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LenkaiStabdo V o- 
_  • - i i 

kiečių Traukinius
Vokiečiams nesumokėjus už tranzitą, Len

kija sumažino vokiečių traukinių vaigš- 
čiojimą per Lenkijos koridorių

BERLYNAS, vas. 7. — Rytų 
Prūsijos susisiekimas su tikrąja 
Vokie.tija per Lenkijos Pamario 
koridorių liko labai apąunkin 
tas, Lenkijoj valdžiai labai su 
mažinus skaičių vokiečių’ trau
kinių, kurie gali eiti per Len
kijos koridorių.

Vokiečių r traukinių skaičius 
liko sumažintas dėlto, kad jau 
visi metai Vokietija nemoka 
Lenkijai už tranzitą—naudoji
mąsi Lenkijos Pamario geležin
keliais.

šio vokiškų traukinių suvar
žymo liko paliestas ir Danzįgo 
miestas.

šis Lenkijos žingsnis yra pir 
mas aštrus Lenkijos Vokietijos 
susikirtimas po dviejų metų 
draugingumo.

Vokietija yra labai nepaten
kinta Lenkijos pasielgimu, bet 
vokiečių laikraščiai bando ra
minti, kad lenkai greitai susi- 
prasiąs ir sugryšią “prie kaimy 
niškos dvasios”.

Rytų Prūsija yra atskirta 
nuo Vokietijos Lenkijos"Pama
rio (Pomorze) *- koridoriaus it
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Šalčiai ateina; ūki
ninkai šalčiais 

patenkinti

abi Vokietijos dalys gali susi
siekti tik pasinaudojant korido
riaus geležinkeliai^. Kasdien j 
abi puses pereina apie 30 re
guliarių pasažierinių traukinių, 
neskaitant daugybės ekspresinių 
ir tavorinių traukinių. Už nau
dojimąsi Lenkijps geležinkeliais 
vokiečiai turi mokėti tam tikrą 
tranzito mokestį. Bet Vokieti
ja jau visus metus .mokesties 
nemokėjo ir įsiskolino Lenkijai 
70,000,000 zlotų (apie $13,300,- 
000). Nesumokėjus tos sumos 
iki vas. 7 d., Lenkija iki mi- 
mmi?mo sumažino . vokiečiu 
traukinių skaičių koridoriuje.

Buvo užvestos derybos apie 
Vokietijos sumokėjimą šios 
skolos, bet jos nutruko pasku
tinę miuntę, Lenkijai atsisa 
kiųs priimti Vokietijos reichs
markes vieton zlotų, ar kurios 
kitos svetimos valiutos, nes pa-v 
tys vokiečiai savo markių ne
nori imti ir neleidžia jas at
gal į Vokietiją įvežti.

Be to vokiečiai yra skolingi 
Lenkijai (ir kitoms šalims) di
deles pinigų sumas, už pirktas 
Lenkijoje prekes.

WAbliKNCrlUJN. —-Darydami pirmuosius prisirengimus savo organizacijos konvencijai, civilinio 
karo veteranai sudėjo vizitą prezidentui Rooseveltui. Jie yra (iš kairės į dešinę): gen. Oley ' ' ■ i
Nelson; teisėjas James Willett; Sainuel Town; Martin V. Stone ir gen. R. C. Martin. Civilinis 
karas kilo 1861 metais.

Italai bombardavo Dvi moterys užmuš 
Ethiopijos preky- tos traukinio

po

bos centrą

$342,000,000 išleistą 
III. bedarbių 

šelpimui
CHICAGO. —Illinois bedar- 

biųv šelpimo komisija—IERC~» 
nuo jos susikūrimo vas 2, 1932 
iki gruodžio 31, 1935 Ilinois
bedarbių šelpimui. išleido viso 
$342,4776,16q. Iš tos sumos 
9.83 nuoš.> nuėjo algoms ir ad- 
ministratyvėms išlaidoms, o 
90.17 nuoš. tiesidginiam šelpi
mui. " •

Pasauly mažiausias 
kūdikis

Unijos viršininkai 
atsisakė priimti 
algų pakėlimą

Angliakasių unijos viršininkai 
atsisakė nuo konvęncijos su
teikto jiems didelio algų pa
kėlimo < -

CHICAGO.—Nors vakar 
didžiųjų šalčių ir birvo palygi
namai šilta, nes temperatūra 
po piet buvo pasiekusi 24 laips
nius, tečiaus tas šalčio atslūgi
mas bus visai trumpas.

Oro biuras sako, kad i Chi
cago atslenka nauja šalčių ban
ga, kuri vėl nustums termo
metrą žemiau zero. šaltis at
eis šįvakar ir tęsis sekmadienį, 
o gal ir ilgiau.

■■i-> u . .z...... ...»

ris naikino Ilinois pasėlius.
Bet šačiai kviečiams nepa

kenks, o dar pagelbės, nes snie
go šiemet yra užtektinai ir 
sniegas kviečius apsaugos. Be 
to pastaraisiais keliais metais 
žemė buvo labai išdžiuvusi, ta;.p 
kad pernai, buvo ir didelės dul
kių audros. Tirpstantis sniegas 
su'teiks žemei reikiamos drėg
mės ir daugiau dulkių audrų 
nebus, 
žiemkenčiai 
kentės nuo 
tam mažai 
žiemkenčius 
šalimo.

ADDIS ABABA, vas. 7. — 
Ethiopijos valdžia paskelbė,; 
kad Italijos lakūnai pirmą kar-j 
tą šiame kare bombardavo Ma- 
galo, svhtbų pietinės Ethiopijos 
prekyboj... •"/ '

Labiausia buvo bombarduo’ 
j amas trobėsis, kuriame pir
miau buvo italų prekybos , rū
mai 
lams svarbiausia rūpėjo sunai
kinti tame name paliktus do
kumentus.

Iš to spėjama, kad i ta*

Tik Kansas valstijoj, 
javai gal kiek nu- 
didelių šalčių, nes 
yra sniego, kuris 
apsaugotų, nuo iš-

Paskyrė dar $7,500< 
000 Illinois bedar

bių šelpimui

CHICAGO.—Chicagietė Mrs< 
Charner, 29 m. ir jos motina 
Mrs. Mūscat, 55 m., žmona 
stambiausio rakandų sankrovi 

minko Gary, Ind., gryštant iš 
Miami liko užmuštos trauki-, 
niui jy,, automobilių
ties Bradenton, Fla.

Federaliniai agentai 
nesikiš i Haupt- 

manno bylą .

OAKLAND, Cal., vas. 7. — 
Manoma, kad mažiausias pa
saulyje kūdikis išliks gyvas įr 
išaugs į normalę ir-sveiką mer 
gaitę.

Tas kūdikis yra Nancy Anp 
Voght, 3 dienų amžiaus. Mer
gaitė, kuri gimė du mėnesiu 
prieš laiką, sveria tik 15 un- 
cijų, yra 12 colių ilgio, jos 
galva yra pustrečio colio dia
metre (tensio bolės didumo), o 
piršutkai yra tik pusės colio 
ilgio.

Jos motina dar jos nematė, 
kadangi ji yra laikoma medvil
nėje inkubatoriuje. Kas valan
dą kūdikis gauna 30 lašų pie
no.

Į Pabėgo 4 kaliniai
vas. 7.

»ir
FRĄNKFOHT, Ky., 

—Keturi kaliniai nugalėjo 
sumušė du sargus, išplėšė ar
senalą ir pabėgo per kalėjimo 
didžiuosius vartus. Ten jie pa
sišaukė taksikabą ir išmetę 
šoferį nuvažiavo savo keliais.

Dabartinė šalčių banga nu
slinko į rytus, kur ji atne
šė ir sniegą. “VVashington, D. 
C., paskendo snieguose. Ten 
sniego tiek daug, kad negalėjo 
įvykti ir senato posėdis, nes 
per sniegus negalėjo atvykti 
daugelis senatorių. <

Nors šalčiai ir labai kankina 
miestiečius, o ypač biednuome- 
nę ir nuo šalčių labai kenčia 
biznis, bet anglininkai labai jais 
džiaugiasi, nes jų biznis eina 
kuogeriausia. Patenkinti yra 
ir ūkininkai. Jie numato tokį 
gerą kviečių derlių, kokio jie 
neturėjo jau per daugelį me
tų. Esą žemė giliai įšalo, tai 
šaltis gal išnaikins knksmiu- 
gus vabzdžius, kurie tiek kan
kino ūkininkus. Ypač gal bus 

z išnaikintas “chinch bug”, ku-

Mirė dėl dviejų 
žiurkių

SPRINGFIELD, III., vas. 7. 
—Ilinčis legislatura naktiniame 
posėdyje paskyrė dar $7,500,- 
000 valstijos bedarbių ir 
skurdUsių žmonių šelpimui 
gegužės 1 d.

Kartu legislatura nutarė 
marinti > nuo gegužės 1 d.
nois šelpimo komisiją —IERC. 
Ji tapo numarinta vienbalsiu 
nutarimu abiejų legislaturos 
butų.

TOWNSENDAS JAM
IŠGANYTOJAS

su- 
iki

nu-
Uli-

Chicagai ir aplelinkei federa- 
lio oro biuras šiaj dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, tarpais gal biskis 
sniego, daug šalčiau į vakarą ir 
fytoj—šaltis sieks žemiau zer 
ro.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoj buvo 20°.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 5:12.

CHICAGO.-—Edward Friend, 
53 m., 4037 N. Paulina St.> 
žuvo dėl dviejų žiurkių, kurioš 
jį užpuolė išvažiuojant iš ga
ražo. / >

žiurkės prasigraužė į auto
mobilio vidų, kur buvo saldai
nių ir jį užptfolė kai jis įsisė
do į automobilių važiuoti. Dė
lei to jis neteko kontrolės, įva
žiavo į medį ir liko iš automo
bilio išmestas.

I

20 nuoš. biznierių esą 
nepilno proto

CHICAGO.—Dr. McMurray, 
galva Chicagos skyriaus Psi 
chologinės Korp., sako, kad tarp 
20 ir 30 nuoš. biznio įstaigų 
darbininkų yra dalinai pamišę. 
Tokis pat dalinai pamišusių 
nuošimtis esąs ir tarp samdy
to j ų-biznierių.

CHĮCAGO.— Wm. Nuff, 60 
m., 6324 S. Lincoln Avė., Ash 
land Avė. gatvekarįo motorma' 
nas, nuvažiavo su gatvekariu 
iki galo linijos—95 gt., išlipo iš 
įo ir sukrito negyvas. Jis mi
rė nuo .širdies ligos, j

Amerika vis dar turi 
, virš 11,000,000 

bedarbių
WASHINGT0N, vas. 7. — 

Amerikos Darbo Federacija ap
skaito, kad visoje šalyje vis dar 
yra 11,401,000 bedarbių. Ir 
jiems .jokios geresnės ateities 
nematyti, nes darbai jokiu bu< 
du negaĮi j trumpą laiką tiek 
pagerėti, kad galėtų suimti vi
sus bedarbius.

Moteris nuteista ka
lė jiman už neat
sargų važiavimą

CHICAGO.—Įspėdamas, kad 
jis yra pasiryžęs sustabdyti 
“žudynes gatvėse”, teisėjas 
McGarry ' vakar nuteisė pen
kioms dienoms kalėjiman Mrs 
May Bogue už neatsargų va.“ 
žiavimą. Jos vyras, kuris kar
tu sir 
$100.

TRENTON, N. J., vas. '7. — 
Teisingumo departamentas atsi* 
sakė maišzytis į Hauptmanno 
bylą ir pagelbėti New Jersey 
policijai sdrasti naujus įrody
mus/
J. policija, kuriai gubernato
rius įsakė surasti Haųptmanno 
bendradarbius. Federalinė žval
gyba atsakė, kad ji skaito visą 
^reikalą baigtą ir daigiau į jį 
nesimaišys, ' <

i
Išrodo, kad ir policija naujų 

įrodymų nesuranda, jei turėjo 
prašyti federalinių agentų pa- 
gelbos. / ■

, Nesuradus gi naujų įrodymų 
vargiai ir gubernatorius Hoff- 
man sutiks dar sykį < atidėti 
mirties bansmės pykinimą, ypač 
kad atidėjimas dabar virto po
litiniu dalyku ir gubernatorius 
susilaukė pabarimo iš valstijos 
republikpnų vadų.

Mirties bausmės vykinimo 
atidėjimas baigsis vasario 15 
d. Po tos dienos teisėjas tu
rės paskirti naują dieną nu
žudymui, nemažiau kaip užonė- 
nesio ir' neilgiau kaip už dvie
jų mėnesių laiko. Galina spė
ti, kad Hauptmann nužudymas 
bus nustatytas apie pabaigą ko
vo mėn. -

WASHINGTON, vas. 7. — 
Angliakasių unijos prezidentas 
John L. Lewis pranešė unijos 
konvencijai, kad jis negali pri-' 
imti konvencijos nutartą pakė
limą jam algos net $13,000 į 
metus.

Nuo $9,000 pakėlimo algos . 
taipjau atsisakė vice-preziden •• 
tas Philp i Murray ir sekreto
rius Thomas Kennedy.

“Jūsų viršininkai dirbs viso
mis savo jėgomis ir sugabu- 
mąis u’ž dabartines algas”, pa
reiškė Lewis. Nors daugelis de
legatų pasipriešino jų atsisaky
mui nuo pakėlimo algų, bet 
Lewis atsakė, kad jie nenorį 
mažiausio nepasitenkinipio or 
ganizacijoj dėl algų pakėlimo.

Lewis dabar gauna $12,000 
į metus, o Murray su Kennedy 
po $9,000. Buvo gi pakelta 
Lewis iki $25,000, o Murray 
ir Kennedy iki po $18,000.

Leido dirbti angliakasiams šį 
šeštadienį

Pirmiau konvencija nutarė 
leisti angliakasiams dirbti ši 
še$tadienį, kad pašalinti kai kur 
pasireiškusį anglių trukumą. 
Dabar angliakasiai dirba 35 vai

Vokietijoje prasidėjo 
pasaulinė olypipiada

GARMISCH - PARTEN^-'’
C^HBN5’ *Vokietijoj; ‘Va8.>-7r**-* ^avaitėje' ir nedirba šeštadie- 
Pasaulinė sporto olympiada jau 
prasidėjo iškilmėmis, kuriose 
dalyvavo ir pats Hitleris.

Daugelis protestavo prieš lai
kymą olympiados Vokietijoje, 
dėl vokiečių persekiojimo žy
dų, bet vokiečiai užtikrino, kad 
sportininkai nebus liečiami.

Dabar eina žiemos sportų 
olympiada.

Pirpiiausia buvo 
“hockey” ir stiprus 
jauktas

ja buvo, riko 
Abu padavė

nubaustas 
apeliacijų

Solomon Rickner
- ST. PAUL, Nebr. — Kai kam 
Dr. Townsendas su savo $200 
mėnesinių pensijų planu yra 
nesveikos vaizduotės auka. Bet 
šitam 115 metų seniui,.Solomon 
Rickner, Townsendas yra išga
nytojas. Deda pinigus į Town- 
sendo plano fondą .L 
$200 į mėnesį.

ir lAukia

Užbaigtas ir pasku 
tinis Pekin, III., 

streikas

lošiama 
vokiečių 

pralaimėjo kanadie
čiams ir - amerikiečiams. Paste
bėtina, kad vokiečių jauktui 
vadovavo žydas, kuris buvo ge
riausias visame jaukte lošėjas. 

Dabar eis varžytinės už pir
menybę tarp amerikiečių ir ka
nadiečių. ;•

Pašliūžų (ski) kontestą lai
mėjo norvegai.

Vos tik prasidėjo olympiada, 
o jau pasipylė įvairiausi protes
tai tarp sportininkų grųpių. 
Pralaimėję vokiečiai protestuo 
ja prieš amerikiečius, nieku- 
riuos Anglijos sportininkus ir
gi norima diskvalifikuoti. Yra 
ir daugiau nesusipratimų? bei 
tai yra paprastas dalykas 
to rungtynėse.

niais ir sekmadfepiais. Bet an
gliakasiai ir vyriausybė turi 
žiūrėti, kad Šį šeštadienį iškas
ti anglys tektų jų reikalingoms 
šeimynoms ir kad nebūtų su 
naudoti industriniems tikslams, 
nes angliakasiai nenori duoti 
progos, po priedanga anglių 
trukumo, laužyti sutartį.
Angliakasiai reikalaus 30 vai. 

darbo savaitės
Angliakasių konvencija užsi 

darė nutarusi reikalauti 30 vai. 
darbo savaitėš sekamame kon
trakte su kasyklų operatoriais. 
Algų klausimas naujoj sutarty 
paliktas viršininkams, su* įsa> 
kymu išgauti geriausiai gali
mas sąlygas.

Apiplėšė kalėjimą

24PEKIN, III., vas. 7. — Už 
yalandų po užbaigimo generali- 
nios treiko, liko sutaikintas ir 
American Distilling Co. strei
kas, kuris .ir privedė prie ge
neralinio streiko. v

Nesusipratimai^ toje dirbtu
vėje iškilo jau pereitą rudenį.

Kampanija išpildžiusi veik 
etosus streikierių reikalavimus.

spor

CHICAGO— Prašant 
advokatui Hauflaire, jo 
liko nuteistas nuo vienų

NEW YORK, vas. 7. — Po
licija nebežino ką ir manyti 
apie šių laikų plėšikus. Štai 
pereitą naktį vagiliai įsilaužo 
Gatės Avė. policijos teismabu- 
tin ir kalėjiman, išvartė visus 
teismo rekordus, apžiurėjo ka 
Įėjimą, išvartė policijos rekor
dus ir išėjo pasiėmę telefonų 
dėžutę su nikeliais. Ir kas blo

tėvui
sunup
metų gausia, vagiliai nepaliko savo 

jki gyvos galvos už vagystę— vizitinės kortelės pirštų ant-
apiplėšiant vienus namus. spaudų.

NaujienųRadio Programai
' t

WASpiNGTON, vas. 7..—Se
natorius Borah, kuris siekias! 
republikonų nominacijos į pre
zidentus, šiandie, sulig pakvie
timo, pietavo pas prezidentą | 
RoOsveltą ir turėjo su juo il
gą pasitarimą. Bet jis atsisakė 
pasakyti apie ką 
dentu kalbėjosi.

jis su prezi-

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

Garsinimai musų prųgramams yra priimami 
už prieinamas kainas.

LzitH.ua


šeštadienis, vasario 8, 1936

ir sve*

patarnavimo

ADVOKATAI

KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Irid
Joseph Triner Company, Chięago

737 >

Laidotuvių Direktoriai
ČHICAGČ. ItL

turėsiu

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Šį vakarą pas mus labai ne
paranku spaceravoti slidžiomis 
gatvėmis nuo vieno kampo li
gi kito. Todėl aš sumaniau ge • 
riau šiltame kambaryje atsisė
dęs parašyti šį t$ apie buvu
sią SLA 185 kuopos vakarie-

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

žolele

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Physjcal Thęrapy 
and Midvvife 

663Q S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemtock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
edectric treat- 
ment ir magne
te blankets ir tt. 
Moterims irmer- 
ginomel 1 patari
mai dovanai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brtuisvick 0517

Persergėjimas Komunistų Partijos Lietuvių 
Biurui ir Visiem Musų Darbo Kenkėjams

gas
laiko auksinių daiktų krautu
vę, 2006 Broadway; jis ir man 
už Naujienų prenumeratą įtei
kė gerą laikrodi.„Taip, p. Sin- 
dangai, laikrodis puikiai rodo 
aiką. Ačiū4).

INDIANA HARBOR

JOHN B. BORDEN
■ LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai:. 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Vyrišku. .Vaikųir visų

Ned#-

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami -kada užtepsite 
Mūsterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininku.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Ąveniie Phones Yards 1741-1742

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Haisted St.
Tel. Boulevard 1401 <

O koks skonis tų keptų 
tukų, A jautienos

; prie skonių! Visa tai prisimi- 
įftant, net ir dabar mintis skver
biasi į galvą, kad musų čika- 
Įgiečių kai kurioms bankietų 
rengimo gaspadinėms vertėtų 
•valgių gaminimo pasekti India
na Harbor gaspadines.

, l’eko patirti, kad tų valgių 
. pagaminimo
prie stalų kreditas priklauso 
pp. O. Kantrimienei, O. Tur. 

' keučienei, S. Klapatauskienei 
i S. Kuolienei, P. Mackaitienei, 
P. Kielenei, 6. Ragalienei, F. 
Kuolienei, P. Jutkiėnei ir Qnai 
Rindokienei'. Tai šių gerų gas- 
padinių ir rengėjų bankieto pa- 
-silinksminimas' nusitęsė iki vė-

Moteru ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Haisted St

Valandos 1—4 po pietų.7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir? subatomiiu

jis atbulai nupranašavch Į SLA. 
185 kuopos vakarienę žmonių; 
prisirinko tiek, kad netilpo nė 
į- svetainę, o> šv. Pranciškaus 
šokiai išėjo visai skysti. Ne tik 
pašaliniai žmonės, bet ir pava
pi jonai neatėjo. Jei ne kelios 
senyvos' moterys ir davatkos1, 
tai butų buvęs tikriausias fias- 
co. Vadinasi, ko kitiems geidė, 
to patys susilaukė.

Bet tiek to su parapijonais. 
Kalbėsiu apie SLA 185 kuopos 
vakarienę^ kuri tikrai puikiai 
nusiseki. Didesnio pasisekimo, 
negalėjo būti, nes vietos ir taip, 
jau truko.. Manau, jog kuopai 
liksi ir pelno. Bėt tai ne mano 
biznis. '

SLA 185 kuopos vaka 
rienė. — Svečias ii 
Chicagos.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Phones Canal 2515—

- J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Svietelio susirinko tiek, jog 
prie stalų netilpo. Jei bučiau 
užsižiopsojęs, tai bučiau turė
jęs stačias valgyti, nes pritru
ko sėdimų vietų.

Svečiai iŠ dviejų kartų bu 
vo sodinami prie stalų, — su
syk visi netilpo.

Prieš vakarienę sutikau vie
ną savo pažįstamą, kuris pri
mygtinai siūlė bilietą į šv. 
Pranciškaus parapijos rengia
mus šokius. Girdi, visas pel
nas eisiąs bažnyčios naudai. 
Pasakiau, kad aš jau* turiu bi
lietą į SLA 185 kuopos paren
gimą. Gerasis parapi jonas pa
reiškė man užuojautą: esą, aš 
nhmeięs savo /pusdolerį kaip į 
bają. Kuopos vakarienėje nie
ko nebusią, nes visi vietos lie
tuviai jau esą pasižadėję da
lyvauti parapijos šokiuose.

Sakau, gaila, bet kitos iš
eities man nėra 
kuopos vakarienėje dalyvauti 
O jei mažai žmonių ten tebut? 
tai mums, kurie toje vakarie
nėje dalyvausime, daugiau mai
sto teks.

Taip ir išsiskyrėme. Parapi 
jonas pasirodė 
pranašas,

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephODA: Rėnublic 9723

metus kaipo patyręs* gydytojas chi- '•*J 
rurgas ir akušeris. . • r? y.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir, vaiftų pajtalhdil- l- 
jaUsius metodus X-Ray, jr . kitokius... 
elektros- prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija V*1 - 
1034 W. 18th St., petoli Morgan-St/lU 

. Valandos nuo 10—12 pietų ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro. '-it;* 

Tel. Canal 3J10... ,, ...;: 
Rezidencijos telefonai:

Uyde Park 6755 ar Central 7464 a

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

1 A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Komiteto sekretorius:
K. Steponavičius,

264 Jersey Avė., 
Cliffside

RAŠOMOS
MAŠINĖLĖS

VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS
PĘRKAM t
PARDUODAM
PARENDUOJAM I---: £
PATAISOM

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis te nedėl. pagal Nutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurg-as 
Ofisą. 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo. 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak; NedėliOj pagal sutarimu 
‘ Ofiso Tel,: Boulevayd 782Q..., 

Namu Tel.: Prošpect 1930

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
' į' arti 47th ' Street1 1' !

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti. s

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

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdas Ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką. dąryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjuslemSj nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo? Sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
Žilio apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemlegojlm.0,. gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
Bu vidurių neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIX1R 
OF BITTER WINE

■ :F.
savininkas

INTERNATIONAI.
WHOLESAŲEWINE

& LIQU()li CO
M • .. ' ' <* fl

Lietuvių didžiausias degtines san
dėlis, užlaikė geriausią degtinę ir 
vynų amerikoniškų ir iplportuotą. 
Kainos prieinamesnės .kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų ^kostumeriai 
butu patenkinti ir kad .iUsų biznis 
atigtu, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams,. o tokios dėg- 
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laiSnius.

Tel. Boulevard 0470
4611 So> Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tek Boulevard 5918
Rez. Tel. VictOry 2843
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Hąlsted Sts* 

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

veikėją. Man teko praleisti kiek 
laiko su juo besikalbant. Bet 
tas laikas tiįp greit praėjo, 
kad štai jau ir septinta valan
da vakaro, ir mes Paul Ricc 

’šVėtainėjjo, - ;•
Tai btiVd pats’ publikos bd- 

sirinkimag į svetainę. Rinkosi 
visi smagus, linksmi ir iš' jų 
veidų buvo galima spręsti, kad 
jų draugiškumo nuotaika daug 
skiriasi nuo čikagiečių. Būda
mas svetainėj, turėjau progos 
susipažinti su to. miesto stam- 
.besniais veikėjais. Pirmiausia 
susipažinau su p; Jonu Kuolu, 
p. Paul Rice, p. Barzdžių, P. 
Petrausku, J. Rageliu, P. Re- 
jmeikiu, p:-nia Ona Valavičienė 
ir kitais. '

Draugiškai besikąlbėdami su- 
. silaukėme ir vakarienės laiko. 
'Publikos jau kimštihai 
prisikimšusi svetainė. Vakare 

‘vedėjas p, P. S. Rindokas vi
sus kviečia prie stalų, bet vi- 
si nesutelpa. Kurie nesutilpo 
prie pirmųjų stalų, tie tūrėjo 
tenkintis vėlesniu? patarnavimu. 
Tiek prie pirmų jį, tiek prie 
antrųj ų' stalų patarnavimas ėjo 
sklandžiai. Vakarienė buvo pa
ruošta tokia šauni, kokios rė>- 
tai gailina užtikti bankietuose.

H- virš.
RIBBON’AI ....... . . 39

25 metai patyrimo , '
W A G N E R 

Typewriter EXCHANGE 
3970 : Archer Avė, 

Tel. Lafayette 3534
Al. Davis, lietuvis pardavėjas

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roa lubos v

- . CHICAGO, UL 2i 
•OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vai. lyto, hUč 2 iki 4 
vai. .po pietų ir duo 7 1ki 8(30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAX 28£Q. ?. , j

visai menkas
tiksliau sakant,

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

'H •» j U
' Sekmadienio ryfa#? šaltis 
spirgina be pasigailėjimo. Chi- 
cągoj viskas sustingę,' o kaip 
Indiano Harbor’ė? G^ąl teri ir
gi širdis visų gerų lietuvių su
šalusios. Nežiūrint kokiam sto
vy j juos ten rasiu4, buvau ga
lutiną! nusitaręs atlankyti ir 
dalyvauti S.L.A. 185 kuopos 
bankiete, kuris turėjo įvykti 
sekmadienio vakarą Iwanowo 
(Paul Rice) svetainėj.

Jau buvo trečia valandd die
nos, kai basas sustojo prie 
Broadway gatvės, ties p. P. S. 
fUndoko namais. Susipažinau 
su p-riais Riiidokąis. Jie man 
parėdė savo pieninių biznį. Pie
ninės yra puikiai įrengtos.

Nors p. Rindbko pirmiau ne
pažinau asmeniškai, bet jį ži
nojau4 kaipo uolų visuomenes

per metus reikia tinkamai 'pa 
sivalgyti. Ir iš tiesų neteko nu
sivilti. Vakarienė buvo tikrai 
gera, ir visko pakako ir dar

(Prisiųsta.)
Komitetas Gelbėjimui J. V. 

Stilsono buvo sušaukęs praplės
tą posėdį, kuriame be kitų d. 
Stilsono gelbėjimui pritariančių 
žmonių, dalyvavo atstovai ir 
nuo LSS 19 kuopos—Glavec
kas, Michelsonas ir Tiškevičius, 
iš Brooklyn, N. Y.

Posėdis nutarė, kad Stilsonui 
Gelbėti Komitetas butų praplės
tas, priimant į jį socialistų at
stovą. Tuo budu Komitetas 
dabar susideda iš: A. Jankaus
ko, K. Steponavičiaus, M. An
tanaičio, P. Kriaučiuko ir J. 
Glavecko.

Komitete taip pat dalyvaus, 
su sprendžiamu balsu, kalinio 
žmona N. Stilsoniėnė ir jo duk
tė L. Stilsoniutė. Drg. J. Gla
veckas bus kaipo įgaliotinis nuo 
LSS Pildomojo Komiteto.

šis praplėstasis posėdis vien
balsiai nutarė išstoti prieš Ko
munistų Partijos Lietuvių Cen
tro Biurą dėl jo žygių d. Stil
sono gelbėjimo reikalu.

Kadangi tas Centro Biuras 
ir viešai, per savo kontroliuoja
mus laikraščius, ir slaptai, per 
laiškus, išstojo prieš aukojimą 
d. Stilsono gelbėjimui; kadangi 
ir surinktos aukos jau konfis
kuojama—mes kreipiamės į pla
čiąją Amerikos visuomenę, se
kamu persergėjimu:

1. Neturėti jokių reikalų su 
musų darbo kenkėjais iš Cen
tro Biuro., ;

2. Nekviesti Centro Biuro 
kalbėtojus j prakalbas, kurios 
rengiama d. Stilsono gelbėjimo 
reikalu.

3. Mes uždraudžiam be komi
teto žinios ir sutikimo rengti 
d. Stilsono gelbėjimui prakal
bas, rinkti aukas ir tayti 
autorizuotas išlaidas.

4. Mes protestuojam prieš 
Centro Biurą, kuris ragina sa
vo sekėjus siųsti protestus val
džiai, ką musų advokatas griež- 
čiausiai draudžia*

5. Stilsonui Gelbėti Komite 
tas nutraukia visus ryšius su 
Centro Biuru ir tais jo Sekė
jais, kurie musų darbą sabo- 
tažuoja.

6. LDD kuopų ir visų d. Stil
sono gelbėjimui pritariančių or
ganizacijų mes prašom nesiųsti 
valdžiai protestų. Jei kur to* 
kios rezoliucijos priimta, pra
šom jas siųsti Stilsono Gelbėji
mo Komitetui, jo sekretoriaus 
adresu.

Mes prašom visą progresyvę

>. (,.Baįg:e& . .^reikalus,., .^parsisky- 
riau su Jo miesto gerąiš 
ringais )iėtūviki|f Noiį 
noromis iš'Indiana Haįboi 
sto. furėjap grįžti

Ofisas ir
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

Ihe only «n« l«v«l te«- j 
spoonful to a eup of siftocF j 

flour for mo»t recipei. g 

If^BAKlNG 
H^POWDER 
Sameprketoday j 
a$45yearsa^o J 
25 ounces f"254 l 
Manufactupd by bdrin® p«wd«r flį 
•pccialiits who maka nolhinj būt BĮ 
balcinj p«wdar— undar »uperyht«n- ■& 
of <xpart chamista of national Hfl
I ranulation. ' » ■- ">* a-M

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS .:

UI .W.f Washington Sfc
• į'į< r Rhdihl
Vai. 9 ryte iki’ 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta:- 6733 Crandon Avė.
namu TeL: -r- Hyde Park 3395ROOSEVELT 

FURNITUREčo
2310 West

Roosevelt Road 
Tek Seelėy 8760

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS 

Optomętrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris, 

esti priežastimi' galvos skaudėjimo, 
svaigimo^ akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. 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 akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av;
Phone Boulevard 7589 \

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas , 

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

Miesto ofisas
i 10 No. Clark St. 11 floras
. * Tel. Dearborn 3984 

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku.
chronišku 11

Ofisas 68^0 Stoney
Valandos r-~ ra;

Įlomis ir šventadieniai^- 10—12
dienu.

Buy gloves with whot 
. t 

it savęs
reikalo mom«U Me ą* 

kad nuli eer%
/.UtoriM Tooto PMU. 

tnr>M p*retduod» Ui

.............'S'-rtt 
PbaraaM* O».

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
t. pagal sutarties.

visuomenę, nežiūrint skirtumų 
pažiurOsę, kad ji ateitu mums 
į pągelbą, Komitetas yra pasi
ryžęs išlaisvinti d. Stilsoną, bet 
jam reikalinga plačiosios visuo
menės talka. LaisVinhno dar
bas yra surištas , su didelėmis 
lėšomis. Jas. sukelti mes tiki
mės vien progresyvėš visuome
nės pagelba.

Ateikit mums į talką, ben
dromis pastangomis gelbėkime 
buvusio, karo -auką, J. V. Stil- 
soną!

STILSONUI GELBĖTI 
KOMITETAS: ' 
A. Jankauskas, 
K. Steponavičius,. 
M. Antanaitis, 

r Pv Kriaučhikas,
J. Glavečkas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ilt TĖVAS

REPublic 8340

Beje, turėjau . progos susi- 
pažinti su p. Bulaw. Tiesa, aš 
jį pažinau ir seniau, bet tai 
buvo tik “kepurinė pažintis”,. 
— sveiks, sudiev... šį kartą su 
juo ilgesnį laiką praleidau4.

P- aš Bulaw atvažiavo į mu
sų koloniją “Naujienų” reika- 
ląis. Vadinasi, rinkti laikraš
čiui premrsieratas. Ar jis daug 
bizhio- padalė, ar mažai, — to 
negąhu pasakyti. Pagaliau jis 
pas; mūs Visai trumpam laikui 
ir tebUvo sustojęs. O vienu už- 
sim&jinau, žinoma, kalnų nenu
versi. Nežinau, kodėl jis taip, 
greit išvažiavo, — gal mūsų 
miesto durnai ir dulkės nepa
tiko ?

Kaip ten bebūtų, bet px Ba
la w turės musų koloniją ap
lankyti. Atvykęs antrą kartą 
ir su musų dulkėmis apsipras. 
Beje, jam teks kiek palaukti, 
kol “atvės” oras, nes dabar 
perdaug “karšta” vaikščioti.

— šapos darbininkas.

Dr. T. Duridiiiliš , '
Telefonas yirginia ; 10086.; - <,, ;• 

G Ofiso valandos nuo 2—t4 nuo.6'Us‘v. vak: btedėlioy Dagai suta’/ti

tel. Office Wentworth 6330 4

Cicero 5927
S. C. LACHAVICZ ~ ~~

42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

ŠIOS SAVAITES

Eitra Rargenai
LOVA, SPRINGSAI

IR MATRACAS

11.50
KARPETAŠ, 9x12,

' vertS&''$18;''' ■ ■

12.50

lumos, ir man teko pasilik^, 
visų kitų kitai dienai.

Kitą dieną su p. Jonu Kuo
lu teko atlankyti žymesnius 
Indiana Harbor veikėjus ir kai 
kuriuos biznierius Naujienų rei
kalais. Pas kuriuos biznierius 
užėjau su p.. Kuolu4, jie visi už
sirašė Naujienas metams, bū
tent, pp. T. Meškauskas, F. Ga
vėnas, .Š. Bartkus, M. Sleinis, 

Rindokas ir J. Sindau- 
(Beje, ponas Sindaugas

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS z 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akiniu Dirbtuvė

Nariai Chicagos, Cicerbs Lietuvių 
' Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Kiti Lietuviai Daktarai. , ?

i Ofiso valandose. « s 
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemtock 5524. diena ir nakti. 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS ■ ' •
’ . . Ofisas ;r p./'

2408 W. 63rd St. .
Res. ' ! ’ ■

6000 So. CampbeU Avė. ,

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandom nuo 2 iki . 4l nuo! 7 ’ 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 ą.

Dr. S. Naikelis ?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

Ofisas ir Rezidencija, ,

’ ? '■ 7:7' ...—™

Naujienų” Metinis Koncertas 
Sekmadienį, V asario 16 .f

Telefonas Yards 0994 1 ,ą

Dr. Mauricė Kahn - j 
4631 soura ASHLAND AVĖ. tl n 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po-pilėte • 1 
-7 iki 8 vai. Nedėl. nuo, 10 . iki 12 »

Rez. Telephone PLAŽA 24011

J. F. RADŽIUS
668 West IStft Street Phonė Canal 6174

.r. u 1'                  įu,,,,,, ...,     -. .—

S. M. SKUDAS
71? West 18th Street Phone Monroe 8377

■ i r' .......i..i'iii.n.iii.i\i................................... .......             ..

M l'LLIONS OF POU N DS H AVĖ B E E N 
USED.BY OUR GOVERNMENT

DON’T 
NEGLECT 
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NAUJIENOS, Chicago. H1

SCOTTSBORO BYLOS ATGARSIAI
Dabar: šviežias PasteurizuotasPADAUŽŲ FILOSOFIJA

TERRA INCOGNITA

PRISTATOMAS KASDIEN Į JŪSŲ NAMUS

Kon

PETROLEUM COalim

GARSINKITES “NAUJIENOSE

SCIUJE KONCERTAS

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c

VISI | JĮ RENGIASI
NAUJIENOS Sekmadieny, Vasario-Feb. 16

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENA

CHICAGOS SOKOLŲ SVET
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Naujienų” Metinis Koncertas 
- Naujieniečių Metine Švente

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

; Sausio 
Joniškio

kelią 
didžiąsias skaitytojų eiles.

Tsb.

VISOJE LIETUVOJE 
BUS ĮSTEIGTOS BI

BLIOTEKOS '

KLAIPĖDOJE BUS 
PASTATYTI NAMAI 

VISO PASAULIO 
JURININKAMS

atsargų
1000 bibliotekų.

steigimo ręika 
ir kultūrines Lie

New Gentury Tavern
3149 South Halsted Street

Tel. VICT.ORY 2679. CHICAGO

1739 S. Kalstė St 
CANal.8500

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

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

užklydęs sienos skusti. Pama
niau sau: “Jeigu kiekvienas pi
lietis, kiekvienos organizacijos 
narys butų tiek inteligentiškas 
ir tiek pasišventęs darbuotis 
visuomenes labui, kaip šitas 
aficieres, kiekvieną galėtume

šiuo metu švietimo ministe
rija .svarsto visoje Lietuvoje 
bibliotekų 
Jau nutarta dar šiais metais lionių 
plačiu mastu pradėti tokių bi 
bliotekų steigimo darbą. Iš tu 
rimų knygų 
įsteigti apie

Bibliotekų 
lais rūpinasi 
tu vos organizacijos. Jų sky
riai dabar steigia knyginėlius, 
kurie ateityje bus organizuoja
mų bibliotekų pagrindu. Mięs 
tų gyventojai organizacijų kny
gynėliams noriai aukoja savo 
turimas knygas. Netrukus ma 
nomą Lietuvoje.! jsiįruošfi kny
gų rinkliavas. Didelė dalis šių 
knygų eis užsienio lietuviams. 
Lietuvių bibliotekų įsteigimas 
bus didelis kultūros laimėjimas 
Lietuvoje. Tada. kiekviena Lie 
tuvoje išleista knyga bus pri
einama plačiosioms gyventojų 
masėms.
- Ligšiol su bibliotekų Reika

lais Lietuvoje buvo gana, liūd
na. Tik didesniuose miestuose 
veikdavo centralinio valstybės 
knygyno skyriai. Kaimuose ge
resnių knygynėlių beveik ne
būdavo. Dabar šis trukumas jau 
bus pašalintas ir lietuviška

Mr. and Mrs. Mike Tarutis 
? . ■ i ■ »

šįvakar užprašo visus lietuvius linksmai 
praleisti vakarą jų užeigoj.

2 d. Šiaulių > apskr., 
valsčiuje, buvo kirviu 

išžudyta keturių asmenų Brie
džių šeima. Policija, privedusi 
stropią kvotą, 
biaurų darbą 
supils Pranas, 
tėviškės gana
Dabar žmogžudys ir jo sėbrai 
suimti. Jiems gtęsia mirties 
bahsmė. Tardomi prisipažino,

Didelį triukšmą spaudoje ir darbo žmonių organizacijos sukėlė pašovima: 
vieno iš'Scottsboro bylos jaunuolių, Ozie Powell (kairėj daktaras išifna kulką). Šerifas J. E 
Pierce tvirtina, kad kalinys bandęs pabėgti? bet kalinio advokatai tai grięžtai užginčija.

Beveik viso pasaulio uostuo 
se yra įrengti patogesni namai 

steigimo klausimą.,! jurininkams, kad po sunkių ke
čia jie galėtų pailsėti 

ir kulturingki laisvesnį Taikę 
praleisti. Klaipėdoje irgi yya 
jurininkų namai, tačiau jie yra 
privačių asmenų laikomi, tin
kamai neprižiūrimi ir nepato
gus. Dėl to Lietuvos jurinin
kų sęjunga dabar nutarė Klai
pėdoje pastatyti gražius namus

Chicaga yra VIENINTELIS didelis ‘miestas, 
kur visiem pristatoma Laipsnio A Pienę. Gė
rimui, virimui arba dėl mažų kūdikių, šis švie
žius pasteurizuotas Laipsnio A Pienas yra pui- 
kiausias maistas, kokį jus galite nusipirkti. Jis’ 
taipgi yra labai ekonomiškas. Viena kvorta 
į dieną vienam asmeniui sudaro bėveik pusę 
reikalaujamo maisto. Vartokit daugiau piepo 
ir taupykit pinigus.

ŽIAURI ŽMOGŽUDY 
STE JONIŠKIO VAI.

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu-’ 
viai įgyja naudingą į 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

nustatė, kad šį 
įvykdė Briedžių 
kuris nuo savo 
tolokai gyveno.

matęs laivą ir daugelis dar su- DECATUR, ALA 
pranta, kodėl laivas neskęsta. 
Rašytojai privalo rašyti tik 
apie tą, ką Jie žino.

Redakcijos pastaba, 
trolės komisijos pirmininkas 
sako, kad jokios cenzūros ne
turi būti, nes ir jis pats no
ri atsakančiai išsiplepėti per 
laikraštį. Mes nuo savęs dar 
patariame, kad musų organas 
butų padidintas, nes, kaip ma
tote, daugeliui tokių svarbių 
raštų kaip piiiionzų ministerio 
neužtenka vietos. O tokių ra
šytojų turime kelis.

Pinionzų ministerio žodis. — 
Literatūrai pinigų nereikia 
šykštėti. Iš jos žmonės švie
čiasi, kultuririasi, ir mes savo 
rašytojus privalome įvertinti ir 
tinkamai gerbti. Jirk ir Lietu
vos vyriausybė yra medaliais 
apdovanojusi tokius rašytojus, 
kurių raštai yra menkesnio tu
rinio negu pinionzų ministerio.

NAUJIENŲ
METINIS

apdovanoti garbės ordenu ir ne
reikėtų skaldytis į frakcijas ir 
partijas. Jis mgdoniaj sutiko' ap
vadžioti mane po ‘ įvairias/ laivo 
dalis, parodyti stebėtinus įren
gimus, tik paaiškino, kad į tą 
vietą, kuri vien tik moterims 
skiriama, nepatogu bus riVisL 
vesti.

(Galo niekad nebus)
Apšvietos Komisijos reikala

vimas. — Mes ir vėl reikalau
jame, kad pinionzų ministerio 
plepalai nebūtų į laikraštį de
dami. Kiekvienas žmogus yra

kad jie šią žmogžudystę įvyk- knyga prasiskins sau 
dę, norėdami paveldėti Brie<i 
žiu 30 hektarų. Tsb.

viso pasaulio jurininkams. Ma 
noma, kad šių namų statyba 
bus pradėta jau šiais metais. 
Juose bus patogios, lietuviškais 
dirbiniais . įrengtos svetainės. 
Patysf namai bus gražaus lie
tuviško stiliaus. Be' abejo, jie 
prisidės prie Lietuvos vardo 
garsinimo užsieniuose.

' ' / ■ Tsb.

PUIKUS PROGRAMAS 
ŠOKIAI—VAIŠĖS

STOVOLl
IŠTOBULINTAS PEČIAMS ALIEJUS 
Praleiskit šių žiemų, šiltai ir smagiai

Stovol yra ištobulintas ir dega švariai ir karštai visokios išdirbys 
tčs aliejum Šildomose krosnyse ir virtuves pečiuose.

Dega be kvapo ir yra liuosas nuo angliadario.
Pašaukite NEVada A*Įfifi

arba VINcennes

Laivas
Taigi laivas dar sykį subau

bė ir pradėjo judintis, nors Ap
švietos Komisija ir sako, kad 
jis neturėtų baubti. Jeigu ne
būtų instrumento ir žmogaus, 
kuris jį tvarko, aiškus daik
tas, kad laivas nebaubtų. Pa
silikusioms ant kranto žmo
nėms tai nesvarbu ir pasažie- 
riams nėra skirtingumo, bilo 
tik laivas pradeda kada nors 
plaukti. Tečiau tas baubimas 
yra kokia tai šiurpulinga mu
zika ir, tur būt, Ji yra reika
linga žmonių sujaudinimui.

Laivas gerokai sujudino van
denį ir stūmėsi vis tolyn nuo 
kranto. Pasidarė aišku, kad jis 
ne juokais plauks į juras.

Jis tokis didelis, milžiniškas! 
Jo pašonėse sukabinti laiveliai, 
kuriuose gali sutilpti po geroką 
būrį žmonių, išrodo tik nykš
tukai prieš šitą milžiną. Išro
do, kad bent tūkstantis pasa- 
žierių jame liuosai vaikščioja. 
Jeigu kiekvienas sveria tik po 
150 svarų, tai pasidaro 75 to
nai. O matyt, kad nekurios bo
bos sveria po 300 svarų. Vidu
tiniškai vien tik žmogienos čia 
yra apie 100 tonų. Kiekvienas 
pasažieris dar vežasi bagažo po 
100, po 200 ir 300 svarų. Vėl 
pasidaro kokie 75 tonai viso
kio ta voro. Maisto ir gėrimo 
pasažieriams juk irgi prikrauta 
nemaža. Kuras irgi sveria ke 
lis tonus. Pečiai, rakandai h 
visokie įrengimai sudaro mil
žinišką svorį. Tiesiog negali 
žmogus suprasti, kaip šitokia 
sunkenybė gali išsilaikyti ant 
skysto paviršiaus. O juk visi 
žino, kad vanduo yra skystas. 
Prie to dar, kokis ten aficie- 
ras paaiškino man, kad ir pats 
laivas yra iš metalinės med
žiagos. Pinionzų ministeris yra 
išmetęs nemaža pinigų j van
denį, nes skolinti nenorėjo, ka
dangi skolininkai paprastai sko
los negražina. Dėti į bondus ir 
Šerus nebuvo praktiška, kaip 
patyrė lietuvių susivienijimas. 
Vienybė, Davenis ir kiti drau
gai morgečiais jau buvo ap 
rusinti. Drūti kaip uola ban
kai užsidarė. Nesant kur dė
ti ir neturint noro visokius ba- 
lamutus remti ir šelpti, prisi
ėjo pinigus mesti į vandenį. Ir 
visi metaliniai pinigai sparčiai 
ir gražiai skendo, grimzdo. Tai
gi nesinorėjo tikėti, kad šito
kia milžiniškas laivas su šim
tais tonų žmogienos ir kitokio 
tavoro butų padarytas iš me
talo. Nuėjau į tokią vietą, kur 
tik vyrams valia įeiti, atlen
kiau peiluką ir pradėjau sku 
sti maliavą nuo laivo sienos, 
kad ištyrus, ar ji tikrai meta
linė. Įsibriovė kokis tai aficie- 
ras kokiu* tai reikalu ir apni
ko mane klausinėti, ką aš da
rau. Bet mano jau buvo ištir
ta, kad siena tikrai metalinė. 
Kad -nesikoliotų, nešmeižtų ir 
dar kokiam policeiskiui ar de
tektyvui neįskųstų, daviau jam 
pįnigų, kad turėtų iš ko nors 
duokles į savo kuopę užsimo
kėti. Nors činauninkas, vienok 
mandagus, be jokio pasiputi
mo, maloniai ir mandagiai su 
manim pasikalbėjo ir ėmė va-

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUD A VOJIMOB-VES

v JOHN P. EWALD
LOANS and INSMA^CE: - 

Jeigu reikalifuji pinigų ant pirmo Margirio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, -ete., atsišauki , 

840 West 33rd Street < - 
TELEFONAĄ: YARds 2790 arba ‘2T91. 4

šeštadienis, vasario 8, 1936
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t,00

Orderio

MUSŲ BENDRADARBIAI LIETUVOJE

FAŠIZMO PAVOJUS

yra

NORI BŪTI PREZIDENTU

grąžu

nieko

esi dau

88.00
4,00

mąs, - 
nebąus

88.00
4.00
2.00

85,00
2,75

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

Be to, P. Dovydaitis

AR GRĄ^U, PONAS GEGUŽI, 
TOKIAS ĮNSINUĄęyAS 

rašyti?

Tuo tarpų vienas iš stam
bių j y Auditorijos bondholderių 
yra SLA., kuris yra investavęs 
j tų nuosavybę $1^000 (tai p. 
‘Gegužio gąąpąįoravįpio laikais 
tas invęstmentaą padarytas). 
Dabąrtinė .SLĄ. Fild. Taryba 
rūpinusi, kąip išgelbėti tuos pi
nigus. Įr čia kilo sumanymas, 
,kad jeigu §ŲA. atpirktų Audi
toriją, kada jį bus “forklozuo- 
jamą”, tąi gąl pasisektų suras-

Naujienoa eina kasdien, Išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 
#ov4, J78# S. Ralfted St., Cąicągo, 
Iii Telefonas Canal 1500,

nątorįąus Longo sękejus Loųisianoje, Męąrsto ląikrąš^ 
čįi| agitaciją prieš komunistus, na, ir gal būt dar ku- 
kjuksus (kurie jau yra išnykę).

Mes nemanome, kad čia yrą kas noęs tikrai rimto. 
Tie ąukšęiaus paminėtieji reiškiniai vargiai net gali bųt 
laikomi simptomais (ligos ženklais). Juose nematyt nie- 
ko pastovaus. Kąip vėjas, jie ateina ir praeiną.

Antrą vertus, Amerikos stambusis kapitalas dar 
nėra desperacijoje ir jam nereikia organizuoti ginkluo
tą savo reikalams ginti. Jisai yrą pakankamai
stiprus apsieiti be tekios pągelbos.

Mums atrodo, kad tos kalbos apie “fašizmo pavo
jų” Amerikoje yra be prasmės, Q jos veikia publikos 
nervus ir trukdo rimtą protavimą, žmonės turėtą būt 
daugiau šviečiami, o mažiau gąsdinami:

Dažnai minima spaudoje ir prakalbose “fašizmo 
pavojus” Amerikoje. Daugiausia apie jį kalba komunis
tai, bet neretai jį mini ir kitą srovią žmonės. Ne pro 
šąli tad bus pažvelgus, kame tas pavojus yra.

Kaipo. kandidatus,į fašizmą, gen. Smedley. Butlęr 
kartą nurodė tam tikrus elementus, veikiančius tarpe 
kąro veteraną. Jisai sakė, kad jam pačiam buvę siūlyta 
dąąg pinigą, jeigu jisai sutiktą pasiimti vadovybę tame 
judėjime. Bet iš to, kaip žinoma, nieko neišėjo, šiandie 
jąą nebegirdėt nei apie “sidabrinius marškinius” arba 
kitokias f asistuojančias grupes, kurios buvo pradėju
sioj kiek laiko atgal dygti. • - -

Tie, kurie kalba apie fašizmą Amerikoje, šiandie

kad įdėta pinigų j Auditorijoj 
pastatymą, vistiek niekas ne
atsirado, kąs apsiimtų duoti už 
ją prieinamą bondholderiams 
sumą. Dįdžiaųsįa kliūtis, rodos, 
yra ta, kad Auditorijos taksos 
yra labai aukštos Air už'vįlk-

ndidątų J Pįid. Ta- 
Paskutiniuose dviejuose 

numeriuose įdėta 
bjauriai

Jau “Naujienose” buvo minė
ta,. kad “Tėvynės” redaktorius, 
laužydamas SLA? taisykles, <de? 
da rinkimu kampanijos raštus 
ir pats vada vienpusišką pole
mika dėl kas

Pildomosios Tarybos 
Seimo delegatai, Seime

gali kritikuoti tik 
pats Už jį

katalikiška spauda tuoj paskel
bė, nors ir be jos skelbimo vi
si žinojo, kad tai buvo kuni
gas Grubys. Kunigas Grubys 
jau daug metų kapelionauja 
Šiaulių gimnazijoje, yra baigęs 
aukštąjį mokslą, didelis tolo- 
rantas, mokinių mylimas kape
lionas, bet, deja, toje gimna- 
?ijpJe ateitininkų seniau beveik 
nębųyo, o dabąr jie čią visai 
išpyko. Suprantamą, ateitim n- 
kų Organizatorius, geras krikš
čionių demokratų partijos pa
reigūnas, negulėjo nurimti.

Pasėkoje štai tie visi nesu
sipratimai.

Dabar daug kam rupi Šiau
lių gimnazijos kapeliono liki- 

ar bažnyčią jo už tai
— Koresp.

nose
ma

tis, kuris tas nesąmones deda į 
: t

Tąi kam gi jie kursto vaidus 
Susivienijime?

akciją”!
ne 'visai

pfn^ Gęgužį, Aplietos Komi
sijos pįrmipinfcą Į)r. Montvidą 
ir kitus ą.SĮnėnfs, kuriuos jisai 
'laiko Gh. L. Draugijos “valdy
bos nariais”:

“atrodytų gąną keista, kad 
asmenys, kurip užima svar
bias vietas musų Susivieniji
me, kartu yra yadais ir Su
sivienijimui visai svetimos 
draugijos,”
Ar. jus girdėjote suaugusį 

žmogų šitaip vaikiškai argu
mentuojant? Juk beveik kiek
vienoje didesnėje kolonijoje yrą 
tiek ir tiek atsitikimų, kur <tie 
patys asmens užima pirminin
kų ir sekretorių vietas visoje 
.eilėje pašąlpinių draugijų arba 
kliubų, ir niekas tame 
įtartino nemato. Galų gale, Ge
gužis labai gerai žino, kad mu
sų Susivienijimo oficialis “tei
sių patarėjas” Lopatto yna1 taip 
pat “teisių patarėjas” ir kleri
kalų Susivieniji|į|ęį

Ar to nežino Vinikas, kurių 
“faktais ir dokuipęntais” Gegu
žis parėmė savo insinuacijas? 
Ar to perino redaktorius Vitai-

•zmones,. oM 
rupti negali 
tumo pradžia. Katalikų organi
zacijos per savo kapelionus vis 
dėlto nenori išsižadėti organi
zavę mokyklose slaptas atei
tininkų kuopeles, o tautininkai 
pasiryžo griežtai tąi išgyven
dinti, —.jos uždraustos jau se
niau buvo ir dabar dedą visas 
pastingąs, kad jų yslaptų irgi 
nebūtų.

Krikščionys demokratai šitas 
savo pagalbines, politines jau
nimo organizacijas identifikuo? 
ja su tikybinėmis organizacijo
mis. Jie tvirtina; kad ateitinin
kai yra grynai tikybinė; o ne 
politinė organizacija, taigi kai
po tokia turi teisę veikti mo
kyklos sienose. Bet jei leisti 
tik ateitininkams veikti, — 
reiškia, legalizuoti vieną poli
tinę organizaciją mokyklos šie?

kuri kapelionų bųą yeęlą- 
žinoma, jaunuolius ti

kybos autoritetu, bažnyčios dog
momis lengva pąveįkti. Tat mo
kyklose tuoj tautininku įtaka 
visai sumažėtų. Tautininkų vy
riausybė leido mokyklose dabar 
veikti tik skautams ir pagal 
mokyklose dėstomus dalykus 
kuopelėms, žinoma, mokyto
jams vadovaujant.

Col. Frank Knox
CHICĄGO. — “Chicago Daily 

News”. leidėjas, Col. Frank 
Knox, kuris svajoja apie prezi
dentūrą. Jis yra republikonas.

gi esu (kiras, kad ir tūkstan
čiai SLĄ. pąrių nemano ir ne
manys.

Jeigu istorišku žvilgsniu pa
žiūrėsime į SJhA. praeitį, tai 
ątrąsime, kąd Gegužis buvo 
SLA.' nebųjojimo priežastimi. 
Viri žinome, kad Gegužis SLA 
prezĮdentaVP geriausio Ameri
koje gerbūvio laikotarpy. Jeigu 
jis butų buvęs gabus ir pasi
šventęs organizacijos reika
lams, SLA. bjįtų bų^ęs penkis 
kartus didesnis, negu dabar 
yrą, Jam tas nerūpėjo. Jis sa
vo algą ir už “sugaištą laiką” 
pasiėmęs atlyginimą tylėjo. Ge
gužis per visą savo preziden
tavimo laiką nėra parašęs į 
“Tėvynę” straipsnių ir SLA. 
veikėjams tiek laiškų, kiek adv. 
F. J. Bagočius parašė per pe
reitus du metus! .

Tarp Gegužio ir Bagočiaus 
skirtumas yra tas, kad Gegu
žis vadovavosi “senais papro
čiais” (jis taip prisipažino vi
sų Seimo delegatų akivaizdo
je, Pittsburghe), o Bagočius 
vadovaujasi kasdieninio gyve
nimo reikalais. Bągočiuts netin
gi dirbti. Ji^ visus budina iš 
miego ir ragina darban. SLA. 
nariai tai mato ir įvertina, už 
tai jie už Bagočių balsuoja ir 
yra dėkingi, turėdami jį savo 
organizacijos prezidentu. Man 
teko girdėti, kad ir Dr. M. J. 
Vinikas yra nepatenkintas kai 
kuriais Bagočiaus aktyvišku- 
mais. Aš nesistebiu. Vinikas 
biskj tinginys. O Bagočius vis 
Vinikui bado į pašonę ir nelei
džia sutingti. Suprantama, mes 
kiekvienas pykstame, jeigu bū
name aptingę, o kas nors ne
duodą ramybės.

Jeigu* p. Gegužiui rupi SLA. 
ateitis, tąi jis neprivalo pavy
dėti savo įpėdiniui dabartiniam 
SLA. Prezidentui* adv. F. J. 
Bagočiui, kad tasai yra gabes
nis už jį, bet turėtų p. Bago
čių pasveikinti įr jam pagel
bėti. Kitą 
tada, kada

apsiims Susivienijimui mokėti 
nuošimčius už įdėtus pinigus. 
Tuq būdų nereikėtų nurašyti 
tos investuotos sumos nuo kny
gų ir, gal būt, pavyktų išlaiky
ti Auditoriją lietuvių rankose. 
Tokį planą vykinant, butų, ži
noma,* svarbu, kad tas,, kuris 
perims Auditoriją iš Susivieni
jimo, duotų pakankamą garan
tiją ir butų finansiškai patiki
mas. * >

GąĮų gale, pasisiūlė tą nuo
savybę paimti Chicagps Lietu
vių Draugija. Tąigi sumanymas 
buvo paduotas SLA. Pild. Tary
bai apsvarstyti, ši ^paskyrė spe
cialų komisiją dalykui nuodug
niai ištirti. Komisija darė in- 
vestigacijas, svarstė klausimą 
su minėtos Draugijos viršinin
kais ir tam tikra propozicija 
tapo paduota SLA. Pild. Tary
bai nuspręsti. Pastaroji irgi 
svarstė, darė savo pataisąs prie 
pasiūlymo, balsavo ir t. t. Po 
ilgų svarstymų ir pertraktaci- 
jų sumanymas x buvo, rodos, 
teigiamai visų Pild. Tarybos 
narių nuspręstas.

Taigi šitame dalyke p. St. 
Gegužis4 imą ąblsą n? SLA. or
gano špaltpse rąšo, kad čial bu
vę mėgintą padaryti įpkįą tai 
“nęąiškią’V “ite 
ir net “rieleg^^ 

1 šitą “neafškįąjr '.“ne 
garbingą” ir “nelegalę” tran- 
zakciją, anot p. Gegužio, bandę 
padaryti SLA. Pildomos Tary
bos nariai, išimant p. Viniką, 
kuris priešinęsis.

Kame tos tranzakcijoš “ne- 
į'ąj’įįngumas”. ir “nelegalumas”, 

do. Jisai tik pastebi, kad jam 
nę^ųprąptąm.ą, kodll Att^oHją 
dabar gąlįiųą nupirkti ųž $50,- 
ooo, kuomri ji kaštavo $$25,- 
000, ir jąm “ątrodo keistą”, 
kad Draugijoj vąldybpje, kuri 
siūlosi atpirkti Auditoriją esą, 
sulig jo gautais “pranešimais“, 
adv. Gugis, p. Varkąla, Dr. 
^ontyidas, gtųp^Įs, Gri^ritla ir 
k. Tą Draugiją, girdi, suorga
nizuotą “panašiais pagrindais, 
kaip įr musų Sįy^vienijimas”-^ 
tpdėl jisai čia užuodžia ką nors

Šitokiais “argumpnitais” pa
siremdamas, buvęs SLĄ, preįį- 
nentas drįsta “Tėvynes” spar
tose šmeižti dabartinę SLA. 
Pildomą Tarybą , (išaukštinant 
kartu p. Viniką!) ir mesti dė
mę dar į visą eilę kitų žmonių, 
kuriuos jisai pavertė Chifcagos 
Lietuviu Draugijos “valdybos 
Dariąją”!

SubMTiikioB Ratai: 
tS.OO par yęar ta ęaąaę|a 
85.00 oęr vaar oųtside of Chicago 
88.00 par year ta Chicago 
3c per copy.

Mųsų skaitytojai galėjo jau seniai pastebėti, kųd 
“Naujienoj paduota daugiau ir įdomesnių žinių iš Lje- 
įuvos, negu kuris kįtas Amerikos laikraštis. Beveik kas
dien ^Naujienose” telpa musų specialių korespondentų 
pranešimai apie tai, kas dedasi Lietuvoje, ir įdomus 
bęndradarbių straipsniai įvairiais , Lietuvos gyvenimo 
klausimais*

Kartkartėmis, be to, gauname ir iš Sovietų Sąjun
gos žinių, neperėjusių per cenzūros koštuvį.

Kas skaito “Naujienas”, tas turėjo progos patirti 
tikrus faktus apie Lietuvių Kongresą Kaune, apie la
kūno Vaitkaus priėmimą Lietuvoje, apie ūkininkų strei
kus Suvalkijoje, ūkininkų bylas, sovietų literatūros pa
rodą, tautininkų §uvąžiavimą, Lietuvos . santykius su 
Vokietija ir daugybę kitų dalykų,, kurie kituose laikraš
čiuose palieka visai nenušviesti.

' “Naujienos” ir toliaus taip informuos savo skaity
tojus. Musų bendradarbių energija neketina išsisemti, 
Jau ir dabar turime keletą naujų raštų, kurie šiomis 
dienomis bus dienraštyje atspausdinti.

Apžvalga 
i " ims 11.

Brooklyno Sargybininkų va
dų kaklai ir nosys pasidarė dąr 
ilgesni, negu gamta juos yra 
apdovanojus. Mat, jie nusimi
nė, kad SLA. ųariai jų neklau
sė ir nominacijose didžiuma 
balsų nominavo ne jų perša
mus kumus, bet pažangiųjų lie
tuvių statomus kandidatus.

Kadangi Sargybos komitetui 
vadovauja Strimąitis, kurį iš 
SLĄ 

‘SLA,
Bostpnę išmetė, kaip rieznin- 
kąs nęgeistiną kūno dalį iš 
kiaulės kupų, ir jo vieton sek
retorium išsirinko p-lę Jurge- 
liųtę, (ai sąrgybininkai maty
dami, Strimaitis nusišpi- 
ęavp, jo vieton savo frontan 
pasišaukė Stasį Gegužį, kuris 
neva prisidengęs kontrolieriaus 
skraiste, “Tėvynėje” puola 
SLĄ. Prezidentą adv. F. J. Ba
gočių ir ižd. adv. K. P. Gugį. 
Sąrgybinmkai mano, kad Gegu
žis strategiškai jų pozicijas sifr

Entered M UMta)
ifarch 7t|» thf OfflĮęf
of Chicago, III. under thę act of 
Marcb Ird 1879

' Profeąoriąųą 
atlęidimąą iš Univęrąįtęto Kali
ne sukėlė daug kąlbų. įtfat, tai 
pirmas tokaąi ątai.tikimąs, kuo
met šviesino JVįįHi^terjs atlei
džia Universiteto profesorių iš 
pareigų. Lygąųš ątsįtikimo Ęię- 
tuvoje nebuvo. Prof. Dovydai 
tis yra žymus krikščipnių de
mokratų ne tik veikėjas, bet 
jų ideologas. Jis ųpiversitete 
profesoriaują nuo jo įsisteigi- 
mo. šiemet krikščionys demo
kratai labąi iškUiningąi ruešėr 
si P. DovydąiČĮp pępkiąsdešimį 
metų jp gyvąviiųp sukaktuves 
minėti
yipnąs is iniciatorių buvo jsteigr 
ti Lietnvpję katalikišką ųnivęr- 
sitetą.

Tai visos šios apystovos ver
čia daug ką daryti išvadas, 
kad tautininkai pasiryžę prar 
dėti griežtą kovą su krikščioni
mis demokratais, arba kitaip 
nori visai nusikratyti kleriką? 
lizmo. ’ !

Kas verčia tautininkus į tą 
kovą? Tautininkai yisur ir vi
same pabrėžia, -kad jie yrą 
bažnyčios šalininkai. Jų jauni? 
mo organizacijos visuomet ne
ša sąyo nąųjąs vėliavas į baž
nyčią pašventinti, bet daugely
je yietų klebppai tąi atsisako 
padaryti; mat, esą ųesąt tikri 
katalikai, arbą kaip priimta 
sakyti nepraktikuojautieji ka
talikai. šitie argumentai dabai 
erzina tąųtininkų jaunimą-Varžytinės dėl Jaunimo

Kaime tarp katalikiškų or
ganizacijų ir tautininkų visą 
laiką ėjo ginčai, nors jie dau
giausia sukosi apie bažnyčios 
reikalus. Tautininkų jaunimui 
gali priklausyti Jr kitų tikybų 

tkaj šito, tolę- 
čią kėlią skiri

Dėl Prof. P. Dovyd 
čio Atleidimo

giau nuveikęs ir didesnius ga
bumus parodęs. Tamsta, p. Ge
guži, Jokių savo gabumų ne
parodei. Gerbūvio laikais ne
parodei jokios iniciatyvos SLA. 
išauklėti. “Senais papročiais” 
besivadovaudamas, didelę orga- 
nizacijps turto dalį sukišai į 
pražūtį ir dar turi drąsos ki
tus kritikuoti ir manai, kad 
mes Tamstos kritikai patikė
sime? Ne! Tamstos “populia- 
riškumas” SLA. nariuose yra 
tokis, kokis yra Hooverio Ame
rikos liaudyje.

Prezidentu rinksime Bago
čių todėl, kad jis savo neišse
miama energija moka visus 
sutraukti darban ir organiza
cijoj palaiko gyvybę.

Vice-prezidentu rinksime Ma
žukių todėl, kad jis yra darb
štus. šalna, kaip jis pats save 
pasigarsino, yra užimtas ame
rikonų organizacijose. Tegul 
jis ir veikia su amerikonais, 
nes ir iki šiol jis SLA. jokia
me darbe nėra pasirodęs.

Iždininku* rinksime Gugį, nes 
jis yra reikalingas Chicago j e 
prižiūrėti SLA. investmentus ii 
tuo organizacijai yra taupu
mas. Lopatto tarnauja Romos 
Katalikų Susivienijimui ir te
gul tarnaują. Juk “dviem po
nam” negali tarnauti.

Bendrai imant, man atrodo, 
kad p. Gegužio talkininkavimas 
Sargybininkams nieko nepagel
bės, nes mes SLA. nariai la
bai gerai pažįstame musų vei
kėjus, jų gabumus, ir žinome 
kurie yra tinkami. O jeigu* p. 
Gegužis ir kiti Sargybininkai 
esate susimurzinę, tai nemė
ginkite kitus murzinti.

SLA. Narys Tautininkas.

Paskutiniai Rezervai 
“Fronte”

riją ir Ghlcągps Lietuvių Drau
giją, sulig “ip formacijomis”, 
kurias jiąąi sakosi gavęs iš p. 
Vinikp it? kitų panašių “infor- 
muotejjų”.

Kąip žinoma, Chicagos Lietu
vių Ąuditorija, kuri buvo pa
statyta daugiausia vietinių 
draugijų pinigais,, nestęngia iš- 
sipiokėti ir jos bonds’ų savinin
kei jau sepląi galvoja, ką su 
ja (įą^yti- Buyo visokių planų, 
įąip sųtvąj-kyti jos pašlijusius 
finaąsiniųs reikalus: ieškota 
privatinių žmonių, kurie sutik
tų perimti nuosavybę, atmokė? 
darni bondholderiams ir pąda? 
rytįapiį kokią nors sutartį su 
ąkplpinkaią; buvo raginama^ 
ka.d draugijos, kunos turi Au- 
ditarijoą Šerus, įneštų daugiau 
kapitalo ir bendrovę perorgąnį- 
«ųptų; buvo teirautasi, ar ne
atsiras, kokia nauja organiza
ciją? kuri norės tą namą įsigy
ti... Ęet viskas veltui. Kad -ir 
tęs nuosavybės kaina šiandie 
yrą^ keli§ įąrtus pigesnė, negu

“Tėvynės 
tokios rųšįes rašinys 
atakuojąs prezidentų F? J? 
gočių ir ąžjpiąs apie lįevyma 
špaltąs? pagamintas p, Sį. Ge
gužio, /

Kokią dvasią buvus SDA- $ą- 
spardorius įftnjo tuo sąvp kU~ 
riniu pasėti tarp 
narių, galima labai aiškią! ąį|? 
prasti iš fo, kft įlS^i PSsakoja 
apie Chipągną t/ietuyĮju Audito’
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(Musų specialaus korespondento)
P. Dovydaičio tarėjų kaip tik ir buvo profe

sorius P. Dovydaitis ... nors ir 
ne kunigas. Visi supras, kad 
šiuo atsitikimu bažnyčiai tok
sai patarėjas ^buvo visai vie
toje ir tvarkoje ...

Tųręta dąug drąsos šiąuįių 
gjmnąrijos kąpejiopp, kuris tą 
jąm rą.šytą ląiškų spąųdoję pa
skelbė. Įdomu, kad iki šipl vi
sų buvo vengiąjpą' pasakyti, 
kas tasai kapelionas buvo. Bet

girdi, kreipėsi į SLĄ. sekreto
rių p. Viniką ir gavo iŠ jo “fak
tus ir dokumentus” ir, be to, 
surinko “pranešimus” dar iš 
kokių tai kitų šaltinių, kurių 
jisai neįvardija. Tačiau reikia 
pasakyti, kad šitas jo užtikrini
mas tąi tiį akiu dūmimas SLĄ. 
'nĮajciąjųts.' '■ .

Pąts Gegužis prisipažįsta, 
kad jisai į$Fą ištyręs dalyko 
įr nežino tikrai, ąr jo “faktai” 
yrą teisingi. Nes, paminėjęs 
$dv. Gugį, p. Varkalą, Dr. 
kįopfvidą, Grigaitį ir kitus as
menis, kaipo, Chicagos, Draugi
jos “valdybos narius”, jisai ^a- 
ko: “Jei nebūtų taip, kaip čia 
rnkoma, tai viršuj įvardintų as
menų atsiprašau.” Tuo gi tar
pu, kąs yra Chicagos Lietuvių 
Draugijos vąldybpje, gali kiek
vienas žmogus patirti be jokių 
invęstigacijų, nes kiekvieną 
antradienį tos organizacijos 
valdybos narių vardai yrą skpL 
biąmi “Naujienose”. Nė vieno 
iš aukščiaus paminėtų vardų 
valdyboje nėra. . /

Jeigu p. Gegužis neseka, kas 
lietuvių spaudoje rašomą, ir ne
turį pakankamai išmanymo pa
siklausti kitų, inteligentiškes
nių žmonių, tai kodėl tuos ne
pamatuotus priekaištus pralei
džia SLA. organo redaktorius, 
kurio juk pareigą yra neleisti 
visokiems šmeižtams vartoti' 
“Tėvynę” Susivienijimo narių 
mulkinimui?
< Dabar — kai dėl p. Viniko 
‘Tąktų ir dokumentų”, šis žmo
gus “faktais ir dokumentais” 
įtikino p. Gegužį, kad planas 
apie Lietuvių Auditorijos pir
kimą buvęs “ne visai garbin
gas” ir net “nelegalus“! Ar čia 
nepasitvirtina tai, kas buvo jau 
seniai pastebėta “Naujienose”, 
būtent: kiad p. Vinikas yra vie
nas svarbiausiųjų inspiratorių tų 
šmeižtų ir purvų, kuriais tauti
ninkų “sargy binipkai” ir jų 
sėbrąi kursto vienus SLA. na
rius prieš kifus?

Yrą gryniausią nesąmonė 
matyti J<ą pors “negarbingo” 
tame, kad Lietuviu Auditoriją 
nori ta abba ki^<( organizacija 
įsigyti už pigiąpS, negu buvo 
mokėta už jos pastatymą.

Taip pat yra pesąmonė įtari
nėti žmonių sąžiningumą tik 
dėl to, kad draugija, kuri pasi
siūlę atpirkti iš SLA. nuosavy
bę (jeigu jisąį ją įgis) 
įSpprgąnizųotą panašiais pagrin- 
dąįs”? kaip Susivienijimas. Ar
gi tąi WPą organizacija nega
li dąryti jokio biznio su ki(a 
pąpąšią orgąn|zą.cija? Kur čia 
logika? Žpipnės perka nuosavy
bes npp kita kita? bankai perka 
pgp bąnkų, tąi kodėl gi dabąr 
turkių bųt tokipą tranzakcijoš 
ųždrąų^tos (ąrbą “negarbių? 
ges”) tarpe fraternalių organi-

Ponas Gegužis, kuris ryžosi 
“Tėyynėj e” sąkyti pamokslą 
apie “rimtumą” ir “susivaldy
mą”? surado, pagalios, dar ve

UiMkymo kafaa
Chicagoje — paštu*.

> Metama —- -; . ' . ■
Pusei metų-----_______
Trims m6nesiama v___
Dviem mėnesiams TTL.
Vlepam menesiui „4-

Ghicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_________
Sąvąitei _______
Menesiui  ?———_____

Suvienytose Valatljoae, ne Chlcagpj, 
paltai

Metama ---- :-------
Pusei metų «««••«■
Trims menėsiami
Dviem meneaiaipa
Vlepėm mepe^m

Lietuvon kl|nr. užsieniuoae
(Atpiginta) 

Mętama ------ -—
Pusei meti
Trinia menesiams

1 |ięsti palto Moąey 
au užsakymu

Geguži ?

Kaip p. Gegužis <^^yrę”.
Kiekyiepas ppdorus 1 žmogus 

gali suprasti, kad viešai ką 
nors įvardinti, prikišant jam 
“negarbingumą” finansinėse 
tranzakcijose, tai didelė atsa
komybė. Pirma negu padorus 
žmogus drėbs Viešąi į akis kąm 
,nbrs tokį kąltininią? ji^ąi pasi
stengs gerai ištirti faktus, įr 
tik tuomet kaltins, kuomet bus 
tikras, kad faktai kaltinimą pa
remia.

, ‘ Matyt, žino, kaį 
rių žmonių šitaip elgiamasi^ ir 
Gegužis, nes jisai ųžtikrind 
“Tėvynės” skaitytojus, kad ji
sai nepaįsė gandų, kurie buvo 
pąsklęįsti tam tikroje spaudo
je? bet pats dalyką ištyrė. Jisai,

. Uolus krikščionių 
, šulus.

Tikrai lyg ir butų visa tvar
koje, bet visi jauste jautė; mo
kinių tėvai skundės, kad vis 
dėlto kapelionai "nesiliauja at
eitininkus slaptai organizavę. O 
akylesni kapelionai tylomis nu
siskųsdavo, kad jų padėtis tik
rai bloga. Pasaulinė valdžia 
draudžia ateitininkus organi- 
'zuoti, o bąžnyčią, kuriai jie 
prikląųso ių kurios jie mokyk
loms kapelionais yra rekomen- 
dųpjąmi netiesioginiai tai pa
taria daryti. Vienas tokių pa-
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Tomorrow afternoon sevęral 
hundreds, thousąnds, we hope, 
of our Lithuanians friends, 
good and? true, will troop <lown 
to the Chicago Sokol Hali to 
witness the spectacle of the 
age.

While “Pirmyn” and the lo- 
yal vocalists bioom forth with 
rousihg melodies and heart 
wringing ącenes of Cavalleria 
Rusticana, there shall be a few 
that will occupy themąelves 

thoughts

the ‘ka- 
are well

with very prozaic 
such as these: ' /

“I wonder vvhether 
pusty and kelbasy’
done. Will we have enough?”

“Gosh, I hope the baker 
isn’t late with the bread.”

“Hfey, didn’t I tell you to 
keep that kitehen door elosed. 
The whole darned show is 
gonna smėli likę ithe deuce.”

In another department:
“That big man, he takes a 

reserved seat and when I says, 
you gotta have reserved ticket, 
ho says, ‘Eik, vaikše šalin, aš 
tikėtą ■ turiu ir sėsiu kur tik 
noriu! Charlie, you go talk to 
him, you’re bigger.” -

We movė once again.
“Worry...

golly I hope we
įtop...”

“Say, Milda, 
to the Internal
partment? Hope we don’t’havta 
pay tax...”

“Say, got any tiekets, weTe 
running short?

“Who got tiekets? Who got 
tiekets, we’re tunning short! 
Running short, oh dear, oh 
dear, oh, dear...”

worry... worry..
come out on

did you write
Revenue De-

What.will be geing on in the 
ęonductor’s mind for the few 
hours, climaxing months oi 
hard work and drilling, none 
būt Mr. Stephenš wiIT kndw.! 
We’d just drop on the spot 
were we offered to shouder his 
responsibilities.

There was a chorus to drill; 
an orchestra to be whipped in- 
to shape; five soloists to direct 
and inould into cooperating 
unit; months of rehearsal with 
the three groups individually; 
weeks of coaching, explaining, 
directing the whole bunch 
thrown together; there were 
sceneries to procure, costumes 
to order, make-up and other 
stage paraphernalia to get, as- 
sortcd other vvorries, to under-

supposed to be 
this department. 

būt we

tfye strain of the heavy 
M r. Stephens had the 
to tacle and master the 
Even more. He kąew

We’re not 
serious i n 

ĄVe’re to entertain, 
hope our reader will bear wjth
us a moinent longer whįle we 
mention that a tremendous 
amount of energy, and strenght 
of charactcr was necessarry to 
bring the job to a successful 
completion and not to faltcr 
under 
load. 
spunk 
task.
ho\y to handle people. He firęd 
wifji/ pnthusiąsm the -chorus 
apd the orchestra, rpembęrs, — 
all vojunteers apd ampteųr, 
injnd you, with their own scho- 
lastic and daily-bread vvorrięss, 
to stiek thru the job Joyally and 
give theįr best.

They say, greatness is know- 
Įedg.e of handling people. /g i 

XXX
The Big Day is tomorrow.
Tipe Spkol Hali is Ipcątęd at 

2348 South Kedįie. 
. - * • * f-'

The soloists are Mrs. Ste- 
phens, Ona Škever, Aldona 
Grigonis, John Romanas, Louis 
Tenzis.

The time 4:1,5 shąrp.
\ The fee $1.00 and 75c. -

“...Worry, worry, worry... 
WiH we hąve tots qf people?...”

Sjnce we have heaps of 
•things to worry abopt, prąy, do 
not let uą worry about you.

Be there...
•/ Thę Sihnt pąrtąer.

teąjąi of Tilden Tęęh, Beter 
ĘaręĮy, cąptąin of įhe swįn}m- 
ing teąm. Bęąųtifųi music by 
Jan Gąrbęr ąpd wonderfųl 
dapcing pąrtper. LeąyQ the TH- 
ąnpn wellxplęased. Ąffęr ą, bj(;e 
to eat and dseorting the lady 
homę, finąlly put oųt the lights 
and stąrt Wsawing wood” — 
z?zzzz. Baither late — 5 A. M- 
hųt Okay — no schuol in the

AROUND T0WN
with

J. J. ZŲĘAS

moVning. :
SIGMA EPSILpN THETA 

CAĘD AND BUNCO PARTY
— Ą grand sucęess 
peopįę prę^ent — all haying a 
grąnd tįpie and chewįng gųm 
(grątis). Mąny people ręęeivęd 
prizes, būt as thęir y^ere so 
many I. couldn’t get the nąmęs 
of the winnęrs. At 10 P. M. the 
cards were giyen up and the 
people limbęred up by dancing. 
As the cloęk gtruck t\yęlve — 
•the party broke up and I left
— again well pleased. Arrived 
home early -— I was1 “staging”
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AROUND
AND AROUND

Here we

LITHUANIAN’ OLYMPIC 
DANCE. SOUTHMOOR HO- 
TEL. Grand succęss. Receivęd 
a pĮeasent sųrprįsę ąs we ar- 

some beautiful 
’syąs ąonp other

Greetings, dęar reader!
My i topię is

T0WN
T0WN WE WENT. 
go:

Trianon — Tilden Tech’s 
prom. A very largo crowd 
there and a pleasent crowd toų. 
Many promįnent Lithuanian 
athletes, includipg Ed. Brazau
skas, captąin of the footbajl

rived. Heard 
musįc ąnd it 
than our okl friępd George 
Stephcną with
and a good one. Iiitroduęed the 
lądy-friend to the veąt of the 
Olympic te am, ą grand bunch 
of fellows and spent the even- 
ing dąnęing and having- a soci- 
able drink now ąnd then. Parti-

a new band -

cipate$ in the GBĄND tyjĄĘCĘ
— and having found rąy pąrt- 
nėr we left a grand affair. And 
were not going hppią ejthęr.,

W.S
SŲRPĘĮSE PARTY.
jy ąrrąngęd by hęr IK 
Aldoną Semon. Ąęriyed ip fep 
fpr Įupčh. Geę t— ypy shdųld 
hąve ąęęp thįą įpy ‘‘Jfąlcę” Ją- 
ęąh put ąwąy <the fpod. į dop’t 
blaipę hiip ą bit. gęmpn 
i'ęąįly prepared ą ^ppderfąl 
ipeąL PĮąyed ą ' fpw pąrįpr 
gąiąes — Į fhpųght; I go
ing tp be ą nudist įn bne of the 
gąmes. Wow — ffaąlĮy cąųght 
on to the gąme. ĄĮy epipąrra§^- 
ing moment. At 7 Ą. . M. we 
finąlįy decided yve hą4 
ąnį stąrted fpr •

I receiyed.a “joy” rįdp
<my friend. ffJąkę” loąt ą few 
poųpd& becą.use pf ppr wip- 
somę driyer. Ah — yes -r- ąnį 
^gąin I sąy ą grąpd ęyęp- 
ing.1 ■

How abpųt ttyjs end:?
WeĮl I. hąve beęp <tąjyąg iį 

■ W 39 i pąh hąve pjęnty pf 
energy fpF Opera tpjnp^ 
rpxy. Opp^ą ? Why — Cą- 
vąllerią Ęustieąnną —- ^iyep 
by Pirmyn ąt the
2343 South Kedzie Avenue. And 
Į am going to be th6re on time
— 4:1$. And y pu ean bet 
your bopts” I am gpįng tp leąyę 
that Opera saying — “Gep
I hąd a grand time”. Sp-long. 
SEE YOU ALL TOMORRQW.

EUROPOS MONARCHIZMO LIEKANOS

Westminster Abbey

i| King Caro! Rr '

LON.DON. — Karąliąus Jurgio V laidotuvių proga, Londonan
Jie yra: Bęlgijos karalius Leopoldas; Norvegijos — Haąkonas; Danijos — Kristinas; Rurųanįjos
— Ęąrolis ir Bulgarijos — Boris. Karalius, be to, turi Grąikiją, Italija ir Švediją.

j King Christian

suvažiavo visi Europps karaliai.

NAUJAS CHEVROLET DEL 1936 METU

' H
* ’ •. s i •
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PO f
.1 B'I l’

to’ vieninteliu
Pilnai aibaistos

karas parduoda-
Inas už tokią

žemą kainą!9-
Kainos daug mažesnes kaip kitur 

9x12 Karpetai po...........$1 fl■ V"**** virš.
Innersprings matracai po ir

’ virš,
Medinės Lovos po.........|Sj
2 šmotų Parlor Setai po

Čionai jus gausite viską kas ttktftt yfft 
kalingą namąjns,

Lengvais Išmokėjimais.

NApJĮ pĄTOBULLVI £ 
HYDRAULIC STABDŽIAI

saugesni ir švelnesni kada pčįrs 
išplėtoti.

V

■4rv ■■
i w

Ąkordioną groti 
lengva išsimokinti.

- diniai akordionai

*21.50
Lekcijos dykai.

Prą
Kad girdeli programą iš' 
Lietuvos ir Euro p o s 
taipgi kilus Amerikos 
programos:— reikalingas 
geras radių. z *
Jus galite savo segą rąr 
dio pamainyti ant papjo

TVIRTAS vieno, šmptp 
PLIENINIS TURRET 

VIRŠUS
tai grožio karūna—saugumo tvirtovė

Djtfeljp saizp akordio- 
tiąį po $99.50 iki $500.00

6 tūbų rftdįos po

*19,50

F. Budrik, Ine.
3417 S, ĘALSTED STREET

Tel. Boulevard 4705
wm.i-.fMu .... - 1 - - . -7 - _ _ -................ .. - -

RADIO programas: Lietuvių muzika, Makalai, Geri dainininkai ir 
didele Bud riko radio p^kpstya—duodamus Nędėliomis ųuo .5 iki 6 

vai. pp piefų.

AUGšTP SPAUDIMO 
VAUyE-pi-BĮEĄD ĮfJŽINAS

duodantys, gfffsnį upil^mą su 
mažiftft gfįzo it ąlypps.

. ' t .
. ' ! '■

PATOBULINTAS KNEEr
ACTION VĖIKl^ĄjS*
švelnesnis, saugesnis iš visų

Vienintelis
..4' *i

c MASTER DE LUXE SPORT SEDAN
** 1 tfS •

PAGALVOKIT apie visas geras ypatybes, ku
rias jus gaunate naujaiųe Chevrolet, ir kurių 
negauname niekur kitur už kainą, kurią' užmoka

te už Cheyrglpt. Jums tpdel nesunku bus supras
ti kpdčj žmones vadiną šį karą vieninteliu pilnai ' 
užbaigiu žęip,as^aipo,s> karu.

Tai vienintęįis žeinos-kaĮnos karas su naujais 
ištobulintais hgęlraųlic stabdžiais, kurie daugeliui 
yra taip svarbus saugesniam važiavimui—

Vienintelis žemos-kaįnos karas su patobulintu 
Kneė-Ąęlian veikimui kuris duoda junis aukš- 
čiausį komfortą ir saugumą — .

YięnįnteĮis žemps-kąinos karas su Tvirtu Plie
niniu vieno-šmoto Turret Viršų, Tikra Fisher No- 
Drgft yentiliaeija, Aukšto Apgudinto yalve-in- 
Hegd Inžinu įr Shockprpof Vairavimu*—viskas 
tas yra labai svarbu, idant važiavimas butų kuo- 
tobuliausiąę.

.• Sveikas protas sako, Pirk naują 1936 CheyroĮet 
vįėiiįnteįį pilpai užbaigtą žeinos^gihos karą. 
CHEVROLET MOTOR COMPANY, DĘTROIT, MĮCH.

TIKRA FĮSHER NO DRAFT 
VENTILIACIJA

NAUJOSĘ TURRET VIRŠUM 
BOpiĘS

gęąžesai if patogesni bodies kadą 
npts pirmiau buvę žemos-kainos-kare

' ■ • • * **'1* ■ H, 'A » . "■ *" t * .*L|

SHOCKPROOF
VAIRĄ VIMĄS*

padaro vairavimą saugesniu ir leng
vesniu negu pirmiau.

NAUJAS PINIGUS TAUPJNANTIS
G. M. A. C. IŠMOKĖJIMO PLANAS

Palyginkit Žemąs Chevrplet pristatymo 
kuinas ir mažas mėnesines mokestis.

VISOS ŠIOS YPATYBĖS Už 
CHEVROLET ŽEMAS-KAINAS

C f /R V7RJ. Listo kaina 
T Jį M Naujo Standard Coupe 

Flint, Michigam Su 
v bamperiais, a t s k iru

tairu ir spyna, Hito kaina yra $20 
daugiau. * Knee-Action Master Mode
liai tikfai $20 brangiau. Kainof pa
žymėtos šiame skelbime yra sulig lu
to Flint, Mich. ir gali būt pamainy
tos be jokio pranešimo.

General Motors Vertybe.

užbaigtas žemas-kain^s karas
TAI UŽBAIGTAS KARAS
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6 NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, vasario 8, 193(3

Marksistas

Dainuoja Operoje

2406 South Austih Boulevard

FOR CLERKPara Bellum
(Balsuokit už Viena)

PASTABOS 1442 South 58th Avehue

-

5028

GARDUS
ismarcfc ALUS

FOR TRUSTEE

GRANO ŪPEN1NG 2909 South 49th Avenue

FOR DIRECTORS OF THE LIBRARY BOARD

(Balsuokit už Du)

Mike Dzimidas 2311 South 61st Court

1400 South 59th Avenue

4138, Archer Avenue
Phone Lafayette 0401

PIRMYN

STEPONAVIČIUS DIRIGENTAS

ŠOKIAI, STEPHENS REVELERS ORKESTRĄPRADŽIA PUNKTUALIŠKAI 4:15 P. M

ii®*;

FOR PRESIDENT 
(Balsuokit už Viena)

apie 
gin- 
turi

Tuo atveju 
jokios bai- 
bile religi-

2950 
kasie- 
Jonas 

2841 
gydy- 
Phone 
teisių

kviečia visus į Grand Operą 
Pirmą kartą Chicagoje

Chicagos Draugijų 
Klipbų .Valdybos' 

1936 metams

pirm, 
rašt.;

Ted. 
Josephine 

Justinas 
Anna Aleliu- 
lijar. lankyt.; 

marš.; Frank 
4046 So,

Artimiausioje ateityje t L* 
būti pastatyta 7000 klm. pi m 
tų išimtinai automobiliams pri
taikintų. šiam reikalui paskir 
ta trys su puse milijardo mar-

F. Kasparas, fin. rašt..
J. Rachunas — - • • ~ • z 

rašt., 4427 So 
Jozapavičia, 
33rd Place;

kad ir mano “Nteujie- 
si.’čeiktos žinios apie vo- 
ginklavimąsi buvo ne iš 
paimtos.
pačia proga noriu pa 
kad Lietuvos pasieny- 
vokiečiai tris kartus 
traukiniais po keletas

važinėtis? Nieko 
Darbininkai tik pa- 
ai/tomobilius,, o jais 
visokie komisarai.

Charles Sten 
Razminas, 

__ L-j, fin. 
Anna Aleliunas, kontr. rašt, 
C " ’ ’__________________________ X. - I
Yuškenas

FOR COLLECTOR 
(Balsuokit už Vieną) 

JERRY J. VITERNA 
1831 South 49th Court

VISUOMET REIKALAUKIT IR 
GERKIT BISMARCK ALŲ

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Vėldyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm.

‘ “Laisvė” No. 19 rašo: “Bar. 
donojoj Aikštėj atidaroma nau

Anelė Steponavičiene, žymi Chicagos Lietuvių dainininkė, 
kuri dainuos svarbiausių, Santuzzos rolę operoje, “Cavalleria 
Rusticana”. Veikalą stalo “Pirmyn” "choras, Chicagos Sokolų 
svetainėje, 2343 Soi.’Ji Kedzie avenue.

P-a Steponavičienė yra žmona K. Steponavičiaus, choro ve
dėjo, kuris priruošė veikalą scenai. . >

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 19,36 metams 
cel, pirm 
pag.; Wpiter Zlabes, 
Seletskis, kasos glob. 
YuŠkenas, kas. , glob 
Yuškenas, kasierius; 
nas, Jos Razmunas, 
Stanley Bukauskas, 
Opulskas/ * nut. rašt, 
Artesian Avė., Chicago

Narkis, sekretorius, 4353 So. Tai 
man Aye.
3534 So. Lowe Avė 
kasierius, 3137 So. Halsted St. 
Grigonis, kontr.
Francisco Avė.; 
kasos glob.; 837 W 
A. Wilkis, maršalka. 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas. 
4353 So.'Talman Avė.; Dr. J. P, 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 So.
Halsted St.; r6z. Tel. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687.
Draugystės susirinkimai ivyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno me
nesio Chicagos Lietuvių Auditorium 
3133 So. Halsted St., 12 vai; dieną.

Dainuos “Santuzzos” Rolę Cavalleria 
Rusticana”

Skubiai ruošiama laivynas. 
Ir Tuchačevskis baigdamas sa
vo kalbą pasisakė, kad kam 
reikalams SSSP. leidžiamos lė
šos turi būti sudvigubintos. 
Girdi, vokiečių ginklavimos 
akivaizdoje skiriamas karo rei
kalams lėšas didina prancūzai^, 
anglai...

Tik to ir betruko! Leninas 
pasidarė tikras bolševikų šven
tasis. Nors jis Ir miręs, bet 
jam vis dėlto reikia palociatis 
iš 20 kambarių. Tuo tarpu pa
tys bolševikų laikraščiai pripa
žįsta tą -faktą, kad Maskvoje 
yra didžiausias susigrūdimas 
ir darbininkai gyvena kaip siL 
kės bačkoje.. Bet tegul darbi 
ninkai pakenčiu, nes. jie ^tikrai 
užsitarnaus bolševikiško dan
gaus karalystes.

Dar Apie Vokiečhj 
Militarizmą

Aldona Grigonis, jauna “Pir 
myn” choro solistė, dalyvau 
janti operoj a “Cavalleria Rus 
tieana”, kurią Sokolų svetainėj 
>2343 §•: Kedzie avenue, ryt sta 
to “Pirmyn” choras.

CICERO LIETUVIAI!
DĖL SAVO NAUDOS 

Nominuoki! šiuos Kandidatus i 
MIESTO VALDYBĄ

Balsuokit už Demokratus
Primary Rinkimuose, Antradienį, Vasario 11, 1936 

Polis Atidaryti nuo 6 vai. ryte iki 5 vai. vakare.

vai. žinoma, ir mergaitė Mam- 
lakat Nachangova taip pat pa
prašė iš Stalino jo paveikslo. 
Ir gavo. Taip pat su užrašu. 
Spausdama prie krutinės, jį iš
sinešė ir nuveš toli nuo Mask> 
vos į Kišlaką”. . ’

Taip gali garbinti tik reli 
Igiški žmonės; Kristaus ar ko
kio kito šventojo atvaizdą da- 

jvątkos paprastai spaudžia prie 
1 krutinės ir meldžiasi. Lyginai 
taip pat ’ elgiamasi su Stalino 
paveiksiu’. Bolševikams būtinai 
reikia>ant Stalino paveikslų pa
žymėti, kiek komunistiškos <la- 

1 valkos gaus atlaidų garbinda- 
!mi tuos' paveikslus.
bolševikai galės be 
mės konkuruoti su 

| jos davatkorpis.

FOR ASSESSOR 
(Balsuokit už Vienb) 

HENRY R. SCHWARZEL 
1217 South 49th Court

TEISYBĖS. MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: , P 
Kiltis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė.; J. Racevičia, vice 
‘pirm., 3326 So. Union Avė.; S.

“Laisvė” sausio 3 d. “susi
pratusiam” proletariatui prane
ša, kad esą Sovietų Sąjungoje 
1935 m. kiekvieną mėnesį bu
vę pagaminta po 1,700 pasa- 
žierinių automobilių.

Galimas daiktas, jog tas 
skaičius yra teisingas. Tačiau 
kas čia tokio nepaprasto? Juk 
Amerikoje per vieną .savaitę 
daugiau automobilių pagami
nama. Pagaliau, ar Rusijos dar
bininkai turi galimunjo tais au
tomobiliais 
panašaus! 
daro tuos 
važinėjasi

Jau aš keliuose savo laiš
kuose esu daug pasakęs apie 
vokiečių ginklavimąsi. Bęt gal 
kai kate galėjo pamanyti, kad 
aš esu čia labai šališkas arba 
iš viso dėl mano suteiktų ži
nių galėjo paabejoti. Kad taip 
blogai aš nebūčiau suprastas, 
čia tyčia paduosiu keletą iš M. 
N. Tuchačevskio kalbos, pasa
kytos Maskvoje GIKO posėdy
je, ištraukas. M. N. Tuchačev
skis' yra SSSR krašto apsau
gos liaudies komisaro pavaduo
tojas. Vyras neprastos erudi
cijos ir negali kilti abejonių 
dėl jo pasakytos kalbos teisin
gumo. SSSR turi svetimose 
valstybėse nemaža sėklių, 
rie tikslias žinias surenka 
jų observuojamų kraštų 
klų pajėgas. Be to, SSSR 
nemaža ir simpatijų visų 
štų darbininkų tarpe, tai čia 
tokių sėklių darbas dar pasi
daro lengvesnis ir gali visai 
tikrų žinių gauti, štai ką* tas 
M. N. Tuchačevskis yra pasa
kęs apie vokiečių ginklavimo
si. Vokietija yra virtusi karo 
tvirtove. Aviacijos reikalams 
dirba 50 dirbtuvių. Esą dar 
dirbtuvių, kurios atskiras da
lis aeroplanams gamina. „Vo
kiečiai dabar kas mėnesis pa
sigamina po tris šimtus armv- 
tų. Taip pat kas mėnesis pa
sidaro po du šimtu tankų. Jau 
vokiečiai turi dvylikaf korpusų 
ir 36 divizijas. Vokiečių atei
ties tikslas visai netikėtai ptfl- 
ti priešą, šitokiam manievrui 
reikalinga tuoj, greitai ir di
deliam kiekyje permesti armi
ją. šitam vokiečiai ruošiasi at
sidėję ir jau dabar tos rųšies 
daro manievrus. štai praeitų 
metų rugsėjo 9 d. į nacional
socialistų neva suvažiavimą Niu- 
renge buvo iš karto suvežta 
850 tūkstančių žmonių. Spalių 
mėn. 6 d. į Biukebergą iš kar
to Tbuvo atgabenta trys šim
tai tūkstančių žmonių, kurie 
čia atvyko 160 traukinių. Tai 
yra vis ne kas kita kaip mė
ginimai patikrinti, kiek jau 
yra pasiruošę tokiam darbirt 
traukiniai.

Tat dabar gal kaip kam pa
aiškės, 
noms” 
kiečių 
piršto 

šita
.^sakyti, 
je -jau 
mėgino 
šimtų tūkstančių žmonių per
mesti. štai pereitais metais 
birželio mėn. neva vienai die
nai padarė buk tai pasaulio

Kviečia Savininkai
Petras ir Marijona Powers

3015 West 38th Place <

jas Lenino revoliucinis muzia 
jus šu 20 kambarių. 'Juose bu; 
sudėta įvairus 
ryšio su jo gyvenimu ir veik
la. Viename specialiame muzie
jaus kambaryje bus laikoma 
Lenino kalbų rekordai, kur per 
fonografą lankytojai galės gir- 

I dėti jo balsą. Tame kambary
je taip pat. bus rodoma j veda
mieji paveikslai iš Lenino gy 
venimo”.

— pirm, pag.; A. 
nut. rašt., 1814 

Tel. Humboldt

pas., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice kudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Lohg Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Heien Chaputė. kontr. rašt.. 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas. kasos globėjas, 
W. 38th St.; Mary Wamis, 
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; 
KondroŠka, korespondentas.
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis 
tojas, 4157 Archer Avė., 
Virginia 0036; John žuris, 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė.
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

vieną mėnesi kas pirmą sekmadieni 
12 vai. diena, Hollywood' svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

FOR SUPERVISOfc 
H (Balsuokit* uŽk Vieną) 
TON F. MACIEJEWSKI 
West 31st Place

vokiečių suvažiavimą, į kurį 
privežta keletas dešimčių tūk
stančių vokiečių/Be to, čia se
niau butą vokiečių jaunimo su
važiavimo ir nacionalsocialistų 
smogiamos dalys ir čia buvo 
sušai/ktos. Laiks nuo laiko čia 
daromos arklių lenktynės, tai 
ir vis ne kas kita, kaip mas- 
kiruoti manievrai. .

Vokiečiai dabar turi 21,105 
gelžkeliams 'garvežių, iš kurių 
žymi dalis dabar nėra varto
jama, bet jie paruošti karo 
reikalams stovi ir laukia savo 

, f

paskirties. Tie garvežiai1 dir
bami 9 dirbtuvėse, kurios sa 
vo produkciją dabar iki 40% 
yra sumažinusios, nes, kaip sa 
kiau, vokiečiai turi pakanka
mai garvežių. Viso vokiečių 
gelžkelius aptarnauj.a 665,000 
darbininkų. Jų tarpe įvesta vi
sai kariška drausmė. Jei no
rit, tai savos rųšies gelžkelie- 
čių karo armija. M. N. Tu
chačevskio kalba tilpo bpveik 
visų Europos valstybių didės-, 
nhtose dienraščiuose; spėju, ji 
buvo žinoma ir pas jus Ame
rikoje; taigi man nėra reika
lo jos visos kartoti, čia sumi
nėjau tik . tas tos kalbos vie
tas, kurios patvirtina, mano 
straipsnius apie vokiečių gink
lavimąsi “Naujienose” rašy-

POWER S INN
— ivyksta —

Vasario 8 ir 9,1936
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus į musų Naujos 
Alinės atidarymą, nes iš bučernės ir grosernės perėjome 
į taverno biznį. Bus skanus užkandžiai veltui. Gros gera 
muzika, visi linksminsimės per dvi dienas.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metų val
dyba: "A. Walskis — pirm., 3344 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius 
LungeviČiUs — 
Wabansia Avė , 
3245; Stanley Buneckis — fin.

’ rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai ivyksta kas mėnesi

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancpch St., 8 vai. vakare. 
..... ...

Nominuokit šiuos Kandidatus dėl Sutarimo ir Progreso

į *■!•••/

Bet garbinamas yra ne vien 
tik Leninas. Tuo atžvilgiu Sta-1 

dalykai, turėję linas jį, matyti, pralėnkia. štai 
kokį “pokloną”. atidavė Stali-i 
nui “Kominterno” kolchoznin-1 
kai: “Pasitarimas jo daly-, 
viams”, rašo ‘Pravda’, “buvo 
didelė šventė; jie išsinešė iš 
Kremliaus salės i cĮįdelį džiaug
smą, kad pasimato si? Stalinu. 
O Ene Geldijeva/išsinešė dar 

’ 1 « 

ir mylimiausio ir gerbiamiau- 
sio žmogaus fotpu atvaizdą su 
užrašu: Draugei j-Ene G,eldi j c-

SOKOL SVETAINĖJE,
2343 SOUTH KEDZIE AVĖ.

X u"1 --MLjr 11
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NAUJIENOS; Chicag^ UIšeštadienis, vasario S, 1936 " *
Solo. Artistas Jutotas Kudirka

Draugijai Žinios
HHUMHHBHBD9H3BB9BHHHHHSHBHMHBffiMHMHHBHESSHBHHDHBZSHiK]

Solistas

RADIO Valgykla Naujoj Vietoj
Per ilgus

Gudrybė neišėjo taip gudriai

■ Musų

už darbuotę

PARENGIMAI
T

Gerkit ir Reikalaukit

RHEUMAT1SM

NATHAN 
KANTER

Vaikučiai,patys išpildė 
programą ,

“Naujienų” 
f

........ ... -J 
lės. Pamokos įvyksta kas šeš
tadienį 2 vai. pp. P. Bardausko 
svet., 4558 S. Talman Avė.

—A.. Wsšikaitienė»

kad pp. Powers ' yra seniausi 
“Naujienų”- skaitytojai, skaito 

’jas nuo pat pirmo numerio.
•—Senas Petras.

Rytoj, Nedėldienį, 11-tą va-, 
landą prieš piet, eina reguliari? 
Nedėldienio Lietuvių radio pro
gramas, kurį nuolatiniai lei
džia Progress Fųrnitųre Com-
pany Krautuvė, 3224 South vietoj.—Alex Ambros.

GRANO OPENING Žįst ST. TAVERN
Įvyksta Vasario 8 ir 9 dd., 1936 m.

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus į musų Naujos Alinės Ati
darymą. Bus veltui skanus užkandžiai; grės gera muzika, bnksmin- 
simės visi per dvi dienas, šeštadienį ir Sekmadienį.
> KVIEČIA WM ZIECK, SAVININKAS.

2113 So. Halsted Street

SUSIRINKIMAI
i » , ■ ' ■ ' į: '• ' • ' . 1 . M • K

Gros gera muzika ir bus už
kanda veltui

BRIGHTON PARK.— šian
dien yra naujos aludės Po-

Mergaites šoko “tap dance”

r.

Šaunus Brighton Parko !>rie šios Jaunuolių Draugijė-
Moterą Kliubo Pa

rengimas

• BRIGHTON • BARK.—Sekma
dienį, vasario 2 dieną, Bardaus- 
ko svetainėje įvyko Moterų KliU- 
bo metinis parengimas su dai
nų ir šokių programa. P-lė? 
Stella Štankiutė, Zofija Puniš- 
kiutė ir Eugenija Miščikaičiutė 

^dainayo trio; o joms pianu pri
tarė p-ia P. A. Zabukienė. Be 
to, penkios Brighton parko jau-

■ nuolių draugijėlės mergaitės 
pašoko “tap dance” ir sudaina-% 
•vo keletą dainelių.

Įteikė p. Zabukieriei bUkietą

Iiį < P-nia P. M. Budrienė pasa- 
|Jdusi prakalbą,’4 -įteikė* Moterų* 
^Kliubo vardu pirm. A. Zabu- 
kienei dovaną—rožių bukietą už 

; Jos drirBučtę. ’ P-a; Zdbukienč 
Hš savo r puses pasižadėjo dar 
j daugiau? darbuotis, kad kliubas 
;įusilauktų bent šimto narių 
• skaičiaus. *
'>K šis parengimas, reikia pašte- 
I bėti, nebuvo - rengiamas pelno 
? tikslu4. Užkanda ir gėrimai bu- 
iyo duodami veltui, o, taip pat, 
< ir įėjimo mokesčio nebuvo. Sve
čių buvo labai daug. Visi links- 
f ininosi net ligi antrai valandai <
į ryto. —A. M-nė.

lĮdortiuš Brighton Par 
ko

[Turėjo du vyru, da 
bar neteko nei 

vieno

-
Jaunuolių Draugi
jėlės Vakarėlis

dviejų vyrų gal nebeliks nei ‘Cavalleria Rusticana” IeiįU- 
vie’ną ir “mamai” priseis vie-, 
nai užbaigti savo jau nebe jau
nas dienas. Kiek aš supran
tu, tai “riiama” norėjo pasi
elgti gudriai—išeiti, pagyven
ti su jairiiu vyrų, o nuo senojo 
'riefeškoti perskyrų. Kad, jei. 
•jaunas nepatiks, tai vėl grįžti 
pas senąjį. Bet, dabar, kažin 
kaip išeis, jeigu senasis ir to
liau atsisakys prisiimti. 

! —Raulas.

T0WN OF LAKE 
“oleikoje” pasitaiko gana keis
tų dalykų. Paimkime, kad ir šį 
įvykį, čia gyvena viena pa
vyzdinga lietuviška šeimyna. 
Pas juos apsigyveno rusas bur- 
dingierius ir gana ilgai gyve
na, rodos, penkis ar šešis me
tus. Viskas btfvo gerai, šeir 
mininkas nieko nenužiurėjo. 
Tik vieną vakarą parėjęs iš 
darbo, neranda vakarienės iš
virtos, nei šeimipinkės namie. 
Tuoj jam dingtelėjo į galvą, 
kad" kas nors negerai. Pra
dėjo žiūrinėti aplinkui. Randa 
raščiuką, kuriame sakoma. “Lik 
sveikas. Aš išsimufuoju, su bur- 
dingieriu”. Kągi vyras turi da
ryti—pasilieka gyventi vienas. 

■»

“Mamą” nori grįžti
Bet “mamaj” .- neilgai teko 

džiaugtis su jaunu4 burdingie’- 
rium, rodos, kad ji išgyveno du 
metus, o vėliau pradėjo bartis 
ir peštis. Dabar “mama” no
rėtų grįžti prie senojo vyrd, 
bet tasis nepriima. -Ji grūmoja 
kreiptis į teismą ir-su ; teismo 
pagalba sugrįžti pas senąjį vy
rą. ’ Bet nežinia ką čia teismas 
tokiame atsitikime gailės pasa
kyti. Kaip man išrodo, tai iš

Visas Towii of Lake 
į “Naujieną” Kon

certą v
T0WN OF LAKE.— Pagal 

pranešimus “Nautjięriose”, ma
tyti, kad iš visų kolonijų, visi 
rengiasi į didįjį 
koncertą.

Kodel-gi musų kolonija turė
tų pasilikti Užmiršta. Ir mes 
rengiamės į “Naujienų” koncer
tą ir pribusime visi “in cor 
pore”, kaip darbininkai, taip ir 
biznieriai. Esu “šiur”, kad 
Town of Lake kolonija bus 
atstovaujama šimtu procenttų. 
Visi • rengiamės, kaip maži,taip 
ir dideli.—Raulas.

Powers Inn Grand Ope- 
ning tęsis dvi 
dienas

Turiu prie progos pastebėti,] Suktinis ir Vamzdelis, šokis. 
Orkestras.

Solo, ponia Ona Pieža,- so
prano. « \

Varpelis, valcas. Orkestras. 
Aria iš Rigoletta. Duetas. 
Rudens Polka. Orkestras. 
Liaudies daina. Duetas.
Atsisveikinimo valcas. Or

kestras.

Halsted Street. Rytoj, daly
vauja žymus' dainininkai, dai
nininkės, muzikai ir kalbėto
jai, kurie kas kart sudaro la
bai įdomų ir gražų programą. 
Todėl, nepamirškite užsistatyti 
savo radios.—Rep. xxx.

WCFL 
Laivas Linksmybės

j’ BRIGHTON PARK.—Sausio 
26 dieną, Bardausko svetainėj, 
a vyko Brighton parko Jaunuo
liu Draugijėlės -/vakarėlis ? tė-. 
yaęrisį ' pą^eifytL v; į 7

G Vakarėlis buvo su programa^ 
Icurią pildė patys vaikučiai 
Choras, vadovaujant A. Zabu- 
kienei, padainavo keturias nau
jas daineles, Elvira Zabukiutė 

j padeklamavo, o Edwardas Uk- 
Isas, nors dar mažiukas, bet 
įJankstus, pašoko rusišką šokį; 
į jis mokosi pas p. Andrejevą. 
J jjPianu skandino Šileikiutė.
j; Grupė mergaičių, vadovau
jant gabiai šokių mokytojai p- 
j lei M. MikneviČiutei—Meck, pa- 
: &>ko klasišką šokį. > • 
p Po programos buvo ir bend- 
;jas šokis.
j Nieko nėra pasauly gražesnio 
{ir malonesnio kaip dailė ir, to
dėl, vaikučiai, kurie dar nesimo-

> Lnate jr norėtumėte išmokti 
‘dainų ir šokių, prisirašykite 
st . .

į Visi Geri Draugai Naujieniečiai

FRĄNCIšKŲą S2JEMET .

... Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
sausio 27 dieną. 12:00 valandą 

^•po pi^t 1936 m., sulaukės. 52 
jnętų . * amžiaus, dmęs Telšių 
apskr., Rietavos parap.. Batu-

’'Šių sodoj. ’ t
Ąmerikoj Išgyveno 32 metus.

• ifedliko dideliame ■- nuliūdime 
Ayiiiąa moteri Anna, , sūnų 
J’rkpėišku 26 metų; ir sūnų Ri- 

.Zchard 10 metu, brolį Justipą ir ' 
•‘trfmlnės. — Velionis mirė 
Santa Ana Califomiįoj i p^nkr 

4tą diena po nuvažiavimo
i,'Laidotuvės įvyko .- seredoj, 

saįsid1 29 dieną. ?
Tapo palaidotas Westtnins- 

ter Cemetary, Santa Anna, 
Californijoj.

Nuliude liekame,
''Moterį, sunai, 
brolis ir giminės.

i

BRIDGEPORT.
metus buvus lietuvių užlaikoma 
valgykla, 3456 So. Halsted St., 
vakar persikėlė į naują vietų, 
po vardu Bridegport Lunch 
Room, 3432 So. Halsted St.

Savininkė valgyklos Rūta Ba
ranauskaitė.

Laimingo pasisekimo naujoj

Progress Fumiture 
Programas

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
iš didžiulės WGFL radio stoties 

rnuo 5 iki 6 vaL po pietų gir
dėsite puikų radio programą, 
kurį jums pateiks Jos. F. Sud
riko radio ir rakandų krautu
vės, 3347 ir 3417 S. Halsted

> Auksinių 
Daiktų krautuvė, 3343 S. Hal
sted st. ?

Maršas. Budriko Radio Or 
kestras.

Liaudies Daina. Duetas p-ia 
Oną Pieža ir Justas Kudirka, 

žirgelis, šokis. Orkestrą. 
Klasiškas numeris. Duetas.
Aguonėlė, mazurka. Orkest

ras.

1 Jaunas dainininkas, Loiiis st, taipgi Budriko 
Tenzis, kuris rytoj dainuoja 
“Alfio” rolę operoje “Cavalle- 
ria Rusticana”. Veikalą stato 
“Pirmyn” choras, vadovauja
mas Kazio Steponavičiaus.

JUOZAPAS DISHUS
Persiskyrė jsu' Šiuo pasauliu 

vasario 6 dienu,’ 10:30 valandą 
vakaro 1936 /m., . sulaukęs 43 
metų amžiaus,. gimęs Panevė
žio ap.. Pušaloto par., Skaisgi
rio kaime.

Amerikoj, išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

roli Joną ir jo šeimyną, duk
terį Valeriją, pusbrolius Petrą 
ir Antaną ir iū šeimyną?, pus
seserę Oną Šukienė, pusbrblj My
kolą Binghamtoira, N. Y., o Lie
tuvoj broli Jurgi ir .seserj 
Agotą. ( ‘ •

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus koplyčioj. 2314 W. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks antradieni 
vasario 11 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namu i Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos ■ pamaldos už 
velionio sielą, o( iš ten bus nu
lydėtas i šv.Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo • Dishaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat -nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą Nuliūdę liekame,

Brolis, duktė, pusbroliai,
i pusseserė ir giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

toriai S. D. Lachavfcz ir Sūnūs 
Tel. Canal 2515.

PLACITAS ADOMAITIS
Persiskyrė sux šiuo pasauliu 

vasario 6 diena, 7 valanda vak. 
1936 ( m., sulaukęs 51 metų 
amžiaus. Rimęs Panevėžio ap., 
Ramygalos par., Juškaičių kai
mas.1 , Amerikoj. išgyveųo 30 metų.

1 'Paliki ’ didėliame>;1 ftuli'uditfte ' 
moteri Marijona, du sunu Juo
zapa ir Joną, marčia Cecilę, 
dvi dukteris Paulina Rapsevich 
ir Catherina Vasilenko, 3 po
sūnius Joną, Stanilova ir Bla- 
dislova, dvi podukras Stefani
ja Kilbourg ir Elena, seserį ir 
švoReri, Antanina ir Kazimiera 
Grinius, pusbroli, pussesrę ir 
giminės, p Lietuvoj motina,, 
broli, seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Lituanica AVe.

Laidotuvės ivyks panedėlyj 
vasario 10 diedą, 1:00 , vai. po 
piet • iš koplyčios j- Tautiškas 
kapines.

Visi 'a. a, Placitas Adomaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą Nuliude liekame 

Moteris, sunai, marti, 
dukterys ir giminės.

Patarnaują laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo- 

' nas Yards 1138.

wer’s Inri atidarymo puota, ku
ri tęsis ir rytoj.

Pastebėtiiia, kad pp. Powers, 
buvę per daugelį metų groser- 
nės ir bučerriės savininkai, da
bar savo name, po adresu 3015 
W. 38th PI., atidarė labai šau
nią alvMę. šios puotos laiku 
gros gera muzika, bus gera už
kanda veltui ir, todėl, yra pui- 
gi proga visiems liuoslaikį pra

sergantiems pagelbą garąntuojam arba grąži
nsim pinigus. Yraytikras faktas, kad jus ga
lite gauti greita garantuota pagelba i keletą 
minutų vartodami Salem’B Velvet-Bub nuo 
Rheumatismo, Neuritls, Lumbago, šalčio 
Krutinėjo, sustingusįjį raumenų ar sąnarių. 
Iš visur •'tūkstančiai reportuoja hustebinan- Į 
čjus rezultatus. Gausit visose vaistlnyčiose 
arba prisiųskit 05o stampomis ar money or
derį ir mos jums pasiųsime.

BERDU LABORATORIES,
7028 MERRILL AVE., Dept. S 3,

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKOS DRAUGIJOS IR 
KLIUBAJ, ISITŠM YKITE! 

SUNSET PARK
Lietuvių Pilnai Įren

gtas Piknikams
Daržas

52 akrų aptvertas miškas—didelė 
šokiams salė—geri pianai dėl Or- 
kestros—pilnai įrengtas Refresh- 
ment Stand—Chicago-Jobet bu- 
sas sustoja, -prie vartų—baseball 
laukas. Kąjnos žemos. Atvažiuo

kit paniaiyti. Rezervuokitės
/ iŠ'“ anksto.

V. KUBAITIS
135th and Archer 

Routę 4-A
' Tel.rEEMONT 87-Rl 

LEMONT, ILL.

Metinė Pramoga
Vasario 8 ir 9, 1936
A ‘ ,

Kviečiu visus draugus, pažįstamus 
ir kostumerius atsilankyti i musų 
vienų pietų biznio sukaktuves. 
Bus gera muzika, užkandžiai ir 
ypatingai gerų gėrimų.

LUCKY TAVERN 
3139 So. Halsted St.
Katryna Verketis l

ROZALIJA CĘERNAUSKIENĖ 
po tėvais . Steponaitytė

' X ' ' • t *..

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
vasario 5 diena, 5:00 valandą 

, po pietų 1936 m.,’sulaukus pu
ses amžiaus. Rimus Baužaičių 
kaime, Eržvilko par., Tauragės 
apskr.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Julijona, sunu Lawrenfe^ 
2 broliu Antana ir Izidorių, 
broliene, pusbroli pussesere ir 
daUR, kitu Riminių, o Lietuvoj 
seserį Petronėlę.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj 6217 S, Ashland Avė.

Laidotuves ivyks pirmadieni 
vasario 10 diena, 2:00 vai. po 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines. .

Visi a., a. Rozalijos Chernau- 
skienes Riminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
virna ir atsišvėikinima.

Nuliude liekame, v
Vyras, sūnūs, broliai 
brolienė, pusbrolis, 
pusseserė ir giminės.

I

Patarnauja laidotuvių direk
torius I., J. Zolp, - Telefonas 

* Boulevard 5208.

JUOZAPAS BURBA 
mirė vasario 5 d,,. 1036, 8 

['vąl. ryte, sulaukės pusės am
žiaus. S

Kilo iš Raseinių ap., Jurbar
ko par., Žirniškio kaimo.

Amerikoj išgyveno 45. metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterf Petronėlę, po tėvais 
Budreckaitė, 2 dukteris Juo- 
zapiną Samuiliene t ir žentą 
Aleksą, Petronėle Volland ir 
žentą Pranciškų,, sūnų Anta- 

. ną ir jo žmoną Emmą ir jų 
Šeimyną, 2 brolius Joną ir jo 

: moterį Razaliją ir jų šeimyną, 
• Dominiką ir jo moteri Pau

liną ir i u šeimyną dvi se
seris ' Moniką Bąlčąitienę ir 
Veroniką Lachawičiene ir švo- 
gerius ir švogerką Ma
rijaną Brožienę ir švogeri Izi
dorių, anukus, pusbrolius ir 
pusseseres, ir daug kitų gimi
nių, o Lietuvoj seserį Oną Ur-. 
botien.e ir gimines.

Kūnas pašarvotas 9940 Vin- 
cennes Avė. Tel. CEDarcrėst, 
4388. .

Laidotuvės ivyks pirmadie
ni vasario 10 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio, par, bažnyčią, kurioje 
ivyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamųs-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliude

Moteris, dukterys, sūnūs, 
broliai, seserys, žentai, 
marti, Švogėriaj, 
brolienes ir gimines.

Laidotuvių direktoriai La- 
chawicz ir Sunai. Tel. CANal 
2515.

-ašalpa ligoje, pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kulturiškąip reika- ntc vrnvbn jinaiviTnin+i, , •
Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos’ narių negali būt 

’• v; ’ ’ eikla Pašalpos Ligoję, Pomirtinės ir 
Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai. 

Čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 extra. D a b, a r. eina 
Draugijos Jubiliejjįiiis konkursas, nariais priimami nuo 15’ ikį 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas - pagaį amžių. Konkursas baigsis balandžio (April)
ŪV U., lianai ųauai, fiauo bin.iwcj, ujami 4. i.tivijuv.jvo **
vąnų Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus

trys tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

Trys tūkstančiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žino, kąd jiems 
pašalpa ligoje, pomirt ‘ 
laiš verta apsirūpinti.

I— -' * “ 1 —' ‘

\ klaidingi. Jįe žino, kad jiems r< 
Kultūros P
—“cash” $200,‘paMclbjimo reikalanjs dar $50 extra. Dabar, eina 
Draugijos Jubibejjįiiis konkursas, nariais priimami nuo 15' ikį 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės, duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
'$1.25, įstojimas-pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d., nariai įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į Inicijacijos ir Do- 
vąnų Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužės (May) 3 Ashland Boulevard1 Auditorium. įsirašyti gali
ma per DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisai atidaras panedėliais ir ketvergais visą dieną—nuo 9 v. 
ryto iki 8:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet

Lauksime Jūsų atvykimo. ,
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 

\ ' 1739 South Halsted Street (2-ros lubos)

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviikoi 

Degtini!

Mutual Liuuor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

RYTOJ
SLA 55 Kuopos — mėnesinis susirinkimas, Bimbos svetainėje, 

635 West 119th street, 2 vai, pp. J. Tamašauskas, rašt.
Draugystė Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių, reguliaris 

susirinkimas parapijos svetainėje^ 1 vai. pp. Naujų na
rių įstojimas veltui. Kor. S. S.

Teisybes Mylėtojų Draugystės — mėnesinis susirinkimas Lie
tuvių Auditorijoje,. 3133 S. Halsted St., 12 vai. dieną.' 
Bus svarbių reikalų. Nepamirškite apsimokėti duokles, ir 
grąžinti neparduotus tikietus arba pinigus nuo vakarie
nes. St. Narkis, sekr.

Joniškiečių L. Kliubo — mėnesinis susirinkimas J. Juškos svet, 
2417 W. 43rd g-vė, 2 vai. po pięt1. Prašome visus atsi
lankyti. Pirm. J. Giasparaitis. 5
(Atsiprašome Jaunų Lietuių Amerikoje Tautiško Kliubo, 
kurio pranešimas vakar netilpo per klaidą.)

Vasario 8—Optimistų Kliubo metinis parengimas Liet. Liuosy-
* bes svetainėje. Tai jaunuolių grupės, kuri visuomet su- 

ų gebą sutraukti daug žmoių^. . . .. ..... .■... .
VASARIO 8, 8 P. M; “Tappa Kegs” LYS basket bąli team. šo- 

kis “Sacred HearV’ salėje, 19 ir Peoria gatvės. >Gros pa
sižymėjus Jimmy Millard 11 šmotų orkestrą, dainuos ir 
“Blues” dainininkė. Įžanga 35c., prie durų4-45c..

I VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operą “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue. Pradžia 4:15 p. p. Įžanga $1.00 rezervuotos vie
tos, kitos 75c. Iš anksto—65c. Po Veikalo, šokiai. .

VASARIO 15—Darius-Girėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Auxiliray Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

VASARIO 15—“Naujos Gadynės” Choro šokiai—“Leap Year 
Valentine Shuffle”, McEnemy Hali, 4039 West Madison 
street, 8 vai. vakąre. Įžanga—25c.

VASARIO 15, 8 PM. L.Y.S. Roselande įkyrius. Pirmų metų 
, sukaktuvių šokis su konfetti, adresu 10413 S. Michigan 

Avė. Gros “Leo Balchis and his Nighthawks”. Įžanga Ž5 
Ceri triip

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 234ą South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš
tynos”, šemeių svetainėj^ 
—25c. Daug dovanų, šoki

500 S. 49th averiue. Įžanga 
Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji\Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St. 
Šokiai. Pradžia—5:30 v. y. Įžanga 40c.

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

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

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Ltthuahian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted ^St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

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

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo- 
v kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 

vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėriihai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
. Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darb|ninkų 

svet., 10413 Michigan averiue, 1 vąl., pp, Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. vas.^23.)

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



NAUJIENOS, Chicago, Iii šeštadienis, vasario 8, 1936

RYTOJ “PIRMYN” CHORAS STATO OPE 
R \ “CAVALLERIA RL'STICANA”

Ona Skeveriutė — 
a “Lucija”

Dainuos veikalą lietuvių kalboje; parengia
mas Įvyks Chicagos Sokolų svetainėje

1 " ! —'Tf-
Sunkiai dirbęs per kelis mė- anksto; 75 centai prie durų it 

nesiūs, Chicagos Lietuvių Cha- ($1.00 rezervuotos vietos. Šoko! 
ras “Pirmyn” rytoj Sokolų svo-Jsvetainė randasi-adresu, 2348 
tainėj, stato operą, “CAVĄL- Gouth Kedzie Avenue. Pradžią 

punl<ti?ąliškai 4: 15 po pietų.

CO. ir

L.- T. K. Parapijos susirinki-1 r
mas įvyks nedėlioj, • vasario 9 PI AQQ|E|Cn AI1C 
d., 7 vai. vakare, parapijos 8CU HMw
svetainėj, 3501 S. Union Avo. > ■, i ■ " ................................. ................................................................

I Kviečia
Para pi jos K o m i tetas.

> Nepaprasta Prog
Pirkit, automobiliu tiesiog iš THE U. S. AUTO FINANCE 
sutaupykit daugiau negu pusę. , ' • • <
Mes turime virš 150 NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ visokio išdir-
bimo, visokių modelių kuriuos mes turime tuojaus parduoti. ' 
KIEKVIENAS KARAS YRA PAREMTAS MUSŲ REPUTACIJA VIRŠ) 
20 METŲ TEISINGO PATARNAVIMO. NIEKUR KITUR CHICAGOJE 
JUS NENUSIPIRKSITE Už PANAŠIAI ŽEMAS KAINAS.
MES PRIIMSIME JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIPO {MOKĖJIMĄ IR DUO
SIME DU METUS LAIKO IŠMOKĖTI LIKUSIUS/
_ ____ _ ...L'./:’ r. T

tainėj, stato operą, “CAVALr 
LERJA RUSTICANA”. . (

Dideliam įvykiui lietuvių mu
zikaliame gyvenime, ; veidčjes 
K. Steponavičius sutraukė, j 
daiktą ne vien chorą, bet ir 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestrą ir žymius solistus, Jie 
yra: '

Anelė Steponavičienė-svarbiau-' dio valanda. Rrograman įeina 
šioje Santvzzos rolėje; Jonas muzikos kuriniai, dainos, ve- 
Romanas—tkąreivio Turiddu ro- liausios žinios ir įvairus pra
loję; Ona Skeveriutė —jo mo- nešimai. Valandą vecla Anta
nina, Lucija,; Aldona Grigonis nas Rypkevičius.

Lola ir Louis Tenzis—Alfio.J Programas tęsiasi a nuo 9:30 
Solistai ir choras- visą veika

lą sudainuos f lietuvių kalboje. 
Jie naudoja vertimą, kurį Lie
tuvos Valstybės opertai paga
mino poetas Faustas Kirša.

Širyt “Naujienų” 
Radio Valanda

šįryt, iš stoties WCBD bus 
transliuojama “Naujienų” ra-

iki 10 vai. ryto. Stotis WCBD 
randasi tarp WCFL ir WJJD, 
1080 kilocydes. Ją galimi gir
dėti už kelių šimtų mylių nuo 
Chicagos.

Ona Skeveriutė,. visiems ge- 
rai žinoma- vardu “Onuks” dai-. 
nuos motinos Lucijos rolę “Ca- 
valleHa Rusticana”, operoj e< 
kurią ryt stato “Pirmyn” cho
ras. ' Parengimas įvyks Chica -, 
gos Sokolų svetainėje, 4:15 p.p. i

DODGE tikrai paskiausis 1935 
De Luxe Sedan. / Tąi yi'a 
visai naujas karas/Paaukausiu 
už maža dalele originalūs ver
tes. 7--- ---------------- :---------------------*--- 

FORD Paskiausias 1935 DeLuxe 
Sedan. šis karas yra tiktai 90 
dienų senas. Gąfantuojam, 
kad yra kaip naujas, taipgi

i / 1934 Sedan, labai mažai važi- 
. nėtas. , Musų $9 

_kaina tiktfai ...Z........... PTt
PIYMOŪlS 1935 Sedan. Labai 

gražus ir mažai vartotas ka
ras, taipgi 1933 Sedan $991% 

v' kaip naujas tiktai.... fcvv ' . 5 -II, >1 M* Mum » m ■ < .«»■

BUICK Paskiausias 1985 De Luxe 
Sedan. Važiuota nuo tiktai ke- 

' lėta Šimtų mylių. Negalima 
atskirti nuo naujo. Su. 6 drati- 
niais ratais. “Knee Action” 
tronkas, heateris.

z Musų kaina tiktai .... t'Ov

NASH Paskiausias 1934 De Luxe 
Sedan . Puikus ekonomiškas 
karas tt yra kaip visai naujas 
karas. Musų $991% 
kaina tiktai ... ... vfcv

Mes taipgi turime 1932 Sedan. Ga
rantuotas geram $.«| C C 
stovyj, už tiktai ........ ■

PACKARD Naujausias 1932 • De 
' Luxė keturių durų Sedan. Iš

skirtinai puikus ir ekonomiš
kas karas. $9QK

Tiktai .....   V
CHRYSLER 1933 De Luxe Sedan. 

Tobulas visais atžvilgiais. Turi 
6 dratinius ratus tronka. hea- 
teri. Musų kaina $910 

__ ' tiktai .)..... ..... ■ U 
GRAHAM Naujausias 1934 De 

Luxę Sadan kaip naujas, tar
naus daugeli metų ir bus eko-

1 nomiškas. Musų $9Q 
kaina tiktai .... ......

$165

musų giminių ir draugų iš | 
Rockfordo. Ačiū visiems už 
dovanas iš Peoples Furniture

PONTIAC Naujausias 1934 De 
Luxe Sądan. RasfceJjėtinai gra
žus ir tobulas kaip diena kai 
apleidę dirbtuve. Puikiausias 

uTg!”a.j...... . $395

SPRING INN
MuSų užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, Cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma- dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi- 

l mams ir parems. Savininkai 
I KUCHINSKAI
82th and Kean Avė. Willow Springs

Crane Coal Co.
f*332 S. Long Avė*

CHAS. BENOER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalu. Vartoti ir 

i nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
simais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2861.

Pirmas bandymas
“Pirmyn” parengimas yra 

svarbus, ne vien tuo, kad opera 
bus lietuvių kalboje, bet ir to
dėl, kad tai yia pirmas ban
dymas pastatyti Chicago lietu
vių scenoje vieną iš didžioje 
pasaulio operų repertuUro, ku
riam ‘Cavalleria Rusticana” 
priklauso.

Ji yra viena iš naujųjų vei
kalų, parašytų pereito šimtme
čio pabaigoje. Kompozitorius 
Pietro Mascagni, autorius, bu
vo apdovanotas įvairiais meda
liais ir piniginiu prizu, kadan
gi jo kūrinys buvo revoliucinis. 
Jis sutilpo į vieną aktą, ir, fa
buloje kalba apie kasdieninį 
žmonių gyvenimą, o ne apie pa
sakiškų dievaičių ir karalai
čių nuotykius.

Akcijos branduolys yra mei
lė—neištikima, paneigta ir už
ginta meilė. Visų tų iiifeiliU 
centras yra Turiddp. Grįžęs iš 
karo tarnybos jis randa, kad 
jo sužieduątinė ištekėjusi už 
kito vyro (Alfio). Įsimyli į 
Santuzzą. Bet kai buvusioji 
sužieduotinė pradeda jį vėl 
vilioti, o naujoji meilė per karš 
tai prie jo puola, Turiddu Sai)- 
tu’zzą pameta. Toji keršija, įr 
viską pasako 
žmonos vyrui. Tas iššaukia 
Turiddu į dvikovą, kuria veika
las ir pasibaigia.

Simfonijos Koncertas.
Be operos, įvyks ir simfoni

jos koncertas, kurį išpildys Cht 
cagos Lietuvių Simfonijos or
kestras. Tarp programe nu- 
matytų kurinių yra Weberio,' vadąms, J. Burčikams 
Čaikovskio, Leoncavallo ir Šu
berto kompozicijos.

Pro programo įvyks šokiai, 
kuriems gros J. Stephens šo 
kių orkestras.

Bilietai yra— 65 centai iš Peironiui už suprašymą visų

Garsus Europos ba 
lėtas Chicagoje

Šiandien ir rytoj chicagie- 
čiams pasirodys gafrsus Euro
pos baletas, vadinamas “Joose 
Europiai! Ballet”. Jis pasek
mingai gastroliavo Europos ša
lyse ir rytiniuose Amerikos 
miestuose. f .

Debiutą padarys šį vakarą 
Chicagos Civic operos rū
muose, ir programą pakartos 
toje pačioje vietoje sekmadie
nį po pietų.

Tarp numerių yra “Balla- 
de”, “The Big City”, “A Bali 
in Old Vienna” ir “Green 
Tabie”.

Jooss Baleto gastroles Chi- 
cagoje^ tvarko Harry Zelzer, 
operos biznio vedėjas.*

Padėkos žodis nuo 
V. V. Latvėnų

Sausio 19 d., pp. V. V. Lat- 
venams, 719 S. Kostner avė., 
sukako 25 hnętų ženybinio gy
venimo sukaktuves. Būrys 
draugų jiems surengė pager-

neištikimosios (Fimo vakarėlį, kuris įvyko Ci
cero Community Hali.

“Mes niekuomet to vakaro 
neužmiršime. Jis visados gy
vens musų širdyse”, rašo pp. 
Latvėnai.

“Mes dėkojame rengėjams 
pp. J. Ladygams, J. Kelio- 
čiams, J. Valiuliafns, K. Kai
riams, P. Ladygams, P. Vai-

1 P- 
Yuknienei ir visorps mergai
tėms, kurios prie stalų tarna
vo. Taipgi ir tiems, kurie gė
rimais vaišino.

“Musų padėka priklauso A.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

BEST SUBSTITUTE FOR POCAHONTAS 
' i ; *

Mine Run ............................................... ................................... ........ $5.75
Lump, Egg or Nut ................ ......................... . 6.00
Screenings ........... ............... .M.................... '............ ‘........................... 4.75

Direct from the Mįne. — 2 Ton minimu* n. 
CALL DAY OR NIGHT. - '

KEDZIE 3882

~ įBik. ■ ' ' Užsisakyk v• 
Dabar!

L„ ILLINOIS NUT-

,’E75
__ y ^9 už

- . !■ 7 ^/TONA
Šios Anglys yra gerai persijotos ir kaip tik tinkamos didžio 

„ Virtuves Pečiams, Karšto Vandens ir šilto Oro!
Pašaukit Prospect 7960-61ATLAS FUEL CO.

4913-19 So. Paulina St.

COAL

“Paliekame, 
^Valerijus ir Viktorija 

Latvėnai’*.

Pusseptinto miliono 
nariams

Chicago Motor Club, auto
mobilių apdraudos bendrovė 
yra gražinusi ąpie šešis ir pu
sę miliono dolerių apdraudo- 
mis savo nariams.

Ji teikia automobiliais važi
nėj antiems nariams visokį pa
tarnavimą, ne vien apdrau
džia nuo nelaimiu ir kitokio

• . V V - ' .

pavojaus. Ji taipgi rūpinasi 
piliečių saugumu, pastatydama 
persergėjimo ženklus įvairiose 
pavojingose vietose ir varyda
ma nuolatinę saugumo pro
pagandos kampaniją. (Sp).

Neikėtai mirė ritivy- 
kęs Californijon

Z '/'•/ .■ j
Trumpą laiką atgal Califor

nijon apsigyventi išvažiavo 
Šemetų šeimyna. Vos pabuvo 
jie Įranta Anna mieste, p. 
Franciškus šemetas, 52 metų 
susirgo; Jam buvo padaryta 
operacija, bet po penkių die
nų mirė. Jis buvo palaidotas 
Westminster kapinėse, Santa* 
Alinoje.

Našlė, Ona Antanavičius-še- 
metienė yra grįžusi Chcagon 
ir laikinai gyvena pas dukterį, 
p. Pauline Peculewicz, 4552 S. 
Paulina Street.

Žymus Celistas General 
Motors Programe

Emanuel Feuremann, austras, 
skaitomas žymiausiu šių laikų 
celistų, dalyvaus General Mo
tors simfonijos valandoje, ryt 
vakare.

Programas
nuo 9 iki 10 vai. Chicagos lai
ku per NBC stotis (WMAQ) 
Chicagoje.

Orkestro dirigentas yra Er
no Rapee.

transliuojamas

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH) 
. ’, . . .
People , who get and hold jobs 

keep their breath agreeaNe

fZith the best to choose from theee days, em- 
ployers favdr the person who is most attrao*. 
tlvė. In buBincss life as in the sočiai ,world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worstof įaulta. , '• • 7

Unfortunately everybod./ cuffers from thfe 
offensive condjtion at.some time or bther— 
many morė regularly than they thi .k. Fermen- 
tation’of fooa parudęs skipped by the tooth 
brush is .the cause of most cases. Dėcaying 
teeth and ppor digestion abo cause odors.

The ųuick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse List’erine, the ųuick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fennentation, a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-'••i not offend others. “
It you value your job and your friends, ūse < 

(Isterine, the safe antisdptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, M o.

Don’t offend others • Ched
halitosis with LISTERINE •

STUDEBAKER 6 Naujausias 1935 
Sedan. šis karas vartotas ly
giai 90 dienų. Naujas visais 
atžvilgiais. ’ A $ AftR 

Kaina tiktai ....  “Ov
Mes taipgi turime 1932 Sedan. 

kaip naujas * 
už tiktai ..........i......... ■ O®

DE SOTO tikras 1936 De ,Luxe Se- 
dan. Visai mažai vartotas. Su 6 
ratais, heateriu visai naujais 
tairais^ Taipgi 1932 ir 7^5 1931 Sedąn už tiktai n < w

PONTIAC 6 1935 De Luxe Sedan 
Visai naujas, naujas 

perdėm tiktai ;. H* ww
HUPMOBILE 1932 D« Luxe Se- 

dan. Neturi nei ženklelio ir 
yra naujas kaip diena kai ap
leido dirbtuvę. $175 
Musų kaina tiktai.... ■ I ■ w

i Ir daugelis kitų už kainas kurias jums nesunku bus mokėti.
NE ATIDĖLIOKĮT — Atsilankykit šiandien arba nedėlioj ir peržiu- 
rėkit musų staką puikiausių karų šiame mieste.
KIEKVIENAS KARAS PARSIDUODA SU MUSŲ 90 DIENŲ GARAN
TIJA IR 10 DIENŲ PASIVAŽINĖJIMO IŠBANDYMAS.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

U. S. Auto Financę Co.
2535 N. Crawford Avę. (Pulaski Road)

“Naujienų” Metinis Koncertas 
Sokolų Svetainėje, 2343 South 

Kedzie avenue , ’
' ' ■ 7 7', 7 , j..,;..../', ..... --------------- n... 

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite i:
Universal Restaurant

(ANT?ON A. NORKUS. Sav.)
759 W. 31st St.

Tel. Vicltory 9670
______ . A/,-:

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Allevs

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co 
Incorporated

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

: Kafcys Steponavičius, “Pir
myn” choro vedėjas ir Chica- 
gos Lietuvių Simfonijos orkest
ro vedėjas, kuris ruošė sce-. 
nai operą “Cavalįeria Rūstiča- 
na”. Tą veikalą rytoj “Pir
myn” stato bendrai su Chica
gos Lietuvių Simfonijos or
kestru, Sokolų svetainėje.

Ryt p. Steponavičius diri
guos orkestrui laike operos 
pastatymo. 1

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

... degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

, ; ’ Savininkai v
701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas ė lietuvi. 
Mcnarch Wine & 

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

DAUG ŠILUMOS — Mažai pele
nu. Puikus pavaduotojas dėl Poca
hontas. 
Black Gold Lump or Egg ......
Mine Run -..........  ....
Screenings ...........   J

GRUNDY MINING CO, 
Cedarcrefet < 1131

$6.00
$5.75
$4.75

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
‘Senuko Daugelavičiaus

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

- Pašaukit.

Commimįty Tavern
Musu užeigoje, lietuviškoje užeigo
je,' visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern Pale / Alus, Cigarai, 
šiokiomis dienomis, užkandžiai, o 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai 
3203 So. Halsted St.

----------------------------— ------------—  ——

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

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern

■ ' JOHN GRIBAS, Sav.
3318 So. Halsted St.

Stop 
Itching 
Skin

J— , " 1 , 

INCOMETAX 
BLANKAS

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

Niežfijimo. ISberlmų ir Dedervinė— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
siiš velnina irltaclj 4 nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odoš nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas prašalinimul odos iritacijų. Užerir 
tas Good Housekęeplng Bureau. No1 
48711 35c, 60c. ir $1'. Visi vaistiniu-

> t kai užlaiko. ' /žemo
. FOR 7' S K IN I R R IT AT I O r

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
I LIETUVA ,

Litais, arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Pocahantas Mine Run 
5 tonai ar daugiau $7 

Smulkesni $7.05

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia 

■W*M*WW* ’ *WWWW%*%** S*»*^*S*W%«*%Z*M«%>W-**«b*««*-»**^W%*^W%**W*M»«**

REIKĄLINGA patyrusių refrigia- 
torių ir skalbemų mašinų pardavė
jas. Atlankyti musų išdirbtus kos- 
tumerius. Turi būt švarus ir am
bicingas. Nuolatinis darbas su ge
ra ateičia. Alga jeigu kvalifikuotas. 
Atsišaukite

3428 W. 63 St.

LIOUOR pardavėjai reikalingi 
Klauskit Mr. Motei.

2038 W. -51 St.

P. CONRAD
STUDIO

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

niškiau i renta

Paminėkime Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktuves “Nau

jienų” Metiniame Koncerte

CLASSIFIED ADS

Automobiles
CHRYSLER FIRST 1933 Costum 

Sedan, 6 nauji tairai. Karšto van
dens heateris. Daugelis extra. Vi
sai kaip naujas. Paaukausiu už 
$275. Tinkamiems žmonėm, duosiu 
ant išmokėjimo.

3138 Clybourn Avė.

Business Service

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

\ Victory 4965

UNIVĘRSAL STORA GE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phono Yards 8408

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

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

Remlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Mr.ža narine mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto

8 vai. vak. Šventadieniais nu* 
ryto iki piet. > 
LANDLORDS BUREAU RF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame iau šiuo adresu 

50 met

iki 
10

virš

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisitvnge pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dvkai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. BoulevartJ 0250

COAL
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

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

Direct from the Mine. — 2
minimam.. . '

Call Day or Night
KEDZIE 3882

$5.75 
6.00 
4.75 
ton

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias Pavaduotojas dėl 
Pocahontas

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

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

Tel. KEDZIE 3882.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai .

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 

; ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
i bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
Į les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu nirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Reikalingas vyras — vidutinio am
žiaus — nevedęs — dirbti prie ta- 
vern, 4432 So. Western Avė.

Help- Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo. Mrs. Skurkis, 4134 N. 
Menard Avė. Tel. Avenue 3553.

REIKALINGA Beauty operatorka, 
patyrus prie visokio darbo. Nuolati
nis darbas. Yards 2462. 3403 $o. 
Halsted St.

REIKALINGAS dishwasheris. At
sišaukti 1745 So. Halsted St.

Furnished Rooms
KAMBARYS, apšildomas su visais 

patogumais, vaikinams, merginoms, 
ar ženotai porai.

7034 So. • Rockwell St.

PASIRENDUOJA kambarys ap
šildomas dėl vaikino ar merginos— 
Su ar be valgio. 3402 Lituanica Avė. 
3-čios lubos užpakaly.

REIKALINGAS kambarys South’ 
Sidėj arba Clearinge prie blaivos šei- . 
mynos. Kas turite kambarį ora- 
neškit i Naujienas, Box 390, 1739 
So. Halsted St. v -

Business Čhances

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
tessen ir bučėrnė. Biznis išdirbtas. 
Gera proga vedusiai porai. Parda- 
vitno priežastis, turiu apleisti mie
stą. 3S3J. So. Halstetd St . -

t " ' •—...

WABĘNO, WISC., population 
2,000. For šąle lip to date Tavern 
with modėrn ecruipment, 7 room 
modern flat above., Hot and Cold 
Water, four garages in rear, two 
lots. Two lumber mills in vicinity. 
good Tourist trade. If interested 
write to " ’ -

BĘN SLOME Jr. 
WabenO, Wisc.

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

TAVERN parsiduoda. Biznis ge
rai išdirbtas. Pardavimo priežastis 
du bizniai ir savininkas serga, ran
dasi ligoninėje, 607 W. 63rd St. 
Tel. Wentworth 2936 ar Lafayette 
5277.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gera pasiulijima. Ta
vern arba Bučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLĄ, 
12300 S. Emerald Avė.

Pullman 3990

GROŠERNĖ ir Meat Market. Se
nai įsteigtas biznis. Elektriškas re- 
frigeratoriu?. Pilnai įrengtas- Pui
kiam stovyj. Geras kampas. Tarp 
2 mokyklų. Pigi renda. Pagyveni
mui kambariai. Karšto vandens 
šiluma. ' Parduodu, nes turiu du 
bizniu.

6458 S. Damen Avė.

TAVERN pardavimui, kampas 
4300 So. Ashland Avė., 7 pagyveni
mui kambariai viršui. Geroj vietoj. 
Priverstas parduoti nes turiu kita 
bizni.

Real Estą te For Sale

PARSIDUODA viena iš dvieju: 
arti dirbtuvių mūrinis bungalovv — 
6 kambarių — moderniška, arba 
medinis 4 kambarių cottage su lotų 
-r parduosiu pigiai — Priežastis yy- 
ro mirtis. 5634 IVest) 64 PI. Clearing.

2 flatų muro namas, muro gara
žas, lotąs 30x125, randasi Mar- 
quette Parke. Mirtis šeimynoje 
priverčia parduoti tik už $6800.00, 
imokėt $1800.

6 kamb. namas ir 3 kamb. viršui, 
basementas. garažas ir kiti paran- 
kumai. Randasi Brighton Parke. 
Kaina tik $2900.

6 flatų muro namas, garažas, 
beismentas ir kiti parankumai. Ran
dasi Bridgeporte prie lietuviu baž
nyčios. Receiveris parduoda tik už 
$4800, imokėt kas kiek gali.

Mes turime įvairaus didžio namu 
visur po Chicagos miestą, kuriuos 
parduodame žemiau dabartinės kai
nas. ,

Kreipkitės pas
K. J. MACKE-MAČIUKAS, 

2346 W. 69th St.
Tel.- Prospect 3140 *




