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Kongresas skiria didžiausią sumą taikos 
ląetii Jungt. Valstijų apsiginklavimui

WASHING«TON, vas. 10. - 
Atstovų buto finansų komitetas 
šiandie rekomendavo kongresui 
priimti didžiausį taikos laiko 
paskirimą užlaikymui ir padi
dinimui Jungt. Valstijų armijos 
ir abelno sausumos apsigink
lavimo.

Tuo bilium, ateinančiais fis
kaliniais metais numatoma iš
leisti armijos išlaikymui ir pa
didinimui net $543,341,000. To 
kios milžiniškos sumos dar nie
kad nebuvo išleista armijai 
taikos metu.

Numatytoji armijos išlaikymo 
suma yra $120,444,000 dides
nė, negu buvo išleista šiais 
metais ir $29,000,000 didesnė, 
negu buvo pačios valdžios pa
siūlyta biudžete.

Didelė suma pinigų skiriama 
padidinimui nuolatinės armijos

iki 150,000 kareivių ir naciona- 
lės milicijos iki 200,000.

Armija be to turės įsigyti 
565 naujus karo lėktuvus. Di
delės sumos taipjau skiriamos 
sustiprinimui pakraščių ir Ame
rikos salų apsaugos, taipjau į- 
taisymui naujų prieplaukų upė
se, pagilinimui upių ir kitiems 
kariniams pasiruošimams, ku
riuos jau pirmiau 
kongresas.

Reikia dar žinoti 
žiniška virš pusės
lerių suma yra skiriama vien 
tik armijos ir sausumos apsr 
ginklavimo padidinimui ir vi 
sai neliečia karo laivyno užlai
kymo, kurio užlaikymui ir di
dinimui bus atskirai, paskirtos 
tiek pat milžiniškos pinigu su
mos.

autorizavo

kad ši mil- 
biliono do-

Sako, Vokietija tu 
rinti 40,000 karei

vių Pareiny

Paskutinis Pekin 
IU.. streikas lik

viduotas

NEW YORK. — Du Curtis-Wright Export Cofnpany viršininkai, kuriuos federalė valdžia apkal
tino šmugeliavimu ginklų į Pietinę Ameriką.* Jie yra: John S. Allard ir Clarcnce Webster. Jie 
prasižengę prieš neitraliiteto įstatymus. ' , i

Negalėjo žiūrėti į 
žmones smuklėse, 

tad nusižudė
šalčių banga

Penkios valstybės 
apsiima saugoti 

Austriją
PARYŽIUS, vas. 10. —Į čia 

atvyko čechoslovakijos premie- 
ras Milan Hodza patiekti Fran
ci j ai projektuojamą penkių Du
nojaus valstybių sutartį garan
tavimui Austrijos nepriklauso
mybes ir ekonominiam bendra
darbiavimui.

Einant su sutartimi, Rumu
nija,' Vengrija, Jugoslavija ir 
čechoslovakija garantuoja mi- 
litarinę pagelbą Austrijai, jei 
ją, pultų Vokietija.

Taipjau visos penkios valsty
bės prisižada kuoglaudžiausia 
kooperuoti tarp savęs, kad pa- 
siliuosuoti nuo priklausomybės 
nuo kitų didžiųjų Europos vals
tybių.

Jei pasirodys, kad sutartis 
tinkamai veikia ir neša naudos,

Lenkija areštuoja 
klerikalus, kad su
stabdyti pogromus

; -------- ------ r- I

Areštuoti 87 klerikalų partijos 
vadai. Policijai įsakyta šau
dyti ' pogromų kurstytojus

Misteriška epidemija * to ii * i *i • • m •

PARYŽIUS, vas. 10. —Gen. 
Niessel kalbėdamas viešame su
sirinkime apkaltifTo,"*" kad Vo
kietija turi sutraukusi į demi
litarizuotą Par’einį 40,000 gerai 
ginkluotų kareivių, kurie ten 
maskuojami yra kaipo “polici 
ja”.

Didelį Vokietijos apsiginki^ 
vimą, sakė jist galima išaiškin
ti tik Vokietijos pasiryžimu— 
“terorizuoti silpnesnį ir privers
ti tartis stipresnį”.

“Vokietijos dvasia nepersi
mainė, nežiūrint retkartinių jos 
vadų kalbų apie taikius mie 
rius”, sakė gen. Niessel. “Vie
nintelis būdas gyventi taikoje 
su tokia taip smurto trokštan
čia valstybe yra pastatyti prieš 
ją lygią jai jėgą”.

(Berlynas nuginčijo gen. 
Niessel pareiškimą, kad Vokie
tija turinti 40,000 kareivių Pa
reiny) .

Gaso eksplozija su 
griovė namą'

CHICAGO.—Du praeiviai li
ko sunkiai sužeisti gaso eks
plozijai sugriovus trijų augštų 
medinį namą 1614 W. Fu'lton 
St. Vieno namo gyventojo pasi
gendama.

Gasas visame name buvo už
darytas, nes namo gyven
tojai negrai buvo bedarbiai, 
negalintys už gasą užsimokėti. 
Tečiaus gasas sunkėsi iŠ per* 
vadų gatvėj.

PEKIN, III., vas. 10. —čia 
užsibaigė paskutinis streikas; 
šiandie į darbą sugryžus ii 
American Distilling *Co. ■ darbi; 
ninkamSi Streikieriai laimėjo 
pripažinimą unijos, sugrąžini
mo pašalintųjų darbininkų ii 
atsteigimo “seniority” teisių. 
Vien to streikieriai ir reikalavo.

Kompanijai bandant laužyti 
streiką pagelba streiklaužių ir 
policijai ašarinių dujų bombo
mis puolant streikierius ir pi* 
kietuotojus, buvo kilęs generali
nis streikas, kuris parodė nepa
prastą darbininkų1 solidarumą ir 
tvirtą susiorganizavimą, nes 
laike streiko nė vienas darbi
ninkas nedirbo ir negalėjo atsi 
daryti dagi nė viena sankrova.

Generalinis streikas užsibai
gė prieš kelias dienas, Ameri
can Distilling Co. sutikus tar
tis su streikieriais.

Streikas pasižymėjo nepa
prastu ramumu. Nors ir buvo 
bandoma išprovokuoti sumiši
mus ir duoti priežastį įsimaišy
ti milicijai, bet darbininkai pro
vokacijai nepasidavė, todėl ir 
laimėjo..

CHICAGO.—Mrs. Irene H oi!, 
37 m., motina dviejų vakių, nu-' 
sižudė iššokdama iš 20 augšto 
lango Sherman hotely.. Jos vy
ras dirbo savo tėvo smuklę j e 
Berwyn ir ji paliktame ilgame 
raštelyje sako, kad negalėjusi 
žiūrėti, kaip žmonės liuosai lei
džia pinigus smuklėje, kuomet 
jiems visko trūksta. Todėl ji 
ir nusitarusi nusižudyti.

Visoješalyje 500 
žmonių žuvo dėl 

šalčių
CHICAGO.—Apskaitoma, kad 

laike šios žiemos nepaprastų 
šalčių visoje šalyje žuvo ma
žiausia 500 žmonių. Be to šal
čiai pridarė milžiniškus nuosto
lius. Vienas geležinkelis ap
skaito, kad dėl šalčių jis vie 
nas, neskaitant kitų geležinke
lių, turėjo nuo $3,000,000 iki 
$4,000,000 nuostolių.

CHICAGO. 
šioj nepaprastai šaltoj žiemoj, 
vis dar tęsiasi ir jai galo ne
matyt. Oro pranašas nesiima 
ir spręsti kada šaltis nors kiek 
atslūgs. . y

Delei didelio šalčio ir užpus
tytą kelių, niekuriuose ątbkes’- 
niuose priemiesčiuose pradeda 
reikštis maišto;'; pieno ir ang
lių trukumas. Fieno mažai ir 
Chicagoje, nes sunku Jį iš ukhi 
pristatyti. Traukiniai vaigšto 
tik didžiosiomis linijomis ir tai 
labai pavėluotai. Mažesnės lini- 
j qs' yra^ ųždąrytps.: Ųkių\ keliai 
užpustyti stengiamą si atida
ryti, nors didžiuosius kelius.

Mokyklos Chicagoje pasiliks 
atdaros, ' bet niekusiuose prie
miesčiuose yra užlarytos, nes 
per pusnis vaikai negali į mO- 
kyklas ateiti... <

’ Numatoma, kad šaltis tęsis 
dar kelias dienas.

šalčiausia vietą Jungt. Valš- 
' tijose vakar buvo Dawson, Yu 
kon teritorijoj, šiaurvakarinėj 
Kanadoj. Ten šaltis siekė 56 
laipsnius žemiau zero.

Areštuoja Vokietijos 
katalikų jaunimo 

vadus
BERLYNAS, vas. 10. — Po

licija patvirtino žinias, kad 
Dusseldorfe tapo areštuotas 
Msgr. Ludwig Wolker, genera- 
linis prezidentas katalikų jauni
mo judėjimo Vokietijoje.

' 32- vadai areštuoti
COLOGNE, Vokietijoj,

10.—Gautomis žiniomis, slaptoji 
policija areštavo 32 vadus ka
talikų jaunimo organizacijų 
Dusseldorf. Kaltinami nežino
mi. *

vas.

o O E3 VrvrIDrita
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiaį dienai pra
našauja:

Giedra; tiek pat šalta.
Užpereitą naktį šaltis buvo 

pasiekęs 5 laipsnius žemiau ze- 
ro, o priemiesčiuose ir iki 10 
laipsnių. Dieną buvo kiek Šil
čiau, bet šį rytą vėl buvo ti- 
kėtąsi 5 ar 10 laipsnių žemiau 
zero.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 
5:16. z

Pasimirė rašytojas 
ir žurnalistas

Brazilijoj; šimtai | 
mirė

ir Balkanai—Graikija, Turkija 
ir Bulgarija .

10 žmonų žuvo gaisre 
Egypte 

/

CAIRO, Egypte, vas. 10. — 
10 žmonių žuvo .gasire, kuris 
sunaikino 450 namų Batra mies
telyje. Likę be pastogės gy
ventojai turėjo nakvoti laukuo
se.

CHICAGO. — Užvakar nuo 
plaučių uždegimo Evanstono li
goninėj- pasimirė pasižymėjęs 
rašytojas ir Chicago Daily 
News atsakomasis redaktorius 
Henry Justin Smith. -Jis buvo 
60 metų amžiaus ir tarp žur 
nalistų buvo labai plačiai žino
mas, kaipo geras rašytojas, pa- 
gelbėjęs iškilti dideliam žur
nalistų skaičiui. Sirgo jis tik 
savaitę laiko. p

20 žmonių žuvo nau 
sese Syrijoj

BEIRUT, Syrijoj, vas. 10.— 
Iki šio laiko nacionalistų susi
rėmimuose su Franci jos karei
viais žuvo 20 žmonių. 450 žmo
nių areštuota vien Homs mies^ 
telyje. Nacionalistai atsisako 
taikintis ir grūmoja skelbti ge
neralinį streiką.

URBANA, III., vas. 9, — Į 
antrąjį semestrą įstojo dar 625 
studentai ir dabar Illinois uni- 

turi 10,750 studen-

/ SAULT STE. MARIE, Mich., 
vas. 10. —Charles Oilei;, 31 m, 
iš Sugar Islarid, sušalo eidamas 
pasisvečiuoti pas savo merginą 
17 mylių atstume. Spėjama, 
kad jis brisdamas pęr gilias 
pusnis pavargo ir sukrito. Vė1 
liau jį rado jau negyvą jojusi 
tUo keliu laiškų nešiotoja.

Išgelbėjo nuo ledo 
lyties

-Charles Oilei;, 31 m; BOSTON, Mass., vas. 16. — 
Septyni CCC stovyklos jaunuo- 
lia, kurie buvo nunešti juroti 
atitrukusios ledų lyties, įiko 
išgelbėti pajūrio sargybos.

Nutroško garaže

versitetas 
tų.

LONDONAS, vas. 10.—Lon
dono mėsininkų streikas Šmith- 
field Central Markets, Londo
no mėsos išdalinimo centre, už
sibaigė ir darbininkai 
dieny sugryš į darbą.

Edward Heile

antra-

ONTARIO, Cal., vas
Mrs. Riddle, 22 m., iš Los, Au
geles, po smagaus pasivąžinėji 
mo automobiliu, su vienu vai
kinu apsistojo vietos hotely ir 
vėliau nusišovė jo revolveriu.

10.

, BELEM, Brazilijoj, vas. 40. 
—Į Santa Rem, Para provin
cijoj, siunčiamas didelis būrys 
gydytojų, nes ten pradėjusi 
siausti misteriška epidemija, 
kurioj jau šimtai žmonių mirę. 
Kapinės esančios perpildytos ir 
nebėra kur žmones laidoti. Iš 
paduotų neaiškių žinių^ gydy
tojai spėja, kad tai bus vei
kiausia cholera.

’ LQS . ANQĘLES, Cal., vas. 
Vagys iš Vietos ąirpoYto pasi
vogė lėktuyą, palikdami rašte
lį, kad jie lėktuvą sugrąžinsią 
geroj tvarkoj už 10 dienų ir 
gerai savininkui atlyginsią, jei 
pavyks jų užsimotas “darbus”.

ELSTRĘE, Anglijoj, vas. 10. 
— Gaisras sunaikino penkias 
Anglijos krutamųjų paveikslų 
studijas. Nuostoliai siekia $2,- 
500,000. Bet visgi pasisekė iš
gelbėti gilmų negatyvus, vertės 
$3,7ŠO,O0O. ' ’ \

--------------------------------------------------------- -------;

PASAKOJA KAIP JAUČIASI
PAKARTAM/

Pašautas laike streiko liko 
šautas jo švogerio

nu-

PEKIN, III., vas. 10. —Cla- 
rence Rupp, 35 ,m., neuninių 
taksikabų operatorius, kuris bu
vo pašautas laike generalinio 
streiko, dabar liko visai nušau
tas jo paties švogerio Josepli 
Potts, 23 m., už grūmojimą 
nužudyti savo žmoną, šoviko 
seserį.

Kai Rupp liko pašautas^ tai 
buvo bandoma kaltę suversti' 
ant stieikiei ių, bet' vėliau pa
aiškėjo, kad jį pašovė konku
rentai, nes jįs kapojo važiavi
mo kainas ir už tą jam ne ka?- 
ta bugrumojama.

VARŠAVA, vas. 10. —Len
kijos valdžia stvėrėsi griežtų 
priemonių, kad sustabdyti žydų 
pogromus. Policijai įsakyta 
šaudyti pogromų kuršy to jus, jei 
jie bandytų priešintis areštui.

Valdžia kaltina, kad pogro* 
mus daugiausia kursto naciona
listų demokratų (klerikalų) par
tija. Delei to 87 partijos va* 
dai liko areštuoti Varšavoje. 
Esą areštuotų vadų ir provin
cijoje.

Katowice prasidėjo byla 19 
nacionalistų, kurie yra teisiami 
už mėtymą bombų į sinagogas 
apielinkės miesteliuose. Proku* 
roras paskelbė, kad jis reika- 
lausiąs aštrios bausmės teisia
miesiems, jei jie bus rasti kai 
ti.

Bet pogromai vis dar neap
sistojo ir keliose vietos įvyko 
nauji žydų puolimai.

Tečiaus iš kitos pusės,z ir pats 
premieras atsisakė priimi žydų 
delegaciją, kuri buvo atvykusi 
protestuoti prieš siūlomą už
draudimą skersti gyvulius dėl 
košer mėsos. Tokis valdžios 
elgęsis nerodo valdžios nuošir- 
itzmo kovoje su anti-semitizmu 
irj^ąyo kelių J^ųysto prie toli- 

iesnių pogromų.
-Ldnkfii 'fflb kiek ' heabejoja, 

kad pasiūlytas bilius, uždrausti 
skersti gyvulius košer budu 
praeis Lenkijos parliamente.

•<

Senas vyras nušovė savo 
nos žmonos patėvį

jau-

KEARNEY, Mo., vas. 7. — 
Zenus Milburn, 89 m. senis, tė
vas 10 mėn. vaiko, šiandie nu
šovė savo jį pamėlusios 22 m. 
žmonos patėvį Jacob Fiscus, 60 
m., kuris tik penki mėnesiai 
vedė jo žmonos motiną. Gin
čas kilęs dėl pinigų.

5 darbininkai nušauti 
susirėmime su komu

nistais Meksikoj

CHICAGO.-
man, 26 m., 517 W. North Avė., 
savininkas bučernes, nuėjo i 
garažą “užšiįdyti motorą” ir 
nębesugryžo, neą pamiršo pa*- 
likti atdaras duris ir nutroško 
nuo nuodingų motoro dujų.

DUBLINAS, vas. 9. —Brian 
de Valera, 20 m., jauniausias 
Airijos prezidento sūnūs, pasi
mirė nuo žaizdų, kurias aplaikė 
krisdamas, nuo arklio.

PURVIS, MISS. r- 1895 me
tais Will Purvis buvo pakartas. 
Bet pasitaikė, kad kilpa kaip 
tai atsiliuosavo, ir Purvis išli
ko gyvas. Tuo 'tarpu tikrasis 
piktadaris prisipažino prie kal
tės, tad Purviui neteko pakori
mo operacijos pergyventi ant
ru kartu, šiomis dienomis jis 
pasaltojo apie savo įdomų per
gyvenimą radio publikai.

LINTON, Ind., vas. 10.—John 
Eddy,*77 m., sakosi negėręs nė 
lašo vandens per 41 metus ir 
jo negersiąs, jei “gyventų ii 
iki 100 metų”. Vandenį paliom 
vė gerti delei vidurių ligos. Bet 
jis geria kavą, arbatą, o kar
tais ir degtinę.

SALINA, Kas., vas. 10. — 
Spėjama, kad iš pavydo dėl jos 
lankymo šokių su kitais vyrais, 
Eugene Stoddard, 62 m., nušo
vė Mrs. Lillian Brocksome, 38 
m. ir tada pats nusišovė. Abu 
buvo gyvnašliai.

CHICAGO. /— (Biekasdamas 
sniegą prie savo namų staigia? 
pasimirė Ashworth Shauts, 69 
m., 3019 N. Clifton Avė.

MEXIGp CITY, vas. 1$. —, 
Penki darbininkai liko nusiauti 
ir nežinomas skaičius sužeistas 
laike persišaudymo tarp komu
nistų ir laivų darbininkų Tam- 
pico mieste.

Komunistai suruošė demon* 
straciją už Tampico komanduo- 
toją gen. Lara. Eidami pro 
šalį jurininkų unijos namo jie 
pradėjo į jį šaudyti. Užpulti^ 
ji darbininkai irgi atsakė šū
viais. . '

Tik atvykusi federalė kariuo
menė atsteigė tvarką.

Van Alen
su

PALM BEACH, Fla., vas. 9. 
—Princesa 
Mdvivani vakar apsivedė 
savo buvusiu švogeriu princu
Sergei Mdivani, broliu jos vy
ro Aleksei Mdivani, kuris li
ko užmuštas automobilio ne
laimėj, Broliai Mdivani yra 
paskilbę savo skaitlingomis ve
dybomis su Amerikos milionie- 
rėmis ir žymiausiomis aktorė
mis.

NaujienųRadio Programai
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 Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursantų stovis įrašytais nau
jais nariais, taipgi numatoma kvota kiekvienam konkursan- 
tui kiek dar turėtų įrašyti narių iki balandžio 30. d.,. 1936 m. 
Kiek kurią savaitę konkursantas įrašys narių, tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus konkursantai pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.
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Phone Canal 6122
Dr- S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue * 

Telefoną* RepuMic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

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

vak. Nedėlioj, pagal sutarime.
Ofiso. TeL: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR
VALDYBA: P.

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. j.awuuiiu) i4uhiuir<w
K. KAI RIS, vize-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius T. MILAŠAUSKAS, trustisas. Dr. V. A Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo. 7 iki 9 

vaL Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St. 
' Tel. Boulevard 1401

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb.
Namų

TYPEWRITER EXCHANGE 
' 3970 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 3534

Al. Darąs, lietuvis pardavėjas
Atdarą antr., ketv. ir šet. v. iki 9 v.

“NAUJIENOS” Jus kviečia 
Savo Metinį Koncertą, 

Vasario 1$.
v' »,-• P ■’L ■

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
... 4157 ARCHER AVENUE '

6—8 ,v. vak. Nedėlioj pagal sutarti
...... i ■.■"ir—g

Phone Boulevaid 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas .

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Visi bus “NAUJIENŲ” Meti 
niaine Koncerte* Bukite ir 

’ Jus!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

liar turėtų įrašyti 
t Kvota:

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas

2408 W. 63rd St.

6000 So. Campbell Avė.

t

t’jSKiir'

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue-

1646 West 46th Street •

Cicero

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

i j

NAUJIENOS, Chicago, 111. • Antradienis, vas. 11,' 1936

CHICAGOS
i,4<

* iŠ 

I..Š-
t'

KULTŪROS DRAUGIJA 
MILLER, finansų seki storius 
DEGUTIS, iždininkas

/

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GVGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA. Draugijos Auditorius. 
>■ l ..................... III ........................ 0 ■■ >■ ■linu UI l4 II III.I I .. .............. . LI.... ........ ..................... .......................................IRI......... ................................................ ..............

Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje—panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va
karo, nedėldieniais nuo 9 iki 1 vai. po piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintys jštoti Chicagos Lietuvių 
Draugijon, malonėkite atvykti i Draugijos ofisą čia. pažymėtu laiku. Draugijos konkursas baigsis balandžio 30 
d. Gegužės 3 d., tuoj konkursui pasibaigus, jvyks garsusis INICIACIJOS IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED STREET — Telefonas CANAL 0117

Kazys Steponavičius ......
Frank Bulaw .............>:........
P. Martinkaitis (Senas Petras) 
Vincent B. Ambrose ..............
Petras Galskis ................... .....
Petronėlė šliužas .....................
Benediktas Vaitekūnas  ..... 

Agnės Grakauskienė ............. .
* Frank Klikna ..................... ....

Antanas Mikšys ................
Antanas L. Skirmontas ........ .
Alex Ambrazevičia .................
Magdalena Ratkevičienė ......
Louis Antanavičius ........... .
Zigmas S. Mickeviče ...............
Ona Mittskus ..................... .....
Walter Neffas ........•....... :.......
Petras Rozgus .......................

138.....:......... ......... .62
135... ........... ..........65
130..... ..... . .......... 70
113.-;......... ..........8.7
61............... ... ..... 49
34..... ......... ......... 26
31............... ......... 29
31........... .. ..... .....19
14...... .... . ..... ...12
13....... . ............... 17
13...............
13............ . ..... ...13
12............... ........ 13
10............. ......... 15

9......................... 21
. 8....... ..... . .........  7

Mikas Vašku* jaunas čiagi- 
inis vyras—gimęs ir augęs 
Scranton, Pa., bet pastoviai 
apsigyveno Chicagoje. Greitu 
laiku nusitaręs ir savo jauną 
žmoną Draugijon įrašyti. Pui
ku, kad čiagimis jaunimas 
skaitlingai rašosi Chicagos 
Lietuvių Draugijom
Kon. Walter Neffas įrašė:

Joseph Žilinskas, brighton- 
parkietis, rinitas, gero budo 
vyras. Gerai, kad p. Neffas jį 
Draugijon įrašė.
Kon. Alex Ambrazevičius 

įrašė: ■>
Dr. Matthciv' Žilvitis, 3243 

So. Halsted S t. Dr. M. Žilvitis, 
prityręs dantų gydytojas, sėk^ 
minga savo profesija/plačiai 
žinomas Chicagos lietuviams. 
Draugija į savo narių eiles su
silaukė dar vieno rimto pro
fesionalo.

gyvena pas savo tetą p-nią 
Puplauskienę Čįa pažymėtu 
adresu.

P-nia Bernice Chasas, 2637' 
W. Cermak Rd., žmona p: 
Kazio Chaso, kuris laiko ga
ražo biznį Wes,tsidėj.. P-nai 
Chasai yra malonaus budo 
inteligentiški žmonės.,

Joseph E. Ne^ęlskis, 136 E. 
107th St.K tai 4 surius p-nios 
Filimanos Nezelskičnės, ji 
jau seneliau įsitąšje Chicagos 
Lietuvių Draugijon, o dabar 
ir savo jauną spnų įrašė Dr* 
jon, P-nia Nezėlskienė laiko 
gražiai išpuoštą taverno biz
nį; ji pati gana ihteiigentiška 
moteriškė, jos jaunas sūnūs 
yFa gabus, sumanus vyrukas.

P-nia Agnės Usaitienė, 160t> 
So. Halsted Št., ši'(jauna po
nia yra aštuonioliktos apylin
kės gyventoja, laiko įvairių 
smulkmenų kratifuvį.

P-nia Valentina Gavrilavi- 
čienė, 808-810 Ė. 7^‘th St. P-ai 
Gavriiavičiai laiko gerai įren
gtą aliųę-tayęrm^ .feiznį. Da
bar' abu pp. Gavriiavičiai bus 
nariai Chicagos jLįetuvių Dr- 
jos. Pravartu dar priminti, 
kad pp. Gavriiavičiai yra ma
lonaus budo, inteligentiški 
žmonės.

'Antanas Butkus, 2119 South 
Halsted St., yra jaunas vyru
kas, dirba už bartenderį pas 
Zieck čia pažymėtu adresu. 
Dabar pp. Zįeekai it jų barten- 
deris visi yra Chicagos Lietu
vių Draugijos nariai

Draugijos narių jau platina 
šio vakąro tikietus, bet tokių 
darbščių narių turėtų atsiras
ti kur kas didesnis skaičius. 
Nariai už savo draugišką pa
sidarbavimą, už parduotus 

f keturis tikietus penktą. gaus 
dykai. Draugai ir draugės, 
Draugijos nariai, kviečiam ju
mis į darbą — imkite platinti 
tikietus Inicijacijos iž Laimė
jimų vakarui, šis Draugijos 
vakaras turi būt istoriškai 
'skaitlingas ir sėkmingas va
karas. Bendrai dirbdami, tvir^ 
tai suglaudę savo jėgas šiam 
darbui —galėsime z ne. tiktai 
daug tikietų išplatinti, bet ir 
daug naujų narių įrašyti.

Kurie sutinkate platinti ti
kietus bei įrašiąėti naujus na-

rius esate prašomi atvykti į 
Draugijos ofisą bile pirmadie
nį arba ketvirtadienį,—čia ga
lėsite pasiimti tikietų ir tt. 
Taipgi, kurie dalyvausite šian
die Draugijos susirinkime, ga
lėsite pasiimti tikietų platini
mui.

šie Draugijos nariai jau 
platina Inicijdeijos ir Laimėji
mo vakaro tikietus:

P. Martinkaitis (Senas
į Petras).

V. ik Ambrose, 
Petras Kampikas, 
Anną Povilaitis, 
Adam Maskaliunas,

I John J. Pocius, 
Stepania Masaitis,

Joseph Gerchus,
i A. Žalis,

B. .Jasinskienė,
A, Ribelienė,

. Antanas Mikšys,
Frank Pleckauskas, 
Ella Puawiak, 
W. šniaukšta.
Joe Zemgulis,
Joseph Ascilla,

(Tasa pusi 3-čiam)
........ .................I I IIIH-I.

AL.Davidonis, M.D
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DRAUGIJOS NARIAI, 
KURIE PLATINA INI- 
CIJAGJOS IRįi DOVA
NU LAIMĖJIMO VA

KARO TIKIETUS£
O

6
6

Antanas Marcinkevičius

Marė Kemešenė ..... ............... 5.................. .....20
Antanas Visbaras ..................... 5.................. ......10
K. G. Urnežis ......................... 4.....lt;.......... ..... 11
Jonas Sinkus ........... ................. 3................... ....... 9
Ona Vilienė ....'.............__ _ 3.................. ..... . 9
Petras *011110418 :................. 4..........U..}...,.....:,26
Antanas Lungevičius ............. . 2........ ......... ..... .10
Petras Rasalis ................. ........ 2.................. ...... 5
Juozas A. Jaukus ..................... 3.................. ...... 9
Stasys Rimkus ......................... 1.................. ......24

2 10
Jonas žurkauskas ................. 1.... 11
Joseph P. Gerčius ............... ..... 1........... ............. 9
Uršulė Shirmulis ................ ..... 0........... ............. 25
Kastas čepulevičius ............ ..... 1.........................11
Draugijos veikėjai įrašė .... .... 224........... .........  173
Arthur Montvidas ............. : 10........................ kvota užbaigta.

Iš viso jau įrašyta naujų narių 1061. Dar turėtų įrašyti 850.

' Pcter Hindokas, 2111 Broad- 
way, Indiana , Harbor, Ind., 
tai musų senas draugas ir 
pažįstamas, žymus vfisuome- 
nės darbuotojas, nuolatinis 
chicagiečių svečias. Šių žodžių 
rašėjas pažįsta p. P. Rindoką 
apie, dešimtį metų, visą šį lai
kotarpį žino kaipo nuoširdų 
veikėją, linksmo budo, kupiną 
energijos ir kilnių norų žmo
gų. Smagu pažymėti, kad šis 
stambus Indiana Harbor dar
buotojas įsirašė Chicagos Lie
tuvių Draugijon.

P-nia Anna Slevens, jauna 
sumani moteris. Lauksime ir 
jos vyro Draugijon įsirašant.

Juozas 'Zakaras, jaunuolis, 
sūnūs p-nios Marios Zakarie- 
nės. P-nia Zakarienė pati dar 
nauja narė, bet pasirūpino į- 
kalbėti ir savo jauną 
Draugijon įsirašyti.
Joseph Kaupas, 2100 
23rd St., gero taverno
ninkas. P-nas J. Kaupas yrą 
rimtas, sumanus, plačiai pa
žįstamas westsidiečiams, gero 
budo žmogus. Dabar lauksi- 

- me, kada p-nia Kaupienė įsi
rašys Draugijon.

P-nia Uršulė Pratapas, bricį* 
geporlietėj sumani i 
sekanti gyvenimo eigą.*

P-nia Mary Danauskis, 1326 
So. 50th Avė., Cicero, III. P-ia 
M, Danauskiene yra žmona p. 
Frank Danausko, gražaus ta
verno savininko. . Jis pats 
Draugijon įsirašęs poras sa- įsirašė.

■■ • Senaš^Petra^
P-riia Jnlia Bender-Bendo- 

ravičienė, 1649 N. Kedzie Avė. 
P-nia Bender yra tikra biznio 
“lady”, plius laiko gerai įren
gtą taverno biznį čia pažy
mėtu adresu. Velionis Andrius 
Bendoravičius, miręs pereitų 
metų birželio mėnesi, buvo 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys.

Tony Plonis, 82 and • 
Avė., Willow Springs, 
p-nios Kučinskienės.
Kučinskai laiko čia pažymėtu 
adresu gražią taverno užeigą. 
Čia nelik geros prekės, bet ir 
malonus patarnavimas. f

P-lė Anna Venckaitis, 716 
W. Cermak Bd. ši jaunuolė 
yra išsimokinusi amato ponių 
ir panelių veidus gražinti. Ji

vaičių atgal, o dabar ir jo su
mani, svetinga žmona Drau
gijon įsirašė.

P-lė Sieliu Babenski, 
rietė jaunuole, apsukrf 
gaitė, ją Draugijon įrašė 
gi kon. p. F. Bulaw.
Kon. Agnės Grakauskas 

įrašė:
Kazimieras 7 ir Alice Augai- 

čiai, vyras, ir moteris, abu 
kartu įsirašė Chicagos Lietu
vių Draugijon. P-nai Augai- 
čiai yra malonaus budo, žmo
nės. Pats p. Augaitis, iš ama
to dženitorius, moteris gera 
namų šeimininkė.
Kon. Peter Giniotis įraše:
. P-tė Helen Bartasis, jaunuo
lė iš Brighton Parko, apsukri 
mergina. Tai ir Chicagos Lie
tuvių Draugijon įsirašė.

Kon. B. Vaitekūnas įrašė: 
' X

P-nia Marijona Kateliavas, 
gero apsiėjimo, kilnaus budo 
moteris.

Kon. Kas. čepulevičius 
įrašė:

Antanas Kačionis, bridge- 
portietis, geras vyrąs, statio- 
n.ąry inžinierius. Tai pirmas 

moterisdmusų riąujo konkursahto na
rys įrašytas Draugijon. Lauk
sime daugiau.
Kon. Antanas Mikšys įrašė:

Frank Lukis, geras, suma
nus vyras, užtai ir Draugijon

/—...-.... ............."111
Rašomos Mašinėlės

VISOKIOS IšDIRBYSTĖS / 
E ir

I w Virš.
PERKAM 
PARDUODAM 
PARENDUOJAM 
PATAISOM
bibbon:ai ........ ....:.

; 25 mętai patyrimo

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

Mtaa

NEBŪKIT VERGAIS
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas
Gali Paliuosuoti Jus

♦‘Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. SuvtrS metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaite# atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir- 

, mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar* viduriai vei- ' 
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su .pagarba,. Wallace A.' 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nėra-, 
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgi. 
Visos® vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

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. Rockwel! Street 
Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

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

AKIU SPECIALISTAI

A A SLAKIS
ADVOKATAS

III W. Washmgton Št
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų TeL: — Hyde Park 8395

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Inicijaeijos, Dovaniį Laimėji- 
niQ, šokių ir iddrrj^bių vaka
ras—į vyks?* gegužes^ (May) 3 y 
d.- Asliraricf l^btileylį'd' Audito- 
rium. Vakaras bųs^i^papras
lai įdomus:/naujiį narių įves
dinimas (ypatingas ceremoni
jos — dainos, muzika, loši
mai), stambios dovanos (eina 
penkiolika šimtų vertes do
vanų—Pontiac automobilis,
radio, parlor setas, dining 1 
setas, skalbimų mašina, dįn- 
hette setas, boreri čhime clock, 
trys pinigines doyąnos ir tt.).

Nemažas skaičius darbščių

SKALBIMUI
' MAŠINA 

ir PROSINIMUI 
. 1 „LENTA?/

39.00
ROOSEVELT 

FURNITUREęo:
2310 West 

Rdosevelt Road 
Tek Seeley 8760

Laidotuvių Direktoriai
Nariai .Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

718 West 18th Street

I. J. ZOLP
Phones Boulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitagė Avenue Phoijes Yards 1741*1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
Phones Canal 2515—Cicero 59272314 West 23rd; Place

■ 'i......................... ....... —

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th SL Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

8307 Lituanica Avenue

Pbone Lafayette 8572

Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
Phone Boulevard 4139

1410 South 49th Court
A. PETKUS

Phone Cicero 2109

668 Weat 18th Street
J. F. KADŽIUS

Phone Canal 6174

— ----- ----------------------- -------- —— ---------
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741—1742

Kl. Jurgelionis
i ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
! Bridgeporto ofisas
3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

/Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510 i . • r •

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Pliene* Boulevard 7589

*Tel.. Boulevard 6914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS, 

Tel. Yards 1829
Pritaikė Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru * 
Draugijos Nariai.

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

, 24Q0 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Brunsvick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 6918 1z. Tel. Victory 2348
)r. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted' Šts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis pagal sutarti.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS •
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo <• 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice, Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 240fl

Ofiso Tel. Darchester 5194 
Rez. Tel Drezel 9191 ' 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų. Vaikų ir visi 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais Ifl—12 
dienu.



Antradienis, vas. 11, 1936

Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tąsa iš pusi. 2-ro) 
Mary Jasinskj, 
Peter Shelus, 
K. J. Semaška, 
Mike Žukas,- 
Ieva Lukošiūtė, 
Julius Baskis, 
Joscphinc Mijler, 
Frank Lukoševičius, 
Antanas Walskis, 
V. Jashmontas, 
Peter Brazis, 
Adam Hcrnian, 
• Andy Yuknis, 
Eugenie Lenkart, 
Mikas Krikščiūnas, 
N. Dubauskas, 
Louis Yurgailis, 
Bronė Abraškaitė, 
Paul M. Smith, 
Prudencija Bachunas, 
K. G. Urnežis, 
Vincas Černauskas, 
Johann Mendelienė 
Anna Mittskus.

Visi bus “NAUJIENŲ” Meti
niame Koncerte. Bukite ir 

Jus!

Kon. V. B. Ambrose 
įrašė:

Al. Schemett, 3336 So. Litu- 
anica Avė., gabus jaunuolis, 
lankęs Englewood Business 
(follegc, baigęs American Con- 
servatory of Music, plačiai ži
nomas muzikantas-akordio- 
nistas. Reikale galite pašauk
ti — tel. Yards 0955.

Anthony Shopes, pavyzdin
gas bridgeportietis, gerai už
laiko namus, dirba skalbyk
loje.
Casimier Buksnis Jr. Šis jau

nuolis sekdamas tėvo pavyzdį, 
kuris jau yra gana senas 
Draugijos narys, įsirašė Drau
gijom Jaunuolis energingas, 
taip kaip ir tėvai. Manoma, 
kad šį pavyzdingą Bukšnių 
šeimyną šiame konkurse pri
kalbins daugiau naujų narių 
Draugijai.

P-nia Thelma Jesel,.š\ jau
na moteriškė įsirašė Draugi- 
jon dviem sumetimais —drau
giškumo ir apsaugos deliai.

P-nia Paulina Kairis, 3258 
So. Union Avė. P-ia Kairienė 
laiko gražiai įrengtą taverno

biznį; - Yra rimta, malonaus 
budo moteriškė.

Anthony Jokubauskis, geras 
lietuvis, rimto budo žmogus, 
dirba dženitoriaus darbą.

ŠIANDIEN CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGI. 
JOS SUSIRINKIMAS

Šiandien, 8 vai. vakaro, įvy
ksta Draugijos susirinkimas, 
Masonic Temple svet., 1547 
N. Leavitt St. Susirinkime kal
bės “Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis, dainuos “Pirmyn” 
choro solistai.

Jauni lietuviai stu
dentai “Pildo savo 

dalį
« , .

Kviečia tėvus ir visą senąją 
kartą jiems pagelbėti.

Jus senesnieji, musų tėvai, 
draugai, per daugelį metų 
kalbate apie jaunimo darbus, 
apie jaunimo sekimą Lietuviš
kos kulturos, ir 11.

Jaunimas užaugęs jūsų tar
pe ir Amerikonų tarpe, yra 
tampomas iš abiejų pusių. 
Vienur tėvai, kūdikystės drau
gai—kitur, ekonomiškas gyve
nimas, Amerikos kultūra. 
Sunki padėtis jaunam, ypač 
studentui, kuris myli abi pu
ses ir nori abidviem patikti, 
abiejų tarpe pasižymėti, 
abiėms d^oti garbę. .

Bet jaunimas neužmiršta 
skolą tėvams, lietuviams, ku
rie davė priemones pasiekti 
augštesnį mokslą, platesnį ap
sišvietimą. Todėl, jaunimas 
dirba, kad šiek-tiek atmokėjus 
tą skolą savotišku pasiaukoji
mu.

Jaunimo tarpe yra studentų 
kliubas, kuris darbuojasi tik
ru noru išreikšti savo gabu
mus gautus liętuvių ir ameri
koniško gyvenimo.

Lietuvių Universiteto Kliu
bas (Lithuanian University 
Club) nedaug metų tik gyvuo
ja bet jau pradeda savo įtek
mę platinti ne tik senesniųjų 
tarpe, bet svarbiausia, tarpe 
jaunimo. Kad padaryti įtekmę 
ko naudingiausią, kliubas 
pradėjo žengti \ atsargiai, nes 
klaidos užmuša ir labiausiai 
užsidegusius.

' 4 * ,

Kviečia į Muzikos ir Dramos 
Vakarą.

Tačiau, po beveik keturių 
metų svarstymo, jau laikas 
kliubui žengti stipriau, atvi
riau. Todėl rašome, Kad “Stu
dentai Pildo Savo Dalį”/ii 
prašome jūsų prisidėjimo, pa
galbos ir parėmimo. Mes dirbi 
sime,' kad išpildyti jūsų viltis. 
Norime parodyti, kad jūsų pa
aukojimas mums mokslui, tai 
nebuvo f pilimas vandens į 
kiaurą kibirą.

Prašome, todėl, kad atsilan- 
kytumei į Muzikos ir Dramos 
Vakarą, 6 V. v. kovo 1—Lietu
vių Auditorijoj. Ten išgirsite 
lietuviškų dainų, matysite lie
tuviškus Veikalus. Visas pro
gramas rengiamas kliubo na
rių, kurie visi yra jau gerai 
žinomi j,ūsų tarpe kaipo dai
nininkai, dainininkės, vaidin
tojai ir rašytojai. ,Viskas, su 
šokiais tik 5.0c.

Steigia Stipendijų Fondą.
Visas vakaro pelnas bus 

paskirtas studentų stipendijų 
fondui, kad laikui bėgant bu
tų šaltinis tiems lietuvių su
nkius ir dukterims, kurie ne
gales be finansinės^ paramoą 
užbaigti mokslą. Gal tamstos, 
arba tamstos sūnui ar dukte- 
rei teks gauti tokią pagelbą!

Ar tai gali 'būti ■ • geresnio 
tikslo studentams sekti?

Taip augs, kliubo darbais, 
si!pratim'as jaunimo tarpe lie
tuviškų, tradicijų ir lietuviško 
meno, nes kliubas vien tik

-.y.;?'
. 1
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Aincrikps-Liė tuvių studentą
vienetą Lietuvių . Universiteto. 
Kliubas seka tik lietuviškus 
tikslus tam naudodamas savo 
narių 
mus.

Iki

mokslo žinias ir patyri

kovo 1, ir toliau...
—Jūsų Studeiitai...LVG.

Gali pritrukti ne vien 
anglių, bet ir pieno

/.T y “TT I
Del nuolatinių šalčių, Chi- 

eagoje pradėjo reikštis anglių 
trukumas ir stambesnieji san
dėliai nežino nei ką daryti.

Dabar dideliai susirūpinti- 
sios pieno bendrovės praneša, 
kad dėl sniego užverstų kelią 
ir geižkelių bėgiu, jos tegauna 
tik pusę normalės kvotos pie
no ir stambesnius užsakymus 
jau nebepajėgia išpildyti. V

Pieno trukumas ypatingai 
paliečia Northside.

Skausmas Dingsta
ŽAIBO Greitumui

Pastebekit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson U Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynese

Rytoj Mokyklos 
Uždarytos

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

Innersprings matracai po $Q E A ir
' < virš;

Medinės Lovos po

Gimtadienio Išpardavimas
SKAUTAI, BERNIUKAI IR MERAITESI Atsilankykit ir kartu 
su mumis atAvęskite Lincolno gimtadieni. Atsiveskite savo tėvelį 

valmine ir pamokysite savo tėvelius 
kaip jie gali PAS MUS ant pirkinių sutaupyti! v

Berniukams 2-Kelnių 
SIUTAI

’ 2 šmotų Parlor Setai po *49.50
Čionai jus gausite viską kas tiktai yra rei

kalinga namams.
Lengvais Išmokėjimais.

M ■ gražus 0x12 Lincol- r| |> H I no paveikslas. Jo
I V M fl I Gimtavietės paveiks

le &* I las tinkamas apda- 
1 ■ >■ ■ ■ rymul rėmais.

Si bakūžė buvo rodoma Pasaulio Pa
rodoj 1033—34. Tai yra tikra .ko
pija to namo, kuranie Lincolnas gi
mė. Galėsi to pamatyti krautuvėje kar
tu su kitais labai svarbiais to laiko
tarpio daiktais. Atdara dėl publikos 
visą dieną nuo 9 ryte iki 0 vai. vak.

Rekordą 
Sumušantl 

Kaina

Turi Būt 
Parduoti 
Palyginkit šias 
kainas su kito
mis kainomis bl- 
le kur t 
Kūdikiams pan- 
čiakos. 
pora ____
Skul caps _ ir 
tams. r' 
kiekviena 1 
Solties ir 
rets 
klekv. __
Šerniukams trum
pos kelinės_$1.19 
verty^ 
bė------
Berniukams Lum 
ber 
iki 
14

Nobby 
kautas 
kelinės, 
metų. 99^

10#, 
ebT‘ MOTERŲ DREBIU *>V Į IŠPARDAVIMAS

„___ $4 ir $5 maišytų
r- A vilnų ir pasverto šil-

ko. Lincoln© Gim-

Jacks 8
*2.49

tadienio Išpardavi
mui specialiai klek- 
vie< $1.25 na .........

Gražaus Francu 
ziško serge, tam-M^Bk 
šiai mėlyni. DVIWH^k 
poros kelinių 
bruslotas ir švar- 
kas. Reguliariai 
$8 vertybė. Dy- 
džio 18 Iki 18. 
Special.

2 ŠMOTŲ 
SIUTAI 

tweed, 
ir ilgos 

Dydžio 5 iki 9 
Special —-------

MERGAITĖMS NOBBY KAUTAI 
Nobby tweeds ir tamsiai mėlyni su 
pamušalu, 'dydžio 13 iki 16 OO 
special ----------------------------------

MA2U1RLIAM CEVERYKAI IR 
OKFORDS ,

Mother Nature stylaus, dydžio iki 8%, 
reguliari vertybė $1.35,

MERGAITĖM BOVELNINES 
DRKSRS

Paprastos 70c. vertybės, Įvairaus sty- 
lians, dydžio ' 10^—16^. 35<į
Išsiparduoda —------ --------------

BERNIUKAMS CORDUROY LONGIES 
Reguliarė $1.69 vertybė wide wale tan 
spalvos, dydžio 0 iki 17 metų. 
Pora --------------------------------------

Akordioną groti yra 
lengva išsimokinti. Pra

diniai akordionai

21.50
■ . Lekcijos dykai.

* * 1

Didelio saizb .akordio
nai po $99.50 iki $500.00

Kad girdėti programą iš 
Lietuvos ir Europos 
taipgi kitus Amerikos 
programus— reikalingas 
geras radio.
Jus galite savo seną ra
dio'pamainyti ant naujo

6 tūbų radios po

M 9.50

Special Rytdienai
KŪDIKIAMS 79c SVEDERIAI 

Gražių spalvų, geros rųšies, pertraukto 
dydžio, galu tinai išsiparduoda, 
kiekvienas ----------------------------

Valentine Chocala-* 
te širdis. 

akuota

Sawyer’s Mickey 
Mouse pyragaičiai 
bak- 
sas 
Angelus Marshal- 
lows dide- "9 
lis maiš. ■ V
Chocolate caramels ■ 
celophane suvynioti Mažų 1_____ 1

2U2 tkgk , mašnelės 1
I su nosinaite

9£ supakuota

Chocolate 
vienas 
svaras

vyšnios
230

mergaičių

T HE B ARGAI N

Chicago Mail Order Company. 
b i i S 0 U I H P AUttNA STRf EŲ

"I ,ihI Siuvi <■»< »•>

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

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

vai. po pietų.

NUOSTABUS!
ŠVELNIARANKIS’NAUJAS

Išbandyk Pirma, Negu Pirksi!—Išbandymas Namie DYKAI!

•Naujos rūšies skalbimui magina kuria 
galite išskalbti viską, pradedant nuo 
šilką iki blanketų, greičiau, švariau ir 
su švelnumu, nežinomu jums pirmiau. 
Jus niekuomet nieko panašaus nesate 
matę! Vienas iš svarbiausių skalbiamų 
mašinų pagerinimas padarytas per pas
kutinius keletą metų!

Spącialis Supažindinimo Pasiulijimas

SKQ50 »2 ĮMOKĖTI ’du • 77c I SAVAITĘ
Didelė nuolaida už jūsų seną skalbyklą 

. ■

• Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų truputi 
brangiau už prekes perkamas ant išmokėjimo.

KITOS SKALBIMO VERTYBĖS! J
Thor ir Conlon skalbyklos, krautuves sampe- 
liai, pakol jų išteks, parsiduoda bargeno kai
nomis. •
Thor ir Conlon Prosinimo Mašinos, $2. įmo
kėti ir taip mažai k^aip 10c i dienų. Dykai 
Išbandymas namuose.

*0'111*111 ĮĮĮĮĮ.ĮI
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Ateikit ir pamatykit kaip 
“švelniarankis” veikia.

Public Service Company
IS THE TIME I
, TOBUILD J OF NORTHERN ILLINOIS

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

9 • V" (i. • • *

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

Smulkesni $7.05 tonas

P. CONRAD
STUDIO

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

niškiau irenta

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVĄ

Litais arba Doleriais. ?
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted Št.
CHICAGO, ILL.

<— " 1 " — .... *
Užsiprenumeruokit

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
»

Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui. ' V

Eina bertainiaiš antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

Redaktorius P. Ęugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

INCOME TAX 
BLANKAS

galite išpildyti . ,

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

- ---------- - ------------ :------------

jEKKII TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

3225 So. Lituąnica Avenue

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

L. M. NORKUS
Rea. YARDS 2084

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST.

• SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

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

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.

GANal 8500

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

- r/s į. •••• u’1-.;., jev- i J

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba C 5

840„West 33rd Street.
; TELEFONAS: YARds 2790 arbaS^L • < -

KEISTUČIO SKMMMHMMEO
< -... ? 4
V ■ d

./'-iį.-:.



Antradienis, vas. 11, 1936

KUR DINGO SOVIETŲ “DEMOKRATIZACIJA

visai

"•SSSSSfS

KONCERTAS

VISI | J| RENGIASI
&&&

Sekmadieny, Vasario-Feb. 16
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

CHICAGOS SdKOLil SVET

PUIKUS PROGRAMAS

NAUJIENŲ” Metinis Koncer 
jtas Sekmadieni, Vasario 16.

18.00
4.00
2.00

Naujienos eina kasdien, UskUlani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL. Chicago, 
III Telefonas CanaJ 1600,

Suhscrlption Retos: 
per year in Canada 
oer year outside of Chicago 
per year in Chicago

15.00
2.75
1.50
1.00

VĖL UŽDARĖ SOCIALDEMO
KRATŲ SKYRIŲ KAUNE

Entered as Sooond Oass Mattel 
tiarch 7th 1914 et thePort Office 
of Chicago, BĮ. under the act of 
March Srd 1171

propesonus 
kare

patiešijo, neduoda

godumas 
dėl rinkų, 
t. Bet yra 
varžytinės 
ginkluotos

KARAS IR KAPITALISTŲ 
BIZNIS

mums 
tai jau 
nerupi, 
Italijos

*8.00 
15.00 
88.00 
3c per copy.

NELOYALIŠKUMAS SAVO 
DRAUGAMS

“L. Aidas”, beje, sako, kad 
aukščiaus paduotas “L. Žinių” 
pranešimas esąs “kiek iškrai
pytas”. Jisai rašo:

“Kaip neveikiančią šią 
(dvilypę) organizaciją saky
toji komisija jau pereitais 
metais nutarė išbraukti iš

mai. Štai per penkioliką metų 
dramos teatras iš 1400 spek
taklių tik turėjo "448 lietuviš
kus veikalus, o visi kiti buvo 
versti iš svetimų kalbų. Per 
visą penkiolika savo gyvavimo 
metu dramos teatras susilaukė 
tik penkiolikos autorių, kurie 
jam patiekė savo veikalų. Iš 
tų visų autorių tik keturi dar 
rašo ir daugiau veikalų, o ki
ti po vieną pjesę parašę visai 
nutilo. Daugiausia dramai vei
kalų yra davęs dramaturgas 
P. Vaičiūnas, bet ir jo nevisi 
veikalai pakankamai sceniški. 
Visa tai lyg ir keistokai atro
do. Mes žinome, kad lietuviai 
labai mėgsta rengti visokius 
vakarus vakarėlius, o štai tiems 
vakarams tinkamų scenos vei
kalų nepajėgia daug pasiga
minti. Taigi ir Lietuvos tea
tras savo originalių veikalų ne
turi, nors jų autoriams hono
rarai gerai išmokami. Matyti, 
pas Lietuvos rašytojus nėra 
tiek potencijos ir išmislumo 
gerą scenai veikalą sukurti. 
Mėginimų būva, bet dažniau
siai tie veikalai vieną du kar
tu suvaidinami ir paskui nėra 
kas juos žiuri...

(Bus daugiau)

stambus šulas, ir or- 
opoziciją. O šiandie 

tą opoziciją nori su-

“ščy rieji” ^komunistai prane
ša, kad pruseikinė sklokos at
skala išleido savo pamfletėlj, 
atakuodama dabartinę sklokos 
vadovybę, t. y. Jankauską, Ste
ponavičių, Elmaną ir kitus. Ta
me leidinyje rašą Pruseika, 
Kuodis ir Paukštys ir bandą

“Naujienose” jau daug kartų 
buvo nurodyta, kad yra klaida 
manyti, jogei karų priešastis 
tai — kapitalizmas, šitas klau
simas buvo pagvildentas da ir 
neseniai dviejuose “Nauj.” re
dakciniuose straipsniuose (va
sario 1 ir 3 dd.). Prie vieno jų 
prisikabino brooklyniškis “ščy- 
rųjų” organas — ir kad duoda 
“Nauj.” redaktoriui, tai duoda!

Grigaitis, girdi, apvertė isto
riją “aukštyn kojomis”; Gri
gaitis “save ant juoko pasista
to”; Grigaitis “nebesupranta” 
paprasčiausių dalykų ir turėtų 
skaityti “Komunistų Manifes
tą” ir studijuoti “ABC dalykė
lius”.., Mums neįdomu, kas yra 
tas didelis vyras, kuris “Lais
vėje” šitokiu tonu “mokina” 
Grigaitį; bet iš viso ko matyt, 
kad ponas “mokytojas” labai 
mėgsta pūstis, nelyginant kaip 
ta pasakėčios varlė. Kad kar
tais ir jam neatsitiktų panašiai, 
kaip ^atsitiko jai, kada ji per
daug išsipūtė!

Dabar pažvelgsime, kur isto
rijos galva, o kur kojos. Imsi
me pereitąjį pasaulio karą.

Kąlbėdamos apie jo priežas
tis, “Naujienos ”nurode, kad 
prie karo iššaukimo “prisidėjo 
kapitalistų godumas”, bet svar
biausia priežastis, kuri jį' pa
gimdė, buvo “mililtaristų aro
gancija”, viešpatavusi Europos 
monarchijų politikoje ir diplo
matijoje. šitą musų nuomonę 
komunistiškas profesorius iš 
“Laisvės” štabo .bando sumušti 
tuo, kad, girdi, net Jungtinių 
Valstijų senato komisija “įšviL 
ko aikštėn Amerikos ir kitų (?) 
kraštų ' ekonominius motivus 
pereitam kare.”

Visų-pirma, tai yra netiesa. 
Senato komisija netyrinėjo, dėl 
ko kitos valstybes įsivėlė į tą 
karą. Ji tyrinėjo tiktai priežas
tis, įvėlusias j karą Ameriką.

“L. žinios” sausio 23 d. įdė
jo tokį pranešimą:

“Vakar ; komisija klausi
mams iš įstatymo apie drau
gijas spręsti prie Kauno 
miesto ir apskr. viršininko 
uždarė Lietuvos Socialdemo
kratų Kauno skyriaus orga
nizaciją ir moterų sekciją, 
kuriai neseniai teismas leido 
veiktu Tai jau pakartotinas 
uždarymas.”
Kaip jau žinoma, valdžia ne

leido Lietuvos socialdemokratų 
organizacijai veikti ir paskui 
uždarė ją “už neveiklumą”. To
kį valdžios patvarkymą social
demokratai apskundė teismui 
ir teismas pripažino, kad orga
nizacijos uždarymas buvo ne
teisėtas.

Tačiaus apskrities viršininko 
komisija vistiek nutarė social
demokratų organizaciją uždary-

draugijų sąrašo. Tačiau ko
misija savo nepadarė pilno 
kaip įstatymas reikalauja nu
tarimo. Užtat buvę organiza
cijos valdybos nariai nutari
mą apskundė Kauno apygar
dos teismo civiliam skyriui. 
Teismas komisijos nutarimą 
kaip nepilną panaikino ik by
lą grąžino tai pačiai komi
sijai persvarstyti. Dabar ko
misija nepadarė naujo nuta
rimo ‘pakartotinio’, anot L. 
Žinių, ‘uždarymo’, bet papil
dė savo pirmojo nutarimo 
trukumus.”
Vadinasi, vistiek uždarė! Ne

galėjo vienu smugiu organiza
cijai galvą nukirsti, tai kirto 
antrą smūgį.

Tas organizacijų uždarinėji
mas “kaip neveikiančių” — po 
to, kai pati valdžia neleidžia 
joms veikti, yra ne tik smur- 
tas, bet ir pasityčiojimas. S*

Ar Chicagos “Draugas’’ da 
ir dabar šnekės, kad socialistai 
Lietuvoje turi daugiau teisių 
už katalikus?

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

pozicijas užleidžia.
jiems vienur

įrodyti, kad jų pusėje “denio- Jungtinės Valstij 
kratija”, tuo tarpu kai LDD_ atsidūrė, kada 
centras ir jos organo redakcija 
esą “diktatoriai”.

Tai gana keistas argumentas, 
kuomet sklokininkų Draugijos 
kuopos balsavo ir dauguma pa
sisakė prieš Pruseikos poziciją.

Bet tai ne taip svarbu. Svar
besnis yra pats , faktas, kad 
Pruseika dabar eina prieš savo 
organizaciją ir darbuojasi jos 
priešų naudai. Jisai buvo vie
nas iš uoliausiųjų sklokos orga
nizatorių ir dirbo joje penke
tą metų, stengdamasis atplėšti 
kaip galint' daugiau narių nuo 
komunistų “centro biuro”. Tie 
jo draugai ištikimai jį rėmė: 
aukojo pinigus, platino “Nauj. 
Gadynę”, kovojo su bimbiniais. 
O dabar jisai staiga atsuko 
jiems nugarą ir susidėjo su 
priešais! .

Jo pasiteisinimas buvo dau
giausia tas, kad LDD nebega
linti gyvuoti. Bert kuomet Drau
gija vistiek atsisako mirti, nors 
Pruseika iš jos pabėgo, tai kam 
jisai dabar stengiasi ją sugriau
ti? Tai yra . išdaviko taktika.

Jau ne pirmu kartu Pruseika 
taip elgiasi. Prieš 16—17 metų 
jisai persimetė į komunistų pu
sę ir pasidarė aršiausias prie
šas socialdemokratų, kurių idė
jas jisai pirmiau gynė ir net 
buvo oficialės Liet, socialdemo
kratų atstovybės narys. Išdavęs 
socialistus (socialdemokratus), 
Pruseika visą savo energiją pa
šventė griovimui to judėjimo, 
kuriam seniaus per metų me
tus dirbo. Bet paskui, praėjus 
desėtkui metų, jisai spiovė ir 
ant komunistų. Penkis metus 
jisai dirbo išsijuosęs, griauda
mas “ščyrųjų” komunistų or
ganizaciją, kurioje pirmiaus ji
sai buvo 
ganizavo 
jau jisai 
naikinti.

Yra, matyt, kokia itai “gelto
na gysla” to žmogaus bude, jei
gu jisai niekuomet nepalieka 
ištikimas savo idėjai ir savo 
draugams. ’ . ■

tam kare 
jisai jau buvo 

ėjęs pustrečių metų. Taigi ka
ro pradžios ieškoti Amerikoje 
butų absurdas.

i Kas liečia Jungtines Valsti
jas, tai čia gali eiti klausimas 
piktai apie tai, kodėl jos neiš
laikė nęitralitefo ir., kodėl jos 
stojo' į karą Santarvės, o ne 
centralinių valstybių, pusėje.

1 , Senato komisija, Jiesa, “išvil
ko aikštėn”, kad Amerikos biz
nio (ypač bankininkų) interesai 
paskatino šią šalį stoti į karą. 
Bet komisija niekuomet neįro
dė, kad jokios rolės čia nesu
vaidino vokiečių submarinos, 
skandinusios pasažierinius lai
vus. Jeigu Berlyno militaristai 
nebūtų buvę tokie arogantiški, 
kokiė jie buvo, tai Amerika gal 
butų laikiusis ir toliaus nuoša
liai nuo karo. 1 '

Bet gal musų ^“mokytojas” 
parodo tuos ekonominius moty
vus, dėl kurių Austro-Vengrija 
pasiuntė ultimatumą Serbijai 
(po atentato Sarajeve) ir dėl 
kurių Rusijos caro valdžia sto
jo už Serbiją, o Vokietija už 
Austro-Vengriją? Nieko pana
šaus, jisai nė nemėgina parody
ti, tik sako, kad — “Grigaitis 
nesupranta”!

Mes čia pastebėsime, kad jei
gu Vokietijos kaizeris, Aūstro- 
Vengrijos kaizeris ir Rusijos 
caras stvėrėsi ginklo, tikrai no
rėdami patarnauti savo šalių 
kapitalistų bizniui, tai jie buvo 
didžiausi durniai, kokius tik ga
lima surasti. Nes tas mažiukas 
Serbijos kraštas, dėl kurio jie 
susipešė, niekuomet nebuvo 
vertas tiek pinigų, kiek jų rei
kėjo išleisti karui. O kur dar 
karo rizika? Paminėtosios trys 
militarinės monarchijos, kaip 
žinome, karą pralaimėjo. Jos 
buvo sutriuškintos. Tų šalių, te
ritorijos tapo apkarpytos (ar- tpistuis-
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Prieš metus laiko Maskvoje įvyko Visos Sąjungos 
Sovietų Suvažiavimas. Tai, pagal konstituciją, vyriau
sia sovietų valstybėje įstaiga. i

Tas suvažiavimas išklausė ir vienbalsiai patvirtino 
komisaro Molotovo pranešimą apie sovietų sistemos de
mokratizaciją. Molotovas sakė, kad pirmas žinksnis į 
demokratizaciją bus visuotinas, lygus ir slaptas balsa
vimas renkant sovietų valdžios organus “nuo miestų ir 
kaimų “sovietų, neišskiriant ir SSSR Centralinio Vykdo
mojo, Komiteto”.

Savo pranešime komisaras Molotovas žadėjo' da ir 
daugiau. Jisai užtikrino suvažiavimo delegatus, kad po 
to pirmo žingsnio sovietai žengs toliau demokratizaci
jos keliu. Jie stengsis įkūnyti savo sistemoje “visapusiš
ką demokratizmą”, panaudodami šitam tikslui “visa, 
kas yra geriausio šių dienų valstybių išsivystyme”. Ji
sai kalbėjo apie tikrą “sovietinį parlamentarizmą”, ku
ris užkariausiąs ne tįk darbo žmonių pritarimą Sovietų 
Sąjungoje, bet ir “visų protaujančių ir pažangių žmo
nių simpatijas pasaulyje”.

Bet kame gi ta pažadėtoji “demokratizacija”?
Metai laiko jau praėjo, o apie įvedimą visuotino, 

lygaus ir slapto balsavimo sovietų Rusijoje dar nieko 
negirdėt. Taigi nė pirmas žinksnis demokratizacijos ke
liu, kurį žadėjo Molotovas ir vienbalsiai užgyrė vyriau
sioji SSSR įstaiga, dar nėra padarytas.

Pereitą vasarą sovietų spauda pranešė apie susi
rinkimą komisijos, kurią buvo paskyręs sovietų suva
žiavimas tam “demokratizacijos” sumanymui apdirbti. 
Bet nuo to laiko visos kalbos apie tai nutilo.

Vadinasi, “pažadėjo 
grieši ja”! /

Įvedimas visuotino, lygaus ir slapto balsavimo rin
kimuose pats savaime dar nebūtų žymus demokratijos 
laimėjimas, jeigu tuo pačiu laiku nebūtų atsteigta žo
džio, spaudos ir organizacijų laisvė. Be šitos laisvės bal
savimai virsta tik “plebiscitu”, kurį diktatūra vartoja 
(kaip hitleriškoje Vokietijoje), kad liaudis “užgirtų” 
jos darbus. Tačiau Stalinas nedrįsta net ir tokios men
kos reformos duoti žmonėms. Lengviau yra valdyt au
tokratiškai !

Lietuvos Gyvenimo 
Margumynai

ba ir visai sukarpytos), jų biz
nis kone visai pasmaugtas.

Z f

Dabar imkime kitą karą: tą, 
kuris šiandie eina Etiopijoje. 
“Laisvės 
sako, kad šitam 
niekas kita Mussoliniui 
kaip tik naujos rinkos 
kapitalistams, kurių jisai ieško 
Etiopijoje. Bet tai yra nesąmo
nė. Dagi , aršiau, negu nesąmo
nė: tai yi’a Musolinio propa
ganda, kurią BroOklyno “moky
tojas” ima už gryną pinigą! 
Italijos juodmarškinių viršila, 
iš tiesų sako, kad jisai eina į 
Afriką surasti daugiau biznio 
progų savo kapitalistams. B^t 
jisai meluoja. Visi žmonės, ku
rie žino, kas dedasi Italijoje, 
pripažįsta, kad tas užpuolimas 
ant Etiopijos tai baigiančio nu
sigyventi diktatoriaus avantiū
ra. O visi, kurie yra susipažinę 
su sąlygomis Etiopijoje, laikosi 
tos nuomonės, kad nė per 50 
metų Italija iš tos žemės nepa
ims tiek turto, kiek ji turės iš
leisti jos užkariavimui!

Taigi pasirodo, kad ta karų 
“istorija”, kurią mums siūlo 
“Laisvė”, nevaikščioja nei gal
va, nei kojomis, bet yra be gal
vos ir be kojų.

Dar kartą reikia ' čionai pa
brėžti, kad karas yra daug se
nesnis visuomenės reiškinys, 
negu kapitalizmas. Todėl yra 
absurdas sakyti, kad karas yra 
kapitalizmo vaisius.

Karą iššaukia paprastai daug 
įvairių priežasčių^ Jų tarpe ga
li būti ir kapitalistų 
arba jų varžytinės 
žalių medžiagų ir t. 
klaida manyti, kad 
būtinai reikalauja 
kovos, šiandie kapitalistai mo
ka ir visai panaikinti kompeti- 
ciją savo tarpe: jie organizuoja
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. (Tęsinys)
Vis dėlto įdomu, kad viešia- 

me gyvenime dabar pradeda 
pasirodyti tie asmens, kurio 
buvo visai nutilę. Tautininkai 
tiems asmenims tame viešame 
gyvenime 
teisingai leidžia 
ar kitur pasireikšti. Tai vis 
dėlto gana simptomatinga, jiors 
ir viskas daroma tautiškoje ar
ba tautininkams artimoje dva> 
šioje.

Tai dar nevisi Lietuvos gy
venimo šioki toki margumynai. 
Dirstelkim Valstybės Teatro 
pravėrę duris.

Lietuvos operoje negrė 
iš Chicagos

Lietuvos opera yra pasieku
si tinkamos aukštumos, šituo 
atvėju Kauno publika yra pu
sėtinai išpaikyta. čia, kad ir 

geri atvykę iš užsienio 
artistai turi gerokai paprakai
tuoti, “kad Kauno publiką įkai
tyti”. Bet gi jūsiškė chicagie- 
tė negrė Jarboro atvykusį į 
Kauną turėjo neabejotiną pa
sisekimą. žinoma, čia daug pa
sireiškia dabar negrais savo
tiškos simpatijos sąryšyje su 
italų karu su etiopais.

Lietuvos drama yra nuo 
operos bent kiek atsilikusi. Ji 
dar neverčia visus apie save 
kalbėti, ji neturi tokių artis
tų, kurių gabumams visi butų 
įtikėję. Drama dar nėra pakan
kamai lietuviška, čia vis vers
tiniai veikalai statomi. Jei tai 
visai yra dovanotina operai, 
tai visai nėra pateisinama'dra-

•f •>>?'.



Antradienis, yas. 11, 1936

DARBO ŽINIOS

pašto

Ieško Darbininkų 
Chicagos Pašto 
Skyriams

Penkioms Chicagos
stotims ir centrui, taipgi vie
tinėms karo departamento įs
taigoms yra reikalinga darbi
ninkų.

Žemiau seka, darbų sąrašas,:
Junior Assistant to Techni- 

cian .............. $1,020 į metus.
PACKER .... $1,680 į metus. 

War Department, Quarter- 
master, Fort Sheridan, III.

CHAUFFEUR $1,320 į met. 
Veteranas Administration Rfc- 
cility, North Chicago, III.

SUSTITUTE GARAGEMAN- 
DRIVER ....... 55c į valandą.
Motor Vehicle Service, • Post 
Office Department, Chicago, 
Illinois.

fireman-laborer
... .............. $1,320 į metus. 

Custodial Service^ Post Office 
Department (Sub-postal Sta- 
tions Listed Below).

Hyde Park, 46th Street and 
Cottagę Grovę Avenue.

Jefferson,.
Avenue.

Lincoln Park, 2643 N. Clark 
Street.

Hawthornę, 2302 So. Pulas- 
ki Road.

Station D, 2419 W. Monroe 
Street.

Kandidatai tiems darbams 
turi paduoti aplikacijas Chi
cagos skyriui* Civil Service 
Commission, kurio raštine 
randasi naujuose pašto ru* 
muose, prie Van Buren ir Ca- 
nal gatvių. Ąplikaeijas. reikia 
paduoti nevėliau vasario 12 
d., tai yra šio trečiadienio.

54Q1 Lawrenęe

Draugijų Žinios
Lietuviu Moterų 
Piliečių Lyga 
Rengia Bunco

Rytoj vakare Fellowship 
House rūmuose, 831 W. 33rd 
Place, įvyks Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos rengiamas 
“Bunco” vakarėlis.

Busią daug dovanų laimėji
mų, o visas pelnas skiriamas 
Fellowship House užlaikymui, 
įstaigoj teikiamos nemokamai 
anglų, pilietybės ir kitos pa
mokos, taipgi atliekami įvai
rus labdaringi darbai.

Vakaras prasidės 7:30 vai. 
vak., o įžanga—25c. Komisija 
susideda iš A. ’ Janushauskie- 
nės, E. Jonaitienės ir P. Gry
bienės. Lygos pirmininkė 
M. Zolpienė.

rių neatsilankymo, susirinki
mas neįvyko. Ypač įvykstan
čio vakarėlio komiteto narių 
ne vienas nepasirodė! Tai, 
per šią savaitę iki šeštadienio 
rengėjai turės smarkiai pa
dirbėti, kad vakarėlis butų 
pasekmingas. — Grinomis.

“NAUJIENOS” Jus kviečia į 
Savo Metinį Koncertą, 

Vasario 16.

Bando sukelti pinigų 
adv. J. P. Waitches 

apeliacijai
Esąs

yra
nekaltas Kelly testamen 

to skandale

NAUJIENOS, Chicago, Jll

Plėšikas kunigo dra-' 
bužiuose; pabėgo su 

$3000 grobiu' 
į ‘

z Vyras apsirėdęs kunigo dra
bužiais, užvakar pasibeldė į 
Oak Lawn Trusf and Savingš 
banko išlaukines duria, ban
kui tik ką atsidarius. Tas, “ku
nigas” kasininkui Derk Trie- 
zenteguj, vienoj akimirkoj 
atkišo revolverį ir paliepė įlei
sti dar du jo ben^rihinkus.

Kasierius policijoj e aiški
nosi, kad,, buk, jis apsigavęs 
tais kunigo drabužiais ir tuo, 
kad tas vyras rodęs $10 bilą, 
kurią prašęs susmulkinti. Po 
to, jo rankas surišę ir apiplė
šę tuo .metu įėjusius du paša
linius žmones sumoje apie 
$3000. Plėšikai suimti.

Kitas, gal nemažiau šposin
gas įvykis buvo tai tas, kad 
Joycy-Hagen Coal Co. W. 57 
ir Grove Avė. dalinis savinin- I •
kas Thomas Hagen buvo api
plėštas tuo. metių kada jis bu
vo gavęs savo algos $280. Plė
šikai buvę dviese? Jie maga
ryčioms įsėdo į nukentėjusio
jo automobilį ir nuvažiavę.

I

Ar busite “NAUJIENŲ” 
Metiniame Koncerte 

Vasario 16?

RADIO
“Peoples” Radio 
Programas
Dalyvauja Radio 
Granadieriai, 
Dr. P. Zalatoris, etc.

Programą, pildys visų, žino- f Shemetas. Taipgi bus pranę- 
mos dainininkės, Oną Juozai- Šimų ir kalbų. Radio prane- 
tienė ir Konstancija Mickaitė- Šėlas bus Povilas šaltimięvas. 
Skelly, ir akordįonistas muz, / —

■„ ■< mi-m n.i 11.!

POLITIKOS ŽINIOS
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Kliu- 
vasa-.

Upytiečiai Rengia 
Charterio 
Krikštynas

Upytiečių Draugiškas 
bas turėjo susirinkimą
rio 1, į kurį daug narių atsi
lankė ir taipgi prisirašė aš- 
tuoni nauji nariai.

Susirinkimas buvo labai 
linksmas, nes jau gavome 
charterį ir visų narių nutar
ta, kad iškelti “Charterio kri
kštynas” vasario 22. Visi, ku
rie norite dalyvauti su mu
mis, prašome duoti žinią ne 
vėliau kaip vasario, 19, 1936, 
nes komisija turi žinoti prieš 
laiką kiek dalyvaus. Dėl in
formacijų kreipkitės po ant
rašu 4070 So. Francisco Avė.

pe-

Pas Joniškiečius 
Truputis 
Apsileidimo.

Oras šaltas, utu-tu, pas
čių šiltam kambaryj sėdėti 
daug geriau, negu eiti i kliu- 
bo susirinkimą.

Taip padarė daugelis Joniš
kiečių kliubo narių, neatsilan- 
dydami praeitą sekmadienį, į 
savo mėn. susirinkimą, kuris 
turėjo įvykti p. Yuškos salė|.

Valdybos nariai beveik visi 
susirinko, taip pat, buvo atvy
kę ir daugiau narių. Jeigu 
raštininkas ar pats negalėda
mas, butų protokolų knygą 
kam kitam įdavęs* tai be abe
jonės, susirinkimas butų bu-* 
vęs atlaikytas, nes svarbių 
reikalų turėjo daug. Kai# ži
noma netolimoj ateityje įvyk
sta du vakarai: ateinantį šeš
tadienį maskaradų vakarėlis, 
kuris įvyks Brighton Parke, 
4615 So. Mozart g-tvė; kitas 
Bunco Party; kovo 15 d., J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43rd 
St.

Reikėjo bilietus paskleisti, 
darbininkus sutvarkyti, ir 
daug kitų reikalų aptarti, bet, 
dėl mažo nekuriu , valdybos 
narių apsileidimo ir p^cių na-

Juliute 
rastas 
James

ROSELĄND<~- Adv. 
P. Waitehes, kuris buvo 
kaltas turtuolio-valkatos 
Thomas Kelly testamento skan
dale, apeliuoja į aukštesnį teis
mą, ieškodamas išteisinimo ir 
bausmės panaikinimo. Jį rado 
kaltu ir nubaudė , .kriminalia 
teismas. Dabar Waitches lais
vas po kaucija.

Šiomis dienomis -adv. Wait- 
ches išsiuntinėjo laiškus įvai
riems ebieagiečiams, kuriame 
sako, jog “išsisėmė visas jo 
turtas ir negali apeliacijos kaš
tų padengti”, tad ieško para
mos. Toliau sako, jog vas. 
28 dieną, Roselande jo drau- 
gal rengtą vakarą,, kurių visą 
pelną skiria apeliacijos < finan
savimui. Tikietai esą po do-

Adv. Waitches laiške taipgi 
pastebėti, jog jaučiasi nesąs 
nekaltas. Kelly skandale ir eina 
apeliacijos teisman “dėlei ge
rovės ir garbės savo moters ir 
vaikučių”.

KAZIMIERAS KIBELPISr
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario, 10. diena. 1:15 valan
da ryta 1936 xn., sulaukęs 45 

. metu amžiaus, gimęs Panevė
žio ap., Pušalotos miestelyj. •

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Amilija po tėvais 
Kragždaitė. sunu Alfonsą, duk
terį Ona Stepan, žentą Harry, 
anūke Patsy, broli ir brolienę 
Juozapa ir Veronika Kibeldis 
ir jų šeimyna Michigan valsti
joje ir gimines, o Lietuvoj 2 
seseris, Kostancija Urboniene 
ir Marijona Makštinięnę, 2 
švogeriu ir giipines.

Kunąs pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj 3819 Litu- 
apica Avė.

Laidotuvės i vyks ketverge, 
vasario 12 diena, 7:30 vai. ry
to iš koplyčios i šv. Jurgio, 
parapijos bažnyčia, kurioje at- ’ 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv.Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Kibei- 
džio giminės, drauai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini pątarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Moteris, sūnūs, duktė, 
brolis, brolienė ir

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika. Telefon 
nas Yards 1138. __________ j

. im1*11**

Keli lietuviai stato 
kandidatūras Cicero 
Nominacijose

'■ - ’ V x .

Šiandien svarbiCICERO.
diena: nominacijos miesto
viršininkų. Tas apeina visiems 
vietos, piliečiams ir tautoms.

vasa

Mylinti lietuvių radio pro
gramos, šiandien 7-tą valandą 
užsistatę savo radio ant sto
ties WGES, turėsite tikrai
daug malonumo pasidžiaugti 
su įdomiu ir gražiu radio
programų, kokiais, jau 7-tus 

nuoĮąHnį|i vaišina savo 
klausytojus Peoples . Rakandų 
Korporacijos Krautuves.

Tarp visokių įdomybių, šios 
dienos radio programo išpil
dyme dalyvaus garsusis Radio 
Granadierių Kvartetas bei so
listai.

Kalbės A. L. Dr. Draugijos 
atstovas, Dr. P. Zalatoris, M. 
D., bus šaunios orkestrinės 
muzikos, įdomių žinių ir svar
bių pranešimų. Todėl, steng- 
kitės nepraleisti progos šio 
programo pasiklausyti.

—Rep. W. E. S.

{domus Radio 
Programas

Antradienio vakarę,, vasario 
11 d., 7:30 vai. išgirsime gra
žų ir turiningą, lietuvišką ra* 
dio programą ši stoties W-G- 
E-S, 1360 kilocycles. Šį nepa
prastą programą leidžia 13-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Radio Kliubas (Marąuette 
Park).

-A. + A.
, MYKOLAS MEDEISIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
vasario 9 diena. 1936 , m., 
sulaukęs pusės - amžiaus, gi
męs Daugėliškio ap,, Vilniaus 
rėd., Palūšės par., Pecęnių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 23 pietus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima moterį Malvyna. po tė
vais Lankelaitę, dukted Hfclen 
ir sūnų Mykolą, švogerka Liu- 
dvyka, švogeri Juozapa Ro- 
sinsky ir gimines, o Lietuvoj 
tėvą Kazimiera ir motinėlę 
Ona, 3. brolius, seserį ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4949 So. Halsted St.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, vasario 13 diena, 8 vai, 
ryto iš namu i šv.' Kryžiaus 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Mykolo Medęisio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimų. Nuliude liekame

Moteris, .sūnūs, duktė, 
motina, tėvas, š.vęgeris, 
švogerka ir giminės.

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

John T. Zurio 
Rėmėjų Spaudos 
Komisija stoju 
į Darbą.

Penktadienio vakare,
rio 7 d., Sandaros svetainėje, 
814 W. 33Fd Street, susirinko 

Mes,z lietuviai, taipgi aktyviai John T. Zurįs Rėmėjų Spau- 
Veikiame dėT vienos kitos vald- dos Komisija, 
vietės.

Sena vietos Repubhkonų stropiai darbuotis sklei- 
partija kądai&e buvo galinga. 
Iš tos partijos/ sąrašo> yrą vie
nas lietuvis, Edvardas J. Ką* 
wąl-Kavaliauskas^ kandidatas 
ant asesoriaus. Čia gimęs, au
gęs, mokslus įgijęs,, “žvaigž
dė” “footbaU’o’” lošime,. Jis 
niekui: nesigėdi pasakyti esąs įkjailtį) musų lietuvio kandida- 
Cicero, lietuvis* Iš jo butų ne- įo rinkimuose: “Naujienos”, 

“Draugas”, ^Sandara”; “Mar
gutis,” “Vytis” ir “Chicago 
Evening American”. Su virš- 
minėtais laikraščiais John T. 
Zuris rėmėjų spaudos platini
mas, be abejonės, bus sėkmin
gas ir gyvas.

John T. Zuris rėmėjų radio 
stotys irgi prisidės kalbomis, 
p'ranešimais, bei programąis. 
Išgirsime juos iš sekančių ra
dio stočių: WĖDC-WCBD- 
WHFC-WIND-WGES, iš ku
rių bus leidžiami lietuviški s.
programai, skleidžiant musų 
lietuvio kandidatūrą oro ban
gomis, įnešdami kandidato 
organu^aciĮos veikimą į kiek
vienos šeimynos namus.

—Ieva Lukošiūte, Rast. 
John T. Zuris

Boosters Club

Susirinkimas buvo gyvas. 
Visi komisijos nariai-rės pa-

dimui įvairių pranešimų, ži
nių apie John T. Zurį, kandi* 
datą į teisėjus, ir rem&jų or
ganizacijos veikimą.

Esame dėkingi sekantiems 
dienraščiams, kurie įdėjo į šį 
naudingą darbą, bendrądar-

blogas miesto valdininkas.
Dabartiniu laiku valdžia 

yra Demokratų rankose; par
tija turi dvi frakcijas ir tarpe 
jų eina didelė kova už vado
vybę. Iš jų, viena frakcija įsi
leido tiktai vieną lietuvį, J. 
R. Lipsky į knygyno, direkto
rių. Antrą frakcija progresy- 
vė, neturi nei vieno lietuvio, 
bet šiaip geri vyrai, stoja už 
biednuomenę.

Naujos lokalūs partijos, tai 
“Tax Payers” ir “Labor Par
ty”. Jų sąraše randasi du lie
tuviai, kurie ieško tos pačios 
vietos, tai yra, asesoriaus vie
tos. Jie yra, A. L. Matui ir M. 
J. Butwel. Abudu plačiai ži
nomi. A. Matulis turi spaus
tuvę. Plačių pažiūrų žmogus, 
su visais sukalbamas. Jo opo
nentas M. J. Butwel griež.to 
komunistiško nusistatymo, 
plačiai žinomas rubsiuvių tar
pią. Jo partija^ ir “Vilnis” jį 
labai garsina kaipo lietuvį. 
Bet apie tos partijos tvėrėją, 
irgi lietuvį', “Vilnis” nei žodr 
žio. Daug ašarų irgi išlieja 
apie “Naujienas”', kad jos 
garsinančios kapitalistų parti
jas. Labai gaila tos naujos 
partijos, kad savo tarpan įsi
leidžia komunistus. Jie turi 
savo, partiją. Tegul ten ir 
spiečiasi. Blogai kad. komuni
stų kandidatas ir “Vilnis” par
siduoda, tarnauja svetimiems.

‘ “N.” Ras ėjas,.

Lincoln# gimimo su-.
ir ne visuomet naudingas. Mums 
moterims turėtų rūpėti apskri* 
čio politika, nes tai yra ašis, 
apie kurią sukasiu musų visas 
tasdieninis gyvenimas, statantis 
savo reikalavimus, kurių vėn< 
giant, mes papuolame į sveti
mųjų reikalų apyratį ir jiems 
tarnaujame; šis apsireiški
mas mums nėra sveikas. Mums 
reikia kurti patiems savąjį gy
venimą ir, todėl, politinis gy
venimas negali mums likti 
svetimu dalyku. \

štai,, yra statomas j kandi
datus lietuvis teisėjas J. T. 
Zuris. Jį reikalinga pravesti 
tam urėdui. O tai yra galima 
tik susiorganizavus, taip, kaip 
daro kitų tautų zmoterys. Tad 
ir mes, pasekdami anų keliais, 
susirinkime ketvirtadienį, va
sario 13 dieną, Sandaros sve
tainėje, 814 W. 83 str. 7:80 vai. 
vak., kur turėsime progos ben
drai apsvarstyti ir pasiryžimu 
padaryti tai, kas nuo musų pri
klauso.—M. Zolpienė.

kaktuvės Mail Order 
House

Pagerbimuf prezidento Lin- 
ęolno, kurio gimimo sukaktu
vės išpuola trečiadienį, vasa
rio 12 d., Chicago Mail Order 
Bargain Outlet, 511 S. Paulina 
Street^ kąmpas Harrison, duos 
pirkėjams Lincolno gimtinės 
triobelės paveikslą veltui. Pa
veikslas bus, rėmuose ir 9x12 
dydžio. ■ *
' Toji įstaiga turi krautuvėje 
tikrą repliką dūminės pirkios, 
kurioje prezidentas gimė, ir ji 
kivečia visus atsilankyti tą 
įdomybę pamatyti.

Savo laiku replika buvo iš
statyta Pasaulinėje Parodoje.

Paminėkime Lietuvos Nepri
klausomybes Sukaktuves 

“Naujienų” Metiniame 
Koncerte

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN
Chicagos Lietuvių Draugijos—mėnesinis' susirinkimu Masomc 

Temple, 1547 North Leavitt street., 8 vąl. vak. Kalbės V. 
Andrulis, “Vilnies” redaktorius. Dainuos “Pirmyn” cho
ro nariai. J. Mickevičius, Prezidentas.

Roselando Laisvamanių Kuopom—mėnesinis susirinkimas, 7:30 
vai. vak. Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan Avė.

z Kviečiame visus atsilankyti, nes bus renkami parengimo 
: darbininkai ir kiti svarbus reikalai. A< Jocius, rašt

RYTOJ
Draugystės Palaimintos Lietuvos susirinkimas Lietuvių Au

ditorijoje, 8 vai. vak. Prašome pribūti laiku, nes yra 
daug ko aptarti. Valdyba. , /

“NAUJIENŲ” Metinio Koncer
tas Visų Naujjenieeių šventė

Nori moteris užintere’ 
suoti politika

• ■ i . • ' ---------

Veik kiekviena musų moteris 
yra Užimta šeimos auklėjimu, 
narnų ruoša, labai dažnai ir 
šiaip kokia profesija. < Vienok, 
jų visų tikslų kelio galas bai
giasi tame, kad šeimos nariai 
butų pilnai aprūpinti' būtiniau
siais gyvenimo reikmenimis ir 
gyvenime aukščiausiai iškiltų. 
Politika rūpinasi visų mažiau
siai.

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

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

Trys,. tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos narių negali put 
klaidingi. Jie; žino, kad jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Cią ligos pašalpa trijų skyrių; $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 extra. Dabar eina 
Draugijos. Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimą^ pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
80 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai i Įnicijaciįos ir Do
vanų Laimėjimo vakarą, kuris ivyks tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužės (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium, Įsirašyti gali
ma per DRAŲGIJQŠ konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 

* ofise. Ofisąa atidarąs panedėliais ir ketvergais visą dieną—nuo 9 v. 
'.ryto iki 8:80 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)

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
MutualTrijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuvilkos 
Degtinis

NATHAN 
KANTBR

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St

TeL YAKDS 0803’ , \ ,

VASARIO 12—Lietuvių Moterų Piliečių Lygos. “Ruhcqm, Fellow- 
ship House, 831 West 33rd Street, 7:30 vai. vak. Įžanga 
—25c.

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

VASARIO 15—“Naujos Gadynės” Choro šokiai—“Leap Year 
Valentine Shuffle”, McEnerny Hali, 4089 West Madison 
Street, 8 vai. vakare. Įžanga—25c.

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

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

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

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš
tynos”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžanga 
—25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn’* operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 15$ E. 107 St. 

. šokiai. Pradžia—5:30 v. v, Įžanga 49c.
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, (žiųr. kovo 15)z.
VASARIO 25—Lietuvos .Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 

šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. Geriausioms šokėjams 
\ dovanos. Įžanga—25c.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian 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, 8133 South Halsted street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iŠ Lietuvos. Dalyvauja Bar
bara Darlys.

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

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

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



- LAURAI ‘‘PIRMYN” CHORUI UŽ “CAVAL
LERIA RUSTICANA”

800 publikos susirinko pamatyti'pirmą operą 
lietuvių scenoj ■

apima ir 
Lietuvių 
apiberti

“PIRMYN” choras, jo solis* 
iąi ir vedėjas, Kazys Steponavi
čius, žvilgterėję atgal įvertin
ti sekmadienio pasirodymo vai
sius,’ turi' pamato tikėti, kad 
operos “Cavalleria Rusticana” 
pastatymas yra geriausios dar
bas choro: istorijoje. ; , ■

Apie 800 publikos susirinkę 
Chicagos Sokojų svetainėj sek* 
madienj: po pietų, pamatė *Chi- 
cagos lietuvių jaunimo pirmus 
bandymus operos srityje. At- 
si palaidodamas laikinai nuo kur- 
kas ‘ lengvesniųjų operečių, 
“Pirmyn” choras žengė ambi- 
tišką žinksnį pirmyn. Bet tai 
buvo tvhlas, rūpestingai ap
dirbtas ir apgalvotas žinksnis, 
kuris vienu šuviu pastatė jau
nąjį dainininkų būrį visų Chi* 
cagos lietuvių muzikalių gru
pių priešakyje.

h' ■ 1

• Ypatingas noras 
chorą, ir Chicagos 
Simfonijos orkestrą
įvairiais komplimentais, atsimi
nus, kad tai yra jaunų žmo
nių organizacijos; taipgi, kad 
“Cavalleria Rusticana” toli 
gražu nėra lengviausia; iš ope
rų. Didelė didžiuma choro ir 
orchestros narių dar nesubren
dę. Didelis nuošimtis lanko'mo
kyklas, o tie kurie nelanko, dirba 
dirbtuvėse, ofisuose ir pelno 
sau arba savo 'tėvams pragy- 
vėnimą. Panašiai yra ir su so
listais.

Vienok tas jaunas ambitiškų 
_ čiagimių būrys savo liuosu lai

ku, vakarais, kad ir pavargę 
nuo darbo, užsibrėžė tikslą, sū4 
kaupe savo jėgas ir atsiekė 
rezultatų, kurie suminėtų fak
tų akyvaizdoje tikrai imponuo
ja. /j’L

Vedėjas K. SteponaviJiH6

Laurus * dalinant didžiausią 
pluoštą jų reikia paskirti ve
dėjui Kaziui Steponavičiui, ku
rio pastangos ir /rūpestingumas 
daVė galimybę < tų ; gražių fe* 
zultatų? atsiekti. V .<

Sunkų ir Varginantį darbą
. \ •’ .• / f*. < . ‘ ' '• . *__ -4__ U-J__S__ '--i__________—J.__

dirbant, pas visus žmones, ypa
tingai jąųnimą, pasireiškia ten
dencija • nuo jo -ištrukti.' Nežiū
rint to, K. Steponavičius savo 
jaunuolių būrius išlaikę daik
te;; uždegė juos entuziazmu, 
pervedė per nesuskaitomas ir 
nuobodžios repeticijas ir. įvei
kė visas, .ir amžiaus ir kitas 
panašiose organižacijoše susi
darančias kliūtis. Tik entuziaz
mas pas vedėją'*’ir ’jaunuolius, 
ir sunkus darbas tegalėjo pa
rūpinti publikai tokią “Caval- 
lėrią Rusticaną”, kokią sekma
dienį; ji pamatė Sokolų svetai
nėj; '

- K. Steponavičiui teko sumo- 
kihti chorą, pervesti jaunų mu-, 
zikų 'simfonijos orkestrą per 
operos partitūros ' sunkumus vir 
išlavinti solistus. ’ Režisūroje 
ir solistų lavinime jam gabiai 
talkininkavo žmona p. Anelė 
Steponavičienė, kuri operoje 
buvo realistiška nelaiminga 
Santuzza, svarbiausioji ir il
giausioji veikalo rolė.

Santuzza
. Ji buvo vakaro žvaigždė, pra
lenkusi kitus solistus ir vaidi
nimu ir dainavimu. P-a Stepo
navičienė pasirodė giliai su
prantanti savo užduotį, ir per
dėm dominavo sceną, Jos dik
cija buvo labai iaiški, ir bal
su vaizdžiai perdavė jausmus, 
kuriuos pergyveno mylimo pa- 
nėigta ir atstumta Santuzza.

. Nors p. Steponavičienė vai
dinimu ir dainavimu išsiskyrė 
L jų tarpo, bet ir kiti solistai 
vykusiai atliko savo kad ir 
trumpesnes roles. Tenoras J. 
Romanas charakterizavo ro- 
mahiiškąjį Turiddu, kuris pa
metęs Santuzzą nusekė paskui 
kokietę Uolą už ;tai z užmokė
jo gyvybe. Romanas itin gra
žiai sudainavo meliodingą “Vy
no Dainą” ir “Serenedą”, ku
rioj jis Loląi išrokavo visas jos 
gražybes. . (

Vežėjas Alfio, 'kuris Turiddu 
nužudė duėlyjė, būvo - jaunutis

NAUJIENOS, Chicago, III.
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baritonai Liudas Tenzis, pirmą 
kartą dainuojąs “Pirinyh”' sce
noje. Per visas arijas ir sun
kų duetą su Santuzza jis per
bėgo dainuodamas lengvai ir 
laisvai, ;, Berods pirmą kartą 
scenoj e didesniame veikale vai
dybos atžvilgiu jis jautėsi kiek 
susivaržęs. Bet tą trukumą 
padengė jo gražus; ir švelniai 
plaukiąs balsas. Mu\ns sako, 
kad Tenzis nėr A balso studija
vęs, vienok dainuoja toji gražu 
ne kaip ambįtiškas, mėgėjas;
.. Jeigu Ona Skeverių^l atrodė 
truputį per jauna, Motinos Lu
pi jos rolėje, tai už ' tai1Reikią 
kaltinti grimuotoją; ’/ Jaurtęjį 
dainininkė išpildė sav6 trųippą 
rolę realistiškai ;zir t 
turi gražų balsą it. yra 
mylimą kajpo dąininjnkė, bė^ 
šiame veikale neturėję progos 
pasirodyti ..

Panašiai, ir Lola 
Grigoniutė,: nepaliko jokių abe- 
jonių, kad; ji kdkfetež; ši daL 
nininkė, dar jaunutė, kiekviena 
kartą pasirodo padariusi vis 
daugiau; progreso. ,'Jihturi xnaA 
lonų balsą ir “Vandens Lelijos” 
dainęlę gražiai sudainavo.

“Pirmyn” choras šiame veį-» 
kale buvo ypatingai geras. Ne- 
sdklupdamas atliko visas dainas 
ir prisidėjo prie pastatymo pa- apie 8604—Y. 
sisekimo savo vaidinimu. Cho-1 ——-----------
ras buvo gyva minia, i parSiB 
muši veikalo" turiniu - ir j į g 
rai suprantanti. ,

t Panašiai reikia pasakyti ir 
apie - orchestrą, kurio jąunie j i 
nariai rūpestingai ir gerai iš
pildė partitūrą ir ypatingai gra
žiai . sugrojo^ garsų j į “Cavalle
ria Busticahąz’ “Iptermezzo.”

Bendrai, visas pastatymas 
buvo sklandus, be ryškių de
fektų ir įspūdingas. Visur, ir 
dainavime,. ir vaidinime, ir or
kestro j pasireiškė rūpestingas 
pasifruošimas ir susimokinimas, 
kuris musų scenoje retai ten
ka tematyti. Reikia pridurti, 
kad “Pirmyn” choro “Cavalle
ria Rusticana”, i pąsižyniėjd ir 
gražiais kostįunįąis bei -geru 
grimu. ’

! xPif,1,oji Programo Dalis
Vakaro ■ programą. ' atidarė 

; simfonijoj orkestras Kazio Ste
ponavičiaus- 1 vedamas. . Chicagos 

’ Dįetuyių Simfonijos orkestras

sugrojo VVįeber’i^?;, “Oberon” 
uvertiūrą; Šuberto “Nebaigtą 
Simfoniją”, Saint\ Saėns’o “Al- 
gęrijoš Suitos” ištraukas, Čai
kovskio “Miegančiosios Gra
žuolės” valsą ir Leoncavajlo 
“Pajacų” fantaziją.-

Orkestras, neatsijikdamas nuo 
kitų prografno dalyvių, ir savo 
kukliam pasirddyme gerai užsi
rekomendavo, parodydama pro
gresą ir tobulėjimą. Kiekvie
nai/ metais padidina savo re
pertuarą. .Pirmiau*.kuklus; nė-

rus išpildys kelis naujus nume
rius,* tarp jų, gal ir ištraukas 
iš'operos, naudai tų, kurie sek
madieni jos nemato.

Chorą ves Kazys Steponavi
čius, kuriame tenka stovėti ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro 
priešakyje. Vyrų choras taipgi 
dalyvauja pro grame.

“Naujienų” metinis koncer
tas įvyks Sokolų svetainėje, 
2343 S. Kedzie avė. Kadangi tų 
dieną (Vasario 16) išpuola Lie
tuvos Nepriklausomybės sukak-

drąsus, pąsitikėjįhia savimi ne- tu vės, tai kartu įvyks ir jų pa 
Įtuvįs orkestras dabar rodą su 'minėjimas?
brendimą, ir gyv-ai atsako į sa-
yo gabaušr-VeęĮl j d K. Steponavi
čiaus batonp ^gjialus. K. Stę-

iiį^Wifevo orkestfij;

Kalbą pasakys Dr. P. Grigai
tis, “Naujienų” redaktorius, 
V Be “Pirmyn” ir Vyrų Choro 
If p. Steponavičienės, programer- —------------

yra ; «j<gbatonįs daug; dalyvaus operos dainininkė He-

- Aldona

^Sii^tymo; skf^ 
diimb. *.f;f*Są;yiįvr&nkOse tufęjb” 
he vięnorkestro- in- 
strumentą^^bet nuodugniai pa
žirto kiekvieną solistą ir chorą, 

prisidė- 
j ę ;prįę’1 ‘ ‘Cavalleria Rus •
tieana”* pastatymo šiąridien 
džiaugiasi ląufhiį. [Bęt iš anks
to "gMima nujausti, kad/jie ant 
tų laurų ;• neilgai; ilsėsis ir ne- 
trukus'* griebsiu jų- darbų.

N ežiurin t astai.; šaltą
oro, publikos šiįjirinko apie

len Bartųsh, Antanas Kamins
kas, Stasys Rimkus, “Birutės” 
choras, Andrejevo ir Beliajaus 
šokėjų grupės ir jaunų Lietu
vių Pulko choras.

Nusižudė iššokdama 
iš 20 aukšto

*-

Antradienis, vas. 1.1, 1936

- Be to, risis dar keturios po-į N. Broadway, įvyks antros iš 
ros. Iš ristikų reikia pažymėti eilės ristyneš. Vėl risis George 
Zaharias, Steinke, Mehringer ir 
Julės S. Bow, kuris sveria apie 
tris šimtus svarų. >

RISIS PASAULIO ČEMPIONAS
Rytoj Arcadia Gardens, 4441

Dusette, kuris neseniai laimė
jo vidutinio svorio pasaulio 
čempionatą.

Jo oponentas bus kanadietis 
Alex Kasaboski, kuris pasižy
mi savo jėga. /

Be vyriausios poros, bus ir 
daugiau ristikų.

Paminėkime Lietuvos ■ Nepri
klausomybės Sukaktuves “Nau 

jienų” Me-tiniame Koncerte

36 metų motina vakar nusi
žudė iššokdama iš 20-to aukš
to Sherman viešbučio, prie 
Clark ir Randolph gatvių.

Ji buvo Mrs. Irene Holl, 
1211 S. Oak Park avenue, Ber- 
Wyn. Paliko šešių puslapių 
atsisveikinimo laišką, kuriame 
sako, kad ją privertę nusižu
dyti uošviai.

“CavalleriaRustica- 
nos”Santuzza “Nau- 

jienu” Koncerte
Daly vau ja ir1 ^Pirtttyhv choras, 

sekmadienį pastatęs operą 
Operos “CaVaiiefia Bustica- 

na” “Santuzza”! kūri Jaudino 
publiką gražiu dainavimu ir re
alistiniu tragingos rolės išpildy
mu, aiteinūritį. ’šėkmadienį dai
nuoja “Naujiem)” duetiniame 
koncerte. Toj i H‘Šantuzza” yra 
Anelė ŠtepohslVičiėnė, gerai ži
noma Chicagos-' lietuvių daini
ninkė./ y. ; ; \ .'

, Koncerte taipgi daindęs “Pir
myn” choras,; kūris - Sokolų sve
tainėje pastatė parpinėtą of>erą. 
(žiur. - žinią kitbf Vietoj) . Cho- 

;■/ \ •• • : . •; ■/’

Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVASTAVERN
Kviečiame’ visus atsilankyti i musų 
užeiga, kur visados .randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias1 veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR
NELLIE MEDELINSKIENĖ 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

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

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

SPORTAS
■ '■ ' t . .

RISIS O’MAHONEY SU 
BROWNINGU

Vasario 12 d. Chicagos Sta- 
diume, 1800 W. Madison St., 
risis Danno O’Mahoney, dabar
tinis pasaulio čempionas, su 
Jim Browning, buvusiu pasau
lio čempipnu.

Browning yra visai jaunas 
ristikas. Jis, taip sakant, su
švito prieš .-kelis metus. Tarsi 
koks viesulas jis naikino savo 
oponentui, į$Į prisi|«jpė iki 
pat viršujės. Vadinasi, laimė
jo čempionatą. Tačiau netru
kus savo titulą jis prarado ir 
beveik visai pasitraukė iš ris- 
tynių. Dabar jis vėl sumanė 
čempionatą laimėti. Kai kurie 
mano, jog jis turi tam daug

; šansų.'• ;/

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS ka nors suteikia kiekvienam rūkytojui!
i

- • .

Copyright, 1936, The Amėncan Tobacco Company

Lucktes yra rstažia^ rjiajvKis

luckies
lengvas užsirūkymos
Iš TURININGO. BRANDAUS-KONO

(l(iAR£rTČ5 Į.

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mefi dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, Jtaipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama. >.

A BRIDGEPORT ROOFING CO.
♦ 3216 S. Halsted St.

Victorv 4965

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

Mrs. Stella Shurnas
Savininke

V2906 So. Union ^Lve.

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Degtine—10 

TJžkandži’i visados.
J. G. Tavern
JOHN GRTBAS, Sav.

3318 So. Halsted St

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Loeal and Long Distauce 
Furniture and Piano Moving 

/ 3406 S. Halsted Street
Phono Yardu 34GN

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičiu, 
UžrašOm visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance.
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

ant mortgičiu,
Padarom dokumen-

centų
NAMU SAVININKU ATYDAI 

Musu biuras sukeiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kitądien nuo 8 vai. rvto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10

| Nesenai padaryti cheminiai J 
bandymai parodo*, jog kilt g 

populiarūs cigaretų išdirbi-

I
 hiai turi rūgštyme perviršių. 

nuo 53% iki 100% daugiau || 
negu Lucky Strike. . H

O • Daviniai Patikrinta N^rrlk’ausomiy
<:j Ch•minių Laboratorijų Ir Tyrinė- 
ŽįS Jttno Grupių ‘ ę?:>.

Rūgštumo Perviršius Kitu P-.-—iMirblni
1 Lucky Su.’.’k Cl-Arctiis

, Lyclnsnt Su •

I___ 5 . 5 V’.''
I ?. I-.J-

|AIANC( ■ Y I : !Į LUČKY. STRIKI • ’ •

> R A N P B 

B R A N P Č

:'<:z 1 8 II

Visokie žmones pasirenka Luckies, rodo, jog viršutiniai lapai turi per- > 
kiekvienas savais sumetimais. Bęt virsiu šarmų, kurie linkę duoti šiurk- 
kiekvienas .utinka, jog Luckies yra . itMt iarmijką skonį. Apatiniai lapai 

Lengvas Uzsirukyma. .Iš turiningo. ,yri |iflU. rūg5tumui dūmuos,. Tai 
brandaus-lęuno tabako. TaiyragUhė ...... . x . . .
Stebėtina,, faktas, kad lapai to
paties tabako augalo gali kur kas. tina Prie skoningiausios rūgšties— 
daugiau skirtis nuŽ> vienas kito, ne,, šarmų lygsvaros. Lucky Strike ČL1 

gu lapai iš visai skirtingų rūšių, garėtuose yra naudojami vidurinieji 
augalų. Cheminis išnagrin5jima£_ J«pai<

f

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtine ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU °F 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esAme jau šiuo adresu virš 

50 met.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHETM A SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. Statė St. CALumet 5269.
■>——« I ■ — ■ II—.

Heln Wanted—Malė
• Darbininkų reikia 7

TUOJAU — gabus, agresvviški ir 
geros išveizdos wrai, tarp 25 ir 50 
metų amžiaus gali pasinaudoti reta 
ntoga ir pristoti už pardavėius nrie 
didelės rytinės firmos. Pardavinėji
mo patyrimas nereikalingas, nes mes 
natis nuodugniai išmokiname tuos, 
kuriuos nasirenkame. Jus turėtu
mėte uždirbti pradžiai komisu iki 
$40 i savaitę. Nuolatinis darbas 
per apskritus metus. Proga page
rinti savo nadėti. Atsišaukit antra- 

__ ■ . . dieni tarp 9 ir 12 ryte. Mr. C«llahnm,
Musu užeigoje, lietuviškoje užeįgo-; 203 N. Wabash ,Ave. Kambarys 618.

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Allevs

10 Billiard & Pocket Tables - 
Lun^b Room — Rar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
' Incorporated

< 819 W. 35th Street
• Chicago, III .

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

mams ir narėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Aye. Willow Springs
p < • •• '

Community Tavern
ie, visados randasi geros rūšies deg
tinė. Tavern Palė Alus, C’garai. 
šiokiomis dienomis užkandžiai, 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai 
3203 So. Halsted St.

O REIKALINGAS uniiistas janito- 
riaus nagelbininkas. nevedes. Dar
bas ant visados. Atsišaukite laišku 
1739 S. Halsted St. Box 391.

GĖRIMU SKLADAS
Gausite visokiu gėrimu, didžiausia 

nasirinkimps lietuvi
Monarch Wine &

Liquor Store
‘ JOHN GAUBAS. Sav.

3529 So. Halsted Street

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skaniu 

konustū mlrite i: 
Univptsal Restaurant

(ANTAN a NORKUS Sav.)
750 W. 31st St.

Tel. Victory 9670

Help Wantod—Female
Darbininkių reikia

LIETUVIŠKAI kalbanti moteris 
35-45 prižiūrėti augusią moteri — 
invalida — ir nrie namu darbo Gv- 
venti vietoje. $5.00. MANsfield 6172,

For Rent_______
PASTRENDUOJA krautuvė ir 3 

kąmbariai užpakaly 25x70 nėdu il- 
• gio, % bloko nuo bažnyčios ir 
; skersai gatves ir antros du
ris nuo kampo šakiu salė.

Kreiptis
2257 W. 23rd Place 

ant kampo

Business Chances 
“ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Shoe Renair Shon 
pilnai įrengta.. Atsišaukite. Gali
ma renduoti. 1445 So. 50 Avenue. 

Į antros lubos. Tulšus, savininkas
vn a a t oi 1408 So. 48 Ct. Galima matyt nuo

. « . a a • Victory 4181 3 iki ? j vak.
Pnstatom i namus ir groseri. f

sveikiau*’0 I^TENA iš

Lietuviu Pieninės
EMERALD DATRY 

Senuko Daugelavičiaus
3251 Emerald Avė.

Pašaukit.

CLASSIFIEDADS
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.

COAL
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Rųn ..........„................
Lump, Ėgg or Nut ...........
Screenings ..... ......................

Direct from the Mine. - 
minimlim. f

Call Day or Night 
KEDZIE 3882

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

Exchange—Mainai
lota.

. $5.75

... 6.00

.. 4.75 TURIU geroje apielinkėj
2 ton Viskas išmokėta Mainysiu ant gro-

sernės, automobiliaus arba ant Ta- 
vern. 6826 So. Racine Avė.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias Pavaduotojas dėl 
Pocahontas 

Mine Run ..................
Lūmp, Egg or Nut .. 
Screenings .................

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

Tel. KEDZIE 3882.

$5.75
6.00
4.75

Real Estate For Sale 
Ną.mal-fceme^Pardavimui 

PRIVERSTAS PARDUOTI
6410 So. Califomia Avė., 5 kam
bariu mūrinis bungalow, furnace 
apšildomas, platus lotas. Viduj vis
kas moderniškai išrengta. Kaina 
$4250. Parodysime tikrai susita
rus. Ateišaukit

25Š2-W. 63rd St. 
Hemlock 8300.

*




