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“MISS RADIO OP 19M” Automobilio nelai
mėj sužeistos M. Ba
ronienė ir Valančienė

1,500 Naui

Nuspreride, valdžia turi teisę statyti Wilson 
tvenkinį ir parduoti elektrų

“Naujienų” - Tedaikcijos nario 
žmonai įlaužtas strėnkaulis; 
Valančienei perkirsta kakta

apsauga ir navigacijos pageri
nimas. Tokiam atvejyje, val
džia turi pilną teisę parduoti 
tokio tvenkinio produktus, jei 
jų palieka pėįrviršis.

Šis teismo nuosprendis yra 
skaitomas nepaprastai svarbiu 
iš to atžvilgio, kad jis paliečia 
valdžios žinksnius į biznį. Kai 
TVA pradėjo pardavinėti elekt 
ros jėgą, privatinės elektros 
bendrovės sukilo įrodinėti, “kad 
valdžios kišimasis į jų biznį pra
žudys milionus dolerių invest- 
mentais ir sunaikins elektros 
bendroves”. TVA parduoda 
jėgą daug pigiau negu tos pri 
vatinės bendrovės ir daugelis 
Tennessee ir aplinkinių apie 
linkių gyventojai, kuriems pir

»

WASHINGTON, D. C., vas. 
17.—8 balsais prieš vieną Au
kščiausias Teismas pripažino 
TVA konstitucinia, nuspręsda
mas, kad federalė valdžia turi 
teisę:

1. Statyti Wilson Dam tven
kinį Musele Shoals apielinkėje 
Alabamoje, ir •

2. Pirkti elektros vielų lini
jas nu*o Alabama Power Com- 
pany išnešiojimui elektros jė
gos, kurią tvenkinys pagamins.

(TVA—Tennessee Valley Au- 
thority yra federalės valdžios 
organizacija, į steigta pasire
miant 1933 metų kongreso ak* 
tu. Ji buvo įsteigta išvystymui 
ir konservavimui Tennessee ba- 
seino vandenų, tam tikslui sta
tant tvenkinius. Numatyta ba-. miatf elektra buvo nepasiekia* 
seino upes padaryti tinkamas ma, dabar ją naudoja, 
navigacijai, kontroliuoti potvy- į Nuosprendžio išgirsti į Aw 
nių pavojų ir gaminti pigią kščiausio Teismo rumus prisi- 
elektro’s jėgą. iTaipgi, TVA grūdo minios valdžios atstovų 
nori sutvarkyti to baseino der- ! ir elektros įmonių viršininkų; 
lingą žemę ir sulaikyti tų žė- kuriems TVA dalykas yra ypa 
mių naikinimą, kurį per ilgus tingai opils. Nuosprendį skai- 
laikus vykino basėino upės.) j te vyriausias teisėjas Hughes.

Teismas pirmiausiai rado, kad* Vienintelis teisėjas nesutikęs 
legalią ir pirmtftiflds^ pamatas su didžiumos huomone buvo Mc- 
Wilson tvenkiniui -yra krašto Reynolds. .

CHICAGO, vas. 17. —M. Ba
ronienė, “Naujienų” redakačijos 
nario, K. Barono, žmona ir A. 
Valančienė buvo sunkiai su
žeistos automobilio nelaimėje, 
kuri įvyko naktį, iš sekmadie- 

i nio į pirmadienį, kelyje iš “Nau
jienų” Koncerto.

| P ai Baronienei, 8605 South 
'Marshfield avenue, dviejuose 
vietose įlaužtas strėnkaulis, o 
A. Valančienei giliai perkirsta 
kąkta.

! Toje pačioje nelaimėje K. 
Barono dukterys, Milda, tarnau
janti “Naujienose” ir Lilija, 
buvo apdrėkstos. Apart sukrė
timo, K. Baronas ir A. Valan 
čius, automobilį valdęs, dau
giau nenukentėjo.

Abi sužeistosios guli šv. Kry
žiaus ligoninėje, kur joms bų 
vo suteikta pirmoji pagalba.

Nelaimė' įvyko ties 67th ir 
Richmond gatvių kampo. Į pa- 
slydusį A. Valančiaus automo-> Gražiausia šių metų radio artistė, 'arba “Miss Radiotof 

• į ****7 v tvuuvmv-

1936” buvo išrinkta dainininkė Dproithy Lamour. Ji yra 5 pėdų bilį, kuriame važiavo visi su- 
5 colių aukščio ir sveria 115 svarų. Ji yra žinoma radio vardu minėtieji keleiviai, įvažiavo ki 
“The Dreamer of Songs tas, nespėjęs laiku sustoti. Gat-
. , .—== vė buvo slidi, aptraukta ledu.

KAIRIEJI LAIMĖJO RINKIMU? ISPANIJOJ
.• ■ . ■ ' ' i * \ ' ' A' • ? ■v ' *.

Italai sako 20,000 
Ethiopų žuvę mū

šiuose
Sakosi užėmę svarbią poziciją 

šiaurinėj Ethiopijoj

LONDON, vas. 17. —Iš Ry
mo atėjo Čia žinios, kad Etlr.j- 
pija po šeštadienio pralaimėji
mo šiauriniame fronte, norinti 
paliaubų.

ADDIS ABABA, vas. 17. — 
Ethiopijos valdžia griežtai už
ginčijo italų skleidžiamas ži
nias apie 20,000 ethiopų nužu 
dymą šiauriniame fronte. Et- 
hiopija iš savo pusės skelbia 
laimėjusi mūšyje pietiniai 
fronte. *

RYMAS, Italija, vas. 17. — 
Oficialis valdžios komunikatas 
skelbia, kad 20,000 ethiopiečių 
žuvo keturių dienų mūšyje, ku
ris siautė Enderta apielinkės 
kalnuose, apie 201 mylių nuo 
Makale, šiaurinėj Ethiopijos 
dalyje.

Per keturias dienas gynusį 
ethiopiečių pozicijas, didžiulė 
armija šeštadienį pakriko ir iš
bėgiojo į po vietos kalnus ir 
slėnius. Iš 80,000 armijos pa
liko 60,00Q, bet ir toji pakri
kusi ir bejėgė ką nors veikti.

Mūšiuose dalyvavo dvi divi
zijos italų, susidedančios iš 
70,000 kareivių^ Tas pats ko-

munikatas skelbia, kad iš jų 
žuvo 109, o 400 liko sužeisti. 
Užimtoji pozicija esanti, svarbi 
italams tuo, kad ji duos ga
limybę atskirti nuo vieną kitos 
dvi kitas ethiopiečių armijas 
kurios ikišiol paraližavtfsios ita
lų ofenzyvą.

Anot komunikato sumuštą j ai 
armijai vadovavo Ras Mulug- 
heta, buvęs Ethiopijos karo 
ministeris.

Italai džiaugdamiesi laimėji
mui sako, kad dabar galės pul
ti ethiopus galutinam mušim, 
pirm negu lietingasis sezonas 
ims siausti visoj pilnumoj.

n ' iPolicijai .i&Įjtytat budėti, nes 
„..prisibijoma riaušių^—Per rin
kimus užmušta septyni žmonės

Laivas užėjo ant 
seklumos

MADRIDAS; Ispanija, vas. 
17/—Per aštuoniaą dienas visoje 
Ispanijoj veiks “aliarmo būklė”. 
Tai buvo paskelbta šiandien, 
kai paaiškėjo, kad per rinki
mus buvo sumušti ir mirė sep
tyni žmonės. '

“Aliarmo biiklė” reikš, kad 
per visą tą laiką policija turės 
budėti ir neprileisti/jokių riau
šių. Tačiau jeigu padėtis pa
sidarys/ rimtesnė ir. neramumai 
padidės, tai bus paskelbtas ap
gulos stovis.

Vyriausybė prisibijo, kad ga
li įvykti neramumai. Spėjama, 
kad dešinieji, kurie pralaimėjo

.*■11. .1 ' II H. p .M^|.;

rinkimus, bandys kelti riaušes. 
Ministerių kabinetas laikė spe
cialų posėdį ir nutarė paskelb
ti apgulos stovi, jeigu bus rei
kalas.

Prezidento Zamora šeima per
sikėlė į prezidento paločių> Tai 
padaryta saugumo sumetimais.

Vyriausybė leido socialistams 
ir kairiesiems republikonams 
perskaityti per radio manifestą 
apie rinkimų laimėj imą. Mani
festas kairiųjų narius ragina 
drausmingai laikytis.

Tiek kairiųjų, tiek konserva
torių pareiškimai rodo, kad kai
rieji laimėjo tarp 250 ir 265 
atstovų į parlamentą. Kadangi 
parlamentas susideda iš 473 at
stovų, tai kairieji turės abšoliu- 
čią daugumą. • \

/Spėjama, kad A. Valaričięnė 
galės apleisti ligoninę trumpu 
laikli, Bet M* Baronienei teks 
jškulėti lovoje1 apie šešias: sa
vaites. , .

“Naujienos” reiškia gilią už
uojautą savo redakcijos nariui, 
K.' Baronui, jo šeimai ir pp. Va
lančioms. '

Paleido japonų 
lakūnus

Visi pasažierai išgelbėti

WEYMOUTH, Anglija, vas. 
17.—Laivas ‘Winchester Castle’ 
dėl ruko netoli Portlando už
ėjo ant seklumos. Jis plaukė į 
Natai, Pietų Afriką.

338 pasažieriai, kurie plaukė 
laivu, buvo persodinti į ki 
laivus ir nuvežti į krantą.

Meksikos baltgvar
diečiai nerimsta

\

ATMETĖ ITALIJOS 
PROTESTU

MASKVA, vaš. 17. — Japo
nų karo lakūnai, kurie privers
ti buvo .nusileisti Grodekove, 
netoli Vladivostoko, liko paleis
ti.

Kai tie lakūnai nusileido so
vietų teritorijoje, tai sovietų 
sargyba juos suėmė. Lakūnai 
bandė pasipriešinti ir buvo su
žeisti. Tai atsitiko sausio 9 d.

Sužeistieji lakūnai buvo pa< 
talpinti ligoninėje, kur jie išbu
vo ligi šiol.

šeši jų žuvo susirėmime su 
su kareiviais

vas.

tuo 
tus

Žvejų laivukas 
pavojuj

Sokol svetainę užpildžiusi. minia girdėjo 
Dr. Grigaičio kalbą ir puikų programą

/ — ■ ————

Dalyyavo H. Bartush, Steponavičienė, 
kiti solistai ir 4 chorai

\ t .

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

Debesuota, veikiausia snie
gas; šalčiau.

Vakar temperatūra, 
ir 11°.

Saulė teka 
5:27.

BOSTON, vas. 17, 
gauta žinia, jdg žvejų laivukas, 
kuris 1939 m. laimėjo greitu
mo dovaną, atsidūrė pavojuje 
netoli Halifax, N. S. Laivuko 
inžinai esą sugedę. Todėl laivu- 
kaš plaukti toliau negali, o tuo 
tarpu jura yra labai audringa. 
Laivuku plaukia 29 žmonės, ku
riems vadovauja kapitonas Ben 
Pine.

Užgriuvo šeši čigonai

6:41

tarp 6

leidžiasi

MEKSIKOS MIESTAS, 
17.—čia gauta žinia iš Jalapa, 
kad Vera Cruz valstijoje tarp 
“baltgvardiečių” ir federalės ka
riuomenės įvyko susirėmimas, 
žuvo šeši baltgvardiečiai ir du, 
kareiviai. Sužeistų esą gana 
daug. Susirėmimas įvykęs ties 
Misantla.

“Baltoji gvardija” yra stam
bių žemės savininkų organiza
cija, kuri priešinasi dabartinės 
valdžios radikališkiems patvar
kymams. „

i ■ ' '

Ieško Marijos Jacobs 
giminių

CHICAGO, ^vas. 17. — Mirė 
Marija Della Jacobs-Joku'baitė, 
5953 West 44th Place. Ieškoma 
jos trijų seserų arba tėvų, ku
rie gyveną' Clinton, Ind. Kūnas 

- koplyčioje,

JAEN, Ispanija, vas. 17. -— 
čigonų šeima iš šešių narių li
ko sunaikinta, kai užgriuvo ur 
vas. čigonai tame urve bandė pašarvotas laid. 
pasislėpti nub smarkios liūties. Į 3307 Lituanica ayenue.

LONDONAS, vas. 17. —Už
sienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad Anglija ir kai ku
rios kitos, valstybės atmetė Ita 
Ii jos protestą'. Prieš kiek lai
ko Italija pasiuntė protestą vi
soms toms valstybėms, kurios 
pasirašė tarpusavio apsigynimo 
sutartį. Toji sutartis numato, 
jog Prancūziją, Graikiją, Pie
tų sla vi j a, Turkija, Rumunija, 
Ispanija ir Čekoslovakija turi 
gelbėti Angliją, jei ją Italija 
pultų viduržemių srityje.

Anglija jau pirmiau ątsakė 
Italijai, kad tos sutarties rei
kalu nebėra prasmės daugiau, 
susirašinėti. Valstybės; kurios 
tą sutartį pasirašė, nemano sa
vo nuosprendžio mainyti. ‘ Da
bar tokį pat> atsakymą pasiun
tė ir kitos valstybės.

Gaisras beveik sunaikino 
miestuką

KNAPPTON, Wash., vasr,17. 
nedėldienį miestuką beveik vi
sai / sunaikino gairsas. Dėl 
smarkaus vėjo gaisro beveik vi
sai nebuvo galima sustabdyti.

MIRĖ HIRAM MAXIM

Buvo garsus išradėjas ir mo 
kslininkas

’ k /

LA JUNTA, Col., vas. 17.-— 
Čia pasimirė Hiram Percy Max- 
im, visam pasauliui žinomas 
išradėjas ir mokslininkas. Mirė 
jis Mennonite ligoninėje gerk- 
lęs liga. Buvo 66 metų am
žiaus ,

Maxim pereitą savaitę išva
žiavo* iš savo namų (Hartford, 
Conn.) drauge su šeima į va
karų krantą., Kelyje jis susir
go ir buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur ir mirė,

Išradėjas gimė Brooklyn, N. 
Y. Jis buvo tik berniukas, kai 
įstojo į Massachusetts techno
logijos institutą, kurį baigė 
1886 m.

Per keletą metų jis difbo į- 
vairiose firmose kaipo elektros 
inžinięrius. Vėliau jis išrado 
kelis dalykus ir sukurė savo 
įmonę. Prieš porą metų jis iš
leido įdomią knygą antrašte 
“Gyvybės vieta visatoje”.

Maxim’o tėvas 
pat btfvo įžymus

Apie 1,500 žmonių sekmadie
nį susiririko į 2-trą Metinį “Nau
jienų” Koncertą ir Lietuvos Ne
priklausomybės Iškilmes, ku
rios įvyko Chicago Sokolų sve
tainėje.

Dainininkai ir kiti programo 
dalyviai paširodydami scenoje 
turėjo prieš savo didžiulią mi
nią naujieniečių ir jų draugų. 
Kiekviena iš salės suvirš 1,200 
kėdžių buvo užimta, o pakraš
čiais ir salės užpakalyje buvo 
būriai mažiau laimingųjų sto
vinčių.

Entuziazmo publikoje netru 
ko ir jis pasireiškė plojime ir 
“bravo” šauksmuose, kuriais 
klausytojai dėkojo artistams už 
jų įdomų ir įvairų programą.

Publiką sudarė lietuviai iš 
kiekvienos Chicagos dalies ir 
apielinkės, taip vadinamo “me
tropolio distrikto”. Buvo bū
riai ne vien Ciceriečių, Rose • 
landiečių, Brightonparkiečių, 
Marųuette Paritiėčių ir iš ki
tų, Chicagos apielinkių, bet, ir 
tolimesnių vietų, kaip Wauke- 
gan, Melrose Pk., Kenosha, 
South Chicago, Calumet, In
diana Harbor ir Rockfordo. ? 

i .
Programe dalyvavo Dr. P. 

Grigaitis, “Naujienų”, redakto
rius; solistai: Helen Bartush, 
Anelė Steponavičienė, Stasys 
Rimkus, Antanas Kaminskas, 
Jonas Romanas, Birutė Rašins- 
kienė; chorai, “Birutė”, “Nau
joji Gadynė”, “Pirmyn” irChb 
cagos Lietuvių Vyrų choras; 
Andrejevo ir Beliajaus šokėjų 
grupės ir A. Narbutas. f
“Naujienos” senesnės už Ne

priklausomybę
Susirinkusieji ypatingai en

tuziastiškai priėmė Dr. P. Gri
gaitį, “Naujienų” redaktorių, 
kuris kalbėjo apie Lietuvos 
Nepriklausomybę, nurodydamas 
kokiose aplinkybėse lietuviai at
gavo teisę būti šeimininkais 
savo krašte; ką nepriklausomy 
bė reiškia ir kokias mintis pas 
demokratiškai „nusistačiusį' lie
tuvį sukelia dabartinė padėtis* 
Lietuvoje. Jis nurodė, kad tol 
kol Lietuva nesusitvarkys viduj 
ir neatsteigs demokratiją, tol 
ji greičiausiai Vilniaus neat
gaus, kaip ji nesusitvarkys ir 
kituose atvejuose, kurie liečia 
jos santykius su artimais kai
mynais.

Pasveikindamas susirinku
sius; Dr.. Grigaitis nurodė, kad 
“Naujienos” yra truputį senes

nės už Lietuvos Nepriklauso
mybę. Nepriklausomybės su
kaktuvės ■ tik 18-tos, bet Šis 
“Naujienų” metinis koncertas 
jau 22-tras iš eilės. . » '

Vakarui “Naujienos” sutrau
kė geriausias menines jėgas 
Chicagoje Dalyvavo ne vien 
keturi žymiausi vietos chorai, 
bet ir keli'* solistai, kurie turi 
pamato prisisegti sau “žvaigž
džių” titulus, ir dvi šokėjų gru 
peš, kurios jei ne vieninteles 
Chicago j e, tai bent neturinčios 
sau lygių. Dalyvių sąstatą 
užbaigė Andrius Narbutas, jau
nas lietuvis akordinistas, kuris 
nemenko virtuozo pirštais val
do komplikuotą instrumentą.

Trys žymiausi dirigentai pa
siėmė į rankas batonus “Nau
jienų” koncertui, prisidėdami su 
savo grupėmis prie programo 
pagerinimo ir paįvairinimo. 
Vienas jų buvo Jonas Byanskas, 
kuriam teko stovėti priešakyj 
“Birutės” choro ir juo pradėti 
chofų pildomą progrąmo dalį.

i 

“Naujos Gadynes” choras pa ’ 
darė siurprizą

■Jaunas Jurgis Steponavičius 
nevienam padarė siurpizą, pa
sirodydamas pirmu kartu “Nau
jienų” prpgrame su “Naujos 
Gadynės” chdru. Parodytos ne 
tiek kiekybės nariuose, kiek 
kokybės dainavime retas kuris 
tesitikėjo, nes kaip choras 
“Naujoji' Gadynė” dar skaito- 
ma jaunutė.

Kaip ir lygiai savaitę atgal 
taip ir “Naujienų” koncerte ve
dėjo Kazio Steponavičiaus ba
tonas kapojo orą,—bet toli gra
žu ne veltui—vesdamas “Pir
myn” chorą per komplikuotas 
dainavimui, bet malonias ausei 
operos “Cavaleria Rusticana” 
ištraukas K. Steponavičius 
taipgi vedė Vyrų chorą, kuris 
programą atidarė.

Ištrauką iš kitos operos, 
“Carmen”, patiekė entuziastiš
kiems klausytojams dainininkė 
Helen Bartush, sudainuodama 
gyvą “čigonų Dainą”.

Helen Bartush nepaliko abe
jonės esanti pirmaeilė daininin
kė ir jos gabumai jai užtar
nauja Chicagos City Operos so
listės titulą.

Bė Bizeto operos arijos, ji 
sudainavo Sarpaliaus “Mylimas 
Kraštas”/ Kacanausko “Mano 
Gimtinė” .ir čerienės “Klajo- 
nės’S kiekvienu kuriniu rasda-

v (Tąsa pusi. 6-1 am)

NaujienųRadio Programai
1 t , .

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 Programos galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

ir dėdė taip 
išradėjai.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

S



ivurn Rentas

ADVOKATAI

Street

tikrai
Konkursantas

■,

eįstengš su

227
kvota užbaigta,

KITATAUČIAI

Phone BouleVadi 7589 įbratorija

virš,

'AM

pasi 
reika

Rašomos Mašinėlės 
,Jjšokids išDiRByCTg^ ,

TYPEWRrmiEKCHANGE 
3970 ,'Ąrcher Avė.

■ Tel- Lafayėttė 35Š4
Al. Daras, lietuvis pardavėjas

.Ątd^rą;a^.4 JęetvJr -iki 9 v,

žadėjo 
jos ir
‘karo tikietų ’pU'tfhi^e

WNO SŪNELIS 
BuvoTOks 

KODAS.
VERKDAVAU

^jėdąVau ■priyniotl,. kad valgy tų 
L-r. „Ji f „A

Musų pačių; dirbtuvėj pa 
darytas, pilnai garantuo 

tas. Sutaupysit nuo :

Valandos 
Seredomis ir nedel 
Rez , 6631 /So.

Telefonas

Laidotuvių Direktoriai

.s Savickas, 1720 South 
Avė. P-nas J. Savickas 

taverno

► m.
tiek jo kvota V*-'. A4*i< »oiįu : tai pasirūpins

anga.

:ursas baigšis. balandžio 30

2-ros lubos 
CHICAGa iL 

OFISO VALAN 
NUo 10 iki 12 vai ryto, 
va|. po oietu ir puo I.JLki 
vakaro.
valandai dieni

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursan 
jais nariais, taipgi numatoma kvota

VARKALA, Draugijos Auditorius,

vieni ;sū a^reiTš ftaitatiViMi Šil 
gyventi. a

PARIJU 
PARENDUO JAN 
PATAISOM , 
RlBBON’AI ................

• 25 mėtai patyrimo

ja tifriyA$fti Iri j 
narių; t 
miršti, ■ypačiai K; 
lusi «-

JOHN fe. feORDEN
. LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir
. Pžtny$os 6 iki 9.

Telefonas Carial. 1175. ...r
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Telefonas Republic 9600. x

Dr. V. A. Šimkus 
..GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuo, 10 iki 12 b&3 South Haisted St. 
Tel. Boulevard 1401

Amerikos Lietuviu Daktare 
.... ... Draugijos^. Nartai. ,;>J

Telephohė: Boulevard 2^800

JOSEPH j. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASFILAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell. St. 
Telephd’hė: Renublic 9728

A. Mėtftvifl. M. D.
West Town State Bank Bldg 

2400 Wešt Madison Street „ 
Vab 1 iki 3 no pietų. ,6 iki 8 vak.

Tel. Sėeley 7330 
Vnmu telefonas Brunmviclc 0597

Kon. P. Galskis įrašė
Jiiliu

Union 
laiko gražiai j rengtų 
"biznį, pA’fs yra mandagaus bu- 
db, <talį) sakant, tikras džen- 
fęifndnhš. jo UŽeiįėJė yra Aps- 
ffiKjį vietos h t skardose k am ba
giuose ramiai ir SiYiagiai laikų

Vasario 11 d. NorthSVe'St 
Mašonic Temple svetinėje, į- 
vyko Chicagos Lietuvių Drau
gijos mėnesinis susirinkirnas. 
Nors tų dienų oras buvo nevi
sai patogus, bet narių susirin
ko geras skaičius.

v Susirinkimų atidarius ati
duota paskutinė pagarba mi- 
rtįsiam Draugijos nariui .To
nui Genaičiui. Eita prie Dr- 
gijds valdybos raportų. Pirm. 
J. Mickevičiaus raporte buvo 
pažymėta, kad šiame Draugi
jos Jubiliejiniame konkurse 
jau įrašyta vienuolika šimtų 
naujų narių, dar numatoma,

ADVOKATAS '
Veda bylas visuose teismuose

-< . ■ Bridgeporto ofisas , ,
3421 S. Haisted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

• Miesto, ofisės
10 No. Clark St. .11 floras 

Tel. Dearborn Š984
• »ix * m Rezidencija ; . .. 
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

. ■ s, J. LIUUEV1ČIUS '
1092 ĄtcHfer Ayentie > į Pbone Lafayette 8572

7 šifiitų naujų narių, kol kon
kursas užsibaigs. Konkursas 
galutinai baigsis balandžio 30 
d. Kvietė visus Draugijos įta
rius darbuotis įrašyme naujų 
narių. Kiekvienas Dratigijols 
narys, įrašęs naujų narį, g^ttš 
tikietų į Inicijacijoš ir DdVKfių 
Laimėjinlų vakarų, kuris įvyks 
tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužes 3 d. Astiland Bouje- 
vard Audftdriuin. Taipgi įjrh- 
šė narius, kad imtų piatinimui 
Inicijacijoš ir Dėvah’ų Itaiihė- 
jimų vakaro tikietus; už par
duotus keturis tikietus narys

, stovis pašytais nau
___________ _____ __,r„„ We8ąi?i 
tui kiek dar turėtų įrašyti narių iii balandžio 30 A., 
Ęiek ykurią savaitę konkursantas įrašys narių, ‘ “* 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus konkur^ar 
savo kvotas užpildyti. Draugija buš jiems aėl

ištink Norris, 17d0 S. Union 
;A've., p. T. Navicko kirtimas 
kaiinyiihk, po vieno stogo gy-

Tel. Boulevard 5914 .Didūs ir NakU 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo J 
iki 8:30 v. Nedėl. nito 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir RežideUčijh 
3335 So. Haisted St 

ČfilCAGO. ILL.

Ofiso valaridos:
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 
2408 VvfĄord fet.

Res.
6000 So. Campbell Avė.

Ofiso Tel. Bbulevard. 6913
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bėrtašh

756 35th St.
t Čūr. of 35th And Halštėd Sfe.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis pagal sutarti.

. . /■-K. MAŽEIKA
.i/itūanica Avenuę , < . Pljbiie Yards 1188

~ Tel. Office Wentworth «33C 
Rez. Hvde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motera ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Haisted St 

Valandos 1-74 po pietų. 7t-8 v. vak 
išskyrus šėredomis ir subatoinis.

Physical Thėya|)V 
v and. MĮdWife 
6630 Sf jVestern 
Avė.. 2nd floor 
Hemloęį. 9252. 

patąraąuiu . prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu niassage 
ėleetrie t r ea t- 
^ent ir rnagne- 
tic blankets ,ir |t. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

’&2 ftd 
wJ 8:80, vai 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 
•pBbriė ^1WAV žžbo.

K. P. G U Iri S
ADVOKATAS

Miesto ofišas—127 N. Dearborū Št. 
Kąmb. 1431,-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 Sp. Haisted St.
Valandos vikarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. BouJeyanį 1310,. .
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

Dagai sutarties.

Frank Bulšw ......      140
Kazys Steponavičius 13?
P. Martihkaitis (SenAš Pėtraš) 182 
Viricent B. Ambrose ..........   115.
Petras dalskiš .......................  64
Petronėlė šlfuŽšš .........   34
Benediktas Vaitekūnas ........... 33.
Agnės Grakauskienė ............. . 31
Frank Klikna .... .......................— 14
'Antanas Mikšys ......................  13
Antanas L. Skirmontas .........  13
Alex Ambraževičia ................... 13
Magdalena Ratkevičien’ė ....... 1$
Louiš AntapaviČitts .....
Zigmas S. Mickėviče ...... 
Ona Mittskūs .................. 
Walter Nėftas .............
Petras Rozgus .............
Kastas čepulevičius . .... 
Marė Kemešienė .. 
Antanas Visbaras .........
K. G. Urnežis ...............
Jonas Sinkus .................
Ona Vilienė ............. ....
Petras Giniotis ......
Antanas Lungevičius .. 
Petras Rasalis ............:..
Juozas A. Jankus .........
Stasys Rimkus .............

, Antanas Marcinkevičius 
Jonas žurkauskas .
Joseph P. Gerčius .........
Uršulė Shirmulis ..........
Draugijos veikė j Ai įraše 
Arthur Montvidas ........

Iš viso jau įrašyta naujų narių 1084. Dar turėtų įrašyti 827

„gayaitėje—panedėliais ir ketvergiais ’nuo 9 yal. rytp iki 8:30 ya- 
ariąį Draugijos reikalais arbą .norintys įstoti ,.Chįcag.os Lietuvių 
IU Čiav pažymėtu J^ku. Draugijos

A.L.DaMdonis, M.I) 
49’10 S. ttehigžifi Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: , u •

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
» . nuo.6 ild.8 valandai vakare 
ApaYt Švėbtadienio ir. ketvirtadienio

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi«as.l645 SO. ASHLAND AVK 

Of ifeo ; Vai.: Nilo 2 iki 4 ir, Sfc «. iki f 
vak. NedėJioj rpagaU sutarime x 

Ofiso Td.: Bopievard 7820 
Namu Tel?: Prospect 1930

ševikų atakos pasidarė nebe- 
skaudžios, peštynių» kova lai- 
Alėta. Kada bolševikai prėaėjo 
daryti pxtČlTffftiš ’tikšTh šių 
ganizkcita > Wug[ja
turėjo biškį ?SamgiUįu* žMejiį 
šimtų nkrių. šianmėn, kAaš 
draugai k'ČmUbiŠtai Savo ptib- 
limamš ^aSėjo tašWį,

Aė't 0iifeitį ^eflcia tfž- 
muš puor 

iW Maistą'

paveikslai buvo nuimti, kurie 
’<tat įi’aveikšių neafsiėihėt taš- 
į$h‘ekite a’tsikreikti į Draugi
jos ofisų čia g&uš'ifė p'aveiks
lų. 'Paveikslus traukia Drau
gijos hai-ys, fotografas p, Stėn 
kunaš. P^Veikslai išėjo 
■grkžiai.

Taipgi buvo daugiau 
tarimų organizacijos 
tais, bėt liefaip jau įdomtjš, 
praleisiu. Pasibaigūs svarstyti 
bėgančius Draugijos reikalus, 
buvo programas. Kalbėjo uni
versiteto šfudehtas Stelmokas,' 
Lietuvių Studentų Draugijos 
‘reikštais, po jo seko kalba 
drg. V. Andrulio, “Vilnies” 
j’edaktoriaus. Drg. V. Ahdru-. 
lio kalba buvo įdomi, jis pa
lietė tolimų praeitį mūsų savi
šalpos draugijų pirmų j į orga
nizavimosi ir jų tvarkų, aps
kritai tų laikų lietuvių kultū
rinį stovį Amerikoje, apie kė
lusis dešimts metų praeityje., 
Kalbėtojas priminė, kad visas 
musų pašalpos organizacijos 
susideda iš darbininkų ž?mo- Į < • '••..»♦«■, • '■ V-i'1 'i. .'nių, taipgi smulkių blznhcrių, 
kuriij iritėresai beveik vieno-' 
di. Draugijos turėtų remti vi
sus svarbesnius lietuvių kųltu- 
*rinius, taipgi darbininkiškus 
'reikahis naudingus darbo žmo 
Penis?, <'■■■' puo •

Prisiminė, kad < praeityje 
“Vilnis” ne’ visuomet palan
kiai atsiliepdavo apie Cjiica- 
gos Lietuvių Draugija, bet 
buvę vien todėl, kad “Vilnis” 
ne visuomet patikrindavo pri
siųstas jai žinias. Pasižadėjo, 
kad ateityje panašių klaidų 
lbus "baPdoma vengti. Kalbėjo 
‘nedaugiau pusvalandžio; bet, 
gana daug Sveikų minčių bu
vo pasakyta. Susirinku nariai 
Idatį^ę drg./ V. Andrulio kai- 
bos atidžiau

Šių žodžių rasėjas dar nuo 
savęs nori įterpti dvilekį. Chi- 
CŠgb^ /Lietuvių Draugija nuo 
pšt “Vilnies” gimtuvių dienos

Ofiso, Tęį, 'P4rches^r...5t<4 
Rez Tel Dreiekšlfll,

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir ChirupfdM 

Moterišku. Vyriškų. Vaiku ir visi 
chfoniiku limL

Ofisas 6850 Stėney Island Avę._ 
Valandos: 2—4. 7—9 vai. Vak. Nedl- 

liomis ir iventadianiah 10—12 
dieni.

: nuo 1—8 ir 7-78 
naeral sutarti 

jrnia A vena* 
enuhiir 7868

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. <

Phoiie Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vėičel’iš
, , Dentistas

4645 Šo. Ashland Avė 
f , arti .47th Street t, s 

Valandas nuo 9 iki 8 vkkaro 
Seredoj pagal sutarti.

garsusis Napoleonas, aįtė jave 
prie ,Watcrloo, bet deja, Wal- 
l^ngfeįiaš it Btaūcbetis jį su- 
ita’ikind. KdKkurŠd vedėjas 
prisibijo, kad kartais taš pats 
l&i^’aŽ neištiktų -apsu-* 
ikrų konkursantų p. Frank 
Bulaw.\

AKUŠERES
> •' K,

Aneli
-B- -;y

ventoj as ir geras draugas. 
P-nas B. Norris Draugijo'n įsi
rašė vien tuo sumetimu, kad 
jo geras draugas J. Savickas 
įstdjo Draugijbn, tai ir jis $ia 
turi bbti?

Naujas Narys 
■ * * * • 

P-nia Bronislava Jasinskie
nė, 6530 So. Irving Avė. Drau- 
gijon įrašė savo vyrų p. Mikų 
Jalinskų. P-nia Jasinskienė 
pati (tar naujh ha'fe, o jau td- 
piiiasi 
Kfe tiktai p-nia Jasinskienė J- 
rašė naujų narį, bet dar pasi 

pasidarbuoti Inicijhci
DoVahtj Laimėjimų va 

i. Svei

Nariai Cmck^dš, Ciceroš Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

IR NAKTĮ
Tūrtoe Koįrlycias Vjsoš^ -MSėštd DaWė.

MOSEVEIT 
milTIJffl

2310 Wešt 
Rd6Wlt fetod 
- Tel. Sėeley 8760

YRA pAšALPOfe taėoite, i^^i^tiniU ir kultūros draugija 
VALDYBĄ:

J. MICR
K. KAII
V. MAN

L ŽOLP\ •'.' ■.
1646 .^eSt Sįfeeet.; , j Phohes 5203-8413

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTB ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: 
uo 10 Iki 12 diena. 2 iki 8 Po pftett 
’ RL’’^Žėpkoene,'P13&ll02*4®012

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pri taiko Akinius 

Kreivas Akis
V .^Ištaiso, 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wfest 35th St.

• kampas Haisted St.
Valandos nuo 10—9. nuo, 6 iki. 8 

Nedėliomfs nuo 10 iki 12 vai. diena. T •ii.f H-*-- «> .•»’ .i,i .X.a.K'

PllA'NK BULAVV
Konkursantas Frank Būlaw, 

ųiaršuoja, prašome -duoti jam 
platų kelių!. Ęrįtlik Bulaw 
maršuoj a? ,> t kpnjkųreijtai kon-; 
kurso lenktynėse nugalėti. 
Kazys Steponavičius—^pralen
ktas, Senas. B^t^^|KJar£inltai- 
tfe — šufū'ūitAšj'^V? B. Amb-, r: įį’ Ą •; I, • *. ČA k Jį ■' IX’ ’4r'r,wU■<’.rose — nuKryziavoias. Kaip. 
niėkė:Š iietatėii^ė Šūįbikyti l^fia- 
gard vanderiš. šm^rkilj srovių, 
taip vargiai kas J>ėįštengš su
mušti ‘Štahfe '.l<^'i|jiĮr|e p. Fr. 
Butaw.

P-nū^s krauli. Butaw ’sįak’o, 
kad jis ateityje saVo kOiikūr- 
sanlus, Draugijos, konkurse, 
viena rarikh žipyę&s. Iki kdh- 
kurso užbaigos liko tiktai du 
mėnesiai laiko, -įdiibi& daik-, 
tas, kad p. ėulaxv fcuš riebęį- 
veikiaiVia'š. Bet taip, įbanė ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEiKiS
. -tR .T®VAS 

REPublic 8340

ŠIOS SAVAITES

Eitra B w
' PARLOR SETAS

gauna vienį tikietų dovanai. 
Nauji nariai tikietų į minėtų 
vėkarų gaus dykaj.

Bfn. sekretorius P. Milte ris 
pranešė, kad serga 24 nariai, 
ligos pašalpos išmokėta $7Č0? 
Vadiiiasi, ant 125 narių Drau- 
gi'jojė tiktųi viekas narys ser
ga. Iždininkas J. Degutis, pra
nešė, kad už sausį mėjiesį bu
vo piniginių įplaukų $^02i69, 
iŠtaidh — $2,123į65. x

Biznio komisija raportavo 
apie įVykuŠ’į ‘Draugijos metinį 
vąkkrų. Bi^fiio komisijos pir- 
min. J. KalfHrfas iŠdaVė rapėr- 
tį, khd taėtiniš l)rįiigijdš Vii-. 
kafras įvykęs saiisio 19 d. So- 
kol svetainėje buvęs sėkmin
gas, publikos suširirikę arti 
aviejų Įūksta’hcių, pTograiiiaŠ, 
ktfrį pateikė I>iTmyn didriis, 
buvęs tikrai geras, vakaro įs
pūdžiai kuogeriausi. Bizniškaj 
vakaras taipgi gerai nušišekęš, 
nors tikietai liaViains btiVę 
šiitnčianii dykai, bet Vakaras 
dar davęs šiek tiek ir pelno.

Beje, dar pravartu primin
ti, kb’d Draugias lūetihiame 
vakarę buvo įteikta šešiasde- 
$hit keturiems nariams Drau
gijos garbes žyfneš — auksi- 
friai /ledai ir deimentinęs ag- 
rafos tfž neenTimų ligoje pa
šalpos per 10 ir 20 metų. Dr- 
gijai siipirklinas minėtų dova- 
iitį kūihaVo arti šeptyiiių šim
tų dolerių. Visų vakaro garbės 
Wrių buvo hūiittfi paveikslai. 
Minetė Vakaro gariiės nariai, 
kurie gavo .. dovanas ir kurių

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

III W. Washington'St.
Room 737

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

GyV. vieta: 6733 Cfandoii Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

Dar turėtų įrašyti 
. Kvįta:

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ^ 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso Valandos,nuo 2—4 Ir nuQ 
—8 v. vhk. Nedalioj >apral sutar

Kiti Lietuviai Daktarai.

Antradienis, vas. 18, 1936 
kintinas reiškinys, kad musų 
hauji nariai stropiai imasi už 
dAYbd šRvo -organizacijos la
bui.

Ariu p. Ben. Stanevi
čiui už pasidarbavimą

• *
Musų geras kaimynas, 18-ū's 

apylinkės gyventojas, įrašė 
Draugijon p. Jonų Gotadtį, 

(Tasa pusi. 8-čiam)

J. F. RADžiUS ■
>68 West itei Street Pfidne Canąl 6174

S. M. SKUDAS
?1B VG’ŽSt IŠth Street Phone 'Monroe 8377

, Dr. Heržman
IŠ RUSIJOS

Getai lietuviams žiiidmas ber BJ 
metus kaipp, patyręs srydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo., staigias ir chroniškas Hitas 
vyru, moterų ir vaiku, pažai nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros.prietaisiis 
. . Ofisas ir L| 
1034 W. 18th SU

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

Tel. Canai 3110
. Rezidencįjds, ^telefon^l: j _ 

UT^e Park 6755 ar Cehtral 7464
Dr. Charles Segal
• OFISAS

472^ Šo. Ashland Avė.

buvo, nuolat atakuojama, ypa
čiai , j oš. dOrbiioito jai šlykščiai 
įyu'olaifTiit, įWfeidan1ii, dergiami. 
Refkėjo šaviškiatas gOfia drū
čiai laikytis pęčius suglaudus, 
'itad orgaū'i^cijį atM^i^« Ba- 
sidėkojant . draugų vieningam 
darinii b’ėišėvi’kų atakos buvo 
atmuštos, organizacija prade-

..... LACjHAWICŽ ir MffiS.. ;
2314 West 23rd Place Phęrięs Ganai 2515—Cicero 5927

~^^7č7iAčflAVičž-^——~
12-11 Ęast. 1081h .Šk,Tel..^ulfffiaii 1270 ^j>i» CapKl 2515

P. MILLER. finąnsųb,sek;ctorius 
J. DEGUTIS, iŽdtatakaš 
p. ^GĄLSKIS,‘triistišks
P. MILAŠAUSKA3, trustisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktarių, K. tfadb, Drdos Advokatas

Draugijos konkurso ofisas, atdaras tris.,dięn 
karo, nedčldieniais nuo 9 iki .1 vai..po piet., 
Draugijon, malonėkite .atyykŪ . j PrgVgijo.s ofis 
d. Gegužes 3 d., tuoj. k< 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS,

.... . A;.MAŠAL'ŠklS, ...... '
3307 Ay^hiję , Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
14t0 Soūth 4Mb Cour^i^Cįcero Phone .Cicero. 2109

tail Jkuri. man pasalc’ė apie Triner’s 
Bltfer Vyną”.

Bas M at- 
zakantis. geirnyninis. Vaistas, kūris ap- 
aąug’6 ntio užkietėpifid, ijąsų, nemie- 
gojimO, blogo jtyapd,.. odos nesvęiku- 
jmV,tliir,. negerumų js^rySy .su .yiaurių 
?nęye.ll<imu,, fr. pridUodA pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse. .

wm>šWi)dR 
W BITTER WlNE

Jbseph Triner Company, Chlcago
..



• . p' kintinas reiškinys, kad musų

ADVOKATAI

stovis įrašytais nau

Konkursantas

Joseph Triner doinpany, Chicago

J'HA\K BŪLAW

kvota užbaigta

Laidotuvių DirektoilM
KITATAUČIAI

Phone Boulevartl 7589

mi

•AM

Phone Boulevard 4189

apsu^
Frank

Jasinskiene 
o jau ru- 
auginimu.

vieni šti antrafis tirikafifftau Šri 
gyventi.

krų konkursantą 
Bulaw.\

GYDYTOJ 
2201 W
Valandos 

Seredomis 
Rez. 6631 >So.

Ąmb-.
j.siiC

Panedėlio, Seredos ir 
lygios 6 iki 9. 
ąas Ceriai, 1175.
59 S. Rockwell Street 
4*8 Republic 9600.

Street 
-8 ir 7-r8 
nagai sutarti 

, ,„„,jrnia .Ayenu*
Telefonas Renuhlir 7868

1 •’ta '■ » m.
tiek jo kvota 

•į-f. ,vu>.ū nnifU tai pasirūpins 
tingia. JOHN k BORDEN 

t. LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofisą valandos: Kašdien nuo 9 iki 5.

V W 4 , . • “*■ ■ - »• — — * *Vakarais:

Tekfo 
Namai: 54? 

Telefon

muš puč>- 
’ dhriiiši

kad praeityje 
visuomet palan- 

tsiliepdavo apie Chica- 
.ietuvių Draugiją, bet

Kenwood 5107

lai ryto 
------- --------------------------- lhi vakare 
ApaYt Šventadienio ir. ketvirtadienio

Amerikos Lietuvių A, 
. . Draugijos Nariai, ...,:.

AS. IR CHIRURGAS 
tekt ŽŽnd Street 
: nuo 1 
ir nedėl

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki • 
vai.. Nedęljfcmis nuo. 10 iki 12 

W43 South Halsted St
Tel. Boulevard 1401karo, nedčldieniais nuo 9 iki. 1 vai 

Draugijoj!, malonėkite MvykŪ.j P 
d. Gegužes 3 d., tuoj, konkursui 'p 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUI

VARKALA, Draugijos Auditorius.

:alais ariją fiorin.tys įstotį,, Chicagpa Lietuvių 
ku. Draugijos konkursas baigsis., balandžio 30

------ -------------- YAKARĄS, ,•/ r 
efonąs CANAL 6117

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

2400 West, Madišdn Street „ 
Vai 1 iki 3 ob piėtu. ejki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunawick 0597

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. (IRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell. St. 
Teiephone t Renublic 9723

Draugijos 
Sekė kąlba 

Andrulio, “Vilnies”

Pho’iie Boulevard 7042

Dr. C. Z. VėzeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
. arti 47th Street 4 

Valandos nuo 9 iki 8 Vikaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Ofiso Te). Bdųlevard, 6913 
Rėz. Tel Victory 2343
Dr. Bertash

.756 Wesit 35th St.
.. Čor. of 35tfi ktid Halsted Sfs.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedeliomii pagal nutarti

čiai laikytis pęčiūs ^glaudus, 
Idid orgaiŽ’i^LcTjį Atlaikifak. PA- 
sidėkojant. draugų vieningom 
dhrbui bdlševikų įtakos buvo 
atmuštos, organizaciją pradė
jo sėkmingą! augti, vėliau bol- 
sevikų atakos pasidarė nebe- 

:ska.udžios? peštynių) kova Jai- 
fnėra. Kada bolševikai pradėjo 
daryti jilfčliffl'UŠ TikšTų ši 4 d*f- 
ganizkciją. pū iin l i, ? Dra ugij a 
turėjo biskį a^ugi^ti dvieilį 
šimtų nibrių. ŠiAn^fen, kA'aš 
draugai k'6'piitAistM Savo ptio- 
limams į^aĮeJo taŠ^ą1,. bra^i- 
ja turi Wti Irijįį tiiWt‘ffi8įį 
narių, 
įniršti 
lusi į

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
... . Bridge’porto ofisas .. .

J4Ž1 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto. ofisAs
10 No. Clark St. JI floras 

Tel. Dearborn $984
, Rezidencija
3467 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

* Tel Office Wentwortb 6330 
Rez. Hvde Park 3395 .

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

Valandos 1—4 po, pietų. 1-^-3 v. vak 
išskyrus šeredomis ir subatomiz.

s, P. MAŽEIKA
3319 .titūąnica Ąvenuę , Phbhė Yards 1188

Tel. Bbulėvard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo ,7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikėlis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CfilUAGO. ILL.

' J, MULEVIČIUS
109Ž ATčHėr Aventie Phone Lafayette 857?

K. P. G ŪGIS
. Advokatas

Miesto ofisas—127 N. Dearborti gt. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
1 Tel. Boulęva^d 1310. .
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

7 siuitų naujų narių, kol kJti- 
kursas užsibaigs. Konkursas 
galutinai baigsis balandžio 30 
d. Kvietė Visus Draugijos niū
rius darbuotis įrašyme naujų 
narių. Kiekvienas Dra6gij6i 
narys, įrašęs naujų narį, gaft& 
tikietų į Inicijacijoš ir DėV&'fių 
Ltfimėjinių vakarų, kuris įvyks 
tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužės 3 d. Aslilaiid Boule
vard Aifji(orluf6. Taipgi jirh- 
še narius, kad imtų platinimui 
Iniciacijos ir D6V&h’ų LKiifiė- 
jiinų vakaro tikietus; už par
duotus keturis tikietus narys

Ofisas ir
756 Wfest 35th St.

’ kampas Halsted St.
Vątąndos nuo 10--V nuo. 6 iki.8

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.4 f »*•> K •)

7 j.f. r Adžius . ' .
668 We’3t lWii Street __ Ptiėlhe Čanal; 6174

' ■ . . ■>., S. M. SKUDAS
'18 Wst ,18th Strėėl ■ Phone >Monroe 3377

, Di*. Heržman
. IŠ RUSIJOS

Gerki lietuviams žitidinas per 8J 
metus kaipo, patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chrohigkas Lig#* 
vym. moterų ir vaiku Dagai pau- 
gausius metodus X-fcay Ir kitokiai 
elektros, prietaišiis. t

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos. JelefęnM:

Hydle Park 6755 ar Central 7464

1U0 2 ta i 
1 8:30 vMl 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Pilone' MIDWAV W>.

A.L.Davidonis. ML1) 
4910 S. Michigan Avė. 

Tel.
VALANDOS. , .

nuo 9 iki 11 
, nuo. 6 ild..8 vali

gauųa vienį tikietų dovanai. 
Nauji nariai ti]kietų į minėtų 
vakarų gaus dykai.
' Fm. sekretorius į*.. Miliens- 

pranese, kad serga 24 nariąi,: 
ligos pašalpos išmokėta $700. 
Vadinasi, ant 125 narių Drau
gijoje tiktai viepas narys Šer-. 
ga. Iždininkas J. Degutis pra
nešė, kad už sausį menesį bu
vo piniginių įplaukų $4>2!69, 
iŽlįidį — ;

H iz n io komisija raportavo 
apie įVyk'ušį Draugijos metinį 
vakArų. BiŽriio komišįjos pir- 
nrrin. J. Kauiiiias išdavė ra'pdr- 
tų, khd metinis tirąugijoš Va
karas įvykęs sali šio 19 d. S6- 
kol svetainėje buvęs sekhiiri- 
gaš, publikos ’suširinkę Arti 
dviejų I’irkštaficdų, p'rOgrhiftaš, 
kti'rį pa'tefk'ė BiFiiiyn čH6’rAs, 
buvęs tikrai geras, vakaro įs
pūdžiai kuogeriausi. Bizniškaj. 
vakaras taipgi gerai nu'sišekęš, 
nors tikiefei nilriahiš buvę, 
^idnčlahii dykhi, bet Vakaras 
dar davęs šiek tiek ir pelno.

Beje, dar pravartu primin
ti, kad Draugijas Ifietihiame 
vakarę, buvo įteikta šešiasde- 

nanąms Drau- 
./iiieš — auksi- 

irihi Žiėdįi ir deimentinęs ag- 
rafos ttž neenTinią ligoje pa
šaipos per 10 ir 20 įlietų. Dr- 
gfjai supirViinąš minėtų dova- 
iiį kših’AVo arti septynių Šiiii- 
fų dolerių. Visų vakaro garbės 
įtarių buvo hufiiiti paveikslai. 
Minelė Vakaro gArbeš nariai, 
kurie gavo . dovanas ir kurių

garsusis l^ap’bleoAAs aį>ię Save 
prie ,Waterloo, bet deja, Wal- 
lingtonas ir Bleucberis jį su- 
ffikind. KdilkurŠd vedėjas

Ofiso Tel. pąrchest^r...5t94 
Rez. Tel Drexel 9191, 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgui 

Moterišku. Vyrukų. Vaikų ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stdney Island Avę. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. Vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
. Palengvins^ akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos Skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių, karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisinga) akinius. Visuose atsiti- 
jkimuose egzaminavimas daromas su 
ęlektra. parodančia mažiausias klai
das. Specialė atydą 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. <

frr. Charles Sega)
472^ So,

2-ros lubos
CiIIL/AmU. 11.rtūoiofc.®

vą|. po 
vakaro.
valandai dieni

AKUŠERES

i virš, 
perWi , 
PARD1 _ .
PARENDUO JAV 
PATAISOM * .
RIBBON’AI ....... ...... .

25 metai patyrimo 
W A G N E R 

TYPEVFRITEB jEKCftANGE 
3970/Ar.ęhgr Avė. <■ 

’ Tėl- Lafayette 3534 
Al. Daras, lietuvis pardavėjas

Frank BulAw .........  ; 140
Kazys Stepohavičftis .....13?
P. Martinkaitis (Senas Pėtr’aš) 182
Viričent B. Ambrose .........    115
Petras Galskiš ...............     64
Petronėlė šliuže .........:........... 34
Ėehedik'tas Vaitekūnas .......... 83,
Agnės Grakauskienė ............  31
Frank Klikna .................    14
'Antanas Mikšys .....................  13
Antanas L. Skirmontas .........  iš
Alex Ambraževičia .................. 13
Magdalena 'Ratkevičien’ė ....... 1$
Louiš Antanavičius .......
Zigmas S. Mickėviče ......
Oria Mlttskūs ...
Walter Nėffas ............
Petras Rozgus ............
Kastas Cepulevičius .......
Marė Kemešienė ......
Antanas Visbaras ........
K. G. Urnežis ...............
Jonas Sinkus ................
Ona Vilienė ............ ....
Petras Giniotis ............ .
Antanas Lungevičiuš ..
Petras Rasalis .......... .
Juozas A. Janktts .........
Stasys Rimkus ............
Antanas Marcinkevičius
Jonas žurkauskaš .....
Joseph P. Gorčius ........
Uršulė Shirmulis .........
Draugijos veikėjai įraše
Arthur Montvidas ........

Iš viso jau įrašyta naujų narių 1084. Dar turėtų įrašyti 827

Konkursantas Frank BUlaw 
ųiarsuoja, prašome įduoti jam 
platų kelių!. Ęrąpk Bulaw 
maršuoją,, (kon'ku,reiitai kon
kurso lėhktynėsb) nugalėti. 
Kazys S teponavięi ųs—pralen
ktas, Senas../.i^ęt^i^artinkai- 
•tfe — Suriiu^taš/V'. 
rose — nuKryziavol 
liiėkaš deĮštėnįė. štiiaikyti l^ia- 
garo vandens, smarkių srovių, 
taip vargiai kas .teįstengs su
mušti Šiiinic 
Bulaw.

P-naš I^rank. Bulaw sako, 
kad jis ateityje saVo kpiikilr- 
santus, Draugijos, konkurse, 
viena raiįkh apyęuks. Iki kon
kurso užbaigos liko tiktai du 
menesiai laiko, ■^alibiąs daik-' 
tas, kad p. Bulaw buš bebeį- 
vcikiainas. Bet taip rftaiiė ir

Kxm. P. Galskis įrašė:
alias Savickast 1720 South 

Union Avė. P-nas J. Savickas 
Talko gražiai įrengtų taverno 
biznį, pats yra mandagaus bu- 
db, talį šhkant, tikras džen- 

| tėlmo'nas. Jo užeigoje yra aps- 
bi’ai viefd’Šįtstarubse kamba- 
'tibpše ramiai ir šrhbgiai laikų 
p rO lc is t i. ■

VMk koreis, 1700 S. Jtfoion 
Avė., p. .T. Say^c&6' artimas 
kaimynas, po vieno stogo gy-

^rčdavaų privilioti,, , valgytų
lrv.tfe^iąrlnt M valgė yls buyo Uen-

. VibuOinet bįsfų dėkląga moti- 
pjįi, Jcuri man palakė apie Trlner’a

Triner's Bitter Vynas yra senas, at- 
zaHiiiitįs. Šeimyninis. vaistas, kuris 'ap- 
®augo nlio užkietėjimo, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nėsvęiku- 
mų, h jr.. negerumų ęiįrySy . su vidurių 
m^yėlkimb,.,. fr,, ..prfdąddk. pasikėrčjlinų 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse. s

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER W1NE

Nariai ChTčkgo'š, Cicėroš Lietuiių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

d’W IR naktį
TUrftriė Ėd^ly'Čias Vjsošė Miesto Dalyse.

bui.
N . « 4

Ačiū p. Ben. Stanevi
čiui už pasidarbavimą

. i -
Musų geras kaimynas, 18-oš 

apylinkės gyventojas, įrašė 
Draugijom p. Jonų Gotlibtį, 

(Taša pusi. 3-čiam)

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahi)
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
uo JO iki. 12 diena. 2 iki 8 do plietv

■> iki R val; Nedą nuo .10 įki 12
Rez. Telcbkohe PLAZA 2400

A. PETKUS .
14X0 Sduth 49tb Court Cicero Phone Cicero. 2109

Vašėrib 11 d. Nortlįwest 
Mėšonic Temple svetinėje, į- 
vyko Chicagos Lietuvių Drau
gijos menesiniš susiririkinrias. 
Nors tų dienų oras buvo nevi
sai patogus, bet narių susirin
ko gvėras skaičius.

1 Susirinkimų atidarius 
duota paskutinė pagarba 
rūsiam Draugijos naritii 
nui Gonaičiui. EitA prie 
gijos valdybos raportų. Pirm. 
J. Mickevičiaus raporte buvo 
pažymėta, kad šiame Draugi
jos Jubiliejiniame konkurse 
jau įrašyta vienuolika šimtų 
naujų narių, dar numatoma,

Dar turėtų įrašyti 
. KvSta:

P. MILLEiL finansųh.sekictorius
J. DEGUTIS, izdiųinkaš
Ę. GALSKIS,
P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

ŠIOS SAVAITES

B a r genai
PARLOR SETAS

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
\ Ištaiso.

Akinių Dirbtuv#

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
- : ..IR .TĖVAS ....

REPubliė 8340

“MANO SŪNELIS 
Mjvotdfcš 

KODAS.
VERKDAVAU

Anelia K. Jaitišz 
Physfc^l Theyai>y 
„ and. Midwife 
6630 S. Westęrn 
Avė., 2nd fldor 

. Heinioėkr 92^-; 
.Patąrąąuiu^ .prie 
gimdymo namiio 
se ąr ligoninėse, 
duodu ntassąge 
ėlectric t'rekt- 
metit, ir magrie- 
fic hJanketsjr tt. 
Mdteijnis ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

siųstas jai 
kad ateityj 
!bus babdoni 
nedaugiau 
gana daug S 
Vo pasakyta. Susirįiikb nariai 
klah^ę 4rįf.' V. Andrulio kal- 
tabs didžiai. ‘ ’

Žėdžlų rasejąs ’dar>jįuą 
savęs nori įterpti d vilčių. Chi- 
d^gt/s ’Ltetiiyių Draugija nuQ 
pat “Vilnies” gimtuvių dienos

Įjos garbes

x j. ŽOLP
1646 VVest 4.ėth Street Phones Boulevard 5203-8413

J. F. feUDEIKIS •
Avė'ijjie Phoiįeš Yžrd’š 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phęrięs Ganai 2515—Gięero 5927

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir jChįrtfgąs 
Offehs 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso .Vai.: Ntio 2 iki '4 ir. litio 61ki F 

vak. Nedėlioj - nagai sutarime z 
Ofiso Tel.: Bo|fleva,rd 7820 
Namų TeV: Prospect 1930

i. u*

Dr. T. Dundulis c 
GYDYTOJAS m rnmURGAfc 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

OfiŠo Valandos. nuo 2—4 Ir nųų 
6—8 V. vkk. Nedėlioj Pagal sutarti

b ii v o ritiibiti, kurie 
’drir b’nvblkšįų neatsieiiiet įbA- 
lonekitc atsikreipti į Draugi
jos ofisų čia gfiuŠTfė paveiks
lų. Pavėfkslus traukia Draiir 
bijos riabys, fotografas p, Stėn 
kunžiš. PliVelkslėi išėjo tikrai 
■grttžiAi. , ‘ .

Taipgi buvo daugiau pasi- 
*t4rimd o'rganizAcijoš reika
lais, bet nėtaip jau įdoimjš, 
įprMėfšiu. Pasibaigtts svarstyti 
bėgančius Draugijos reikalus, 
buvo programas. Kalbėjo uni
versiteto Studentas Stelmokas, 
Lietuvių Studentų 
teikAIaiš, jio jo 
‘drg, 
bedąktdriaus. Drg. V. Andru
lio l<alba buvo įdomi, jis pa
lietė tolimų praeitį mūsų savi
šalpos draugijų pirmąjį orga
nizavimosi įr jų tvarką, aps
kritai tų laikų lietuvių kultū
rinį stovį Amerikoje, apie ke
turis dešimts metų praeityje. 
Kalbėtojas priminė, kad , visas 
iiibsų į/ašblįpbs' organižėcijbs 
s’dsideda iš dėilįiAinku žmo- 
nių, taipgi smipyciu blznĮierių, 
būrių interesai Beveik vieno- 
di. Draugijos turėtų remti vi
sus svarbesnius lietuvių kųltu- 
Hniu^, tbipgį darbininkiškus 
'r’ėiKafus naudingus darbo žino L ' i ... ■■nenis. .K

Prisiminė, 
“Vilnis” ne’ 
taiai 
gos 
tauvę vien todėl, kad “Vilnis” 
ne visuomet patikrindavo pri- 

žinias. Pasižadėjo, 
panašių klaidų 

a vengti. Kalbėjo 
pusvalandžio; ( bet 
veik u iiiinČiti 1) u-

j..į. Kiti Lietuviai Daktarais «
■» < i, ... K. » i

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

GYDYTOJA,IR CHIRURGAS 
2408 wf^63rd St.

Res.
6000 So. Campbėll Avė.

A. A. SLAKIS
1 ' 'ADVOKATAS;'1/1 '' ‘ "

UI W. Washington-SL
Koom 737

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

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

AKiu speciAIistai

YftA pAšAtft& LlCfoJfe, r*&lRTlNIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBĄ: _

. J. MI(^VI^S,rnrVriTe^
K. KAIRISk vice-prezidėptasV. MANKUS. Jekfetoriūš

DR. MONTVIDAŠ, Dr-jos Daktarių, K. GUGlk, Dr-doa. Advbka&s.
..........           -............. y........................—-  —■■■'—'  vy"'*1".       , . , .

Draugijos konkurso ofisas...atdaras tais..dięnąs.,savaitėje—panedėliais ir ketverįjaia'nuo 9 yal. rytp iki 8:30 ya
* >o piet., Nariai Draugijos reikr.Isk " • J *’ z'" ! J -

tgijos ofisą 4čia . pažymėtų Jaiku. Draut įbaigus. Jvyks^ garsusis INICIACIJOS .
Ofisas, 1739 south halsted s’

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursantų i-------,—— - -----
jais nariais, taipgi numatoma kvota kiekvienai^ kofitaųrkaii 
,tui kiek dar turėtų įrašyti narių iki balandžio 50 ji., 19Š6 
Įtiek Kūri^ savaitę konkursantas prašys ria 4 ‘ 1L 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus konku 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems

Musų pačių\dirbtuvėj pa 
darytas, pilnai garantuo 

tas. Sutaupysit nuo : 
50%

MIMT
FORNITBRE®

2310 Wešt 
RoWėVeIt Road

■ Tel. Seeley 8760

ventojūs ir geras draugas
P-nas ?F. Norris Draugijon įši- nauji nariai sįfopiai imasi už 
rašė vien tuo sumetimū, kad daYbd šavo -organizacijos la- 
jo geras draugas J. Savickas 
įstdjo Draugijbn, tai ir jTs $ia 
turi bbti.'

Naujas Natys
P-nia Bronislava Jasinskie

nėj 6530 So. Irving Avė. Draū- 
gijon įrašė savo vyrų p. Miką 
Jalinską. P-nia 
pūti h^r iiaujlk na'?ė, 
piriasi brangi jbs 
Ne tiktai p-nią Jasinskienė į- 
rašė naują narį, bet dar pasi 
'žadėjo pksldarbuūti Įnicijacl 
jos ir DoV&hų Laimėjimų va 
‘karo tikietų patinime. S'vei

HHSHS
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Iš MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivada

Jono Žičkaus Kelione į Dangų
/ p

- ----- . ____________________________________ ...... t

(Tęsinys)
—Jeigu nori būti jaunas, gali 

kaip mat tokiu pasidaryti. 
Tik drūčiai užsigeisk, ir jau
nas busi.

—Jeigu taip lengva atjaunė
ti, tai kodėl pats tebesi senas 
diedas?

—Atjaunėjau. Visi čia nori 
atjaunėti ir atjaunėja. Viepiu 
gražių dienų ir pats atjaunė
si; bet nustebsi kaip greitai 
pačiam nusibos būti jaunu.

—Kodėl taip?
—Pasakysiu. Pats, kaip pir

miau sakei, beveik visų savo 
amželį buvai kriaučium, ar 
ne? Turbūt niekada nebandei 
dirbti kų kitkų, kaip, saky
sim, bizniavoti?

—Tai, kartų bandžiau varyti 
bučernės biznį, ale neilgai ja
me tegalėjau išbūti; priklas 
buVo darbas. Rytų anksti kel
kis, per dienų bėginėk, visų 
laikų ant kojų, su bobelkom 
ginčykis, ir apie niekų kitų ne
gali pamislyti kaip apie viso
kias mėsas ir prekes. Nieko 
nelaukdamas pamečiau biznį 
ir vėl ėmiau adatų varinėti.

—Tas kaip tik kų aš norė
jau pasakyti. Bizniavi žmonės, 
mėgsta biznyj būti, ba jie ant 
to linkę ir prie to pratę. Bet 
pats ne bizniui buvau lietas. 
Nebuvau prie jo pratęs ir už 
tai turėjai greitai pabėgti. 
Taip ir su manim. Aš nebu
vau pratęs jaunu žmogum 
būti ir kai atjaunėjau, tai jau
čiau kaip ne savo kailyj. Jau
čiausi pusėtinai kvailai. Kai 
atjaunėjau tai buvau stiprus, 
garbinuotais plaukais, buvo į 
mane ko pažiūrėti, — taip, 
turėjau ir sparnus, tokius 
spalvuotus ir gražius, kaip 
peteliškės! Trankiausi po vi 
sokias gegužines, ir šokius ir 
balius su kitais jaunais vy
rukais. Bandžiau išdykauti ir 
niekus kalbėti su jaunom mer? 
ginoms, bet iš to niekas kaip 
neišėjo, taip neišėjo. Man tas 
viskas buvo kaip ne sava — 
ne vien kvaila, bet prikla ir 
nuobodu. Aš buvau pratęs an
ksti gulti, anksti keltis; nore* 
jau kuo nors užsiimti, kų 
nors dirbti. O užbaigus darbų, 
man didžiausias smagumas 
buvo kur nors sau atsisėsti, 
pypkę tarp dantų, ir mislyti— 
o ne užsiimti ir jodytis su 
gauja žioplų vaikėzų. Pats ne
gali nei suprasti kiek priken
tėjau atjaunėjęs,

—Kaip ilgai pats išbuvai 
jaunas?

-—Tik dvi nedėlias. Man to 
daugiau negu užteko. Nežino
jau nei kur dėtis, nei kų da
ryti. Mat, štai kaip yra. Aš 
turėjau seno žmogaus, suvirš 
septynis kryžkelius pergyve
nusio, patyrimų ir žinojimų; 
o viskas kų tie jauni žmonės 
žinojo, tai man buvo kaip 
abėcėlė. Kai kartais jie susi
ginčydavo, tai ne vien . kad 
žmogus negalėjau juokais 
trivoti, bet tiesiog pikta dary
davosi. Ant galo aš taip pasi
ilgau tokių, su kuriais galė
čiau dorai pasikalbėti, žmonių 
su protu, kad bandžiau pri
sišlieti prie senesnių. Bet jie 
manęs nenorėjo prisiimti. Sa
ko, matai koks snarglys! Da 
pienas ant lupų neišdžiūvo, o 
jau jis kaip labai išmandrėjo. 
Brolau, man tų dviejų savai
čių užtekd. Džiaugiausi kaip 
kūdikis kada atgavau savo 
plikų galvų, pypkę ir vėl galė
jau viskų apdumoti, atsisėdęs 
sau vienas kur medžio pavė
syje.

- —Tai kaip čia dabar yra, 
klausiu Daugėlos. Ar pats per 
amžius busi toks koks dabar . r
kad esi?

—Nežinau, ir man tas visai 
nerupi. Vienų dalykų žinau, 
tai tas, kad jau niekados ne- 
beužsinorėsiu būti jaunu. To 
esu tikras. Bet ir čia danguj, 
kaip ir žemėj, jeigu nori, tai 
vis daugiau išmoksti. Ąš dabai* 

žinau daug1 daugiau, negu kad 
žinojau čia pirmiausiai atė
jęs. Bet čia yra taip patvarky
ta, kad nesensti. Tai yra ne- 
sensti kunu, ale visų laikų ta\ 
vo protas labiau bręsta, žmo
gus daraisi gilesnis ir geriau 
dalykus pęrmatai.

Aš Daugėlai vėl pertraukiu:
—Sakysim, ateina l dangun 

kokių devynių dešimčių metų 
senis. Argi jis nenumeta nuo 
pečių keletu kryželių ?

—Kaip pirmiau sakiau, tai 
visi bando atjaunėti. Pradžiai, 
toks senis užsigeidžia būti ko
kių 14 metų vaikysčių; pabū
na tokiu porų valandų ir jau
čiasi kaip 'durnelis; uždeda 
šešetų metų ir palieka 20 nie-l 
tų jaunuoliu, bet atranda kad 
didelio skirtumo nėra ^paban
do būti tris dešimts metų, ke- 
turiasdešimts, paskui ir pen
kiasdešimts, ale galų gale at
randa, kad jis geriausiai jau
čiasi būdamas tokiu pat seniu, 
kokiu atėjo į dangų.

(Bus daugiau)

Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tasa iš pusi. 2-ro) 
taipgi 18-tos apylinkės gyven
tojas. P-nas Stanevičius už sa
vo gerų darbų gaus tikietų į 
Draugijos Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimų vakarų. Pa
sitikime, kad p. Stanevičius 
dar daugiau naujų nartų Dr- 
gijon įrašys. Lauksime.

Kon. Frank Bulaw 
įraše

Antanas Shemezis, 2225 So. 
Leavitt St. P-nas ' Shemezis 
yra pasiturįs žmogus, gero bu
do, rimtas, gerai suplautus sa
vo biznio ir gyvenimo reika
lus.

Kon. Kastas Čepulevi- 
čius įrašė:

Edvardas Washkelis, 2643 
W. 71f St. sūnūs Klemenso ir 
Antaninos Vaškelių. P-nas 
Edvardas Washkęlis yra jau
nas sumanus vyras, jo tėvai, 
pp. Vaškeliai, laiko gražiai 
įrengtų taverno biznį čia pa
žymėtu adresu.

P-nia Mare Raubienė, brigh- 
tonparkietė, apsukri moteriš
kė. Draugijos narių skaičius 
brightonparkė auga sėkmin
gai.

Petras ir Frances Laban, 
nortsidiečiai, abu jauni malo
naus budo žmonės. Musų kon- 
kursantas K. čepulevičius pra
dėjo sėkmingai darbuotis, at
rodo, kad jis konkurso darbe 
turės daug geresenes pasek
mes, negu buvo konkurso ve
dėjo manyta. ;

Kon. Antanas L. Skir- 
montas įrašė:

Andrius Garbukas, 240 E. 
157 St., Harvey, III. Well, well, 
tai musų senas pažįstamas at-

A—1 ....... —”
Užsiprenumeruokit 

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai/ ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruo j a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotų žur
nalą,* pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

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

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA. e

.1 'Į : -.............

ŠIE TRYS PRIETAISAI PADARYS
JŪSŲ SUNKŲ DARBĄ LENGVU

amato VACUUMABC PROSASABC SKALBYKLA

$|»95

NAUJIENOSE

au
Padarome Visiems Greitai

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Chicago, m

Slidžios gatves au 
kos; penki užmušti

2618 Milwaukee Avė.
2950 E. 92nd St.
3460 S. State St.

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

4834 S. Ashland Avė.
852 W. 63rd St.
4231 W. Madison St<

Policija kolkas dar 
nesuranda gengės 

vado užmušėjo

INCOMETAX
BLANKAS

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etę.

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. r 1

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

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Progi'amus 
Tikietus

Visai naujas! Turi tvirtą 
traukimą ir aštru šepetį ir 
valo geriausiai. Lengvas ir 
patogus 
vartoti
Tiktai $1 įmokėti

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TėL Republic 8402

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet' kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitų ir teišingų patar
navimų.

3225 So, Lituanica Avėnue
* Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Mažas įmokejimas, likusi su jusu Elek
tros sąskaita. Padengimui nuošimčiu 
ir kitu išlaidu, truputį aukštesnė kai
na imama už daiktus perkamus ant 
išmokėjimo •

Avė., Jis čia užlaiko

Pocahąntas Mine Run Screenęd 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Lengvai Pajudinamas iš vie
tos, kontroliuojamas keliu 
Sutrumpins jusu prosinimą 
pusiau. IŠprosina viską jums 
sėdint. Atsilankykit ir pa- 
matykit demonstratoriu.

‘NAUJIENOS’’
■ • : ?

PASIUNČIA PINIGUS
J LIETUVĄ

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 SHalsted St 
; chicago,. ill.

Tiktai $E įmokėti

įraše:
Kazimieras Buk&naitis, jau

nuolis rošelandietis, sūnūs pp. 
Bukšnių, 10448 So. Indiana 
Avė.

Niek Wąlavich

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Išskalbia daug, baltinių grei
tai. Be trinimo su rankom. 
Kaina pigi. Didelė skalbyk
la šu porcelianiniu tub, sau
giu išgrežtuvu .ir naujau
siais pridėčkais. Pamatykit 
demonstratprių musu „Elec
tric šapose. •

Tiktai Įmokėti

“Forgotten Man”. Galimas 
daiktas, kad jis vėl išbus, pra
dės jame gimti ■ tveriamoje 
medžiagų. Na, kaip nebūtų, 
bet j p. Garbukas atliko gerų 
darbų įsirašydamas Ghicagos 
Lietuvių Draugijon. Draugijai 
kaip tik tokių žmonių ir rei
kalinga, kuriuose randasi tve
riamosios spėkos. Kreditas 
kon. A. L. Skirmontui už “pra- 
puolusio” žmogaus suradimų 
ir jo Draugijoj įrašymų.

Kon. B. Vaitekūnas 
įrašė: į

P-nite Anna KliimbiSf prak
tiška, sumani moteriškė, da
bar Draugijos narė.

P-nia Ahna Simanįnas, 
brightoriparkietė, gero budo, 
sugabi namų šeimynįnkė.

Peter Petraitis, marųųett- 
•parkie, jį Draugijon įrašė taip
gi kon. B. Vaitiekūnas.

FEDELCO
VALYTOJAS

Penki asmenys, yra negyvi 
kaipo slidžios gatvės aukos. 
Du buvo užmušti tuo metu, kai 
jų karas pašlydęs, atsidūrė j 
einantį Chicagos, Aurdro ir

žmona, He 'į mirties nagus, dabar randasi 
Cielakie, 38 metų, \ nekurtos len, 32 metų ir Miss Esther policijos rankose.

Policija jokių įrodymų kas j j 
nušovė kol kas neturi, išsky
rus^ pirštų nuospaudų, kurias 
rado ant jo dar naujo automo
bilio durų. Be to, automobily 
policija rado ryšulį raktų, iŠ 
kurtų vienas buvo nito.saugios 
indėlių spintos.

Automobilis, kuriuo važiavo —-----—-— ---------- •------------
pagarsėjųsis gengsteris McGurn Gnrsirtkitčš Naujienose

sirado. Keliolika meili atgal 
p.' Garbukas, žinomas kaipę 
Pustapėdis, 'mums daug ju- 
moristikos savo raštais suteiki 
davo — “Naujienos” ir “Ka- 
leivis” buvo kupini sveikų sa
tyros straipsnių, na o dabar

J ■ ■ I Per Draugijų Užsienio Lietuviams
J Į I Remti galite pasiskelbti viso pa-

• šaulio lietuvių spaudoje.

DULK
Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

P. CONRAD
STUDIO

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

niškiau įrenta

ŠTAI YRA 
ŪMI
PERMAINA 

IŠ SKAUSMO 
I PATOGUMĄ

I . ' • ■ . ‘

Mokslas nežino greitesnio, leng
vesnio ir geresnio budo sustab
dymo raumenų skaudėjimo. Pa
lengvinimas prasideda tuojau 
kaip tik uždedat plasterį. Milio- 
įlai vartoja ’ šį žinoma plasterį

■ kiekViena meta...
,todėl, kad jis dir-. 'i 

BkyvVl ba be jokio sū- 
J trukdymo irtru-

v belio!

RED CROSS 
PLASTER

, /

Padarytos Johnson K Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynėse

COMMONWEALTH EDISON -
Electric

Downtown-72 W. Adams St.-132 S. Dearborn St.
Telephone RANdolpb 1200, Local 535 

4562 Broadway 
11116 S. Michigan Avė. 
4833 IrviDg Park Blvd.

GERKIT TIK GERA ALŲ

DEARBORN COAL CORPORATION 
•’ 2426 HALSTED ST. 

SANDELIS
Genuine Red Ash r, > 

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

3461 ąpdraudos kompanijos audito- Heidenreich, 28 metų 
P-nas Jtaniit |rtus ir Michael Cream, 38 me- 

tib jo giminaitis., z 
iKili trys drauge važiavę kri

tiškai sužeisti yra: Mrs. Stan
ley Cielakie, 30 metij ir Edward 
Cielakie, '33 metų.
Kita nelaimė įvyko. priė ; ^Vest
ernu* Lincoln avęnue, Whea- 
tone, kitfr buvo užmušti Arthur

NAUJIENOS, Chicago, JA.
.............. _____ .......... .............t... ■ u—-.f, , m Iii'." '1111............- N—........................................ .. .. .r, „  .............. ............................................  

dženįtorius, naujas narys Chi-ĮĖįgin traukinį. Jie yra Stanley Hilborn, 33 metų, 
cagos Lietuvių Draugijoje

Kastantas Janušauskas, 
So. Morgan St 
šaųskas užlaiko gerai įrengtų 
barzdaskutyklų čia pažymėtu 
adresti, taipi yra geras mu
zikantas, plūs tikras, žemaitis, 
geras žmogus. ' ■; '

Fr-ank Semett, 3336 So. Litu*- 
anica 
gražiai įrengtų taverno biznį. 
P-no Seinetto sūnūs įsirašė 
Draugijon praeitų savaitę/, o 
dabar ir tėvas • čia. P-iias 
Frank Semett ^yra draugiškas 
žmogus/ taip sakant tikras 
džentelmenas. >

į
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Apžvalga

Eątered m Socond Ctasa Mattel 
itaręb 7tb 1914 at $0 Post Offįc* 
of Chicago. Dl. ander įfyn ąt 
Marcb Ird 1879

Nyuiienos etos fcasdiąn, IMklriant 
eeknįadieniiis. Leidiia tyąujieita Ben
droj, 1789 S Haistad St„ Chicago. 
(11 Telefonas CanaJ 8500,

Chicago je — paštu:
Metams ------ ----
Pusei metu--------------- --
Trims mėnesiams —_____
Dviem minesjami
Vienam mėnesini ——

<ĄiSWl WF
VI«n» kopija -------------------
SaVjtM ---- .-------
Mėnesiui ...r___ ________

Suvienytoje Valstijose, n> Chicapoj, 
paštui

Metams —.... .......... 85,00
Pusei mėty ....____ _______2.75
tifeė į>
Dviem mėnesiams ----- tJ 1.00
Vipnam mėnesiui ------ —

t* «^ie»toose 
(Atpiginta)

Metams ......     — 88JB0
Pusei mėty 4.00
Trims mėnesiams -------------- #.§0
Pinigus rejkia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymą

TVA NEPRIEŠINGA KONSTITUCIJAI

PUBLIKOS KLAIDINIMAS
* ♦ • * !»> •.. t .. ' - 1 *

Jau kelintą kartą “Ląįsyė” 
rašo, kąd prąkąlbcsę, kurios 
jVyko .ČhicaĮoje • Butj<ąuš-Stil- 
sdnp pagėlbos reikalų, buvusi 
priimta “rezoliucija, kurioj rei- 
kalaujama, kad prezidentas 
Rooseveltasi paliuosuotų falinį”,x 
ir tą -rezoliuciją komi tetas 
nutaręs siųąti tprezidentui,

T&i yra netiesa. Kas tokias 
informacijas patiekė "Brooklyno 
laikraščių;, tąs per nesupratimą 
ąrba sąmoningai klaidina pub
liką.

Rezoliucija, kuri buvo priim
ta Chięągos Lietuvių Auditori
joje, nėra joks reikalavimas, 
bet t;k Peticiją (prašymas). 
Tos peticijos tekstas buvo pri- 
siųątąs iš ęęntrąįinįo Basonui 
Gelbįeiti Komiteto, kurio prieša-

Vyriausias Jungtinių Valstijų teismas, ąštuoniaip 
balsais prješ vienų, nusprendė, į^d federalinė valdžių 
turi gtatyti Wilson dajn (tvepkinj) prie Mųscję'kyjp stovi Ą. Jankauskas. Pra- 
Shoajs, ejektrikos gaminiijj.o stočiai; ir turi teisę pirkti kalbų rapgpjąi visai jietarč, 
iš Alabąma Power kompanijos vielas elektrikai perduo- ' .......................................... ■
ti iš aijltščiąųs paminėtosios stoties j kitus vietas.

šitpos darbus vykina tųjp jįikrs ųrgųpigacijų, vadi
nama jennessee ValĮey Aųtliority (arba TVA), kurių 
įsteigė federalinė valdžia, pasiremdama kongreso isfeisr 
tu įstatymu.

Po to, kai vyriausias teismas panaikino 1NRA ir 
AAA, dąygejįs Riįapę, J«ad jisai prįpažips “pekonstituci- 
niu” dalykų ir YĄ, todėl dabartinis teismo sprendimas' 
yra netikėtas. Iš tiesų, yra nuostabu, Hpdęl tęisnj^s ši
tame atsitikime pasielgė ne taip, įęąip pįrnjesnįųose pa
našiuose klausimuose.

Teismąs sako, kad federalinė vąldžią gąĮi gaminti 
elektrikos jėgą ir gali ją pardavinėti. Tai yra daug 
griežtesnis “kišimąsi į biznį”, negu kad jeigu valdžia 
bandytų tiktai tam tikrą pramonę reguliuoti. Tuo gi 
tarpų Jęąįą vaĮdžįą jpėgiųo, reguliuoti dą^bo vąlaųįąs ir 
algas pramonėje su NBA pagelba ir kainas žemės ūky
je su ĄĄA pągelbą, tąi teismas surado, kad ji peržengė 
savo kompetencijos ribas.

■ * * • * 1 « ■ •.

Tai tjąbąr žmogus, s^pgijsyk, kokiais principais vy
riausias teismas Vadovaujasi? kai jisai sprendžia, ar įs
tatymas “konstitucinis”, ar “nekonstitucinis”!

kad tą rezoliuciją turėtų būti 
pąĮ5iųątą pre^idęjitui Hopseyel- 
tąi ąrba.kuriai kitai vąldžios 
įstaigai.

Prięšįngąi, ręngirnp komite
tas, pasitaręs ąu kąjbetpjais ir 
prakalbų pirmininku, nutarė 
pasiųsti ręzolįųęįją į Brooklyną, 
Stilsono Gelbėjimo Komitetui, 
kad jįsąi pats nuspręstu, ką 
su ja daryti (nes \ komitetas, 
veikdamas pagal advokatų pa
tarimą, gąĮi tąį išspręsti geriau, 
negu kitų kolonijų žmonės).

įjųr tą ręzoliucija po prakal
bų atsidūrė, nežinia. Ją buvo 
“^ųknnfiškąyę^” vienas asmuo 
iš komunistų štabo.

Pagalios reikia dar kartą pa- 
.pastebėti, kad negerai elgiasi 
tie, kprįe dąr yįs nesiliauja ata
kavę Stįl^ono Gelbėjimo ^Komi
tetą visokiais tuščiais priekaiš
tais ir ^ultimatumais”. Darbi
ninkiškoji visuomenė * Clpcago- 
je iki šiol dar netur^jo/pamato 
tuo komitetu nepasitikėti, ir 
mes manome, kad tie, kurie 
bando komitetą diskredituoti, 
atlieka labai nepagirtiną darbą.

TAUTIŠKAS SENTIMENTAS SOVIETlJ ĘUSĮJOJĘ

Sovietų laikraščio “Izvestija” redaktorius Nikolai 
Ęųpįąrin “gavo velnių” nuo Rusijos komunistų partijos 
ęentrp organo už tai, kad jisai atsiliepė su panieka apie 
rusų tautą, palygin^ąmąs ją su “Oblpmovaįs”.

Qblomovas tai tinginio ir apsileidėlio tipas, kurį 
pereitame šimtmetyje rusų rašytojas Gončarov nupiešė 
sąvp pagarsėjusiame romąne apie dvarininko Oblopiovo 
seįipyną.

Komunistų organas “Pravda” pareiškė vyriausiam 
oficiozo redaktoriui, kad kalbėti apie rusų tautą, kaip 
ąpįe tinginių ir apsileidėlių tautą, tai įleidimas rusams, 
pępajsant to, kad Bucharinas turėjo galvoje carizmo 
iąikų Rusiją, kurios ir bolševikai šiandie negiria. Par
tijos Organas pareikalavo, kad Bucharinas savo nuomo 
ųę pąkeistų ir jos viešai atsižadėtų.

✓

Įr biednas redaktorius buvo priverstas tąi padarytį.
Nicholai Bucharin, kaip dar gal kai kurie žmonės 

atsimena, yra buvęs oficialis Rusijos komunistų teore^ 
tikas, Kominterno prezidentas ir visagalinčiojo Politbiu- 
j*o nąrys. Iš Buckarino ^Komunizmo ABC” mokinosi 
^augelis dabartinių “proletariato vadų” įvairiose šalyse 
suprąsti leninišką komunizmą,<

Bet pasirodo, kad šis bolševikų “senosios gvardijos” 
veteranas jau nebenusivokia, kaip kalbėti apie rusų tau
tą. Kame gi dalykas?

• •

Dalykas tas, kad Rusijos bolševikai pradėjo darytis 
jąutrųs taųtįųio segmento kląųsįiųų0sę> Seųiaųs jįę 
mate tiktai klasęs ir klasių kovą, o tauta kąipo tpkia 
jiems buvo “buržuaziškąs prietaras”.

gi atmaina bolševikų nusistatyme įvyko, žinoma, 
ląįpshiškai. Bolševikų ideologijoje ir pirmiaus netruk
davo siauro nacionalizmo žymių. Juk, pavyzdžiui, jie 
supydavo, kad Rusijos pyoletąrįatos geriau ųž visų kitų 
salių darbininkus išmanąs, kuris kelias veda i socializ
mų, įr jie reikalaudavo, kad viso pasaulio darbininkai 
be pąsipriešimmo pasiduotų Rusijos komunistų vadovy
bei. Kad ir frazeologija čia buvo “klasinė”, bet mintys 
įuyo nacionalistiškos. /

Ęęį dabar bojsęvįkąį iiną vartoti jąu ir
fcus” žodžius savo pątrtotfepĮ^ UręikM Jie npri “pąsL 
Vyti’- kitos Žali® Je* galima, jas da ir ♦•pralenkti”.

DjšL ATIMINIMU APIE 
VINCĄ KAPSUKĄ

Atsiminimuose apie Vįącų 
Mickevičių-Kąpgųką, kurie pą- 
sirodė spaudoje, sukakus jpę- 
tam§ laijko po jQ mirties, kąi 
Luvie žmonės pripasakojo ne
mažai visokių fantazijų. Viepąs 
toks fantazjerius, pavyzdžiui, 
pąiąšč, kad Mickevičiui buPąnt 
dvasinėje Seinų seminarijoje jį 
kunigai įskundę žandarams įį- 
jisai tokiu budu buvęs pąšąlin- 
tas iš seminarijos. Bet tąi ne
tiesa.

Žandarams Kapsukas pebuyp 
seminarijoje įskųstas. Jį pašali
no pati seminarijos vyriąusybč, 
kada iš Marijampolės gimnązi- 
jos jai buvo pranešta, kąd tos 
gimnazijos 'viršininkai SUgąvP 
vieną jo laišką, rašytą gimna
zijos mokiniui (Jokūbąičįųij 
apie lietuviškas knygas. , Tąs 
mękįnys dėl to laiško, buvo pa 
liktas antriems metams toje 
pačioje kląseję ir buvo privers
tas persikelti į kitą gimwįją; 
lietuvis .mokytojas (Stanįškįs). 
kurio vąrdąs buvo pamįpėtąs. 
Kąpąųjco Jąįške, buVo iĮbęįtą^ 
iš Marijampolės (į Lomžą) J o 
klerikui Mickevičiui . (Kapsu
kui) seminarijos regentas Jiępę 
vąžipoti namo, kąįpo “nętųrim 
Čiąni pąšaukimo į dvąsišĮtą 
‘stoną’

Kaip Mickeyičįus vir|p 
\ ’ ■" kapsuku” 7 - Z

Apie velionį Kapsuką pąsąĮm- 
jąmą to|iąp, kad jisai jstpjęs 
j Mintaujos gimnaziją ir tępąj 
buvęs suareštuotas.

T9I irgi netiesa. Mintaujoje 
Mickevičius j gimnazijų nešto- 
jo. Jisai mokinosi privačįu bU- 
du, ruošdamasis išlaikyti ękzą^ 
minus iš 6 klasių,/ kad galėtų 

j £et tų
kvotimų jisai niekuomet ųeląb 
ke. Vėliau j įsai nutarė pasir
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naikinti kapitalizmą ir įsteigti 
socializmo tvarką. Blankistų 
taktikoje svarbiausios prįęjno 
nes yrą Sjąptas sąmpRslą^ U 
agitacija: sąmokslas * valdžiai 
nuversti, o agitacija tam, kad 
žmonių mases atatinkamam 
momentą šoktų revoliucijos va
dams j. pagalbą.

Kapsukas, iš tiesų, labiausia 
mėgdavo konspiruoti prieš val
džią ir niekuomet nepalįsdavo, 
planuodamas prieš ją visokius 
“zbitkus”. Jisai nuoįątos rizi- 

betgi jam pasisekė surasti dir- kukavo patekti į policijos na
gus, bet dažniausia mokėdavo 
pasprukti; o kai pakliūdavo, tai 
planuodavo/ kaip ištrukti, ir iš
trukęs vėl pradėdavo konspira- 
toriaus darbą. Jš jo prietikių 
su policija butų galima papa
sakoti daugybę įdomių anekdo
tų.

'Carizmo sąlygose toks revo-

■’T”
■ruošti kvotimams iš vįso g.im 
nazijos kurso (8 klasių), kad 
galėtų, gavęs “brandos liudy- 
iną”, įstoti į universitetą. Ęet 
.šitįęmą kvotimams jisai taip 
pat niekuomet nepasiruošė ir 
iąikyt; juos nebandė. Areštuo
jąs Mintaujoje jisąį nebuvo.

Rusijoje Kapsukui ftoKių bū
dą nebuvo progos eiti aukštes
nį mokslą ir jisai išvažiavo į 
jšyęįęariją. Tęnąi jisai buvo pri- 
■ijpta^ knipo “ląisyąs klaųsyto- 
jąs’> į Berno universitetą; re
guliariu universiteto studentu 
jisai negalėjo būti, neš neturė- 
j o gimnazijos baigimo liudymo. 
Berne jisai išbuvo7 apie metus 
laiko, i ■;

Neteisingai pasakojama ir 
apie Kapsuko santykius su dak
taru Kudirką. Abejotina, ar 
kuomet nors Mickevičius iš vi
so buvo su garsiuoju Lietuvos 
publicistu matęsis, bet jisai go
džiai skaitydavę Kudirkos raš
tus (ypač jo feljetonus) “Var
pę” ir buvo didelis jo literati- 
nio talento garbintojas. Micke
vičius troško patapti tokiu pat 
rašytoju, kaip Kudirka. Kudir
kai mirus, jisai ėmė vartoti li- 
teratinj ' pseudonimą) “Kapsu
kas” (t. y. mažiukas Kapsas), 
nes Kudirkos slapyvardė buvo 
“Kąpsas”.

Taigi netiesa ir tai, kad po 
Kudirkos mirties Mickevičius 
“nutraukė ryšius” su žmonė
mis, ėjusiais Kudirkos-Kapso 
pėdomis. Kąip tik priešingai! 
Kudirkai mirus, jo įtaka į Mic
kevičių buvo stipriausia. Ir ta 
įtaka buvo teigiamą, Pirmiaus 
Mickevičius buvo siauras nąęio- 
nalistas-romantįkas. Po Kudir
kos-Kapso raštų įtaka jisai pa
sidarė liberalas ir žymiai pa
krypo į jįęąįisjnąą — ėipė rūpin
tis daugiau gyvenimo faktų ty
rinėjimu, negu sy^jonėnjis apie 
“didingą Lietuvos praeitį”.

Kudirka, beje, pats niekuo
met su romuntizriiu pilnai ne
nutraukė ryšių. Rėt jisai buvo 
p nikus gyvenimo11 tikrovės' ste
bėtojas ir mokėjo labai vaiž- 
džiai ją aprašinėti. Mickevičiųs- 
Kapsųkąs fįaug i^ jo pąsimoki 
po, ir vėĮiąu, kada jisai pasida
rė revoįiųęįonįe^įujs-ągitatorius, 
jam tas mokslas buvo labai di
delė pągelbą. '

Revoliucionierius liaudininkas

Revoliucionierium Kapsukas 
patąpo, susipažinęs su socįąlis- 
tinėmis idėjomis užsieniuose. 
Tačiau Vakarų Europos socia- 
Jizmo jisai nestudijavo. Šveica
rijoje jįsąi susidūrė su revoliu
cionieriais rusais ir rusų socia- 
Jistų literatūra dabar pasidaro 
jo įkvėpimo šaltinis. Bet ne 
piarksistų (socialdemokratų) li
teratūra. Kapsukui dauginus 
patiko spęiąĮįstų > 
(f?ęs-ęrų”) raštai ........
ląjką po to, kai jisai pradėjo 
užsiimti ne|egąlių rastų gabeiii- 
mįi iŠ Prūsų ir platinimu Lie
tuvoje, jisai buvo savo nusista- 
įypiu daug artimesnis liaudį- 
pipkų srovei, negu socialdemo
kratams.

Pirmutinė organizaciją, kurią 
Jvąpsukąs sukūrė, apleidęs Švei- 
ęąriją, buvo skiriama mokslei
vių ąrgąnįząyimųi. Kapsukas 
tuo tikslu leido laikraštėlį 
“Draugą” (Prūsuose), kurį ji 
sąi pats prirašydavo, spreda? 
gpodayo, slaptai pergabendavo 
pęr sieną ir išplatindavo. Jįsąi 
tuomet buvo spcialdemokrątų 
priešas. Kada prasidėjo 1905 
n)etų revoliucija, Kapsukas su 
f^ąvo ąt^kįrą orgąnizacįją dąm- 
gjaii kenkė judėjimui, negu da
rę naudos. Jisai bandė daryti 
kompetici j ą socialdemokratam^ 
jr sayę Itipolius. šapk-

Jįjagsių mingamu:' Rayyzdžiui;
Wegrafo 

ftulBus. valąėiij kaupe-, 
jlpTųa? ip j, Į.-. Tfei buvo labai 

j taktiką.
be-A’^, jisai galėdamas
ftengduybęi ‘‘^ka®ia«ii” sočiai- 
dęmbkratų kuopeles, arba jas 
nuskaldyti. ’• '' .

Toliel, kai vasarą 1905 m. so
cialdemokratai ėmė ’rengtį bažr

nytkięmĮuosę. viešas prakalbas 
(“rcvoĮįųęinįųs pamokslus”), tą) 
jie turėdavo rūpintis, kad Kap
sukas nesugriautų jų darbo. 
Kapsukui ir jo agentams nebu
vo leidžįąma skleisti savo lite.-?, 
rąturbs prakalbose.

Pvevoliuciniam judėjimui to- 
liaiis vis labiaus įsisiūbuojant 
Lietuvoje, Kapsuko “partijos” 
padėtis darėsi nei šiokia, nei 
tokia. Socialdemokratai nuo j p 
šalindavosi, o demokratams ji
sai buvo per kairus, palų' gąle
S.... 1. ii: 11 'i ii i. i' t ' i-i-i j- t ''■Ji-''

va savo energijai išlieti. Jisai 
ėmė agituot; dvarų darbinin
kus. čia Kapsukas parodė daug 
sumanumo, drąsos ir ištvermės. 
Kaipo darbininkų streikų vadas 
dvaruose, jisai plačiai pagarsė
jo. Kartu jisai dabar užmezgė 
ryšius su masiniu darbininkų 
judėjimu ir tuo 'budu pasidarė 
artimesnis socialdemokratams, 
kurių ideologijos pagrinde yra 
ta mintis, kad socializmo tvar
ka bus įvykinta organizuotos 
darbininkų klasės pastangomis.

Neilgai trukus, Kapsukas jau 
visai prisidėjo prie socjaldemo-' 
kratų ir savo atskirą organiza
ciją likvidavo. Jisai buvo priim- 
tą^ į centro komitetą ir, kaipo 
patyręs agitatorius, greitai pa
sidarė įtakingas žmogus parti
joje.

Blankistiškos Kapsuko idėjos
Tabjau, jau ir būdamas social

demokratų partijos nariu, jisai 
dar anaiptol nebuvo mafksis- 
tąs. Jjsąi sekdavo Rusijos so- 
cial-revoliucionierių (liaudinin
kų) literątųrą, o iš socialdemo
kratų rašytojų jam patikdavo, 
gal bųt, tiktai. Trocjds, kuris 
turėjo labai gabią plunksną, 
bet spcializmo teorijoje visuo
met bU’YQ silpnokas. 

z /

Taigi kas mano, kad Kapsu
kas buvo marksizmo idėjų skel
bėjas, tas pats apie Markso 
mokslą niekp nęišmąno. Kapsu
kas pirmų-Rrmiausia 1 rCvoliu- 
cianieriyStm'aįštįiiiukąs (kaip ru
sai sako, “bųntar”) — dalinai 
loks, kaip rusų Nėčąjev arba 
Bakunin. Vakarų Europoje to 
tipo revoliucionieriai yra žino
mi po vardu “blanįdsjių”, t. y. 
Blanąui pasekėjų.

Ęąip tąs frąncuzų revoliucio
nierius Ęįąągųi, taip ir Kapsu 
kas tikėją, kad Wrgiška, drą- 

įr tvirtai susiorganizavusi 
mažuma gali padaryti pervers- 
mą valstybėje ir, pasigrobusi. 
yąįdžia į savo rankąs, jėgą pa-' liai dalyvavo lietuvįškbsę orga

liaudininkų
, ir dar ilgą

į4e
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r 
bucinio veikimo keliąs buvo 
visai natūralūs dalykas. Bet 
kadą Kapsukas atvyko į Ame
riką, tai čia jąm nebuvo prieš 
ką daryti konspracijas — ir ji
sai čia jas ėmė daryti Lietuvių 
Socialistų Sąjungoje prieš socia
listų veikėjus, kurie nepritarė 
“blankistiškoms” jo idėjoms. 
Jam pavyko socialistus suskal
dyti ir daugumą jų užkrėsti 
bolševizmu. Bolševizmas j uk 
irgi yra ne kas kita, kaip su
rusintas blankizmas.

Ęąipo £mogų, pasišventusį 
idėjai, Kapsuką gerbia ne tik 
jo draugai, bet ir jo priešai. 
Bet keliąs, kuriuo jisai bandė 
vesti lietuvius darbininkus, ne- 
atatinka šių dienų sąlygų. Ame
rikoje ypatingai jisai netinka, 
nes “revoliuciniais” sąmokslais 
čią absoliučiai negalima nieko 
atsiekti.

iw

PASKIRTA VAIQTV nizacij°se ir už tai apvokietū- r AoHiltlrĄ VAIjOI I" jusiu kaimynų net buvo pajuo- 
DIATiV T ITI7D A TITDA0 ki^ma- Tačiau ji lietuvybės ne- 
D11NE LHliHArUnVn išsižadėjo. Ir dabar uoliai din

PREMIJA
Skatinti Lietuvos 

kurti vis geresnius 
veikalus ir pačius 
medžiagiškai pąremti, 1935 me- ( 
tais buvo įsteigta valstybinė] 
literatūros premija. Ji yra 5000 
litų sumoje. Šią premiją skiria [ 
tam7 tikra komisija, kurią su
daro: švietimo mijiisteris, Lie
tuvos universiteto atstovas, du 
rašytojų draugijos nariai ir vie
nas skaitančiosios visuomenės 
atstovas. Premija giriama 
kiekvienų metų pradžioje. Ji 
duodama už geriausią praėju
siais ipetais lietuvių. originali- 
nėje literatūroje pasirodžiųtei 
kurinį. '

šieipčt Sausio 20 d. valsty 
binė literatūros premija buvo 
skiriama dar pirmą kartą. Tad 
suprantama', kad1 f skaitančio j i 
visuomenė jos skyrimu labai 
domėjosi. Blivo minimi kėli ra
šytojai, kurių raštai visuome 
nėję turėjo didesnio pasiseki
mo. Komisija šiemet valstybi
nę premiją (litęrąturos) pa
skyrė jaunai rašytojai, Jevai 
Simonaitytei, už jos didelį* ro
maną “Aukštųjų Šimonių liki
mas”. Premiją rąšytpj'ai bus 
įteikta Kaune, vasario 16 d.

Laureatė Jęva Simonaitytė 
yrą kilusi iš Klaipėdos krašto. 
Jau pačioje jaunystėje ji uo? 
_ • • ■ 1 • J • y 1 f »

rašytojus 
literatūros 
rašytojui

ba Klaipėdos lietuvių organi
zacijose. Rašyti Jeva Simonai
tytė pradėjo jau ankščiau. Ta
čiau jos raštai nebuvo spaus
dinami “Aukštųjų Šimonių li
kimas” 
pasirodymas literatūroje.

Tsb.

yra pirmasis laureatės

LEIT. VAITKAUS 
LAIŠKAI KAUNE I" • .j».f # W : 1 ' 1! ||W f*"- ’lį -f « 1* - >♦

Naujų Metų proga, musų 
transatlantinis lakūnas Įeit. 
Vaitkus atsiuntė tris laiškus į 
Kaunu. Vienų jų gavo Lietu
vos Ąero klubo pirmininkas 
prof. Zigmas žemaitis, kitą — 
to paties klubo iždininkas J. 
Ęinaitis ir trečią — buvęs 
Vaitkaus adjutantas stud. Kc- 
loška. Savo laiškuose Įeit. Vai t 
kute linkėjo visiems Lietuvos 
gyventojams laimingų 1936 
metų ir dar kartą padėkojo už 
jo nuoširdų priėmimą Lietu
voje. t ’ Tsb.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant Wle kam
po, kur parduodami lai-

kraščių bus gatavas 
Jums patarnautj. Jisai 
tęnai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
gmpo deleį.

MARŠ, MARŠ, KAREIVĖLIAI
4 - * ■ 1 -Z *■ ' * • . , ■ ■
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atsišaukifnas 
Pereitame EkecutiVe 

Ways and Means komitetų su
sirinkime, apart kitų reikalų, 
buvo išrinkta skirtingi komi
tetai dėl surengimo pikniko, 
liepos (July) 4, 1936, Lieptfs 
Darže, Justice Park, III.

Buvo patarta Spaudos Ko
misijai pranešti per laikraš
čius, kad ta diena jau yra už
imta ir prašyti piknikų ren
gėjų, kaip gerbiamųjų laik
raščių, radio stočių, draugijų, 
kliubų, bei krautuvių tą dieną 
susilaikyti nūo įvairių paren
gimų. Tą dieną yra Nepri- 
gulmybės Diena, kuri yra ini- 
litariška diena, tad mums, 
kaipo ex-kareiviams, yra tin
kamiausia surengimui pikniko 
su pritaikintu tam tinkamu 
programų.

Programo komisija pasiža
dėjo sudaryti tikrą surprizą, 
kuris kiekvieną nustebins.

Nors ir per anksti apie tai 
kalbėti, vienok ši organizacija 
nori iš anksto kitoms gru
pėms pranešti apie savo pla
nus.

Pilnai pasitikėdami, kad jus 
suteiksit -mums tą progą, meš 
iš savo pusės tariam širdingai 
ačiū.

—Dariaus-Girėno Pošt 271 
Spaudos (Publicitij)

Komitetas.

ir

Iš Jaunuolių (LYS) 
Padangės
Meno ir Dailės 
Paroda

Gegužės 16 įvyks meno
dailės paroda Maftdėl Brothers 
krautuvėje, prie State ir Ma- 
dison gatvių. Mes kviečiame 
visus dailininkus te lietuvius, 
kurie turi rank-darbių, audi
nių ir piešinių dalyvauti toje 
parodoje. Tie, kurie nOtėš

.,1 ** Ik. ♦> i A

ŽINOTINA
- 4... M < a. - .. . t*. * •« 4> <4 *.<

LOEBO NUŽUDYMO AIŠKINTOJAI

a;
te

1 * ~ 11 *’ 1VT I* ' M ■j Tėvas ftUSižtidė, kai 
shdš alderhiOnaš, Martin-Mar- i • •lį- i
cinkeviČiuš, J. Mačiulis iš 
Waūkegari, J. Skirmontas — 
iš Harvėy.

parduoti savo r arik darbius, 
galės tai padaryti. Platesnių 
žinių biis veliate. D0 fhfūrhta- 

’cijų rašykite Vytautui Belia- 
jni, 32ė9 Šo. Hafe4ėd St.
Ito'šęlaftdo 
šėkiai

Pereitą šeštądieriį, vas. 15, 
Lietuvių Jaunimo Draugija 
(LYS), Roselahdo skyrius su
rengė savo pirmų mėtų sukak 
tuvių šokius. Ganė gražus bū
rys jaunuolių atsilankė ir 
mandagiai lihkšifrą vakarą 
praleido. Tėvų gražus būrys 
atėjo pagelbon jaunuoliams. 
Ypatingai p. p. Žlibinai, visą 
vakarą pašventė jauhuėliams.

Pp. Žlibinai yra vadihami 
tėvai draugijoj. Mylimi kiek
vieno nario. Jų namuose dr- 
ją laiko savo sūširinkimtiš. Vi
suomet visokiausiais . budais 
rėmė draugiją. Tėip pat sky
rius taria ačiū pp. Bukšniur, 
pp. Patupams, pp. Saikams, 
pp. Yurkatete ir -visiems ki
tiems tėvams, kurie atsilankė. 
Už jušiį rernihiią ir prižiūrėji
mą jaunuoliai taria širdingą 
ačiū.
Iškilmės 
Jugo-Sl&v&ftis

Vasario 25 dieną, 8 vai. va
kare, Vytautas Beliajiis ren
gia vakarą vien LYS draugi
jos nariams ir jų draugams, 
Mark White parkytės salėje, 
šiame parengime Jugd-Šlavų 
Jaunimo Draugija atsilankys 
kaipo svečiai. Jugo-Slavai at- 
islankys saVo tautiškuose dra
bužiuose ir pašoks savo tau
tiškus šokius. NorVegų ir Da
nų atstovai savo tautiškuose, 
drabužiuose taip pat /ten pri
bus ir kartu su lietuvių jauni
klio draiįgijdš šokikais pamar
gins Vakarą grąžte; programų, 

—Pranešė jas.

Cicerietęiai “Naujienų” 
KOiicėrte

J. Grigui, Laid. Dir. A. Petkui, 
Peoplės Funiiture Co., už gar- 
sinimdš, Dr. Shinglman, 
Stoniui, S. Yarikauškiui, 
Leonardtei, Coh’^ag.,
bendrai viŠVor^eteei ŪŽ btŠitąbi- 
kymą į vakarėlį. Būdami dė
kingi Čia iŠvhraihtfemš, nuo 
savęs labai prašome visuome
nės pąVčteiti ir judš jų bizniu 
reikahteŠ.

Periginio jCoirtifettb

Stasys
Vėirdftikų šiekšta

HR^GEPORT — Stasys 
Damblratiskas te Veroniką 
Šiukšta štesitą^ė jjermąihyti 
savo 'gyyėhiBi6 viehątv'ėš Sto
ną. Šeštadienį susi j ūhgė ve
dybinio gyyėhim’o ryšiais, o 
sekmadichį išvyko skanaus 
medaus mėnesį praleisti į 
Floridą.

Jaunavedė p-nia DaihbTaū- 
skienė, tūri grdšėrhės tiziiį, 
2857 Šo. Ėmerald AVe.3 ha o 
jaunavedis dirba Ėridgeport 
Liguot ahd Tobacco Co. Abti 
geri Bridgeporto gyventejai, 
linksni!, rnalbnaūs budo žnio- 
nes. Veliju jiems smagiai lai
ką praleisti Floridoje ir link
simi gyVėnti Sugrįžus Bridge- 
portaii. Kdimynds.

Sunkiai apsirgo p-ia 
Julijona Gaiskienė
Vasario 11 d. p-nią Julijo

na Gaiskienė, buvo itegabeii? 
ta į Cook Cburity ligohbutį, o 
vasario 13 d. padaryta steiki 
Operacija. Ligonės padėtis 
sveikatos žvilgsniu dar netik
ra, bet yra viltis, kad pasveiks. 
P-nia Julijona Galskiene yra 
žmona žymaus darbuotojo ir 
Chicaoš Lietuvių DrUugijds

Warden Ragen Attorney McCabe

Vakaro publika turėjo pro
gą liusipažinti su adv. John T. 
žuriu, ktirį demokratų parti
ja stato į municipiaiius teisė
jus. Jis keliais žodžiais pra
bilo į susirinkusius. Atsilan
kė kohtertan su saVo “Cam- 

Ppaign” vedėju, A. Kūmskiu.

sūnūs skaitė juokus
Charles Cro'nk, 2940 Tho- 

odą į ka- 
padaryda-

rtiRs Si. įsipylę 
vą juos išgėrė, 
daihks Wu galą, kai jo sū
nūs, 12 metą, grėtiniain kam
bary 'klegėjo, skaitydamas jtld- 
kų laikraštį. Moteris paliudi
jo policijai, kad tai esanti fi
nansinės padėties ir blogos 
sveikatos įriežastis.

Publikoje teko matyti būrį 
mėlynai uhifbrmubtų vyriš
kių. Tai buvo Dariaus

-Girėno Legiono nariai, su ko- 
mandahtu, B. R. Pietkiewi- 
czium, priešakyje.

Garsinkite “N-nosė

Jauniite Andrejevo’ grupes 
šokėja, kuri akrobatiškais ma
nevravimais stebino publiką 
yra p. Dbwginienes duktė. Ma
žytė! šokėjai berods 7-ti me
tai.

JOLIET, ILL. — Štateville kalėjimo viršininkas Joseph 
Rageii ir .prokuroras William McCabe, kurie tyrinėja garsaus 
kalinio, Richard Loeb, nužudymo misteriją. Ragen laiko skus
tuvą, kuriuo kalinys Jathėš Day.Loėbą mirtinai supjaustė.

valdybos nario. P-nia Gals
kiene Chicagos Lietuvių Drau
gi j 011 priklauso nuo pat Drau
gijos įsikūrimo ir iki šiam lai
kui nebuvo sirgusi.

Šių žodžių autorius Velija 
p-niai Galškienei greitu laiku 
pasveikti, būti vėl energinga ir 
linkšhia kaipo, iki šiam laikui 
khd buvo. Petras Bedalis.

’ • • ‘ ■. u
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Naujienų” Koncer
to Įvairenybės

Pp. Nąthan Kantęr, “Lietu
viškas Žyduką^,” atsiuntė Kon
certo ir Nepriklausomybės Šu- 
kaktuvių paminėjimo rengimo

,  į „„ f, ,,1„.p,,    

u

Bosses Won't 
Hite People with 
Halitosis (BREATft )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeaMe
Mth the bėšt to chooso froita these days, ėm- 
Soveni lavor the peroop who is mpet attrac- ' 

vž. Ih buairiess ftfe m in the socfel world, 
haUMlunpjeasant breath) is considered the ! . 
fc'Ortt of faufts.

Unfortunately everybo'dy cuffers from tjifil 
offenslve condition at some time or Other— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tation of food paraleles skjpped, by the tooth 
brush is thė rausė of most rases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

am

komisijai sekančio turinio te
legramą: '

“MAY PEACE AND HAP- 
PINESS REIGN SUPREME 
AND YOUR FREEDOM AND 
INDEPENDENCE be. ever- 
LAStthJG FOREVEft AND

Areštavo draiverj, ku
ris užpuolė ir su

žeidė merginą.
CąTl Radzki, 23 metų

žirnis areštuotas tiž eilę pa
darytų nusikaltimų, tame tar
pe, ir už sužeidimo merginos, 
kurią jis permūšo arit žemės, 
bebėgdamas su pavogtu taxi- 
keb’u. Mergina guli ligoninė
je. . ..f r < ■

every lįofniag ąnd eyerv nijht. . ;
Llsferme hajtš fermentatfon. a ėatitiė 

of Odora, and pverc^pęa tte odor«.theH»ęlvejį 
Your hreath becomee aweet and agreeahle. It 
■v’i) not offehd othere.

. It you Valtie your. job and your frienda, iūe 
Literine, yhu tote aptlęeptic, rtgW(v. Lain- 
bert Pharmacal Company, St. Louls, Mo.

Don’t offend others • Check

LASTlNCr FORĖVEft 
EVER”.

Tarp svečių koncerte 
d a u gelis Svetimtaučių, 
jų, pulk. Houghtaling ir vie-l 
nas iš PWA mokyklų sky-’l 
riaus viršininkų, Dr. E. Pun- 
kay. i

buvo

Koncertai! atvyko ir keli bū
riai lietuvių iš tolimesnių ko
lonijų.Tarp jų buvo pp. Pct-1 
raiikkai<dšt>’.Rbdkfordb, TIE; C.

y->Mr

SUSIRINKIMAI

WtWest Lietuvių Moterų Kliftbo — mėnesinis Wširihkimas, 
į*. Tūdrelreriės btitė, 1907 Wėšt ĖVėr£reėn aVentlč, '7^0 
vak. Narės malonėkite atsilankyti. M. KraučiitfiČhė, feekr.

> • '">■ ■ '  ■*' - ‘ T,*.-.

F AR ENGI M AI

NAŲJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 

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

+ <• ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Ahtaiiaš Kalvaitis, 100 Eašt 
Bellevue Plače, (Dešimts Šimtų 
šiaurėn). Telefdflkš, ĮSUPerior 

• 5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimų.

♦ ♦ 4
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tėl. 
WABash 9207. Valandos 9100 r. 
iki 5 po piet.

♦ ♦ ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van BUrėn Street. Tel. WABash 
9207.

4 4
ORO BIURAS, Senasis Paštąs, Jaek- 

son, ir Clark Šts. Tel. WABash 
1746. r

CHICAGOS CITY HALL— Rotušė— 
Washirigton ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofięas, vi
si miesto ofisai, mtiųicipalis ap
skričio Superior ir Circuit. teis-1 
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apSkriČib 
klerkas. • ‘

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų teleToh^ai 
FRANklin 3000.

4 4 4
CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 

gatvės. Telefonas WABašh 
Norint prisišaukti pagalbas, iš 
policijos, reikia Saukti POLice 

. 1313?
GAISRUI KILUS, reikia šaukti 

FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENČY PELIEF 
COMMISSION, 1310 Sdtith MicKfg^n 

avė. Telefonas, WAl&kh 7100. 
ValdndOs, 9:00 ryto iki 5 p. p. 

a... .....
IMMIGRANTS PROTECTIVE L$A- 
GUE, 1324 South Halsted stfeęt (Ijull 

House). Telefonas* HAYmafk^t 
'6374, klauskit Miss Heleii Jerry.

4 4 4
COOK APSKRIČIO LlGČ^Ni 

Harrison ir/Sp. Wo©d kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

CICERO — Sekmadienį, 1 
vai. po pietų Liuosybės svet. 
įvyko Draugystės Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirihkimhš, 
kuris buvo trumpas. Mat vi
si skubėjo į “Nf/tifiėnį” kon
certą. !

Tenka pastebėti, kad Liet. 
Improvement kliubo sekreto
rius buvo paenięs 10 tikietų 
ir visus, beregint, išpardavė. 
Yas savaimi rocle ’cidėriečių 
ypatingą susidomėjimą parem 
ginlu, kas, kaip jati Yhhtėtfie, 
buvo faktas.

Neturėjo Idikb iifį/ti
Vakarinės žvaigždės Kliu- 

bas tarėjo mėnesinį\WSMrik‘i- 
mą vasario 11 dieną. Narių 
buvo susirinkę pukėtinRį, Iš 
valdybos pranešimo paaiškėjo, 
kad A. Petkus, p. Nbrbūtienė 
ir p. Gūžauskięhe jau pasvei
ko. P-a Ndrbutičnė sako 
“nie aš sirgau, niė ką”. Mat, 
ji nefurejtisi laiko, nes buvusi 
užimta dūktėrs vestuvėmis. 
Bus šauni puotą. D.

LietlmprbVėTOfcnt Kliu- 
bo vieša padėka biz
nieriams ir višūomenėi

CICERO — Lietuvių Impro- 
včitle'nt Kliitbo šdkių valkhŽHr 
renginio komitetas šiuo reiš
kia viešą padėką tai visuome
nei ir biznieriams, 'kurie pri
sidėjo gau^iofriis 'fioVaųomis 
ir paraįna prie taip pasekmin
go klidlio phrėrt^iiiib, įvyku
sio Vitškrib 1 (lįenį, liiifešy- 
bės svetainėj, Būtent:

Lewis Stylc Šhop, aitrus 
'išvažiotb'jlū John 'Phuža,, 
“Naujienoms” už ptismetinį 
prenumeratą ir ypąfihai už 
spaudos patraiii^; Alek Tdiha- 
Tiuriui, Mikiftiiii, J. Šauliui, 
vaistininku J. Kestdi’attškui, J. 
Žilvičiui, P. Yutiiiui, J. Ski- 
fiui, F. Danauskui, A. Rfm'd- 
džiiii, J. Lipskiui, F. Sabaliui,

CHARLES RANDOLPH
.A Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu ' 

vasario 14 diena, 5 valanda - 
ryte 1936 ni„ sulaukės 39 me- ; 
tų .amžiaus, gimęs Alvia, Iowa. '

Paliko dideliame nuliudinfie ’ 
moterį Ida, po tėvais švaikau-, 
skaitę, tėvu .Atąonzof, , motina ( 
Emnią, 3 brolius, Leo Fay, ir 
Lpyd. Švogęrką J. Marčinkevi- 
čienė ir Rimines. . >

Kūnas paŠarvųas randasi i 
4516 S. ĮĮonore ■ St. ' >• <

Laidotuvės įvyks vasario 18 ' 
diena, 2 vai. bo pietų iš na- ( 
mu po. ęęręmoni.iu bus nulydė- 

. tas i Beverly kapines.
. Visi a. ,'a. Čhrales R^ndolph 

gimines, draugai ir^ pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti t laidotuvėse jr suteikti 
Jani pdskiĮtįni patarnavimą ir 

, atsišvdikinimib:.
Nuliūdę liekame,

.Moteris, tėvas, brolihi, 
Švogęrka ir giminės.

Patarnauja laidotuvių diręk- 
jtorius I. J., Zblp, Telefonas 
BOtileVafd 5203.

EVA DAČKIEWIČZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 16 diena, 10:50 valan
da vakare 1936 m.\ sulaukus < 

,67 metų amžiaus, gimus Lie- ! 
tavoje.. . • '

Paliko dideliame nuliudime ( 
2 dukteris Konstancija Deni- / 
per jr jos /vyrą Ernest, VIa- i 
dislovą Węisinka ir jos vyra > 
B'ęrriard, aliukus ir gimines.

Jaunas, pašarvotas randasi 
‘Henry Petka koplyčioj, 1734 
W. .. ... .

Laidptuyės. iyyks ketvirtadie
ni vasario 20 diena, 8:30 vkl. 
ryte.,iš koplyčios.i £v. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių,' kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
Vėliotičs Sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiėro ka
pines.

Viki a. ;a. . Evos 'Dąčkiėw!cz 
giiipinės, draugai ir. jbrfŽyštariii 
esat nuoširdžiai kvrėČiaini da
lyvauti Ihidotuvėse ir Suteikti 
jai paskutini pa tarnavimą ir 
atsisvėikiriiriią.

l^ulitidę liekanie.
Dukterys, žentai, anūkai 
ir giminės. z

■ ■, . i ’

Patarnauja laidotuvių direk
torius Henry Tel. Yards 3713. ?

Trys Tukštattčiai Lietuvių Negali Btit;
,/ Klaidingi ; ,

Trys tųkąfąnčiai lietuvių—vyrų, hiotęrų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos narihi. Jie 'visi Žlnd, kad ’jiehis ’ 
pašalpa, ligoje, pomirtine, o taipgi sociališkaiš ir kultūriškais reika
lais vertą apsirūpinti. . , r ■ <■> •

Trys tūkstančiai Chicagos .Lietuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos ..Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros r Draugijos, jie ir priklauso. Chicagos. Lietuvių Draugijai, 
čia ligos pdšalpa trijų skyrių: $6, $lf).ir $16 per savaitę, pomirtine 
r—‘‘cash’’. $200, palaidojimo reikalams dar $$0 ęxtra, Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesines duokles pagal priklausomų skyrių:—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimą? pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio,. (Ąpril), 
30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietų dykai į Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus .— 
gegužės (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium.,Įsirašyti > gali- į 
iria per DRAUGIJOS konkursantus/ narius arba tiesiog Draugijos ‘ 
ofise. Ofisas atidaras panedėliais. ir ketvergais visų dieną—nūo 9 v. 
ryto iki 8:30 yakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki I v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykiirio. • , . ,
CHICAGOS. LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS,

Street (2-ros

Gerkit ir Reikalaukit
Visdse Alinis* 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentuckj • 
tV ■ - ' .
Bourbon

100

Vasario 20 — LSS mMltn^š ftr.
P. Grigaitis tėiha, “ProlėthHaįo Diktatilra”. ChicagoS 
Lietuvių Auditorijoje, 7:30 VAI. Yakai^. JžahgA 10c. iš
laidų padėngiriihi. Pedarbiaihs Veltui. Po pakkaitOB, diš- 
kdšijos.

Vasario 22

LietuviikUa 
'DėgtinVi

NATHAN 
KANTER

Mutual LiųuorCo
4707 So. Halsted Št

TeL YARDS* 0803

/■ rindJNSŲR ANCE-:
reikaliiū ji^pinigų ari t Pilnio MorgTčio, arba 

apiiraufe- ųįipr bgūįesv ve jo, ętc^, atsišauk* 

' ''':-840Mėst 33rd; Street; z- .ZZ/K 4 TELEFONAS: YARds t>'?90 arba 2791'.

■ •! X <zg;:;’KAšTĮNeJE; ' ,d''

Lietuvos Ūkininkė ttedūgijoš v^ožių BalteK” '-i- 
Westside svetainėje, 2244 Wcst žM plače. Lbte Labšihš 
orkestrą. Jžahga 35c. 8 vai. vak.

VASARIO 22—Upytės tteattgiSfco klfubė ^arterid fcrik^yhoš”’ 
Dėl platesnių inforhldėijų rėikia kfeiptik ^dfėku, 407d So. 
Francisco avėhtfe. -

VASAĖIO 22—Kioviatefcčių Kii^bo *&&&-
tytioA ’šėmetą svėfairiė'jė, BOį) Š. 49tb avelfttė. Įžahga 
—25č. Datifc dofaitei, Wiai. Krečia T&nMfc

VASARIO 2.3^SLA. Ktfopfcs kėtfcertas, operetė,
. “Gražioji Gaiatea”, Stt’umilos šVėthiriėj, 158 E. 107 St. 

šokiai. Pradžia—5 :30 v. v. Įžanga 40c.z
VASARIO £3—Paskaita, “Religiįja ir Mokslas”. Prelegentas 

K. Ategtfšt. Rengia RoŠelando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų -sVefžiihėjė, 10413 Slichigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanįa 
Yčltiii. (Žiur. koVd 15).

VAŠAftld £5—Liėttfvbs Seserų tautiškos Draugijos Užgavėnių 
šakiai, Liet. Litiošybės sv'efainėjfe. ^nhiisdbiiis šokSjdfhs 
dovabbk. įžaiiga—25č.

KdVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
(fttfb)-Sbainų ir Mankos VakWtfs ehicū^k LIetitvįą Ate- 

. ditbrijoj, 313d Š. Palštėd fet. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. įžanga 50c.

Kovo 7 — A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras — Šokiai ir Kon
certas. Neffo svetainėje;. #estside. Pradžia — 7:30 vai. 

25c. ’ ‘vak. įžanga -
KOVO Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori

joj , 3133 'Sbiith Halsted £&reęt. Choras dainuos naujas 
dainas, rie'šbiiai atVėŽta'S iŠ LiėttiVbs. toalyVaūjh Bar- 
bara Darlys. v

KOVO 8—LT^fuvių LkiŠVamanių Kuopos Rosėmn&b fialiiis ir Šo- 
kiAi, D^binirikį S^taifieje, 10413 Michigan avenue, j>:30 
vakarė. Stephėns kovelei OrkėštrKs. Cė^irhaiM ’skAnųs 
užkandžiai. Įžanga—-25c. - ,

KOVO 15—Paskaita, “Pasauliais LaisvamAtfrų TuuejfmKs ir Jo 
Nubįielnai žhiohijai.” Prelegentas H. Joginius. TJarbininkų 
svet, 10413 Michigan aVeiiue, 1 vai., pp. Įžanga veltui, 
flengia Roselartdb Laisvanihnių* Kp. (žiu. vas. 23.)

Kovo 15 SLA 12940s Kuopos 30 Mėtų Jtitfiliejaus Vakarie
ne, Geo. M. Čhėrnaucko š^etdihėj, »W00 S. Urtlon Wb?, 
6:30 v. v. Įžanga -

Kovo
$1.00. Vakarienė, šokiai.

15 — STEPONAVIČIŲ ’KONtMt’fAS, Čhi&gOS LMMį 
Auditorijdje, 3133 South Halsted Street. Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anele Steponavičienė, dai- 

smuikininkas; ‘Chiča-nininkė, ir Kazys Steponavičius - 
gos Lietuvą Vyrų choras, *‘Prmynb, nNaujoš Gadynes 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.
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1,500 “NAUJIENŲ’’ 
KONCERTE

(Tąsa iš pusi. 1-mo)
ma publikoje didelį pritarimą.

Operų sritin nuėjo ir p. Ane
lė Steponavičienė, paimdama
vieną iš Santuzzos arijų iš 
“Cavalleria Rusticana”, kurią 
“Pirmyn” choras pastatė So« 
kolų svetainėje apie savaitę 
laiko tam. (P-a Steponavičienė 
dainavo Santuzzos rolę). Antrą
ja! dainai pasirinko švedovo 
linksmą kompoziciją, “Polkos 
Dainą”. Vėliau ji antru *kartu 
pasirodė solistes tolėje su “Pir 
myn” choru ištraukoje iš Her
berto operetės “Naughty Ma- 
rietta”. Nuoširdžiu’ darbu mu
zikos srityje ir atsidavimu sa
vo parinktąja! šakai p. Stepo
navičienė yra laimėjusi dau
gybes pritarėjų ir draugų, ku
rie vakar parodė, kad ją kaipo 
menininkę labai įvertina. Tam 
paskatinimą susirinkusieji ga
lėjo rasti solistės gyvam ir 
gražiam dainavime ir interpre
tacijoje.

“Drūčiai” Mėgsta
Kad publiką jį “drūčiai” mė

gsta patyrė ir Stasys Rimkus, 
kurio baritonas parūpino klau
sytojams Galkausko “Prie Se 
no Kurgano” ir Denzos “Su
grįžk”. Negirdėjusi Rimkaus 
per ilgą laiką publika džiaugė
si vėl gavusi progos jį išgirsti 
ir tai parodė ilgai dainininkui 
plodama.

Panašiai buvo sutiktas ir An-

19/16

Radios
t

Philco, Zenith, Gene
ral Electric, R. C. A. 

Victor, Radionas,
Crosley. ■'

Visus Radios galite 
gauti Budriko 

Krautuvėje

8 tūbų Crosley už

*24.50
Jos.F.Budrik

INCORPORATED
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Indomus programas nedėlioj, va
sario 16 d., yCFL nuo 5 iki 6 

vakare.

tanas Kaminskas, tenoras Ik 
“Birutes” choro eilių, kuris 
dažnai girdimas radio progra- 
rųuose scenoje mažiąu tepasiro
do. “Visuomet Tu širdyje” ir 
“Patekėk Aušrine (Kačanaus-
ko) sudainavo jis maloniu te
noru. Jam, H. Bartush ir S. 
Rimkui akoponavo J. Byanskas.

Koncertui netikėtai “Pirmyn” 
choras parūpino ir kitą teno
rą, J. Romano asmenyje. Jis 
kartu su choru” sudainavo “Vy
no Dainą” iš operos “Cavalle
ria Rusticaną”, kurios pasta 
tyme dainavo Turiddu rolę.

Kiti chorų numeriai buvo:
“Pirmyn”—Tykiai 'Nemune 

lis Teka, kurią chorui specialei 
sutaisė K. Steponavičius ii 
“Naughty Marietta” ištrauka.

“Birutė” parūpino: Gruodžio 
—“žvejai”, “Bernužėli Vientur
ti”— > Andrulio ir Šimkaus — 
“Lietuviais Esame.'Mes Gimę”.

“Naujos Gadynės” choras, la
bai gražiai užsirekomendavęs 
dainavimu ir išvaizda sudaina
vo, latvių liaudies dainą, “Vaka
rinė Daina” ir Čigonų Dainą iš 
Gilbert ir Sulivan operetės, 
“The Fortune Teller”. Simpatin
ga solistų B. Rašinskienė.

Chicagos Liet. Vyrų choras:
“Mes Sveikiname”— Eremina 

ir “Skauda”. Gruodžio.
Keletą šokių atliko Andreje

vo ir Beliajaus grupės. Ypač 
įdomus numeris buvo “žydų 
šokis”, ku’rį atliko pats V. Be- 
liajus su p-le Venetta Grybiute.

Programas užsitęsė iki 7-ių, 
bet linksmai nusitekusi ir ge
ru ūpu pasižyminti publika ne
išsiskirstė iki pirmos, šokiams 
grojo G. Stephens Revelers. J

i ■

Rytoj “Naujienose” 
V. Byanskienes Lie- 

vos įspūdžiai
Rytojaus, numeryj tilps pir

mas p. Vandos Byanskienes 
straipsnis. apie įspūdžius, įgy- 
US besilankant Lietuvoje. , Ji 
domiai ir gražiu stiliumi ąp1- 

rašo kraštą, Kauną ir perduo
da jausmus, kuriuos pirmas vi
zitas Lietuvon pas ją — ame
rikietę sukęlė.

Ežeras apsaugoja 
Chicago nuo didelių 

šalčių
“Nepaliaujantis šaltis” ar 

“nuolat švelnus oras” — su- 
iraskitę kaip norite.

Tiek tegali pasakyti oro pra
našas, apie orą Chicagai bent 
□er sekančias dvi dienas. Jis 
sako, kad Chicago ir apielin- 
<ė gali tikėtis 10 laipsnių virš 

zero šiandien, kas yra “nepa- 
iaujamu šalčiu”, priimant do

mėn faktą, kad tai yra 15 
aipsnių žemiau normalaus oro 

šiam metų laikotarpiui.
Iš kitos pusės oro eksper- 

as nurodo, kad Chicago išti
sųjų turi “švelnesnį orą”, ne
gu buvo galima laukti, nes 
Vlicbigan ežeras veikia teigia
mai į sausžemio orą, tempera
tūros atžvilgiu. Tokiu bud u 
ežeras ^yra lyg barjeru arkti- 
koš šalčiams.

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

Ust only ona lavai taa- \ 
spoonful to • cup of siftad 

flour for most recipas.

■f/tBAKINGILVpovvder
Samepricetoday 
a$45yearsago 
25 ounces for 254

II Mtnufactupd by baklng powdtr 
ipadaliift who makt notiung birt 
baklng p«wd«r—und«r tuperyhion 
of taperi chomirtr of natienal 

_____  raputadan.________ _
MILLIONS OF POŪNDS HAVE BE£N

USED BYOLIR GOVERNMENT

NORI BUTE PREZIDENTAIS

Nors prezidentiniai rinkiniai įvyks lapkričio mėnesį, aspirantų į prezidentus yra apie pustuzinis. 
Paveikslas parodo visus ambitiškus amerikiečius charakteringose pozose. Viduryj, dabartinis pre
zidentas Roosevelt. Kairėj, viršuj, Borah; apačioj Talmadge; ap. vid. — Al Smith; dešinėj virš.
— Landon, apačioj, Col. Knox. •

DEMOKRATIJA AR DIKTATŪRA?
■ X , ■ . /

Kokia vąldžia darbo žmo- nu’omonės taip pat pasidalino, 
nėms tinka geriau — demokra- Dalis pritaria diktatūrai, kita 
tiška ar diktatoriška?

Šitą klausimą gvildens šian- dinasi 
die savo paskaitoje apie “Pro
letariato Diktatūrą” P. Grigai
tis, “Naujienų” redaktorius. 
Paskaitą rengia LSS. Centra- 
linė kuopa, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos mažojoje svetainė-j 
Je- •.• ■ .U

Jau 18 metų, kai Šituo, klau
simu eina aštrus ginčai ne tik 
lietuvių, bet ir viso pasaulio

demokratijai. Pirmieji va - 
komunistais” ^ir stoja 

už sovietų valdžią.
Socialistai tokiai diktatūrai, 

kaip bolševikų, yra priešingi. 
Bet yra ir tarp jų nuomonių 
skirtumų. Kai kurie, socialistai 

| mano, kad jeigu diktatūra bu
tų ne vieno žmogaus arba ne 
vienos partijos,! tai, gal būt, 

J ji butų gera. Tuo tarpu' kiti 
, .... . .. įiepripažista jokios diktatūros,darbininkų judėjime. Rusijos -5, . ’ _ . . .Kurių nuomone yra teisin

gesnė?
Kad šitas klausimas pasida

rytų aiškus, reikia patirti, kaip 
ta “diktatūros” idėja atsirado 
ir ką ji reiškia. “Naujienų” 
redaktorius apie tai ir kalbės 
savo referate ketvirtadienio 
vakarą. . , i

Įžanga 10c. Visi yra kvie
čiami atsilankyti.

Są jungietis.

bolševikai, kaip žinoma, pri
ėmė Lenino mintį, kad darbi
ninkų klasė tegali įgyti lais
vę tik per diktatūrą. Bet dau
guma Rusijos socialistų nesu
tiko atsižadėti ■ demokratijos 
idėjos. Bolševikai Rusijoje pa
ėmė viršų ir demokratinio so
cializmo šalininkus sukišo į ka
lėjimą arba ištrėmė į užsie
nį. /

. Kitose šalyse darbo žmonių

riąis. Tatgi visus kviečiame.
Įžanga tiktai 35c. '

—Ieva Lukošaite, fin. rast.

Gražus Radio ' 
Programas

■ I .

šį vakarą, 7:30 vai. iki 8 v. 
išgirsime gražų lietuvišką ra
dio programą iš WGES radio 
stoties, 1360 kilocyiles. Pro
gramas yra leidžiamas pasJ 
tangomis 13-to Wardo Liet. 
Demokratų Radio Kliubo 
(Marųuette Park).

Programas bus- įvairus. Mu- 
zikališką dalį išpildys žymi 
dainininkė p-nia Pažerskienė, 
ir , visų žinomas al$6rdinistas, 
Al Sliemetas. Kalbės John T. 
Zuris Campaign vedėjas. Pro- 
gramo pranešėjas bus Povilas 
šaltimieras. — L.

/ .. ..

Gražus Rožių • 
Balius '. ’ I
’ Ateinantį šeštadienį, vas. 22 

d.» West Sitįe svetainėje, 2244 
W. 23rd Place, Dr-ja “Lietu
vos Ūkininkas” rengia savo 
metinį parengimą, kuris bus 
didelis ir gražus “Rožių ba
lius.” S )

Kiekvienas atsilankęs gaus 
po gražią rožę. Grieš garsi 
Lon Labans orkestrą. Visi ga
lės vakarą smagiai ir links
mai praleisti, ir pasilinksminti 
su Chicagos didžiulės Draugi
jos “Lietuvos Ųkininko” na-

Eris Reksnis ir Leonas Jaseviče 
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
če — maršalka; K. Philips — Hele
ris; Joseph Keturakis — pagelb.

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO 1936 metų 
Valdyba: Joseph SaVage — pirmi
ninkas, 4456 S. Talman Avė.; L. 
Klimavičia — vice-pirm., 2534 W. 
46 St.; F. Jakavičia Jr. — nut. 
rašt.. 2638 W. 40 St.; W. Sharka
— fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Gramontas — kas., 
4535 S. Rockwell St.; J. Rastenis
— kasos globėjas, 4653 S. Ruck- 
well St.; Kathin Giedra — kasos 
globėja, 2543 W. 45 St.; F. Bist
ras — maršalka, 4548 S. Fran- 
cisco Avė. .
Kliubo susirijiįdmąį ivyksta / kas 

naujo mėnesio ' aiitrą ketvirtadieni 
K. Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P 
Killis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė.; J. Raęevičia, vice 
pirm., 3326 So. Unioh Avė.; S, 
Narkis, sekretorius, 4353 So. TaL 
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt.. 
3534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place; 
A. Wilkis, maršalka. 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas. 
4353 So. Talman Avė.; Dr. J. P

• Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 So. 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687.
Draugystės susirinkimai ivyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio 'Chicagos Lietuviu Auditorium 
3133 So. Halsted St., 12 vai, diena.

4

P. Yenkauskis* pirmininkas, 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St.; S. Yur- 
Čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sodintas, iždininkas, 10036 S. 
State. St. Atstovas i Naujienų 
Bendrove ž. Klibienė, 10718 
Prairie Avė.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III; Valdyba išrinkta 1986 metams 
sekanti: J. Kutą — pirmininku, 
3267 S. Halsted St.; P. Kilius — 

\ pagelbininku, 3347 Lituanice Av'e.:
S. Kuncevičia — nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 8534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr.' rašt., 812 — 
83 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
8200 S. Lawę Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F, Kuncevjčia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K.- 
Valaitis — ilgonių lankytojas, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai ivyksta kas mėnesio 

pirma penktadieni 7:80 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 Suuth 
Halsted SU

TAVERNOS
Kur Susirenka Lietuviai

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

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MĘDELINSKIENĖ 

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 Liinch 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti. i

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

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

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė.

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

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

, Tel. Lafayette 2235, ’r ‘t ’ » ■

21st Place Tavern .& 
Restaurant

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

degtinė .ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

i
Bowling—Lunch—Bar

20 Bowling Alleys
10 Billiard & Pocket Tables 

Lunch Room — Bar 
Bruck-Wiesner Rec, Co.

Incorporated
819 W. 35th Street 

Chicago, III .

CLASSIFIEDADSI.1

Business Service
. , Biznio Pat ar n a vi mas ... .

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

. BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Victory 4965

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Vfusų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. M^ža narinė mokės 
tis.‘ Atdara kasdien nuo 8 vai. rvto 
iki 8 vii. vąk. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
' V. BAGDONAS. Sav.
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving
8406 S. Halsted Street

Phone Yards 3408

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

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

Hemlock 0800

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DjkBAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street’ 
Tel. Boulevard 0250

COAL
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ................................  $6.00
Lump, Egg or Nut .................... 6.25
Screenings ...................   5.00

Direct from the Mine.
-Call Day or Night 

KEDZIE 8882

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias Pavaduotojas dėl 
, Pocahontas

Mine Run .....................   $6.00
Lump, Egg or Nut ................. 6.25
Screenings ...................  5.00

Tiesiog iš Kasyklų.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Kalbės Dr. K. Vezelis
šiandien, 7-tą valandą va^ 

kare per Stotį WGES. Peop- 
les Rakandų Korporacija link
inius ir žavės radio klausyto
jus su specialiai gražiu ir įdo
miu radiyi programų.

Programe dalyvauja ,pagar
sėjęs “Peopies” Radio Due
tas, solistas A. $iapas. Kal
bės Dr. K. VėzŠis, D. D, S., 
bus gražios ?mįųzikos ir kitų 
įvairenybių, įdoiuiiį kiekvie
nam pasiklausyti. (Sp)

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 

' Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted.
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškenas, kas. glob.; Justinas 
Yuškenas, kasierius; Anna Aleliu
nas, Joe Razmunas, Jig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut.\ rašt., 4046 So. 
Artesian Avė., Chicago/ III.

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th 'and Kean Avė. Willow Springs

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGI patyrė bučeriai. 
Darbas ant visados.

3631 So. Halsted St.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUB.O 

valdyba ? 19^6 m.; Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm., 4456 Šo.

i Talman Avė.; L. Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia $r., —, nut. rašt., 2638 
W,. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteihis — kasos 

x globėjau, .4653 /Ši Rockwell St.;
Kathrin Giedra kasos globėja, 
2543 W. 45 St»; F. Bistras — 
maršalka, 4548 Francisco^ Avė. 
Kliubo susirinkinjai atsibuna'kiek

vieno ^mėnesio kas antra ketvirtadie
ni// K; Gramonto svet.. 4535 South 
Rt&kwell St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba. 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 

'i 40th St.; James Sholteman, pirm. 
«ag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Cliaputė, kontr. rašt.. 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, $950 
W. 38th St.; Mary Warnis, kape
rius, 3838 S. Kedžie Avė.; Jonas 
Kondroška, korespondentas, 2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas’, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John žuris, teisiu 

' patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.;
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis 
knygius, 4154 S. Artisian Avė. 
Kliubo susriinkimai' atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai. diena, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

“LIETUVA” BENO {. valdyba' 1936 
metams: Frank ’ Endręjauskas — 
pirm.; Frank Bistras r— pag.; Jo- 

z seph Balakas —- nut. rašt.; Kos- 
'tautas Janušauskas kasierius;

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO .1936 metu val
dyba: A. Walskis — pirm., 3344 
Evergreen St„ Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičuis — nut. rašt,, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.;

js Tarnas Kubilius — maršalka.
: Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 
trečiame ketvirtadieni, : 1640 North 
Hancoch St., 8 vai, vakare.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams:

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

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203 So. Halsted St.

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

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

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažistamus 
atsilankyti i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489.

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite į: 
Universal Restaurant 

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

Tel. Victory 9670

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

REIKALINGAS darbininkas, kuris 
myli dirbti ant farmų. Mokestis pa
gal sutarti. Atsišaukite

4535 S. Hermitage Avė.

Help Wanted—Female
* Darbininkių reikia

MERGINA arba moteris prie na
mų darbo.

705 Independence Blvd.

Educational
Mokyklos

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija-su kuria užsidirb

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

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central '6393

For JRent ;
RENDN Storas ir flatas tinkamas 

dėl restauranto ir taverno arba ci
garų krautuvei. 2 karu garažas, 
pigi renda. Randasi

2208 So. Halsted St.

Business Čhances
Pąi^ąyini.uL Bizniai

ANT PARDAVIMO grosemė ir 
bučernė su visais įtaisymais arba 
parduosiu staką atskirai ir randuo
siu fixturius. Yra 4 kambariai 
gyvenimui karštu vandeniu šildomi.

^Biznis išdirbtas per 12 metų. At-
- įsišaukite laišku. Bok 393, 1739 So. 

Halsted St.
EMERALD DAIRY

Senuko Daugelavičiaus
3251 Emerald Avė. Victory 4181 

Pristatom i namus ir groseri.
Pašaukit. •

PARDAVIMUI kendžių krautuvė, 
kampinė prie mokyklos. Lietuvių 
apylinkėj, duokite pasiulijimą.

1624 Wabash Avė,




