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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 15

Lakūnas Ellsworth 
Išgelbėtas

Pietinio poliaus lakūnai surasti Mažojoj 
Amerikoj. Abu sveiki, bet sugedus 
radio negalėjo apie save pranešti

LONDONAS, sausio 17.—-La
kūnas ir poliarinių sryčių ty
rinėtojas Lincoln Ellsworth ir 
kanadietis lakūnas Herbert 
Hollick-Kenyon liko surasti gy
vi ir sveiki Mažojoj Amerikoj, 
kur pirmiau buvo adm. Byrd 
poliarinė bazė. ■ ' . •

Abu jie iš Dundee salos lap
kričio 23 d. išskrido lėktuvu 
prie pietinio poliaus. Skridimas 
buvo padarytas po kelių nesėk
mingų bandymų. Už kelių va
landų po išskridimo jie prane.- 
šė per radio, kad “viskas tvar
koj’—ir po to jų radio nutilo. 
Daugiau apie juos nebuvo gau
ta jokių žinių, nors jie turėjo 
gerą siunčiamąjį aparatą. Kai 
buvo gautas paskutinis prane
šimas, tai jie dar toli nebuvo 
pasiekę pietinio poliaus. Jų 
tikslas gi buvo iš Dundee sa
los nuskristi iki poliaus ir ta
da skristi tolyn, kiton pusėn 
žemės kamuolio ir nusileisti 
Mažojoj Amerikoj.

Išpradžių nebuvo didelio su
sirūpinimo dėl jų likimo, nes 
abu lakūnai buvo gerai apsirū
pinę ilgesnį ląiką būti t^rp le
dynų, jei jiems' čekfifYiusileis 
ti. Bet negaunant1 perstoki ilgrą 
laiką jokios žitiios, viltis jUos 
gyvus rasti jau buvo išnykusi.

Tėčiaus vistiek jų ieškojimas 
buvo tęsiamas. Buvo ruošia
mos kelios lėktuvų ekspedici
jos, bet jos dar nespėjo pasiek
ti poliarinių sryčių. lieškojo jų 
ir jų pačių laivas, bet negalėjo 
užtikti jokių pėdsakų.

Surado gi juos Anglijos ir 
Australijos valdžių pasiųstas 
tyrimų laivas Discovery II, ku
ris per ledus prasimušė į 
Whales įlanką ir jau vakar pra
nešė, įcad jis užmatęs žmogų ir 
lėktuvą, 
tą, bet 
vo. .

Tada
vą, kuris surado palapinę ir la
kūną Kenyon ir numetė jiems 
maisto. Greitai juos pasiekė 
ekspedicija nuo** laivo, abu lakū
nus išgelbėjo ir parsivedė juos 
į laivą.

Kaip praneša ekspedicija, abu 
lakūnai rasti sveiki, tik Ells- 
worth turi mažą šaltį. Jų mais
to ištekliai jau baigėsi ir mais
to jie beturėjo tik savaitei lai
ko. Bet šiaip jie buvo pato
giai įsirengę ir didelio vargo 
neteko jiems kęsti.

Išgelbėtieji pranešė, kad jie 
savo tikslo pasiekė. Jie per
skrido pietinį polių, bet toliau 
skrisdami jie pritruko gasolino 
ir buvo priversti nusileisti už 
20 mylių nuo Mažosios Ame
rikos. Tečiaus jie per sniegus 
atsistumė savo lėktuvą ir vis
tiek adm. Byrd stovyklą pasie-

kė, kUr už ledų ir įrengė savo 
palapinę.

Apie save gi ir savo likimą 
jie negalėjo pranešti pasauliui 
dėlto, kad sugedo jų radio apa
ratas ir jie nebegalėjo išsiųsti 
jokios žinios/ taip kad veik per 
du mėnesius niekas nežinojo 
apie jų likimą—iki abu jie ta
po išgelbėti laivo. • ,

17 Waukegano strei- 
kierių nuteista 

kalėjiman
WAUKEGAN, III., s. 17. — 

Teisėjas Shurtleff šiandie nu
teisė kalėjiman 17 streikierių, 
už sulaužymą injunetiono, drau
džiančio kliudyti ir pikietuoti 
Oakes Products 1 Co. dirbtuvę 
North Chicago. Dirbtuvė ga
mina automobilių reikmenis. 
Jos darbininkai streikuoja nuo 
gruodžio 11 d.

•otreikhriai nuteisti nuo 15 
iki 60 dienų kalėjiman už pa-j 
niekinimą teismo. Tarp nuteis
tųjų..- yra ir . trijų streikuojan
čių darbininkų unijų viršinin
kai. Nuteistieji paduos apelia
ciją.

4,000 ethiopų užmuš 
ta mūšyje pietinėj 

Ethiopijoje

Laivas paleido 
jokio atsakymo

rakie- 
nega-

laivas pasiuntė lėkiu-

PARYŽIUS, s. 17. —- Itali 
jos valdžia skelbia, kad italai 
labai smarkiai sumušė ethiopus 
pietinėje Ethiopijoje. 4,000 et- 
hiopų likę užmušti.

Tečiaus Addis Ababa prane
šimas sako, kad tokis italų 
tvirtinimas yra stačiai juokin
gas, kadangi pietinėje Ethiopi
joje dabar nebuvo jokio dides
nio mūšio.

Pranašauja stikli 
nius peilius ir 

skustuvus
BERLYNAS, s. 17. — Stik

lo mokslininkų suvažiavime nieT 
kurie delegatų pranašauja, kad 
už kelių metų gal bus varto
jami stikliniai peiliai ir skustu
vai.

Mokslininkai mano, kad dau 
gelis dalykų, kurie dabar yra 
daromi iš metalo, ateityje bus 
daromi iš stiklo. Vokietijai tai 
ypač svarbu dar ir todėl, kad 
ji turi namie visą žaliavą stik 
lo gamybai, kuomet gi metalus 
tenka importuoti iš užsienio.

Lenkų studentų 
riaušės prieš 

žydus
Chicagai ir apĮelinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Sniegas ir šalčiau.
Temperatūra vakar Į2 vai. 

dieną Chicagoje buvo 27°.
Saulė teka 7:15, leidžiasi 

4:46.

WASHINGTON. — Washingtone įvyko majorų konferencija, kuri pareikalavo federalės valdžios 
paskirti $2,340,000,000 viešiems darbams dvylikai menesių, pradedant liepos 1 d. (WPA pašelpos 
darbai pasibaigs birželio mėnesį). Viduryje sėdi New Yotko majoras La Guardia., 
________ --------------- . u . ... , .. :...    i ..... „   ................. ——

Liepia katalikų vai
kams apleisti Mek

sikos mokyklas

Ryt įeis galioti busų- 
ele vator ių traiisf erai

MEXICO CITY, s. 17.— At
einantį sekmadienį visose kata
likų bažnyčiose bus perskaity
tas įsakymas nesilaikyti Mek
sikos švietimo įstatymų ir ka
talikų vaikus atimti iš valstybės 
mokyklų.

Katalikų vaikai tuo fbudu tu
rės pasilikti be mokslo, nes re
liginių organizacijų mokyklos 
Meksikoje yra uždraustos.

-Bažnyčios * ^akym^^gi bus 
prigrūmota, kad tįe tėvai, ku
rie įsakymo nepaklausys ir vai
kų iš valstybės mokyklų neat- 
siims, jie papildys “mirtiną 
nuodėmę”, kurios niekas nega
lėsiąs atleisti.

Katalikai jau 
valdžios švietimo 
iš mokyklų liko
Ilginės pamokos ir kunigų į jas 
neįsileidžiama. Delei to kata
likai puola mokytojus ir desėt- 
kus jų jau yra nuožmiai nužu
dę.' Del tos priežasties valdžia 
leido mokytojams nešiotis gink
lą,, kad galėtų \ apginti savo 
gyvastį.

. CHICAGO.— Valstijos susi
siekimo komisijos bhtvarkymu, 
ryt^j Chicagos ribose įeis ga 
lion 'transferai tarp autobusų 
ir elevatorių linijų. Transferai 
bus išduodami užmokant' 10 
centų fėrą. ' ,

Persėdant iš eleveiterių į au
tobusą, pirm -apleidžiant elevei
terių stotį Reikės užantspau 
duoti ant trąfįsferių laiką. Tam 
tikslui stotyje yrą įrengtos 
mašinos. Eleveiterių linijos iš
duos žalius transfeh?s, o aii 
tobusai^orafizmius.

Nusišovė Roselando
• • • Į

lietuvė Katrė
Mažeikienė

GHICAGO.— Savo namuose 
dėl nežinomos priežasties vakar 
vakare nusišovė lietuvė Kotry
na Mažeikienė, pusės amžiau^. 
Ji gyveno 10717 S. Michigan 
Avė., Roselande.

Koronerio tardymas bus šien- 
die Lachavičiaus koplyčioj, 42 
E. 108 'St., Roseland.

senai kovoja į 
programą, nes 
pašalintos re-

Išteisino Staviskio 
našlę, bet 9 pa

smerkti

Apiplėšė J. J. Ezers 
kio alinę, Town 

of Lake
CHICAGO.—Du jauni pikta

dariai, apsirišę veidus nosinė
mis, apiplėšė J. J. Ezerskio 
alinę, 4600 South Paulina St. 
Pinigais atėmė apie $50. An
tanina-Ezerskis, bebėgdama iš 
namų šauktis pagalbos, par
griuvo ant slidatfs šaligatvio ir 
susižeidė. n

4 užmušti traukinio
RAC1NE, Wis., s. 17. — 

Keturi žmonės liko vietoj už
mušti ir penktas sunkiai su
žeistas, Chicago & North West- 
ern greitą j am traukiniui kryž
kelėj sudaužius paslydusi au
tomobilių. o

CHICAGO—25 metų lietuvis 
James Kokinis, 5226 Wėst Ma- 
dison avenue buvo policijos j- 
kalintas ųž nušovimą policistc 
William H. Springfield, spalių 
3 d., laike apiplėšimo Union 
stotyje. Kaipo vieną iš piktK-

.VARSAVA, s. 17. — Daug 
aštrių susikirtimų iškilo Varšu
vos ir Poznaniaųs universite
tuose, kur lenkai ątudentai pa 
reikalavo, kad Žydai studentai
laike lekcijų sėdėtų visai atski darių Kokinį nurodė trys liudi- 
rai ,o ne kartu su kitais stu-' ninkai. Apiplėšime vagiliai pel- 
dentais. nė $5,000.

PARYŽIUS, s. 17. — šian 
die baigėsi triukšminga Stavis
kio aferos bylą. , Del tos afe
ros, kuri iššaukė kruvinas riau
šes Paryžiuje ir turėjo griūti 
keli kabinetai, buvo teisiamą 20 
žmonių, jų tarpe ir Staviskio 
našlė (Pats Staviskis nusižu
dė, ar liko nužudytas jį su- 
imant).

Byla baigėsi tuo, kad iš 20 
teisiamųjų tik 9 liko pasmerk 
ti, o 11 gi liko išteisinti. Tarp 
išteisintųjų yra ir Staviskio 
našlė.

O ir 9 pasmerktiesiems liko 
pritaikintos “sušvelninančios 
aplinkybės”, išėmus tik Bayon- 
ve miesto lombardo (pown 
shop) manažerį Tissier.

Tarp pasmerktųjų y ta atsto
vas ir buvęs Bayonne miesto 
'meras Garrat; Bayonnę, lom
bardo įkainuotojas - Cohen; Or 
leans lombardo manažeris Dės 
brosses; bonų pardavėjas Gu- 
ebin; ąktorius Hatot; Hayotte; 
atstovas Bonnaure ir gėn. Bay- 
di ■ de Fourtpu, kuris; leido Sta- 
viskiui aferose ,naudoti jo var
dą. ? ■/' . ' | ;

Staviskio milžiniška afera, 
kuri siekė $10,000,000, savo 
laiku buvo sukėlusi labai didelį 
triukšmą visoje Francijoje. Ru
sas kriminalistas Staviskis įsi
taisė Bayonne miesto lombar 
dą ir paskui ėmė leisti akcijas 
it jas pardavinėti daugiausia 
M draudos •' kompanijoms. Spė 
;ama, kad jis darė su bugštu 
valdininkų žinia ir pritarimu 
tik todėl jo afęra galėjo pąsį 
daryti tokia milžiniška; Į- skan
dalą buvo įvelti ir keli minis 
teriai, bet jie nuo teismo išsi
suko. - .

Čl*

Šįryt pasimirė gar
sus Anglijos rašy

tojas Kipling 
f ' • ' /•

LONDONAS, sausio 18. (šeš 
tadieny) .—-12:10 šįryt Middle- 
sex ligoninėj pasimirė garsiau
sias šių laikų Anglijos poetas h 
rašytojas Rudyard Kipling. Mi
rė sulaukę 70 m. amžiaus, nuo 
vidurių ligos. Prieš kelias die
nas jam buvo padaryta opera
cija, bet jis nebeįstengė atsi
gauti ir ėjo'vis silpnyn.

Jis ypač paskilbo savo apysa
komis iš Indijos gyvenimo. Jo 
raštai yra žinomi visam pašau 
liui. 7

Bet pastaruoju laiku jis ma
žai rašė ir jai? jo raštuose nę- 
buvo jaučiama tos šilumos ir 
tos ugnies, kuriais pasižymėjo 
jo pirmesni kuriniai.

Jis buvo gimęs Indijoj, kur 
jo tėvas kunigavo ir profeso
riavo. Ten ir mokslus jis ėjo 
ir tik daug vėliau sugryžo j 
Angliją.

Gubernatorius aiški
na kodėl ą tid e j o 
Haųptmann žudymą

TRENTON, N. "J., s. 17. — 
Gubernatorius Hoffman, kuris 

' vakar atidėjo nužudymą Bruno 
Haųptmann 30 dienų, bet prak 
tiškai dviems ar trims menė4 
siams, šiaųdie išleido formaįį 
pareiškimą, paaiškindamas ko
dėl jis tai padarė.

Gubernatorius sako, kad jis 
abejoja apie teisingumą ir pro
tinį kompetentiškumą niekurių 
vyriausiu valstijos liudytojų 
prieš Hauptmanną. Jis taipjau 
abejojąs, kad ta piktadarybe 
butų buvusi papildyta vieno 
žmogaus. Ir jis esąs susirūpi
nęs tūlų teisininkų pastango' 
mis kuogreičiausia nužudyti tą 
vieną žmogų ir tuo visą reika
lą baigti, neieškant kitų pikta 
darių. ' ’

Kiek jam esą žinoma, HaupV 
mąpnas niekad neprisipažino h 
nesutiko prisipažinti prie kal
tės, nors jam už tą buvo siių 
loini dideli pinigai. Jis taipjau 
nesutiko prisipažinti prie kai 
tės pardonų teismui ir maldau 
ti jo pasigailėjimo, kad tuo 
budu išgelbėti savo gyvastį.

Gubernatorius sakosi, kad 
jam rupi išlaikyti “Jersey te? 
Bingumą’ ir jis tikisi, kad sū 
laiku teisingumas bus pasiek 
tas. šiam dalykui negali pa
kenkti atidėjimas"žudymo trum
pam laikui. Atidėdamas gi 
žudymą jis pasinaudojo galia, 
kurią jam suteikia valstijos 
konstitucija ir kuria naudojo
si visi kiti pirm jo buvę guber 
natoriai. Ir jis pasinaudojęs 
ta galia tik tada, kada byla 
teismuose buvo, galutinai baig 
ta ir kada pasmerktasis nebev- 
turėjo kur ieškoti pagelbos.

Kalbėdamas apie niekv.rių 
legislaturos narių pastangas j j 
apkaltinti, gubernatoriaus pa
reiškė:; “Jei apkaltinimui ’ yra 
kaina, kurią reikią mokėti: už 
paklausymą savo sąžinės dikta 
vimų, aš esu pasiryžęs ją už
mokėti”. \

I pečių įmetė savo 
naujagimį kūdikį

i CHICAGO.—Cook ligoninėje 
guli 22 metų motina, Anna 
Potrawski, 6938 S. Paulina 
avenue, nevedusi, kuri prisipa
žino įmetusi į pečių ir sude
ginusi savo naujągimį kūdikį. 
Kūdikio tėvas esąs Augusį 
Sheperd, 38, 309 W. 47th St. 
gatviOafių, konduktorių*1

Paliuosavo kun.
S. Linkų

■ CHICAGO.—Po kaucija buvo 
paleistas kun. Stanley Linkus, 
Lietuvių Tautiškos parapijos 
klebonas, kurį policija suėmė 
įtardaina neteisętu ąukų rinki 
mu. Kunigas buvo suimtas kar
tu su tūla Toby Samsing, ku
ri rinko aukas neva labdary
bei.

SANDRINGHAM, Anglijoj, s. 
17— Karalius Jurgis susirgo 
šalčiu. Jaučiamas susirūpini
mas, kadangi sosto įpėdinis, Va
li jos princas, traukiniu iš Lon
dono skubiai išvyko į karaliaus 
rumus. Atvyko ir kitas kara
liaus sūnūs, York kunigaikštis.

Naujas voldemari- 
ninkų suokalbis nu

versti Smetona
Suokalbiui vadovavęs Kauno 

aviacijos viršininkas kapt. 
Matukas. Keli aviacijos kari
ninkai suimti

--------T------------ rf-E’

KAUNAS, s. 16. — Susektas 
naujas suokalbis nuversti An
tano Smetonos valdžią.

Politinė policija areštavo gru
pę aviacijos karininkų, kurie 
suokalbiavo nuversti preziden* 
tą A. Smetoną ir jo švogerį—- 
premierą Juozą Tubelį.

Suokalbio vadu buvęs Kauno 
aviacijos korpusų vadas kapt. ' 
Matukas, kuris veikęs slaptu su‘- 
sitarimu su A. Voldemaru, ku
ris sėdi Ukmergės kalėjime už 
pirmesnį nesėkmingą bandymą 
nuversti Smetonos valdžią.

Valdžia atsisako suteikti pla 
tesnių žinių apie šį naująjį 
suokalbį, taipgi1 neleido šią ži
nią skelbti Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo šalių dienraščiams.

A

Vokietija ir Japonija 
padariusios karinę 

sąjungą
MASKVA, s. 16. — Francu 

zų kalboj leidžiamas Journal 
kd0*Moscow sako, kad Japonija 
ir Vokietija jau, yra padariu- 
tiųfcąrinę koaliciją, ar dar tik 
ruošjasį ją padaryti.

Laikraštis priduria, kad vi
soj Europoj pasidarė “labai ne
tikra” padėtis, nes niekurios 
valstybės pradėjo atsižadėti 
“kolektyvio saugumo politikos”. 
Todėl Rusijai nieko kito nelie
ka, kaip pasitikėti vien tik sa
vo jėgomis.

(Nors Rusija yra padariusi 
sąjungą su Francija, bet Fran
ci ja tos sutarties vis dar tebė
ra neratifikavusi).

Laikraštis dar pastebėti, kad 
prie Japonijos ir Vokietijos są
jungos dabar esą norėtų prisi
dėti ir Italija.

INDIANAPOLIS, Ind., s. 17. 
Darant bandymus su sprogs
tamomis medžiagomis, eksplo
zijos liko užmuštas laboratori
joje chemikas Edvvard Kirk- 
patrick, 26 m.

HOLLISTER, Cal., s. 16.— 
Du žmonės liko užmušti susi
daužius lėktuvui.

Mongolija protestuo
ja Manchukuo už 

laužymą sienos
MASKVA, s. 17. Gauto

mis žiniomis, išlaukinė Mongo
lija pasiuntė aštrų protestą 
“Manchukuo valstybei” už jos 
peržengimą Mongolijos sienos, 
ypač trečiadieny, kada sepytni 
Manchuokuo kareiviai ir būrys 
klajūnų liko sugauti išlaukinės 
Mongolijos teritorijoje! Jie liko 
suimti po mūšio. Visi jie bu
vo apginkluoti japonų šautu
vais.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Wątts pajėgos).

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

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

I .• , I

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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THE W0RLD AT 
A GLANCE

them to return to the rule of “tooth , more really wdrth-while Wdrk?
’-lil -i____»» . _ .ir ___ v.'. _

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
iriėrčhant, al^ays paid his joans Web full bf šurprišes and disCover- 
tb Sam Fadėn prbmptly, Faden 
hejd! him responšible for a loan to 
Žasjpvv’s partneri When Zrislovv re- 
fųšed’ to pay his paritjiėr’s loan. 
Hyena Faden and two gangsters 
cntered Zasloyv’s r'obm, and beat 
hirh into uncbnscioiisnesš. Whcn 
Haręld C. Holmes, a negro postai 
ėmployee, mišsėd his first payment, 
Faden told him, **1*1'1 eut your 
throat if you don’t meet your pay- 
ments. I vvdn’t do it; myšelf> būt 
PU. have my boys do it.”

Human hyenas Ijke Faden and 
Kuriahd carry on their infrimbus 
practices only through jjblitiėal ahii 
gangster proiėction, rifė in Chicago 
during the bloody 1920’š.

Honėšt, efflcient city governmeht 
wipes oUt such hienas aš a man 
crųsheš ri blbatėd spider uhder bis, 
foot.

šeštadienis, sausio 18, 19'36
I made the trip'to Vbrsailles and 

at Fphfa i neideali T Ii ve d for a mc- 
ment In the glory of the past aiid 
tried to visualize Du, Barry, Pom 
padour, Marie Antoinette, Napoleor 
in all their 18th century splėndor 
in the palatial ’ • rooriis’ of theiv 
autuirih palace. — I enjoyed an 
aesthetic heart attack at the beauty 
and splėndor of the fountains blaz- 
ing vvith myriads of lightš at night. 
And in the beautiful forest at Fon- 
tainebleau I was lošt i n ret rospect 
for here there seemed no outvvard 
change at all, the lofty trees štili 
slood liko tall sentinels of the past 
seemihgly unhėeding this rapidly 
changing world — hiding in their 
leafy depths the loves of old and 
the history of the pašt.

Corning7 from an atmosphere of 
skyserapers, jazz, hot dogs, drug

štores, cafeterias, I found this an- 
cient city soothing and loved the 
lbw moūldy buildings and the ab- 
s.ence of glittering nouveatė. I re- 
alized more than ever that all thc 

.world.do.es not live and believe 
alike, and that for, one who 
rdom in his theart" for age 
genuine beauty — Paris is 
capitdl Of manners, taste, art 
ėnlightenment. In 
ucation.

ieš. If you are a lover ofi age and 
melloyv bėauty, you will never tire 
of tbamping thrli th’iš old city. The 
^olites šfeemed ehdless and I vain 
ly tried to see in a short sjpace of 
Hmė vvhaf it took ages to biiild.

I vvanderėd through the gardens 
of Napoleon’s wintėr palace, noy-' 
a public park. Paying a small fee 
for a seat, I was entranced with 
the beauty ęf its well kept form- 

and its

has 
and 
thc 
and 
Ed-

But then, the professor iš mere
ly a high-class teacher engaged in 
selling the hardest of all things to 
sėli — ideas, vvhile the business 
riirirt šellš the infinitėly easier Cbm- 
modity — something tangiblė likę

and claw.”
Nowherė doės the Tėderal con- 

stitutioii £ivė the šupreme court 
the right to nullify a law enacted 

> by Cdngress and thė 'President.* 
Only by usage has that tribūnai . 
been permitted to declare fėdėral a radio, a hOUšfe, or an automo- 
legislatioh uncdnstitutional. And 
no bjther cburt iri thė whole World 
is allowed to exercise such auto- 
cratlc power? . ,

“To corisidėr thė jiidgės a's the 
ultimate arbitėrs of all constitu- 
tional ^uektibhš would place us 
under the despotism of an oligar- 
chy,” rightly said Jėfferson more 
than a century ago.

If a tew jlidges, rippointėd for 
life, and larigely out of touch with 
the conditions under which inost 
of us live, can override thė xvill of 
126,000,000 Americans as ėxpressed» 
by our Congress and our President, 
theh this country is not a republic. 

j It is not a democracy, not Lin- 
coln’s “goverhment of the people, 
by the people, and for the people.”

Įf the slipreme court can nullify 
----- , federal laws, theše United Strites.

Tne J* Fle’tcher and are an oligarchy ruled by a few
othel' cvi^ftcė Corning to GovCrnOi i 0|(j men įn interest of the rich 
Hoffman o^New Jeršey have made an(j privileged. 
him/doubt Hauptmann’s sole guilt.
Befdre thė Borird of Pardons, the jng to s)aVes 
govėrnor rplcaded vainly for a de- poWer> to unscrupulous greed, and 

to economic autocracy, we mušt 
break.the traditional absolutism of 
the supreme court.

We mušt tell that court to kcep. 
its hands off laws enacted by our 
dūly chosen legislators — Congress 
and the President.

by Dr. E. G. Peterš

Who Killed the Lindbfergh 
Daby?

Rule by Courtš
The Absent-minded Professor 
American ‘Fascišts 
Human Hyenas

Who killed the Lindbergh baby?
When Hauptmann’s trial ended, 

many Americans bclieved the Ger
mani carpėntcr guilty of that kid- 
nap- murder. Many ' oihers, how- 
ever believed that, while he had 
a hand in/the crime, he was only 
one of a gr^ĮFfthat did the deed. 
Largely the efforts of
“Jafsie” CoriiO&ijhd David T. Wi- 
lent£, attorney^dftFral of New Jer- 
sey, f Hauptniahn tvas found guilty 
and • senteriėed to death.

Unless we Americans are will- 
to entrenched

short an

bile.

lay in cafrrying out the condemned 
man's sentence to.permit consider- 
ing ncw evidence. The departure 
of “Jafsie” and the Lindberghs on 
the eve of Hauptmann’s execution 
is significant. Significant, too, are 
Wilcntz’s reputed aspirations to 
the govcrnoršhip of New Jcrsey.

If Hauptmann is executed today 
\vithout time for considering the 
new evidence, the American people, 
acting as the carpenter’s jury, will 
believe that Bruno was not the 
sole, crimihal in the kidnap-inurdcr 
of Lindberghs’ baby.

Who really killed that baby?
Why not clear up the mystery 

before elėctrocuting Hauptmann as 
the sole criminal?

aj. gardenš, Its šiatuary 
fountains. I wondered at and ap 
proved the absence of 
paper, ėtc., šeėh so mųęh ink Ame
rican parks. I drifted through thc 
Louvre and marvelled at/ the trea- 
šiires storėd and prešerved there. 
I šat bn the Gomorde fountain and 
refleeted oh how ' thiš very spot 
Mriiš bilce the šitte of guillotines 
and the highlights of French his
tory. I vvalked up and doWn the 
chainps-Elysėėš, stopping to admire 
the Are de Triomphe — the Eiiffel 
tovver — the rincientšpires of 
Nbtrė Damė in the near distance. 
I wandered along tlie Seine and 
štoppėd- to admire the pafntings - 
to brbwše amorigšt the ancient* 
bookš in the stalls — to gaze at 
the beauty of 'thė brbnze vvinged 
Pežaslis glištening in the morning 
šun on one of zthe įbany beautiful 
bridges croššing the Seine. And 
then, as I tvvišted my way Upward 
to the centėr of the city, I saw 
buildings of ancient beauty, mo- 
numents of famed French vvriters 
cornposers. I xvisited historic sites 
until pages of post Roman history 
unfolded before my eycs.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Thc Liberty ieagųe of Al Smith, 
John W. Daviš, and the Du Porit 
dynasty iš a phase of Americah 
fascisrii, širiving to sėt iri this 
country a dictatbrship Hk<e that 
already dišcreditėd and totterinį 
in Italy. With a war-chest of half 
a million, $150j000 friom Du Pdrit’s 
blood jrnoney, thiit league callečl 
'Roosevelt’š mėšsage on the “State 
of the Union” “the niošt danger- 
ous spėdeh that ever crime frbm b 
president of the United States.”

If Al Smith ioaded the leaįjue’š 
gims for ils blašt againšt the Pre- 
sident’š mesSage, he was ably še- 
conded by John W. Davis, rich Cor
poration lawyer, and Josejph B. 
Ely, fbrmer govėrnor of Mašsachu- 
setts. ,

Smiih, DaVis, JEly, and their fol- 
lowerš laud whėh Ihe supremo 
court Wipes out N‘ėw Deal Tegiš- 
latidn, and brihgs ba'ck child labor 
and svpeat-shipš. Worse than the 
Tories of the Revolution, and the 
Bourbons of Old France, thošę meri 
want Ihe štrong arm of a Hitlėr 
with his terrorištic nazi methodš.

The Liberty league, one of the 
heads of the American fašeist hy- 
dra, is bittėrcst foe to democracy 
and liberty. t ' v

A mur’derer hjrkirig in the dark, 
that league seėks to strarigle free- 
dom under the pious preter.se 
defending liberty.

Bi’ VANDA BYANSKAS

Paris
ADVOKATAI

K. P. GUGIS

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedėliomiš nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

ARIS — the city 
has alvvhys Beėn

ADVOKATAS
^bone Cannl 6122

r. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir, 7—$ , 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti . 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republir 7868

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

that 
will- 

ing for ri few frionthš 
Of thė yterir to weh a 
cldak oif artificial tinsel 

for the benefit of ^her tourisfš! 
iBiit Paris underrieath iš a serloUs 
city and as such, I tried .to šee 
ber. .

I enjoyed rišing eariy, as all 
Paris seems to, takihg my cafe au 
lai t and brioche on a sidewalk 
table, watching the men and wo- 
men hurrying to vyork, slippered 
housekeepęrs shuf^ling back from 
marketš loaded with provisions, 
iporters AVashing down the facades 
of buildings and cleaniiig the? side- 
walks and streets until everything; 
gleamed and, glittered in the morn- 
ing sunshirie - - - - A edolish tang 
in the air made my place in the 
sun pieasant'- - - Al' burly truck 
ilriver haltiiig1 for Kiš glass of*beer 
- - - - in itihe branches overhead 
a flęck; of birds- debating vvhich 
directiųn to take south thiš win- 
ter - - - - A Russian taxi driver 
eyeing me as a prošpective fare.

The vvhole morning and the long 
day were aheap of me^ thc air 
\Vas charged with romance and my 
soul seemed to gloxv in response 
to an atmosphere of cultivated l’ei- 
sure, something I’d been seeking 
all.my life. ,; .

Walkirig became ' enjoyable and 
the straggling ■'sfi’o’ets ėnticėd' ’ me 
on' and on into h' Vbritable spider

1431-1434—Tel. Central 4411-2

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9.

, Telefonas Canal 1176.
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Telefonas Republic 9600.

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hvde Park 3395 .

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

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

DON’T 
NEGLECT 
a LD.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone •- Renublic 9723

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.

The absent-minded professor, go- 
ing to bed in his strbet clothes, and 
opening the door to guests in his 
BVD’s, has furnišhed many a laugh 
on stage, in tlie hąmc, and on the 
Street. Būt that geniai, lovable fel- 
low is dead as a mackerel, if ,we 
may believe a survey just coni- 
plelcd by Northweštern university.

Each ilay the professor spenete 
twd hours iri the classroom, an 
hour in Įnter.yicws and conferehces 
with his students, and five and 
eight-tenthsv hours in rešearch and 
prcifaration for his classcs — nine 
hours in all. >

ū T .,/**.• f jv > • ■*-. n "

Oųt of the remaining sixteen 
houts, _when hę. Js~„ not, sleepin£ 
washing dishos, stoking the fur- 
nace, of. receivjng visitors, the ab-r 
sent-minded professor prepares and 
delivers 4.8 public lectures, travels 
1,213 mileš to deliver them, Avrites 
two articles for professional jour- 
nals, publishes about one-fifth of 
a book, teaches additional evening 
dasses, or turns to some outside 
field for which his special train- 
ing fits him — all in the course 
of a year.

Nbt so bad' a year’s work for 
the absent-minded professor. For

NBA, AAA, the Rayburn-Whecler 
utility bill, and the Frazier-Lemke 
moratorium act — those are basic 
laws for rccovery and t>roęrcs|;vdą- 
stroyed by the federęį. šupreme 
court. That court’b decislons have 
yvrečked the New Deal, America’s 
greatest hope for the present and 
for the near future.

t’rider New Deal legislation, this; 
country was climbing out of thc 
depression. Thiiugh necding some 
revision, that legislation was bas- 
ically sound. Jt protected and bc- 
nefited tht'jį’orker, f' 
and the pubjic generally. 
moved the worst causes of 
prcssion; it laid a secure found- 
ation for a juster and better civiliz- 
ation.

THen, by a seriėš of reactioiiary 
decisions, the bligarchic suprcme these small chores, • Mr. Absent- 
ccurt destroyed that foundation, ' minded Professor, if be is lucky, 
stripped worker, farmer, and or- receiyes about $4,000 annually. 
dinary Citizen of the protectioir Does the $25,000 to $50,000 a- 
given by the New Deal, and forced year business executive perform

the farnicr, 
It re- 

thc de-

of

in
Ve-

Shylock, farnous character 
Shakespeare’s “Merchant of 
nice,” was an angel of mercy cpin- 
pared with the hyena loan sharks 
recently sent to the pehitentiary 
by Spėcial Prosecutor Thomas E 
Dewey in New York city. Whilc 
Shylock actęd within the law, and 
wėnt to court to .enforce a legal 
contract, Sam Faden, Sam “Curly” 
Kiirland, Ma;x Roseub^g, apd(pthcr 
human hyėnas rclied upon gun- 
men rfnd, račkėteers ‘bollėct in- 
terest rangiiig from 600% to 1040% 
a year.

Hernian Alexander, a jflir-vvorker, 
borrovyed from Sam Kiirland five 
ddllars at a time, paying back six 
at.the erid bf the xveėk. Having 
diffic’iilty in repaying $50 vvith the 
outrageous interost, Alexander fled 
to Philadelphia in, terror, When 
he rėturnėd, hc paid Kiirland $183 
for the ūse of $85 for about a 
year. Iri trying to get free from 
Kuriami, Alexander borrovved $75 
from Sam Faden, paying $15 a 
week interest, or 1040% ; 
By the time hc ran away to 
dblphia to escape Kuriarid’s 
sters, Alexander had paid 
$147 for a loan of $35./

Though Louis Zaslow, a

Krutinčs skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite - 
Musterole nėra -VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina škaus- 
muš. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

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

a year.
Phila-
gang- 

Fadcn

small

GAULEY BRIDGE, W. VA. 
— Kongresas žada , pravesti ty
rinėjimų, kad patirti, kodėl te
kasant šioje apielinkėje van
dens tuneli išmirė 200 darbi
ninkų. Dr. Harless (viršuj, de
šinėj) padarė diagnozę ir pa
reiškė, kad mirčių priežastis 
esanti, liga “Silicosjs 
nuodijimas plaučių
kvarco dulkėmis. Apatiniame 

darbininkų, 
yra mirę. >

— UZ- 
akmens

paveiksle grupė 
daugelis kurių jau

LAIDOTUVIŲ, DIREKTORIAI
JUOŽAPAS

EUDEĮKIS
ir TĖVAS

f ' "

Laidotuvių Sąlygos

5340 So. Kedžie A vėntie -

--T r n?* k1), 4 k * r

Mrs. Anėlių K. Jarus?.
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S, Western
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i >4457 ARCHER AVENUE
■ ’ ' Telefonas Virginia .0036 ,

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

AKIŲ SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
' ' ' ' "  ; ■ •-  -m . j / i v?' it.'-l f a 1 i1 -'<* .t j- v  ■ t .L.* L.jA-j.21 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. •

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

1 . • ' - / l 'ti.; ) • ’ !' I*- * • ■ ~ ’________________ -

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kairios pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

A. PETKUS
1416 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

;J. F. KADŽIUS
668 West 18tn . Street Phone Canal 6174,

S. M. SKUDAS
Węįįjį l$th ; / • Phone Monroe jĮjjffl

~ L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

.■ ; ^2....^^.;. ,7. ,, ,■--------------------------------------------------- ~

■ J. F. EUDEĮKIS
4605-07 S. JĮermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 ’

LACHAWICZ ir SUNŪS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

J, LIULEVIČIUS
40?2. Archer Avenue Phone Lafayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
YARds Į74Ū-1742 
J. F. EUDEĮKIS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos. Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas , Brunswick 0597

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:86
Nedėliomis pagal sutarti

Dr. Herzman
iš rusuos

Gerai lietuviams žinomas^' per ; 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. . . d :

Gydo staigias ir chroniškas Ijgas, 
vyru, moterų ir vaiku Dagai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ;' < r >j 

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubbs 

CHICAGO. ILL.
A OFISO VALANDOS; / 

Nuo 10 iki 12 vai/ryto, nuo 2 iki *4 < 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 wal 
vakaro.,' Nedėliomįs .nuo? 10’* iki 12 «*' 
valandai dfena.

Phone MIDWAY 2880.
/į,

- Telefonas Y«*ds0994 ? ; f

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos: . /=> .
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 no piietų 

7 iki 8 vaL JNedėl. nuo 10 iki ,12
Rez. Telephone. PLAZA 2406

■ Į II I ............... .....  ,—■1.. „f. ... ............ ag ■

Ofiso Tel. Doręhester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 *

Dr. A. A. Roth
Rusa^ Gydytojas ir Chirurgą# 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12
, 7—9 vai. vak. Nedė-

world.do.es
preter.se


šeštadienis, sausio 18, 1936

TERRA INCOGNITA

vidų •

you wanį?

gyrė, ir aš pir- 
gyvenime suži- 
tokis didelis ir 
tikrenybėj nė 

nėra. Tečiaus

prisiarti- 
taksi.

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę j 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie
tuvos).

Ruošimąsi į kelionę
Nusipirkau čemodaną arba 

valyzą arba sutkeisą, kur su
pakavau pančiakas, apatines ir 
viršutines kelines, apatinius ir 
viršutinius marškinius, nosiai 
nusišluostyti skepetaites, įsidė
jau po dėžutę blusoms ir mu
sėms tručyznos, kelis muilo ga
balus. Popierinius pinigus įsiu
vau tokioj kelinės vietoj, kur 
vagis negalėtų rasti, o visas 
kitas popieras ir dokumentus 
sukišau už švarko pamušalo, 
kad nepametus.

Nusiskutau barzdą, išsimau
džiau, pavalgiau, užsirukian 
papirosą, nusipiovau ir laukiu 
prie telefono, kada pašauks ma
ne į išleistuves.

Išleistuvės
Iš anksto buvau pasitaręs su 

vienu savo prieteliu ir vienu 
savo skolininku, kad jiedu rū
pintųsi suruošti man išleistu
ves. Paprašyta — padaryta. 
Jiedu bėgiojo ir pardavinėjo 
bilietus, maldaute maldavo, kad 
žmonės ateitų į mhno išleis
tuves. Ir jų susirinko net ke
li tuzinai. Keistesnieji svečiai 
vienas po kito tapo pakviesti 
ką nors apie mane pasakyti. 
Teisybės negi sakysi žmogui 
į akis, todėl visi kalbėtojai ma
ne pagyrė, pagarbino, palaimi
no ir palinkėjo sprukti į ke
lionę, kol dar sveikas ir gy
vas. Kada visi išsipliurpė, iš
siplepėjo ir išsitauzijo, pakar 
todami vienas kito žodžius, pa- 
reikšdami pasenusias, nudėvė
tas, net pusdumiams įprastas 
idėjas, tad ir mane paprašė 
pasakyti atsisveikinimo kalbą. 
Suprantate, žemaičiui būdavo 

z pavojingiau ir imdavo ilgiau į 
šidlavos atpuskus keliauti, ne
gu Amerikos lietuviui i Lietu
vą, vienok žemaitis neatsisvei
kindavo. Tečiaus tūli žmonės 
atsisveikina po kelis sykius j 
dieną ir po kelis sykius vėl su
sitinka. Lietuviai juokaudavo, 
kad žydui imdavę labai ilgai 
išvažiuoti į Ameriką, nes kiek 
pavažiavęs jis kartų kartais 
grįždavęs dar sykį su giminė 
mis ir draugais atsisveikinti 
Todėl ir aš ir susijaudinau ii 
susigraudinau ir, kad nereikė
tų kelis kartus išleistuves ruo
šti ir kelis sykius atsisveikin 
ti, pasisakiau, jog tikrai* į 
tuvą važiuoju. Visi plojo 
nais tartum iš džiaugsmo, 
bent laikinai nusikratys 
nęs, o gal todėl, kad ploti 
priimta, nors už neplojimą 
kas įstatymais nebaudžiamas.

Kadangi aš esu normalus 
žmogus, tad ir zbitkų savo gy
venime, kai ir kiti žmonės, esu 
pridaręs visokių. Už kiekvieną 
jų policeiskis areštuotų ir tei-

Lie- 
del- 
kad 
ma- 
yra 
nie-

Z
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NAUJIENOS, Chicago. TR
oru. Bisku- vienintelė didžiausia ir geriau--kaip tik po SLA konstitucijos (mas išrinko energingas ir ga- 

t  ___ šia pašalpos ir apdraudos or> pastoge. Gal kai kas kanadie-1 bias dvi SLA nares, būtent,
‘ Gerai. O kaip Vaitkuj — ganizacija

me, o nelekiame < 
tį ločiau!” 

L ZU __ i

ar jau išskrido?” 
“O, jau seniai”. 
“Aš negirdėjau”.

sėjas mribausių. Galų gale ir 
teisėjas atsidurtų kalėjime ir 
pats policeiskis turėtų pats sa- 

! ve areštuoti. Laimė, kad visi 
esame ganėtinai gudrus, o po
licija . užtektinai žiopla. Todėl 
ii* šiose išleistuvėse visi šel
miai ir balamUtai ir šaAįe ir 
mane glostė ir 
mą sykį savo 
nojau, kad esu 
tobulas, kokiu 
vienas žmogus
prie melo ir veidmainystės vi
si esarhe pripratę. Nors aš jau
čiau, kad aš bučiau laiminges
nis, jei didesnė svečių pusė 
išmirtų arba taptų užmušti 
prieš mano grįžimą iš Lietu
vos, nors jiė gal ir man linkė
jo tokio pat likimo, vienok 
spaudėme vienas kitam ranką, 
bučiavomės ir linkėjome vie
nas kitam sveikatos ir ilgo any
žiaus. Gėrėhle vienas ant ki
to sveikatos, kol tik ją 
tiniškai nesunaikinome.

. Palydėjimas ’
Išvažiavimo laikas 

no. šaukiil telefonti
* “Heilo!” '

“What >number do ;
Pasakiau.
“What dfficė?”
“What sdo ydų mean?”
“What ejcchange?” 
“That’s different 7. 
Pasakiau.
Skamba.
“This is Yellow Cab Com- 

pany”. v
Sakau: “Prisiųskite man tak

si. Mano vardas ir adresas šio
kis ir tokiš. Aš važiuoju* į Eu
ropą”.

_“Our cabs dcn’t travel to 
Europe”.

Ir uždarė telefoną.

“Kas čia per šposas”, ma
nau it tel šaukiu. Dabar jau 
neaiškinu, kur važiuosiu.

Atvyksta -taksi, v Naujo faso • 
no. Pusėtinai didelis vežitnas 
nusklemptais galais. Apšepęs 
vežikas išlipo ir žvalgosi, žiu
ri į mano langą. Palingavau 
galvą, padariau ranka gestą, 
kad palauktų. Laukia. Už kiek 
laiko triubija. O aš vis ruo
šiuosi. Mat savo pačios netu
riu, todėl reikia atsisveikinti 
su Krakauskiene. Šarvo vaiką, 
rodos, irgi neturiu, todėl rei
kia paglamonėti ir Krakaus- 
kienės dukrelę.

. Vežikas Vėl triubija.
Sakau: “Kokis jam čia strio- 

kas? Neleidžia žmogui nė pasi
žmonėti”.
' “Visi tik skubinasi ir skubi
nasi”, sako Krakauskiene. “Ir 
aš turėjau4 Vyrą pamesti, nes 
lėtumas jam buvo nežinomas. 
Viską fogožiumi apversdavo”.

Vežikas ir vėl triubija.
“Eikime!” sakau. Ir mes vi

si trys susėdome į taksi.
“nes“Paskubink!” sakau

mažai laiko beturime”.
Laivas juk nelauks.

. Ir skuta kabmanas kokias 
35 mylias į valandą.

Sakau: “Mes važiuojame že-

■' i čįų pasakys; kodėl ne po Sūnų 
Todėl susirinkimas buvo ir Dukterų ar šv. .Jono ^drau- 

skaitlingas ne tik savo nariais, gijos pastoge.
bet ir svečių^ buvo pusėtinai Todėl čia pat pateiksiu sa-Todėl čia pat pateiksiu sa

vo motyvus,, dėl kurių svaru 
paaiškėjo, kad mo, iiiąnau, protaujantiems

Mes izvozčikai skaitomo kuopa sparčiai auga naujais na- skaityto  j ams neteks abejoti. 
__  .... ... . . , |riais, nes per-tą trumpą laiką Norint suvienyti didesnį 

. skaičių liėtuAų į vi^ną orga
__ _ _____ ’ Iš iždininko metinio 'raporto iiizaciją> turime pasirinkti to- 
Kai Griniaus' valdžią nuver- pasirodė, į<ad kuopos parengi-! kią -organizaciją, kuri yra stip- 

tė, tuoj ir išvažiavau”.. i

“Buvo laikraščiuose rašyta”, daug.
“Aš neskaitau lokių laikraš-l Iš raportų

čių. ] 
tik tautiškus laikraščius”. |

“Tai tamsta patriotas?/ Ar jau prirašyta 12 naujų narių, 
seniai iš Lietuvos?”

mo komisija yra surengusi 10 riausia ir tobuliausia lietuvių 
Gal nepatiko naujoji tvar- įvairių parengimų, kas'z davė 

kuopai per $72.00 gryno pel
no. Nariai kuopos naudai nė
ra apdėti jokiais mokesčiais, ii 
įstojanlieji moka tik tiek, kiek 
reikia pasiųsti j centrą ir dak
tarui 50e tiž egzaminavimą. Or
ganizatorius irgi dirba iš pa
sišventimo, nes vir tą savo men
ką atlyginimą 'aukoja kuopos 
iždui.

Kaip butų malonu, kad vi
si Toronto, o taip pat ir visos 
Kanados lietuviai suprastų 
SLA naudingumą ir vietoj skir- 
stęsi j įvairaus pavadinimo ir 
abejotinos vertės pašalpos dr- 
jas, stotų visi į SLA kuopas, 
kur jos jau4 yra, o kur nėra, 
ten galėtų greitu laiku ir 
jokių kliūčių įkurti.

Torontiečiai, SLA nariai, 
suomet pribūtų į pagalbą, 
kur butų ji reikalinga.

Mums Kanados lietuviams 
tenkaz girdėti iš “Darbininkų 
žodžio” ir šiaip iš komunistuo
jančių darbininkų apie kokį tai 
bendrą frontą. Bet deja, jie 
neturi mažiausio plano, kaip 
tą bendrą frontą sudaryti, kad 
lietuviai darbininkai be skirtu
mo tikėjimo ir- politinio įsiti
kinimo ■ galėtų sudaryti vieną 
galingą organizaciją, kurioje 
mes galėtume vienas kitą ar
čiau pažinti, pasikeisti nuomo
nėmis ir kartu lavintis, lais
vai savistoviai gyventi, ir 
viens-kitą nelaimėj ištikus pa
gelbėti.

Tokia vienybe, beabejo, yra 
reikalinga. Bet . tokią vienybę 
negalime sudaryti kitaip^

“Apie tvarką aš nieko ne
žinau. Išsiuntė mane į Ameri
ką patirinėti, ką čia lietuviai 
daro”.

“šitokį darbą dirbdamas tam
sta nedaug progos turi ką pa
tirti’^.

“Nedaug. Bet tikuosi gauti 
paaukštinimą. Mažu konsulu 
arba ambasadoriumi kada tap
siu”.

“Konsulu? Ambasadoriumi? 
Čia reikia mokslo, išsilavinimo 
ir takto”.

“Biskį turiu. Juk ir kiti ne 
kažin ką atsiekę”.

Kaip malonu buvo pasikal
bėti su Lietuvos valdininku! 
Jis tokis nuoširdus, malonus, 
taip stipriai susirūpinęs savo 
tėvynės likimu. Gaila, kad tu
rėjome skirtis, nes privežė prie 
prieplaukos ir turėjome aplei
sti taksi. ■?

(Galo niekad nebus)

be

Vlr 
jei

r

korespondencijos]
Toronto, Kanada

SLA. 236 kp. metinis su
sirinkimus ir lietuvių 
kalbos mokyklos tė
vų susirinkimas įvy
ko sekmadienį, saus, 
mėn. 12 d., Lietuvių 
parapijos svetainėje.

Nors kai kurie katalikai, o 
ypatingai komunistai, pasižy
mi aktingu boikotavimU musų 
kuopos, vienok visi rimtesnie
ji Toronto lietuviai rašosi vi
sai nepaisydami visokių priešų 
plepalų. Jie žino, kad SLA yra

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenSjus 
jūsų lifra nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti >
DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS

GERAI IŠBANDYTOMIS
> METODOMIS

Kraują ligose, nerviškume,z silpnume, 
šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir vėl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškąs silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimes. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dčl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokykite klek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatą dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gėrį sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų l|gų.

LABORATORIJOS EGZAMINAOIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
OHICAGO, IT,L.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—506.
z Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. 
Pirmadlehials, Trečiadieniais ir 

niais nuo 10 ryte iki 8 vai.
Nedeilomls nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikia ir Nedėllomls.

po plet. 
Sefitadie- 
vakare.
po plet.

F. VIZGARDAS 
savininkas 

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE

& LIQU0R CO
Lietuvių didžiausias degtines san
dėlis, užlaiko geriausių degtinę ir 
vynų amerikoniškų ir importuotų. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems,, kurie 
turi laisnius.

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland A ve.

GHICAGO, ILL.

’ Mrš. O. lųdrelienę ir Mrš. /S.
Balkus. " >

Manau, kad susirinkimas ne
padarė klaidos jas išrinkdamas. 
Reikia joms palinkėti daugiau 

kantrybės, kurios nemažai rei
kia turėti su vaikais. O tėvii 
turi pasirūpinti atatinkamai 
kooperuoti Su jomis. ■

Tiesa, SLA. 236 kp. mote
rys pasiryžo suruošti viešą va
karienę su skaniais valgiais ir 
dar žada kokį tai programą. 
Linkėtina gero pasisekimo. Ti-j 

je učiuar yra io,wu narių, ii į kiuus, torontiečiai nesi-
ji gali pilnai apimti visus lie- šykštės gausiai atsilankyti.

tarpfe. Taigi SLA kaip tik ir 
yra tokia organizacija, kurio
je diaba.r yra 15,000 narių, ii!kilios, kad torontiečiai nesi

tuvius ne tik J. V. ir Kana
dos, bet ir kitų šalių.

SLA mes galime patys ap
sidrausti ir savo vaikučius ap; 
drausti nuo $100.00 iki $5,- 
000.00. Ir pašalpos yra trys 
skyriai, būtent, $6.00, $9.00 ir 
$12.00 per savaitę.

(Taigi seserės ir broliai lie
tuviai! jei mes norime vieny
bės^ stokime vi^i, dideli ir ma
ži, j SLA esamas kuopas.

Kur nėra SLA kuopų,, o yra 
norinčių priklausyti, tai kreip
kitės . prie artimiausios SLA 
kuopos, kuri visuomet noriai 
jums patarnaus.

SLA. 236 kp. lietuvių kal
bos mokyklėlė eina prie savo 
užbrėžto tikslo. Mokyklėlės rei
kalu 236 kp. nariai jau nuo 
praeito pavasario pradėjo rū
pintis, bet jos kūrimosi sąly
gos ,buvo pusėtinai vingiuotos 
dėl įvairių reikalų, o labiausiai 
dėl vadovėlių ilgo laukimo! Bet 
dabar jau visos kliūtys paša
lintos. Tik patalpą teks kiek 
aptvarkyti ir butipiausias in
ventorius įsigyti.

Mokytojom tėvų susirinki-

— 236 Kp. Organizatorius.

Johnstori City, III
Vanduo apsėmė 

kasyklą
Sausio 8 d. Old Ben No. 18 

kasykla liko vandens apsemta. 
Vanduo subėgo iš nebedirbamų 
kasyklų. Apskaičiuojama, kad 
po žeme susidarė penkiolikos 
ketvirtainiškų mylių ežeras.

Sausio 13 d. pradėjo vande
nį kelti į viršų. Dviem siurb
liais per minutę ištraukiama 
5,000 galionų vandens. Tokiu 
budu per valandą ištraukiama 
300,000 galionų. Per 20 valan
dų be sustojimo buvo traukia
mas, vanduo iš kasyklos, bet jo 
vis dar labai daug yra.

; Kai vanduo apsėmė Big Ben, 
tai darbas sustojo ir Franko 
No. 1 kasykloj. Vadinasi, di
delis skaičius mainierių neteko 
darbo. Be darbo jiems teks bū
ti tol, kol kasykla bus nusau
sinta. Sausinimas eina sparčiai, 
bet kaip ilgai j ik užtruks, — 
tikrai \ negalima pasakyti.

J. H. Alikonis.

Annual Party Oak Leaf Tavern
ĮVYKSTA SAUSIO 1$ ir 19 d., 1936 m.

Kviečiame visus draugus ir pažjstamus į šių. parę. Bus briedžio 
ir kiti skanus užkandžiai veltui. Grojis gerų muzika.

, ' Kviečia savininkai
AGNĖS ŠIDLIAUSKAS IR STEVE SVILAINIS

3428 So. Halsted St/ H

GRAND OPENING
TOM’S BUFFET

— įvyksta —

Sausio-January 18 ir 19 d., 1936
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus į musų iškilmingą NAUJO 
BUFFET’O atidarymą. Bus skąnųs užkandžiai veltui, gros gera or
kestrą; linksminsimės visi per dvi dienas.

KVIEČIA SAVININKAI,
THOMAS ALEKSYNAS
6828 Stony Island Avė. .

k

PELON
Tvirčiausia rrietčliu esencija arba 
naturališki, kartus lašeliai dėl 
degtinės.
Rekomenduojam snecialiai dėl lie
tuvių, Lašai “PELON” yra la
bai pagėlbingi sergantiem skil
au <r geri pažadinime apetito. 

Gausite visose vaistinyčiose' arba 
rašykit pas

MARSHAI.
LABORATORY

4645 S; Ashland Avfc.,
CHICAGO, ILL.

KAINA 75c.
REIKALAUJAM AGENTŲ

Skalbiamos
Mašinos

l

Naujos po
“ . f" ' -»•' * ■ ■* ■ •*»* •

34,50
po $1.00 i savaitę.

Dykai Elektrikinis 
Prosas

Jos. F. Sudrik
INCORPOfcATED.C

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

W. C .F. L. Lietuvių Radio 
valanda. Nedčliomis 5 vai. 
vakaro. L

v y '1
■ir ..... ........ ....... i.j ■
mi.iA ..

Jos. Spartis Federal Meat Markais 
3631 S. Halsted St. 01949 S. Halsted St. 

2119 W. Cermak Rd.
Netirpyti Taukai sv. 101c Aviena Virimui sv- 71c
Pork Loins Geri Kiaušiniai Tuz. ggę
Round Steakas, sv. 171c
Kiaulių Kojos 10 sv. už 39c

Varškė, 8V 54c
Šviežia Žuvis sv- 71c

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS METINIS AT,'*;1,

HKARASKONCSTISo

n

SAUSIO
JANUARY

w A ’BP W '■ '0*' '0risl Vakaro programas bus įdomus. ‘^PIRMYN” choras po vadovyste K. Steponavičiaus pateiks gerų dainų ir muzikos programų. Programe da-
M i A S B M B f 11 W W I lyvauja žymus dainininkai-solistai: JONAS ROMANAS, ANELĖ SAL AVEIČIKIUTE, KAZYS PAŽARSKAS, ONA SKEVERIUTĖ, ALDONAa Ii /X J v S i N S BĮ 1 GRIGONIS. Dalyvauja ir Kaimiečių Kvartetas, susidedąs iš TRILIKAITĖS, RIMKAITĖS, PŪKIO ir RUKŠTELOS, taipgi Chicagos VyrųP g jį y ,f ~ JĮ jK. W Ji_ ® Choras šiame koncerte ima dalyvumų. šokiams muzika p. STEPONAVIČIAUS. Fotografas Stankūnas nutrauks paveikslus, bus dar kitokių
A A . pamarginimų programe. Ypačiai Chicagos Lietuvių Draugijos nariai nepamirškite savo organizacijos parengimo. Šį nedeldienl visi bukite

aOTTTH AVPNTTTF 1 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS KONCERTE! LAUKSIME. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.2345 bUUIH KEDZIE AVENUE PRADŽIA 4 VAL. VAKARE ĮŽANGA 40 CENTŲ

I A;
*
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Sutacription Rata*:
•8.00 P.«r Sfff h Oįnįda
$5.00 per ye«r outside of Chicatcp
$8.00 per yearin Chicago
30

ChicagoJe ■— paštu: a
Metams
Pusė! metą
Trims mfinesiams ___
Dviem mėnesiams ____
Vienam mSni

Chicago! per i
Viena* kopija
Savaitei L.L.
Mėnesiui —

March 7th ąt tht Port Office 
of Chicago, UI the act <4 
Uarch 3r<T 1870. z

' v > • r»»o į « >c

___  3c 
— 18c

ValgtljęH, jif Chicagoj,

Metams ..............—......... — $5.00
Pusei mėty ........................... 2.75
Trims mėnesiams  1.50
Dviem mfinesiams * i..7 1.00
Vietmm mėnesiai __— .75

Lietuvon ir įitnr gžaieniuoae 
(Atp^nta)

Metams —-
,pįsęr’.inętt|T
Trims mėnesi___ __________J— - —~ — -

'

$8.00 
4.00 

esiams ____ ___ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Monoy

Naujienos eina kasdien, tiekirianl 
sekmadieniu*. Leidžia Naujiena Ben- 
drov0, 1789 S. Halated SL, Chieago. 
UI Telefonai Canal 8500,

(SANDAS APIE “PUČĄ” LIETUVOJE

Vienas Amerikos korespondentas praneša, kad 
Kaupe yęl buvęs susektas aviacijos karininkų sąmoks
las priešprezidentą Smetoną ir ministeri pirmininką 
Tubejj. ’*Sąmi6kslipipkų vadas esąs aviacijos korpuso 
Kaune vįršininkas, kap. Matukas. Politinė policija tuos 
sąmbks^įmkųą spąmųąi.

lįiiek tįesp^ šitame pranešime, nežinią. Bet reikia 
pasakyti? kąd Pąą^®us “pučas” jau kartą buvo mėginta 
daryti. Tuomet aviacijos karininkų grupė norėjo pri
versti Smą^ęną g^ąžiųtį į premjero vietą Voldemarą. 
Bet sąmokslui nepasisekus, Voldemaras pateko i kąlė- 
jimą.

šitokie gandai vistiek liudija, kad Lietuvos vyriau
sybės pądėtįs pątikyą. Ęąda nors, yįsąi ąetik.ėtai ji gali 
nuvirsti. Tękiąm perversmui įvykus, valdžia patektų 
veikiausia į kraštutinių reakcininkų rankas, kurie ban
dytų Lietuvoje įsteigti grynai fašistišką režimą.

Apsaugoji įLįetuyą nuę šitokių sįurpryzų galėtų, tik
tai yąldžįą, turintį, viso krašto pasitikėjimą. Taigi rei
kia, kad butų sušauktas seimas.

M
ra?■
■

ir Valdžia jį ątimdayp, jei tik gąjėdayo įrodyti, kad ji
sai buvo taip įgytas. Bet niekas nemano, kad prohibi- 
cijos įstatymąs buvo “sociali&tiškas”.

Taigi- ta vyskupų ataįa prieš mokyklas , neišlaiko 
jokios kritikos. Bet, ji iššauks naują sušįkįrtimą tarpe 
yąldžięš įr ba^iiyčjos. '

Apžvalga

MONARCHIJOS KLAUSIMAS AUSTRIJOJE
« • ♦ .

Austriją dabar valdo iponarchistai, bet jie yra su
skilę į dvi frakcijas. Viena nori, kad karalium butą 
Otto iš senosios Hapsbu’rg^ dinastijos, o antra stoja už 
taj, kad tuo tarpu butų paskirtas tiktai regentas (ka
raliaus pavaduotojas), ij^.tą vietą ji jpersą ’kupigaikštj 

\ Starhembergą,. kuris yra. kjęrjką)jn<ė^ vadas.'
Dėl nesutikimo tarp šitų dvięjų frakcijų monarchijos 
kįausijnas palieka neišspręstąs.

Jo išsprendimas takiau priklauso ir nuo kitų šalių. 
Prieš Hapsburgų grąžininąą yra griežtai nusistačiusi 
Mažoji Antantė, t. y. Čekoslovakija, Jugoslavija ir Ru- 
rpanija. Jų pozicija šitame punkte sutinka, nors dėl vi
sai kitękių prięžąsčių, su Italijos fašistų politiką- Mus- 
solini remia kun. Š.tarhembpygą, nes pastarasis yra fa
šistas ir aklas Romos dikįtątoriaus tarnas.

Tuo tarpu Anglija, Frąųcija ir Rusija remia her
cogo Otto pretenzijas i kąrąliaus sostą. Nuostabu, kad 
tarpe monarchijos atsteigimo šalininkų čia atsidūrė ir 
-raudonoji-’ Maskva. B.olšeyikai maną, kad tik mųnąr- 
chija gali išgelbėti Austriją nuo Vokietijos, “nacių”. To
kios paf puopįopės, sakomą, laikosi ir Paryžius su Lon
donu. Anglų, fpąucuzų ir bolševikų diplomątąį dąrų “ner 
oficiali” spaudimą 0 į Mažosios Antantės valdžias, kad 
jps ųesįpriešiptų jHąpstyurgų g^mįpmi i Adrijos so
stą. Sovietų valdžia, per metų metus kovojusi prieš de
mokratiją Europoje, dabar Jaų ioskp išganymo Austri
jos darbininkams monarchizme! Tai ve kur veda bolše- 

' vikiškas “revoliucingumas”. z
Jeigu Mussolini pralaimėtų Etiopijoje, tai fašizmas 

• gali sųgrįųti ne tik Italijoje, Įbęt ir Austrijoje. ■T.uomet 
įdarbp žmųpės mokės apsieiti ir be monarchų,

■ .... .... ................ .........—.......... ...■■ .......... ....... ..

f! MOKYKLOS IR DVASIŠKIJ'A MEKSIKOJE
' .... , . - .

PiOyyąį Meksikos arkivyskupai ir 30 vyskupu pasi-. 
rašė “ganytojišką laišką”, kuriuo draudžiama, po baus
me mirties nuodėmės, katalikams tėvams leisti savo vai- 
kųs j valdžios mokykjąs. Vyskupai tas mokyklas vadi
ną ^socįąjistiškomis”. O spciąližmą jie aiškina taip,: tai 
esanti sistema, kuri “nepripažįsta nei Dievo, nei bažny 
čios teisių, nei visų žmonių teisės turėti turtą, kuris yra 
įgytas teisėtu budu arba paveldėtas”. .

Menkai jie teišmano apie socializmą, jeigu jtie taip 
kalba. Socializmas į “Dievo teises” nesikiša, p dėj 
bažnyčios įeisiu* tai jos vienoje šalyje yra vienokios^ 
kitoje kitokios. Kai kuriose šalyse, pąv. be bąznycmA 
leidimo žmogus negali būti nė palaidotas. Be.t Jungti
nėse Valstijose tokios “teisės” bažnyčįa jau .sopiai pe,- 
beturi. Tačiau čia dar toli šaukia iki socializmo.

Teisė valdyti turtą irgi priklauso nuo vietos ir lai
ko aplinkybių. Kas yra teisėtas būdas turtui įgyti, nu
stato įstatymai, pakyrimo? šioje šąlyje per dešimtį «ų‘ 
viršum metų buvo įoks įstatymas, kad turtas, įgytas 
pardavinėjant degtinę, buvo laikomas neteisėtai įgytu

$LA. NOMINACIJŲ 
BALSAVIMAI '

“Naujienose” jau buvo 
nešta SLA. nominacijų pasė
kos, kurios rodo, kad iš .pažan
gių jų kandįdątų sąrašo pirmas 
vietas laimėjo kandidatai, o 
iš tautininku sąrąšo tįk 2.

‘‘Tėvynėje” dabar paskelbta 
smulkus daviniai iš visų Įcųą- 
pų. Iš tų davinių matyt keletas 
įdomių faktų. Jie parodo, sa
kysime, kad pažangiosios sro
vės turi daugumą 165 kuopose, 
kuomet tautininkai — tik 63 
kuopose. Taigi pažangių kuopų 
yra beveik tris kartus daugiau, 
negu JconservątyyišJkų.

Įdomu, toliau, dar štai koks 
faktas: fašistų-sapdariečių kan
didatas j prezidentus, p. Ras
tenis, negavo ne vieno bąlsjo |JL7 
kuopiu. O “sargy bininkų” kan
didatas į iždininkus, p. Lopa.tto, 
negavo nė vieno balso 115 kuo
pų.

Jeigu tautininkų “sieitas”, 
nežiūrint tokio jų silpnumo Su
sivienijime, visgi surinko pu
sėtinai balsų nominacijose, tąi 
tik dėl to, kad jie varė despe
ratišką kampaniją ir apie me
tus laiko organizavosi, rengda
miesi prie tos kampanijos. Be 
įto, jie gavo daug pagelbos iš 
pp. Viniko ir Vitaičio.

Daugelis žmonių nurodė, kad 
Vinikas su Vitaičiu slaptai ko
operuoja tu fašistišku “Sargy
bos komitetu”, dalyvaudami 
slaptuose jo posėdžiuose ir 
remdami’jį fmapsiškaį... P-ui 
Vinikųi buvo dėl šitų priekaiš
tų pastatyta keletas klausimų. 
Atsakymo jisai dar iki šiol ne
davė. v
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PRUSEIKA JAU NEBE 
“TAUTOS VADAS”

■ , J . -I. X y _• - f- . • - -

jos įsikūrimo dienos, bet iš te
nai jisai tapo '“išjotas”; ir pa
ti “Laisvė” jį per keletą metų 
,d^p?trė PUrvą^.

^įsąi įsteįge Lįetųvių Darbi- 
nihkų Literatūros Draugiją 
(LDLD) ir buvo jos pirminin
kas. Ęąskui jiąai pądėjo komw- 

(^e p?’ 
vadino ją ALDLD) ir vėl pali
ko jos pirmininku. $et yėlįaus 
Bimba su <sąyo šalmmkms JI iš 
ALPĮ^P vadovybės iššlavė, o 
toliaus išstūmė ir visai išor-

Pąbar jisąi ja.u noteko vado
vybės “sklokoj fe”.

“Futbolo” likimas
' ' *

Tai vis d,ėį tę, kad Leonas 
Pruseika poturį p^tpyųmo ir 
amžinai blaškosi tai į vieną, 
tai į7 kitą pusę. Vienas buvęs 
jo bendradarbis ne be 
yadina jį futbolu”.

Fųt^oląš tąi toks guminis 
kamuolys, įką^is smarkiąi leįiią, 
kai jį paspiri įlęoją. ^eį kamuo
lys nėrinę, kim jįsĄi $ 
kur jisai nukris- ^»i jisai nu
krintair jį paspiria į priešin

gą pusę, tąi jiąąį Vxėl lekia, iki 
neatsimuša į ką nors.1

Jeigu fųtboįaą m°WM gal‘ 
votį, tai jisai irgį, kąip Prųs.ei- 
ka, įsivaizduotų; kąd jisai “va
dovauja”. Ir kur tau ąeįąįyaiz- 
d^os! Vįęni žįuri, ^ąi jisai le
kia; kiti vejasi p^sįkųį iy ban- 
cįo pasigauti. Bei fas kąmuoly.s 
tikrumoje tiktai tėąai “vedą”, 
kur jisąi yrą pąspirįąs.

O betgi Prjųąe|įą yra prasi
lavinęs žmogus. Tarpe tos ne
skaitlingos hąžąągios inįeiigep- 
tijos, kurią turi Amerikos lie
tuviai, jisai butų galėjęs suvaį- 
dįntį ąemenką įteigiamą rolę, 
^Ąg.u jisai butų sfehg,ęsis 
ąuhfą^ti tąs idėjas, įtųriąs ji
sai ėmė skelbti dar savd jąu- 

bęt ne gaudyti (“mo- 
dąrųįškus” yėjąs. j

Nukrypti nuo demokrątįhįo 
sęciąlizm?’ paremto rimtą mok
slo teęriją įr. ilgu d^įjnįpkų 
judėjimo pątyrįmM, j Žįąųrlps 
teroristiškos diktatūros garbi" 
ąįąną, kuri mokslą pakeitę nai
via utopiją, — galį tįktąį žmo
gus, kuris tingi protauti arba 
neturi nųgąrkąųįįo.

Ar Pruseika dą ir šiąpdįe pe- 
mąio, kad bpi^yikiškas komu
nizmą^ yra moraliniai ir idėji
niai sųbąnkrotąy.ęs ? Jeigu ne- 
subankrotąyps, tai ko<įįėl gi Stą- 
Įįnas įedlrięJA .Uusm so- 
.ęįąįistą^s, kuriuos komunistai 
(šąukia į “bendrą frontą”?

gali skelbtis, kad jie hera da
bartiniai žiųonės, kad jie gy-* 
venO penkias.dęšimt metų at
gal, kada buvo' tikras fašizmas 
ir “Vienybė Lietuvininkų” ne-, 
i aveli jo nė vienapi lietuviui ki-. 
;aip protaut, kaip tik fašistiš
kai j dėl to dabar nies (sakys 
jie) ir švenčiariie 50 metų su- 
caktuves, nes tai - tikras mu
sų jubilėjus!

Bet ištikrųjų visai kitaip. 
“Vienybė Lietuvininkų’- buvo 
labai pažangus, laisvas, demo
kratiškas laikraštis, politika

Š.ešjtadienis, sausio 18, 1936 

tįesįąi ąįškįąę, mokslą mėgo, 
nekentė mokslo kraipytoj ų įr 
žįipnių išnaudoto jų. Jęs ben
dradarbiais buvo įlgą laiką so- 
cialisfai.

Dabartinė Vienybė ir pirm 
jęs buvusi, į skolas įlindusi 
Vienybės bendrovė nepalieka 
lietuviškam svietui nė vienos 
kibirkštėlės tos šviesos, kokią 
sątęike “Vienybė Lietu vinįn- 
ką” iki laiko, kada' ją užsmau
gė atgaleiviai tautininkai, da- • 
Uąrfi.nril į.^įstai-

Juozas Biiktiškis.

. \ V. Kauneckas

Jaunoji Karta
Lietnivoje

K. iSflT

*

(Tęsinys)
emocinių jausminiu 

motyvų ir tegalimą suprasti 
•bei išaiškinti yįsą eilė iš pa
žiūros gana keistų jaunimo ten- 
dencijų įr pasielgimų. Čia pri
klauso ir klausimas, kodėl mu- 
sų dienu jaunimui tiek daug, 
palyginti, įtakos turi tokie ne
gilus ijr prasimeląyę sąjūdžiai, 
kaip nącionąiįzm^, fašizmas: 
Vokietijoj, Italijoj ir kitur? 
Kodėl demokratinės ir socialis
tinės įdeoįogijos neįsigijo sau

Įkiškais (su itališką priemaiša) 
Smųgį^ąis. kfusų “vadai” už- 
ppršta, ką,d Musspįįni yra pa
sakęs, jog jo fašizmas nesanti 
eksporto prekė, o Hitleris lie- 
tuyįųs pavadinęs puslaukinių 
tauta. Biznio su Vokietiją ir 
Italija Lietuvą neturi — pre
kėmis, už tat varo importą --- 
uniformų pavyzdžiais, simbo
liais, šuįdais be tunmo. Nekal
bėsime apie diktatūros “nuopel
nus” abelnaį. Pažvelgsime Čia 
tik į tos diktatūros išperėtą

Vienybes Jubilėjus- *
Laikraštis “Vienybė” giriasi 

švęsiąs savo 50 metų jubilejų. 
Iš kur ztie Vienybes leidėjai 
iškasė tiek daug metų ? Tai yra 
tikras anachronizmas ir samo- 
zvancų politika. Tokio ilgo ju- 
bilėjaūs “Vienybė” neturi ir, 
turbūt, niekad neturės, nes fa
šizmas šusižagęs, negalės il
gai gyvuoti, .

Jie, mat, sako, kad “Vieny
bė Lietuyipinkų” tąpo įkurta 
5,0 įlietų ątgUl, tai dabartinė 
“Vienybė” sayo nėrybotu fa
šistiniu drąsumu ėmė girtis, 
kad tąi josios, esama tokios se
nos ir kad ji turinti švęsti pus- 
šimtinį jųbįiejų. '

Bet p. Kazys P. Gugis, SLA 
iždininkas, rašydamas “Tėvy
nėje” apie “Vienybės” skolą 
Susivienijimui, labai tvirtai di
plomatiškai ištraukė juoą iš šel
mystes ųžpėČkįb į aikštę, kuly 
jie -neabejodami ėmė bažytis, 
kad ta “Vienybė”, kuri skoli
nosi pinigų iš SLA, nieko beų 
dro» neturinti su dabartine 
“Vienybe”, kurią leidžįą visai 
kiti žmonės ir visai kitą ben
drovė !

Jeigu taip, tai dabartinė 
“Vienybė” jau absoliučiai jo
kio bendrumo neturi su “Vie
nybe Lįetuyįąįnk.ą”.

Tie vie'nybfečtąį p. Gugi 
tat vądina -“sįlppu ^iplppąatu”..- 
Bęt į’pikįa pasąkyt, jis tvir
tas ^imonp^ąš bvyo tuo1 kar
tu’, kąda į uos ištraukė už įie- 
žųyįo' įštyąųkė ne patais if 
ne replėmis, — nepalytėjo fa- 
šiątįpįų ą.ęilįų, kurios lygios są- 
vo “tęisėmįs” su ąeiįemįs to 
gyyįp, ;kųyis prieš praeivį bar- 
Ška-barškav paskui gilia. Iš
traukė ju(9£ ^įplpmatišku ke
liu. -

Štai ištrauktasis į aikštę 
“Vienybės” redąktorįus ką ra
šo (spalio 18 d. 1935 m.):

“jis (Gugis). primeta kitiems 
‘pęšvhnkįą’ '■ politiką, b<et pats 
tuę patim kabu bandę vary
ti dar ‘nešvankesnę’ politiką. 
Jią labai gerai žipo, kąd

Vienybę piekp beądrę

^andien j yie^i 
ti žmonės ip yisąį kita bep- 
l&l ja

bęi prikąįšįęti tai, ką padarė' 
buvusios Vienybės bendrovės 
vadai, kuriems Susivienijimas 
buvę pasjiojinęs pinigų. ; Argi.

Opozicinių komunistų LŲI) 
išsirinko ’ -visuotinu balsavimu 
- v ■ f , < ’ . . ,p ■ • ’ V' « r- . -•/ JT: ,

naująjį - kopiįitetą. Lęo- 
nas Prųsejka, .buvęs tos drau
gijos “diuče”, į komitetą pate
ko, bet gayo mažiau balsų už 
yįsųs kitus narius.

Pirma jisai buvo LDD pir
mininkas, Jįet dabar, rc.nkaąt 
(Jyąugijos yaldybą, s pirmininkų 
tapo* išrinktas j. Jankauskas. 
Pruseika pirmiąųs bų/o “Naųj. 
Gadynės” redaktorius, bet da
bar redaktoriun) yra paskirtas 
St. Strazdas. V i

Nąųjieji LDD viršininkai pž- 
.ėmė kitokią poziciją ir tarią- 
ipos “vienybės” klausimu. Pir
ma Pruseika su centro komite
to daugumos pritarimu pasisa- 
kp už tai, kąd “jsklokininkai 
be jokių sąlygų grįžtų atgal po 
kąmu.nistų par.tįj.os knrnandą. 
.0 naujasis centro Įtio.mite.ta<s 
užėmė štai kokią poziciją:

“Mes stojam už komunis
tinių ir bendrai\vįsų revoliu
cinių spėkų vienybę, ir tauti-. 
ne, ir tarptautine pįotme.

“yįeųriįės yyįjkąlų mes su
tinkam tartis su Komunistu 
Partijos1 Liet-frakcijų Centro 
Biuru ir pačia Partija. Bet 
musų derybos turi būti ve- 
dainos su

‘ Komunistine Opozicija, ku-
- rios dalimi mes esam.”

“Sklokininkų” centas panai; 
Jkinp komisiją, kurią pruseiki- 
pįąi buvo paskyrę tąrtį? dėj 
“vjįęnybęs” su bįmbįniąijk.ą ‘ Cįęp- 
trp Biuru.Komitetąs sako, kad, 
jeigu Centro Bįųraš turi kokią 
propozicijų, tai tegu jisąi tas 
propozicijas d.uoda, o LDŪ cen
trą^ ją.s apsvarstys. į;7 šiandieninė Vienybė kalta, kad

Keista, kad P rusei kai vis ši- p. Gugis nemokėjo 
taip nesiseka^ Jisai b.uvo “Lais- re jo tinkamai tvarkyli SLA 
vės” redaktorius beveik nuo investmentų, leisdamas seno-

ar ne no-
' A

sios bendrovės, vadams nemo
kėti taksų ir kitų obligacijų, 
susijusių s.ų tos bendrovės na
mu ? Ar. tai pęjuokingą, kai 
advokatas guodžiasi ŠLA na
riams,, kfad jį apgavo papras
ti eiliniai žmonės? Juk niekas 
čią nekąltąs, kaip tik p^ts SLA 
investmentų prižiūrėtojas, kad 
Susivienijimui teko turėti nuo
stolių dėl buvusios Vienybės 
bendroyėsu,nąmo. Jr kad dabar 
dėl to bandoma ąpkąltiųti šian 
dieninę Vienybę, tai mes no
rėtume p. Gųgį paklausti, ar 
jo politika yra ‘Švanki’? Ar 
tikrąs džeptelmenąs taip elgia
si?’’ T

Kai kuriuos žodžius aš pa
braukiau, kad geriau pasižy
mėtume atmintyje. Vienybie- 
A*?.’- kalti;
dėl to tąįp įtekinančiai kar
toja įr kartoją, kad jįe nieko 
bendro npturį su bųyųsia Vie
nybės bendrove, su prą- 
siskoiintfsiają Vienybe. TajlJ, 
morališkai jus, vyručiai, kalt). 
Jus, kaip tiki'i džentelmonai, 
gal nedrįstate būtį1 nę SLĄ ha- 
riais, o jeigu jais esate, tai 
turėtumėt bųt išmesti, remian
tį SLA ^Witųcįją. joki 
SLA ąkrįąųdikaį, noys jįe bu
tų ir “džentelmoiuškį”, netu
ri būt laikomi toje- garbingo
je organizacijoje. Jįe randą 
kąlt.ų dabąrtinj $LA iždinin
ką ; bpt jau pirm jo iždinin- 
kąyimo pradžios Vienybės gon
ge buvo Susivienijimą apgavuą 
ir nė rieketįnd atsiteisti. To
dėl taųtipipkai — fąši^tąi už 
tai kalti.

v--- > • .. $

Bet jeigu jus, tautininkai, 
nieko bendro neturite su tą 

vo tokia pat fašistinė prydąr-f 
žė, kaip ir dąbąrtine Vienybė, 
įaį kokią jus tprįte fefejį ap
vaikščioti seniai mirusios “Vie
nybės Lietuvipinkų” jųbilėjų? ’

Jeigif jie ištikrųjų girsis, 
kad apvaikščioja, ar švenčia, 
ar ipffli Vienybės 50 m$$ su- 
kąktąvęs, tai bus tiarai 
bpklin^a ,afą|a. Tokį jų bpda 
bus galima išaiškinti pe jki- 
taip, kąįp lik fašistine Jiga. Fa- 
šjStaj istorija, filožofij^, socįo-j 

pei’MČia ant sąyę ^ur- 
paliaus. Kur žmonės mato bal
tumą, jten jįejns fačjs.tąi Ii.e- 
pia tikėti, jog tai juodas plėt- 
mas. Pusgalviška velniava fa
šizme !

Po “Vienybės” jubilėjaus”, 
aš manau, bus dar aygįaįu su 
jos fašistiniais meisteriais. Jie

jaunimo tąppę žymiai daugiau va^nam^? ^utinio, jaunimo 
šalininkų, negu šiandienų jų tu- s$Jungą Jaunąją Lietuvą .
ii?

“Materialiniais sumetimais” 
visko negalim^ aiškinti. Pas 
Mussolinį, Hitlerį ir^ kitokius 
“tautos vaduš” daugybė jaunų 
žmonių nuėjo, šiaip ar taip, 
gera valia ir iš idealizmo. Po
karinis arba kare dalyvavęs 
jaunimas dalinai ir iškėlė tuos 
savo “vadus”. Neužmirškime, 
žipoma, .kąd įėję yaldžįop, ga- 
yę oyganiząvimę monopolį, “tau- 
jįos vatjai” sjiaitįipgas savo jau
nimo organizacijas išugdė ne 
tiek iš pritarimo, kiek iš prie- 
vartos. - •

Fašizmas, žinoma, jaunimo 
problemos niekur peišspreųdė. 
'Jaunimo krizė fašizmo šalyse 
tiek jau stipri, kaip ir kitur., 
Forma čia užmaskuoja turinį; 
kariškos
obhlsių priedangoje 
nisw sustingimas,

disciplinos,griežtų
- viduj i- 

nepasilikėji- 
mas savimi ir baimė dėl ryto
jaus; po pobtiškumo skraiste 
-— lengvapėdiškumas, ignoravi
mas svarbių socialinių proble
mų ir faktų, atprątimas už sa
ve galvoti iy imti už savo veik
smus atsakomybę. Nacionalis- 
tinis-fašiiinis jaunimas vien 
dėl savo psichologijos jokio pa
vojaus nei savo tautai, nei žmo
nijai, žinoma, nesudaro. Tačiau 
jis yra pavijingas įrankis kru
vinojo militarižmo ir gobšaus 
kapitalizmo rankose. Nerim
stantis, gerų norų pilnas jau
nimas pas fašistus'atklydo daž
nai ieškodamas “naujų verty
bių” — bet vertybės pasirodė 
esančios senos ir supelėjusios:' 
kareiviška milinė kunigo skver
nas ir buržujaus-fabrikantc 
mašna. Atgal pasukti negalima. 
Einama tad kažkur pirmyn... 
Į naują karą? ,

Įdomu iy svarbu yra pažvelg
ti šiandien į jaunąją kartą mu
sų L i e t u v o j e. čia irgi 
karinė-fašistinė diklatuTa. Ką 
ji davė Lietuvos jaunimui, kur 
ji jį veda ir kur ji jį gali nu
vesti? Tai klausimai, kurie tu
ri rūpėti kiejkvięnam, kam ru
pi Lietuvos ateitis.

2. “Tautinis ja
*

Lietuvos kaip yi-
suse srityse, įtįųn ir politinio 
jaunuomenėj ąuklęjimo atžvil
giu pasirodė psąptį vergiška, 
neoriginąii ^lėgdžiotoja kitų 
šalių fašizmo formų. Keista, 
kai Lietuvos “patriotai” išsi
juosę dirba Vokietijos hitleri- 
nįnkus, vadindami juos (net 
visus vokiečius!) barbarais, ta
čiau pas save namie stengiasi 
jaunimą padaryti tais pat vo-

Ta organizacija liko įkurta 
L927 metais, kuomet tautinin
kai, nugalėję po’ perversmo sa
vo pirmąją baimę ir matyda
mi, nustebę, kad neatsiranda 
viš dar, kas juos nuverčia, su
galvojo pradėti plėsti savo įtaką 
demokratijos “pagadintam” Lie
tuvos jaunimui ir Įtą jaunimą 
išmokyti “tėvynės • meilės” ir 
“pagarbos vyresniesiems”. Tau
tininkų idėjinis kromelis tiek 
apspuręs, kad grynai, propa
gandos priemonėmis jie nieko 
čia nebūtų pasiekę. Didelė di
džiuma Liętuvos jaunimo ii 
iki šiol tebestovi nuošaliai nuo 
tautininkų užsimojimų.. Vis dėl
to, dęka valstybės aparatui ii 
visokioms vilionėms, “Jaunoji 
Lietuva” šiandien, bent oficia- 
liškai, skaito 40,000 narių.

Tąi labiausiai valdžios globo
jama ir šelpiama organizacija. 
Jos obalsis: tautai jaunąsias 
jėgas! Aišku, “tautai” reiškia: 
tautininkams. Ar pačioje J. L. 
visi nariai yra tautininkų žmo
nės? Anaiptol ne. čia daug 
įvairiamargio jaunimo, kuris, 
dažniausiai, nič nieko bendra 
su jokia nacionalistine-fašisti
ne ideologija neturi. Ir tai na- 
.t.ųralus reiškinys, kuris karto
jasi ir kitose fašizmo šalyse.

Vis dėlto tautininkams rupi 
įdiegti savo jaunimo organiza
cijai daugiau “disciplinos”; jie 
nesiliauja dėję pastangas įpra
tinti čia jaunimą galvoti’“tau
tiškai”. Ką tat reiškia, nevisų 
ir vadų galvose aišku!..

Rimtų diskusijų dėl “jauna
lietuvių ideologijos” viešumoje 
nėra. Jaunalietuvių organizaci
jų, lygiai kaip ir kitus “vald
žios” padarus, kritikuoti drau
džiama. Nusikaltusius tuo — 
baudžia kalėjimu. Kaimuose ii 
miesteliuose rengiami vadina
mieji “ideologiniai kursai”. At
važiuoja koks valdininkas iš 
toliau arba vietinis mokytojas 
ateina ir pasyviškai nusiteiku
siai auditorijai jie aiškina: Vil
niaus vadavimą, tėvynės meilę, 
garbingą Lietuvos praeitį...

(Bus daugiau)

ReikalauRite “NAU- 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami M- 
kfą^Siąi. Pardavėjas įai- 
krpščių bps gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 

omo delei.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE
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PIRMYN
SHARPS and FLATS
-.......................... • ' d

JIelen M. Siman, graciously Corn
ing to our aid, informs that: In Sev
erai vvceks, ‘‘Pirmyn” is going to 

. prese n t to its vast public “Cavaį- 
leria Rusticana, the one-act operą 
vvritten in the latter part of .the 
nineteen century by Pietro Mas- 
cagni, the son of an Italian baker, 
boru in 1863. Mascagni’s father 
vvas obsesscd vvith the idea of his 
son becoming a lavvyer, so Pietbo 
had to further his studies of music 
on the sly. Būt the timę came 
when the elder Mascagni discąyer- 
ed his son’s duplicity, and threa- 
tened to disovvn him. A kindly 
uncle, recognizing the boy’s ability. 
offered to adopt him and allow the 
continuation of his musical studies. 
From then on Mascagni’s cąreer was 
unevcntful, occupied with composing 
orchestrai compositions yvhich 
didn’t sėt the world on fire even 
though they did gain honorąble 
mention. With one of these he at- 
tracted attention of a vvealthy 
,Count who sent him to the Milan 
Conservatory. Not being accustom- 
ed to the strictness vvith vvhich the 
institute vvas run, he left it to be- 
come the director of a traveling 
opera troupe, which toured Italy 
After several years he got married 
and sęttled down to being a tea- 
cher of piano and director of 
neighborhood musical societics, 
jcaving tne orchestrations and 
operas fcr his spare time.

Those Avc-re the days vvhen ope
ras vvere operas — fivc and six 
acts long, and taking as many 
hours to perform. Most pcop’e 
hated to have to devote an entirc 
aftcrnoon and evening to an opera, 
and a movement vvas started foi 
shorter ones. To further interest, 
a' music publisher Sonzogna offered 
a prize of one thousand lires for 
the best one-act opera. Mascagni. 
vvho at (he time and" at the age of 
27 avus . vvriting a. four-act opus 
became interested in the libcral 
prize beingl offered and decided to 
enter into the competition. Nol 
having any ideas for the plot, he 
concentrated the themes from his 
four-act vvprk, and turned out the 
prize-winning opera in one Aveek’s 
time. The re'mąrkable succcss, 
whose initial pcrformance vvas in 
1890, vvas “Cavalleria Rusticana”. 
Inside of the next year it is said 
to hhve been produced elose to one 
thousand times in different coun- 
tries. lt is interesting to note that 
Ruggiero Leoncavallo’s tragic ope
ra, ‘‘I Pagliacci” vvas also entęr- 
cd in the šame contest. Mascagni 
vvas avvarded the order of the 
Crovvn of Italy by the King, and 
vvas given the much covetcd pos- 
ition of director of the Conse.rvą- 

ttory of Pesaro, as an additional 
revvard.

Much vvas expectsd of this young 
man vvho apparently had so much 
tident, būt he seemcd to have ex* 
hausted his ideas and originality 
Jn this one great effort. Just re- 
ccntly he wrote anothcr opera 
vvtiich vvas produced in the Teatro 
della Scala at Milan, būt it didn’t 
survive.

“Cavalleria Rusticana”, the One 
succcss that gavo world-vvide famc 
to an impovcrished, obscure vvrit* 
er, is a beautiful thing in its sin- 
cerity and dramatic originality.

bl MM BJ—III II ——

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir ikaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kuri/įi skeĮ^jjįiai. 
Naujienose. i

Perhaps somę of you sąAv it wheii 
' lt vvas giyen fyy the ČįĮicągo Civic 

Opera tCo., perhaps a mohjh ągo; 
or heayd it over the ąir vvhen it 
vvas sųng by tfają ^etropoliįtąii 
Opera Compaęy of yoyjk.

STOpy:

yhę cųrtain rises op a sęenę Įain 
in a Šicilian village. It is Eastei 
morning, aąd to one slde yvė see 
a chųrcji decoyate.d for the sęason- 
al festivities; on the other we have 
an inn, Mother Lucia’s inn. Her 
son, Turiddii, has just returned 
from having served his three yeąrs 
in the military scrvjce. IJefore en- 
listing he had been engaged tc^ Lo
la, būt unfaithful as most vvomen 
are she upped and married tho 
rich Alfio, the village carter. Tu
rinčiu finds consolation in Santuzza 
yvjio comes to love ' him ąs much 
ąs he loved JLola. Lola is not en- 
tirely pleased yith his sudden re- 
covery from hęr chąrms and sets 
out to win tyack his affectionš. She 
is facilitatecj by Tųriddu’s tiring 
of Santuzza’s tąo-lovjng vvays.

Eastėr morning Sapjpzza goes-to 
the hoiąe of her loved one to in- 
quire of his -vvhereąbouts. Lucia 
telis jher she doesn’t knovy, hyt 
after much tearful pleading telis 
her Turiddu has gone to a neigh- 
boring village for Avine. Santuzza 
does not entirely. believe this, as 
she hacj seen her loyey in tjhę vi- 
cinįty of Lola’s 'hoipe op the evę-; 
nipg before. Alfio who comęs tinto 
the scepe then, confirms her sus- 
picions. Lucia, Avho is then toįd 
all of the sad, sad story of her 
son’s failings toward Santuzza and 
of his infaiuatipn for Loja, go.es 
across the sąuare into the čhurcli 
to pray for her son. Just then Tu
riddu arrives on the scene apcj 
Avhen asked pf his y/hereąbopts 
the nigbt before, hands her the 
tale of the next village and the 
Avine, She telis him she knovys 
that to be a lic, Avhereupon he 
derides her for her jealousy and 
telis her hoAV much he has come 
to despise her. She pleads with 
him to be kind to her, būt he, en- 
raged to a point that he doesn’t 
knoAV Avhat he is doing, slaps her 
dovvn and stalks into chu.ręh. after 
Lola, vvho has just gone in. San
tuzza svvears vengeance. Alfio, -Avho 
hąppens to be passing at the time. 
is her first step. Wįhen she telis 
him of the unfaith^ujpess of his 
vvife, h,e too, svvears revepge.

AiV^en t^e churcįi servi.cęs dpę 
over, Turiddu invirtęs the ppopje 
cver to his n\other’s ipp for soipe 
Aypie. Alfio, Avhen invįted re^uses, 
thus sjhbvvjng he knoyvs of his in- 
jury at the o.ther’s hands. Turi<jdu 
throAvs avvay the goblct Alfio has, 
just refused, and demands to know 
Avhat else he has to say.

Whąt else (Jid Alfio hąve to say? 
^Vhąt beyomes of Santuzza, a vie
tini of unreąuited love? What hąjp-t 
pens to I^ola, the unfaithful vvife 
of AJfio? You’ll see y&n you aj- 
tend the presentation of “Cavalleria 
Rusticana” ąt the gokol Hali, 2344 
South Kedzie a vende, Febr.uary 
Tickcts are $1.00, and 75c, (in ad- 
vance — 65c) the higher price be
ing for reserved seats. After tho 
performąpce, Av^hich begins prompt'i 
ly at 4:30, .there avĮI) be dancjng 
to the ever-popular Stephens Rė 
velers orchestra. Dinner Avilį be 
served in the dining ropm, wi.th 
lighter refreshments ąt ;the Aveli* 
ecjuipped bar. ,To insure your be
ing able Jo tye presęnt at įhis higl)- 
light of the Lithuanian sočiai sea- 
son, purchase your tickcts in ad- 
vance.

» » »
Rehearsals:

Tuesdays—Gage Park, 55tfi 
.^Vpsteyn Ayc.

Fąidays—N.eff’s HaJŲI, įyestside
- Time 8:00 P. M.'
All niembers mušt be there. 

The S/P.
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Šį s(ekmądienį prezidentas Rooseveltas ątįdarys Thęodore Roosevelto 'var
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WASĘINGT,ON
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Gląd TicUngs! Splash Party a 
Hugh šuccęss! (So the “Ųinky 
Digs” sęer vvas right). The larges* ■ 
crbvvd ever present at a Splash 
Party attended that of LYS. Ano 
that is not alJ. Here are some com-

__  į f | i A• » • , v ■ ■ - 
pliments. Two of the people in 
charge of the Medinah SAvimming 
pool said thąs — “You have the 
most ordeyly and best behavįrtg 
group avc have had”. The othei 
one said — “Let me compliment 
you upon the behavior of your 
crovvd, and at any time your Lith
uanian Yo.ųth Socięty vvill vvish to 
sponsor other afjąirs here we shall 
feel honored to have you and be 
glad to accommodate you”. Hoav is 
that? You may ręst assured that 
Beliajus Avas beaming with joy and 
proud of his LYS. This is very 
good- recommendation for LYS — 
and not the first time at that.

I • ■ • ■ • j j. Kljit U >O ' - ' i ‘ •
« . » B

Brid^eport branęjįi ąlonę sold 
elose to one hunąre.d tįckets. Hur- 
rah for ^ri^geport! TJie three J^est 
sellęrs Ayęre —' Andy ^fiįkashųs, 32, 
Yyts — 17, John Gelžainis — 18. 
Ąndy — you yvin .the “g^rąnd prize” 
and we shall compenšaje you ac- 
cordingly. i

» K &
Did you knoAV that the Malė

beauty contest vvas vvon by Al 
Bejdkin (Povvder PufJ), (Chąirman<
ąf Margy et te branch and by Peter 
Adams (Peanuts), treasurer of 
šaipe branch. We tho.ught that no 
one would have a chancc with Mar- 
quette Park when it comes t<* 
“mąnly physi,que”. Hoav does it 
feel to be the crovvning beauties 
of LYS?

The World’s i’air Mermaids did 
some excęllent displąys of acųuatic 
ąr.t. Some peoplę vvęre aina^ed ąt 
,the s.moothness of thęir exęcution 
of various forms an<j trieks. LYS 
ąppreciates of your presence and 
compliments you for šuch perform- 
ancęs. Thank you. We ąlsb thank 
Birutė Rutkauskas, one of our oave 
Mermaids and chairmąp of the en- 
tertainment committee for this 
lovely program and to Floyd šlikas 
of JBrfghJoą pąrjc> our mastei* or 
ceremonies for the evening, for 
eondueting the program.

—---- ------ ------------------- -- -
vvas Jiis duty to play, vvhen play- 
iug it just itehed him to be in thęi 
watęr.. Even Andy couldn’t resįst’ 
the temptatioh of the vvater and thėį 
merriment of the crowd.

Ray Matthevvs — 
—. A certain' lady 
sęnt at the Splash 
“Mr. Beliajus, I likę 
ei very much.” As 
Matthevvs is in charge of the Lith
uanian classes being eondueted 
every Wednesday at eight P. M. 
at 831 W. 33rd PI. These classes 
are spąnsored by the LYS and 
ąnyone is Avelcome to join them.

■I"." “■ .. I' ....,,, t

sardines węre not more coinfort- 
ąpĮę in th.eir ęąns?

Įkasta Ja viąta—Xyz.

for yoąthis is 
that was pre- 
party said —' 

our new teach- 
you knoAV, Mr.

dui* next exedutive meeting w^ll 
be held at John Gelžainis’ home, 
1925 W. 51st St. Only those tliaf 
belong to it shall atte’nd.to it shall atte’nd.

“Juniatas” of Henry Bootb 
had a bupco party lašt Fri

SEK

ati 8 P. M. and the pąssvvord i s 40 
cęfits. OX course dhėrę yvill bę p.oęy 
Prizes. Tięjcets may be purebased 
from any one of the inenibėrs or 
by calling or vvriting to the Pre- 
sidęnt, Miss Birutė Lauchiskąs, 41JL 
So. Central Park Avė., tel. Nevada 
P20. .

SEE YOU ALL AT THE GARI) 
AND BUNCO PARTY. Šo-long.

< 4 Į.

Kaįidien skaitydami 
Jjety.- 

yiai įgyja naudįnęų 
žipiy ir gerg 
kinimų. .

f A - • » A f • ■___ r --------r

STOVOLJ
IŠTOBULINTAI PEČIAMS ALIEJUS
Prąilėigkit |įą žiemą, šiltai jr smagiai

Stovol yra ištobulintas ii* dega švariai ir karštai visokios išdirbys- 
tės aliejum šildomose krosnyse ir VirtiiVės pečiuose.

Ųega he kvapo ir yrą liuosas nuo angliadario. 
Pašaukite NEVada 
' arba VINcennes ■fvUU

■•į - .. * "Ir*

PETROLEUM CQ

The 
House 
day at Ihe House. This affair vvas 
very successful. The prizes vverę 
plentiful and valuable. In general, 
the Juniątas and the “angels” in 
particulai* are tp-be complimentpd 
on the friepdlyZJ ą.nd ^yperb vvay 
of receivjng and( ęnjertąihing their 
guests. l)6n’t you thiiijk so, Aldona? 
By thę vvay — vvę wišh to express 
our great yegret' tipop tho accidept 
thąt befell your sįionsor,' Mrs. Ėin- 
horn. jĘer presence was missed by 
ęveryone. Wę do hope she gęts vvell 
sbon. Frances Mondpikis, of 18tb 
St. Br. vvon the first prize, she 
scored every game that was playęį 
JIoav Birute 1 Kręmianis and you,rs 
truly enyy youį -Francie.

youIt seems that vvhere ever you 
may roam, on land, sea or foam 
you’ll alvvays find some LYS meąi- 
bers there either taking actiyc 
paris or merely being present. 
Sunday, at the “Makalų šeimyna”, 
played at the Lith. Auditorium, Bi
rutė R. acted the part of “Bronė’’, 
yvhile Aldona R. ąs “Zosė”, būt the 
croAvd Avas so immcnse tbat it took 
the joy out of vvatehing the per- 
formance, and made us vvonder if

Introduc|ng 
Ši^mą įlieta,

By j. j. ŽUK^S

Gręet^ngs, c^eą^ readers. .Įt> ^i’.ąnd 
to got ’beh.ind ą typėyvrite^' onęę 
more and bring pėws to you.

The “Sigma kpauun Tljeta So- 
rority” consists of ten prominent’ 
Lithuanian co-eds, *popular amongst 
the bfg choruses as . singers apd , 
actresses. Their purpose iš to make 
the grand old pąme of thę Li.th- 
lianians outsianding in this big city 
of oprs — Chicago. Organized in 
1934, the group has been striving 
to interest our young Lithuanians 
in carrying on their native lang- 
uąge ąntj shovving thę yvorld yvhąt 
Uic ‘,‘jLithąąąiaą” m(ęąns amj stąn(ds 
for.

No doubt tpis šoyorįty is yeji 
knovvn to some of you readers by 
uoav. ' •*

Sigma- Epsilon Theta is guided [ 
by> tyliss Birutė LauchiskajĮ.t,ė or 
better knoAvn > as Miss Naujienos. 
Aiding hęr hi her Avork arę Miss, 
Anna Jacobs, SeėretarY, and Miss 
Estelle Mąskas, Treasurer.

The co-eds are novv vvorking 
hąrd .to inerease their membership 
to 24 and guite surę that yvith 
their lovely , personąljties, they 
AA'ill have no trouble in finding 12 
more girlrf to join. Ąnd vvjjen they 
do got the‘-eiliota, they’ll sponsor 
some Avonderful affairs, —■ vvhich 
I tliipk should be very successful.!

Miss Julia Sądyjis yv-hp vvas 
chosen ąs the Ist NJaid of JJph01" 
in the Court of the •World’s Fair . - ■ 1 ■ •* Queen is pne of the proud mem- 
bers of this Sorority. Olher mem- 
bers are: Bernice Senulis, Joseph- 
inė Miller, FJoręnce Balsis, the 
Seman sisters — twp charming 
nurses and Emily Kavje^.

The “Sigma Epsilon Theta So- 
rority” is sponsoring a Card ąnd 
Bunco Party on January 31, at the 
Lithuanian Auditorium, 3133 South 
Hąlsted Street. The affąjr vvill s,tari

- vvhich

FJopence Balsis
- two charming

Andy ^orbpt, thte įącc.or^onisi 
Avas one of the mąst restlęss peoplę 
there. He dresseil and undressed at; 
least a dozen times during the eve
ning. When švvimming he felt ii.

AR SUNKU STARDUOTI KARĄ?
BARGENAS ŠU GARANTIJA.

GRIND & reface Valves, CJeąn Carbon —’Adjust Pojnts, Check 
Oil, Check Vačuum Tanks, Cleari Cai’burator D r airi Vacuum Sediment, 
Tighten Water Pump, Tighten Fan Beit, Oil Geiierator ’ and Startėt, 
Tune Motor .(Gaskets extra) ’

4 Cyl.—$3.95—6 Gyl.—#.95—8 Cyl. car.—$6.85—V-8’s—$8.00 
Brakės adjusted — 50c. — Battery rechargęd — 5,Qc. M 

(Atsivežkite šj apgarsinimą)
Mes taisome refrigeratoriuš,' pumpd's ir motorus.

ARCHER AUTO SERVICE
t>ETER STUKAS, Mffr, ‘ '

3972 Archer Avenue, Phone Lafayette 4206
CHICAGO, ILL .

Paveiksluoti Kalendoriai po
i* ‘t 

Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po ‘25c., pavieniais arba didės-; 
įiiaįs užsakymai^- Tiųkąmį pasiųsti savo 
draugams. ‘ '...

NAUJI
1739 S. Kalstė St.

CANal 8500
—L

H ?

Vienutinč Tokią
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų ąųglų 

kąlbpje. ęjųžųs vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sius istoriją.

Puikiausia knygą visam musų 
jąųpijtųųį pąsjskąįtyti.

“The Daina” yra parašyta Lie- 
tųyos rašytojo Katzenelenbo- 
gėno.

Kainą $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų sąyą 
vaikams šitą knygą.

Gąjįsite NAI JIEM’ ofise.

CiARSINKITĖS NAUJIENOSE’

PIRMAS PAVASARINIS I)

„ GEGUŽES 24,1936 BIRUTES DARŽE
__ ______________________ —______ __

s.



NAUJIENOS, Chicago, TU,

Laivas Linksmybės

METINIS

LIETUVOS

PAMINĖJIMAS

RADIO

SOKOL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

bijai!

PRADŽIA 4 VALANDA PO PIETŲ

PETERI PENI

Gladys Swarthout Ge
neral Motors Programe

Mergaičių Trio 
“Naujienų” Ra- 
dio Valandoje

JOlLV.

lenkiškai 
zaręczy- 
“Le Vo-

Trys užmirštos lietu
vių liaudies dailios 
atsirado Chicagoj

Užtiko 100 metų atgal išleis 
tas dainas vietos lenki; khy 
gynė.

IT’®* 
BETTEft 
THAN

JElNBi 
LET’S

anjo a* > 
TRlP TO “Tufe

'PACTOQV.7

Garsinkitės Naujienose

1 YOUQ GA.QPeK) tę 
ęiMDLV aOQGGOU9, 

tsaiojGe/se

Kaip tey czilba giriasie pauksz 
teley? (Pakarto!)

.... Delmssy
the Tumb-
...... Rimsky- 

Korsakoff
Symphony

“Sasiutie jaunaja ku ti, pali 
kay

Sasiutie jau*naja ku ti paniifr- 
szay

Palikau, pamirszau rutu wūy- 
nikieli. (Pakartot)

‘Sasiutie .jaunaja kur lu gti 
lejey

Sasiutie jaunaja kur tu nak 
tavvajey

Ausksztajam swirneli puku pė 
rinules. (Pakartot)

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

Toliau skleidžiau puslapiui 
šios knygos* ir randu kitą dai
ną su lietuvių rrteliodija ifr lie
tuvių žodžiais. Seka:

Sidir Widifr
(Chansonnette Lithuanienhe) 

Sowinski’o kompozicija.
i

“Sidir Widir zalimielis widuy 
darza auga

Balti zieday jodas, ogas Szakie*

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUŽI 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

“Sasiutie jaunaja kadu tu p& 
griszi

Sasiutie jaunaja kadu mum fra* 
giesi

Pagrisczie, ragieczie bijau pik
ta wira.” (Pakartot) •

, pict^-r, i vvakjt you to <ssae U o^caoersa. TMGSJ
Miav-rr take a. toljO. tuqoug« 
TUE- PALACE, AJTFER, WUlCH..
VOU MUŠT VISIT NY •ZOO/

Trečioji ir paskutinioji dai
na Čiulba lietuvišką meliodiją 
ripie Lietuvos girias ir ežerė
lius. Sowinskis, bene tik lietu
mis, kad taip gražiai savo me- 
liodija pagauna lietuvių dvasią, 
ypač iš tos senovės, kuomet 
gyveno Adomas Mickevičius, it 
lietuviai pirmojoj dalyje 19-to- 
jo šimtmečio. , 

žodžiai dainos seka:
“Kayp ty szula < ^vasariu ezie-

kalbėtojai, kurie 
gražaus duos pasiklausytL To
dėl, patartina nepamiršti^ už- 
sistatyti savo radio.

—Rep. XXX

.Šįryt “Naujienų” rytinio 
programo klausytojai išgirs 
jaunų mergaičių trio, kurį 
programai sumpkino p. Anelė 
Steponavičienė. Dainininkės 
yra pp. A. Trilikaitė, S. Rim- 
kailė ir L. Štupariutė.

“Naujienų’* programas yra 
transliuojamas 9:30 vai. ant
radieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais, kas antrą rytą 
iš stoties WCBD, 1080 kv., 
kuri yra 5,000 wattų jėgos ir 
yra girdima toli už Ghicagos. 
Vedėjas yra Antanas Rypke- 
yičius. Programe paduodamos 
vėliausios žinios iš Chicagos, 
Amerikos ir kito pasaulio da-

Puft...dulkes nupučiau - nuo 
senos knygos. Jos lapife pfra- 
skleidžiau.Jr radau tris užmir
štas lietuvių liaddies dainas.

Tai įvyko kelias dienas at
gal, kuomet landžiojau po kny
gas, neseniai atidarytame kny
gyne Lenkų Rymo Katalikų Są
jungos, Milwaukėė av. ir Au
gusta blvd., Chicagoj.

Iš brangių knygų knygyne 
ponas Mieczyslaw Kaiman, kny
gyno vedėjas, man parodė mu
zikos knygą, su gana gerais 
apdarais, parašytą ir sukoiri- 
ponuotą Alberto Siwinski’o. 
Knyga išleista Paryžiuje, 1830 
metais, 105 metai atgal.

Praskleidžiau knygą. Još 
tamprus lapai sučirškėjo. Kam
pe ant pirmo puslapio užrašas 
labai dailiame styliuje, lenkų 
kalba: “padovanoju Adoihui 
Mičkevičiui.” Paskui seka Ado* 
mo Mickevičiaus, musų liėtii- 
vio, bet lenkiškai rašiusio, pb- 
eto, parašas lenkų kalba: “Aš, 
Adomas Mickevičius, paderi
no j u dukterei James Fenfthdte 
Cooper.”

Cooper, miręs 1851, skaito, 
mas vienas iš geriausių nove- 
listų Amerikoj.

Skleidžiau lapus toliau^, ifr, 
štai, pastebiu: “Piosnka Wė- 
selna Litewska,” Sowinški’6 
kūrinys No. 22.

Iš tikrųjų rankos pradSjb 
drebėti. Ūpas pakilo. Kas trii, 
senos lietuvių, užmirštos drii* 
nos, ir dar lenkų knygoj, len
kų knygyne!

Su entuziasmu pradedu skai
tyti, manydamas, kad ir driiha 
lenkų kalba parašyta. Bei kris 
tau.Jietuviškai, senovės kalba, 
Uždegtas dar didesniu ehtii- 
ziasmu, pradedu toliau skriity-

Plaukia oro bangomis į jū
sų namelius ryt dieną, t. y. 
sekmadienį, lygiai 5 vai. po 
pietų su dainomis ir muzika. 
“Laivą linksmybės” girdėsite 
iš galingos WGFL radio sto* 
ties, 970 kil. nuo 5 iki 6 vai. 
po pietų, pastangomis JOs. F. 
Budriko korporacijos, kuri už
laiko tris krautuves: auksinių 
daiktų, namams rakandų, ra- 
dių ir muzikalių instrumentų 
sekančiais adresais: 3343, 
3347 ir 3417 So. Halsted st. ■

Lietuvos Maršas, Budriko 
Radio Orkestras. Mes, Lietu
vos jaunuomenė — dainuoja 
Stasys Rimkus, baritonas. Lie
tuviškas Potpourri —Budriko 
Radio Orkestras. Pakol tave 
mylėjau —- dainuoja Stasys 
Rimkus. Nemuno vilnys—val- 
cas. Orkestras. Prirodino seni 
žmonės —• dainuoja Stasys 
Rimkus. Rus. Kazokas—orkes
tras. Girios, kalneliai—dai
nuoja Stasys Rimkus. Mylima, 
polka1—orkestras. “Toreador” 
iš op. Carmen—dainuoja Sta
sys Rimkus. Makalai. Extra. 
Linksmybės Akys. Galopas. 
Orkestr'a®.

Progress programas
Rytoj,- nedėldienį, litą va

landą prieš piet, įvyksta regu- 
liaris nedėldienio radio pro
gramas, kurį leidžia savo pas
tangomis Progress Furniture 
Company krautuvė. -i

Kaip visuomet, taip ir rytoj 
programo išpildyme 'dalyvaus 
žymus daininkai, muzikai, ir 
kalbėtojai, kurie visi daug

Ifr atjoja »triš kažokay tu pa- 
niėlu imtu

Ir paklausė šawa slugu kotas 
panas wąrdu

Wifena Anna ifr Johanna, tre- 
ežia Marianna.” (Pakar-

Garsi operos ir radio mez
zo-soprano, Gladys Swarthout 
rvt dainuos General Motors 
Sekmadienio Simfonijos va
landoje. Chicago programas 
pasieks 9 vai. vakare, iš NBC 
stoties WMĄQ. Orkestrą vės, 
Erno Rappe.

PROGRAMAS:
1. Overture to “Die Fleder-

maus” ......  Johann Strauss
General Motors Symphony

Orchestra.
2. (a) “Gard Song” from

“Carmen”    Bizet
i (b) “Sėguidilla*’ from

“Carmen” ..... Bizet
Gladys Swarthout.

3. (a) “La Gapricieuse”
.......... ............ ........ Elgar

" (b) ‘lThe Giri with the
Flaxen Hair’

(c) “Dancc of 
lers” .

General Motors
, Orchestra.

“In the Garden” from
“Rustic Wedding”
Symphony ..... Goldinark

General Motors Symphony 
Orchestra.

(a) “Voce di dohna” from
, “La Gioconda” Ponchielli
(b) “My Love and I” from

“Gi ve Us Tliis Nnight”
...........................^.Krongold,
Gladvs Swarthout.

Excerpts from “The Fire
Bird” .....  Stravinšky

(a) “Berceuse”
(b) “Coronation Scene and 
Finale”.

General Motors Symphony 
Orchestra.

“Ar man jat’n ar man czie nu4- 
statie

Ar man girias pauksz teliu 
klausitie.” (Pakartot)

“Pauksztutie, laksztutie kadu 
tu pagriszi

Pauksztutie, laksztutie kadu tu 
mum ragiesi

Pagrisczczie, ragieczie
v sakalela. (Pakartot)

Sowinskis šią dainą 
vadina: “Podrdž na 
ny.” Prancūzų kalba: 
yage Du Fiance.”

Uždaręs knygos lapus pa 
žvelgiau ant knygos uždarų. 
Rašoma:

“Chants Polonais—Nationaux 
& Populaires.” Knyga spaus
dinta Paryžiuje, kompanijos 
Lb Petit, Ecliteur & Musiųiie. 
(1830).

Tą užmirštąjį turtą lietuvių 
liaudies dainų nurodau musų 
niiizikams. Te jie jas suran
da, iškopijuoja ir lietuviams 
Šiifeikia progą jas padainuoti.

l’ie jos neužilgo skamba mu 
sų salėse, per radio... Te jos 
atgaivina mums probočių sie
lą. Stasys Pieža.

Nežinau4, kaip paaiškinti, kad 
Amerikietis-lietuvis taip grili 
susinervuoti pamatęs kas nors 
lietuvių, netikėtoj vietoj; Gal 
ir teisybė: “nėpermainysi lie
tuvių širdį ir jo kraujo.” 

žodžius paduodu žemiau, taip 
kaip jie yra toje knygoje:
“Pauksztutie, laksztutie ku tu 

ti palikay
Pauksztutie, lakszti/tie ku tu 

ti pamirszay -
Palikau, pamirszau margui 

pluksnely. (Pakartot)

les linksta
Ifr atjoja tris panieles tu ogalu 

rinktu; (Prikartot)

'■_____ Jllįll.JI?

TUAhJK. YOU. AQTI<ST 
Pe-QMA0S VOO YvOUl-O
All. ekijov /k vyal-k: X

AFTEO. OibJNIBO.? [
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šeštadienis, sausio 18, 1936 NAUJIENOS,' Chičago, III.
t

Rytoj Chicagos Lie
tuvių Draugijos 
Metinis Vakaras

Įvyks Sokol svetainėje; progra
mą pildo “Pirmyn” Simfoni
jos orkestras ir solistai

Didžiulė Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių šeimyna rytoj 
vakare susirinks į Chicagos sve
tainę, 26-tam Draugijos meti
niam vakarui-koncertui.

Parengimas pasižymės pląčii 
ir turtingu muzikaliu progra
mų ir pagerbimu garbės narių, 
kurie per 10 ir 20 metų pri
klausė prie organizacijos, ne
ėmė jokios pašelpos. Dešimties 
metų Garbės Nariams, Draugi
jos prezidentas p. Julius Mic
kevičius įteiks po auksinį žie
dą, o 20 metų Garbės Nariams 

;—deimantines agrafas.
f Vakaro programą išpildys p. 
K. Steponavičiaus vadovaujami, 
“Pirmyn” choras su? solistais, 
ir Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras. Tarp solistų bus 

• • . • .
• ............................................... ...... ......................................

ŽINOTINA

p. ' Anelė Steponavičienė, Ond 
Skeveriutė, Aldona Grigoniutė, 
Jonas Romanas ir Kazys Pa- 
žerskas. Progratne dalyvaus ir 
Kaimiečių kvartetas; susidedąs 
iš A. Trilikaitės, S. Rimkaitės, 
F. Pūkio ir J. Rukštelėš.

“Pirmyn” choras be kitų nu
merių, išpildys ištrauką iš ope
ros “Cavalleria Rusticana”, ku
rią pastatys toje pačioje Šoko- 
Jų svetainėje vasario 9 d.

Po prograhio ir Garbės na
rių pagerbimo iškilmių įvyks 
šokiai, kuriems gros George 
Stephens Revelėrs orkestras. 
Vakaras prasidės 4 vai. po pie
tų. 

\
...l,——■'  > 

“Pirmyn* Vasario 
devintą žada naib 
jienybę lietuviams

NAUJIENOS, 1789 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.

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu- 

‘ Jas 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 of 

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

♦ ♦ ♦
^MIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street. Tel. WABash

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tęl. 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 departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

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

i" 1313.
GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
1 FIRe 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 
> į avė. • Telefonas; WABash 7100. 
p Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

♦ * ♦ 
fMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

’ House). . Telefonas, HAYlnarket 
1 637^1 klauskit Miss Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

Musų chorai Chicagoje yra 
pastatę daugelį operečių, muzi
kalių komedijų ir koncertų, bet 
nepasitenkindamas darbuote 
pirmesnių darbų rubežiuosę, 
“Pirmyn” choras yra pasiryžęs 
žengti didelį žingsnį pirmyn.

Choras ruošiasi vakarui, ku
ris įvyks SokOlų svetainėje, 
2345 S. Kedzie avenue, 'vasario 
9 d. Tam vakarui choras ruo
šia ne koncertą ir ne linksmą 
operetę, bet ėmėsi sunkaus ir 
daug pastangų reikalaujančio 
operos pastatymo. Tai bus bene 
pirmas toks įvykis Chicagos 
lietuvių kultūriniame gyvenime, 
kad jaunas, bet norų ir energi
jos pilnas dainininkų būrys, 
stato ištisą operą.

Toji opera yra “CAVALLE
RIA RUSTICANA”, dar gyve
nančio italų kompozitoriaus 
Pietro Mascagni kūrinys. Ope
ra yra viena iš trumpesnių jų, 
bet sunkiųjų savo rūšies veika
lų, pasižymi labai gražia muzi
ką ir įdomiu ir kiekvienam

žmogui artimu turimu. Artimu 
todėl, kad jis yra ne autoriaus 
fantazijos rezultatas, bet pa
semtas iš gyvenimo ir kalba 
apie jausmus, meilę, pavydą,“ 
panieką, ir ke^štą^ kurie nuo
lat figūruoja ' žmonių santy
kiavime.
Opėra — rte vien parinktiems

Opera nėi-a joks nepapi^astas 
dalykas, skildamas tik parink
tiems žmonėms, ię nei jokis 
šventas daiktas, kurio akyvaiz- 
dbje tegalima pasirodyti su čir 
lindefiu, fraku ir baltomis pirš
tinaitėmis. Opera nela kas ki
tas, kaip tik dramos veikalas, 
Skirtumas itas, kad dramoje 
veikiantieji asmenys savo žo
džius kalba, o operoje dainuo
ja. Dainuoja solistai ir choras. 
Dainuoja lydimi orkestro.

Operai ruošiantis, reikia tų&' 
rėti solistus, kurie ne vien gęį 
rai 'dainuoja; bet ir gerai vai* 
diria. Reikia turėti Solistus įvai
riais balsais. Gerai dainuoti,, 
taipgi gerai vaidinti privalo įr 
Choras. Pasekmingas operos pa
statymas priklauąo nuo gero 
orkestro, nes jei orkestras yra 
prastas, tai solistų dainavimą 
sugadina ir užmuša grožį, ku
ris randasi pačioje muzikoje.
Kėlioms valandoms malonumo

Operą pastatyti yra sunku, 
bet “Pirmyn” choras yrU pasi
ryžęs tą. kietą riešutą perkąsti. 
Sukaupė darbui visą energiją, 
visus gabumus — ir prakaituo
ja, kad vėikalą tinkamai pa
statyti ir — savo rėmėjams, 
draugams, ir šiaip vakarų lan
kytojoms suteikti kelias Valan
das malonumo. Taipgi, kad 
žengti pirmyn ir įnešti į musų 
gyvenimą tuos žmonijos kultū
ros vaisius, x kurie didžiumai 
musų yra daug-maŽ svetimi.

“Cavalleria Rusticana” bus 
dainuojama lietuvių kalboje, iš-

versta iš italų kalbos poeto 
Fausto KirŠos. Solistais bįtįį 
p-ia A. Steponavičiene, O. Skįęįį 
yeriutę, J. Romanas, T. TenžilS 
ir Aldona Grigoniutė. <'■

Bilietai parsiduoda iš anksto 
po 65 centus ir po $1 (rezer
vuotoms vietoms). —-A;

Vakar palaidojo J. 
Mackevičių duk

relę Eleanor

sūnūs, Leonardas Ezerskis, . ku- į; o . G
ris turi tam leidimą ir yra iš- ■ ,s ae',ciou$K cheese food is
ėjęs mokslą. Be sunaus, velto- DIGESTlBLE AS MILK
iii š palik# žmoną, Mari j oną Kaz- IT S E L F1 
mu‘ehą ir dvi dukteris, ireile ir '
Marijoną. <

Laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio 21 d., iš koplyčios ad-l - . 
resu, 10734 Michigan avenue. 
Kūnas bus pakastas šv. Kazi
miera kapinėse. (Sp.)

Skelbimai Naujienose- 
duoda baudą dėlto,.Šv. Kazimiero kapinėse vakar 

btivo palaidota. 18 metų Eleanor kad pačios Naujienos k 
Mackevičiūtė, pp. Justino ij* ypa naudingos.
Viktorijos Mackevičių dukt^. 
Apie 250 žmonių palydėjo ve
lionę iš natrių^ 118 Aikensidė 
Road, RiVefside, III., į Westsidė 
parapijos bažnyčią,' 0 iš ten į 
kapines. Bažnyčioje giedojo p. 
O. Biežienė, Dr. Biežio žmona.,

25 metus graboria- 
vęs mirė Antanas 

‘ Ezerskis
. . .. . , lį,

Raktį, 1 iš ketvirtadienio 
penktadienį, mirė Antanaj 
Ezerskis, senas Town of Lake 
laidotuvių direktorius. Mirties 
priežastis buvusi širdies liga.

Velionis išbuvo biznyje apiį 
25 metus.

Tėvui ‘mirus; jo vietą, kaipę 
laidotuvių direktoriaus, užims

“MANO SŪNELIS.
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

' “Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir bežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pabakė apie Triner'a 
Bitter Vyną”.
J Trlher’s Bitter Vynas yra Senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie- 
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku- ; 
m,ų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse. z

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

PETRONĖJE 
JOKUBAUSKIENĖ

po tėvais Tveri]onaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 diena, 4:30 valandą 
ryto 1936 m., sulaukus 45 m e- ' 
tu amžiaus, gimus ■ Chiėagoj.

Paliko didelianiė nuliūdime 
vyrą Joną, motiną Uršule, bro
li Jurgį ir broliene Opą, seserį 
Marijoną ir giminės .

Kūnas pašarvotas randasi 
2001 Canalport Avė. Telefonas 
Canal 7808.

Laidotuvės ivyks sausio 21 
dieną, 8:30 vai. ryto iš namų 
i Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gė- 
dūlirigos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus riulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

• Visi a. a. Petronėlės Jobu- 
bauskiėhės giminės, draugai ir 
Dažistami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai pa'skutihi "uatarna- 
yimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, motina, brolis, sesuo, 
broliene ir giminės.
Patarnauja laidotuvių . direk

torius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

- ’ .... .. A. ■ ■ ■■

Hidden in.,Vėlveeta*s riebi v mild 
Chcddar Cheese flavor are nealth- „ 
proteetive elementą of many foods.

It’s wondcrful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
©coked dishes... ofteti! .

ŠTUPIO
420 W. 63rdSt

Englevood 5883-5840
Dar gražiau, modernii- 

kiau įrengta.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonas . . • u • , , >,
................................ ............ ......................................................... ■

Garsinkitės Naujienose

SUSIRINKIMAI
1 • -J'

J ■  ■' . ■■ - r  , • ■

.1111 II ... ..........................IIIII I imi....... ........... ....  ’.A. slį"..

L. žagariečių Kliubo—metinis susirinkimas, Hollywopd Inn sve-, 
taineje, 2417 Wėst 43rd street, 1 vai. pp. Pereįtų jnetų 
atskaita, knygų patikrinimo komisijos raportas* (JVįsi 
privalo būti. Sophiė Ambrozaitė, sekr. - - ;

Draugijos Ęietuvos Ukininko^—Metinis susirinkimas, Węst:Side 
svetainėje, 2244 West 23rd Street, 1 vai. po pietų. Kny
gų patikrinimo komisijos ir baliaus rengimo komošijps 
raportai. Nariai atsilikę su mokesčiais malonėkite užsi
mokėti. Ieva Lukošiūtė, fin. raš.t

Draugystės Lietuvos Kareivių—metinis susirinkimas, Liuosy- 
bes svetainėje, 1 Vai; po pietų. Prašome visus atvykti ir 
atsivesti nors po vieną, naują narį. Sekretorius D.

Joseph Triner Company, Chicago 1 Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 12-tam Warde, K. Gramonto 
.----- ’------   ...-- .....svetainėje, 4535 South Rockwell street. 1 vai. p. p. Su- 
..... .......... ------------ :........... , i širinkimas metinis. Paul j. Petraitis rašt.

u Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo—metinis susirinkimas, Jono 
Garbuzo svetainėje, 3749 So. Halsted Street, 1 vai. pp. 
Visi1 nariai prašomi atsilankyti ir» pasitarti apie prisidėji- 

b mą 'prie kitos draugijos. W. Didžiulis, sekr.
. ' . W ': • - •

.„r* i*' >.“>■ ■ - r 4 A A,-* , • Vf' » «*■' * "► 4 • t

1 ....... ......... . ’! • .. ' '
■'' i; ■ 

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defatiltėd^ fF Uftdefaulted ■ 
Perkame už Cash su Neperdi-* \ 
dėlių Atrokavimu. Duodame’ 

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

RHEUMATISM
sergantiems pagėlbą garanttiojam arba'-, grąži
nsim pinigus. Yra tikras faktas, kad jus ga
lite gauti greitą garantuotą pagelbą į keletą 
nUnUtų vartodami Salem’s Velvct-Rub nuo, 
Rheumatismo, Neuritis, Lumbago, Šaliko 
Krutinėję, sustingusių raumenų dr sąnarių.; 
■Iš visur tūkstančiai raportuoja nustebinan
čius rezultatus. Gausit visose . vaistinyčiosol ; 
arba prisiųskit 65c stampomis ar money or
derį ir mes jums pasiųsime.

BERDU LABORATORIES, . 
7028 MKKKILL AVĖ., , Dept. S 3, 

V CHICAGO, ILL.

JUOZAPAS ALBJN RUDITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 16 dieną, 5:00 valandą 
vakare 1936 m., sulaukęs 32 
metu amžiaus, gimęs Green- 
ridge. III.

Pailko dideliame ' nuliudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Kondrad, motihą Oną Ruditie- 
nė po tėvais Lazdauskaitė, tė
vą Kazimiera, broli Causty, 2 
seseris Helen Stankievic.ht švo- 
geri Joną ir Izabelle Walkėr, 
švogerj Fay ir uošvius Antaną 
ir Marijoną Kondrad, 2 švoge- 
riu Vitold ir Zigmont, švoger- 
ką ' Adelinę ir tūtą Katariną 
Banulės ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
1511 So. 49 Ct., Cicero.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
Sausio 20 , dieną, 10:00 vai. ry
to iš namu i Tautiškas kapines.

Visi a-.v a. Juozapo Albin 
Ruditis giminės, draugai ir pa- 
žjstaini esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ii? 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, tėvai, brolis, 
seseYys, švogėriai; 
teta ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

PA DEK A V ONĖ

Julijona Aiidzūlienš (Angelus)
PO i’ĖVAISy'GRINEVIČIUTĖ

,:..‘:^įiri^p^rė 6 dieną sausio ir palaidota tapo sausio 
11 dieną T936, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse^ aih- 
žįhąi nūtįiuš ir 'negalėiįąhia atšidėkavot tįęjns, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į neiš- 
vęngiam^įhmžihybės vietą. , z

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausiu padėką dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams, 
Dėkavojame intisų dvasiškam tėvui, Ęlebonui Vaičiūnui, 
Kun. Kloris ir Ktin. Yuškevičius, kurie atlaikė įspudih- 
gas painaldas už jos sielą; dėkavojame graboriui A, 
Phillips, kuris, savu geru ir mandagiu patarnavinui gar< 

■ '■ Dingai nulydėjo ją į amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčiui, dėkavojame vargoni
ninkui Mandeikiui, solistėms, Victoria Walteęs ir Flo- 
rehce 'Butner, ir vjsieniš grabnešiams, gėlių ir mišių 

- aukotojaiiiŠ ir ponui Krušųį, kapinių vedėjui, ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusienis laidotuvėse žmo- 

s jiems; o tau musų mylima motinėlė .sakome: ilsėkis 
žemėje, Nuliūdę lieka, /
Dukterys, Simai, žėjitai, mąrčios ir giminės

PARENGIMAI

I NAUJIENŲ

RADIO
♦ •

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais) /

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

Iš WCBD. STOTIES
1080 kilocycles • . \

PASIKLAUSYKITE!

Kuri mirė sausio 5 dieną ir 
palaidota tapo sausio 11, 1936, 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atįsidskavot tiems 
kurie suteikė jai paskutihi 
patarnavimą ir palydėjo ją j 
tą neišvengiamą amžinybes 
vieta. •
' Mės atmindami ir apgailėda

mi jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, reiškiame giliausią pa^ 
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dekavo.jame 
mūsų dvasiškam tėvui, Kun<. 
Pral. Krušūi, Kun. Petrauskui, 
Kun, Valančiui kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldąs už jos sie
la; dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimų garbirf 
gai nulydėjo ja j amžinasti, o 
mums palengvino perkesti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja- 
nie Seserims Kazimierieteips, 
šventu Mišių aukautojams, gė
lių aukautojams ir pagirios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musu mylima dukrelė ir 
sesutė sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. "

Motina ir broliai.

| SAUSIO 18.-—Teisybes Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija” 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
&v^*^augiaų CJrftagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 

J ^įlftec^t. HS&dž^mą ’vąt’ Vak. įranga 50c. .
10*?’ i^-^hižiigofeA Lietuvių" draugijos Mėtinis Vakaras* 
Koncertas, Sokol syetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžia 4 Vai? ’p$?V*. . s . \

I SAUSIO 18r—Garsaus Vardo Lietuvaičių—Šokiai, Yuškos sve
tainėje, 2417 West 43rd street. 7 :30 vai. vak. Įžanga 25c. 

SAUSiO^5-^ŠLA. 63 kuopos balius, J. Mactrkevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamargmimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 25 <L—Morning Star Kliubo balius, 3945 North Avė., 
beišbolihinkamš—City Baseball čempionams—pagerbti.
Pradžia 8:00. Įžanga 25 centai. ’ ■

SAUSIO 26—SLA. 212 kp. Kehosha, Wis. Stato Blindą German 
American svetainėje, 1715-52 St., Keilosha.

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Buhco ir 
Card Party, -Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal- 
sted street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šokiai.

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

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue. ■

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

VASARIO .23t-SLA; 139, Kuopos koncertas, “Pįrnjyp,” ęperetS, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 S t. 
šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c. „ ■

> 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuaniąn Ųniversity 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3Į33 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

VICTORIA EžERSKIENe 
po tėvais PalianSkaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio . 15 dieną, 11:30 valandą 
rytą 1936 m., sulaukus 64 me
tų amžiaus, gimus Panevėžio 
ąp„ RozalymO parap., Dulkiš- 
kiu kaime .

Amerikoj išgyveno 50 metu.
Paliko didėliame nuliudime 

myiimas 3 dukteris, Anną Sha- 
voy, Eleonor Walters, Victo- 
rią Valence, 2 žentus Theėdore 
Wąlt'ėfs ir Mack : Valence ir 
bijoli Jurgi Paliangką ir daug 
kitų giminiu.

Kųnas pašarvotas randasi 
koplyčioj, <3307 S. Lituanica.

Laidotuvės .ivyks pirmadieni 
sausio 20 dieną, 9 vai, rytą. 
Iš koplyčios kūnas bus nuly
dėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Victorios Ežerskie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai pąskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliuųę liekame, ■ <*•
Dukterys, žentai, brolis 
ir giminės.

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

Antanas Ezerskis
iPėrsiskyre su šiuo pasauliu sausio 16 dieną, 11:00

• valandą vakare 1936-jn.; sulaukęs pusės amžiaus, gimęs ' 
^Tauragės ąp., Kąltįnenų pąr., Numininkų kaime'. ' Buvo 
graborystės biznyje per 20 metų?

Amerikoj išgyveno apie 38; metus.
i Paliko didėliame nuliudime moterį Marijoną, po 

tėvais Kazmuclia, sūnų Leonardą, 2 duktėrys Irenė ir 
Marijoną Burke, žentą Juozapą, marčią Birutę; 2 pus
brolius Petrą ir Feliksą Zudickiu^, pusseserę Joanną 
Kancevicz, 4 anūkas, 1 anūkę it giminės. O Lietuvoje 
2 brolius, Kazimierą' ir Petrą, seserį Domicėlę Butkienę 
ir gimines./

Kunasi pašarvotas , randasi koplyčioje, 10734 South 
. Michigain Avė,' k •

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 21. dieną, 8:00 
vai. ryto iš ^'koplyčios į Visų Šventų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už . velionio sielą., 
o iš ten buš- nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a Ja. Antano Ežejskio ;giminei draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiaijjljyięčiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jiini paskutinį paįarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, *' .. ? - -
Moteri^sunus, dukterys - ir'.įgin,tinėš. \

Dėl daugiau" iilfortuačijų - pašaukite Pullman 5703
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Rytoj Lietuvių Taut 
Kapinių metinis 

susirinkimas ;
Kviečia lotų savininkus susi-į 

rinkti, rengtis 25 metų aut
■' I

i ? f 
i'- i

Gerbiami Lietuvių • Tautiškų 
Kapinių Lotų1 Savininkai Drau
gijų Atstovai:

kaktuvių iškilmėms

likti ir Jubiliejų tikrai
iškilmingu. ? ?

Pradžia 1 vai. ii?
' Vieit^TtustistU.

• • ,• . A
. ...... ■ ■■ ii I ’ ,

Mirė Antanas Aima-
v ' ••• .

navičiiĮS Phoenix, 
Arizona ligoninėj

Sirgo porą metų; veikė komu
nistų grupėse

g<5 j ę “Vilnies*’’ i spaustuvė j e. U j
Vieną įkartą Velionis su Ge-‘ 

bertu,, komunistų partijos; or
ganizatorium,- nuvyko į WesU 
Frankfort,. Illinois, organizuoti ’ 
angliakasius į komunistų uniją, • 
kur jis nuo mušeikų buvo skau-:^ 
džiai sumuštas. •■/ v’

Palaidotas Herrin, Illinois. - A- 
\ —Senas Petras, ii

Pereitą savaitę >Phoenix li
goninėje, Arizonos valstybėje, 
kur gydėsi per porą metų, nuo 
džiovos pasimirė Antanas Ai- 
manavičius. .

■■ ■■ '■ y ' ; ' « ■ ■ ■ '

Nors velionis buvo komunis
tinių Įsitikinimų, bet mudviem 
prisėjo dirbti per keletą metų 
bendrus progresyvis darbas 
Amerikos Darbininkų Apšvie- 
tos Draugijos ir prie tos drau4-

Geroms Lietuvių Šei
mynoms Proga 

Pęlųyti

Nepaprasta Proga
Pirkit automobil^i tiesiog iš THE Lt. Š. AUTO FINANCE CO. ir 
šutaupykit daugintu negu pusę;’ ■ .............. .
Mes turime virš .-150 NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ visokio išdir- 
bimo, visokių modelių kuriuos mes turime tuojauš parduoti.
KIEKVIENAS KARAS YRA PAREMTAS: MUSŲ REPUTACIJA VIRŠ 
20 METU TEISINGO PATARNAVIMO. NIEKU-R/KITUR CH1CAGOJE 
JUS NENUSIPIRKSITE ^UŽ PANAŠIAI ŽEMAS-KAINAS.
MES PRHMS1ME JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKĖJIMĄ IR DUO
SIME DŲ METUS LAIKO IŠMOKĖTI LIKUSIUS. .
CHEVROLET tikrai > basklaųsįs

1936. De Luxe Sedan. Tai yra 
visai’ naujas karas. Paaukausiu 

?už maža datela'driginalčs ve£-
, • \ teS. < r. r : ,• į

CLASSIFIED ADS.
Furniture & Fixtures

Rakandai-įtalsai

šįmet sukanka 25 metai nuo 
Kapinių įsisteigimo. Rytbj, sau
sio 19 d., įvyks metinis susi
rinkimas Chicagos Ųietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted str., 
įkur visi lotų savininkai ir at-, 
fetovai turėtų'dalyvauti, kad su
žinoti Ras veikįąma ir kas bu
vo nuveikta per pereitus 25 
metuST’'Reikia prisirengti tin* 
.kąmai • ąpwikščįotį sidabrines gijos organo “Aidas”, kurį re

\ Kapinių globėjai (irustisai) 
; jau dabar turi išrinkę trjių ko- 
i’įnisiją, kuri ji/bįliejumi .rūpina
isi iš ppr, Daubaro, Balchuno ir 
įJT&mkevičiąus. Toji komisija 
(rūpinsis ir išleidimu Kapinių 
^Istorijos.
į .. , ■ • ■ . . ■’ *

? ' Susirinkime bus renkama ko- 
įpisija, kuri sykiu darbuosis, 
kad Jubiliejus butų tinkąmai 
pažymėtas, žinoma, knygos iš
leidimas kainuos desėtkus do
lerių, todėl globėjai Kapų Puo
šimo Dieną nutarė dirbti 
dyką ir kviečia lotų savininkus 
pasidarbuoti be atlyginimo, kad 
kuo daugiausiai pinigų butų ga
lima Sukelti. Višos įplaukos 
skiriamos knygos išleidimui. 
Globėjų nuomone, knygos turi
nys turėtų būti toks: 1. Kodėl 
^Kapinės įsisteigė, 2. Kaip įsi
steigė, ir 3. Kaip gyvavo per 25 
metus. Knyga žadama ilius- 
tn?oti kapįnių ir gražesnių pa
minklų paveikslais. I

Tad, visi dalyvaųkim s©kma™ 
dienio susirinkime, kad darbą 
butų galima kuo geriausiai at-

dagavo drg. Juozas Baltrušai
tis, pittsburghĮetiš—Dr. Baltru- 
šaitienes vyras.

'Velionis paėjo, rodos, iš Aly
taus. Atvažiavo į šią šalį prieš 
karą, būdamas dar jaunas, pas 
tėvus, kurie gyveno Herrin, 
Illinois. Dirbo anglių ' kasyk
lose. ' 1919 metais socialistų 
partijai skilus, jis išstojo iš so
cialistų partijos ir nuėjo su ko
munistais. Tada ir apsigyveno 
St. Louis, Mo. valstybėje, kur 
dirbo ir vakarais mokėsi inži
nerijos. ‘

Kelioms geroms lietuvių šei
mynoms yra proga pelnyti ke
lis ekstra dolerius į savaitę. ? 
Tam tįkra įstaiga ieško namų 
keliems jauniems lietuviams 
našlaičiams. Jie yra nuo 3 me
tų amžiaus ir senesni?

Toms šeimynoms, kur vaikai 
yra- mylimi; kur nenaudojami 
svaiginamieji gėrimai; kur tė
vai yra rūpestingi, minėtoji į- 
staiga paves po vieną tų naš
laičių auklėti. Už taj mokės 
tam tikrą atlyginimą, f - v 

šeimynos šiuo pasiulymu su
interesuotos yra prašomoš 
kreiptis laišku į p._ Marią Jur- 
gelonis, “Naujienos”. 1739 Sv 
Halsted Street. Jai pavesta vai-" 
kų au4klėjįmui tinkaųius namus 
surasti.

I ■■ .... .  .,1 „IĮ JI.III ĮU -I Į. III     .. .

FORD - Paskiausias.. 1985 DeLuxe 
Sedan. šis fcajjas, yra Ūktai 90 

‘dienų, .senaty , . Gąrantuojam, 
kad,Jy/ą kaip ‘ ‘ liaująs, taipgi 

Ubai ’ niažai važi-.

• Jį . . . . .y- —.......  ...2 .......... .į . ■ . .

PLYMOUTH 1936 De Luxe Šądan.

NASH Paskiausias J 934 De Luxe 
v Sedan . Puikus ekonomiškas 

karas ir yra kaip visai naujas 
karas.’ Musų 
kaina tiktai .......... vfcv 

Mes taipgi turime 1932 Sedan. Ga- 
s rantuotas geramz $1

, .stovyj. už tiktai 1

Melų fabrikėlis

BUICK Pųskiąąsias 1935 Dę. ,Lųxę‘ 
,/,> {S^dan’. Važiuota juo tiktai ke- 

etą; t šimtų; Ji mylių. Negalima' 
atskirtUmo, uaųjo. ,Su 6 drąti-j 
niais ( ratafš.* ^KneeAction”’ 
tronkas, heateris. $AOĖ 
Mūšų kaina tiktai

........ J.I.iį.|'iitibį!^ii«i ||      « I

PONTIAC Naujausias; 1934 Dą 
4 Luxę S&janv' Pastebėtinai gra- 

, žus ir tobulas kaip diena kai 
apleido dirbtuvę. Ptrtkiauęias 
už * J J »395

STUDEBAKER Š Naujausias 1935 
Sedan. šis< karas vartotas ly
giai 90 dienų, j Nadjas visais 

..atžvilgiais^ /<»
Kaina tiktai I.........

Mes taipgi turime ' 1932 Sedan.' 
1 kaip naujas 1 $1fifŠ 

už tiktai ‘
Ir daugelis kitų už kainhs kurias jums nesunku bus mokėti.

NE ATIDĖLIOKIT -r*- Atsilankykit šiandien, arba nedelioj ir peržiu 
rėkit iniisų staką puikiausių karų šiame mieste?
KIEKVIENAS KARAS PARSIDUODA SU MUSŲ 90 DIENŲ GARAN
TIJA IR 10 DIĘNŲ PASIVAŽINĖJIMO IŠBANDYMAS.

, MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

Ui S. Auto Finance Co.
; 2535 N. Črawford Avė. (Pulaski Road)

CHEVROLET Naujausias 1933 De 
Lųxe keturių durų Sedan. Iš
skirtinai puikus'ir ekonomiš
kas karas.

7 Tiktai ....... ...../..........
CHRYSLER 1933 Dė Luxe Sedan. 

Tobulas visais atžvilgiais. Turi 
| 6 dratinius ratus tronka. hea-

terį. Musų kaina 4 fl
' ■< tiktai ■ V
GRAMAM Naujausias t 1934 De 

Luxe Satfan kaip naujas, tar
naus daugeli metų ir bus eko
nomiška^ Musų' 
kaina tiktai ;.....

HUDSON 1935 De Luxe Sedan. Vi
sai mažai vartotas. Su 6 ratais, 
heateriu visai naujais tairais. 
Taipgi 1932 ir 1931 
Sedan už tiktai ........ I lw

WILLYS-KNIGHT 1932 Sedan. La-
■ bai gražus ir mažai $1 
kartotas karas. Tiktai I ww

HUPMOBILE 1932 De Luxe Sė
dam Neturi nei ženklelio ir 
yra naujas kaip diena kai ap
leido dirbtuvę. $17*1 
Mbsų kaina tiktat... • I w

IŠPARDUODAME BARŲ F1KCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu, fikčerius dėl 

I bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registeriuš ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
muš pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

19(»0 S. State St. CALumt 5269
CHAS. BENDER~CO. 608-14 N. 

Wells. St. Bargėnai: 50 pilnu setų 
Bar Fikčerių, Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že- 

. momis kainomsi. Priimsim jusu fikče
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

J Business Chances
Ęąrdayįmuj Ęizniąį

PARDAVtMUI Delicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

PARDAVIMUI iš priežasties li
gos gražiai įrengtas restaurantas, 
darantis gera bizni .

3457 So. Halsted St.

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, gerai 
įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. 2953 W. 59 St.

REIKALINGAS pilnas taverno 
Įrengimas, taipgi priekinis baras, 
užpakalinis baras, kėdės ir stalai.

Telefonuokit Lockport 8025-Y-2.
" 1 >

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne. Biznis išdirbtas per daugeli 
metų. 3157 Emerald Avė.

PARDAVIMUI barber shop. 
nis išdirbtas per 10 metų, 
proga lietuviui pigiai įsigyti 
berne. 2486 W. 59 St.

Biz- 
Gera 
bar-

Miscellaneous
įvairus

PRIIMSIU kūdiki auklėti nuo 1— 
10 metų amžiaus. Arti mokyklos. 
Gera apielinkė. Borneika, 6348 
Ellis Avė., 1 lubos.

PARSIDUODA arba išsirenduo- 
ja Barber Shop — Pirmos kliasos 
fikčeriai — Renda nebrangi — Par
duosiu prieinamai.

7132 So. Racine Avė.-

PARSIDUODA “Combination” pe
čius ir bizniui pianas.

3514 So. Emerald Avė?

Dirbo prie “Aido” .

1922 metais skilus komunis
tų partijai velionis nuėjo su 
kairiaisiais apšvietieČiais.( Cle- 
velande, pasirodžius apšvietie- 
čių organui “Aidui”,. A. Aima- 
nąvičius persikėlė iš St. Louis 
j Clevelandą ir pradėjo dirbti 
spaustuvėje 44Aidas” raidžių rin
kėju. Kada Zabulionis apelido 
darką, velionis pasiliko dirbti 
už zęcerf ir dirbo ligi 1926 me
tų. Pakrikus ąpšyietiečiams, 
velionis sugrįžo vėl pas i“Ščy- 
ruosiUs” ir gavo darbą Ghiea-

SVETAINE DfiL ;
• • - ■ PATOGI DSL VISOKIU PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams .parems, bunco ir įvairiems vakarėliams.
■’ . ' Virtuve .su pilnu įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
- ? . • ; WALTER NEFFAS, Sav.
2435 SO. LEAVITT STREET . Tel. Canal 9585.

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su. ALSANS, ^aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA-, 

Į PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele-
. fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI, 

ALSANS LABORATORY. 190 N. State St., Chicago.
Kambarys 833 ? - , Telefonas CĖNtral 7170.

WEST SIDE TAVERN
(Buvusi Meldažio vieta)

, ■ •' . • '• ■ '1 . ' ' ’r ■ ", ? ■' s 1 "■ ...... •

Šakiai kas šeštadienį, gera muzika, užkandžiai veltui.
?Sąlė draugijų susirinkimams veltui. Prašau iš 

anksto , susitarti. * Savininkas

JOS. BUR1NSK1
Seeley 9792

" ’ 'y‘

2244 West 23 Place

: ŠOKIAI IR “VESELIJA”
Teisybės Mylėtojų Draugijos 

Subatoj, Sausio-January 18 d., 1936 m. 
Su Lietuvos Dukterų ir Ražancavos Dr-mis 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

3133 SO. HALSTED STKEET, CHICAGO, ILL.
Pradžia 6 vai. vakare. . VAKARIENĖ IR ŠOKIAI, 

įžanga 50c. ypatai. 25c. dėl šokių. ■

‘ Sandariečių organas neišken-' 
čia neambrijęs. Keliais atve
jais jisai melavo, kad lakūnas 
F? Vaitkus “išpardavinėją’^ 
gautas n t A) Lietuvos žmonių 
dovanas. Pats <|akunas; ;tuos! 
melus griežtai užginčijo, bet 
Vaįdyla; jo pareiškimo neįdėjo. 
Vietoj, to, jisai vėl bando kąsti 
lakūnui ir jo rėmėjams, rašy
damas, kad Vaitkaus bankiete 
nebuvo “minios”,—nors yra ge
rai žinoma, kad jokių Ąiįnįų 
nebuvo stengiamasi pritraukti, 
o tik buvo pakviesti komiteto o ;Jv, y -t. vvi- i -'į-
nariai ir kai kurie artimesni 
darbuotojai (spaudoje visąį rne- 
biVvą garsinta). .

Tas pats melagių organas 
bando apšmeižti Chicagos Drau-, 
giją, be reikalo , įveldamas į; 
savo pliotkas ir ponios Narvi- 
dieriė^ vardą. Girdi, ta drau
gija siunčia kokias tai protes-< 
to rezoliucijas^ lenkų radio sto
čiai Vilniuje. Bet tai yra gry-' 
naš Vaidylos melas.... Minėtoji 
draugija išnešė protesto rezo-. 
liuciją prieš Vokietijos Hitle
rio kišimąsi į Klaipėdos reika
lus ir pasiuntė ją į Genevą Tau
tų Sąjungai. ■ ' Ą ' '.7 <

Argi ssindariečiai neturi pa
doresnio užsiėmimo, 1 kaip me
lus ir pliotkas fabrikuot? , 

—Draugijos Narys.

Bet tai yra gry-

Mirė cicerietis Juo
zapas Ruditis

CICERO.— Užvakar vakare, 
apie 5 vai., po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Juoza'pas Ruditią, 33 
metų amžiaus, 1511 49th Čoutr. 
■ Velionį, kankino nesveika šir
dis. Jis paliko motiną, tėvą ir 
žmoną, Marija Kondrotienę-Ru- 
ditis, kuri yra pp. A. Kondro- 
tų duktė. Pp. Kondrotai yra 
žinomi veikėjai LSS kuopoje ir 
kitose pažangiose organizacijo
se.----- Draugas. " . ;

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

JOHN P. EWALI)
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio. arba 
apdraudos nuo. ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

810 West 33rd Street
TEI.EI'ONAS: YARds 2790 arba 2791.

TIJA IR 10 DI

Personai
Asmenų Ieško

VEDYBŲ REIKALU noriu susi
pažinti su pasiturinčia lietuve mote
rim, kuri butų lygia dalim pusinin
ke netik Šeimyniniam gyvenime, bet 
ir švariam ir apsimokančiam bizni- 
je. Aš esu 44 metų amžiaus, geroj 
sveikatoj, taikaus budo, be blogų 
palinkimų ir gabus biznije. Ra
maus gyvenimo bei užtikrinto ry
tojaus ieškančios moterys atsiliep
kite lietuviškai arba angliškai, 
sakysiu visoms.

( Box 384 
1739 S. alsted St. 

Chicago, III.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gera pasiulijirtia, Ta
vern ąrba Bųčernė. Tavern randasi 
5545 So. Damėn Avė. Vienai mote
riai persunku biznį vesti. Savininkė 
B. Sucilla, 12300 S. Emerald Ąve.

Pullman 3990 , A/ ;
. 'f •

PARDAVIMUI grosernė pigiai su 
namu ar be namo; Turi būti par
duota į trumpa laikų. 3210 South 
Halsted St, Chicago. III.

PARSIDUODA grosernė, geri fik
čeriai, nebrangiai.

3514 So. Emerald Avė.

ant gero kampo

At-

PARSIDUODA 
namas baigiamas taisyti dėl Kote
lio su 2$ kambariais, štymu apšil
domas. Bus tavern ir svetainė ir 
parsiduoda Tavern.

7021 Stony Island Avė. 
Tel. Dorchester 3403.

Aleksynai šiandien ati
daro “Tom’s Buffet”
Šiandien prasidės ir iki ry

tojaus užsitęs iškilmingas ati
darymas pp. Ąįeksynų naujos 
vietos, • “Tom’s Buffet”, 6828 
Stony: lalantį, ą-vėjiue,, ‘z’ ' 

iPp. Ąieksyįiai^yrą gerai ži
nomi lietųviaiųsj kąįpp veikė
jai, /$LA., LS§,/^kuopose ir ki
tose draugijpsev , - Grand Ra- 
pįds, Mich., ( ir Chicago j e., Jie 
gyvena Chicago j p. apie 3 me
tus. i'

1 A’opVsBuffęįįį esanti bene 
viena iš rgražiąusių lietuvių 
užeigą? Chicagojė^ kur profesi-

Truk valgius,- ir laikomi ge- 
rįąųsįpš ?^rihiąi^ Vasa
ros laikų, viiuvažiavę į ;Jjaąk- 
soii Park maudynes lietuviai 
tiiresį ąur sustoti; užsikąsti ir 
įsigerti^ Pi>. Aleksynų vietą 
randasi'f ^ik vienį bloką nuo 
Jacksou ■ Parko. :

ŠiO; Vįkąro atidarymui yra
.................. >• ■ ‘ ......

parūpintas šokių orkestras ir 
užkandžiai. Pp; Aleksynai vi-; 
sus kviečia atsilankyti.

-—Senas Petras.
r—.—

CLASSIFIEDADS

PAIEŠKAU savo brolio . Antano 
Švobas. Girdėjau kad gyveno 18-tos 
apielinkėj, bet tikrai nežinau kur. 
Iš Lietuvos paeina nuo Okainių kai
mo, Truškavos parapijos. Turiu 
svarbu reikalų, prašau atsišaukti ar 
kas apie ji žino, malonėkit man 
pranešti. Sesuo

ELZBIETA ŠVOBAITĖ 
4630 So. Paulina St., Chicago, III.

TAVERN pardavimui, pigiai. Ge
roj vietoj, arti Stock Yardų. Pri
verstas parduoti dėl ligos. Atsišau- 
kit 4330 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Tavern geroj vie
toj. Parduosiu labai pigįai.

749 W. 31 St.

BūsinęssSęrvicė
Biznio .•Patarnavimas

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras sutęiks patarimus namų 
savininkais reikale, nesusipratimu sv 
rendąuninkąis. Maža narine mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet. •

LANDLORDS BUREAU 0F 
CHICAGO Inkorporuotas

’ 1642 West Division St.
. Tel. Armitage 2951

Mes esame, jau šiuo adresu virš 
‘ 50 met .

Partnėrs Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į Ta
vern biznį. Gera vieta? Mažai pi
nigų reikalinga. License išpirktas. 
4642 W. Cermak Rd. (22 St.).

TAVERN ant Halsted St. arti 
32-ros, pilnai įrengtas, labai nebran
giai. Garu apšildoma krautuvė, At- 
silankykit ir persitikrinkit. Telę- 
fonuokit savininkui "Victory 6075.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Situation Wanted
x Darbo Ieško ,

IEŠKAU darbo2_ ’~j — Jaunas vaiki
nas, galiu troka valdyti . Taipgi ga
liu dirbti tavernoj. Victory 4127.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav'

’ Local and Long Distance 
Furhiturė and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
namų darbo, kuris supranta karpen- 
terio ir plumerio darbų. Pragyveni
mas ant vietos.

3738 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA , 
MAINIMUI

Delicatessen krautuvė ant Irving 
Park Blvd., daranti gera bizni. Par
davimo priežastis liga.

19 apts. 16x3 V2 ir 3x2 %, aš- 
tuoniu metų senas arti Lavergne 
Avė.

2 flatai garu apšildomi ant Po- 
tomac Avė.

2 flatai, pečiais apšildomi ant No. 
Kedzie Avė.

Storas ir 4 flatai ant North Avė.
4x4 kamb. ant N. Kedzie Blvd.
Crystal St. arti Humboldt Parko 

2x6. ir 1x4.
Uždarysiu dyla už cash, bonds 

arba

LINKSMAS MASKINIS BALIUS.
• ; ‘ ’< ■ ' ' •" ' ? 'J?

r "Sū laimėjimu dovanų '
../Rengia - •/ *

Liet. Tautiška Parapija ■ , 
NEDĖLĮOJ, SAUSIO 19 d.. 1936

PARAPIJOS SVETAINĖJ, :
3501 S. Union Avė. /

f PradžĮa.,,7 yal, vak.
Kviečia • „•

,- KUN. S. LINKUS ir • 
• • .KOMITETAS. '

fox3eluxe
Alus—-5 centai. Degtinė—10 centų 

Užkandžiai-(Visados.. /, /
i J. G. Tavern

JAHN GRIBĄS ,Sav. •
3318 So< Halsted St.

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS dabar

Bukit > prisirengę pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
škaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Ėlekorius ir Stogius.

' <■ ■ V rįi '

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250

GREITAS PATARNAVIMAS > 
Skolinam pinigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies apdraudąs. 
<— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

SHEARMAN, patyręs prie kirpi
mo, geležų atkarpų yarde. vAtsišau- 
kit Apex' Iron & Metai Co.,

4000 So. Wentworth Avė.

pirmus morgičius.
LOUIS MORRIS & CO.
4006 WeSt Division St.

Tel. Spaulding 5753

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys karš

tu vandeniu apšildomas. šviesus, 
prie mažos šeimynos — dėl vaikino 
arba merginos. 6942 S. Campbell 
Avė., antros lubos.

KAMBARYS ant rendos vaikinui 
ar merginai arba ženotai porai, 
4917 S. Keeler Avė. Lafayette 1445.

RENDON apšildomai, švarus kam
barys. prie mažos šeimynos.

3434 So. Lowe Avė.

KAMBARYS rendon dėl vaikino ar 
merginos. 836 W. 34 PI. 2 lubos.

NAUJAS bizn. namas. Storas ir 
tris flatai, k. v. šilima, tinkantis bi- 
le kokiam bizniui. Storas tuščias 
Brighton Parke ant biznio gatvės, 
parduosiu už puse kiek yra vertas.

PUSNAUJIS muro namas, 4 fla
tai po 4 kamb. su beismentu, pečium 
šildomas, kaina ...................  $5650

NAUJAS medinis namas, 2 fl; po 
4 kamb.. pečium šildomas, stoge 3 
kamb.,,2 karų gar. Brighton Parke, 
kaina ........:.....7.......................... $2350.

■ ■ ........ u..._ _

gėrimų skladas 
(Jausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
■: Monarch Wine 
i Liąuor Store ■ 
I JAHN GA UBAS. Sav. .
j 3529 So. įfotated Street

MELROSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

j COAL
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

$5.75 
.. 6.00 
. 4.75 

ton

RENDON kambarys — apšildomas 
vanduo ir gasas, galima valgi ga
minti —• Vaikinui ar merginai.

1507 N. Irving Avė.

šie namai parsiduoda su $500 įmo- 
kėjimu . Rtsišaukite i

MIDLAND B. & L. ASS’N ' 
RAŠTINĘ

4038 Archer Avenue

Prieš Aukštas Maisto 
Kainas

MARQUETTE-RĄRK.^—šįva
kar adresu, 7130 S._ Washtenaw 
avė., įvyksiąs Susirinkimas ko- , (
miteto, kovojančio.prieš aukštas Melrose Parke Naujienas
kainas. Pradžia 7:30 vak. Raš- galite gauti PM fotografę 
tininku pasirašo J. K. Butkus. Antanę J. Krutinę, 150 N.

-—-——r Broadway, Melrose Park,
Rekomenduoja šeimi- 111. ; ■
S- ninkėms kiauliena i — . . . „ T

_______i Valandos: nuo 9 rVW ik! 9 v.- vak.
Chicagos mėsos rinkos biu- - i T)R. C? A R . 

rąs rekomenduoja šeiminin- .?■ . J, u ?.J . Nupigintos kainos ąnt visokio Plate
porK darbo. Platai pataisau i tris valandas 

r>6 WEST 63rd ST„.
Tel. Normai ; 6109/

*, 'Antros Įubčs į Wįębold r .

kėnis' pirkti kiaulieną 
loins” ir jautienos, “pot roąst . 
of. heef”. / ■ -Lu..... - .... ' -

Mine Run ........................... .
Lump, Egg or Nut ..........r
Screenings ............. ............

Diyect Irom the Mine. — 2
minimum. ’

Call Day or Night 
‘KEDZIE 3882.

AUGSTOS RUSIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run ..... !............................... $5.75
Lump, Egg ar Nut .............  6.C0
Screenings .......    4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. .
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882,

For Rent
7446 ARCHER AVĖ. — Summitt, 

ant rendos Storas — gera vieta dėl 
beauty shop — kriaučįaus ar delice- 
tessen —■ 
gas station ant rendos. 
Prospect 2559.,

SU MAŽAI CASH nupirksite mu
rini narna tinkama dėl tavern ar re- 
stauranto. štorąš ir 4 kambariai 
užpakaly. ■— 6 kambariu flatas vir
šui. Furnace šiluma, 4 karų mūri
nis garažas ant Cicero Avė. arti 12 
St. George Stedronsky & Co„ 5742 
Cermak Rd. Tel. Cicero 1759.

- Nėra tokio biznio. Taipgi 
Morkus,

Business Chances
L-J ?u -T-

PARDAVIMUI grocery ir smulk
menų krautuvė. Priežastis liga, 
Kreipkitės 2030 Canalport Avenue. 
Tel. Canal 3531.

PARDAVIMUI bizniavas kampinis 
namaę 2 augštų, arba mainysiu i 2 
flatu privatiška narna. Savininkas 
ant vietos. 6759 So. Ashland Avė.

BARGENAS Brighton Parke— du 
po 5, mūrinis namas,. apšildomas. 
Kaina $4,500. Kas turit pinigų pa
skolint ^mt pirmų morgičių. Atsi- 
šaukit. 4917 So. Keeler Avę. Tel. 
Lafayette 1445.

Financial
Finansai-Paskolos

GERAI išdirbta grosernė ir bu- 
čerriė. 5 pagyvenimui kambariai 
užpakalyj. Turiu paaukauti. Nėra 
kompeticijos. 6601 S. Hermįtage Avė.

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mu ir 2-rų morgičįų visose 
apieįinkese (ir perkam) nuo $100 
iki keliu tūkstančių. Turime Real 
Eštaiė ir Andraudoš Denartamenta.

J. NAMON & COMPANY 
6755 Š. Western Avė.

GRĘAS Meat Marketas pardavi
mui, pigiai. įsteigtas 22 metus 
5448 Wentworth Avė. Yards 3266
t  ———. —— — - —4'—

PARSIDUODA foreclozeriai — 
visi Marqųette Parke, du fletis mūri
nis 5 ir 6 kambariai. 2 karų mūri
nis garadŽius, apšildomas $6850; mū
rinis dufletis po 6 kambarius. ga
radŽius $6300; mūrinis bungalow 6 
kambariu apšildomas, beimentas tin
kamas dėl ofiso arba biznio $5800. 
Mūrinė 6 kambariu moderniška bun-

* galow, apšildoma, kaina $4500. — 
PARSIDUODA mėsos ir groserioKazys Urnikis. Adresuokite laišku: 

krautuvė. Vieta seniai išdirbta. Tei-(Chas Urnich, ,56 W. Washington 
singųs pasiūlymas bus priimtas, šau- St. Room 514. Nauja paskola pri- 
kite Victory 3569. rengsiu be iškaščių.




