Velvecta’s richly mild 
Cheddar Chv-ese flavor are health- 
proteetive elemente of many fooda.

It’s wonderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
cooked diahes ... often!

> s

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVA

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CJHICAGO, ILL.

INCOMETAK 
BLANKAS 

galite išpildyti

NAUJIENOSE
) *.

1739 S. Halsted St

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST.

SANDĖLIS
; Genuine Red Ash 

Genuine White Star ■ 
Telefonas — CAL. 6681-6656
/ ■ (

3 pąk, 1 9C
. sv. kehai 210
2% sv. pak. 250

MAISTO IŠPARDAVIMAS! 
pas “MIDWEST STORES” 

SPECIALSl PENKTAD IR ŠEŠTA D., VASARIŲ-FEB. 14 ir 15 

CUKRUS jžafe. 5 26c
“TODDY” FOOD DRĮNK ................... sv. kenai 210
“Baker’s” PREMIUM CHOCOLATE 3 uc. šm. 2 už 130 
NAUJA! ŠEŠIŲ. SKIRTINGŲ SKONIŲ 

“KN0X JELL” DEZORTUSA 

“Calumet” BAKING POWDER .....
“Swans Down” KeKSŲ MILTAI ....

IZ’ A 1 7 A “MIDWEST” svaro OEa1\, A V A DE LUXE ................. kenai
CHOCOLATE LO^GIES COOKIES . ....... .....  sC190

“MidNvest” SALDUS AGURKAI kvort. džiaras 250 
^Balza’s” RAUGINTI AGURKAI 12 unc. džiaras 90 
‘Midvvest” PURE POVIDLA   18 unc. džiaras 150 
‘Midwest” PURE GRAPE JAM 16 unc. džiaras 150 l. .. . ..... i ..... ....—.   ■■■........ i... ..    i,
STRING BEANS SS 3 už 25c 
“Midwest” CHILE CON CARNE .... ..........  2 kenai 190
“Midwest” CUT BEETS (Burokai) No. 2 ken. 3 už 250 
iTtTLE BOY SUGAR PĖAS .................... ... No. 1 kenai 2 už 15c
“Midvvest” BLACKBERRIES No. 2 kenai 150 
“NASH’S” MUSTARDA 8 uncijų‘džiarai 2 už'150
NAUJI KOPŪSTAI Texas .. .......  3 sv. 10c
“Sunkist” ORANŽIAI Vidut. dydžio Tuz. 170
VIRIMUI OBUOLIAI Dideli U. S7T

J Wiscpnsin BRICK CREAM CHEESE s v. 210
“Economy” Bacon Sąuares Ceilo įvyn. , sv. 210 
“Drexel Farms” PAN SOUSE (Sulz) svaras 230 
“Security”. VEAL SAUSAGĖ" "............................ sv. 190
Chocolate Malted MILK CANDY BALLS 6 ūnc.' jįjį

Dideli U. S7T

ARFAI Al lAII 3 dėžutės “Cracker Jack” ir. 8 
OrkllIALIAI■ U-C' pak* “Campfire” Marshmallows*-**U

3 ken. 230
2^T17Č

t

“ROXEY” ŠUNŲ ir KAČIŲ MAISTAS
MO"PTT T /A” Aluminum Cleanser 

DVIEJŲ RUSIŲ -............
:‘Woodbury’s” VEIDO MUILAS ............... 3 šmot. 250
“PALMOLIVE MUILAS” ...„1......................4 šmot. Į9^
DYKAI! šmotas Fairy Muilo su dideliu ar 5 mažais pakeliais
GOLD DUST 5 Sži 23c 17c
“OCTAGON” CLEANSER .............    2 kenai 90
■'OCTAGON” SOAP CHIPS Spec. pasiūlymas 4 pk. 260
“SUPER SUPS”.... .................   3 pak. 260

GINGER ALE “Midvvest” SODAS O didelės
ROOT BEER, LIME O bonkos tOC
RICKEY________ pius bonkų dep.

TAUJPYKIT! Musų Pelno-Pasidalinimo Kuponus! $100 pri- 
_________ žais kas savaitę ir Dovanos DYKAI!* . ____________________________ __________

MSTAM — Dauguma "MUw.it Stoni" turi i, m.lo, ikgnui, kui jų. 
galite pirkti. gerą mėsą, paukitieną ir tt. už žemiautiat kainatl

PIRK NUO IDVVE

RIDE 
ON

coo.

COME, 
OLD BOY 

HAVE 
SOMB 

PEANUTS.

Come 
ON,

Nice COpois

HEBE*?
ijįOPPIEI

PETER ?en
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Dąilj Except Sunday by 
Iho Lithuanian New> Pub.» Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subacription Ratas:
18.OO per year in Canada
85.00 .nėr year outside oi Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Sacond Ciass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
, sekmadienius. Leidžia Naujiem Ben

drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III Telefonas Canal 8500,

RUOŠIA NAUJĄ SEIMO 
RINKIMŲ ĮSTATYMĄDULR praneša, kad “jatf pradėta ruošti naujas seimo rinkimų įstatymas”. Ar tai reiškia, kad artimoje ateityje įvyks seimo rinkimai, sunku pasakyti. . Per pastaruosius devynerius metus jau ne vieną kartą buvo paskelbta apie .seimo rinkimų įstatymo taisymą, o seimo kaip nėra, taip nėra.Ir kam reikia naujo rinkimų įstatymo? Juk buvo geras ir senasis įstatymas, kuriuo Lietuvos žmonės rinko Steigiamąjį Seimą ir tris paprastus seimus. Naujas įstatymas geresnis nebus, bet jisai gali būti blogesnis, — jeigu, pavyzdžiui, bus atimta balsavimo teisė tam tikroms piliečių rųšims arba jeigu, vietoje proporcionalės sistemos, bus įvesta daugumos sistema.žinia apie naujo rinkimų įstatymo ruošimą rodo, kad Lietuvos valdžia nori nuraminti Lietuvos žmones, kurie vis griežčiau ir griežčiau reikalauja seimo sušaukimo.

Užsakymo kalnai .
Chicagoje — paštu:

Metams--------------------- .. - 88.00
Pusei metą -_____ ________  4.00
Trims mėnesiams------------------2.00
Dviem mėnesiams '--------------- 1.50
Vienam mėnesiui...... ........... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
’ Viena kopija ,_______________ 3c

Savaitei _____:__ __________ 18ę
Menesiui ____ ______ .»___ _ 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj,
paštui

Metams —............... ...................85.00
Pusei metų--- --------- 2.75
Trims mėnesiams ...............  1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui  .75 

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ----------88.00
Pusei meti —........ 4.00
Trims mėnesiams __ .... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą
~ 1 —--- T...f* ■ ■lino žvalgyba nenorėjo paleisti jos iš savo nagų,AV komunistai, kurie stoja už “bendrą, frontą”, padės socialistams iškovoti jai laisvę?

NACIŠKA PROPAGANDAHitlerio “Gestapo” (“geheime Staatspolizei”, t. y. slaptoji valstybės policija) pradėjo suiminėti kartu katalikus ir komu-

i ! * ■ ■ ’1 ■: v. i p1" ■ ’ • • • '*nistus. Vokietijos spauda skel-1 bia, kad pastaromis dienomis buvę tokių areštų padaryta, Reino, provincijoje apie 100. iTuo būdų Vokietijos 'valdžia nori įrodyti, kad katalikai Vokietijoje veikia išvien su komunistais prieš valdžią. Bet tai bus greičiausia tik nacių propaganda. Tokio susiartinimą, kokį Hitlerio agentai nori parodyti tarpe katalikų ir komunistų Vokietijoje, kolkas dar nebuvo, ir abejotina, ar jisai kada hors įvyks.Panašiu budu stengėsi 'diskredituoti ūkininkų “streikus” Lietuvos valdžia, kuri skelbę, kad juos esą sukurstę komunistai. Sayo neapgalvota ir triukšminga taktika komunistai įgijo vardą lyg kokio “baubo” publikos akyse. Todėl kai atža- gareiviškos valdžios, nori pateisinti savo represijas prieš opoziciją, tai jos paprasta; bandę jai primesti “komunistus”. Pą priedanga “komunistų malšinimo” juk buvo ir perversmas padarytas Lietuvoje 1926. m-Taigi negalima tikėti visų, ką reakcija pasakoju, apie, komunizmo “baubus”. Seniaus teikiu pat budu publika būdavo gąsdinama “anarchizmu”.
.  .-I.... I ■■■ I ,11 I I ■ įiįiNIIĮIB .Į — .—i ■■■ ... ■■■■■■M

Lietuvos Darbininkas
(Musų specialaus korespondento)(Tęsinys)

Berną būklė

TERORAS SOVIETŲ
RUSIJOJESocialistinio Darbininkų Internacionalo biuletenis įdėjo ilgą žinią apie Rusijos socialdemokratų partijos centro komiteto nario, vardu Jieva Broido, 60 metų amžiaus moteries, kurią Rusijos “darbininkiška” valdžia jau beveik devynerius metus kankina * kalėjimuose ir ištrėmime.Ta drąsi moteris 1927 m. slaptai sugrįžo iš užsienių į SSSR (viešai įvažiuoti ji negalėjo gauti leidimo), bet ją netrukus susekė O. G. P. U. šnipai Baku mieste ir ji buvo be teismo, vien tik policijos sprendimu, nuteista trejiems metams į “Politizoliatorių”.' Išsėdėjusi paskirtą terminą tame baisiame kalėjime, ji buvo ištremta penkeriems metams į Turkestano miestą Taškentą.Pernai ji šitą bausmę atliko, bet vistiek neatgavo laisvės. Stalino policija nuteisė ją dar penkeriems metams trėmimo į Ulala miestelį, netoli Mongolijos sienos! ,Jieva Bręido yra sena socialiste, veikusi apie 40 metų Rusijos darbininkų judėjime Jau. prie caro valdžios ji buvo, kelis kartus areštuota ,ir ištremta. Jos atsiminimai iš tų laikų revoliucinio veikimo yra išleisti atskira knyga vokiečių ir franeuzų kalbomis. Tuos atsiminimus rusų kalba išleido 1928 m. ir cficialis sovietų kny

gų leidinio departamentas Ma
skvoje!O betgi tai 60 metų amžiaus, moteriai sovietų valdžia neduoda laisvės. Tačiau Stalino agentai užsieniuose skelbia, kad Soviė- tų Sąjungoje “politinių kalinių nčrą”!Del Jievos Broido paliuosavi- mo darbuojasi žymus Europos socialistai, nes ji yra Socialistinio Darbininkų Internacionalo Moterų Komiteto narys ir turi daug pažinčių Vakarų Europos socialistais. Bet iki šiol Sta-

Į dieną duodant maistą dąr- bymetes metu /vyrui moka Lt. 250, moteriai —Lt. 1.86 Čia suprantama, paimtus vidutinis visos Lietuvos žemės ūkio darbininko uždarbis, kuris įvairiose vietose ir įvairiu laikotarpiu buvo įvairus. Tai, jei skaityti iš tos minimumo pragyvenimo ; lentelės, kad vienam žmogui drabužiams ir kitiems smulkiems rekalams per vieną mėnesį reikia būtiniausių išlaidų Lt. 11, tai gautume kad viengungis bernas Lietuvoje truputuką daugiau uždirba negu ’ pragyvenimo minimumas, nes jei'berno metinę algą padalysiu! kiękvie- nam mėn., tai gausim suvirš po dvidešimts litų. Bernas pas ūkininką maistą, butą, kurą gauna, tai jam reikia tik drabužiams ir kitoms smulkioms išlaidoms. Bet jei bernas turi sayo šeimą, tuomet jo uždarbis net nesiekia būtiniausio pragyvenimo minimumo. Aišku, kad čia kalbos apie sutaupąs negali būti. Taigi berno senatvė yra neaprupinta, jis tik tos dienos pragyvenimui uždirba. :
Ligonių kasosDabar dirstelkim į miesto darbininkų uždarbiu^. Lietuvoje jau veikia draudimas nuo ligų. Visi darbininką}, išskyrus žemės "ūkio darbininkus ligonių kasose yra privalomai draudžiami. Visoje Lietuvoje, be Klaipėdos krašto tokių darbininkų yra apdrausta 70,000, d Klaipėdos krašte — 30,000. Pagal gaunamą uždarbį čia šiaip darbininkai susiskirsto. Visų apdraustų iki šimto litų per mėnesį yra 40%. Iki Lt. 150 per mėn. 10%. Iki 200—4% ir tt. Skaičius apdraustųjų rodo, kad vidutiniai imant kiekvienas darbininkąs tenka bent vienas šeimos narys. Tatai vidutiniai imant išeitų kad 40% visų darbininkų, kurie apdrausti ligonių kasose, Uždirba jnažiau nustatyto minįmu- įno, nes dviem asmenini pragyventi pats būtiniausias išlaidų minimumas skaitoma per mėnesį Lt. 104,.5 Tai tik 60% visų Lietuvos darbinįn- kų uždarbis siekia aukščiau pragyvenimo minimumo. Suprantama, kad .čia visgine išvesta (ik vidurkis. Juk ne visi darbininkai turi vieną šeimos narį, yra daug tokių, kurie turi net po kelis šeimos na

rius, žinoma, yra ir vieįigun; gių. Tai tie darbininkai, kurie turi jau tris šeimynos narius, visi uždirba žemiati būtiniausių išlaidų. Bet viena aiškų, kad Lietuvos darbininkas senatvei negali daryti jokių su- taiipų. Tokių darbininkų kurie uždirba per mėnesį virš trijų šimtų penkiasdešimties litų, bus per tris tūkstančius... Tai vidutiniai Lietuvos darbininko mėnesinį < uždarbį, reikia skaityti L(. 425—150, yięn: gungiui Jis nęsųdaro daug vargo, suktis galį, lįet tas, kuris turi šeimą, tai jau/verčią jį labai susitraukti. Ęendraį suglaudus, Lietuvos darbininkas nėra pajėgus ką nors geresnio įsigyti, gerau pavalgyti, arba sutaupąs daryti. Šitie nedideli dąrbiniįįkų uždarbiai veika neigiamai ir ukįninkp gyvenimą, nes mažiau vartoja, mažiau valgo, tai ūkininkas įr iš to mąžiaų naudos turį.
Ligoniu kasas sutvarkė 

socialdemokrataiJau kalbėjau, kad visi Lietuvos darbininkai yra privalomai ligonių kasęję apdrausti, jie kasai moka 'maždaug du su pusę proceiįtę sąvo uždarbio. , iLigonių kasa ligoję teikia slaugymo ir medicinos pilną pagalbą. Be to, ligos metų darbininko šeiniai teikiama piniginė paramą.
♦ ' . ‘ ' 1 Tš. Amerikoje tąip vadinamas socialinis draudimas yra beveik svetimas daiktas, o Europoje jau nuo senesnių ląL kų šioksai draudimas gyvuoja. Darbininkai ir tarnautojai privalomai yra apdrausti nuo ligų, neįamingų atsitikimų, nuo invalidumo ir senatvės. Lietuvoje, kol kas, darbininkai ir tarnautojai draudžiami tik nuo ligų, o valstybės tąrnau- tojai ir nuo senatvės, būtent, gauna pensiją. Lietuvoje kaįp t»k buvo įvestos ligonių kasos, tai rinkimus į jų tarybas beveik visoje Lietuvoje laimėjo socialdemokratai, taigi jiems teko |os ligonių kasos orgąnįr žuoli. Bet kaip kur tarybosę buvo ir vienas kitas išrinktas komuųistas. Komunistai kasų tarybų susįrinkiniubse elgiasi labai drastiškai r daug varė demagogijos visai su nieku nesiskaitydami. Savo pranešimus Kaune darydavo beveik išimtinai rusų kalba, šiokia tvarka labai nepatiko tautininkų vyriausybei ir ji ligonių kasų tarybas paleido ir vietoj1

jų paskyrė komisarus. Vėliau padarė lyg ir rinkimus, bet kandidatus į tarybas Vidaus reikalų ministerija tvirtino Suprantama, kad prie tokios rinkimų tvarkos soęialdepio- krutai negalėjo dalyvauti, o jei ir kur mėgino, tai jų pastatyti kandidatai buvo panaikinti. Taigi dabar ligonių kasas tvarko pati vidaus reikalų ministerija per jos pačios sudarytus f valdomuosius ir tvarkomuosius organus. Nenuostabu, kad prie tokių 'aplinkybių. Lietuvoje ligonių kasos darbininkų masėse neturi gero vardo, s Visos i Lietuvoj ligąnių kasų metinės pajamos —išleido Lt. 9,000,000. Tautų sąjungoje Ženevoje veikia taip vadinamas darbo biuras ir eįnant visų valstybių dalyvaujančių tautų sąjungoje bendru susitarimu, taip Wa- shingtono konvencija, visi darbininkai turi bu- ti pilnų socialiniu draudimu aprūpinti ir socialinio draudimo institucijos turi naudotis savivaldybių teisėmis. Jų valdomieji organai turi būti renkami, bet tų rinkimų tvarka aiškiai nenustatyta, tai dėlto1 Lietuvoje tų rinkimų įvesta savotiška tvarka. Bet dar Lietuva nėra įvedusi draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir invalidumo, kas pagal Washingtono kon venci- ją privalų padaryti ir darbo biure reikalinga registruoti. Laukiama, kad ateinančiais metąifc prųįėą 'veikti ir Lįętu- voję nuo nelaimingų atsitikimų draudimas.I ligonių kasas, kiek moka darbininkai, tokius pat įnašus turi daryti ir darbdaviai, o nuo nelaimingų atsitikimų draudimo mokesčius moka tik darbdaviai. SSSR darbininkai drųudimo mokesčio nemoka, bęt juk tepais veikia valstybinis kapitalas, tai iš esmės jokio skirtuftib? čia nėra.' Vis- viena nustatant ♦ darbininkui atlyginimą turima galvoje ir tas išlaidas, kurios reikalingos padaryti socialiniam draudimu ■' • .
Parbįi|inHų atstovybeSocialinis draudimas ar viename, ar kitame pavidale veikia dabar viSos Europos valstybėse, tik Albaniją iki šiol jokio darbininkų draudimo neturi. Taigi kalbaht ąpię Lietuvos darbininkų uždarbius, dar tenka turėti galvoje jų išlaidas į ligonių kasas, bet drauge nereikia bešalumo dėliai pamiršti, kad jie ligoje yra aprūpinti iį* jau čia išlaidų neturi. Ar gerai, ar blogai aprūpinti, tai jau čia kitas klau- simąs.Lietuvoje savo laiku buvo stiprios darbininkų profesinės sąjungos, kurios turėjo keletą dešimčių tūkstančių narių. Jos jau keletas metų kaip uždarytos ir dabar darbininkai neturi jokių savų organizacijų ir negalį turėti. Bėję, veikia tariamoji darbininkų atstovybė, . kuriai darbininkų masėj visai nepritaria, šiaip jau sąmoningų darbininkų, seniau buvusiu organizuotų, ši “garbinga” 'įstaiga boikotuo-' j ama. Dabar nuo Nauj ų Motų pradeda veikti taip vadinami darbininkų Rumai. Jų likimas dar neišspręstas, tai yra darbininkai dar netarė savo žodžio, nes nėra žinoma, kaip į juos bus sudaryti rinkimai. Darbiųinkų rūmų išlaikymui lėšos bus įmanįos iš darbininkų atlyginimo. Aišku, nesant darbininkų organizacijoms ir rinkimai į darbiiinkų rumus, jei jie ir butų bent kiek demokratiniai sutvarkyti, vis dėlto bus sunkoki.Tai šipkia/atrodo Lietuvos darbininkų būklė, čia ji atpasakota tiį< bendrais bruožais, nesigilinant į visokias smulkmenas. •Kitą kart pakalbėsime apie kitus Lietuvos * darbo žmones.. Reikia gi pažinti Lietuvą!

< — Korės p.

IŠ MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivada

Jono Žičkaus Kelionė Į Dangų
■. . ■ ■ - I ' ■■ * • • * • v

■..................................................... ' ------------------------ i-----------------------------—. ...................................................................................... J..—-----------------(Žiur. “N?’ sąusio įO d.) x(Ilgai, vargęs, kol pąsiekė tikrąjį dangų, Jonas Žičku? pirmiausiai pasirėdė angelo sparnais, aureolę, ir pasiėmęs kankles ir giesmių knygą, atsisėdo ant debesio Dievui šlor vę giedoti. Temokėjo tik vieną giesmę ir tą be paliovos traukė kelias valandas. ' ŽiČkalis kūįmynųL nusibodo klausytis ir jis sako ar Žitkus negalėtų išmokti kitą. Žičkus jam atsako:)—Jau turbūt pagalėsiu, ba motė ir taip privargo kol man tą vieną į galvą įkalė.—Ta? meliodija ir pąčiam, kaip matyt, smarkiai nusibos. Vieiią giesmę amžių amžiams tai biskį mažą.—Žinai, nekįtąip mįsliju ir aš pats, bet ką-gi darysi? Man jau dabar pusėtinai^ įsi- priklijo.Senis nutyli,' bet paskum vėl sako—-—Pasakyk, žičkau, teisybę, ar džiaugiąs atėjęs dangun? ‘ —WeM? brolau, pasakysiu teisybę. Kaip buvau da ^yvas, tai mislijau, kad dangaus gerybės bus biskį kitokios. Dabar, et, niekai. t—Ką sakai, Žičkau, gana jau šiandien prisigiedojai? Einam -atgal?—Drožiam.* Niekada kaip gyvas nenorėjau taip, drožti iš vietos kaip dabar.Pasileidom atgal. Milionai žmonių ėjo debesų linkui. Visi kad jau linksmi, kad smagus : bet tuom pačiu sykiu milionąi ėjo atgal, ir turiu pasakyti, kad visi buvo nosis kažko pakabinę, ir smutni. Lukterejom Jų naujų atėjūnų ir kaip ani atėjo, tai- pasiprašėm, kad jie musų daiktus minutei palaikytų. Kaip mat visko nusikratėnį. Mus apėmė pasiutiškas Jinksmumas, kai} anuos apmovėme, ir švilpaudami ėjom į priekį. (Net iiusidyvijau kai pąma- sįoviiįėjantį: rj. m, ;Juozą Petkų, su kuriuo anais savaitę laiką. Gąl įl&6ar laikais bįęiuliayaū. Aus įnirę pranti kodėl tie debesiai taip
■ j ak/'* ’ • • * • 'i i • • Y —. -v O’ __ 5 i __ J “ 1 ,1 1

čiau šalę kelio
daug metų prięš mane.kau, ——Nugi, Petkau, brolau, ką

gi čia darai? Maniau, kad pats pekloj bedegąs.Ans irgi kad jau -apsidžiaugs, tai kaip žmogaus nematęs per kelerius metus. Jo klausiu,——Pasakyk, Petkau. Pats jau turbut susipažinęs su dangum. Pasakyk, ar mes visada tik ant debesų sėdčsiin ir giedosim? Ar čia negalima ką kitą daryti?Petkus atsako:—Pasakysiu,. Žičkau. Pats i irgi paklydęs kaip ir visi kitį žmonės, ką ateina Dievo karalystėn. Žinai, šitaip, ve, yra. Šventas Raštas ką sako tai negalima imti už gryną' pinigą. Ten tik rašo apie visokius palyginimus, ale hereik manyti, kad taip kaip palyginimai sako, tai taip iki zet ir yra. Visai ne. Reikia pamis- lyti ir suprasti ką tie palyginimai reiškia. Bet daug žmonių visąi nemislija, ir jeigu Šventas Raštas — tikras Dievo ządis, taip sako, ' tai jau viskam ir reik tikėti. Už tai, kaip tie žmonejiai atein į daųgų, tai jie tuoj pirmiausiai sako; duok jiems kankles, duok jiems sparnus, ir jie eis atsisės ant debesio ir giedos O kad tie žmoneliai nieko blo- go neniislija ir jeigu prašo, tai čia danguj ir duoda, čia nieką niekam neatsako, jei viskas išeina ant gero. Pasiėmę kankles ir užsimovę ant galvų aureoles, tie nauji atėjimai nuskuba, giedoti. Bet kai visokiais x balsais parėkauna, parėkauna, tai į vieną’ dieną jiems taip nusipriklija, kad daugiau ant debesų jų ir nematysi. Jiems nereikia nei sakyti, patys kaip mat supranta, kaęl ne visai taip turėtų būti danguj, kaip jie mane. Žinai, pakliuvęs į dangų, kur visi, nemokėdami nei vienos giesmės gerai sugiedoti, tik šūkautu ir rėkautų visokiais bąlsais, tai sveikas žmogus ligą gąutnįn, sudurnavotum į• su-

Ąsočiai prisigiedoti ir kankles pribirbinti ir nealasytų po ausim kitiems žmonėms, kurie •randasi danguj. Tas išeina ir kitiems. Se- gyventojams o tie kiti pa- pamato, kad tik prikla da
tiems gerai, ir niems dangaus ausų nedrasko, giedoja, ir kai niekas neišeina rosi, tai ir pasiliauja. Paskui tai ir nepamislija apie giedojimą.Žičkau, atsimink štai ką,— pasakojo man toliau Petkus. Danguj tiek laimes ir viso ko, kiek tik širdis geidžia; ale danguj visi dirba. Dirba daugiau . ne kaip jie dirbo ant žemęs. Po pirmos dienos danguj nerasi nei vieno, kuris j tinginiautų ir lėbautų. Psal- ūi'mių giedojimas ir palmių mo- sikavimas per amžių amžius puikiai atsižiūri, kai apie tai girdi iš sakyklos, bet jau prastesnio budo laiką praleisti niekas negalėtų sumislyti. Jeigu jau taip butų, kaip kunL gas kad sako, kad tik tereikės čia Dievui visokias meliodijas išvedžioti ir sau lėbauti, tai laimės ir gerybių dangus tuoj išvirstų į rėkaujančių puspročių dangų. Juk supranti ką aš noriu pasakyti? Amžinas Atilsis iš sakyklos taipgi puikiai skamba, ar ne? Gerai, tik pabandyk ir tuoj, pamatysi, kad nežinosi nei kur dėtis iš nuobodulio. Tik painislyk, Žič- kaų. Pats esi žmogus, kuris visą gyvenimą bėginėjai, dirbai, pūldinėjai. Ar, manau galėtum atėjęs dangun* per amžius sau sėdėti rankas sudėjęs ir žiopsoti nieko neveikdamas. Pats kaip mat iš proto išsikraustytumei jei kas daro. f mislyti, tąi nusprendžiu, kad dangus tai paskutinė* vieta pasilsiui. Ir nemisliju, kad įlystu, ba jau pluoštą metų čia praleidęs!” T / ’ (Bus daugiau)

nebūtųŽinai, kaip imu

Fąmįnekime Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktuves 

“Naujienų” Metiniame 
Koncerte

Sa- toli į šoną? Tai todėl, kad visi, kurie užsidegę giedoti ir striunas tampyti, galėtų iki
_ _______ >'"'1 ."

jdėikaįąirkiU “NAUJIENAS 
ant Dile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa- 
tarųauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jusy pato
gumo delaL

TUščIOS PASTANGOS
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NAUJIENOS, Chicago, III,

paveiksle
LAIPSNIS PIRMAS REIKIA 1,100 BALSŲ Aleksui Rat

šiomis dienomis

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

SINKUS

Dvi

MOCKUS
MRS. D. ŽUKAS

120 balsu 80 balsu

nariai
Jau šalčiai praėjo

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Susipažinimo Vaišės

zmo

1739 South Halsted Street,

NAUJIENŲ” Metinis Koncęr 
itas Sekmadienį, Vasario 16.

Naujienas” 
gausite jas

Naujienų 
Koncertas

Seno Petro Biznis 
“Naujienų” Koųteste

4500 South
Rockwell St

Chicago.

SKIRMONTAS 
15723 Lathrop 
Avė. Harvey, III 

160 balsu

MRS. E. 
iNORGAILIENE 

4454 South 
.Richmond St.

Chicago, III.
80 balsu

SHOLTEMAN 
6456 South

Maplewood Avė 
ProRoect 1695 

Chicago. 
160 balsu

Kontestanto A. L 
Skirmonto Žodis

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speeialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. '

Pranešimas SLA. 226 
Kuopos nariams

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles , 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės *
Pasveikinimai, etc.

J. MAČIULIS
906 Prescott St. 

Waukegąn, III.
600 balsų

Sekmadieni bus traukiami kuo 
pos paveikslai albumui

1739 South 
Halsted St.
Chipago, III.

335 balsų

MRS. F.. 
EDKINS'

1018 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
45 balsaU

CICERO
pp. šatkus ištiko didi nelaime, 
—piiętis pasiėmę jų septynių ii 
pusės metų
Nors ir didi tėvų širdgėla, atsi
prašymo nėra. Kas gimė, tas ir 
mirs.

Penktadienis, vas. 14, 1936

Mirė jaunutis pp 
- Šatkų sūnus

Marė ir Juo 
seni vieto* 

ir svG'1224 Herrick Av

K. MATEKONTS 
8437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III. 

Tel. Nevada 8416 
120 balsų

B. Jansaųas įstojo į biznį
Praeitą šeštadienį p. B. Jan

sonas įstojęs/ į biznį turėjo ga
na smarkų grand opening. Ge
riausių jam pasisekimų.

A. J. Lutkus rengiasi prie 
Grand Opeųįng

A. J. Lutkus, 1413 S. 49 A v. 
rengiasi vasario 15 dieną savo 
biznio atidarymo Grand Open
ing. Sako, bus ūžimo visą nak-

Iš visų kontestantų tai 
Senas Petras pasirodė dar
bščiausias. Jis kasdien į- 
temptai dirba ir pasekmės 
labai geros. Atrodo, kad se
kančią savaitę pasieks ant
rą laipsnį. Gerai darbuoja
si ir J. Mačiulis Wauke- 
gane. Jeigu jis kas savaitę 
taip didins balsų skaitlių, 
tai gali pasiekti 4 ar 5 laip-

MRS. M.
ROVAITIĘNĖ

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

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

šoks “Naujienų 
Koncerte

Su pagarbas,
Senas Petras

“Naujienų.^ Metinis Koncertas 
Sokolų Svetainėje, 2343 South 

Ęedzie avenue

Atsilankė Prog. Demokratai
Atsilankė ir progresyvių De

mokratų frakcija su Mr. H. 
Schvvarzel priešaky. Užklau
stas, kaip mano apie rinki
mus, atsakė, kad7 nėra jokios 
abejonės, jog laimės. Kol šis 
mano rašinėlis išvys pasaulį, 
rinkimai bus jau praėję; lai
mėjusieji džiaugsis pergale, o 
pralaimėjusieji rūstaus, ir vėl 
lauks kitos progos priešams 
atsimokėti. Taip buvo ir bus.

Yra malonu pažymėti, 
kad kaip tik šalčiai suma
žėjo, tai musų kontestantąi 
parodė daugiau veiklumo ir 
gali pasidžiaugti neblogais 
laimėjimais. Beveik visi se
nieji pasivarė po truputj 
augštyn, o ir keletas naujų 
jau parodė veiklumo, štai, 
H. Labanauskas iš Keno- 
shos ir St. Mockus iš Ra- 
cine, Wis., padarė gerą pra-

SENAS PETRAS 
, l

1739 S. Halsted 
Street, Chicago 

Tel. Canal 8500 
2056 balsų

P-lė Venera Gryčiutė ir Vy
tautas Beliajųs, šokėjai. Jie su 
Beįiajaus mokyklos riariaiš, da
lyvaus šį sekmadienį įvykstan
čiam “Naujienų” Metiniame 
koncerte; kuriame taipgi bus 
minimos Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktuves.

Vieningumas ir pasiryžimas 
" nugali kliūtis

Gerbiamieji Tautiečiai ir Drau 
gai Rėmėjai!

NQRTH ’SIDĘ. — Ateinantį 
sekmadienį, vasario 16 d., 2 
vai. po1 pietų, W- J- Stankūno 
studijoj> 3315 So. Halsted St., 
bus traukiami SLA. 226 kuo
pos valdybos ir narių paveik
slai.

Kuopos valdyba

LABANAUSKAS
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.

242 balsų

buvo likviduotos pereitais 
metais

talu jis buvo vięnas mažiausiu 
Chicagoj. šiandien depozitų jis 
turi apie pusseptinto milijono 
dolerių. Ąugo jis tiesiog pasa
kišku greitumu.

Kadangi tąi buyo šusipažinb 
mo, parengimas, tai prisistatė ne 
tik banko viršinįnkai, bet ir 
svečiai.

Vaišių nuotaika buvo labai 
smagi. Apie 2 vai. po pietų 
svečiai pradėjo skirstytis.

The Halsted Exchange Natio
nal Bank’as surengė vaišes 
savo kostumeriams. Dalyva
vo’ apie pusantro šimto

CICERO — šeštadienį oras 
buvo nepaprastas — siautė 
puoš. Vakare Liet. Liųosy- 
bės svetainėje turėjo įvykti pa
rengimas 
pyta, kad niekas neis 
bąi apsirikta 
vąkaro 
jaunuomenės 
kąip koks stebuklas 
biau, kad kliubas vos susikū
ręs. Reiškia, vieningumas ir 
pasiryžimas, nugali visas kliu-

šie žmonės darė biznį per Seną 
Petrą

Paul M. Smith, Palm Gardeli, 
4177 Archer Avė., sav. davė 
mėnesinį skelbimą. Tenka pa
stebėti, kad pp. Smith numato 
ąrtėjąnčius gerus laikus ir, to
dėl, jau rengiąsi paskelbėte 
“Naujienose” naujų bargenų.

Alex Pocius, 61 S. Rivei 
St., Aurora, III. gražios taver
nos savininkais.

Mrs. Balsis, 7401 S. Chica
go Avė., taip pat tavern savi
ninkė, p. Zakąs, 137 E. 107tb 
Str. bučernės įr grosernės sa- 
Yininkas. Mrs. 'Stella Shutnas 
2906 S. Union Avė., kuri už
laiko Happy Hour Tavern, da
vė mėnesinį garsinimą. Reikia 
pastebėti, kad šios aludės grand 
ąpening atidarymas įvyks vasa
rio 15 ir 16 dd.

Jos. Bružas ir Nellie Meda- 
U^skięnė, kuri atidarė napją 
taverną ir kurios atidarymo 
puota įvyks irgi yasayfo 15 ii 
16 dienose, davė mėnesinį gar
sinimą.

A. Survilas, 4830 W. 15th 
str., kuris užlaiko siuvyklą, Wm. 
Krįkščiųnąs, 9227 Cottage Cot- 
tage Grovę, kuris užlaiko aludę, 
liigh Life Inn., 3416 S. Wal- 
lace st., savininkė p. Maris 
Markei, davė1 garsinimą vienam 
mėnesiui.

Anne Alekna, Westville,, III., 
pašaukė Seną Petrą į “Nau
jienas” ir davė poras naujų 
narių Chicagos Lietuvių Drau 
gijai. < ,

! Visiems čia išvardintiems Se
nas Petras taria širdingą ačiū, 

i —Senas Petras.

kurie norite būti paveiksle, at
silankykite pąs Stąnkuną ir 
nępasivėluokitę/

Paveikslai bus traukiami dėl 
knygos-albutmo, kurį leidžia Su
sivienijimas.

; Dalyvaujantiems 
reikės užsimokėti po dolerį.

■— Valdybą.

Visiems konlestantams ‘ yra 
išsiuntinėti pakvietimai daly
vauti Naujienų koncerte \ sek
madienį, vasario 16 d. Jeigu 
kuris kontcstantas dėl kokios 
nors priežasties nėra gavęs to
kio užkvietimo, tai prašau at
leisti už klaidą ir kviečiu visus 
kontcstantus dalyvauti. Kurie 
neturite įžangos bilieto, klaus
kite prie bilietų pardavimo lan
gelio.*

Po koncerto prašau visų kon- 
tcsifantų susirinkti į valgomąjį 
kambarį prie atskiro stalo, kad 
visi galėtumėm geriau susipa
žinti ir kartu pasilinksminti, 
v T. Rypkevičia,

- Kontesto Vedėjas.

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 

1030 balsų

PASKOLOS ANT NAMŲ
Privatiškų, namų savininkų apgyventi namai musų specialybė 

10 ar 15 mėty planas — 5 iki 5*/ž nuošimčių.
STOCK YARDS MORTGAGE CO.

. Kambarys 1139 Board of Trade Bldg.,
141 West Jackson Blvd.

Tel. Wabash 8680.

amžiaus - supu

Jąu mėnuo praėjo nuo pa
skelbimo “Naujienų” kontesto. 
Nors siaučia sniegą pūgos ir 
šaltis varginą visus šio didmies
čio. gyventojus, bet, ačiū jums., 
mano darbuotė “Naujienų” kon
teste vyksta gerai. Daugelis 
sutiko atnaujinti savo prenu
meratą ir dar daugiau radau 
pritarimo naujų prenuiperato* 
rių tarpe. Bet, to dar negina* 
Man reikalinga visų parama. 
Todėl, šiuo kreipiuos į jus su 
prašymu užsirašyti “Naujie
nas” šio kon tęsto metu sau ii 
savo giminėms įr draugams 
Lietuvoje ir kitose kolonijose, 
arba juos paraginti. “Naujie
nos” yra dabar žymiai nupigin
tos ir, todėl, gera proga vi
siems ta proga pasinaudoti . ‘

Be to, užrašinėj u narius ii 
Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Norintieji paremti Seno Petre 
biznį “Naujienų” konteste arba 
įstoti į Chicagos Lietuvių Drau
giją, prašau pašaukti ' telefonu 
Canal 3500 arba laišku 1739 
S. Halsted Str.

Taip dirbdami mes ne tik pa
rengsime kultūros- ir apšviętos 
darbą, kurį veda “Naujienos”, 
bei Chicagos Lietuvių Draugi 
ja, o ir v man suteiksite puikią 
progą uždirbti pirmą kontesto 
dovaną.

Iš anksto tardamas ačiū, lie-

Hal-
Ban-

19th PI.) 
savo kostume- 

banko virši-

šokiai. Buvo ma- 
Bet la- 

Apie 10 vai. 
svetainė buvo pilna 

Visa tai atrodė 
tuo la-

BURNSIDE. — 
zas Macukevičiai 
bizriįeriai, užlaiko aludę 
tainę, adresu 1’036 E. 93rd St.

Teko lankytis' jųjų įstaigo
je. Įsikalbėjus apie lietuvių vei
kimą Burnsidej, pp. Macuke
vičiai apgailestauja, kad perei
tą vasarą buvsę likviduotos dvi 
draugijos. Vieąa iš jų tai Ap- 
švietos ir Dailės Draugija, ku
ri buvus, stipri finansiškai, ii 
narių turėjusį, arti šimto. Drau
gijos pirmininkui Jurgiui Pa 
kaųšiui mirus, draugijoje pra
sidėjusios visokios intrigos ' ir 
tas privedė draugiją'prie lik 
vidacijos. .. :

Rengia “bunco”
~ Mare Mącukevičienė sako, 
draugijos likyidųojamos, lietu
viškas veikįmąs apsistoja, ne
bėr kas surengia jokių pramo
gų. Tad noęs mes surengsime 
kokį nebūt “šurum burum” pa 
įvairinimui lietuvių gyvenimo. 
Ateinantį šeštadienį, vas. 15 
d., mes rengiam bunco party. 
Tai bus naujas dalykas musų 
Ęurnšidėj. Turiu, paskyrusi 
įvairių dovanų, kurios bus duo
damos už atsižymėjimus. “O- 
kei,” sakau, “tai ir aš atsilan
kysiu, gal ką laimėsiu.”

Svetis.

Vakar Gold’s restorane 
W. Roosevelt Road) The 
sted Exchange National 
k’as (Halsted St 
surengė vaišes 
riams. Dalyvavo 
ninkai ir įvairių įmonių bei į- 
stąigų atstovai, kurie su tuo 
banku daro biznį.
. Tai vyriausiai buvo susipa
žinimo vaišės. Kostumeriai tu
rėjo progos susipažinti su dau
gumu direktorių ir viršininkų, 
kurie taip sėkmingai banko 
reikalus veda.

Užkandžių metu p. C. F. 
Ku’ehnle, banko prezidentas, 
trumpai papasakojo apie banko 
augimą. Bankas susikūrė tik 
prieš kelis metus. Savo kapi-

Apgailestauja, kad 
Burnsidėje Nykstan
čios Lietuvių Orga

nizacijos

GRAND OPENING
HAPPY HOUR TAVERN

•. Įvyksta

Vasario, 15 ir 16 d., 1936 m.
Kviečiu visus draugus ir pažystamus atsilankyti i mano naujos 
alinės atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui. Grojis gera muzi
ka, linksminsimos visi per dvi dienas. Kviečia savininkė

MRS. STELLA SHURNAS
2906 So. Union Avė. Tel. Victory 7523

Tariu - širdingą ačiū tiems 
savo draugams ir rėmėjams, 
kurie per mane užsirašė dien
raštį “Naujienas 
:kui, 15736 Finęh avenue, Har
vey, kuris užsirašė “Naujie
nas” metams; ir Z. Putriman- 
tui, 15725 Finch avenue, Har
vey, III. Ji<, buvęs senas “Nau
jienų” skaitytojas ir nemažai 
prisidėjęs. prie jų platinimo 
praeityje, dabar užsirašė diepA 
raštį metams.

geidžiu visų Harvey lietuvių, 
kt/rių prenumeratos baigiasi, 
užsirašyti “Naujienas” per ma
ne. Taipgi kreipiuosi ir į tuos, 
kurie iki šiol nebuvo skaityto
jai, bet norėtų laikyaštį gauti.

Dabar yra geriausia proga 
užsiprenumeruoti “Naujienas”. 

(Kaina yra nupiginta iki $5 me
tams. Užsirąšę 
laikę šio kontesto 
per 15 menesią, reiškia, 3 me
nesius veltui- Užsirašę “Nau
jienas” turėsite geriausią drau
gą namie, nes “Naujienos” pra
neša geriausias Žinias iš viso 
pasaulio. ..

—A. L. Skirmo,nt<as,

—1 ........ ......... .............. ■ ■ .........- —... - ....... ......—....\........ —

Naujienų Vajaus Kon t estą s
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaitlius
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IR LIETUVOS

SEKMADIENYJ

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Pradžia 4 valandą po. pietų

PROGRAMAS BUS DIDELIS, ĮSPŪDINGAS IR GRAŽUS. DAR TOKIO piDELIO PROGRAMO NIEKAS 
ŠĮMET NEBUVO SURENGĘS. NAUJIENŲ METINIAM KONCERTE KIEKVIENAS TURĖS DAUG, DAUG 
MALONUMO!

Dalyvaus Visi Pažangus Chicagos 
' ' ‘'ir? ? >

ir Apielinkių Miestelių Lietuviai

Tikietai 75c ir 50c

g ■ NAUJIENOS, Chicago, III. - _________ ___________________ Penktadienis, vas. 14, 1936

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIME
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■   ■■■■—■■» nmii r i i i , ,  .............    į

MUZIKOS ŽINIOS
Rašo — NORA

Daina malšina vargo pajauti
mą, suramina musu siela, 
gaivina ir kelia aukštyn... 
Dainos garsai minkština kie
čiausias širdis, ir žmonės jy 
įtakoje dalysi geresni.

Taip, daina — tai stebuklinga 
žmogui suteikta dovana, 
kuria, deja, ne visi naudo
jasi.

— Česlovas Sasnauskas.

Minėjo 20 metų mirties 
sukaktuves 
kompozitorius 
C. Sasnausko

Vasario 2 d. Lietuvos Uni
versiteto Studentų Choras ren
gė kompozitoriaus Česlovo 
Sasnausko 20 metų nuo jo 
mirties paminėjimo progra
mą, kuris susidėjo išimtinai iš 
Sasnausko kurinių. Dalyviai 
buvo minėtas choras ir Vals
tybės Operos artistai.

Amerikiečiai tankiausia pri
simena šį kompozitorių iš jo 
nemirtinos dainos “Karvelė
lis”. 

----- o-----

Lietuvaitė 
mokytoja ✓
Italijoj

Kiekviena žinia apie lietu
vių progresą įvairiose dailus 
srityse suteikia mums džiaug
smo. Šiomis dienomis suži
nota, kad Domicėlė Paulaity- 
tė dėstė muzikos ir tapybos 
pamokas vienam Neapoliu 
Mergaičių Institute Italijoj.

Manau, kad būtume malo
niai nustebinti, jeigu sužino
tume kiek ištikro randasi pro
fesionalų lietuvių įvairiose po
zicijose plačiam muzikos pa
saulyje, 

—o-----
^Amerikiečių artistų 
skaičius Metropolitan 
operoj žymiai 
didėja

Trečiadienio perstatyme o- 
peros “Aida” Metropolitan 
Operoj New York’e, Ameriko
ne dainininkė, Dusolina Gian- 
nini, pildė Aidos rolę. Pasi
rodė, kad ji jau 3f>ta Ameri
kietė dainininkė dainavusi 
Metropolitan Operoj šiam se
zone.

Turėtų būti džiuginantis 
faktas tiems Amerikiečiams 
dainininkams kurių svajonė 
yra pasiekti ir patekti šios or
ganizacijos ' sąstatan. “Here 
is hoping”, kad kitą sezoną ir 
mes lietuviai busime represen- 
tuojami Metropolitan Operos 
artistų sąstate. Ir beveik ga
lima spėti, kad tą galėtų, pa
daryti... 

----- o-----
Impresijos “Cavalleria 
Rusticana” 
pastatymo

Vilionė muzikos pasirodė 
daug tvirtesnė ne kaip baugi
nantis švilpimas šalto ir žiau
raus žiemos vėjo, kuomet pra
eitą sekmadienį Pirmyn Cho
ras statė savo pirmą operą — 
“Cavalleria Rusticana” (Mas- 
cagni) Sokol salėje, kur susi
rinko skaitmeningas būrys it 
kur džiaugsmas ir entuziaz
mas degė visuose.

Tai buvo iki šiol šio sezono 
didžiausias ir visų laukiamas 
muzikalis įvykis. Taip-gi bu
vo Pirmyn Choro pirmas mė
ginimas savo spėkų pildyme 
svetimtaučio kompozitoriaus 
operos kurinio. Nebereikalo 
buvo sudominti visi muzikos 
mylėtojai ir gražių darbų rė
mėjai. Ir musų lukesis nebu
vo apviltas.

Buvo aiškiai matyli, kad 
Kazys Steponavičius, choras ir 
artistų kolektyvas , prisiruošė, 
visu rimtumu, pirmą kartą 
prabilti operos sferose, it, kad 
jų aukščiausia pareiga buvo 
nuoširdus ir rūpestingas atsi
davimas savo darbui.

Kalbant apie atskirus šios 
operos įkUrtylojus, pirmoj vic-’

toj atsižymėjo Anelė Stepona
vičienė, įsimylėjusios ir nelai
mingos Santuzžos rolėje.

Portia .Steponavičienė nerei- 
kalauna jokių naujų pagyri
mų už jos dailę. Ji seniai tu
ri užkdriavusi ypatingą vietą 
palinkime publikos, kuri ado
ruoja jos pamatingą muzikalu
mą, gyvumo pildą tempera
mentą ir turtingą toną. Išti
soj interpretacijoj šios rolės 
įpinta jautrumas, kuris veikiai 
pasirodė esąs publikoj atjau
čiamas.

Tai buvo gerai ir techniškai 
padaryta partija, ir parodė, 
kad p. Steponavičienė studi
javo visas detales mažiausio 
klausymo, numatė visus savu
mus.

Ji visiškai užkariavo šio va
karo publiką it buvo apdova
notą gėlėmis.

Turiddu rolę, Jonas Roma
nas, vienas įžymiausių vietinių 
tenorų, dainavo muzikaliai ir 
tinkamai akcentavo visus pe
reinamus momentus, 

v

Iš jaunesniųjų dąinininkų, 
ypatingą domę į save atkrei
pė Liudas Tenzis, sunkioje ir 
aukštai dramatinių momentų 
pilnoj Alfio rolėje.. Gamtos 
apdovanotas turtinga balso 
medžiaga, tinkamai išlavintas 
jis turėtų nužengti toli dai
nos pasaulyje.

Kaip visuomet pasigerėjimo 
jausmus sužadino Ona Skeve- 
riutė — senos motinos Lucijos 
rolėje, kurią tinkamai prave
dė kaip dainavime taip ir vai
dinime.

Lolos rolėje, Aldona Grigo- 
niutė iš kart užimponavo, tiek 
savo ižiuroje ir vaidinime, 
tiek savo gražaus tembro so
prano balso dainavime, kuria
me ji su kiekvienu pasirody
mu parodo progresą. Už tai 
ji pati labai maloniai atiduo
da visą kreditą savo mokyto
jai, p. Steponavičienei.

Pirmyn didžiulis ir gerai 
skambąs choras pasirodė įdė
jęs daug ir rūpestingo darbo 
šioje operoje ir su pažymėti
nai gerais rezultatais.

Visas muzikališkas pasiseki
mas šios operos priklauso Pir
myn Choro vedėjui, Kaziui 
Steponavičiui, ir jo. nuopelnai 
yra ypatingai dideli;,

Nebūtų galima praeiti ne
pasakius, kad abelnam persta
tyme nebūtų buvę šiokių to
kių trukumų. Tačiaus imant 
domėn, kad, be nfažo išėmi
mo, šis būrys dalyvių yra tik
tai mėgėjai, pragyvertifho iŠ 
muzikos nedaro, tačiaus pa
švenčia visą savo liuoslaikį 
besimokinant, berepetuojant, 
bedalyvaujant visokiuose pa
rengimuose; kad šie visi per
statymai neturi reikalingos at
mosferos, tai yra, teatrų, sce- 
nerijų, šviesų, e te;, kurie rei- 
kalirigumai daug prisideda 
prie abelno paveikslo ir tra
dicijų, prie kurių esame pri
pratę, tai yra daug sunkaus 
taip pasekmingai pravesti pa
statymą, kad sudominti ir 
tuos kurie skeptiškiausia žiu
ri.

%

Ir sekmadienį abelnai pub
likos veiduose atspindėjo su
sidomėjimo ir pakilusio ūpo 
nuotaika — nuotaika kuri tu
rėtų būti labai maloni Pirmyn 
Chorui ir p. Steponavičiui, ir 
duotų paskątinimą jų ateities 
darbuose.

Jau 
laikas pradėti 

rengtis, 
SEKMADIENĮ 
Vasario 
16 d. į

NAUJIENOS, Chicago, III
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CiceriečiamsVasario 
16 bus nepaprasta 

diena

Naujienų 
Metinį 

Koncertų

AK Jav nusipir
kote BILIĘTUS l

I NAUJIENŲ
METINI

•jv Koncertą
K Sekmadieni

VASARIO 16 
Chicagos Šoko!

Kjkh&s Svetainėj

Prieš operų — 
Simfonijos 
dausose ;

Kaipo introdukcija ir suda
rymą tam tikros atmosferos, 
įžengiant į pastatymą operos 
“Cavalleria Rusticana” — Ka
zys Steponavičius, su savo 
grupe jaunų muzikantų susi
būrusių prie Chicagos Lietu
vių Simfonijos Orkestros, nu
vedė mus į simfonijos dausas, 
ir davė simpatingą skaitymą, 
ir pildymą visuomet. įdomios 
Oberono overtiuros, VVeber; tą 
nemirtiną Schubert’o Nepa
baigtą Simfoniją,, kuri beabe-i 
j opės buvO svarbiausiu Šios' 
programo dalies kuriniu, ir 
kurioje orkestrą davę efektin
gų momentų; imponuojančius 
rinkinius iš Saint-Saens “Ke
liones į Alergiją”; linguojantį 
valcą iš “Miegančios Gražuo
lės” baleto. Tschaikowsky ir,į 
galų gale, Pagliacci Fantazija-, 
Leoncavallo (jungnickel). Or-! 
kestra atsiliepė su gyvumu ir 
užsidegimu ir publika kelis 
kartus iššaukė jos energingą 
vedėją.

Labai gerai ir saikingai bu
vo programa sudaryta, ir to
kiu budu ir šią dalį programo 
reikia pripažinti gerai vyku
sia.

Dauguma rengiasi į “Naujie 
nų’'koncertą

CICERO - Vasario 16 die- 
na bus tiktai nepaprasta did
ina. Iš čia' rengiasi visi į 
“Naujienų” rengiamą koncer
tą, pasikląusyti gražių dainų 
ir ką gero išgirsti. Kad tai 
yra tiesa, liudija ir tas fak
tas, kad Liet. Improvemenįt 
Kliubas paėmė 10 tikietų ir, 
bematant, juos išpardavė. Iš 
Cicero važiuos kelis kartus po 
10, čia nėra jokios abejonės.

“NAUJIENŲ” Metinis Koncer
tas .Lfetuvo# Nepriklausomybės 

Dieną, Vasario 16.

, CELESTIN P., PLIOPLIS
Persiskyrė šu šiuo pasauliu 

vasario 13 d. 2 vai. po pietų 
1936 m., sulaukęs 39 metu am
žiaus; gimęs Suvalkų rėd., Vil
kaviškio apskt., Pilviškių mies
te. Amerikoj išgyveno 26 me- 
tus. . ,

Paliko dideliame nuliudime' 
moterį'Valerija ir duktetę ki
rpta. sesetį Adelę ir gimines. 
Lietuvoj — 2 seseris Bronę ir 
Anzę RačiUkaitienę ir gimines.

Prigulėjo prie Keistučio ir 
Teisybės Mylėtoju Draugijų.

Kūnas pašarvotas randasi 
4442 S. Albąny avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
vasario 17 d., 8 vai. rytb. Iš 
namų bus. atlydėtas į šventos' 
Agneškos parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 

. ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Cėlestino Plioplio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Moteris, Duktė, Sesuo, 
švdgeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotųjų direktorius S. M. Sku- 
daą, tek M.onroe 3377.......

STANISLOVAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 diena, 1:45 valanda 
po piet 1936 m., sulaukęs 47 
mėtų amžiaus, gimęs Lietuvoje 
— Raseinių apskr.

Amerikoj z išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimas 2 dukteris, Sophie ir 
Anna, 2 sūnų Kazimiera ir An
taną ir žentą M. Maximovich, 
2 marčias, Genevienę ir Bose, 
5 aliukus ir gimines.

Kūnas. pašarvotos 
5636 S. Justine St. 
Ūrospect 5083. .

Laidotuvės įvyks 
ni vasario 17 diena. 8:00 vai. 
ryta. Iš namu bus atlydėtas 
į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gas pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. ' .

Visi a. a. Stanislovo Pociaus 
giminės, draugai' ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

■ lyvauti laidotuvėse ir, suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys* siintis, 1 marčios, 
anūkai ir giminės,

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

randasi 
Telefonas

pirmadie-

rOasts” ir Taipgi 
brangiausia reikėsią mo 
už “foreąuarter” avienos.

Į I ' ' ' ............. ■■ I O... . ....................................................

Vienok, kain baisi žiema nebūtų, 
visuomenė turi būti maistu aprūpin
ta. Ta žino “Midvvest Stores” sa
vininkai ir , dėka, jų patyrimo ir mi
klumo, jie visuomet gatavi' visuome- 
nei patarnauti. , ■ ~

Visi šie krautuvininkai priklauso 
kooperatyvui, kuris turi savo nuo
savus urmo sandėlius iy, kasdien 
nors butų blogiaųsis oras, maistas 
butų pristatytas ir kiekviena krau
tuvė aprūpinta savo pirkėjams pa
tarnauti.

Ta galimybe visuomet patarnauti 
yra to priežastimi, kad “Midwest

Stores” pasidarė populiarės ir tūk
stančiai ' šeimininkių pamėgo savo 
pirkinius pirkti šiose krautuvėse. Be 
gero patarnavimo prekės yra visuo
met pardavinėjamos geriausios rūšies 
o kainos galimai žemiausios.

Kitas specialus 
išpardavimas telpa šios dienos “Nau
jienų” laidoje.
pačias prekes, kokias jus norite. Že
mos kainos tikrai sutaupys daug pi
nigu. Atsilankykite į artimiausia 
“Midwest Stores” krautuve šiandien 
ir pasinaudokite Šiomis vertybėmis.

(Apskelb.)

Midwest Stores”
Jus galite gauti tas

n e-

Visi bus “NAUJIENŲ” Meti
niame Koncerte* Bukite ir 

Jus!

Visuomet gatavi 
Patarnauti!Susirinko, ir išsiskirstė 

nieko nenutarę 
c- ‘ .

■ į............

Penktadienio vakarą Liet. 
Liuosybes svety tikrieji Demo
kratai turėjo sueigą.. Susirin
ko gana daug ir laukė ko tai.

Tą patį vakarą toj pačioj 
vietoj turėjo ir Raudonos Ro- navimo įmonių. I._ 1___

žės‘ Kliubas savo susirinkimą vr* ĮĄaį didelė ir sudėtinga ir, to 
ir nemažas narių skaičius bu- į; 
Vo atvykęs. Tačiau buvo 
daug kalbėta įvairiais reika
lais ir veik nieko nenutaria. 
Norima statytį, Gavėnios lai
ku “Blindą”. Geras tai butų 
veikalas, plačiai tuo reikalu 
yra apkalbėta Lietuvių Fede
racijos Kliubo, vienok, dar nė-' 
ra nieko gaili tino nutarta. Ne
išspręsta ir Uj> pąrengimų kĮau-l 
$imai, kuridpšYnorima sthlyli, 
vasarą. Tad, ar nęgęriair^iu- , 
tų sušaukus ' visuotiną susirin
kimą? — D.

Žiema, o ypatingai ši, pati žiau
riausioji, kokia esame kada nors 
turėję, daro įtakos į visa prekyba ir 
pramone dėlto, kad žmonių ir pre-; 
kiij transportacija yra šalčio ir snie
go sulaikoma. ,

Mes, miesto gyventojai esame ypa
tingai to paliesti, nes mes kasdien 
reikalingi to maisto, kuris turi būti, 
pristatytas iš farmu, pieniniu ir ke-

Maisto industrija 
dėl, bet koks susitrukdymas paliečiai 
mus visus. 1 - . ;

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

Collateral Paskolas.

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

Tol. Franklin 0576

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN
Kriaučių Lokalo, 269, A. C. W. of A.—mėnesinis susirinkimas, 
» Amalgamated Centro rūmuose, 333 South Ashland avė., 

7:30 vai. vakare. Bu’s jdiskusuojami svarbus klausimai. 
Valdyba.

SEKMADIENĮ
Ųietuvių Piliečių Brolybes Kliubo Amerikoje —mėnesinis su

sirinkimas — Jono Garbuzo svetainėje, 3749 South Hal-
» ■ I

sted street, 1 vai. pp. Nariai prašomi pribūti laiku, nes 
yra daug kas aptarti. Prot. rašt. W. Didžiulis.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 12-tam W!arde — mėnesinis 
susirinkimas, T vai. pp. Dollywood Inn svetainėje, 2417 
West 43rd street. Paul J. Petraitis, raštininkas.

Lietuvos Ūkininko Draugijos susirinkimas, West Side svetainė
je, 2244 West 23rd Placę, 1 vai. po pietų. Kadangi sek
madienį išpuola Lietuvos Nepriklausomybės šventė, tai 

..nariai prašomi susirinkti laiku, kad butų galima anksti 
susirinkimą užbaigti ir dalyvauti tą dieną rengiamuose 
parengimuose. J. Žukauskas, pirmininkas ir Ieva Luko
šiūtė, fin. rašt. ' ■’ .

Rekomenduoja Šeimi- 
ninkėnro; Jautienų

—r
Chicagosį nl^os jrinkbs biu

ras rekomenduoja šeiminin
kėms šiandien ir rytoj pirktis 
jautienos, ypatingai, “rob v

GERB. Naujienų skaityto- ( 
jos irs skaitytojai prašomi 
pjrkiftių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Trys Tūkstančiai Lietuviu Negali Būt 
- ’ , Klaidingi

Trys tukstrilČiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žino, kad jiems 
pašalpa ligoje; pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika
lais verta apsirūpinti.

Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso (Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Čia ligos pašiilpa trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 extra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į * Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužės (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. Įsirašyti gali
ma per DRAUGIJOS konkursantus,. narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidaras panedėliais ir ketvergais visą dieną—riuo 9 v. 
ryto iki 8:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo. ’ • v
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS, 

„&J.739 South Halsted Street (2-ros lubos)
S „i ' ................ ' .....................

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN
KANTER

Visose Alinėse 
>

Mutual Trijų
žvaigždžių
Kentucky

į

Bourbon
Ir

LietUviškoa
Degtini*

4707 So. Halsted St
Tek YARDS 0803

;':; ■ ■ ■ 1.0 ANS
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• RAŠTINĖJE

VASĄRIO 15—DaYius-Girenas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyr. (Auxiliary) Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

VASARIO 15—-“Naujos Gadynės” Choro šokiai—“Leap Year 
Valentine Shuffle”, McEnerny Hali, 4039 West Madison 
Street, 8 vai. vakare. Įžanga—25b. .

VASARIO 15, 8 PM. L.Y.S* Roselande skyrius. Pirmų metų 
sukaktuvių šokis su konfetti, adresu 10413 S. Michfean 
Avė. Gros “Leo Balchis and his Nighthawks”. Įžanga 25 
centai.

Vasario 15 — Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo — 
Maskaradinis Balius, Liberty GroVe svetainėje, 4615 S. 
Mozart street. $50 prizais.

VASARIO 16 “NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS ir Lietuvos Nepriklausomybės Su
kaktuvių Iškilmės — Chicagos Sokolų sve
tainėje, 2343 South Kedzie avenue. Pradžia 
4 vai. po pietų. Įžanga — 50 ir 75c. Pro- 

, gramas: Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius; solistės Helen Bartush, Anelė Stepo
navičienė; solistai — Stasys Rimkus ir An
tanas Kaminskas; “Birutės”, Chicagos Lie
tuvių Vyrų, “Naujos Gadynės” ir ‘Pirmyn“ 
chorai; Andy Narbutas ir J. Žukas, akordi- 
nistai; Vytauto ' Beliajaus ir A. Andrejevo 
baleto grupės. Po koncerto ir Iškilmių vai
šės ir šokiai. Orkestras — G. Stephens Re- 
velers, ir, apatinėje svetainėje tipiškas “Ma- 
hanojaus Lietuvių” Benas.
“NAUJIENOS” Visus Nuoširdžiai Kviečia 
Dalyvauti.

VASARIO 22—Upytės Draugiško Kliubo “čarterio Krikštynos’” 
Dėl platesnių informacijų reikia kreiptis adresu, 4070 So. 
Francisco avenute. '

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, 
tynos”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue.

< —25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.
VASARIO 23—-SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” 

“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 
Šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.

VASARIO 23-—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 
K. August. Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. kovo 15). *

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai) Liet. Liuosybes svetainėje. Geriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian Umversity 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted S t. Pelnas—Įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar
bara Darlys.

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Bąlius ir šo
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c.

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

I k

“Krikš- 
Įžanga

operetė, 
107 St.
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CLASSIFIEDADS
Koncerto Darbi

ninkai

nevėliaus

TIKIETV

centų

RADIO COAL

Tik aš

A.v Martišius.

Akordiono Eksper

OLO GOLDS!

yra

BE PERMAINOS

Rusų Valanda Minės 
Lietuvos Nepriklau
somybes Sukaktuves

$5.75 
6.00 
4.75

Buvęs Kongresme
nas John J. Gorman 
su adv. K. P. Gugiu

SLA. 139 Kuopa į 
“Naujienų” Koncertą

Yra 
rūmai

turi vienokį skonį

15 d.
ren

TAVERNOS
Kur Susirenka Lietuviai

Parodysime tikrai 
Atsišaukit

2532 W. 63rd St.
Hemlock 8300.

Elena Vespendraitė 
“Naujienų” Rytinia

me Programe <

PRIE] DRABUŽIŲ 
Matekonis, Jr. 
šmotelis, Jr. 
Deringis 
Jocius

Direct from the Mine.
CALL DAY OR NIGHT

KEDZIE 3882

-6410 So. Califomia Avė. 
bariu mūrinis bungalow, 
apšildomas, platus lotas.
kas moderniškai išrengta, 
$4250, 
rus.

BARTENDERIAI
Narbutas •
Galskis 
čura 
Kampikas 
Milaševičius 
Tumosa 
Gumauskas

GASPADINĖS:
M. šmoteliene
Mrs. Kungienė 
Miss šmoteliute 
Mrs. Vilienė

KASIERIAI:
Mickevičius, J 
Ambrozevičius 
Skurskis

Visi Geri Draugai Naujieniečiai 
Kasmet susitinka “Naujienų”

- Metiniame Koncerte

ir priklausė Illinois 
si Bucinei konvencijai.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PATYRUSIOS skuduru sortuoto- 
ios reikalingos. Economy Rag & 
Paper Co. 1560 N. Sheffield Avė.

RINKTINIO DERLIAUS 
TABAKAS

' ROSELAND — Eidama iš 
buto oran, ant laiptų paslydo 
ir nusilaužė koją Mrs. Gražina

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine & 

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

PRIE DURŲ:
J. Vilis 
Dulinskas 
Barniškis

PARSIDUODA Tavern su Namu 
Biznis išdirbtas, barai yra nauji, 
našlei moteriai perdaug darbo.

3427 So. Wallace St.

Penktadienis, va s. 14, 1936

Furniture & Fixturės 
i Rakandai-Įtaisai

Paminėkime Lietuvos Nepri 
klausomybės Sukaktuves 

“Naujienų” Metiniame 
Koncerte

Gal jus manote, kad visi Cigareta

Ar busite “NAUJIENŲ 
Metiniame koncerte 

Vasario 16?

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

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

Hemlock 0800

ESTABLtSHED 1760 K.
119 West 40th St„ New York City

REIKALINGAS Janitoriaus pagel- 
bininkas unijistas. D. Ūselis, 4509 
West End Avė.

REIKIA I ŠALĮ ATIDĖTI VISUS 
NEMALONUMUS •

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

Chicagiečių mėgiamas ir ži
nomas baritonas, Stasys 'Rim
kus, kuris užporyt dainuoja 
“Naujienų” Metiniame Koncer
te ir Lietuvos nepriklausomy
bės Iškilmėse, Chicagos Sokolų 
svetainėje. Tarp kitų, jis dai
nuos garsią, Vilniuje gyvenan? 
čio kompozitoriaus, Galkausko, 
dainą, “Ant Seno Kurgano”.

Išbandykite Juos su musų “Pinigus Grąžiname—'Dvigubai1 
Pasiulijimu Padarytu rūkytojams nuo Spalio 6, 1935

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

REIKALINGA mergina dirbti va
karais už baro alinėj. Turi būti 
patyrus. Prospect 6590.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI • 

Savininkai
701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

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

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite į: 
Universal Restaurant 

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

Tel. Victory 9670

Nors Andy Narbut yra jau? 
nas (bet jau rūpinasi kaip tisus 
užsiauginti), vienok 
ekspertas, kai jam į rankas pa
kliūna akordionas. Jis demon
struos savo virtuoziškus gabu
mus “Naujienų” Metiniame 
koncerte, kuri^ įvyks šį sekma
dienį, Sokol svetainėje, 2343 S. 
Kėdzie avenue.

Džiaugėsi žmonės per 21 metus, 
džiaugsis ir 22-trais

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

ROSELAND. —. S.L.A. 139 
kp. savo mėnesiniame susirin
kime, Ralmer Park Svet., Vas 
5 dieną svarstė Naujienų pa
kvietimą į metinį koncertą, 
kuris įvyks Vas, 16 d., Sokol 
Svet., ,£343 So. Ęedzie Avė.

Kuopos nariai nutarė sulig 
išgalės ? dalyvąųtLj, koncerte, 
taip-gi išreiškė j viešą padėką 
“Naujienoms” už teikiamą pa
ramą visuose musų kuopos rei
kaluose. v-

REIKALINGA 3 darbininkai ant 
farmos ir viena moteris už gaspa- 
dine. Crane Coal Co. nupirko farmą 
netoli Tautiškų kapinių. Atsišaukit 
greitai. Crane Coal Co., 5332 So. 
Long Avė., kampas Archer Avė.

Tel. Republic 8402

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidej. Atva
žiavę i Brighton Parką, nepraeikite 
pro šalį, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdieną iš 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav.
4177 Archer Avė., kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

Commimity Tavern 
Musu užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern • Pale Alus, Cigarai 
šiokiomis dienomis užkandžiai, c 

penktadieniais žuvis veltui. 
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai 
3203 So. Halsted St.

Daugelavįčiaus
Avė. Victory 4181

r Prie 
Gugi o fir- 

turės bendrą ofisą ad- 
127 N. Dearborn Street, 

yra SLA. 
ir visiems 

žinomas

sakoma, kad visi malo- 
arba nemalonumai reiš

kiasi kartu. Padėję nemalonu
mus į šalį, eisime tiktai prie 
malonumų, kuriuos musų visuo
meninis veikimas teikia mums 
šį vasario mėnesį.

Praeitą sekmadienį turėjom 
operą, kurioje dalyvavo viena 
dailės organizacija, šį sekma
dienį turėsime kitą muzikos 
šventę, tai “Naujienų” 22-trą 
metinį koncertą ir Lietuvos 
Nepriklausomybės 18 metų ap- 
vaikščiojimo šventę, kurioj da
lyvavo beveik visos musų dai
lės organizacijos.

Visi tie, kuŲe lankė “Naujie
nų” apvaikščiojimus per 21 
metus, o tokių lietuvių yra 
tūkstančiai* Chicagoje ir apie- 
linkėse, visuomet gėrėjosi šiais 
parengimais.

Apart išklausymo visuomet 
įdomių programų, susidedančių 
iš geriausių musų solistų, cho
rų, mužikų, etc., šiuose paren
gimuose visuomet žymiai pasi
reiškia ypatingai draugiškas ' 
ūpas. Nėra abejones, kad tai 
yra atspindis to gražaus, drau
giško, gero ir naudingo darbo, 
kurį “Naujienos” per visą savo 
gyvenimą pačios dirba, kitų 
darbus remia ir kitus skatina.

Visi dalyviai šių “Naujienų” 
programų, rodos lyg laikydami 
kvotimus, visuomet deda savo 
geriausias pastangas, kad išlai-

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į mano užeigą. Visados 
randasi geriąusios rūšies degtinė 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallące St.
Tel. Boulevard 3489.

Visi žeipiaų's išvardyti asme
nys yra kviečiami patarnaut 
“Naujienų” Metiniame Koncer
te, Vasario 16, 1936, Sokol Sve
tainėje, 2343 S. Kedzie Avė 
Prašome <. susirinkti 
3 valandą po pietų.

PARDAVINĖJIMUI
V. Mišeika

POPSY’S TAVERN
Musųk gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių, Plate Lunch 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame vifcus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti.

A. K. MASIULIS ; 
4171 So. Halsted St.

Jauna dainininkė, Elena 
Vespendraitė šį šeštadienį 
dainuos “Naujienų” radio va
landoje iš stoties, WCBD.

Programas pasieks klausyto
jus nuo 9:30 ryto iki 10-tos. 
Jo vedėju yra Antanas Rypke- 
yičius. Stotį WGBD randa
ma ties 1080 kilocycles nume
riu. ' , . . ,

išbandysite

Labiau-Sušvelnintus

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti į musų 
užeigą, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir. užkandžiai 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINŠKIENĖ 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

____  ___ Bar
Bruck-Wiesner Rec. Co

Incorporated 
819 W. 35th Street 

Chicago, III .

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

1519 E. 63rd St.

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room

Hąppy 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.

iš stoties WEDC — 1210 kc 
nuo 9-tos iki 10 ryto.

Rytoj vakare, > vas 
kalbomoji rusų valanda 

’gia savo koncertą ir šokius, 
salėje ties 1309 North Ashland 
avenue.

SURŪKYKITE pusę pakelio Labiau-Susvel- 
nintų Old Golds. Jeigu jųssrasite, kad jie ne

suteikia jums ypatingo malonumo, sugrąžinki! 
mums likusius pakelį cigaretus, bile kada prieš 
gegužės 1 d. 1936, ir mes prisiusime jums DVI
GUBAI tiek pinigų, kiek jus užmokėjote už 
pilną pakelį, Plūs už persiuntimą. \

-X. * ■- ■» ■». ' 1

Mes kreipiamės ypatingai į jus rūkytojai, ku
rie ieškote skirtingesnio cigareto. Jeigu Labiau* 
Sušvelninti Old Golds nebus tuo skirtingu či- 

H garėtu. ..mes atmokėsime jums dvigubai už 
jūsų pastangas juos išbandyti.

G. Gedvilienė Nuši 
laužė Koją

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs
REIKALINGA gėrimu pardavėjų 

dėl Pullman ir Roseland su daug 
pirmenybių. Atsišaukit Mutual 
Liųuor Co., 4707 So. Halsted St.

kyti tą ąugštumos poziciją, ku
rioje kiekvienas trokšta būti. Ii 
kada sekmadienio programas 
susidės iš tokių dalykų kaip:

B’rutės Chotasf
Pirmyn Choras
Lietuvių Socialijtų Choras 
Naujos Gadynės Choras ir 
jaunų Lietuvių Pulko Choras 

ir beveik visos solistų, , kurių 
talentai turi pripažinimą iš 
svetimtaučių, kaip tai ..

Helen Bartush *
Anelė Steponavičienė
Antanas Kaminskas ir
Staoys Rimkus. ;
Dar pridėjus šokėjų grupių 

iš Andrejevo ir Beliajaus mo
kyklų ir Ąndrų Narbutą ir 
Juozą Žuką su savo armonikų 
muzika, tai, rodos, bus ne tik 
vienas, bet ir daug numerių, 
kurie patenkins visų susirinku
sių skonį. • \ t

Apart to, kad “Naujienos” 
apvaikščioja savo 22 metų gy
vavimo sukaktuves, šiame • pro
grame taipgi' bhs apvaikščioja
mos kitos labai svarbios su
kaktuvės, itai yra Lietuvos Ne
priklausomybės 18 metų gyva
vimas. Ir šitose iškilmėse kiek
vienas lietuvis norės dalyvauti.

Pamatysime

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

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

Direct from the Mine. 
Call DaV or Night 

KEDZIE 3882

Buvo 2' terminus Washingtone 
kon*

Žymus aęlv. J,ohri J. Gorman 
ši'oinis dienomis prisidėj 
advokato Kazio P 
mos ir 
resu 
Adv. K. P. Gugis 
Centro iždininkas 
chicagiečiams gerai 
teisininkas.

Adv. J. J. Gorman 
dešimts melų buvo narys fir
mos, Brundage ir Gorman ir 
turi Midelį patyrimą kiekvie
noje teisių šakoje. Per du 
terminu buvo Washingtono 
kongrese kailio atstovų buto 
narys. Taipgi priklausė Illi
nois valstijos konstitucinei 
konvencijai.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuk

3251 Emerak
Pristatom i namus ir groseri 

Pašaukit.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
.1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo aaresu virš 

50 met.

Gedvilienė, 10544 Perry avė 
Buvo ligoninėje, bet dabarti
niu laiku guli namie, Dr. I 
E. Makaro priežiūroje.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

BEST SUBSTITUTE FOR POCAHONTAS
Mine Run ...............
Lump, Egg or Nut

^creenings

PATARNAUTOJOS:
Julia Kazlauskas 
Eden Kazlauskas 
Florence O’Shell
Genėvieve žemaitis z 
Katherfne Machiulis 
Helen Machiulis

Rusų Radio Valanda, trans
liuojanti kas sekmadienį /iš 
WEDC stoties, šį sekmadienį 
pašvenčia programą Lietuvos 
Nepriklausomybės , Sukaktu
vių paminėjimui.

Specialiam programų! pa
kvietė Lietuvos Konsulą Chi
cagoje, p. Antaną Kalvaitį kal
bėti ir daiiiininkė Helen Rar- 
tush išpildyti kelias lietuviš
kas dainas. Programe taip
gi dalyvaus adv. K. P. Gugis, 
kuris yra nuolatinis valandos 
dalyvis.

, Programas transliuojamas

FOX DE LUXE
Alus—5 ceritaį. Degtinė—10 

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

3318 So. Halsted St

Business Chances

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

■- Business Service

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.
' BR1DGEPORT ROOFING CO. 

3216 S. Hakted St.
Victory 4965

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui___

PRIVERSTAS PARDUOTI 
, 5 kam- 

furnace 
Viduj vis- 

Kaina 
susita-ClIBAIf AIIIBIE PALAUKITE... iki jus išbandysite šiuos

oUrftRMilmE, į LABIAU-SUŠVELNINTUS cigaretus!

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN
, ILLINOIS ANGLIS
Geriausias Pavaduotojas dėl 

z Pocahontas
Mine Run ................................ $5.75
Lump, Egg or Nut .................. 6.00
Screęnings ................................ 4.75

Tiesiog iš Kasyklų.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais

Tel. KEDZIE 3882.




