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Ispanija Vėl Valdoma 
Kairiųjų Partijų 

t ——L—
Kairiosios partijos jau sudarė kabinetą. 
Premieru liko Azana, kuris pirmiausia
rūpinsis paliuosavitnu politinių kalinių

MADRIDAS, vas. 20. —Kai- nius. Bet tai galį padaryti tik 
riosios partijos, kurios laimė* “
jo seimo rinkimus pereitą sek
madienį, vėl atsistojo priekyje 
Ispanijos valdžios, premierui 
Anuel Azana sudarius kabine
tą iš kairiųjų partijų atstovų. 
Kabinetas liko sudarytas už ke
turių valandų po to, kai prezi
dentas Zamora pavedė kabine
tą sudaryti Azanai. '

Naujasis kabinetas susideda 
iš 13 ministerių, arba trijų mi- 
nisterių daugiau, negu buvo se
najame dešiniųjų kabinete.

Premieras Azana nėra nau
jokas valdžioje, nes jis buvo 
pirmas Ispanijos respublikos 
premieras ir joje premieravo 
iki atgaleivių laimėjimo perei
tuose seimo rinkimuose.

Naujasis premieras paskelbė, 
kad pirmas jo rupesnis bus pa
liuosuoti visus politinius kalL

pats seimas. Tečiaus iki seimas 
jspčš susirinkti, jau tapo išsiun
tinėti teismams įsakymai kali
nius paliuosuoti,, kad nebūtų 
mažiausio susitrukdymo jų pa- 
liuosavime kaip tik seimas pa
skelbs visuotiną politinių kali
nių amnestiją.

O politinių kalinių Ispanija 
turi nuo 25,000 iki 30,000. Tai 
daugiausia žmonės, kurie buvo 
suimti už dalyvavimą nesėkmin
game spalių mėn., 1934 m. su? 
kilime.

Dalis vėliau suimtų kalinių, 
kurie dar laukė teismo, jau ta
po paliuosuoti Tokių paliuo- 
suotų kalinių yra apie 6,000.

Su kalinių paliUosavimu sku- 
binamąsi, nes ir patys kaliniai 
nerimsta ir jau keliuose kalė
jimuose buvo riaušių, kuriose 
užmušta 13 žmonių.
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PHILADELPHIA. Mrs. Anne 
Vogt pagimdė 15 uncijų kūdikį, 
Kuris

Dimner a la eye dropper į
g
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Kuriasi Vokietijos, 
Austrijos ir Itali-

Komisija surado ne
paprastų dalykų 

Joliet kalėjime

5 ugniagesiai žuvo 
gesindami gaisrą.
COLUMBUS, O., vas. 20. — 

Gesinant gaisrą, kuris kilo Odd 
Fellotos svetainėj, žuvo penki 
ugniagesiai. Jie žuvo su‘griuv 
vuš dviem svetainės sienom.

Gal bus įtraukta4'• lir V engi ja, 
kad pasekti prieškarinę tų 
valstybių sąjungą

FLORENCE, Italijoj, vas. 20 
—Iš autoritetingų šaltinių pa 
tirta, kad Italija, Vokietija it 
Austrija kuria trijų valstybių 
sąjungą, į kurią manoma j- 
traukti ir Vengija, taip kad su
sidarytų prieškarinė Vokietijos- 
Austro-Vengrijos ir Italijos są 
junga, nuo kurios betgi, karui 
kilus, Italija atsimtetė ir pri* 
sidėjo prie talkininkų.

Einant projektuojama sutar
timi, Vokietija ir Austrija su 
mažins tarpusavio muitus, Vo
kietija gi iš savo pusės garan 
tuos Austrijos .nepriklausomy
bę. Italija gi leis Atfstrijojė 
vystytis pan-germanizmui, bilė 
jis nesisiekš sunaikinti Aust
rijos nepriklausomybę.

Traukinys suvažinė 
jo tris žmones

JOLIET, III., vas. 20. — Gu
bernatoriaus Horner^.paskirtoji 
komisija, kuri tyrinėja padėtį 
Joliet kalėjime, iš pačių kali
nių sužinojo apie nepaprastus 
dalykus tame kalėjime. 

i

Ji sužinojo, kad tarp kalinių 
cirkuliuoja apię $15,000. Kali
niai užsiima gembleriavimu ir 
kartais ant stalo sudedama net 
po $1,500, gi sargai žiuri, kad 
laimėtojai tikrai pinigus gau
tų. Cukrus yra vagiamas iš 
virtuvės ir iš jo gaminamas 
munšainas, kuris paskui par
davinėjamas kaliniams po $1 
už paintę. Be to galima užtek
tinai gauti narkotų, jei tik ka
linys turi užtektinai pinigų^ 
Pinigas suteikia ir daugiau pri
vilegijų kalėjime. Turintieji pi
nigus gali gerau valgyti ir rė
dytis. .

Bet patys kaliniai prisipažys- 
ta, kad dabar, prie naujo kalė
jimo viršininko, padėtis žymiai 
taisosi.

Rusija atnįętėJapo 
nijos siūlomą 

komisiją
■ i, ‘

MASKVA, vas. 20. — Oficia
liai paskelbta, kad Rusija at
metė Japonijos pasiūlymą pa
skirti maišytą komisiją nusta
tyti Rusijos-Manchukuo sieną.

Rusija sako, kad tokia šieiiS 
jau pirmiau buvo nustatyta su
tartimi ir nėra prasmės ją iš 
naujo nustatinėti.

Iš savo pusės Rusija pasiū
lė, kad Japonija atšauktų vi
sus rusus baltgvardiečius, ku
riuos ji pasiuntė į Rusiją kai
po šnipus ir teroristus.
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Dar 5 Lietuvos pilie 
čiai grąžinami iš 

Rusijos
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Lietuvos Naujienos
Ruošiama gyvulinin.' 
kystės ir savosios 
pramonės paroda

Mąlunas sumalė 
žmogų

ROKIŠKIS*—Sausio 23 d. Ža- 
meto malūne į valsų ratus pa
puoli vietos malūno darbinin
kas, kuriam valcai , nutraukė 
abi kojas ir vieną ranką; ne
laimingasis tuojau mirė. Už- 
muštais buvo pasirengęs išva
žiuoti į Palestiną, bet dėl akių 
ligos laikinai gyveno Liętuvoj. 
Kilęs buvo nuo Kauno.

Sako, surastas 8 me 
tus prapuolęs 

lakūnas
Anglijos

Laikrašti-
GEORGETOWN, 

Guiana, vas. 20. - 
ninkas Herrod paskelbė sehsa-

mirė. Kūdikis (kairėj) buvo tiek j cingą žinių, kad Jungt. Valsti- 
mažas, kad jį maitino vaistų la- ' ----- T*“”1 ” —
bintoju. Gaudavo 30 lašų pieno į 
dieną.

SIEK1ASI IŠVARYTI 
IŠ LENKIJOS ŽYDUS
Atgaleiviai ir ariti-semitai pra

dėjo kl&npaniją už išvarymų
■ Lenkijos žydų-

VARŠAVA, vas. 20. — Len- 
kijos atgaleiviai:ir anti-semitai, 
kurie ikišįpl ruošė žydų pogro
mus, dabar pradėjo smarkią 
kampaniją už išvarymą iš Len
kijos visų žydų.' .

Ta kampanija pasiekė jau 
ir Lenkijos sėimą. , =■ .

• Kalbėdamas^ Lenkijos senato 
biudžeto komitetui, senatoriui 
Rostworowski pareiškė, kad 
Lenkijoj yra “perdaug žydų” ir 
ragino valdžią temti žydų1 ęmi' 
graciją. Bet dar toliau nuęjo 
kitas senatoriuj kunigaikštis 
Radvila, kuris reikalavo išvary
ti milionus Lenkijos žydų 
“ypač atsižvelgiant į skurdą 
Lenkijos valstiečių, kurie 
priversti keltis į miestelius, 
randa, kad tėn visas vietas 
užėmę žydai”. s

Kartu keliuose miestuose
vo , suruoštos demonstracijos 
prieš žydus. Zakopane prie 
bažnyčių liko sudeginti žydų 
vadų manekinai, o Lodziuje li
ko sudeginti žydų- laikraščiai. 
PoznaniaUš universitetas
uždarytas prisibijant žydų po
gromų.

70 nacionalistų partijos na
rių paskelbė ?bado streiką 
Čenstakavo kalėjime, reikalau
dami greito jų bylos nagrinėji
mo. Jie yra kaltinami už dė
liojimą bombų žydų sankrovo
se. '?• -

žydai -irgi Veikią; Rabinų 
draugija pasiuntė 360 kablegra- 
mų į didžiuosius žydų pasaulio 
centrus, kviečiančias juos mels
tis už atmetimą biliaus drau
džiančio skefsti gyvulius košer 
budu. Specialės pamaldos prieš 
tą bilių įvyko ir Lenkijos sina
gogose. Buvo ir žydų demons
tracijų. O Poznaniaus žydai 
nutarė sušilaikyti nuo mėsos 
valgymo.

yra 
bet
yra

bu

6 lakūnai žuvo oro 
avarijoje Anglijoje

LONDONAS, vas. 20. —Ang 
Ii jos pirmi žiemos naktiniai ord 
marięvrai užsibaigė labai nelai 
mingai, migloje įvykus dviems 
avarijoms, kuriose žuvo šešila 
kūnai. Del tos priežasties ma* 
nevrai liko sustabdyti.
i.-i r-

Galutinis civil. ieški
nys Lapėno ir kt.

byloje
KAUNAS.— Teko sužinoti, 

kad “Maisto” valdyba apsvars
čius Lapėno ir kt. “Maisto” 
b-vei padarytus nuostolius 
Tauragėje, Lapėnųi ir kt. tos 
bylos dalyviams civil.' ieškinį 
patiekė 812,000 lt. Šiaulių apyg. 
teismo prokuratūroje “Maisto” 
bylos kaltinamasis aktas jau 
esąs pradedamas rašyti, nes by
la kalininė, tai varoma grei
tesniu tempu. .

ROKIŠKIS. — Sausio 23 d. 
tarp Obelių ir Noreikių greita- 
ssi traukinys užlėkė ant važiuo
jančių skersai geležinkelį žmo
nių ir užmušė Borisienę (naš
lė), Morkovą ir Borisovą mir- 

' tinai sužeidė, 
buvo vedę;
daug mažų našlaičiu. Visi ne
laimingieji
jomarko ir iš pramogos—ark
lių sporto.

Pasimirė gen. Mit
chell

KAUNAS.— Mtfsų atatinka
moms įstaigoms pavykę susi
tarti su Sovietais, kad dar 5 
Lietuvos piliečiams sugrįžti Į 
Lietuvą, jų tarpe ir p-niai Kar- 
naviČienei. Dalis jau sugrįžę.

Leibowitz pasitraukė 
iš Bruno Haupt- 

manno bylos

liko

Borisai nesenai
Markovą paliko

važiavo iš Obelių

O R R Sxiha

Chicagai ir apielinkei federd- 
lio oro biuras šiai dienai pa
našauja :

Apsiniaukę, galbūt sniegas; 
didesnės permainos temperatū
roje nenumatoma.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 14**.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 
5:29.

NEW YORK, vas; 20. — 
Vakar vakare ligoninėj staigiai 
nuo širdies ligos pasimirė gen. 
William Mitchell, 57 m., laike 
karo buvo Jungt. Valstijų avia
cijos viršininkas.

Po karo jis pasidarė aštriau
sias kritikas valdžios aviacijos 
politikos ir reikalavo atskiros 
karo aviacijos ministerijos. Už 
savo griežtą kritiką jis buvo 
teisiamas karo teišiho ir, ture- v
jo iš kariuomenės pasitraukti. 
Bet jis ir po to nepaliovė savo 
kovos.

Palaidotas . bus Milwaukee, 
Mis.

NEW YORK, vas. 20.— Sa 
yo namuose pasimirė turtuolio 
Leonard Kip Rhirielander, 33 
m., kuris 12 metų atgal sukels

Italai atkirto 40,000 
ethiopų pasitrau

kimą ,
OficiaRYMAS, vas. 20.

lis pranešimai sako, kad ita
lams pasisekė padaryti pirmą 
žingsnį prie atkirtimo 40,000 
ethiopų armijos Tembien pro
vincijoj. Tai padaryta užėmus 
miestelį Gaela, ant kelio iš 'Sa’- 
kotą j Abi Adui.

Iš Tembien į pietus yra tik 
du keliai. Vienas eina per 
Amaba Aradam, kurį italai jau 
pirmiau užėmė, o kitas pėr Ga
ela. Jei ethiopai nestos mu
šiu,—© jie to negali padaryti, 
kadangi yra atkirsti nuo saifc

Japonija siunčia i 
Manchuktio d a r 

10,00 kareivių

didelį skandalą apsivesdamas, reikmenų barių,—tai jiems iiie- 
išsisikrdamas su ko kito nelieka kaip bėgti yar- 
duktere.

o Vėliau ir 
negro šoferio gingais mulų takais į Abi Adi.

Santy-TOKIO, vas. 20.
kiams su Rusija blogėjant; Ja
ponija nutarė, pasiųsti į Man- 
chukuo dar 10,000 kareivių.

KAUNAS.—Vasarą,, nuo bir
želio 27 dienos iki liepos 1 d» 
Kaune bus surengta žemes ūkio 
ir pramones paroda, žemės ūkio 
skyriuje bus atvaizduotos ne 
visos žemės ūkio šakos, o tik1 
tai gyvulininkystės srity pada
ryta pažanga, o pramonės sky
riuje nustatyta parodyti išim
tinai savąją pramonę,

Paskutinį kartą parodoje gy
vulius matėme 1930 metais.

jų lakūnas Paul R. Redfern, 
kuris prapuolė 8 metai atgal 
skrisdamas iš Georgia valsti-l 
jos į Braziliją, tapęs surastas 
tarp laukinių idėnų Anglijos 
GiUiana džiunglėse. Indėnai j j 
laiką urve ir skaito savo “diė- 
vu’, tad niekur jo neišleidžią.

pečiaus jį suradęs ir su 
kablėjęs kitas amerikietis 
[jas Art Williams. Tečiaus

jud 
lak 
sugryŽęs iš ieškojimo Williams 
sakosi nė Redferno, nė jo lėk
tuvo nesuradęs. Suradęs tik 
vieną ekspediciją, kuri džiung
lėse ieško Redferno, bet dar jo 
nesurado.. Tečiaus ir jis pri- 
pažysta, kad ir jam ne kartą 
teko girdėti indėnų pasakoji
mus, kad vienoj indėnų gentėj 
esąs baltas žmogus su* ruda 
barzda. Bet tai ir viskas. Pa
ties Herrod irgi niekad nema-

Tečiaus griežtas Herrod tvir
tinimas apie suradimą Redfer
no ir jo aiškus nurodymas kur 
lakūnas laikomas, sujudino vi
sus ir ruošiamąsi, siųsti dar ke 
lias ekspedicijas prapuolusio la
kūno ieškoti.

Gandai, kad Redfern tebėra 
gyvas ir kad jis'gyvena sulau- 
kiniaia indėnais neprieinamose 
džiunglėse eina jau kelinti me
tai. Tečiaus ikišol jie gandaiš 
ir pasilieka.

TRENTON, N. J., vas. 20.— 
Garsusis New Yorko advoka
tas Sąmuel S. Leibowitz, kuris 
vienos Washingtono moteries 
buvo pasamdytas ginti Bruno 
Haųptmann, po kelių pasikal
bėjimų su Hauptmannu, iš by
los pasitraukė.

Savo pareiškime jis davė su 
prati, jog jo įsitikinimu, Haupt- 
mann yra kaltas ir kad jis tu
rėjo pagelbininkų, kurių dabar 
nenori išduoti.

Leibowitz per duris parodė 
ir elektros kėdę, kurioj Haupt- 
mann turės mirti/< Išeidamas 
iš kalėjimo Leibowitz pareiškęs 
reporteriams, kad šankiausias 
buvęs darbas pasakyti Haupt-į 
mannui, jog jis toje kėdėje tu
rės mirti. > ,

NEW YORKO, vas. 20. — 
Elevatorių operatoriai ir kiti 
didžiųjų trobesių aptarpautojai 
pasirašė sutartį su samdyto
jais. Tuo tapo išvengta grę 
sūrio didelio streiko.

MORRIS, Ilk, vas. 20. —Tri 
jų vaikų kęrtarnas medis nu
vertė ir suardė 70 pėdų tiltą, 
kuris kainavo $4,000^

Lietuviška knyga 
spaudą leidus

KAUNAS. — Nuo 1905 iki 
1909 m. iš viso išėjo apie 2,270 
knygų ir atsišaukimų. Iš to 

o skaičiaus reikia išmesti apie 
100 knygų ir knygelių, kuriose 
apie Lietuvos reikalus buvo ra
šoma svetima kalba. 1910 m. 
tikslesnių davinių neturima.

1911 m. išleistos 455 knygos^ 
1912 m.—446, 1913 m. —444 
ir 1914 m.—359 knygos.

Nuo 1915 m. iki 1919 m. iš
ėjusias knygas bibliografijos 
insititūtas dar nespėjo suregis
truoti. Aišku, kad karo suiru
tės metu ir lietuviškoji, knyęa 
pergyveno sunkias dienas. Kny
gų spausdinimas etnografinėje 
Lieti.woję buvo visai sutrukdy
tas. Pakeles, daržinių, tvartų 
ir kitų trobesiiį sienas tuo me
tu puošė tik okupantų skelbi
mai, rašyti jau ir lietuvių kal
ba. Knygos tuo metu- buvo 
spausdinamos Amerikoje, Pet
rapilyje, Maskvoje ir Voroneže.

. . .. . ... .„.„.Į.,,

Vagišius laidoja, o 
dorų žmonių ne

Šilčiau, bet neilgam
CHICAGO.—šaltis kiek atslui 

go ir nors vis dar tebėra šali
mas, bet jau oras darosi pa
kenčiamas. X

Tečiaus oro pranašas sako, 
kad tokis atoslūgis nebus il
gas', ’hes šiaurvakariuose vėl 
formuojasi Jaugšto spaudimo 
sriovė, kuri atneš šaltį į Chi
cago. Ir jau šeštadieny galima 
tikėtis zero šalčio.

GORLOVKA, Rusijoj, vas. 18. 
—14 angliakasių, kurie per 40 
valandų išbuvo uždaryti Jak<r 
kasykloj, liko šįryt išgelbėti.
---------- :---- r

LIUDVINAVAS.—Liudvinave 
prieš kurį laiką mirė vaistinin
kas Arnastauskas, doras žmo
gus, kurį giminės panorėjo pa' 
laidoti Marijampolės kapuose, 
bet klebonas jo nepriėmė, neš 
esą jis nesilaikęs bažnytinių 
formalumų. /
“Bet neseniai Liudvinave mi

rė vagis recidivistas, kurį kle* 
bonas iškilmingai iš vakaro siv 
tiko, rytą iškilmingai palaido* 
jo. . < ’

Dabar žmonės dėl to daug 
kalba, 
tas 
vus

Kalba dar: ar ne 
ir Liudvinave įsteigti 
kapus.

Plečiasi prkeyba

me
lais-

NuoŽEM. NAUMIESTIS.
Naujų mėtų šiame miestelyje 
atidarytos 2 naujos kolonialės 
ir galanterijos prekybos, 2 odų 
ir 1 restoranas.
h. - ■■ -T

NaujieniiRadio Programai
Nepamirškite atsisukti'savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENI
kaip 9:30 vai. ryto aut WCBD. stoties

' 1080 Kilocycies, (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 Ghicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI MINĖJO
16-TĄ VASARIO

ADVOKATAI

Joseph Triner Compaay, Chicago

eiti pasidarė rieįtna

\KIIJ SPECIALISTAI

sve

LaidotuviiJį Direktoriai
KITATAUČIAI

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

Ibetojas
“nepri-

iškilmės jau bu 
Svetainė

KAIP KATALIKAI MINĖJO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTUVES

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Paaiškino apie

žymiau- 
geriausias orą- 

Kun

Rašomos Mašinėlės
■' VISOKIAS IŠDIRBYSTĖS :

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

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

Seredomis ir nedel. nasrai sutarti 
Rez. 6631 So. California • Avenue 

Telefonas RepuHir 7868

tuviams draugiškomis tauto 
mis. 1 .

siaid
Pittsburgho liėtttVihi

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

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

Tėl.Seeley 7330 
Narni telefonas Brunswick 0697

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistaipamiršo prisiminti 

Būt buvę la- 
ar tas til* 

ar ne.

TypewriTer ekchange 
3970 Archer Avė.

- Tel. Lafayette 3534
Al. Daras, lietuvis pardavėjas

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

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVĘNE
Res. 6515 So. Rockvrell St.
TelephoDA: Renublic 9728

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedil, nuo 10 iki 12
Rez. Telephotae PLAZA'2400

, Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CBTIRURGĄ8 
I *4157 ARCHER AVENUE
Į pirkinia i 0036 , -f ,
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Kitas dalykas^ jūsų Magde 
biski prisibijoį ar tik Vaišno
rius nepapildo kękį 
po geras ; jptą^ka$, girdamas 
Smetonos valdžią... Juk musų 
kunigėliai, siuntė i protesto tele
gramas Smetonai ir peikė Sme
tonos vąldžią. .

Pristatoma J^bętu, Bulevi- 
čius, kuris pasakė tikrai gerą'1 
prakalbą. Jisai papeikė musų 
kjjnigųs už angliškus pamoks
lus ;-{ lietuviškose bažnyčiose. 

’Pėikė -, katalikiškaš-liėtuVi^kds 
riidkyklaš, kurios yra lietuvių 
laikomos, nes ten lietuvių vai;

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

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

Aukos Lietuvių 
Kambariui

Minint Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves buvo pa-

* • aukų Įrengimui Lie- 
Kambario Pittsburgho 

Universitete.
Aukų surinkta $15.05.
'Tai taip Pittsburgho lietu

viai minėjo 16 vasario. K
— Reporteris.

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

i ; I. J. ZOLP •
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

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

NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

choras susirinko, tai orkestras 
pradėjo groti Amerikos < him
ną. Chorui susirinkus ant pa-, 
grindų, Vaišnorius mums pa
aiškino, kad tai esąs jungtinis 
Chdras. Ir vėl gieda Amerikos 
himną, vėl visa publika susto
ja. 'Paskui dar choras sudaina 
vęs * 'keletą dainelių pasišalino 
hUo pagrindų, o Vaišnorius pri
statinėjo kalbėtojus.

Pirmiausia pristatoma koks 
ten jaunas vyrukas, kurio pa
vardės nenugirdau. Tasai vai
kinukas pradėjo drožti spyčių 
apie ištempimą nepriklausomy
bės, apie jaunimo skerdimu, 
apie tėvynę, ir apie Dievą.

Žodžiu sakant, apie viską.

pradėta .bijotis, kad 
Mokslo Draugystės 
parengimas negalės

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republič 9600.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 WeSt 23td Place Phones Canal 2515—Ciceho 5927

Ofiso Tek -Boulevard 6913
Rez. Tel. ’Victory 2843
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80*8:30
Nedaliomis pagal sutarti

PITTSBURGH, Pa 
metais 
minėjo vasario 16 d. dviejose 
svetainėse: Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj PiftSbur- 
gho Lietuvių Draugijų atsto
vų sudarytas komitetas buvo 
surengęs Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių minėjimą, 'o 
kuniginiai vadovaujant R-K. 
Federacijos apskričiui turėjo 
atskirą parerigimą Lietuvių Pi
liečių svetainėj.

Apie Federacijos parengimą 
mUsų koresporidėntė Magdė ra
šo kitoj vietoj, tad Reporteris 
apie tai nieko nerašys.

Praeitais metais vasario 16 
d. minint Pittsburgho lietuviai 
irgi turėjo 2 parengimus tuo 
pačiu1 laiku ir toje pačioje mie
sto dalyj. šiais metais pas mus 
Pittsburghe dalykai Susitvarkė 
kiek išmintingiau. Federacijos 
parengimas buvo Lietuvių Pi
liečių svetainėj S. S. dalyj, o 
draugijų parengimas Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėj.

Piliečių ' Svetainėj programas 
buvo pradėtas apie 3 vai. po 
pietų, o Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėj 8 vai. vaka
ro^ Todėl toji Pittsburgho pu
blika, kuri mėgsta parengimūs 
lankyti, šiais metais turėjo 
progos dalyvauti abejuose pa
rengimuose.

Diena buvo gana graži, tik 
apie 5-tą valandą vakaro pra
dėjo lyti ir šalti. Todėl visi ke-

į s. C. LACHAVICZ . '
42-14 East lOŠth St. TcĮ. Pitllman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 3572

,.i A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue / Phone Boulevard 4139

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

Tel. Kenwood 6167
VALANDOS:

•nuo 9 iki 11 valandai ryto
1 / nuo 6 iki 8 valandai vakare 

ApaYt šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vdl. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: .

įlydė Park 6765 kr Central 7464

Tel. Office Wenrworth 6330 
Rez, Hvde Park 3395 , 

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

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

Misius jau apysenis žmogus, 
tačiau balsą, turi gana didelį. 
Nors ir toli sėdint jį girdėti 
nėra jokio sunkumo.

.Kunigas Misius mums gana 
gražiai papasakojo apie Lietu
vos hepriklausomybę, apie Ba
sanavičių, Kudirką, Mairionį ir 
apie kitus žymius musų tau
tos' vyrus 
tautėjimą, inteligentus ir pus
inteligenčius.
/ Bet didesnę pusę savo kal
bos pašventė aiškinimai “ver
dančio” puodo” ir ateivių iš- 
tautėjimo šioje šalyj. Kun. Mi- 
siaus nuomonė, kad ir Ameri
kos lietuviai, minėdami 16-tą 
vasario, tupi įsitaisyti tokį

Ne visi Pittsburgho lie
tuviai girdėjo radio pro- 

gramo iš Lietuvos
Pittsburgho lietuviai sužino

jo iš Pittsbiirgho Naujienų ir 
per Pittsburgho lietuvi^ radio 
progbamo, kad Pittsburgho sto
tys hėtransliuos progratno iš 
Lietuvos. Tub pačiu laiku jiėniš 
buvo patarta radio aparatus 
užsištktyti ant Clevelahdo W. 
T.A.M. Stoties. '

Tie, įkurie turėjo gerus rądio 
aparatus, gana gerai girdėjo 
programą iš Lietuvos. 6 su 
prastesniais priinituvais 1 buvo 
Sunku Clevelandą pagauti. Tur 
būt, ’oraš nekoks buvo.

Tie Pittsburgho lietuviai, Lu- 
rie neskaito Pittsburgho Nau
jienų, negirdėjo ir programo ‘iš 
Lietuvos, nes lietuviškų laik 
raščių pranešimuose buvo lai
kas Sumaišytas ir nebuvo 'pra
nešta, kad Pittsburgho stotis 
•nėtrahsliuos.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidencijų 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL

S, P. MAŽEIKA
8319 Lituanicįi Avenue Phone Yards 1188

S. S. PITTSBURGH, Pa. -- 
Vasario 16 (1. ihusų kunigėlis 
bažnyčioj per pamokslų užsa
kė, idant visi eitumėm apie 3 
vai spo pietų į Lietuvių Pilie
čių svetainę paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuves.

Tenai businčios didelės iš
kilmės, busią geri kalbėtojai, 
didėlis Jungtinis choras dainucr- 
siąs, btfsią ir kitokių visokių 
pagrąžinimų.

Tarėjus iš bažnyčios, paval
giau pietus ir sakau savo “duš- 
•kai” Pilypui, — eikiva į Pi
liečių Svetainę paminėti Lietu
vos nepriklausomybę, lnes ku
nigėlis šiandieną sakė, kad te
nai businčios didelės iškilmės. 
Norš mano Pilypas nėra labai 
rangus, bet aš jį vistiek išsi
vadinau, ir mes nutraukėm į 
Piliečių Svetainę.

Pasirodo, kad mes biski pa
sivėlinome
Vo pradėtos. Svetainė pilna 
žmonių 'ir mudviem prisiėjo lip
ti ant “viškų”. Tai aš tikrai 
ir negaliu pasakyti, ar iškil
mės buvo pradėtos katalikiškai 
su* poteriais ar be poterių. Tik 
žiuriu, kad ant pagrindų ma- 
'no geras pažįstairiaš, Fedfera- 
ėijos prezidentas J. :B. Tanike- 
vičius, kalba apie Lietuvos mi
škus, laukus, lankas, upes *ir 
apie viską kas, tik yra lietu
viška. Kad tai, žinoma, jis sa 
vo akimis yra matęs! Gaila tik, 
kad 
“krosnos cilto 
bai įdomu sužinoti 
tas dar tebėra

Tamkevičius pabaigęs kalbė
ti pristato Kastantą Vaišnorių 
•tvarkai vesti. Vaišnorius pri
ima pakvietimą, pareikšdamas, 
kad nors jisai ir neturi gabu
mų tvarkai vesti, bet Vistiek 
pakvietimą priimąs ir pasi
stengsiąs tas pareigas atlikti.

Vaišnorius pradėdamas tvar
ką vesti tuoj apznaimino, kad 
pirihiąirsia busiąs Amerikos 
himnas sugiedotas. 'Bet -kol

Physical Therapy 
•airtd Midwlfe 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 

-se ar ligoninėse, 
duodu massage 
e'lectric treat- 
rnent ir magne- 

Jtic blankets ir tt. 
Moterims ir ihel- 
ginomsi patari
mai dovanai.

Publikos nuotaika
šiftme parengime publika su 

sidėjo iš visokių pažiūrų. Ma
tėsi katalikų, ‘kointfnistų, socia
listų, tautininkų ir t.t. O vis 
dėlto Visi jautėsi kaip namie. 
Visur viešpatavo jatiki .ir drau
giška nuotaika, žinoma, šiame 
vakare buvo 'toji jsflavįnusi it 
apsišviėtus publika, kuri daž
nai lanko “Visokius gražius pa- 
Yėiigiittus.

Kelios pastabos
šiame vakare pildant muzi

kali programą buvo apsieita, 
taip sakant, saVoiiiis vietinė: 
mis meninėmis jėgomis. Nebu
vo kviesta -nieko iš toliau. Ne^ 
dalyvavo nė svetimtaučiai. 

“ F '
Praeitais metais minint va

sario 16-tą buvo pakviesta uk
rainiečių ČhOtas; šiais metais 
nieko panašaus ‘ nebuvo.

Mano supratimu, būt buvę 
gerai, kad ir šiais metais butų 
buvę pakviesta ukrainiečių ir (rinkta ir 
kitų lietuviams draugiškų tau- tuvių I- 
tų meninių jėgų. Viena, butų 
buvęs įdomesnis ir gyvesnis 
muzikalis programas, o antra, 
butume tifrėję progos užmes- 
sti geresnius santykius su lie-

■/_'/ A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

“verdantį puodą”, kuriame bu
tų daromi iš prastų lietuvių 
geri lietuviai.

Kun. Misius susirūpino, ką 
reikėtų dėti į tą “verdantį puo
dą” pirmiausia? šalia manęs 
sėdinčios mano kaimynkos pa
šnibždomis sako viena {antrai, 
cad esą kunigus reikia pir
miausia pavirinti tokiam puo- 

(Tasa pusi. 8-čiam)

Ofiso Tel. Dorchtster 5194 
Rez. TeL Drexe1 9191 

Dr A A Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MoteriSku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney lalanti Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedi 

liomis ir Šventadieniais 10—12 ‘ 
4 diena.

Jis viską 'maišė kaip 'žirnius 
su kopūstais, o todėl jūsų Mag
dės nors 'ir ne ; višai .glumna 
galva, bet jokiu bildu negalė
jo susigaudyti, ką tas kalbė
tojas * norėjo 1 pasakyti.. Tik 
tiek buvo aišku, kad tas kal
bėtojas nelabai! ihėgšta žodžio 
“nepriklausomybė”;' Mat, W 
būt, bijojo, kad! žmonės kalbė-. 
darni apie iiepriklausomybę sa-, 
vo Šalies 'iieliktiiį “nežaležnin- 
Ms” arba neųžsimanytų btiti 
nepriklausomi neLuii*. duo pk-. 
■ties Dievo., 'Tai, 
Raudono 
klaūsomybįs”-:**iieteiiiptU” 
iki atsišakymo hUo Dievo ir 
bažnyčios. . >

Antru kalbėtoju 'pristatoma 
kongresmanas Henry Hellenbo- 
gen,’ Austrijos žydas. /Jisai pa-' 
gyrė lietuvius ir pasakę, kad 
lietuvių yra dideli, tauta. Mes 
visi kad, plojom tai iplojbm tam 
•kongrešmanui už lietuvių taU- 
'tos pagyrimą. .

Trečiuoju -kalbėtoju buvo 
Juozas ^Ulevičius. Bet prieš 
jį ponas VaišnOriūs ir pats pa
sakė .{prakalbėlę pagįrdamas 
Smetonos valdžią. Esą toji val
džia labai gerai iššilaikanti jau 
per keletą metų ir ji turinti 
biudžetą subalansavusi. Vadina
si, musų Vaišnorius yra gerai 
prisiklausęs ‘ republikonų spyčių 
apie biudžeto balansavimą ir 
bqlšėVikų spyčių ‘Upię valdžios 
-pastoVtuiią. Bet jei'‘’ihės 
mintumėme amžiną atilsį caro 
Mikės valdžią, tai šių dienų 
diktatoriams dar"wli gražu iki 
caro Mikės valdžios pastovu
mo^

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pfitąiko Akinius 

jMMĮĮgjk ■ Kreivas Akis 
Ištaiso.

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.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT J JI”

^Turėdavau privilioti, kad valgytų 
Šr nežiūrint kų valgė vis buvo men
kas. Visuomet būklių 'dėkinga moti
nai, kąri man pasakė apie Triner’« 
Bltter Vynų,”.

Trlner’s Bitter Vynas yra senas, at
itekantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie- 
•gojlmo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų Ir negerumų sųrySy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų, 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rps Idbos

1 CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palenjrvins akiu itempima, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toljregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciąlė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 Soutį Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

ti. Automobiliais 
pėstiems 
noma.

Buvo 
Lietuvių 
svetainėj 
įvykti. Bet nors ir biaurus oras 
buvo, bet publikos prisirinko 
pilnųtė Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainė. O jei butų pa
sitaikęs gražus oras, tai 
blika vargiai butų tilpus j 
tainę.

Programas
Vakarą atidarę p. J. Virbic 

kas, pasakydamas trumpą pra- 
kalbelę ir pakvietė šy. Jurgio 
parapijos chorą, Mildos Virbic- 
kaitės-Brosky vadovaujamą, į 
sceną. Vakaras buvo pradėtas 
su Lietuvos himnu. Tuo pačiu 
atveju choras sudainavo dar 
keletą dainelių.

Pirmuoju kalbėtoju buvo pri
statytas J. Gasiunas. Jisai per
skaitė iš “Tėvynės” Lietuvos 
Nepriklausomybės deklaraciją 
ir pasakė gana gerą prakalbą. 
Antruoju kalbėtoju buvo SLA. 
vice -prezidentas J. K. Mažtfk- 
na. Jisai irgi pasakė tinkamą 
kalbą pasmerkdamas visokias 
diktatūras ir diktatorius.

Trečias iš eilės kalbėjo adv. 
Edwardas A. Schultzas. Kaipo 
čia gimusiam profesionalui, jam 
nepergeriausiai sekėsi lietuviš
kai kalbėti. Bet reikia pripa
žinti, kad musų Edvvardas ga
na gerai progresuoja lietuvių 
kalboje. / '

Paskutiniu kalbėtoju buVo p. 
P. Pivaronas.

Muzikalę programo dalį pil
dė, kaip jau minėjau, šv. Jur
gio parapijos choras, L. D. Su
sivienijimo jaunuolių choras, 
Laura Paulekiutė, p-lė Marčių-’ 
koniutė ir mtisų mėgstamasis 
smuikininkas Kazys Savidkaš. 
Reikia pasakyti,* kad musų Ka
zys tikrai progresuoja ir suv jo 
smuikavimu nebūtų sarmatos 
pasirodyti nė svetimtaučių pu
blikoj, — jis tikrai prilygsta 
geriems svetimtaučių smuiki
ninkams.

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 Nd.r Clark St, 11 floras 

Tel. Dearbofn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

darytas/1 pilnai ‘g^rantiio 
; tas. Sutaupysit ntio 

;25%—50%

ROOSEVELT
FURNITUREco

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamįh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Nanm ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

, . pagal sutarties.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

llt Washingt6n Št
Room 787 

Vai. 9 /yte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. 'Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
hanių Tel.: — Hyde Park 3395

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS v x

EUDEIKIS
IR TĖVAS '

REPublic 8340

ŠIOS SAVAITES

E^ra Bargenai
PARLOR SETAS

$39.00

I V virš.
perkam BMmEI
PARDUODAMPARENDUOJAMg^^S v
PATAISOM
RIBBON’AI ...........  390

25 . metai patyrimo

X F. BADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Canal 6174

4 S. M. SKUDAS
718 Wešt 18th Street Phone Monroe 8377

Kiti Lietuviai Daktarai.
Ofiso valandos:

Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Heirilock 5524, diena ir nakti. 
Dr.Constance A.O*Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W, 63rd St.
Ites.

6000 So. Campbell Avė.

NAUJIENOS, ęhicagd, ni.c , _ ■
kai yra Mokomi angliškai po
terius ,‘kalbėti.

Tikrai reikia stebėtis Bule ■ 
yliaus drąsa. Jisai turėjo pa
kankamai pilietiškos drąsos pa 
įakyti tiesiai į akis musų pra- 
baščiams, 'kad jie dirba ’nutau- 
Wtolo darbą lietuvių laikomo
se bažnyčiose ir mokyklose.

Publika labai karštai plojo 
Bule'vičiui už pabarimą - musų 
kunigų. Tik aš negalėčiau pa- 

■ sakyti, kaip musų dvasiškos 
asabos .jautėsi nuo momentu, 
'kada Bulevičius juos smerkė ir 
publika jam karštai plojo.

Šv. Frančiškaus akademikės 
gražiai padeklamavo. Po dekla- 
Jnacijų pristatomas 
sias kalbėtojas, 
torius” kun. J. Misius



Iš draugijų veiklos

MINĖJIMAS

drama ir bale-

EKSKURSIJA

L Bakanas.

Camegie, Pa

Serga

sa-

akių

PETERPEN

einu 
nors

kad p. Zenevi- 
sukalbamas: stf- 
pusę to, ką su-

ge- 
ne-

Marionečių.
Buvo rengiama per

Yorke per daugelį mėnesių turėjo 
didžiausi pasisekimų.

nemaniau, kad 
fnėnesių šiltose

LIETUVON!
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—.Rašo, Vanda Byanskienė_..
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“NAUJIENOS”
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! Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHIČAGO, ILL.
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Penktadienis, vas. 21, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.

Pittsburgh’o Naujienos
(Tąsa iš pusi. 2-ro)

de. Aš neiškentus joms atker
tu; sakau, tai jus manot, kad 
ir ku‘n. Mišių reikėtų virinti? 
Jos man sako, kad taip, — 
reikia ir jį pavirinti, nes jis 
irgi savo bažnyčioj sako ang
liškus pamokslus.

Pagal Bulevičiaus kalbą ir 
išeina, kad Pittsburgho kuni
gus reikėtų gerokai pavirinti 
kun. Misiaus išrastanąp katile.

Kunigui Misiui pabaigus kal
bėti, jungtinis choras padaina 
vo keletą dainelių, pagiedojo 
Lietuvos himną ir tuo baigėsi 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventes iškilmės Lietuvos Pi
liečių svetainėj. .

Beja, buliau pamiršus para 
šyti, kad ir aukos buvo renka
mos. Surinkta 17 dolerių su 
centais. — Magdė.

nas jų stengiasi savo prekes iš- 
garsinti. Garsina visokios rų- 
šies degtinę. O ttio tarpu daž
nai ta degtinė yra namų dar
bo, tik ant butelio* kitas para 
šas. Taip bent tvirtina žino
vai, kurie sako, kad saliunuosė 
labai daug parduodama butle- 
geriškos degtinės. Kitais žo< 
džiais sakant, žmoneliai po se
novės geria munšainą, nors jie 
to ir nežino. *

Iš MARK TVVAINO sulietuvino A. Vaivada 
‘ ' ■ ■- ■ , - i . ■ g

Jono Zičkaus Kelione į Dangų

. Lietuvių Mokslo Drau
gija minės 36-tas me
tines sukaktuves.

SOHO P1TTSBURGH, Pa,— 
Kitą sekmadienį, vasario 23 d., 
Lietuvių Mokslo Draugija ren
gia iškilmingą apvaikščiojimą 
paminėjimui 36-tų metinių su
kaktuvių nuo draugijos įsikū
rimo.

Iškilmės yra rengiamos sa
voj svetainėj, 142 Orr St., So- 
ho Pittsburgh, Pa. Prasidės 
7:30 vai. vakaro.

Programa susidės iš muzi
kos, dainų, kalbų ir linksmo 
pasišokimo. Įžangos jokios ne 
bus.

Todėl bukime visi kitą sek
madienį LD. Ten ne tik links
mai laiką praleisime, bet ir pa
sidžiaugsime LMD. sėkmingu 
gyvavimu per ilgus 86 metus 
bei palinkėsime, kad LMD. su
lauktų ne tik kitų 36 metų, bet 
kelių šimtų metų. Juo labiau, 
kad šioji draugija yra centras 
ir prieglauda Pittsburgho lietu
vių judėjimo.

Rodosi, sausio 25 d. vietos 
APLA 3 kitopa, kuriai dar 
priklauso keli seniai, surengė 
savo svetainėje balių ir šokius. 
Kad daugiau žmonių galėtų pri
traukti, tai pasikvietė iš Pitts
burgho žinomą Jono Zenevičiaus 
orkestrą. Tikėjosi tuo budu 
padaryti “hit”, sutraukti minią 
žmonių ir pasidaryti nemažai 
pelno. Bet iš viso to išėjo tik 
“piš”.

Muzikantai per visą vakarą, 
rodosi, tik du kartus pagriežė 
salės sienoms, nes šokėjų nebu
vo. Senieji kuopos nariai bijo
si nuo baro pasitraukti. Maty
ti, jie jautėsi gana silpni, tad 
reikėjo laikytis ko nors įsiki
bus. Iš pašalinės publikos j šo
kius atėjo viena moteris su sa
vo dukteria.

Kiek teko girdėti, tas “šaunus 
balius4’ suvarė kuopą į skylę. 
Pasidarė deficitas, kurį patys 
nariai turės padengti. Radosi, 
kiekvienas turės “čipinti” 25 
centus, kad kuopa galėtų iš 
skylės išlįsti.

Laimė dar, 
čius pasirodė 
tiko imti tik
lerėjo. Jeigu ne, tai nariams 

gal butų reikėję ir po kitą kvo- 
derį išmesti.

Tai laikai užėjo: prieš šeše
tą metų kas galėjo tikėtis, kad 
APLA 3 kuopa taip nusigyvens, 
jog nariui mirus negalės iš iž
do vainiko nupirkti bei grab- 
nešiams apmokėti. O tai juk 
faktas,— vainikui ir grabne- 
šiams reikia iš narių sukolek- 
tuotį pinigus.

Taip, taip. Visai dar nese
niai toji kuopa kontroliavo apie 
$10,000, o dabar nė $10 nepa
jėgia sukelti. Vadinasi, nito 
karvės nusigyveno ligi ožkos, 
ir greit tą pačią praras, ščy- 
rieji gali pasidžiaugti, kad jų 
kontroliuojama organizacija taip 
smarkiai auga... į atbulą pusę.

Didelis žmonių mirtin 
gumas

šaltis vis dar tebekankina 
žmones, šią žiemą "oras pasi
darė tiesiog nebepakenčiamas. 
Matyti, jis labai ir žmonių svei
katai afsiliepia. Daugis pra
dėjo sirgti kažkokiomis nepa
prastomis ligomis. Suserga 
koks žmogus, žiūrėk, po kelių 
dienų jo jau ir nebėra. Dau
giausia serga vyrai nuo 40 iki 
50 metų amžiaus. Ambulansas 
visą’laiką laksto po miestą: jei 
ne vieną, tai į kitą ligoninę 
veža. Tie susirgimai tikrai 
keisti. Vyras atrodo visai 
rai, o po kelių dienų jo jau 
bėra.

A Kas 'pasidarė? Kai kurie
ko, jog tai vis alkoholio pasė
kos. Esą žmonės galį laikytis 
tik iki tam tikro laipsnio, — 
anksčiau ar vėliau alkoholio 
nuodai jitos įveikia.

Gal taip, o gal ir ne. Vienok 
reikia pasakyti, jog prohibici- 
jos panaikinimas nepadarė ga
lą butlegeriavimui. Pavyzdžiui, 
musų mieste saliunų yra dau
giau nekaip davatkų. Kiekvie-

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

SIUSKIT PER
NAUJUMAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

(Tęsinys) / *
— Taip, žičkau, pasiuntei, 

sparnus skalbti? O kada-gi 
juos atgausi?
~ Gal rytoj, gal užporyt, — 

pamelavau.
Daugėla nieko neatsakė, tik 

mirk akim ir nusišypsojo. Jis 
turbut jautė, kad aš jį moniju.

Sakau:
—- Ko čia dabar šaipaisi, 

Daugėla? Gal netiki man? 
Manai, kad mehtoju?

— Nekrėsk juokų, žičkau, 
prisipažink ir tiek,

— Prie ko prisipažinti ? Pri
sipažinti, kad mokiausi skrai
dyti ? Kas tame blogo ?

— Tame ir , yra visas daly
kas. Pats ant juoko z pasista
tai. Bet tame nieko tokio ypa
tingo, nes vienu laiku ir mes 
tokie pat buvom, kaip dabar 
pats. Visi pergyvenome tą dur
nystę. štai, mes čia ir vėl grįs
tame prie musų visokų kvailų 
įsivaizdavimų apie dangų, kai 
dar buvom žemėj. Visokiuose 
paveikslėliuose matydavom, kad 
angelai turi sparnus. Turi, tai 
turi, tiek to. Bei mes tuojau 
ėmėm įsivaizduoti, kad tie an
gelai vartoja tuos sparnus, kad 
ne vaikščiojo ir nevažinėjo iš 
vietos į vietą,, ale lekiojo. O 
čia mes ir klydome. Tie spar
nai nėra kas kita, kaip tik 
uniforma. Kada yra reikalas, 
juos pešioja, kada nėra* —- ati
deda sparnus į šalį. . Kada an
gelą pašaukia tarnybon, tai jis 
tuos sparnus užsideda, taip kaip 
ir oficieriUs kariuomenėj, kaip 
policistas tarnyboje ir kaip 
konduktorius ant traukinio. 
Juk niekada nepamtysi oficie- 
rių mtfštravojantį kareivius, 
tedėvintį paprastus drabužius. 
Visuomet užsivelka ; unifornia. 
Taip; ir su angelais..; Bet nau
doti tuos sparnus lekiojimui, 
tai tiesiog juokinga. O kad 
yra daug tokių, kaip ir pats, 
kuris su sparnais spacieravoja 
pasipūtę, tai irgi nėra ko ste
bėtis. Seni, apsipratę su dan-

Jie 
Kol tar 

uniforma, o 
ją atideda į 
kariuomenėj 
gink Dieve, 

Kur tik eina, ta?

Žičkau, gali suprasti, kad nei, 
tu, nei kiti žmones negali 
sparnų valdyti, žmogaus kū
nas netaip sudėtas.* O paskui, 
juk atsimeni kokį ilgą laiką pa
čiam užtruko atvykti čia dan
gun?- Ir tai, nors šovei per 
erdvę kaip kulka. v Pamislyk, 
kiel$-gi laiko pačiam butų už
ėmę čia atlėkti su spardais? 
Amžinatvė butų pasibaigusi, o 
pats vis dar butum kur Jje- 
kabąs ore ir bedirbąs spar
nus. ■

Sunkiai susirgo Izidorius Dol- 
kus, APLA ir SLA narys. Jis 
liko nuvežtas j ligoninę. Sako, 
vėžio liga sergąs.

Dolkus per 20 metų supkiai 
dirbo prie vagonų taįsymo.

Susirgo taip pat senoji Ur
šulė Sadulienė ir liko nuvežta 
į kattntės ligoninę, Woodville, 
Pa. ‘Ji jau yra pusėtinai sena 
moteris, o namuose nebuvo kam 
jos prižiūrėti. Jos vyras irgi 
jau senyvas žmogus, bet dar 
šiek tiek dirba angliakasykloje.

>, —Elzbieta.

bėtis.
gum angelai to nedaro, 
kaip įgudęs kareivis, 
nyboj, tai jis su 
kai namie — tai 
šalį. O naujokas 
— su uniforma, 
nepersiskirs.
vis su uniforma, toks pasipū
tęs, išvertęs krutinę, galvą už
rietęs. įsivaizduoja, kad turi 
uniformą, tai jis jau Dievas 
žino kas. Taip ir su naujai 
atėjusiais šičionai.., Kai ateina 
ir gauna sparnus, tai mano, 
kad visi čia turi apie juos šo
kinėti. O kai pamatai kokį vie
ną besigėrinti savo gražumu, 
tai taip ir žinai, kad jis misli- 
ja, “Ot, kad dabar mane pa 
matytų Mariutė. Tai nusidy- 
vytų ir gaidėtusi pametusi”, 
žičkau, sparnai tik uniforma, 
niekas kitas.

—: Daugėla, kai tik tave šu
tai vis man ant kokio 

dalyko akis atidarai. 
Kam čia kalbėti apie 
atidarymą. Juk pats,

(Tęsinys)
Vėliau, viešint Kaune, man 

teko dažnai, dažnai praleisti 
daifg malonių valandų Kon-. 
rado kavinėj, čia dienos metu 
susirenka įdomi ir įvairi kom
panija — operos dainininkai- 
kės, dramos ir baleto artistai,' 
muzikai, žurnalistai,, advokatai, 
kariai, studentai, Kauno po
nios. Vieni kalbasi, kiti šach
matus arba domino lošia. Aš 
ir būrelis Amerikiečių kartu su 
Kauniškiais prie stiklo geros 
kavos ir nepaprastai gardžių 
pyragaičių pasišnekučiuo^avom 
apie meną, apie politiką ir 1.1. 
Maloniai praleisdavau daug va
landų. O jeigu nenorėdavau 
kalbėti, tai pasiklausydavau ge
ros Pomeranco stygų orkestros 
gražiai išpildytų ištraukų iš 
įvairių operų, melodingo Ve
necijos valso arba ritmiško tan-

■ 1 ■ ‘A ' ' V f ' ' " , 1 ■ ' ■

go.
O kada pats Pomęrancas su-, 

grodavo ant smuikos gailingą 
Čigonų Dainą arba melancho
liškai tragingą į s1 Rusų meilės 
dainą, tai valandos nykte pra
nykdavo. PrisigėrŪSi naujų min
čių ir geros muzikos, su ge
resne gyvenimo išžiūra eidavau 
namo.

Na, einam tbliau. švelnus 
vėjelis veidą glamonėja, o jau
kus liepų pavėsis, matyt, vi
lioja ^augumą publikos į gat
vę. išėjusią, šis judrus Alėjų 
bulvaras pilnas žmonių, kurie 
didžiumoje nesiskiria apsiren
gimu nuo musų amerikiečių. 
Bet štai ir ateina buris jau
nuolių, matyt, studentai, nes 
dėvi tam .tikras kepures. Jų 
kepurių skirtingumas skiria 
juos į tam tikras studentų or
ganizacijas. Ypatingai patėmi-’ 
ju, kad gana didelė dalis pra
eivių tai Karininkai, ne daž
nai matomas vaizdas Ameri
kos miestuose.. Toliau einant

iš kairės prieš mane iškyla.di
džiuliai moderniški, 5 aukštų 

i^Pažapgos” nąmai ir greta ini- 
Iponuojantis, irgi 5 aukštų Pie- 
, no Centro namas- Iš dešinės, 
tai Kai Ai o geriausias viešbutis

ir restaurantas, “Metropo- 
lis”. ■ ’ 1 '■/. į ...

Norėdama daugiau susipa
žinti su 'moderne j ančių. Kaunii, 
pasukau į kairę į Daukanto 
gątvę ir į dešinę, į Mickeyi- 
čiaus gatvę, Čia matau dau
giau moderniškų ir stilingų 
namų, o greta, lyg primindami 
Kaunę kuklią pradžią, maži, 
dažnai mediniai nameliai sto
vi. Praėjus truputį į vakarus, 
iki Maironio gatvės, pasukau 
į dešinę ir čia vienoj pusėj — 
Kauno Valstybes Konservato 
rijęs 2 aukštų muro namas.

Įeinu vėl j Laisyės Alėją. 
IMe kampo stovi dabar naujai 
Įierfcrikštyta kavinė “Lituanica 
IĮ’’. Einu toliku. Neužilgo pri
einu prie miesto sodo, čia nuo 
Laisvės Alėjos į kairę, per vi
durį sodo nutiestas platus ce
mento takas iki pat Valstybės 
Teatro diyrų. Vienoj pusėj gra
žiam gėlyne stovi ant akpieni 
nių papėdžių,^ Dr. V. Kudirkos 
ir Muziko' Sasnausko biustai.' 
šitam sode irgi randasi Medi 
nis Vasaros teatras, kuriame 
vasaros metu įvyksta koncer
tai ir įvairus dramos persta- 
tyhiai. Kitam gale sodo, pa
kraštyje už gėlyno, matyt at 
vira vasaros kavinė. Einarit prie 
galo šiuo viduriniu taku, prieš 
akis matau gana didelius Val
stybės Teatro rumus, kuriuo
se yra opera, 
tas.

Niekuomet 
bėgyje kelių

rumUose aš dalyvausiu ir ma
tysiu tiek man\ svarbių įvy
kių, būtent, Pirmų Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresų, Kon
certus, kuriuose musų Ameri
kos Lietuviškas jaunimas gra
žiai pasirodė.

O vėliau, rudens metu, iškil
mingi ir neužmirštami' Leit, F. 
Vaitkaus suliktu vių - parengi
mai. - .

■y (Bus daugiau)
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Garsinkitės Naujienose

PASKOLOS ANT NAMŲ
Privatiškų, namų savininkų apgyventi namai musų specialybe

10 ar 15 mėtų planas — 5 iki' 5% nuošimčių. ,
STOCK YARDS MORTGAGE CO.

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

Tel. Wabash 8680.

GRAND OPENING
The Rendezvous Tavern

6556 SOUTH STATE STREET
Subatoj ir Nedėlioj—Vasario 

22 ir 23 d.,—1936
'Kviečiu visus draugus ir pažystamus atsilankyti. 
Bus skanių užkandžių dykai. Geri, gėrimai, links
ma muzika. Užtikrinu visiems, kad praleisite sma
giai vakarą. Kviečia.

Martha Grigas-Nakrošaitė Našliuke.

GRANO OPENING
ĮVYKSTA

Vasario 22 ir 23 d., 1936 m.
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į musų Naujos 
Alinės Atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui, gros gera muzika, 
linksminsimės visi .per dvi dienas. Kviečia savininkai

R. BUDRICK, Fr. SHIMKUS 
4314 Archer Avė., ' Tel. Lafayette 2796

J PAIN-EXPELLER l
i .ihil' _  __ _ __________ •

o
Sunaikinimui Persalimo ’ 

Krutinėjo 
reikalaukit visame pasauly! 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERfO 
kuris suteikia greitų ir tikrą

it

KlNJG <5K1A.O.l1 <5 
tusv acls Cė'r Vikio 

t2.EA.OV TO 1_IOWT

SONOTONE
NUO ŠIANDIEN

Pagarsėjusi Sovietų Rusijos 
Filmą, kuri nustebino 

pasaulį 

“THENEW
GULEIVER”

Filme dalyvauja tūkstančiai

LIETUVON

INCOMETAK 
BLANKAS

galite išpildyti

NAUJIENOSE
( 1739 S. Halsted St.

TUO.KJ IKI TMe’
Pi iįe. Az_aqa4 /

Pirmutinė oficialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 

yra rengiama

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franci ją bus paskelb- 
■z / tos vėliaus. x

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
menesius.

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius >
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

GOOP 
woak 

IPETTEIR, 
IPEN.

TMEY'LL
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IN

MINUTE.
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M AUJitHO i
The Lithuanian Daily New» 

eablished Dali) £xcept Sunday by 
The Lithuanian New» Pub., Co.» Ine

1739 South Haisted Street 
Telephone CANal 3500

, t .. -
SubacriptioD Hatea

4.00 per year to Canada s
15.00 oer vear outside of Chicago 
33.00 per year to Chicago 
8c per copy

Entered m Socond Qaa» Mattoi 
March 7tb 1914 et the Post Office 
of Chicago. Hl. onder the ect <rf 
*4arcb Ird'ttTt

Uieakyme kaina
Chicagoje - paltu 

Metame ...' ~ ________ 38.00
Pusele mete r_____ - __  4.00
Trims mėnesiams________ 2.00
Dviem menesiams ~____ ; 1.50
Vienam mėnesiui _____ .75

Chicagoj per iinešiotojus:
Viena kopija ....3c
Savaitei _______ū 18<
Mėnesiui .___ _________  75c

Suvienytose Valstijose. ne CUicattOj, 
* paštu/

Metams ...i..... ............85.00
Pusei metu _______ ,.____  2.75
Trims mėnesiams *—. 1.60 
Dviem mėnesiams ISOQ
Vienam mėnesiui------- ----- 75
Lietuvon ir kitur užsieniuose

Bet ^dahar tas 'ginčas prasidėjo iŠ naujo, nes Dr. 
Cpok, kuris jau yra 70 metų amžiaus žmogus, parašė 
laišką Amerikos Geografinei Draugijai, reikalaudamas, 
kad ji “nuodugniai ir bešališkai” ištirtų jo pasakojimą. 
Jisai nori, kad butų nuimta dėme nuo jo vardo.

Reikia čia pasakyti, kad yra žmonių, kurie tvirtai 
tiki, jogei anąmet apdūmė publikai akis ne Cook-, bėt 
Peaiy.

į Apžvalga
t. ■ . Į M ---------------------

v ITAMJOS ATEITIS

■

Naujienos elne kasdien, ttalririani 
•ekmadieniua. Leidiia Naujiena Ben
drove. 1789 S Haisted Su Chicago, 
Ui Telefonas CanaJ 1500.

(Atpiginta)
Metams ....... • . ........... ......... l&flO
Pusei metu  ------- -—i—.— loo
Trims mėnesiams _____ — 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu eu užsakymu.

TEISINGUMO MASTAS

Aukštosios mokyklos -viršininkas Charles S. Wins- 
low Chicagoje buvo patrauktas tieson už pasisavinimu 
$9,954.82 mokyklos pinigų. Jisai prisipažino tuos pinigus 
paėmęs, bet ten pat, teisme, jisai juos sugrąžino. Kol 
byla tęsėsi,/ jo draugai pinigus sukėlė ir jam įteikė, kad 
jisai nepatektų į kalėjimą.

Tačiau džiurė pripažino mokytoją kaltu. -Dabar sa
koma, kad teisėjas bus priverstas jį nuteisti nuo vienų 
iki dešimties metų kalėjimo, nežiūrint to, kad prisaikin- 
tieji posėdininkai prie savo sprendimo pridėjo rekomen
daciją pasigailėti kaltininko ir bausmę suspenduoti. Sa
koma, kad įstatymas draūdžiąs teismui gailėtis nusikal
tėlio, kuris yra nuteistas dėl svetimų pinigų pasisavini
mo.

Bet tame pačiame teisme neperseniai buvo teisia
mas buvęs kauntės iždininkas ir štampus demokratų 
politikierius Chicagoje, Robert M. Sweitzer. Jisai buvo 
kaltinamas pasisavinęs $414,090 viešųjų pinigų. Sweit- 
zer negalėjo užsiginti, kad tų pinigų jisai neėmęs, tik 
sake, kad jisai juos netrukus grąžinsiąs. Ir džiurė jį 
išteisino! O pinigų jisai dar iki šiol nėra grąžinęs.

Vienoje byloje apie dešimts tūkstančių dolerių, ki
toje — netoli pusės miliono. Vienas kaltinamasis pini
gus grąžino, kitas ne. Bet koks skirtumas džįurės ver
diktuose! • ? ’J

Tur būt, ne be reikalo teisingumas yra vaizduoja
mas aklos esybės pavidale.» Dažnai atrodo, kad ponia1 
Justicija yra ne tik ..akla, .bet ir kurčia.

LENKAI VĖL TARIASI SU VOKIEČIAIS 
’ • t

Hitlerio generolas Gėoring vėl nuvažiavo į Lenkiją 
“medžioti”. Dvi valandas jisai praleido pasikalbėjime: 
su lenkų užsieniu reikalų’ministferiu Beku.

Viešai skelbiama, kad tos konferencijos tikslas ap-l 
svarstyti Lenkijos žydų padėtį Vokietijoje ir išspręsti 
klausimą apie Vokietijos traukinių tranzitą per “lenkų 
koridorių”. Bet pasitarimai, be abejonės, liečia ir daug 
svarbesnius klausimus. '

Lenkams darosi labai neramu, kad Francija rengia
si ratifikuoti karo sąjungos sutartį su sovietų Rusija. 
Jie žino, kad tai sutarčiai įėjus i galią, Varšuvos įtaka 
Europos rytuose labai .sumažėtų. O tuo tarpu ji nori 
vaidinti didelės, pirmaklasės valstybės rolę tarptautinė
je politikoje. z

Prancūzams padarius karo sutarti su rusais, Len
kija, be to, neteiktų vilties pasigrobti Ukrainą, o Len
kija turi dar neišspręstų stambių problemų ir santy
kiuose su pačiais vokiečiais — sakysime, paminėtojo 
“koridoriaus” problemą. Ką lenkai darytų, jeigu, pav,, 
Hitleris vieną gražią dieną sumanytų tą sklypą žemės 
užimti? . “

Lenkijos draugavimas su naciais 4gali jai brangiai 
kaštuoti.

Italijos fašizmas įsivėlė į tokį 
krįžj, kad vargiai yra vilties, 
jam išeiti iš jo sveikam. Bet 
kas bus, fašizmui sugriuvus?

'šituo klausimu Italijos socia
listų laikraštis “Nuovo Avanti” 
Paryžiuje išreiškia tokių nuo-i 
monę: i” |

‘Kai dėl mus, tai mes jau 
ne vienų kartų esame pareiš
kę, kad bet kas yra geriau, 
negu fašizmas, kad liberalinė 
monarchija yra geriau, negu 
■fašistiška monarchija, o par
lamentinė respublika geriau, 
negu liberalinė monarchija, 
bet socialistine reSptiblika 
yra vienintelis režimas, kuris 
gali paruošti pagriridų Itali
jos visuomenei ištradkiti iš 
fašizmo griuvėsių, politinės 
priespaudos ir ekonominės 
vergijos. Todėl mes remsime 
kiekvienų žingsnį pirmyn, 
nesdrišdami savęs iš anksto’, 
jokiomis formulėmis arba in
teresais, kurie nėra darbi
ninkų klases interesai.” 
Tai gana miglotas pareiški

mas. Reikėtų aiškiai pasisakyti 
už demokratinę respublikų, pa
liekant tolimesniam laikui sprę
sti, kokiu keliu bus į tų tikslų 
einama.'
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Tai palyginti labai trumpas 
laikotarpis tautos istorijoje. Ta-, 
čiau partija, kuri gimė r50 me
tų atgal, Šiandie jau yra galin
giausia ^politikos jega. Jos B at-, 
stovai dalyvauja valdžioje.

^Partijos vadas yra 
Vandervelde. ,

Emile

PRIE KO VEDA DIKTATU- • 
i ROS GARBINIMAS

' p ' *
“Naujienose” neseniai, buvo 

•paduota, iŠ Socialistinio Darbi
ninkų Internšfeionalo informa
cijos pranešimb, žinia apie so- 
cialdemdkratės Jievos Broido 
karikinimų sovietų Rusijoje. 
•Brooklyno ‘Laisvė”, rašydama’ 
apie tai, sdko, kad tą socialistė’ 
“kaip -pasiklojo, taip iŠmiego- 
4^*. Kam, girdi, ji slaptai va-’ 
Žiavo į SSSR I

“Jų, -žinoma, pasiuntė at
gal tamsios spėkos,” — sako 
Stalino garbintojų organas..

šešių dešimčių metų amžiaus 
moteris, 'praleidusi dpie 40 me-

BELGIJOS DARBO PARTIJOS 
JUBIDIEJUS w

tų darbininkų judėjime; dar 
carizmo laikais daug kartų 
areštuota ir baušta (jos para
šytų apie tai knygų pSbti 'sovie^ 
’tų valdžia yra išleidusi); narys 
Socialdemokratų partijos cent
ro komiteto ir Soc. Dafbin. In- 

»

ternacionalo -moterų komiteto 
narys — tai anot BrOoklyno 
komuništų, ‘“paukštis”, kurį 
“tamsios spėkos” siuntė į Rusi- 
jų! '

Caro garbintojas Puriškėvi- 
čius kitusyk i panašiais žodžiais 
kalbėdavo ,apįe socialistus ir re
voliucionierius.
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Belgijos darbo partija nese
niai įšventė savų, metų gyva
vimo sukaktuves.

w in .. i n,» .......... .i. <,i

Mokytojų Dienos Kaune

“PRAVDA” DŽIAUGIASI
■ J *

Oficialis Rusijos komunistų -organas “Pravda” 
džiaugiasi, kad parlamento rinkimus Ispanijoje laimėjo 
kairiųjų partijų blokas. “Pravda” reiškia pageidavimą, 
kad butų labiau sustiprinta vienybė tarpe komunistų ir 
socialistų partijų visose šalyse.

Labai gerai, <bet kodėl Rusijos komunistai nieko ne
daro tos vienybės įvykmimui? \

Naujoji Ispanijos vadžia wngiasi dabar paleisti IŠ. 
kalėjimų politinius kalbaus, io sovietų valdžia nenori 
apie amnestiją nė girdėti. Kodėl? Ar ji tokia Silpna,: 
kad' hijo grąžinti laisvę socialdemokratams ir socialis
tams revoliucionieriams?
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KAS SURADO ŠIAURINĮ POLIUSĄ?

Daugiau kaip ketvirtadalis šimtmečio atgal viso pa
saulio spaudoje ėjo smarkus ginčai dėl to, kas suradęs 
šiaurės poliusą. Buvo du pretendentai prie tos garbės:’ 
Dr. Frederick Cook Ir^admirolas Rdbert E. Peary. Gin
čą laimėjo pastarasis/O Dr. Cook buvo apšauktas “me-1 
lagium” ’fc"“apgaviku*\

■(Musų specialaus korespondento)
• •
Kaip Visuomet, Kalėdų ato

stogų metu Kaune rttošiami 
įvairus mokytojų suvažiavimai, 
susirinkimai, pasitarimai, ir. ki
ti įvairus/ reikalai sutraukia 
didelį mokytojų skaičių į Kau- 
Uą‘ ' ■ ' I.

Lietuvoje viso įvairiose mo
kyklose dirba per aštuonis tūk
stančius mokytojų. 'Tai skait-, 
linga armija. Iš jos aukštose 
mokyklose dirba arti ketuti 
šimtai. Aukštesnėse (High 
School) yra pusantro tūkstan
čio pedagogų, vidurinėse (Rtib- 
•lic School) apie tūkstantis ^du 
šimtai »ir pradžios mokyklose 
(Grammar Šchool) -diTbav virš 
penkių tūkstančių mokytojų. 
Bendrai suėmus, Lietuvoje vie
nam tūkstančiui gyventojų ten
ka 150 mokinių ir keturiasde
šimt mokinių — vienas moky
tojas. Tai visai nenuostabu, 
kad toksai. didelis skaičius be-< 
simdkinančių. Mat, Lietuvoje 
veikia priverstinas mokymas—' 
visi privalo išeiti pradžios mo
kslų, kurio kursas dabar nu
statytas šešių metų.

'Bendro 'lavinimosi vidurinės1 
mokyklos dabar uždaromos, o 
Jų vietoje steigiamos įvairios 
arnotų mokyklos, kaip tai sta-Į 

’Hy, -elektromontery, kalvių,’ 
įvairių technikų ir taip toliau J 
•Gimnazijos, kurios skirstosi 
pagal specialybes, paliktos sep-j 
tynių jmetų. < į

Kaip yra paruošiami i 
mokytojai ;

Pradžios mokykloms moky
tojus dabar ruošia mokytojų 
institutaš, į kurį priimami Stu
dentais' baigę gimnazijos kui>' 
sų. Baigęs šį pedagoginį insti- 
tutą tik po trijų nietų prak-; 
tikos įgyja pilnas pradžios mo-

kykloš itidkytojo teises. Peda
goginiam. institute kursas ' — 
trijų metų. Tai tik sulaukę; 
dvidešimt Tenkių mėtų galės 
tapti pilnateisiai pradžios mo
kyklų mokytojai.

Be to, specialioms dalykams: 
mokytojus gimnazijoms ruošia 
be universiteto dar šios aukš
tosios mokyklos, kurių kursaSįj 
yra trijų-penkių metų. Kūno 
•kultūros -institutas, muzikos 
konservatorija,.. meno akademi
ja, žemės mkio akademija ir

laikų susimetę į Mokytojų pro
fesinę sąjungų; jie leidžia laik
raštį:—“Mokykla ir gyvenimas”. 
Kairysis mokytojų sparnas, 
kuriam <kaip *kas pritaria ir iš 
liaudininkų^ keletas metų atgal: 
įsteigė Pedagoginę Draugijų ir < 
leidžia žUrnalų-^«-“Mokykla* ir J 
Visuonienė”.

Šių visų laikraščių xdahar 
esamomis sųlygomis turinys 
veik vienodas, čia mokytojų 
pasiskirstymo idealoginiai pa
grindai dėl cenzūros sąlygų, 
mažai paliečiami. Taigi tenka 
visiems rašyti daugiau bend
rais pedagoginiais ir metodi
niais klausimais. Suprantama, 
vieni jų savas mintis grindžia 
katalikų tikėjimo Autoritetu, 
kiti tautos vadų mintimis, o 
treti žvelgia giliau ir stengias 
savo mintis grįsti tikrojo mok
slo pagrindais, eksperimento' 
kėliu nustatytais. Tad visos ki
tos Lietuvoje esamos inteligen
tų profesijos sutęlpa į vienų 
savo profesijos sųjungų, gi mo
kytojai susiskirstę ne tiek vien 
profesionaliais interesais, kiek 
ir savo visuomeniniais ir poli
tiniais įsitikinimais. Ir iš tik
rųjų gal mokytojai ir iš viso 
Lietuvoje aktingiau dalyvauja 
visame visuomeniniame gyve
nime. Visi kiti • profesionalai 
daugiau yra pasinėrę savo pro
fesijos reikaluose. Tai gal šis 
mokytojų aktingesnis dalyva
vimas visuomeniniam gyvenime 
privertė juos idealoginiai pasi
skirstyti. ’ .,\ •
Mokytojams daug ten

ka -dirbti
Aišku, kad tautininkų mo

kytojų sąjunga turi geriausias 
veikimo sąlygas. Jie vyriausy
bės visame yra proteguojami ir 
remianti. Mokytojų 4autininkų 
sąjunga tik tautininkapis įsi
galėjus gimė, ’seniau jos visai 
nebūta.

. Lietuvos mokytojai, ypač 
pradžios mokyklų yra labai, ap
krauti darbu. <

Jiems atostogų metu ruošia
mi įvairus kursai, paskaitos, 
kurias jie privalomai turi lan
kyti. (štai vasaros metu buvo 
suruošti vyrams mokytojams 
žemės ūkio kursai, moterims 
— namų runšos kurŠai. Ki
tiems ruošiami kūno kultūros 
paskaitos ir pratimai, kuriuos 
jie vasaros metu turi atlikti, ;

Aukštesniųjų mokyklų moky
tojams ruošiami krašto paži
nimo kursai, kurių metu mo
kytojai .po Lietuvą daro įvai
rias iškilas. Veik -kasmet vasa
ros metu lietuvių kalbos ir li
teratūros kursai privalomi tų 
dalykų dėstytojams. Taip kąd 
mokytojas ir vasaros metu vis 
nėįjtfri tinkamo poilsio dr vis 
turi budėti ir savo žinių baga
žų didinti.

Tai daroma tais sumetimais, 
kad visų pirma iš viso lietu
vių mokyklai mokytojų nebu
vo tinkamai paruoštų; juk 
.prieš karų lietuvių kalbos nie
kas ir niekur nemokė, tad da
bar tas žinias reikia papildy
ti — patiems mokytis ir ki
tus mokyti. Antra, Lietuvos 
^kraštas irgi nebuvo ištirtas, 
rusų biurokrastijai visa tai ne- 
rupėjo, o lietuviams net trukdė 
•Su savo kraštu 'berit geografi
niai tinkamai stflsipažiriti. Tai 
visas šias spragas dabar ten
ka papildyti, o kas Skitas, jei: 
ne mokytojai gali greit paju-

dabar Kaunas vienų kitų tūk
stantį mokytojų iš provincijos 
yra sutraukęs, čia jie turi sa
vo vadovėlių parodų, čia jie 
lanko paskaitas, čia jie disku
tuoja kaip vienų ar kitą daly
kų sėkmingiau reikia dėstyti, 
mokykloje, kad geresnių rezul
tatų sulaukus.

Materiale mokytojo būklė 
Lietuvoje nėra pavydėtina.

'Pradžios mokyklos mokyto
jo vidutinis mėnesinis uždar
ais siekia iki 220 litų. Kai kur 
iš šių pinigų dar turi sau bu
tų samdyti. Aukštesnių moky
klų vidutinis uždarbis per mė
nesį sieks per 500 litų. Visi 
jie da^bo turi ^nemažiau kaip 
aštuonias valandas. Mokyklose 
dirba 5-6 valandas, bet namuo
se lidka 'taisyti rašto darbai ir 
ruoštis sakančios dienos pamo
koms. .

Aukštose mokyklose, kaip 
štai universitete ir kitur, rei
kėtų vidutiniai per menesį 
skaityti aukštesniam persona
lui 1,000 litų ir žemesniam 700 
litų.

Kaip ^visur, taip ir Lietuvo
je mokykla dar nėra visai liue
są nuo politinio gyvenimo rai
dos. Ir čia gyvenimų vairuo
jantieji, tai yra tautininkai, 
stengiasi savo idealogiją pri
mesti mokyklai, -o mokytojus 
padaryti savo įsitikinimų pro- 
ipogandištais. Bet visa tas ne
kliudo kultūroje daryti pažan
gos, nepakerta kelio Lietuvoje 
jplisti apšvietimui, žmogus pra
mokęs gerai skaityti, rašyti, 
pats .greičiau susivoks savo gy
venimo reikaluose ir pagal juos 
auras sau tinkamą, politinę link
mę, o tokį apšvietimą, jis Lie
tuvoje neabejotinai gauna.

Kaunas.
—k—

KĄ ŽMONES MANO
Įspūdžiai, Paskaičius Vienybes J ūbi 

liejaus Numerį
Koki įspūdžiai ir kokia nuo

mone mano, kaipo tautininko 
(taip bent žmonės mane vadi* 
na), nebuvusio Vienybes jubi
liejiniame parengime Brookly- 
ne, bet vien tik pasiskaičius 
Vienybės jub. laidų ?i

'Labai .prasti. Visų raštų turi
nys ir dvasia senio Sirvydo 
(jau mirusio*) tautiškų-fašis- 
tiškų minčių, idėjų, nieko nau
jo ir pažangaus, viskas “seno
viškai”. Net ir dr. D. Alseika 
(vilnietis) parodė savo veidų: 
jam labai patiko 1926 metų 
gruodžio 17 d. Kaune įvykiai, 
nes tuometinė Lietuvos valdžia 
jam, i Alseikai, nebuvus Lietu
vos liaudies valdžia. Mes, ame
rikiečiai liętuviai, iki šiol turė
jome-Apie Dr. Alseikų kitokių 
nuomonę, bet jis “tautos vado” 
dvasios pagautas, mums pasiro
dė savo tikrąjį judoaiškų veidų. 
Mes už tai dr.

ja, žemės mkio akademija 
prekybos institutas.

* i

Mekytola pamakir- 
■styrotas

Visos Lietuvoje inteligentų. 
profesijos -turi savo sąjungas, 
ir 'laikraščius. Medicinos gydy
tojų sųj uriga leidžia “Medici
nų”.; AgranOnlų -sąjunga “-Že
mės Ūkį”;; Veterinorių gydy
tojų sąjunga ‘Veterinarijų ii 
Zootechnikų”; Inžinierių sąjun
ga ‘‘Technikų”;’ Kulturtechni- 
kai “Melioracijų”; Pienininkai 
“Pieno Ūkį”; Juristai “Teisę”, 
o Lietuvos mokytojai turi net .
keturias savo ^bendras sųjtin-į'8^1 sPr«ft’U ar esa-<
gas ir, be io, • dar pagal destuo-,: 
mukius dalykus susiskirstę 
įvairiomis ^draugijomis, kaip 
štai: Lietuvių 'kalbos ir litėra-i;
5turos mokytojų draugija, isto
rijos, gamtos ir matematikos 
■ir iit. ,

Mokytojų sąjungos -skirstosi 
ideologiniais pagrindais. Moky
tojui tautinirikai susimetę į 
Mokytojų sąjungų dr turi savo 
organų--“Tautos Mokyklų, Mo
kytojai katalikai turi mokyto
jų -katalikų sąjungų, jų orga
nas—“Lietuvos Mokykla”. Pa
žangioji mokytojų grupe, ku
rioje seniau Sutilpo ir Visi kai
rieji, yra jau iš prieškarinių

Baltrušaičių ir kitų Vienybėje 
nesimato. Nesimato ir Lietuvos 
demokratiškos liaudies ir jos 
darbuotojų sveikinimų, linkėji
mų (iš Lietuvos Ūkininko, Lie
tuvos Žinių, Kultūros ir kitų). 
Nėra atsiliepimų iš Lietuvos 
nepriklausomybės pionierių: 
Aug. Janulaičio, Biržiškos, dr. 
Griniaus, Bortkevičienės, Kai
rio ir daugybės kitų, kurie 
.prieš 30-40-50 metų atgal Til
žėje, Londone ir kitur skelbė 
Lietuvos nepriklausomybės 
dvasių. Vieno kito iš šių pio
nierių raštų buvo ir Vienybė
je Lietuvninkų, Bet jų dabar 
jau Vienybėje nėra, o jai nėra, 
tai ir Vienybėje nėra nepri
klausomybės dvasios.

i! ' 'Viehybčs 5 akcijų
^savininkas.

*) 'Naujienų nr. 4 iš sausio 6 Ju
lius Švitra rašydamas apie tauti- 

: “nei cen- 
..... „ Chicaffos

o ne a. a. Sirvydas, bet 
tikrenybėje, tai sugalvojo ir atža
gareiviams motto įkvėpė J. O. Sir
vydas. Sirvydą "pasekė, rodos, B. K. 
Balutis, bet tai negaliu tikrai tvir
tinti; mat, kiek atsimenu, dabartinis 
Dr. P. Grigaitis ar pasakė, ar pa
rašė, jog klerikalinėms • organizaci
joms 'Lietuvoje neaukoti, taip pana
šiai daug sakė ir rašė patys sanda
rieji, bet J. O. Sirvydas, norėda
mas tuo metu su sandariečiais ne
susipykti, apie sandarieėius nutylė
jo, ,o visa bėda sumetė P. Grigaičiui. 
Man pačiam su Sirvydu asmeniniai 
nemaža kartu teko apie tai užsiminti 
ir kalbėtis, kad tai iš Vienybės, jo 
redaguojamo laikraščio, ^negražu ir 
nesąžiningą melagybes rašyti ir ne
teisingus pasipiktinimus daryti. Ta
da jis, J. O. Širvydas, man atsaky
davo. jog tai ^politika ir turi bdti 
būtinai socialistu žeminimas dar jis 
kartodavo tuos pasius žodžius, kaip 
dabar jūb. Vienybėje Sirvydo, prieš 
mirsiant, parašyta. J. O. Sirvydo 
sūnūs Vytautas (Šarūnas) savo tė
vo šmeižtu nepaisydavo ir \dar Nau
jienoms parašinėdavo.( ‘

—-Vienybės 5 akc. savininkas.

Alseikos nebe- nihkų melus, tvirtina, joj?
v .v ū., i i • j 'to 'Lietuvai” sugalvojoužmiršime. Tikiu, kad jo vado- sandariečiai

ma. JUk jaunimas, 'belankąs-: 
mokyklas, 'tokių ^žinių reikdlau- 
te reikailauja. Tai reikia jas 
duoti, -o Lad -duoti, — reikia 
jų pačiam turėti.

• / ' . į į]

Kultūros srityj padarys 
ta-didelė pažanga

Taigi, visi tie, kurie inano^ 
kad dabar -esamomis sųlygomis 
Lietuvoje kultūros gyvenime 
nėra jokios pirmyneigos labai 
skaudžiai apsirinka, o jei tai 
ir viešai skelbia, tai arba ne
žino ką daro, arba sąmoningai- 
meluoja.

Kultūros darbas eina, ir'di
delis darbas varomas, štai ir

vaujama Vilniaus krašto Kultū
ros Draugija iš musų puses ne
mažai nukentės.

Nenoriu birt Suprastas, kad 
^tai mes Kultūros Draugijos ne- 
remsime centais, bet ^dvasiškai, 

. morališkai jau musų mintys ir 
simpatijos nuo dr. Alseikos 
darbų atsišaldins. Pasakyti, kad 
1926 -dietų Lietuvos vyriausybė 
neturėjo Lietuvos liaudies pasi
tikėjimo, tai didžiausias absur
das; visuotinis linkimas atsto
vų į seimų, j (tautos atstovybę, 
visas kraštas davė savo balsus 
už valstiečių liaudininkų ir so
cialdemokratų veikimus, dar
bus. Tautos rinkti atstovai iš
rinko Lietuvos vyriausybę, tai
gi, ar nebuvo liaudyje pasitikė
jimo? Ir kaipgi, daktare Alsei
ka, juodašimčiai ir gaudagra- 
šiai įvykdė perversmų? Ateina 
sveikinti Lietuvos prežidėntų 
su jo 60 mėtų amžiaus sukak
tuvėmis, ateina gerbti, o užpa
kalyje turi ginklus, peilius, ži
noma, ir mes kartais pasisako
me, kad ^tai 1926 metų įvykiai 
buvo “lepšiški”, atidavimas Lie
tuvos likimo į negeras rankas 
Lietuvą pastatė į nekultūringų 

t <ir -diktatorišką būklę, bet atei
tyje istorija pasakys tikrųjų 
'padėtį ir pasakys tada, kada 
Lietuvoje bus teisėtumas, de- 
•mdkrdtj4)ė. Ir Lietuva tų laikų 
sulauks. Ir sulaukus tų laikų 
ir Klaipėda ir Vilniaus kraštas 
bus su vieninga t kultūriška ir 
demokratiška Lietuva.

KitiJvisi raštai jub. Vienybes 
laidoje skysti, neįdomus, be 
ateities ir energijos. Galėčiau 
tik pagirti Vinikų, Alksninį ir 
4š sekančio Vienybės numerio 
Vincų-F. Jankauskų. Newarkiš- 
kis Abrozevičius irgi iš gero
sios .pusės įdomus, geras. Dau
giau iš senų'Vienybės darbuo
tojų, kaip tai, pittsburgiečių 

■ t

Reikalaukite “NAUJIENAS’ 
ant Dile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
ifumo delsi.

AMERIKOS 
PILIETIS

• • r

Būtina ir labai pagel- 
binga knygele tiems, ku
rie nori tapti ziios Šalies 
piliečiais. 'Pamokinimai 
apie lios lalies tvarka 
apie jos viršininką rin
kimus ir viską kas reika* 
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite iioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kaibo 
mis saraiyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
■ 739 So. Haisted St

CHICAGO. DLL.
Siųskite money orderį arba krato* 

ženkleliu*.
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Rockford, D!
Lietuvos nepriklauso

mybės minėjimas. ~ 
Remkime draugų Sa- 
viekų.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas įvyko sekmadieni; 
vasario 16 d. Jį surengė SLA 
77 kuopa. Buvo dainos ir kal-j 
bos. Minėjimas praėjo gana 
gražiai. Gaila tik, kad dėl ša!- 
čių ir blogo susisiekimo ne
daug žmonių atsilankė. Daly i 
kas tas, kad pas mus tiėk daug 
sniego yra, jog automobiliais 
kai kuriomis gatvėmis visai ne
galima važiuoti. Susisiekimas 
autobusais niekuomet nebuvo 

. perdaug geras, o dabar jis pa
sidarė tiesiog nejmanomas. Lė
liai to žmonės, kurie kiek to
liau gyvena nuo svetainės, vi
sai negalėjo atvykti.

Rengimo komisija apie va
landą užtraukė belaukdama pu
blikos. Kai susirinko apie šim
tas žmonių, tai buvo programa 
pradėta. Rengimo komisijas 
narys, p. Sinaurusitis, atdarė 
susirinkimą, trumpai paaiškin
damas parengimo tikslą ir reik
šmę. Paskui jis pristatė SLA 
77 kuopos kvartetą iš Šimai
tienės, Sinkevičienės, Stružo ii 
Basevičiaus. Kvartetas sudai
navo tris dainas.

Pristatoma kalbėti chicagie- 
tis V. B. Ambrose. Ponas Am
brose rockfordiečiams nebuvo 
žinomas. Ras mus jis atvyko 
pirmą kartą. Kadangi žinojo
me tik tiek, kad jis yra Ame
rikoje augęs, tai daugelis pra
dėjo abejoti, ar jis bus tinka
mas kalbėtojas. Juo labiau, kad 
čia ne šiaip sau prakalbos, o 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas. f|. r

Bet vos tik p. Ambrose pra
dėjo kalbėti, tuoj visos abe
jonės pranyko. Iš pat pradžių 
aišku buvo, kad tai įgudęs kal
bėtojas, kuris laisvai scenoje 
jaučiasi. Jo, lietuvių kalba 
rąi graži. Be to, pasirodė, 
Lietuvos istoriją jis gerai 
žįsta.

Pirmiausia jis paaiškino
sario 16 d. reikšme. Trumpai 
atpasakojo Lietuvos istoriją ir 
tas aplinkybes, kuriose lietu
viams teko gyventi ir savo ne
priklausomybę kurti, štai ko‘ 
dėl, sakė jis, reikia tą taip sun
kiai įgytą nepriklausomybe 
branginti/

Tiesa, šiandien Lietuva nė
ra tokia, kokia ji turėtų būti. 
Ji nėra tvarkoma tais pagrin

dais, kokie buvo padėti prieš 
šešioliką metų, žmonės, kurie 
pasirašė Lietuvos nepriklauso
mybės deklaraciją, pareiškė pa
geidavimą, kad Lietuvoje san
tvarka butų demokratiška, 
šiandien demokratijos ten nė
ra, nėra žmonių atstovybės — 
seimo. Bet taip juk amžinai 
nebus, — anksčiau ar vėliau 
Lietuvos žmonės vėl atgaus 
laisvę ir tvarkysis demokra
tiškais pagrindais.

Ambrose kalbėjo dviem at
vejais. Antru kartu kalbėjo 
apie Susivienijimą. Susivieni
jimas, sakė jis, yra didžiausia 
ir turtingiausia Amerikos lie
tuvių pašalpos ir kultūros or
ganizacija. Todėl tai organiza
cijai turėtų visi lietuviai pri
klausyti. šiemet Susivienijimas 
švęs savo penkių dešimčių me
tų gyvavimo sukaktį. Ta pro
ga buvo paskelbtas ir auksi
nis konkursas. Organizatoriai 
ir iš viso nariai turi stengtis, 
kad SLA 77 kuopa padvigubin
tų savo narių skaičių, 
lėtų 300, o ne 150 narių. Jis 
davė ir praktiškų patarimų, 
kaip galima gauti daugiau na
rių.

Mutsų kuopa turi du organi
zatorius, — pp. Rumčiką ir Sa
vicką. Bet štai su p. Savicku 
atsitiko nelaimė: jis jau penk

ta savaitė klaip Serga. Tad ipo 
prakalbų p. Ambrose aplankė 
jį ir davė patarimų, kaip dau
giau -narių gauti.

Ambrose’o kalba visi buVo 
patenkinti. Gaila tik, kad dėf 
šalčių ir blogo 'oro mažai žmo
nių ’teatsilankė.

Prakalboms pasibaigus, kvar
tetas vėl sudainavo porą dai-> 
nelių. Kadangi publika Vis ne
paliovė plojusi, ‘tai p. J. W. Ba- 
sevičius nudainavo dar solo 
“Saulelė 'raudona”. Į

Alf. 'Savickis taisosi ir ne- 
trukus -mano smarkiai padirbėk 
ti ^Susivienijimo; auksiniam 'kon
kursui. Be to, jis bus ir “Nau
jienų” kontestaiitas.

šia proga noriu kelis -žod
žius pasakyti apie p. Savickį. 
Rockforde jis jau gyvena apie 
20 metų. Daug yra pasidarba- 
vęs SLA 77 kuopos gerovei. 
Tiek jis, tiek jo žmona yra la
bai nuoširdus Žmonės. Jie vi
suomet yra pasirengę kitiems 
patarnauti. Tačiau depresija 
juos pusėtinai skaudžiai palie
tė. Per ilgą laiką jis buvo be 
darbo. Prieš kelis mėnesius jis 
buvo pradėjęs šiek tiek dirb
ti. /Puto pačiu metu susilaukė, 
ir sunaus. Abu jautėsi laimin
gi, nes manė, kad vifeos bėdos 
jau pasibaigs. Bet štai prisi
kabino liga, ir vėl prasidėjo 
vargai. Mat, susidarė daug iš
laidų, o šeimai iš keturių na
rių nėra jau taip lengva pra
gyventi.

• Tų faktų akivaizdoje aš pra
šyčiau Rockfordo lietuvius pa
gelbėti Savickįams. Ir tai jums 
bus visai lengva padaryti Štai 
kokiu būdu: kaip žinote. Sa
vickis yra 77 kuopos organi
zatorius ir dirba auksiniam 
konkursui. Vadinasi, už naujo 
•nario įrašymą jis gaus x šiokį 
tokį atlyginimą. Tas pat ir su 
“Naujienomis”, kurių -konteš- 
tantu jis yra, Kadangi nė vie
nas lietuvis negdli būti be ge- 

o “Naujienos”
yra vienas geriausių laikraščių 
— tai patys “Naujienas” per 
Savickį užsiprenumeruokime ir 
kitiems patapkime, kad tą pat 
padarytų. Taip dalydami, mes 
ne tik Savickį finansiškai pa
remkime, bet ir mums patiems 
nereikės visokiais “money or
deriais” Tupintis.

Taigi kalbinkime visus pažį
stamus, kad jie per Sa'Vidkį 
užsirašytų “Naujienas”. Tuo 
budu mes galėsime nemažai 
jam pagelbėti.

šia proga linkiu Savickui kuo 
greičiausiai Visai pasveikti.

Lietuvis. “

To laikraščio, -

tik- 
kad 
pa-

■va-

Toronto, Kanada

tūla
SLA

Dar apie SLA 236 kuo 
pos parengimą 

" .........................f,

“Naujienų” 87 ‘nurnėry 
Dalyvė aprašydama 4$6
kudpos moterų rengiamą vaka
rienę neviską pilnai ir 'teisin
gai aprašė. Svarbus faktas pra 
leistas, ■— tai, kad Dalyvė ra 
šydtima apie visų kuopos mo
terų darbštumą, neparašė apie 
savę: “kuomet visos kuopos 
moterys ėmėsi energingai reng
ti vakarienę, tai aš Ir mano 
draugė ne ‘tik neptlsidėjom 
prie ‘rengimo, bet taipgi W 
metėm keletą žodelių rengėjų 
adresu”. Kuomet vakarienė-įvy- 
ko be jų pritarimo, tai, žino
ma, tuomet parašei korespon 
denciją ir viskas O. K.

Dalyvė perdatig išgarbino M. 
Joktibynienę, o kitoms rengė 
joms “pasišykštėjo” gero žod
žio. Aš nieko .neturiu prieš M. 
Jokubynienę .kaipo darbščią mo
terį, bet tik ne šiame parengi
me. šią vakarienę ruošiant ją 
“subytino” kitos moterys.

Turiu primint, kad musų kuo
pos moterys viešai ntitarė be
sivadinti poniomis. O Dalyvė 
savo korespondencijoj beveik

pb 'kiekvienu žodžiu? vis ‘Ipo 
nia”. ^Betruko tik . pasirašyti: 
“Ponią Dalyvė” ir viskas bu 
tų bUVę Hvaikėj, šitokiu

sitenkinimą 
kad savų narių tarpe reikia 
aiškintis, 'bėt dėl teisybės aš 
verčiamas viešai ir teisingai 
viską aprašyti.

'Jati gerokai ;laiko praėjo, o 
iš inusų narių niekas apie įvy
kusią Vakarienę neparašė pla
čiau :į spaudą. Gal kam atrodo, 
kad tai menkos vertės daly- 
>ka&, 'bet aš turiu pabrėžti, kad 
ši vakariehė yra 'gana ‘reikš
minga trimis atžvilgiais. Vie« 
na, !tai, kad kuopa gavo gra
žaus 'pelno; antra, moterys Sa
vo strrikiu darbu parodė, kad 

’jbs 'gali atitraukti nemažai 'pu
blikos; trečia: (geriau nutylė
siu).

Apie pasekmingumą vaka
rienės 'galima buvo spėti jau 
iš anksto, nes įžangos .bilietus 
moterys 'dar 
pardavinėti. - 
' -Pardavinėjo bilietus ir sten
gėsi tinkamai vakarienę su
rengti šios moterys: O. įEn- 
drelienė, E. Kidžienė, O. KtL 
niutienė, S. Bieliauskienė, E. 
Frenzelienė, O. Dagilienė, M. 
Jokubynienė, >D. Kazlauskienė, 
O. Margelienė, Z. Ūžemeckie- 
nė ir A. Pautienė. Atskirai kiek
vienos pasidarbavimą negalima 
aprašyti. Užteks priminti, kad 
musų moterys ne tik prisidė
jo su sunkiu darbu, bet taip
gi daug yra aukavusios mai
što dalykais,, už ką reikia iš
reikšti širdingą padėką. Beikia 
stebėtis, kad pas žmones yra 
tiek daug noro ir pasiryžimo 
dirbti, tik tas Viskas' būna pa
slėpta, kol atsiranda tam pa
lanki dirva. 'Paimkim kad ir 
iš musų naujų narių, kurie 
pirmiau kaip ir nežinomi bu
vo kaip E. Kidžienė, O. fcuniu- 
tienė, abudu? Bieliauskai ir1 ki
ti. Apie S. Bieliauskienę reikia 
pabrėžti, kad moteris sirgdama 
dirbu fir ląpįąų/.feųvo . susirupi- 
nus vakarienės pasisekimu, ne
gu kuris kitas. Taipgi I. Bie
liauskas parėjęs iš naktinio 
darbo, šeštadieny beveik visą 
dieną išdirbo prie taisymo sve
tainėj štalų. Taipgi nereikia 
užmiršti A. Frenzelio. (Jis ka
da tai ant scenos viename ygi- 
kale vaidinant išsireiškė: “aš 
busiu tas atleidimo ožys”.). Bet; 
gyvenime biskj kita prasmę la
bai atatinka šie jo žodžiai. Kur 
tik sunkesnis darbas — Fren- 
zelis nudirbs, kur kas nueis ii 
padarys — Frenzelis. Visokiau*- 
sios pareigos uždedamos jam 
ir .jis mielai jas išpildo, nerei
kalaudamas jokio atlyginimo 
riė garbes. 1 '

Reikia ‘tarti padėkos žodį drg. 
Skinulienei ir Kazlauskų duk
relėm už gražų pasidarbavimų 
vakarienės metu. Kiti, kurių 
čia neišvardinau, taipgi daug 
prisidėjo prie paruošimo vaka
rienes, už ką kuopos nariai 
jiems dėkingi.

Apie vakarienės programą 
gal kas kitas .patašys. Bendrai 
imant, šis parengimas visais 
atžvilgiais pavykęs. Linkėtina 
rengėjoms dar vieną panašų 
parengimą Surengti.

— Buvęs.

NAUJIENOS, Chicagoj Iii
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dėjo atsilankyti

lavimu moterys reiškia nepa- 
,. Nors nesmagu,

šlapius pradėjo

Tačiau vis sitrauktų ir užleistų vietą pa- 
nebuvo taip, kaip turėjo būti, čios laudieš rinktiems atsto-- 
kai kurie lietuviai vis vengė ;vams. Tam tikslui buvo pa- 
užeiti, kadangi nepatiko lęrikas ’ tiekta ir vienbalsiai priimta 
partneris.partneris. ' sekamo turinio protešto rezo-

Matyti, ir pats 'lenkas susi- liųcija, kurios kapija bus pa
prato, kad jam be vieta tarp, 
lietuvių biznis daryti* Todėl j is 
nutarė savo pusę parduoti lie
tuviui, ‘būtent, Feliksui Gtavė- 
nui.

Tokiu4 budu dabar Iwanowo 
svetainė ir tavernas visiškai 
perėjo j lietuvių rankas.

Aną dieną sutikau p. Raš-, 
kevičių. Paklausiau, kaip jam 
dabar ‘biznis sekasi. Atsakė, 
jog biznis "žymiai pagerėjęs. 
Esą kaip 'tik lenkas, pasitrau
kė, ’tai lietuviai pradėjo labiau 
lankytis.

Tiesa, abu' sąvininkai yra la
bai malonus žmonės, tai į jų 
įstaigą 'kiekvienam lietuviui 
smagu yra užeiti ir5 laiką pra
leisti. ■■■' “ - 3.

Beje, tiek, p. Ratkevičius^ 
■tiėk p. Gavęną^ yra “Naujienų” 
Skaitytoj ai. Lįdkiu jiems kuo 
geriausio pasisekimo 'biznyje.

—šapos Darbininkas.

siųsta A. ^Smetonai. 
Protesto rezoliucija.

ir savo tautos, ar galime pa
likti neiškėlus 'tokių škuud- 
žių musų tautos žaizdų?

Ne, ir dar 'kartą ne. Mes 
■turime įpirotestuoti ir reika
lauti, kad tos žaizdos butų

Tormito, Ost
“Lietuvos neprikl a u s o 

mybes minėjimas ir 
rezoliucijos

Pirmu kartu Toronto lietu
viai minėjo Lietuvos nepfri- 
klaEUsomybės sukaktį bendro
mis pastangonjis, 
keletą parapijom/, 
ttiikauja dabartinei 
diktatūrai.

Vasario mėn. 16 
Templei’. svetainėj e,

išskiriant 
kurie pa- 

Lieluvos

d. Royal 
1087 

Queen st. W, įvyko skaitlin
gas (maždaug apie 300 žmo
nių dalyvavo) Lietuvos nepri- 
klausomybė,su-48 metų sukak
ties paminėjime. Nežiūrint, 
kad paminėjimas ruošta ben
dromis ^pajėgomis buvO suma
inytas tik viena savaitė prieš 
.paminėjimą* ibet programas 
vistiek buvo pusėtinai turtin
gas. Paminėjimą ruošė šių or
ganizacijų atstovų sudėtinis 
komitetas.

Protesto rezoliucija.
Mes Kanadęs lietuviai, gy

venantieji Toronto mieste, su
dėtyje sekančių organizacijų:;

1) Susivienijimas Lietuvių! 
Amerikoje 236 Ikuopa, 2) Ka-i 
nados Lietuvių Savit. Pašal
pos Sūnų ir Diikterų, 1-ji kp.,j 
3) A. L. D. Literatūros 162-ji 
(kuopa ir 4) K. D. A. Lygos 45 
skyr. Visi bendrai minėdami 
Lietuvos Nepriklausomybės 18 
metus, mes džiaugiamės šiąja 
proga ir linkime savo gimtinei 
įbuti laisvai ant visados.

Bet, mes mylėdami savo 
tautą, o kartu ir savo tautie
čius, negalime užtylėti to fak
to, kas įvjrko 1926 m. gruod
žio mėn. 17 d.; kada smurti
ninkai smurto 'kėliu 'pašalino 
teisėtą 'liaudies išrinktą Seimą 
ir valdžią paniekindami .pilie
čius, spaudos ir Susirinkimų 
laisvę, kas griežtai prieštara u-: 
ja Lietuvos konstitucijai. Kad 
tas įvykis buvo atliktas;did
žiausių hiusų (tautos išgamų.

šiandieniniai LiėtuvOs vals
tiečių šaudymai, karo teismai,' 
areštai, opozicinių organiza
cijų riaikinimas ir Spaudos už
gniaužimus yra neužginčįja-į 
mi ir nesugriaunami ‘faktai.

■Todėl mes 'išklaUsę kalbėto
jų apibudinimą dėl esamos 
.padėties •Lietuvoj, randame 
būtino reikalo protestuoti 
prieš esamą padėtį ir reika
lauti kas seka:

1) Panaikinti karo stovį vi
soj Lietuvoj.

2) Paliuosuoli visus aiitifa- 
šistinius kalinius.

3) Atsteigti laisvę spaudos, 
žodžio ir organizacijų.

4) Neatidėliojant paskirti 
Seimo rinkimus, slaptu balsa
vimu visiems piliečiams ly
giomis teisėmis balsavime da-

venantieji Toronto mieste

1) Susivienijimas Lietuvių;

—.................   ■■■.......    I-..............................  " .‘i i.

ri?ėzoliucija musų sostines Vil- 
riiaus reikalu, kuri ‘buvo pa- 
ršiųdta Lenkijos iprezitientui 
Jos tekstas yra 'toks:

Mes Toronto lietuviai, ‘kartu 
su keturiomis lietuvių orga* 
•nizaeijomis minėdami 48-Uis gydomos, o ne didinamos, 
.įtiekus 'Lietuvos ‘nepriklauso, 
mybes sukaktį, .protestuojame, 
prieš gen. Želigowskio pada
rytą smurto žygį -užgrobime- 
musų sostinės Vilniaus ir jos

' teritorijos. :
Besąlyginia;i reikalaujame 

grąžinti Lietuvai priklausomą 
teritoriją su sostine Vilnium. 
Taip pat protestuojame ddl' 
persekiojimo lietuvių organi
zacijų'ir jų mdkyklų užgrobto
je Lietuvos teritorijoje.

Seka org. įgal. parašai.
Gerb. Naujienų skaitytojai1!

Gal kaip kam atrodys, kad čia 
aukščiau išvardintas Lietuvos 
nepriklausomybes paininč.ji- 

pėrdaug griežtas

'—■Jiutoęs pirmaeilis Lietuvos 
kariuomenės savanoris.

Maistas ir Sveikata!
Nieko nėra svarbesnio gerai mu

sų sveikatai palaikyti, kaip 'maistas, 
kuriuo mes maitintame savo kūnų. 
Rūpestingai parinkta diėta ir valo
mas atsakančio maišto, yra tai tik- 
riausis sveikatos apdraudimas.

šalti, žiemos mėnesiai, ypatingai 
Šiais ihetais, miims parodo tar mes 
tinkamai maitiname -savo kūną. Bet 
ganėtinas pavalgymas dar nėra vie
ninteliu klausimu; yra svarbu, kad 
mes valgytumėm bos rūšies maistų, 
kuris turi tuos elementus, kurie rėi- 
kalingi musų kunui.

Musų sistema reikalinga šviežių 
vaisiu ir daržovių, -pienb, mėsos ir 
kitokio maisto, kas gamina šiltinąs 
■ir -energiją. Ant kiek maisto rūšis 
geresnė, Ant tiek daugiau sveikatos 
vertės yra tame maiste.

Štai delko jus visuomet rasite ge
riausios kokybės produktus “Mid- 
west Stores” krautuvėse. Šių krau
tuvių Savininkai žino iš savo ilg- 
mėtinio patyrimo, kad, -palyginamai, 
geriausios rūšies prekės nekainuoja 
daugiau už pigiosios rūšies prekes. 
■Ir todėl, didelio pirkimo pajėgos, 
kokios yra šie krautuvininkai, perka 
visus jų krautuvėms reikalingas pre
kes žemiausiomis kainomis .

Kasdien ‘'Midwest Stores” krau-

mas yra
prieš dabartinę Lietuvos vald
žią. Bet mano supratimu, o 
kartu taip mano ir visi daly
viai, kurie vienbalsiai priėmė 
išneštąsias 'rezoliucijas, kati 
tokia ‘padėtis kaip dabar Lie
tu voje, yra šlykštus pasityčio
jimas iš tų, kurie yra nemaža 
nukentėję kovoje Už Lietuvos 
nepriklausomybę, o šiandien tavoms pristatotaa prekes iš dide- 

flio urmo sandelio, kuris Vra šios 
kooperacijos nuosęyybė. šeiminin
kės inėsrsta eiti i šias krautuvės to- 
dčl, kad ,ėia yra visuomet didelis 
Jonis reikalingu ‘prekių pasirinkimas. 
Tas -padaro ju prekiavimą ne tik eko- 
nohiiškėshiu. bet daro kasdienini 
valgių planavimą malonumu.

Kačį jums padėti prekiauti “Mid- 
Wėst Stores” talpina šios dienos 
“NPtijiėnų” laidoje didėli skelbimą. 
Pasižymėkite sau reikalingas -pre
kes ir -nueikite i artimiausi “Mid- 
west Stores” krautuve apsipirkti. 
Jus nusistebėsite kokybe ir santau
pomis, ‘kokios jums yra teikiama.

(Apskelb.)

diktatūrosjie yra beteisiai 
vergai. Šimtai buvusius pir
maeilių Lietuvos kariuomenės 
savanorių ' šiandien sėdi Lie
tuvos kalėjimuose, o kiti var
gsta užsieniuose, negalėdami 
pakęsti to pasityčiojimo. Tai
gi minėdami Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves, mes 
jei esame nuoširdus gynėjai 
savo brolių ir seserų, o kartu

VISOSE “MIDAVEŠT STORES”
Penktadieny įr šeštadieny, Vasario-iFeb. 21 ir 22 
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Lietuvis Išpirko 'lenką

Dalykas štai koks: per kelis 
mėtu's T. Jwariovo svetainės ir 
tavėrno savininku buvo lenkas. 
Tuo; tarpu toje apylinkėje dau- 
kausią 'lietuviai gyvena. Ka
dangi . jau >nuo senų laikų lietu
vių Santykiai su lenkais nėra 
labai jgeri,< /tai ir tąverno savi
ninkui biznis nelabai jau gerai 
tesišekė. Lietuviai nemėgo 
lenkų įstaigos 'lankyti.
./Kada biznis pradėjo vis la 
biau ir labiau smukti, tai len
kas prisiėmė pusininku Potftif, 
Rice (Raškevičių), kuris yra 
getai žinomas vietos lietuviams.

P-as .Rice, žinoma, tuoj bizni 
žymiai pagerino. Lietuviai pra-

ALDLD 162 kuopa.
Sūnų ir Dukterų pašalpinės 

draugijos 1 kp. ir K. D. A. 
Lygos 45 sk, Iš viso 9 atsto
vų komitetas. Programas bu
vo toks: 1) Pagerbimas žu
vusių už Liet, nepriklausomy
bę visų atsistojimu; 2) Pro- 
gramo Vedėjos, O. Indrelicnes 
įžanginė kalba; 3) Vieno vei
ksmo komedija “Uošvė į Na
mus, tylos Nebus”; 4) E. Užc- 
meckienės solo dvi dainos; 5) 
T. Frenzelio prakalba ir rezo
liucijos skaitymas -bei jus, 
priėmimas.; 6) piano kėli ga
balėliai, kuriuos atliko Geno
vaitė Jokubynaitė; Helena 
ž arsk ai te ’ir ,Benius J okuby- 
nas; 7) Deklamacijos —Pau- 
liutė ir Freiiželytė; 8) Jono 
Ylos prakalba; M. Jokubynie- 
nės su E. Užemeckiene due- 
tai; 9) įvairus pranešimai, 
sveikinimai ir atsišaukimai.
Tenka apgailestauti, kad šio

je programoje \ nėfiguruoja 
tautos 'himno’ giedojimas, bet 
tai įvyko ne dėl blogo noro, 
bet aplinkybėms susidėjus. Iš 
aukščiau suminėtų.. organiza
cijų nė vienas choras neegzis
tuoja, o .per tą trumpą laiką 
neįmanoma buvo sudaryti 
chorą, todėl buvo manoma 
pasitenkinti skambinant piano 
visai publikai giedant, bet dėl 
laiko stokos tas nebuvo . įtrau
kta į programą, o progrartio 
vedėja irgi išleido iš minties, 
nors tai buvo svarbus punk
tas. Šiaip visas programas bu
vo išpildytas vykusiai. Ypa
tingai veikalas ir dainos gera 
pasisekė. Linkėtina, kad To- 
Tontiečiai ir ateityje galėtų 
sutai'tinai veikti, t 1 • v ; ’

Kalbėtojai savo kalbošc 
daugiausiai lietė esamą Lietu-! 
voje ncnormalę būklę ir kvie
tė visus protestuoti ir< reika-* 
latiti iš dabartinių dikatatorių 
kitaip sakant, iš pavergėjų 
Lietuvos liaudies, kad jie pa-

is) Klaipėdos teritorijoje, 
kad nedavtis hitlerininkams■ * 
progos išprovokuoti kokiu 
nors sumišimus, kuriais Hitle
ris pasinaudodamas gali už
pulti visą Lietuvą. Reikalau
jame, kad Klaipėdos ‘krašto 
gubernatorius neperžengtų au
tonominių teisių, $ėl kurių 
Lietuva galėtų netekti saVo ne
priklausomybės.

Mes randame, kad dabar] 
Lietuvos nepriklausomybei 
gręsia didelis pavojus, tik dėl 
esamos diktatūros, kuri su-! 
demoralizavo visą. Lietuvos! 
liaudį.

Nesant vidujinės 'santaikos; 
kova su išoriniu priešu neį
manoma.

O pašalinti tą esamąjį pavo
jų gali tik demokratiniu budu 
sudaryta valdžia,.kuri koope- 

’ruos isu visa Lietuvos liaudim 
ne tik su Lietuvoj esamais, 
bet ir užsieniuose gyvenan
čiais lietuviais.

Tad šalin Lietuvos diktatū
ra! Lai gyvuoja demokratija!

Seka organizacijų įgalioti
nių parašai.

Taip pat priimta protesto

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

Stop 
Itchmg
Skin

NiežSjlmo, Išbėrimų ir DėdervinBs— 
Žemo greit palengvina Bkatietnus nuo 
sušvelnina Iritaciją nuo Eezemos, spuo
gu ir panašių odos nesveikumų. P0r25 
metus Žemo , vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašallnimui odos iritacljų. Užgir
iais Good HoUsekeeping Bureau. No. 
4874. 35q. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko. s

žemo
FOR SKIN IRR1TATIONS

už 19c
“MAXWE1LL HOUSE” 

. VACUUM-PAKUOTA
fcllM I I

svaro '
kenas fa ■ w

“Campbell’s” 
Reguliariai Kenai ■, I ■  ....... i ■■■■ ■ ■ ■■...

2 sv.pak.|5c
3~17c

KAVA
CUKRUS Powdere^orbrbwn

PORK & BEANS ------- -—
“JELL-O” VISŲ SKONIŲ
“GRAPE-NUTS” FLAKE,S‘
“COMET” IRYLIAI 1 svaro pak. 2 už 19^ i

7 imc. pak. lOe

«T>T7ri SPAGHETTI, MACARONI 'f .
Kibi J CKVSO EGG NOODLES________ pak.

1O£ '
  W 

r m—■■■—■-i ■ i - ■ iii ■■■■     n ■nu Rl ■"■■" ■ i—m—

Lhocolate Marshmalldw COOKIES _____  svaras 150
‘?Bon ^Boiis” Maršhmallovvs SALDAINIAI 6 unc. pak. *90

“Hluc LabeI" KARO SLYRUP 
“ARGO” "GIsOŠŠ' STARCH .

1 Ve sv. ken
1 sv. pak

14c 
“Airy Fairy” KEKSŲ MILTAI 2% sv. pak Žžįį 
CORNED BEEF BASU už25c
“Sllurfine” APPLE SAUCE No. 2 kenai "3 už7250

9c

Sųnshine” MARTINI BUTTER COOKIES 10 ųnc. pak 
2% sv. pak.

PURE VANILLA or LEMON EXTRACT 3/< unc. bonka
■______________ ___ ___ ' .......................   n.,.,...........    ................—------------- 1......... .... . ........ ... .....................— .........................i-------------~

“Grten-Hul“ MAISTO SPALVUOTOJAS
“Nancy Hali” SALDŽIOS BULVĖS 
U. S. 1 VIRIMO OBUOLIAI .......
“Sunkist” ORANŽIAI

bonka 70
3 s v. 100
5 sv. 190 į

Vidut. dydžio Tuz. 17^1 
SPL'IT PEAS Geltonieji ......... ............... .... 2 sv. 150
MARASCHINO CHERRIES ' 5 "’unčr bonka 90 
“PABST” CHEESE Amen Brick, Lim. Pim, Vi sv. pakalis 15c . .. —2------- --------  •-  - - / - - - - '    -- -..............-- -- - ?
SILKĖS, ROLLMOPS, BISMARK etc. Wi tane, džiarai 10c
“Midvvcsl” LUNCHEON MEAT 

MINljED HAM
sv. 290 ‘
sv. -230
sv. 3*50

5j^K3?0

“Manhattan”
HAltD SALAMI SAUSAGE . ...
“American Family” MUILAS ...
“OCTAGON” POWDER ..........
“OCTAGON” VEIDO MUILAS......... ........... 3 už Į40
“OCTAGON” MUILAS milžiniški šmotai 5 už 240 
“S. O. S.” SCOURING PADS ....................   pak. 130
“SILVeR DUST” Indams mazgoti ....... 2 pak. 250
“Midwešt” BRAND DEL MAI£
CORN NIBLETS...... ............ 2 ken. 27c
<<SUN®RITEW CLEANSER .......  3 ken. 13c
PASTABA — Dauguma ”Midwett Storu” tun ir mnot tkyriut, kur jcįi 

galite pirkti getą mėtą, paukitieną ir, tt. ui iemiautiat kainai! <
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LAIPSNIS PIRMAS REIKIA 1,100 BALSŲ

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

SINKUS

MOCKUS
MRS. D. ŽUKAS Y. YOKUBYNAS

Racine, Wis,

120 balsu170 balsu 80 balsų

Cvirka MarK. G. Urnežio žodis

Kontesto Eig

Atidaro Alinę
VISO

visas

avė

pra

Duodame

2135 
ding

Jau 
dėtas 
kurio

Ypatingai daug 
pažangos lietuvių

MRS. M.
ROVAIT1EN®

svarstė 
nusita- 
ir su-

4500 South 
Rockwell St.

Chicago.

sinimą

Nusižudė stambios 
mėsos firmos 

viršininkas

Negalėdamas gauti 
darbo pasikorė 

jaunavedys

J. MAČIULIS
I ’
906 Prescott St. 

Waukegan, III.
600 balsų

SKIRMONTAS 
15723 Lathrop 
Avė. Harvey. III 

320 balsų

iš Toronto, 
susitarė su 
lenktyniuoti.

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

345 balsų

MRS. F. 
EDKINS

1018 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
45 balsai

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplewood Avė 

Prospect 1695 
Chicago. 
160 balsu

82 Crawford St. 
Toronto, Canada

90 balsų /

1224 Herrick Av

kitus verstinius

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada

30 balsų

LIETUVOS LITERA
TUROS IR MENO LA!

METIMAI 1935
METAIS

00 S. 9th St. 
Herrin, III.

VINCAS 
BUDVIDIS 

4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 

240 balsų

Kaltina blogą

štai prie 
“žygdarbių” 
naciai

MRS. E.
NORGA1LIENE 

4454 South 
.Richmond St.

Tel. Faff. 56-17 
Chicago, III.

80 balsų

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III. .

Tel. Nevada 8416 
120 balsų

Jonas
Sirgo apie penkerius 

Velionis buvo laisvas 
ir girdėjau, kad jis 

Tautiškose 
Bet kokiu tai budu

valstybinė premija yra

kokių niekšingų 
priėjo vokiečių 

neva kovodami dėl sa
vo “aukštų idealų”. Vesdami 
visokius spaudimus prieš Lie
tuvą, jie nesigėdija net bjau
rių žmogžudysčių^ Tai negirdė
tas dalykas. Reikia manyti,

Nors pereitų kelių savaičių 
nuotykiai šu oru neleidžia, vie
nok norėtųsi patikėti oro biu 
ru šiuo kartu. Jis pranašauja, 
kad šalčių daugiau’ nebebus, ir 
kad šiandien temperatūra pa
kils iki 30 laipsnių virš zero.

Tarp Chicagos 
Lietuvių.

Palaidotas 52 metų Jonas 
Nosikas

Metai po metų visos kultu 
rinės šakos musų tėvynėje kas
kart labiau auga, tarpsta, bu 
joja ir darosi vis našesnės, sa 
vaimingesnės 
našumo ir 
tauta yra padariusi (parodžiu 
si) kultūros srity pereitais me 
tais. Mokslas*, menas, literatu 
ra, teatras

BRIDGEPORT. 
maitis, 3203 
Street, ryt ir sekmadienį 
gia atidarymą 
“Community 
čiau paduotu adresu

tuva atkreips viso pasaulio dė- 
" ’. Vokietijai dar teks sun- 

Ikių kaltinimų. Jie nuo nacių

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
Street, Chicago 

Tel. Capal 8500 
2735 balsų

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

1030 balsų

LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis. 

242 balsu

John Shi-
South Halsted 

ren- 
naujos alinės, 

Tavern”, aukš-

Norėjo Tautiškų Ka 
pinių, bet ne ten 

atsidūrė

darbuotojas 
žada 

padir-

\ C ALUMET CITY.—Pereitos 
savaitės pabaigoje šv. Kazimie
ro kapinėse buvo palaidotas 52 
metų sulaukęs lietuvis, 
Nosikas 
metus, 
žmogus, 
pageidavo ilsėtis 
Kapinėše 
ten nepateko.

Laidotuvėmis rūpinosi p. 
Raudonienė, velionio pusseserė. 
Laidotuvėse dalyvavo mažas 
skaičius lietuvių, tiktai tie, ku
rie nepriklauso prieJenkų. Po 
laidotuvių jie susirinko F. Ka
valiausko alinėj pietų.

Velionis Nosikas atvyko į 
Calumetf City iš New Yorko 
1921 metais. Buvo vedęs, bet 
apie 14 metų atgal su žmona 
persiskyrė.—Vietinis.

Gerbiami “Naujienų” skaity
tojai: Aš pranešu visiems sa
vo rėmėjams, kad įstojau i kon- 
testą. Esu prisirengęs visiems 
patarnauti ir kviečiu per mane 
užsirašyti laikraštį ar atnau
jinti išsibaigusias prenumera
tas. “Naujienų” kaina dabar
tiniu laiku yra nupiginta. Laik
raštis bus siunčiamas veltui per 
tris mėnesius. Esu pasirengęs 
patarnauti* ir su garsinimais, 
“Naujienose” visuomet apsimo
ka garsintįs, nes jas visi skai-

K. URNEŽIS
4607 S. Talman 
Avė., Chicago

80 balsų

Berniukai, Walton Opel, 2148 
Warren avė., ir Gordon Ken- 
nedy, 11 N. Leavitt šiandien 
jaučiasi kaip herojai. Vakar 
jie netikėtai suėmė ir polici
jai pristatė du buvusius kali
nius, kurie rengėsi apiplėšti 
banką Indianoje. Suimtieji yra, 
Henry Euler, 29, ir David Mor- 
row, 27, 3535 Elis avėnue.

VOKIETIJA NUODI 
JA LIETUVA

Savo namų skiepe, 5704 So. 
Troyg Street, vakar nusišovė J. 
W. Housley, 56 m. Jis buvo 
vienas iš viršininkų stambios 
mėsos firmos,.G. H. Hammond 
Co., Swift and Co., bendrovės 
skyriaus. Našlė sako, kad mė
nesį laiko tam atgal velionis 
padarė testamentą, turbut jau 
tuo laiku planuodamas pasida
ryti sau galą 
sveikatą.

Be to, vienkart, pranešu 
tiems, kurie dar nėra Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariais, kad 
narių įrašymo kontesto laiko 
beliko vos du mėnesiai," o Se
no Petro yra dar gana didelė 
kvota. Jau įrašė 132, reikia dar 
68. Jei nenorite, kad jafn pa
sidarytų sarmata ir jei norite 
kad jis butų laimėtoju, tad pa 
dėkite kas kuo galite. Visas 
žinias apie naujus narius, kaip 
ir/‘Naujienų” skaitytojus, pra
neškite telefonu Canal 8500 
ba laišku 1739 So. Halsted

Iš anksto tardamas ačiū

Visgi jau kontestas po biskį 
pradeda įsisiubiuoti, nes kas sa
vaitę šiame skyriuje pasirodo 
vis daugiau ir daugiau naujų 
konf.estantų. Nekurie vis dar
bi jodami šalčių-darbą atidėlio
ja, bet daugelis jau pradeda 
apsiprasti ir šalčio nepaisyti. 
Štai, Seną Petrą erai nuo dar
bo visai nesulaiko ir jis jau li
pa | antrą laipsnį. O F. Bulaw. 
kuris susyk pašoko gana aukš
tai, bet jau kelinta savaitė sto
vi ant vietos ir turbut laukia 
pavasario.
" šie® savaites kontestantų 
laipsniuose pasirodė keletas 
naujų draugų, kurie yra pasisi- 
žadėję * smarkiai pasidarbuoti.

Vincas Budvidis iš Detroit, 
Michigan, kuris jau kelintame 
kon teste darbuojasi ir kas kar
tas jam geriaus sekasi.

A. Frenzelis iš Toronto, Ka
nados, žinomas 
tarpe Kanados lietuvių, 
šiame konteste sunkiai 
bėti. /

K. Urnežis nors ilgai 
apie kontesitą, bet visgi 
re kitiems nenusileisti, 
syk pasirodė su 80 balsų

Taipgi ir Northsidės senas

Sako, šalčių nebebus 
šiandie 30 laipsnių 

virš zero

F. VILIS
N. Spaul- 

Ave., Chic. 
Aalb. 2981 

80 balsų

. A Su pagarba, 
W Senas Petras.

.4 - ■ • ' . '■, ' ' ■ • ’

šie žmonės darė biznį per 
Seną Ptarą

Stella Shurnas, 2906 South 
Union Avė., Hąppy Hour Ta
vern savininke, kuri davė gar
sinimą. Ji sako, kad iš apskel
bimų vasario 15 ir 16 dienų tu
rėjusi labai gerų pasekmių.

. J. ir G.- Shimaičiai, 2303 So. 
Halsted St., Community Tavern 
sav. davė skelbimą Visam me
nesiui. \ Jų užeigos Grand Open- 
ing įvyks vasario 22 ir 23 die
nose. Prašo visus atsilankyti, 
nes gros muzika, o Užkanda bus 
duodama veltui.

J. Bružas ir ,ty. Medelinskie- 
nė, 3517 S. Halsted st., davė 
skelbimą mėnesio laikui. Garsi- 
nimbsi pasekmes patyrė vasa
rio 15 ir 16 dienose. Tose die
nose buvo jų .užeigos “Grand 
Opening” ir susilaukė nepapra
stai daug svečių.

Marle Markei, 3416 S. Wa- 
llace st., High Life Inn sav., 
davė irgi mėnesinį skelbimą. 
Taip pat sako turėjusi labai ge
ras pasekmes, šioje užeigoje 
mandagus patarnavimas yra 
būtina sąlyga.

Louis Belski, 2548 W. 71st 
st., yra senas “Naujienų” skai
tytojas ir rėmėjas. Užlaiko ge
rai įrengtą Louis Tavern, kur 
visados yra 1 geros rųšies gėrir 
mas, užkanda ir penktadieniais 
žuvis veltui. ‘ ,

J. Petkus, 516 N. Rush st, 
ūžlaiko Ehho viešbutį. Tai di- 
;džiausis iš lietuvių viešbučių 
Chicagoję.

Josephme Raudonienė * iš 
Fort White, Canada, Užsirašė 
“N.” per laišką.

Pp. Kondrotai, kurie užlaiko 
gražiai įrengtą taverną prie 
4612 S. Ashland avė., užrašė 
“Naujienas” į Lietuvą penkio
likai mėnesių. Jie priklauso ir 
Chicagos Liet. Draugijai.

P-ai Kuchinskai, 83rd and 
Kean Avė./ kuriu/. garsinimas 
eina per tris mjenesius, užlaiko 
užeigą, kur važiuojant į kapus 
galima užeiti • užkandai. Turi 
gerą daržą, tinkamą piknikams.

Visiems, kurie darėte kokį 
nors biznį per Seną Petrą, ta
riu širdingą ačių*

Senas Petras. .

Mat, vokiečių naciai

veido nuplėš kaukę ir parody 
tikruosius vokiečių valdžio 
siekimus. Tsb.

antras mėnuo kai
“Naujienų” Kontestas, 

tikslas yra išplatinti 
“Naujienas” ktfoplačiausia lie
tuvių skaitytojų tarpe.

“Naujienos” yra pirmynei- 
gos laikraštis, tarnaująs ne 
vienai kuriai nors siaurai vi- 

f .

suomenės srovei. Jis tarnau-

štai, geras “Naujienų” rėmė
jas ir biznierįus Victor Kelps, 
užlaikąs Hardware krautuvę 
adresu/ 2506 W, 47th st., at
sinaujino prenumeratą. Aš nuo 
savęs prašyčiau visus apielin- 
kės gyventojus lankytis pas p. 
Kelps. Turi krautuvėje 
kius namų reikmenis.

Iki pasimatymo.
K. G. Umėžis,

4607 S. Talman

Pirmus Morgicius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu,

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

veikėjas ir malimus ir deko 
ruotejas, J. F. Vilis, irgi pasi 
rodė su 83 balsų.

Y. Yokubynas 
Kanados, turbut 
diaugu Frenzeliu 
nes įėjo su 90 balsų. Kiti kon- 
testantai dar vis kaltindami 
šalčius nepasirodo, be| aš įtikiu, 
kad jau sekančią savaitę galė
sim pasirodyti šiame skyriuje 
su diaug didesniu skaitliam kon
testantų.

Taip sakydamas žinau, kad 
Naujienų draugai kontestantai 
savo

ja darbininkams, padeda sun
kioje kompeticijos kovoje biz
nieriams ir visai plačiąjai vi 
šuomenei, teikdamas paskiau
sias gyvenimo įvykių žinias, ir 
bendrai varo apšvietos darbą, 
be kurio platusis visuomenės 
gyvenimas nėra įmanomas.

Gerbiamieji Seno Petro Drau
gai ir Rėmėjai!

Neatidėliokite rytojui tai, kas 
skubu ’ atlikti šiandien ir ne
leiskite laiko, jei kuris dar ne 
užsirašė “Naujienų”. Skubiai 
tai padarykite, jei kam reika
linga atnaujinti —irgi neati
dėliokite, nes taip veikdami, 
mes sustiprinsime dienraščio 
reikalus ir sau pasitarnausime; 
gaudami reguliariai 
nias apie pasaulio įvykius

Paskutiniuoju melu Lietuvos- 
Vbkietijos pasienio gyventojai 
(Vilkaviškio, šakių, Tauragės 
ir Kretingos apskri) pradėjo 
daugiau gerti visokių stiprių 
.alkoholinių gėrimų. Iš jų pa
minėtini: brent-spiritis, dropas 
ir anodija. Tie svaigalai yra to
kie stiprus ir nuodingi kad kiek 
daugiau išgėręs žmogus nusto
ja sąmonės. Jau buVo keletas 
atsitikimų'" Tauragės apskrity
je, kad nuo dropo vartojimo 
mirė keliolika žmonių, šie šiur
pus reiškiniai Lietuvos-Vokie- 
tijos pasienyje ima vis daž
niau kartotis. Tad, supranta
ma, kad jais* turėjo susirūpin
ti tam tikri Lietuvos valdžios 
organai. Jie ištyrė, kad šie nuo
dingi, bet'labai pigus, gėrimai 
į Lietuvą patenka iš Vokieti
jos šmugelių kelių. Taip pat iš 
Lietuvos valdžios organų tyri
nėjimų paaiškėjo, kad žmonės 
šiuos nuodus geria visiškai ne
žinodami jų kenksmingumo, o 
tik suvilioti jų pigumu. Tai 
parodė visą eilė liudininkų.

Dėl šių įvykių Lietuvos spau
doje-ir visuomenėje keliama 
didelio susirūpinimo. Kai kas 
net nurodo, kad anodija, dro- 
pas ir brent-spiritis vokiečių 
tyčiomis gabenamas j Lietuvą. 
Vadinasi, vokiečiai stengiasi są
moningai nuodyti Lietuvos gy
ventojus. Jeigu šie tvirtinimai 
pasirodytų teisingi, tai gali 
kilti natfjas didelis skandalas. 
Istorijoje dar niekur nebuvo 
atsitikimų, kad viena tauta ty
čiomis ir taikos metu sąmonin
gai nuodytų kitą tautą.

šiuo atveju vokiečių elgesys 
su Lietuvos pasienio gyvento
jais iškiltų visoje plotmėje. Kad 
čia yra sąmoningas Lietuvos 
žmonių žudymo darbas, rodo 
paskutiniu metu sugautos kon
trabandos daviniai, šių metų 
pradžioje Klaipėdos pasienio po
licija sulaikė kelis šmu’gelnin- 
kus, kurie į Lietuvą nešė kon 
trabandą. Pasirodė, kad kon 
trabanda susidėjo tik iš ankš
čiau paminėtų nuodingų gėri
mų. Buvo sulaikyta apie 200 
literių dropo, apie 230 literių 
spirito ir tiek pat anuodijos. 
Tai tik viena sulaikyta kon
trabanda. O kiek jo nesugau
nama. Iš to galima drąsiai da
ryti išvadą, kad^ ši kontraban
da į Lietuvą vežama su voku 
čių valdžios žinia.

Taip manoma dar ir dėl to, 
kad tiesiog į Klaipėdos kraštą 
šių nuodų kontrabanda nesiun- 
čiąma.
gaili savo bendrininkų — Klai
pėdos vokietininkų....

Lietuvos valdžios organai, 
norėdami kutoskubiausiai užkir
sti kelią savo žmonių nuodiji
mui sU pasienio kontrabandi
ninkais pradėjo energingą ko
vą. Už nuodų kontrabandą su
gautieji bus smarkiai baudžia- 

lygiai, kaip ir už pasike- 
atimti žmogaus gyvy-

Du Berniukai Sugavo 
Du Buvusius Kalinius

Žodį išpildys.
T. RYPKEVICIA, 

Kontesto Vedėjas.

VakaF rytą parėjusi namo, 
22 metų Lottie Kamon, 4901 S. 
Hoyne; avenue, rado savo vy. 
rą Frank, 24, pasikorusį rūbų 
kaųjbarėlyje.

ftrilgą laiką jos vyras ne
galėjęs gauti darbo, pasakojo 
jaunoji moteriškė, palikusi naš- 

sa-lle du mėnesiu po vestuvių.

Dabar Lietuvos visuomenę 
domina .klausimas, kuriems ra
šytojams bus paskirtos premi
jos už" 1935 metais pasirodžiu
sius literatūros veikalus. Pre 
mijų paskyrimo klausimas ar- 
imiausiu’ laikų bus jau išsprę 
stas. Didžiausias, 5000 litų pre
mija, yra valstybinė, šiemet 
ji bus pirmą kartą skiriama, 
nes 
įsteigta tik pereitais metais,

Tsb

Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaitlius

Seno Petro biznis 
“Naujienų” 

konteste -

menas
viskas pasistū

mėjo savaiminga kryptimi, teik
dami daug vertingų kultūros 
vaisių. , . - " '

Mokslo srityje daug nuveik
ta pereitais metais istorijos ir 
bibliografijos šakose. Tos dvi 
šakos iki šiolLietuvoje buvo 
gerokai apleistos. Neturėjome 
plačios, visapusiškai apdirbtos 
Lietuvos istorijos. Pereitais me
tais būrys istorikų ryžosi tą 
lietuvių praeities pažinimo 
spragą užkišti. Dalis jų darbo 
vaisių pernai viešai pasirodė 
pavidale monografijos apie Jo
gailą ir jo l&iku’s.

Prof. V. Biržiškai vadovau
jant, žymiai pastūmėtas perei
tais metais lietuviškos enciklo
pedijos ruošimas ir josios lei 
dimas. Jau išleistas to stam
baus kapitalinio veikalo ketu
ri tomai. Pradedamas spaus
dinti penktasis^' Enciklopedija 
— tai kiekvienam pažangos ieš
kančiam žmogui reikalingiausia 
knyga visų sričių žynynas. 
Lietuviškoji enciklopedija nuo 
kitų skiriasi tuo, kad joje ran
dama daugybę žinių ne vien iš 
įvairiu mokslo ir meno sričių, 
bet ir iš Lietuvos praeities bei 
dabarties.

Iš visų Lietuvos. meno šakų 
pereitais metais ypatingai vei
klios buvo tapyba ir literatū
ra. Tapytojai ir iš viso plasti 
kai pereitais metais suruošė 
dvi dideles parodas, kuriose 
buvo parodyta bene 800 meno 
kurinių. Literatai yra davę ei
lę originalinių veikalų ir ver 
timų Lietuvos dailiajai rašti
jai. Viso pereitais metais dai 
liosios literatūros, arti 200 ku
rinių yra išėję iš spaudos. Iš 
to Skaičiaus daugiau šimto ten
ka originaliniams raštanis. A. 
Vienuolis, 
cinkeviČius, J. Simonaitytė, 
Agustaitė, Šalčiuvienė, J. Gru
šas; L. Dovydėnas, J. -Kossu^ 
Aleksandravičius, F. Neveravi- 
čius ir kiti apsčiai yra davę 
originalinių veikalų. Verstinėje 
Literatu’roje ypatingai našus 
pernai buvo K. Boruta.

Teatro mene taip pat perei
ti metai nebuvo bergždi. Kau
no Valstybės , drama paruošė 
keturius naujus veikalus, iš 
kurių vieną — P. Vaičiūno 
“Sulaužytą Priesaiką” — ori
ginalų 
Opera atsidėjusi ruošė (ir te- 
bentošia) naujos lietuviškos 
operos pastatymą kurios lib 
rettą parašė K. Inčiura, o mu
ziką kojnponavo jaunas kom
pozitorius Račiūnas.

Baletas žymiai sustiprino ir 
pertvarkė savo veiklą naujais 
pagrindais. Be Kauno teatro, 
pereitais metais veikė Šiaulių 
Drama, nuo rudens perkeltoji 
į Klaipėdą, ir pačioj Klaipėdoj 
buvo mėginta kurti operą. Bū
dama Klaipėdoje, ąntroji Dra
ma iki šiol stengėsi vaidinti 
pirmučiausiai lietuvių autorių 
veikalus. Taigi, pereitais metais 
ji paruošė du naujus vaidini 
mūs K. Inčiuros “Vincą Kudir
ką” ir P. Vaičiūno “Sulaužys 
tą Priesaiką”. .

Muzikos srityje, be aukščiai! 
minėtos Račiūno operos, atsi
rado eilė ( naujų kompozicijų'— 
simfoninės, dainuojamos ii 
skambinamos (fortepioninės) 
muzikos. Dalis" tų kurinių bu- kad į šiuos nacių darbus Lie 
vo atlikta V. Radiofone ir te, 
tro bangomis pasiekė vi§os Lie- mėsį 
tuvoS žmonių klausą. I _

NAUJIENOS, Chicago, III, 
vo Draugams ir Rėmėjams,' pa-1 
lieku .

/ 'J;
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Muzika turbūt niekados ne

išduos savo galutiną sekretą. 
Ir kad joje gludi sekretas, še- 
krėtas vilionės, sekretas ko 
nors labaiį galingo, stebuklin
go — tai jau jeigu niekados 
praeityje tą taip aiškiai nepa
stebėjom, tad praeito sekma
dienio, Lietuvos Nepriklauso
mybės 18 metų sukaktuvių 
įvairiuos apVaikščiojimuos tas 
turėjo labai aiškiai pasireikšti 
visiems.

Galima drąsiai sakyti, kad 
nebuvo tą dieną nė vieno na
melio, nė vienos šeimynos ar
ba pavienio lietuvio, ateivio 
arba Amerįkoje gimusio, ku-’ 
ris 'nebūtų panaudojęs visas

<3

•———--
Nora

o-—— į-
Pragydo vienas, padėjo ki

tas, tretysis padailino taip, 
kaip, juto, ir ėjo ir skrido daina 
iš kiemo i kiemą, iš kaimo i 
kaimą, iš tėvų lupų j vaikų... 
ėjo, skambėjo... Kas ją paga
mino? Kur tas poetą? Ga
lybės jų!...o visi vieno tėvo- 
jausmo ir vienos motinos- 
sielos gimdyti. Visos, nega
linčios kitaip prabilti, sielos 
pajėgos susispietė i vieną ga
lybe, i ta poezijos jausmą, ku
ris, išsklides plačioje šalyje, 
gimdė dainininkus. —«

— S. Čiurlioniene.
------ O------

Račiūno Opera “Dievai 
Ir Vergai’’

Kauno opera, kuri jau ne- 
kurį laiką tam atgal rengėsi 
pastatyti Račiūno operą — 
“Dievai ir Vergai” rengiasi pa
statyti tą veikalą 22 d. vasario. 
Gražu, kad Lietuvos Opera ga
na įvertina savo lietuvių vei
kalus ir stato juos kiek gali
ma.

Rašo

Dainuoja Roselande

i... i-. m i

I.... .■■■

----- o-----
Po šios premjeros, eis kita 

naujienybė Lietuvos operos 
repertuarę, tai Donizetti ope
ra “Don Pasųuąle”, kuri yra 
viena įžymiausių šio kompo
zitoriaus kurinių. Donizetti 
parašė viso apie 70 operų, ne- 
visos iš kurių turėjo pasiseki
mo. “Don Pasųuale” yra ko
medija, muzika ne tiktai me-! 
liodinga, bet skaisčiai htnno- 
ristiška ęharekteryje ir tgerai 
pritaikyta reikalavimams įvai-, 
rių sitaucijų. Baivumas ir vi-1 
lionė šios komedijos muzikos 
turėtų laimėti simpatingą vie-l 
tą visų muzikos mylėtojų šir- ,

šio entuziazmo iš publikos, 
j Matomai, *kad ir iię specialiai 
simfonija mylinti arba ir fil
mų publika įvertina ir 'kitus 
dalykus apart ’Garbo, Cagnėy 
ir Chaplin. It Kadio City 
Music Hali aplanko suvirš 
12,000 žmonių »kas dien. 

----- į,-----
Lauritz Melchior Toj 
Pačioj Rolėje 
100 Sykiu

Praeitą savaitę Metropolitan 
operoj New York’e, Lauritz 
Melchior suklupo ir VVagne- 
r’io garsioji “Mirties Daina” galimybes ir budus, kad buti- 
buvo dainuota jam “numi- naj išgirsti tą balsą iš Lietu- 
rus”. Ir tai su tuom spektak-1 vos> — kad turėti to j aušino 
liu suėjo šiam įžymiam Bava- buti nuneštais dainos sparnais 
rijos tenorui, Melchior, lygai įen įpt jaunos sesutės “Pasi- 
vienas šimtas kartų vaidinimo sčja žali^ rutą» linksmai dai- 
šios Tristan rolės Wagnet*io nUOja, kur bernelis “Tris die- 

• nas-tns naktis eina ”, dorėda- 
tenoras ,mas vilties surasti savo mo- 

anaiptol nepriėjo prie pana- j tulg ... " - - -
šaus rekordo. Jean De Resz- gntės gailų kokavimą 
ke, pasauliniai pagarsėjęs -te- linksmesnio
noras dar prieš Melchior,. dai- mums visiems gerai pažysta-

transliavime buvo pildyta net , Tuoj pašaukė policija, kuri
1 -- i.... — • I netrukus jaunuolius "suėmė.keturi jo > kuriniai.

Ir taip tas pusvalandis, tos 30 Kvočiami, jie prisipažino papil 
minučių buvo kaip ir žvilgte
rėjimas į turtų dėžę, kurioje
■lietuviai turi sudėję daugybę 18, 1528 E. 65th st.; John Ha- 
brangenybių ir paslėpę jas per .gue, 18, 5953 S. Barine avenue 
metų metus. Ir štai 16tų -va. ,įr Bobert Kalker, 1408 E. 63rd 
sario, kuomet/.jie norėjo ipra-' street.

dę apie 75 mažesnių apiplėšimų.
Suimtieji yra: M. Proskauer,

operoj “Tristan ir Isolde”.
Nė vienas kitas

bet girdi girioj, tik ge- 
į. Arba 

pobodžio, ir

Albina Trijikąite, solistė ope
retėje, “Gražioji Galatea”, ku
rią “Pirmyn"’ choras stato 
SLA 139 kuopos koncerte. Jis 
įvyks šį’ sekmadienį, Strumilos 
svetainėje, 158 Lūs t 107th St.

• • i ;
, ___________________j...... -......................... .

----- o-----
Stravinsky

Pirmą sykį Amerikos teat
re praeitą5 savaitę buvo pildy-1 
ta Igor Stravinsky “Fire Į 
Bird” suita, kaipo overtiura 
Radio City Music Hali -plro- 
grame. Išpildymas buvo įs
pūdingas ir susilaukė didžiau-

nayo šią rolę 40 kartų. Ne- 
bereikalo Melchior susilaukė 
tiek daug sveikinimų su šiuom 
savo šimtiniu spektaklium.

----- o-----
San Carlo 
Opera

Nuo rugsėjo 20tos 
1935 im, iki dabar San Carlo 
Operos kompanija, kuria va
dovauja Fortune Callo, aplan
kė viso 3 principalius miestus 
kaip Amerikoje taip ir Kana- laitėlė”; 
doje, visur susilaukdama pa- gerai pažįstamus ir mylimus 
sisekimo. Tuom tarp Chica
gos operos, kurios yra ant vie
tos ir neturi pridėtų išlaidų 
keliones, etc., neišgal duoti 
nė trumpiausius, penkių ar 

i šešių savaičių sezonus be dide
lių nuostolių. Keista, ar ne?

dienos

ma, “Pamylėjau Vakar” taip 
gražiai interpretuota ir har
moningai išpildytą to didžiu
lio choro.

Kasgi nebuvo sužavėtas’ iš
girdęs Valstybės Operos pri
madonas ponias V. Grigaitie
nės galingą balsą, taip jaus
mingai, su tokia aukštai iš
tobulinta dikcija ir pilnu mu
zikaliu įvertinimu pildant ta 

| gražaus sentimento pilną Ka- 
čanausko kurinį “Kad aš riaš- 

; arba mums taip-gį

GARSINKITE '
N AUJIENOSf

Stasio Šimkaus •kurinius, “Aš 
augau pas Tėvelį” (kurią dar
ną mes visuomet rišdavome su 
musų pačių “Mariute” Rakau
skaite', kadangi tai buvo vie
na iš jos mylimiausių daine
lių), “Ko vėjai pučia*’ ir ket
virta dainę, GaUbd “Už jūrių 
mhriu*’ **' j./k; V"1.s .

Manau, kad išgirdę ponios 
Grigaitienės dainavimą visi

lietuviai, kurie neturėjo lai
mės išgirsti Kauno Operos dai
nininkių pirmiaps, buvo malo
niai nustebinti. Ji parodė re
zultatus rimto pamato ir to- 
bulaus išsilavinimo muzikoj, 
ir nėra abejonės, kad davė ne
mažai inspiracijos rriusų jau
niems besilavinantiems daini
ninkams. . '

Buvome taip-gi labai suža
vėti išgirdę musų buvusį Ame
rikietį dainininką Antaną So
deiką, kuris-jau Suvirš 15 me
tų gyvena Lietuvoje ir per vi
są savo būvimą prie Kauno 
Operos išlaikė tam tikrą auk
štumą visų pagarboj kaip ar
tistas — dainininkas. Jo koA-i 
tribucija šiam programui bu-į 
vo Tallat-Kelpšos ' “žaliojoj 
Lankelėje,3 Rimkaus “Mano 
Gimtinė” ir Dambrausko “Au-i 
go Girelė”, b,..?.' '

Pažymėtinas > faktas, ir tai 
įrodantis j Šimkaus kurinių po- 
puliarumą^ taji tąs, kad šiairie 

• - j r*' ’’’ ■•.’ ;*■}•-••• ■ , i fu. ‘‘l į į įtini ■■ . >.»■"■* * —Į-r

bilti į pasaulį, jie atidengė tą 
skrynią tų paprastų ir nuo
širdžių Lietuvos liaudies su
tvertų paveikslų ir davė mums 
progos pasidabinti, musų sie
las parėdyti tais jų kasdieni
niais rūbais.

Rezultatai buvo maždaug 
vienodi, kad kiekvienas lietu
vis jautė kažkokį ypatingą, ne 
visai pasiduodanti žodžiams 
jausmą. Bet stebėtiniausįas 
faktas tas, kad Amerikoje gi
męs jaunimas buvo ypatingai 
sužavėtas su šiuom dainų vizi
tu ir todėl, ar drįstu manyti, 
kad daina ir muzikavyra stip
riausias šaltinis supažindini
mui, ugdymui ir palaikymui 
•tos šenos Lietuvos dvasios mu
sų jaunų ,čionai gimusių lie
tuvių, širdyse.

Vagims thieagoj da
rosi karšta: ir kates 

juos gaudo

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

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

, Dailininkų neapiplėŠk!
įdomiu budu į policijos ran

kas pakliuvo ir j/agis, Tony Cai- surado.

*

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

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

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

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

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentais, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Viši miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000,

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 300U.

BARBORA BRYER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 dieną, 9:10 valandą 
ryto 1936 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Kauno rčd., 
Telšių apskr. Rietavo parap.

Amerikoj išgyveno 35 metUs.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą ir pusbroli ’Fran- 
cišku Vinsku. sesers duktė 
Ona Rudienė ir jos familija, 
gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
S. M. Skudo koplyčioj, 718 

• West 18 St.
Laidotuvės jvyks panedėly, 

vasario 24 diena, 8:00 vai. ry
te iš koplyčios i Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Barboros Bryerie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami* esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, pusbrolis, sesers, 
duktė ir giminės.

Patarnauja laidotUviu direk
torius S. M. Skudas, Telefo
nas Moriroe 3377. '

JONAS VAIČAITIS ‘
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 dieną, 3:80 valandą . 
ryto 1936 m., sulaukės ' piisės 
amžiaus, ginies Kavolių kai- j 
me, Eržvilku parap., Tauragės > 
ąpškr. i

Amerikoj išgyveno 35 tnėtUs. ‘
Paliko dideliame nuliūdime į 

moterį Veronika (po tėvais , 
Balnikė), dukterj .Josephine, 
broliene Ona Vaičaitiene ir j 
daug kitu giminių.

Priklausė organizacijose Kei-1 
stučio Pašelpos Kliube. •

Kubas pašarvotas randami , 
718 W. 18 'St. " '
koplyčioje -

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

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313.

cagno, 22, 630 Sangamon St. 
Užvakar jis apvogė valgyklų, 
600 Blūe Island avė. Ten tuo 
laiku valgė dailininkas, Ffrank 
Savatis, nuo kurio vagilis taipgi 
atėmė kelis dolerius. Dailininkas 
nieko nelaukdama nubėgo savo 
študijon, tame pačiame name 
ir nupiešė vagilio paveikslu 
Nešinasi paveikslų, policija pra
dėjo kelionę per apielinkės lar- 
dynes ir neilgai truko kol vagi’’

Iii. .MiMlli

*>

SUSIRINKIMAI
■te MM

■te

ŠIA NDIEN
Kliubo ir Draugijų Susivienijimo—paprastas susirinkimas, Dar

bininkų svetainėje, 10413 Michigan Avė., 7:30 v. vak. 
J. Tamašauskas, rašt.

.S

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo—mėnesinis su
sirinkimas, V. Neffp svetainėje, 25th ir Leavitt gatvės, 
1 vai. p.p. Nariai malonėkite, pribūti, daug dalykų turi
me asvarstyti. Taipgi prašome atsilyginti su mokesčiais. 
M. Kadziauškas, karesp.

■te

PARENGIMAI

Pasirodo, kad vagims Chica- 
sgpje bėra tokie jau pyragai. 
Nevieh, kad policija kartais su
junda ir pradėjo juos vaikytis, 
bet gaudo juos ir katės.

Pasižymėjo tuo atžvilgiu va
kar “Porky”, kuri laikinai pa . 
miršusi apie peles, sėdėjo prie 
lango, #142 Kimbark avenue. 
Ten gyvena tūlų Holland šeima.

•Katė staigiai tik pasipūtė, 
uodegą užrietė ir ėmė spiaudy- 
ti. Keistas katės elgesys at
kreipė šeimininkes domę ir ji 
žvilgterėjo per langą. Pama
tė tamsoje beslankiojančius tris 
jau‘nus''Vyrukus.

. • ■ ■ ... ■ <.

Vasario 20 — LSS Centralinės Kuopos rengiama paskaita, Dr<

Trys Tttkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

- Trys tųksfehčiai lietuvių—vyrų; moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie Viši žino, kad jiems 
pašalpa ; ligojėphoūiirtin^, O taipgi sociališkais ir kultūriškais reika
lais sverta apsirūpinti. , (

Trys tūkstančiai Chicagos Liėtuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingi. Jib ' žino, kad jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtinės, ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagps Lietuvių Draugijai. 
Čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6', $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 extra. Dabar -eina 
Draugijos, Jubiliejinis konkursas, mariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duokles pagal priklauąomą skyrių-*50c, 75c ir ■ 
$1.25, jstojiptas pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d., nariai/ įsirašę dabar, gaus tikietą dykai j Inicijaciįos ir Do
vanų Laimėjimo vakarą, kuris jvyks tuoj konkursui pašibaigus — • 
gegužės (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. Įsirašyti gali
ma per .DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidarąs panedėliais ir ketvergais visą dieną—nuo 9 v. j 
ryto iki 8:30 vakaro. Nėdėldiėniais nuo l9 v. ryto iki 1 V. po piet. >

Lauksime Jūsų atvykimo. '
CHICAGOS LIETUVIŲ .DRAUGIJOS OFISAS, 

173į) South Halsted Street (2-ros lubos)

P. Grigaitis tema, “Proletariato Diktatūra”. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 7:30 vai. vakare. Įžanga 10c. iš
laidų padengimui. Redarbiams veltui. Po paskaitos, dis
kusijos.

Vasario 22 — Lietuvos Ūkininko Draugijos “Rožių Balius” — 
Weštside svetainėje, 2244 West 23rd place. Lon Labans

1 orkestrą. Įžanga 35c. 8 vai. vak.
VASARIO 22—Upytės Draugiško Kliubo “čarterio Krikštynos” 

Dėl platesnių informacijų reikia kreiptis adresu, 4070 So. 
> Francisco avenue.

VASARIO 22—Klovarniečiu Kliubo pirmas parengimas, “Krikš- 
VASARIO 22 — Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Drau

gijos, Calumet City, Užgavėnių Balius, White Eagle įPzer” 
winski) svetainėje, 402 155th st., Calumet City. Johnny 
Benesh orkestrą. Pradžia 8 P. M. Įžanga-—25c.

VASARIO .22 — LD 72 kuopos Koncertas ir Balius, BuTnsida, 
J. 'Mačiukevičiaus svetainei; 1036 E. 93rd Street, 7 vai. 
vak. Dainuos E. Pečiukaitės vedamas choras. — 

v tynos’?, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avehue. 
—25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn”

CSp.) 
Įžanga

Gerkit ir Reikalaukit
ir

M

> ■" 1 iil*teil|iilrtWiH.illil . .......... 'I

A v

__ randasi , 
S. M. Skudo 

namų adresas, į 
3118 So. Lowė Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, ’ 
vasario 22 diena, 9:30 vai. ry
to iš koplyčios j Tautiškas 
•kapinės.

Visi a. a. Jono Vaičaičio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat riildširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, 
brolienė ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 3377.

Visose Alinės® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviško* 

Degtini*

NATHAN 
KANTER

Mutual LiuuorCo
4707 So. Halsted St

Tel YARDS 0803

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hufi 

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

i ♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 

Harrišon ir So. Wood kampas. 
TelefonasSEEley 8500. . , .

Ona Zinkienė
Po tčvais Jankauskaitė 
(Po pirtnu vyru žaksienė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu vasario 19 dieną, 6:50 valandą 
ryto 1936 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoje Suvalkų 
rėdyboj, Mariampolės mieste.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą Walter, dukterj Juzefą ir 

žentą Aleksandrą Būdžius, brolienė Mikaliną žaksięnę, jos šeimyną 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 831 W. 34 Place.
^Laidotuvės jvyks subatoj, vasario 22 dieną, 8:00 vai. ryto iš 

namų j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kaži- / 
įhiero kapines. s

Visi a. a. Onos Zinkienės giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. M

Nuliūdę liekame, u ;
> .Vyras, duktė, žentas, brolienė ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis, Tek Boulevard 4139

, , P.EWA1®>W
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operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. .107 St. 
šokiai. , Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 
K. August. Rengia Roselando Laisvamani# Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
vėlttli. (žiur. kovb 15).

VASARIO 23—žagariečių Kliubo Vakar. Komedija, “Consilium 
Facultatis”, Westside.svetainėje, 2244 West 23rd Place. 
6 v. v. 30 c. šokiai.

VASARIO 23—Cicero Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugijas 
Bunco vakarėlis ir šokiai, Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
14th ir 49th Ct. 3 vai. pp. 25c. įžanga. Prizai, valgiai, 
gėrimai. .

VASARIO 25 — SLA. 134-tOs Moterų Kuopos Užgavėnių, 
Blynų Vakaras ir šokiai W. Neffo svetainėje, 2435 So. 
Leavitt .Street. Pradžia 7:30 v. v. 25 c.

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
Šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. Geriausioms šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

Vasario 25 — šv. Petronėlės Draugystės Užgavėnių Maskara
dinis Balius, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street, 7 v. v. Įžanga-35c. šokiai; garbės narėms 
bus dalinamos dovanos.

KOVO 1-r-Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—-Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3138 S. Halsted St. Pelnas-^-įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50ę.

Kovo 7 — A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras — šokiai ir Kon
certas. Neffo svetainėje, Westside. Pradžia — 7:30 vai.

25c.• vak. Įžanga
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 Balius 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.)

Kovo 15
nė, Geo. M. Chernaucko svetainėj 
6:30 v. v. Įžanga

Kovo 15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietu ių. 
Auditorijoje, 3133 South Halsted street. Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai- 

smuįkininkas; Chica-
“Prmyn”, “Naujos GadynCs”

SLA 129-tos Kuopos 30 Metų Jubiliejaus Vakar’e- 
, 1900 S. Union avė., 

$1.00. Vakarienė, šokiai.

nininkė, ir Kazys Steponavičius 
gos Lietuvą Vyrų choras, 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras..



DraugijiĮ Žinios

Tuley Parko

SLA 63 kuopos 
Reikalai

BURNSIPE.—SLA. 63 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
vasario 6 d.
svetainėje, 90 ii* St. Lawrence 
avė.
vienok narių susirinko pusė
tinas būrelis. Buvo perskaity
tas SLA Prezidento Bagočiaus 
užkvietimas prisidėti prie 
SLA. Jubiliejaus Albumo. 
Daug buvo kalbėta ir svar
styta ir ant galo palikta kuo
pos valdybai. Jeigu norės pri
sidėti valdybos nariai arba 
ir kiti, tai turės kiekvienas ir 
lėšas padengti.

Perskaitytas laiškas, kuria
me dienraštis “Naujienos” 
kvietė narius dalyvauti meti
niame koncerte 16x d. vasario. 
Nutarta dalyvauti skaitlin
giausiai, kaip tik galima^

Komisija Baliaus, A. Snars- 
kienė, O. Mockienė ir A. Lau- 
rutėnas raportavo, kad kuo
pos balius 25 d. sausio buvo 
sėkmingas ir davė kuopai pel
no $67.23 centus. ■■ * v
Lietuvių Darbininkų Namo 

Bendrovės Taksai
Apie Lietuvių Darbininkų 

Namo Bendrovę Roselande 
raportavo P. Kučinskas. Sako 
užsilikę taksai bus galima at
mokėti per 8 metus, o dabar 
taksai daug mažesni, tad Ben 
drovė gali išsimokėti, iš pa
rengimų. Užsilikusių ir da
bartinių taksų Bendrovei rei
kėtų mokėti apie $75.00 į me
tus.

Daug serga.
Paskutiniu laiku kuopa turi 

daugelį ligonių, šitame susi
rinkime atsimaldavo E. Čepu- 
leniene, E. Sipaitienė ir M. 
Šlapelienė. Tebeserga sekanti 
nariai: P. Barisas, 9358 Kim-» 
bark avė., lankytojai: SJ’Sa- 
putienė ir A. Salpiėnė; E. Der- 
vikienė, 10731 Wabash •avė*

šaltas buvo oras,

lankytojai Norvainienė 
O. Kriščiunienė; J. Šapu 
9035 Grcenwood avė., lanky
tojai A. Daraškevičius ir O; 
Barisienej ir S. Daraškevičie- 
nė, 9207 Drcxel avė., lanky
tojai, V. Vitkauskienė ir-<U. 
Žakienė. —Narys.

ir

žagariečių teatras 
ir balius

Šį sekmadienį įvyks Lietu
vių 
žus 
m u.

, ' f NAUJIENOS, Chicago, UI

ko prie Alberto Briedžio niu- 
zikos tik vienas komiteto nu
rys savo žargonu bekalbėda
mas' visiems įsipriklino. Net 
atsilankiusieji į vakarėlį jaut 
nuoliai, kurie visą vakarą kal
bėjo lietuviškai, tam asmeniui

Dainuos Koncerte ‘‘Naujienose” lankė
si Leonas Pruseika
žada pasakyti keletą kalbų 

ro Fronto” reikalu

POPSY’S TAVERN
Musų 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 visus draugds ir pažįsta
mus atsilankyti.

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

Gaila, kad tas joniškietis pa
neigia savo močiute.. kuri jį 
Lietuvoje išmokino gražiai lie
tuviškai kalbėti. > -

- G’':nprilis,.

Iš Lietuvių Žagariečių
Kliubo Susirinkimo
‘ ‘ ‘; 4 , J ' *, ,

) --- ------------*-----

Vasario 16 d. žagariečių 
Kliubas laikė savo susirinkimų 
Yuškos salėj, 2417 —. 4&-čią

Žagariečių Kliubo gra- 
parengimas su perstaty- 
Bus suvaidinta vieno vei- 

kslno komedija Consiliuni g_y- Nuvykęs radau susirinki-f 
bacidtatis . O po to įvyks beeinantį. Pirm. P. Ąrlaus-į
kiai prie geros Žagariečių, P« ]<as skaitė laišką nuo -Dr. Ali 
Keturakio sudarytos .muzikos, M. Račįaus kviejianti Atperi-i 
kur. žada patenkint, ne tik kog• jjeti|vius rinkti eksp0ljatUi; 
senuosius, betja.p pat ir jau- j vytauto Djdžipjo

Katine. Apsižvalgęs nudžiugau 
pamatęs tokį skaitlingą, žagą? 
riečių susirinkimą, o dar labiau 
tokią pavyzdingą tvarką. ... !

- Valdyba

' Prie vieno stalo tvarkosJ ve
dėjas, pirmininko pagelb. A. 
Janavičia rimtas, užsimąstęs 
sėdi. Jauna pdė S. Ambrozaitėį 
gabiai sekretoriaūs pareigas at
lieka. Prie antro stalo kita gru
pe valdybos: M. Miravič, A. 
Ramašauskienė, F. Ambrozas, 
A, Miravič ir maršalka A. Dri- 
gotas. Vienoj eilėj susėdę pla
čiai žinomi chicagiečiąmp’žaga- 
riečiai muzikantai: Keturakis^ 
Bralakas ir kiti, t o. dar tolįaų 
apstus būrys jaunų vyrų ir pa-j 
nelių — žagariečių £unai ir 
dukterys.

Pakelia klausiiną žagariečių 
Kliubo korespondento S. War- 
nio, kuris parašė į “Naujienas” 
diskredituojančią korespondęn- 
ciją. Daugelis kliubo narių pa
sipiktino tokiu jo netaktįšku 
pasielgimu. Vienbalsiai nutaria 
iš korespondento pareigų ėjimo 
prašalinti ir ateityje į - jokias 
komisijas jo nerinkti. '

nūs žmones. Taigi, aš manau, 
kad mes. atsilankydafni į šį 
Žagariečių vakarėlį, West- 
Side (M. Meldažio) salėj, 2244 
W. 23rd " 
susirinkę 
leisime: 
pažintis, 
žinčių ir pamatysime Žagarie
čių artojus, sesutes šiengrie- 
bejėles, kurios triusiasi pla
čiuose lietuvybės laukuose, į

—- Grinbi ius.

Place, nepralošime, o 
linksmai laiką pra- 
atnaujinsime senas* 
įsigysime naujų pa-

Joniškiečių 
Maskaradinis 
Vakaralėlis ■

šeštadienį, vasariošeštadienį, vasario 15 d., 
Libėrtų GrovČ Hali, 4615 Mo- 
žart St., įvyko Joniškiečių 
Kliubo maskarado parengime- 
lis. Dėl labai šalto oro žmo
nių atsilankė mažai, tokiu bu- 
du ir pačių maskaradininkų 
nedaug tebuvo— tik 5 mote
rys ir 1 vyras. Daug dovanų 
paliko neišdalinta. Sako, li
kusias ’ dovanos busiančios su
naudotos Bunco Party, kuri 
įvyks p. Yuškos salėje, <15 d. 
kovo mėn. šiaip vakarėlis bu
vo gerais, ’visi smagiai pasišo-

Ona Skeveriutė, mylima “Pir
myn” choro. .dainininkčr-soliste, 
sekmadienį dąifiu& Roselande 
SLA . 139 1 fe tiižoĮ > vakarėly j e. 
Ten be koheertą, Lūs pastatyta 
meliodinga operetę. 
Galatea”. Lą^engiip^ 
Strumilos svetainėje, 
107th St. Piįd&te®: vak.
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< ' Nauji; iiįriai ( •'
Įstojo 7 nauji nariai Al

dona Nipfikas,; denoyaitė Liu- 
bąrskis,, Vizginta. fSįlyėnis, Ma
rijona Kirstuką^, Steponas Nip- 
rikas, Joseph G.iižtiiišlias ir Ro- 
kas’ Šniukas (jįį liko išrinktas 
Žagariečių Kliubo koresponden-

Nutarta pričš Velykas su
rengti' Bunco Party. J komisiją 
įėjo, šie asmėtiys: Stankienė, 
Pdvilaitienė, Paškuraitienė, Am- 
brozaitė ir J. Pukinškas. Šian
dien' ižde randasi $420.51, o pas 
kasininką ant' rankų $25.00.

Liko išrinkti darbininkai va
karui, kuris /įvyks sekmadienį, 
vas. 23 d. West Side (M. Mel
dažio) salėj, 2244; W. 23rd pi.

Prieš susiriajkiihų . visi žaga- 
riečiai bendrai klaupės iš Lie
tuvos1 Valstybės teatro, Kaune, 
duodamo Lietuvos nepriklauso
mybės apvaikščiojimo ir 18-os 
metų sukaktuvių^’programo. Po 
susirinkimo škUbirios u vykti į 
Naujienų mėtifli' koncertą ir 
Lietuvos nepriklausomybes pa
minoj imą. —Korespondentas.

'“Gražioji 
aš įvyks 

158 E.

Pasigerėjimas Cigarėtu Pas i d vigu bin s

su “Labiau-Sušvelnintais” 01d Golde
Surukykit pusę pakelio
ant šio pinigus-grąžinam-dvigubai pasiulijimo

BUKIT SPORTU ir nusipirkit pakelį Labiau-Sušvelnintų 
Old Golds. Surukykit dešimts cigarėtu. Jeigu jus nepa
sakysit, kad tai yra geriausi cigaretai kokius kada nors rū

kėte.. . sugfąžinkit mums apdangalą kartu su likusiais ci- 
garetais bile kada prieš gegužės 1 d. 1936... ir mes sugfą-
žinsim jums dvigubai tiek pinigų, kiek jus už juos užmokė
jote, plūs už persiuntimą. ,
(Pasirašo) P. LORILLARD COMPANY [steigta 1760

119 West 40th Stfėet, New York City \

RINKINIO DERLIAUS 
TABAKAS

Be Permainos Supakavime

lankėsi buvęs
’ redaktorius

“Naujienose” lankėsi buvęs 
“Naujos Gadynės” redaktorius 
Leonas Pruseika. Jis atvažia
vo iš New Yorko vasario 18 d

Chicagoje ir apielinkėje ža 
da pasakyti keletą kalbų bend 
ro fronto klausimų. L. Prūsei 
ka pareiškė, kad jau laika: 
padaryti galų frakcinėms ko 
voms, ir, kad ankščiau ar ve

18 <L 
e ža- 

kalbų bend- 
L. Prusei- 

jau laikas 
ko-

ar ve
nai: BKioKimnKai turės pasiduo
ti Centro Biurui.

Besikalbant, išsitraukė iš 
portfelio Brooklyno išleistą biu
letenį, “Informacijos Lietuvių 
Darbininkų Draugijos Nariams, 
‘Naujos Gadynės’ šėrininkains 
ir Skaitytojams”. Biuletenio 
astuoni -puslapiai pašvęsti kri
tikai ‘Bendro Fronto’ priešų. 
Ypatingai daug vėjo gauna, S. 
Strazdas, dabartinis ‘Naujos 
Gadynės’ Redaktorius, Jankaus
kas, Steponavičius ir Elma- 
nas, kurie ■ pasilieka su opozi
cija ir nenori grįžti pas A. Bim-

Apie 9 mėnesius atgal man 
teko kalbėtis kelis kartuos su 
drg. Pruseika. Tuo laiku jis 
aštViai kritikavo Centro Biurą. 
Bet šiandien jis kalba visai ki
taip.

L. Pruseika apsistojo “Vil
nies” pastogėje, pas drg. Ru
daitį.—Senas Petras.

Susižeidė Ona Januliutė
BRIDGEPORT. — Susižeidė 

šios kolonijos, veikėjo, Tarno 
Janulio, duktė, Onytė. Paslydu
si ant apšalusio šaligatvio par
puolė ir sunkiai susižeidė koją. 
Išgulėjo lovoje apie dvi savai
tes laiko. Dabar jau gali po 
trupučiuką pavaikščioti.

Linkim Onytei netrukus pil
nai pasveikti ii* jaunystes die
nas linksmai leisti. —R. M.

, ■ * z •«>

Penktadienis, vas. 21, 1936

Happy Hour Tavern
Musų lįetuviškoje 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.

ŽAGARIEČIŲ 
KLIUBAS

Rengia teatrą ir balių. Sta
to scenoje vieno veiksmo ko
mediją “Consilium Faculta- 
tis”, nedėlioj, vasario 23 d. 
West Side Hali, buvusioj Mel- 
dažio svetainėje, 2244 W. 23 
place. Kviečiame visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti, 
linksmai laiką su mumis pra
leisti prie šaunios muzikos. 
Susieisite savo senus draugus 
ir pažįstamus, per kiek metų 
nesimatę. O tai bus malonu! 
Vienas kitam dešinę paspaus
ti ir linksmai pakalbėti apie 
praeitus laikus. Turėsime ge
ro alučio iš Lietuvos, Žagarės, 
atvežtą ir užkandžių. O musų 
muzikantai tai tikrai yra pri
sirengę linksminti iki vėlu
mos. Pradžia 6 valandą vaka
re. įžanga 30c.

—Kviečia Komitetas.

TAVERNOS
Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti į musu 
užeiga, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkaridžiai 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR .
NELLIĘ MEDELINSKIENE 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

...........    ■■"■r'Tti ■■ --------—r———*—

Prane Coa! Co
S Long Avė

9h Fel. Republic 8402 /

Poėahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

P. CONRAD R
STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 

I Dar gražiau, moder- 
I ' niškiau įrenta~

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

PAUL M. SMITU, Sav. 
4177 Archer Ave„ kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235 '

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAI IR AGNĖS STUKAI 

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

Bowling—Lunch—Bar
• 20 Bpwling Alleys
10 Billiard & Pocket Tables 

Lunch Room —Bar 
Bruck-Wiesner Rec. Co

, Incorporated 
819 W. 35th Street 

Chicago, 111 .

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

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

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203 So. Halsted St.

o

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

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

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į mano užeiga, 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus,

Visados

cigarai, linksmas ir mandagus 
patarnavimas.

MARIE MARKEL, Sav. 
3416 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489.

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite i: 
Universal Restaurant 

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

Tel. Victory 9670

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pienines

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181
Pristatom i namus ir groserj.

Pašaukit.

CLASSIFIĖDADS
Business Service

______ Biznio^Patariiayjmas_____
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Victorv <4,965

NAMU ATYDA
vfusu biuras suteiks patar/.rnc nam> 
navininkams reikale nesusipratimu s 
endauninkais Mfža narinė mokės 
is Atdara kasdien nuo 8 vai ryto 
ki 8 vai. vak. šventadieniais oti* 
0 ryto iki niet.

LANDLORDS BURBAU nF 
l- CHTCAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu 
50 met
—O—

vir>

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Prieinama 
Šilalės para- 
Nemainysiu. 
Chicago. III,

CLASSIFIED ADS 1 r j
Business Service 
Biznio Patarnavimas

GĖEITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant morttfičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800
. 1

Educational 
Mokyklos

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTĖ VYRAM
Smari profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai. 
Atsilankykit. pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musu knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

PARDAVIMUI TAVERN ir ken- 
džiu Storo fixturiai. 40 galionu soda 
fountain. Viską parduosiu pigiai. 
Savininkas 4701 S. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

AMERIKIEČIAI Lietuviai! Pra
šau atsiliepti mergužėlei, rimtai ne
sudrumstai gyvenimo audrų. Rimti, 
taikaus budo mėgstantis gera sugy
venimų. Patiksim, apsivesim. At
sakysiu i visus laiškus, foto būtinai. 
Pareikalavus prisiusiu savo. Laiškų 
atsųkymui rašyt p-lė Lužaitė, Auš
ros g-vė, No. 1, b. 17, Kaunas, 
Lietuva.

PAIEŠKOJIMAS
Mateušas Būdžius mirė Dec. 21. 

1935 Chicago, III. Velionio giminės, 
jeigu yra. meldžiu rašyti, yra /svar
biu reikalu. Adresuokit J. V. Raš- 
kevičius DLKV, rašt., 1531 — 9 St. 
Rockford, III.

PAIEšKAU Jonų Jesinska ir Ka- 
zimierųRykelis, gyvena kur tai apie 
St. Paul ar MinneapoŲs. Turiu
labai svarbų reikalų, atsišaukit pA; 
tys ar kas apie juos žino, prašau 
nranešti, už ka busiu dėkingas. P. 
Yauniškis, 351 Magnus Avė., Win- 
nipeg, Man. Canada.
. ......... ——.. - 1 , ... ...  m

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

RYTINĖ Kompanija reikalauja 4 
ambicingų vyrų — pardavėjų. Aukš
tas komisas ir bonus mokami kas 
savaite, grynas pelnas $35. Matykit 
Mr. Callahan, Kambarys 618, 203 N. 
Wabash Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie namu darbo. Sma
gios apystovos. maža šeimyna. Gy
venti vietoje. Telefonuokit Crawford 
6550. ' /

Furnished Rooms
RENDUOJAME moderniška kam

barį vienam arba dviem vaikinam. 
Puikioj apielinkėj. 6758 So. Camp
bell Avė. -lmos lubos. Tel. Republic 
5559.

RENDON apšildomas kambarys 
vaikinui.

3438 Emerald Avė. '

For Rent
3 KAMBARIŲ ofisas rendon. Tin

kamas gydytojui, beauty shop arba 
kitam kokiam bizniui.

10748 So. Michigan Avė.
__________

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ANT PARDAVIMO groseme ir 
bučernė su visais įtaisymais arba 
parduosiu staka atskirai ir renduo- 
siu fixturius. Yra 4 kambariai 
gyvenimui karštu vandeniu šildomi. 
Biznis išdirbtas per 12 metų. At
sišaukite laišku. Box 393, 1739 So. 
Halsted St.

TAVERN PARDAVIMUI pigiai 
geroj vietoj. — Lietuvių apgyventa 
arba priimsiu pusininkų. Priežastis 
— 2 bizniai — yra 4 kambariai prie 
biznio — Pigi renda. 1412 So. 49 
Avė. Cicero.

TAVĘRN pardavimui Cicero j. Ge
roj vietoj. Didelis bargenas. Atsi
šaukit 4707 So. Halsted St. Tel. 
Yards 0803, Lietuviškas Žydukas.

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
tessen ir bučernė. Biznis išdirbtas. 
Gera proga vedusiai porai. Parda
vimo priežastis, turiu apleisti mie
stų. 3331 So. Halstetd St .

Farms for Sale
1 Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA ūkis Lietuvoje, 15 
hektaru su triobomis. 
kaina, Kiauku kaime, 
pijoj, Tauragės apskr.
7115 So. Rockwell St., 
Tel. Grovehill 0753,




