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Premier Olcada

New

Makoto Saito

Į Fumio Goto General- Watanabe

Likvida

GRĄŽINA JAVŲ PASKOLĄ

KAUNAS

ligoniORR Gra

ir Panamos res manoma

Kiek pernai išleista 
medicinos gydytojų

Vokiečiai pasiūlė 
Lietuvai derybas

12 žmonių žuvo Ka 
nados katastrofoj

Biržai susilaukę 
elektros stoties

pavojingoj] 
einanti geryn

Sutinka sulšdkyti aliejų Įtali 
jai, • jei tą patį padarys ir ki- 
tos tautų sąjungos valstybės 
Svarsto ir apie taiką

Prekybininkui 
kainų ėmimą ir už svorio suki 
mą surašytas protokolas. Kai 
nų tvarkytojas j j gana skau 
džiai nubaudė. “

Japonija rūpinasi su
rasti militaristams 
priimtiną kabinetą

Vokietijoje vėl tru 
ksta kiaušinių

GENEVA, kovo - 2

Keturi sunkiai nu 
kentėjo alkoholiui

LONDONAS, kovo 2. — Už- 
sienio reikalų ministerijat pa
skelbė, kad Vokietija pranešė 
Anglijai, jog ji sutinka daryti 
Anglijos-Vokietijos laivynų su
tartį tomis sąlygomis, kokios 
bus pasiektos keturių valstybių 
laivynų konferencijoj. t

Mėgsta gaisrus, tad 
padegė namą

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Vokietija siūlo Ang 
lijai sutartį dėl 

laivynų

2 pasmerkti mirčiai 
Rusijoj

LIETUVIŲ SUSIRAŠINĖJIMO 
PARODA

Bernas sumušė ukinin 
ką kujii'

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

Giedra, gal biskj šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoj buvo 36°.
Saude teka 7:23, leidžiasi 6:41 

(rytų laiku). , \

MASKVA, kovo 2. — Du ge
ležinkelio darbininkai/ liko pa
smerkti mirčiai ir 10 liko nu
teisti 10 metų kalėj iman už 
vogimą iš geležinkelio kerosino.

Labai išsiplė
tus korespondavimui su užsie^ 
nių lietuviais, akademinis DULR 
skyrius numato surengti to 
lietuvių susirašinėjimo viešą 
parodą. Bus išstatyti įvairių 
luomų ir profesijų žmonių su
sirašinėjimo pavyzdžiai, iš k u 
rių bus matyti, kaip svarbu 
tautai palaikyti santykius su 
užsieniuose gyvenančiais tau
tiečiais.

BIRŽAI.^- šiomis dienomis, 
miešto ’sąvjyaldybė jau pradeda 
bandyti naują elektros stotį. 
Manoma, kad jokių trukumų 
nebus.

New Yorkas Supara 
ližuotas Streiko

JONIŠKIS.— Joniškio vals
čiaus ūkininkai sparčiai sukru
to grąžinti gautą 1928 metais 
nederliaus1 paskolą. Kadangi pa
skola priimama javais Joniškio 
žemės Ūkio d-joj, tai priėmimo 
dienomis stovi šimtai vežimų; 
nežiūrint oro sąlygų. Javai iš 
ūkininkų priimami tik labai 
švarus, tAip kad ne vienas at- 
vežusįs privalo juos pervalyti 
ir daug laiko sugaišti.

LONDONAS
fienė Von Haugwitz-Revent- 
low, buvusi Barbara Hutton, 
Woolworth milionų paveldėtoja, 
jau pergyvenusi 
krizį ir dabar
Pirmiau gi buvo net abejoja 
ma, ar ji išliks gyva po operaci
jos. ' Jos kūdikis irgi sveikas

BEARDSTOWN,' III., kovo 2. 
—Illinois upė Čia yra pakilu
si dvi pėdas, augliau potvynio 
laipsnio. Bbt Upė, tikimąsi, dar 
daugiau kils.

Dangoraižių savininkai ban
do streiko reikšmę mažinti ir 
sako, kad ne visi darbininkai 
prie streiko prisidėjo. Be to, jie, 
grdi, turi užtektinai streiklau
žių. Bet tokis pareiškimas nė
ra jokia pagelba tiems, kiu 
riems dabar tenko laiptais kop 
ti kelioliką augštų.

Streiko vadai gi sako, kad 
iki vakaro streikas bus palie
tęs mažiausia 6,000 triobėsių ir 
streike dalyvaus 75,000 darbi
ninkų. ''

šio streiko pavojus jau se
nai buvo. Bet darbininkai darė 
viską, kad tik streiko išvengti. 
Jie ilgą laiką tęsė derybas su 
samdytojais. Bet darbininkų 
taikios pastangos nedavė jokių 
pasekmių ir streiko negalima 
buvo išvegti. Negelbėjo ir me
ro La Guardia įsimaišymas. 
Jam. irgi nepasisekė samdyto
jus prikalbinti nors kiek nusi
leisti darbininkams.

Susiginčijęs su ūkininku Carl 
Winthers dėl pinigų, berilas 
Steponas Kalaus, 23 metų, jį 
smarkiai sumušė su kuju. Su- 
muštass guli Waukegan 
nėję. Bernas pražuvo.

AUSTIN, Texas, kovo 3. - 
Texas šiandie pradėjo švęsti la
bai iškilmingas 100 mėtų su 
kaktuves. Iškilmėms 
išleisti $15,000,000.

NEW YORK, kovo 2 
Ybrke prasidėjo ilgai atidėlioja
mas dangoraižių ir kitų didelių 
triobėsių aptarnautojų streikas. 
Streikas palietė ne tik biznio 
triobėsius, bet ir puikiuosius 
apartamentinius namus, kuriuo
se gyvena turtuoliai.

Meras La Gu’ardia tuojaus 
paskelbė grąsos stovį ir visiems 
miesto darbininkams įsakė pa
rūpinti patarnavimą ir prižiurę 
ti gyventojų saugumą ir svei
katą.

Pirmiausia streikas palietė 
Manhattan triobėsius, bet strei
kas nuolatos plečiasi ir dabar 
streiko nepaliesti yra išlikę tik 
triobėsiai finansiniame distrik- 
te. Bet tikimąsi, kad rytoj ir 
ten darbininkai sustreikuos. 
Taipjau yra nepaliesti ir didie
ji koteliai. Tečiaus ir jų dar
bininkai yra organizuojami 
streikui.
' Skaudžiausia visus paliečia 
elevatorių operuotojų streikas. 
Elevatoriams paliovus veikti 
dabar tenka 1 laipioti laiptais. 
Delei to daigelis negalėjo pa
siekti savo dąrbayiečių, ar^a

TĮulas Biržų miesto žydų tau
tybės prekybininkas pardąyc 
vienam ūkininkui 14 cent. sė
lenų. Besirengiant pinigus mo
kėti į krautuvę įėję policinin
kas.. Pastarasis ėmė klausinė
ti ūkininko ką perkąs. Parda
vėjas sakė, kad miltus (mat, 
brangokai ėmę), o pirkėjas,kad 
sėlenas. Policininkas panoro 
potikrinti svorį. Patikrinęs svo 
rį, rado, kad stinga 100 kg. 

aukštesnių

Keturi asmenys, tarp 
metų kūdikis, skaudžiai 
gė, kai virtuvėje užsidegė al
koholis. Kūdikio motina trynė 
kūdikį alkoholiu. Butelį turė
jo pastačiusi arti pečiaus. Įši
lęs, alkoholis užsidegė.

Nukentėję yra: Anna Wallow, 
30, kūdikis, ir John Blezek ir 
Mary Blezek, kurie bandė moti
ną ir kūdikį išgelbėti. Nelaime 
įvyko namūose, 1932 S. May 
Street.

KAUNAS. II. 12. Elta. —Va
sario 11 d. Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeris, p. S. Lozo
raitis, priėmė Vokietijos Nepa
prastą Pasiuntinį ir Įgaliotą 
Ministęrį, dr. Zechliną. Minis
teris dr. Zechlinas Vokietijos 
vyriausybės vardu pasiūlė Lie
tuvos vyriausybei pradėti de
rybas prekybos santykiams 
tarp abiejų valstybių sunorma- 
lizifoti. Leituvos Vyriausybe 
šį pasiūlymą priėmė.

BERLYNAS. Elta.—Havasas 
vasario 11 d. paskelbė šitokį 
pranešimą iš Berlyno: “Oficio- 
zinėje notoje pranešama, kad 
netrukus prasidės prekybinės 
derybos tarp Lietuvos ir. Vo
kietį ios. Pasitarimai prasidės 
artimiausioje ateityje Kaune. 
Derybų pradžią yra ypatingai 
padiktavę Reicho riebalų tieki
mo reikalai. Kaip žinoma, ne
seniai su Lenkija sudarytas su
sitarimas blogai veikia. Didelės 
neapmokėtų kreditų sumos su
sidarymas" privedė prie to, kad 
Lenkija sumažino 80% savo 
eksportą į Vokietiją. Be to, tra- 
fiko su Rytprūsiais suvaržymas 
dar labiau sukomplikavo vokie
čių lenkų ekonominių santykių 
problemą. Reichas neabejoti
nai tam, kad galėtų užkišti tą 
tiekimo. sprogų, nori nuo šiolei 
pirktis Lietuvoje kiaulienos ir 
sviesto”.4 -z

16 metų berniukas Edward 
Kampa, gyvenąs prie Archer 
avenue ir 95th Street, aiškino 
policijai, kad jis labai mėgstąs 
gaisrus. Kadangi per ilgą lai
ką apielinkėje neužsidegė nei 
vienas triobesys, kad jo sko
nius patenkinti, tai berniukas 
pats padegė medinį namą vie
tos miškų prezerve. -Policija 
berniuką įkalino.

ANGLIJA SIŪLO 
SKELBTI ALIE
JAUS SANKCIJAS

•Anglija 
šiandie pasiūlė paskelbti alie
jaus sankcijas Italijai, jei tą 
patį padarys ir visos kitos tap
tų sąjungos valstybės

Reiškia, * Anglija i sutinka 
skelbti aliejaus sankcijas, net 
jei prie tų sankcijų neprisidėtų 
ir Jungt. Valstijos.

Tokį pareiškimą padarė Ang
lijos užsienio reikalų ministeris 
Eden ‘komitetui aštuoniolikos”, 
kuris rūpinasi sankcijomis.

Francijos užsienio reikalų mi 
nisteris Flandin gi greitai su
šaukė ^“komiteto trylikos”, ku
ris rūpinasi sutaikymu Italijos- 
Ethiopijos karo, susirinkimą ir 
^pasiūlė jam tuojaus pradėti 
naujas pastangas karo sutaiky
mui. Eden pranešė, kad jis 
nesipriešina naujoms taikos pa
stangoms, bet iki neįvyks tai
ka, Anglija vistiek yra pasiry
žusi vykinti sankcijas.

REVELSTPOKE, B. C., kovo 
2.—-Manoma; kad 12 žmonių li
ko užmušta; ir 8 žmonės tapo 

kiniui nusiritus nub bėgių, nuo 
traukinio atsikabinus garvežiui. 
Pasak geležinkelio viršininkų, 
užmuštieji ir sužeistieji žmonės 
valė purvą * ir ? sniegą- nuo kelio 
po kalnų snifego nuslinkimo.

Mažosios entente atstovas 
pranešė, kad jo gaubtomis žinio
mis, Italijos vidurinė pądėtis, 
delei pirmesnių sankcijų,“ nuo
latos blogėja ir Mussolini gal
būt jau bus palinkęs taikintis, 
jei tik Italija gautų “garbin
gos” taikos sąlygas.

* BERLYNAS, kovo 2. — Ber
lyne vėl pasįreiŠkė didelis tru
kumas, naciams bandant nupi
ginti kiaušinių kainas. Ūki
ninkai kiaušinių nepristatinėja, 
todėl ir kiaušinių nėra.

Mėsos ir sviesto dabar gali
ma gauti kiek lengviau. ;

Vokietija visų savo aukso iš
teklių sunaudoja apsiginklavi
mui, todėl ji neturi pinigų im
portavimui maišto reikmenų iš 
užsienio, o savojo maisto toli 
neužtenka.

TOKIO, kovo 2 
vus jaunųjų militaristų suki
limą, Japonijos valdonams yra 
didelis rupesnis surasti tokį 
kabinetą, kuris butų' priimtinas 
ir militaristams, kad jie nebe
darytų kito sukilimo., O milita- 
ristąms nors kiek nusidėti Ja
poniją bijosi, -X*. . . !

Išrodo, kad dabartinis pre
mjeras Osaka neteks vietos, nes 
jį sukilę militaristai jau kėsi
nosi nužudyti ir tik per klaidą 
vieton premiero nušovė jo š vo
verį.

Daugelis numatytų kitų žy
mių žmonių į premierus, vis 
yra nepriimtini militaristams. 
Tad Japonijos vargai dėl suki
limo nėra užsibaigę.

WASHINtJTON, kovo 2. — 
Jungt. Valstijos ir Panama 
šiandie pasirašė visų eilę su
tarčių sureguliavimui santykių 
tarp abiejų valstybių, ypač tarp 
Kanalo Zonos 
publikos.

Du aukšti Japonijos valdininkai buvo nužudyti ir keli sužeisti, kai jauni militaristai surengė suokalbį ir bandė pasigrobti val
džių į savo rankas, žuvo Makoto Saito, admirolas ir buvęs premjeras ir. generolas Watanabe. Buvo manoma, kad žuvo ir 
premjeras Okada, bet vėlesnės žinios sako, jog jis išlikęs gyvas, o žuvo jo švogeris. Imperatorius buvo pavedęs naujo ka
bineto sudarymą Fumio Goto, bet tasai netrukus rezignavo. »

Prasidėjo didelis dangoraižių aptarnauto
jų streikas. Meras paskelbė grąsos stovį.

Streikuoja gal 75,000 darbininkų
augštus, nes ir ten elevatoriai 
neveikia.

Elevatoriai (keltuvai) nevei
kia ir didžiosiose departamenti- 
nėse sankrovose.

Betv nors skaudžiai tenka vi
siems kentėti dėl šio streiko, 
samdytojai yra užsispyrę ir ne
nori su darbininkais taikintis, 
nors darbininkai dėjo visas pa
stangas streiko išvengti.

Nesmagumus dėl streiko te
ko-pajusti ir daugeliui žymiau
sių ir turtingų žmonių, kurie 
gyvena dideliuose apartamenti- 
niuose trobesiuose,- ar kliubuo

Gal jau 600 vokiečių nacių liko 
areštuota už šalies išdavystę 
—suokalbiavimą atplėšti Sile
ziją. Kiti gi pabėgo Vokiėti- 
jon.

LENKAI AREŠTO 
JA SILEZIJOS 

VOKIEČIUS

tą baigė ir gavo gydytojų dip
lomus 55 žmones. Iš to skai
čiaus odontologų 32 (31, mote
ris) ir chemikų vaistininkų 16 
žmonių.

Ntfo pradžios (1925 m. buvo 
I-moji medikų laida) ligi šiol 
medicinos fakultetą baigę 615 
žmonių.

1934 m. medicinos fakultetą 
baigė 72 žmonės, iš jų 31 odon- 
tologas ir 10 chemikų vaisti
ninkų.

KROKUVA, Lenkijoj, kovo —--------
2.—Laikraštis “Kurjer UlusŽ- KAUNAS.—1935 mr Lietuvos
rowany” praneša, kad tarp 70 universiteto medięinos fakulte- 
ir 600 vokiečių nacių liko suim
ta Katowice ir kaltinami yra už- 
šalies išdavystę. Kiti gi pabėgo 
Vokietijon.

Laikraštis sako, kad 1930 ih. 
Katowice liko įkurta nacių or
ganizacija, kurios tikslas buvo 
1937 m. atplėšti nuo Lenkijos 
lenkiškąją dalį Silezijos ir ją 
sUrgąžinti Vokietijai. Ta or
ganizacija liko uždaryta ir po 
to prasidėjo areštai.

Tikimąsi, kad areštuotieji bus 
teisiami už šalies išdavystę ge^ 
gūžės mėn.

. Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

Streikieriai reikalauja pakė
limo algų, sutrumpinimo darbo 
valandų ir pripažinimo unijos.

Del dangoraižių darbininkų 
streiko New Yorkas yra supa- 
raližuotas. Didesniuose trobe
siuose begali veikti dirbtuvės 
ir raštinės, nes jas, neveikiant 
elevatoriams, žmonės negali pa 
siekti. Didieji apartainentiniai 
triobėsiai irgi pasiliko be jokio 
aptarnavimo. Nėra dagi nė šil 
to vandens, nes ir pečkuriai 
prisidėjo prie streiko. Daugelis 
negalėjo pasiekti savo butų ii 
buvo priversti keltis gyventi j 
hotelius, bet tik j žemesnius

Smulki kronika
—Bekonų supirkimo punkte 

pristatomi bekonai beveik visi 
superkami'. Paskutiniuoju? laiku 
vėl lyg ir padidėjo bekonų pri
statymas. i

—Paskutiniuoju laiku pabran
go karvės. Už vidutinę karvę, 
šviežiapieinę, mokama iki 180 
litų. Prieš metus už tokią kar
vę temokėdavo 80—100 litų .

Agr. Binkis išteisintas
Biržų apylinkės teisėjas na

grinėjo agr. Binkio bylą. Jis 
buvo kaltinamas išeikvojęs 
4,300 litų, tam tikram reikalui 
skirtų. Tačiau jis įrodė, kad 
jis tris kartus kreipėsi į pini
gų savininko—labdaringo fon
do centrą, prašydamas instruk
cijų, ką su tais pinigais dary
ti, bet gavo atsakymus palaiky
ti pinigus pas save,, Be to, agr. 
Binkis fiė vieno cento savo as
meniškiems reikalams nesunau?- 
dojo. \ Apylinkės teisėjas , agr 
Binkį išteisino.

Norėjo apgauti

MklL 1 J* 'k. . ' .te k L , . t’'*k ■. r. '. ' k'.-:,- z'-,"
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^MsįįBtfe^gose ADVOKATAI
ps Lietgyj

Wi

TeJi Office W«nt?rorth 6339

ligų gydytoja.

JosephTriner, Conapany, Chicagą

GHIRi
sn

Laido tuvių Direktoriai

KITATAUČIU

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Tel; Pullman 1270 arba Canal 2515

718 Weąt 18th Street

ds, 1741^1742

Ofiso va

Nariai €hicagos, Giceros. Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

, John ShĮeiilsky, brigljlonpar-- 
ko. jaunikaitis, dirba gatveka- 
•rių kompanijoje, yra draugiš
ko budo vyrukas*

uįy. Jųlm. I]. Zųrio kąų0idąhl 
W rėmėjas,

Du mėnesiai iki kon 
kurso, pabaigos

Phone. Canal 6122

Preferred bį 
iniliions 

to- mayonnaise

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

2400 West. Madison Street
V*1''WieSi

Narna telefonas Brunswick 05W

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients qf ipayopna^ę 
ąą4, qid-faęhioned, boiled. 
dressing, combųięd in a 
new way>Try it! c

t Julius Savickas Jr., 1720 S. 
Giliom Ąyę. Tai. pp. Savickų 
3?ųpuą,. P-nąi; Savickai, ląiko 
gųrai; įrengtą tavernų biznį čią 
pąžymptų, adresų* Sunūs Jų? 
;liųę dftF; tcbelapko. mokyklą,,

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerpiak Roąd (W. 22 St,) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5,

Vakarais: Pąpeč 
PėtnyČios _ 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S; Rock^ell Street

Telefonai. Republic 9.600.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

J. BEUDEIKIS
4605-07 S. Heriflitąęe Ąyenue Phones Yards 1741-1742

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis. Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
’ Res. 6515 Sq. Rpękwell. St,

TeiephonAi Republic 9728

Stanley Dfuepshiš.
Stanley D: Gepshis, 3326 S, 

Halsted, S t. yrą, gabus jąunųp- 
lisp sportsmdnasUiy spaustuvi
ninkai, dirba GąpitąL Press. 
Jis yra sūnus. pĮągįai žinomų 
Bridgeporto, kižųjerių, pp.( Ge- 
pšių, kųrjų, laiko tąverųo bįzr 
nį čią, Ęąlyjpptų; adresų,

naUr

YRA PAŠALPOS LIGOJE, DRAUGIU
* “ ~ fįnansų sektorius

p.^Seredoi ir

GYDYTOJA IR CHIRURGAI 
Ofisas 

2408 W. 63rd. SU 
Res.

6000. So. Campbell Avė.

Kon. B; Vaitekūnas 
įraše:

ęiųt^s. Bedi o, “fįhe” v

Kon, Kwk Bulaw

4J* L1ULEVIČIUS
4092 Arabes Avenue Phone Lafayette 3572

Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje- 
karo, n^dčldieiįiaiš. nuo 9 iki 1,’val po piet. Nariai 
Draugijom malonėkite atvykti, i Draugijos ofisą čią, ną: 
d. Gegužes 3 d., tuoj konkursui pasibaigus, įvyks g^rs

bnia Suzayg PuJcšyįęnė gąpo

S. M. SĘUDAS.
Phone Mwo6,3įį77,

Hl" L J. Z0LP
West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

A. A., SI*AKĖS*
ADVOKATAI

111 W. Washington St
RoQm 737

Vąl. 9 ryte iki. 5 vai. vakare.,

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS’

Veda, bylas visuose. teismuęęe. z 
Bridgeporto ofisas

342P S. Hąjsted St. Tel. Yards 2534į 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vąl 
! Miesto ofisas ” ■ '

10 Nu. Clark St. 11 floras j 
Tel. Deąrbom 3984, 

Rezidencija
3407, Lo^e Avp. Tol. Yards. .7510 ,

Naujas Draugijos 
' Narys

Kon. Senas Petras 
įraše:

Fi^aųk Buląjv. .......................... 
P. MartinfcąĮtįs (Sęųas Ęetrąs) 
Ką^ys Steponavičius, ............... 
Vincenb B., Ambrose ................ 
Ęetras Gąlskis ................. .
Petrpnęle šliužas .........  .....
Benediktas, Vaitekūnas 
Agnės. Grakauskienė ................ 
Frąnk KJikną,-........... ................
Antaųąs Mikšys ................. .
Antanas L. Skirmontąs,........ .
Alex Ambrą^ęvjčia ..................
Magdąlęną, ♦Ęątkevi^ieup ......
Louia Ajitąųavjdiu? ......
Zigmas S. Miękąvičę ..... 
Ona. Mittskusj.................
Walt,er Nęffąą ..............
Petras Ruzgus ...............
Kastas čepulevičius. ......
Marė Kęmešienė .. 
Antanas Visbaras .......
K. G. Urnežis ....
Jonas Sinkus .............. .
Ona Vilienė ................
Petras Giniotis ..............
Antanas JLungevičius .. 
Petras Ęasalis .... .
Juozas A, Jaukus .........
Stasys Rimkus ....1......
Antanas Marcinkevičius 
Jonas žurkausfcąs .....
Joseph P* Gorčius........
Uršulė Shirmulis ........
Draugijos veikėjai įrašė:
Arthur Montvidas ......  ip4...................   l^votą užbaigta

Iš viso jau įrašyta naujų narių 1139, Ę>ar turėtų; įrašytį 752,.

LA. MASALSKIS '
3307' Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

žilių, kada, jienysįs.
Miliau^kis, geras 

Žippgųs, rimtas ir< nuoširdus 
vyras. Kon. Vaitgkmias žing, 
kur geri nariai auga, — jis 
juos visur, susiranda.

J. P RADŽIUS
668 Wėšt 18th Street Phone-Ganai 6174

Į Koų> WaJter
■ • f : t * . • 1

A\nlgngs Shurnąs, ^ęstpidip- 
Jis, gerus, vigųgųpgis vyras, jjj 
Įp. Nęffąsr įr,asė Cbicagos Lip- 
! tuvių. Išraugi jom Gerai ir pąr 
dąęe. Atrpdų, kad p. Neffas. 
isavos kvotą; ųaujų narių įrašy
me tikrai užpildys. Gera nauT. 
■jiena, ‘

įrašė, p, Frank
yra. ne tik ta j Pįa.PgU9s 
konkursai!tas, Bet L

A. PETKUS
1410 South: 49th.Coųrt Cicero. Phone. Cicerų. $10$

UETIMAI
Gydytojai* ir Dentistai

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

Seredomis. ir nedėl. pagali sutertl 
Re& 6631 So. CaĮifornte Avpiige

Telefonas Republk 7868

Chicagos Lietuviu DrąygriKonkursantų s^pvią jp$^tą|a ųaųr 
jais nariais, taipgi, ųumatoma kvota kiftkyjfenftm.
tui Kiek, dar ip$ytį, narių iki bająndžifb 40? 4b,tyi 
Riek, kurią savaitę kon^ųrsąntas įrašys. nąpUi Gek, JP KvQt^ 
sumažės. Neabejoju, kad. darbštus
sayo kvotas užpildytit Draugija bus jiema;

Valandos nuo 2 iki 4. ir nuo 7 iki i 
vai.. Nedėliorpis nuq lO iki. 12 k 

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

/^niai Ą^filęna Ęgrr,es^ 5702 Chicagųs. Lietuvių. Draugijoi), 
65thi št, P-nįa. Ąi; Bąrres

čjąj pą^vBlOtH. adresu, sąvame skaičių darbščių moterų, 
jąąm^^ ląiko, ggraį įpengtą val
gyklą ir taverno biznį.
lĘ-nįa, Baąres yr^ yedusi su 
.svetimtaučiu, bet su lietuviais 
ipalaiko tamprius ryšius.

P~nia Anna Alekna, 4832 N. 
.Winchester, Avė. P-nia Alek- 
inįeųė sąųiąu, gyvenusi West- 
ville, 111:, dabar Chicagoje, 
žymi lietuvių. darbuotoja. 
Daug, veikus §ĮįĄ. ir dabar 
yrtą, SLĄ. 226- kuplus; narė, 
sąueliąu. nemaž ' rašinėj usi 
i‘tKelpįyyjE;,?, ‘'Naujienose”, 
^ėvynčjų”. Gerąįi kadi Senas 
Petim, pniią, AJekkiBnc įraše

2314West23r ________ __

■ :--p '&■ LACHAVIGZ
42-44 East lOStĮi Št

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOima ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo. 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piieta 

7 iki 8 vai Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Phone Bpulęvard, 7042
Dr. C. Z; Vezel’is

Dentistas.
4645 So.. Ashland Ąv<

arti 47jh Street
Valandos nuo 9 iki 8- vakaro, 

Seredęj pagąl sutarti.

vaiętąą susilp- 
WUpąl apgintiems vaiku- 

t'iąmSr Jp, datys. yra ge-
rlaųąlps, kokias me.dįcAiftB mokslas 
žino apgynimui'. Wa nevirškinimo, 

petito, galvoj s^apdėjimo, 
gąs;U. blp^o kyapo, o- 

4?^ nesyei^umo & negerumu sąryšy 
ąv viduriu neveikimu. Malonus var- 
tptl ir. geras, atsą^ątlą. vaiętas fiei- 
mynome- visose,, vaistinėse.

oebiwięrwne

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
' Pritaiko Akiniys

Kreivas Akis
Išjaisp^
dirbtuvė

i Adų. JoĮin 71 Zuris.
Smagu pažymėti, kad musų, 

naujas narys adv. John T. 
Zuris yra Demokrątų orgaųį- 
Laųijo^ statomas., kąndidatąą į, 
Mųnicipaįio Teismų, tęsėjus. 
Ghicagos Lietuvių Draugi j os: 
\ariai, be abejonės, adv. John 
T.^Zurio kandidatūrą, kaipo 
Uąrio, beųdrps, ųrganizacijos, 
pupš'įr.džiai parems. Linkėti-.

Kad musų naujas narys 
p’. J.ohn.T. Zųrfe, prisiįrtų sie
kiamą. tiktą—butų nominuo-. 
tas/ išrinktas* Munįeipalio 
TeiąmP tęisęjip- 1 ' • ' $ *
I Dąr? pravartu., priminti, kad! 
adv. John T. Zurį Draugijon 

kuris 
geras 

ir didelis

W. VAITUSHi 0PT.
LIETUMIS 

Optometpcąlįy A^itl Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių. aptemimo,' nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trutpparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsįti- 
kimuęse egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speęiąlė atyda ątkreipiama, i 
mokyklos vaikąs. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 ’ v. 
Nedėlioj. nąo lg, iki 12,
Dąą^ely atsitikimu ąkyp, ątitąiso- 

. mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712: South Ashland, Ąv.
Phone Boulevard 7589

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

Kgų, Antanas Visbaras 
įraše:

./ Petfir Paįlųįis. Jr., 232Q; Sp. 
iGĮųęro >Vve., Cicero, III. šis. 
jąųnąjij apsukrus vyras . yra 
isųnųs, Betpo ir Bąrbpros? Pą- 
IJųjų, kųrip ląįko gerai įreng-. 
įtą} tąveruą čia pąžyjnųtu ad
resų. Tėvas, ir supus y fa Ghi-: 
cągo^ Rietuvių' Draugijos įla- 
mąi,,bet ką^ per:“triubeĮĮs” su 
U7nią 3, Paliulis, ją^kųnkur,-. 
Sąpįaę, Ą, Visbaras^ bųtįnaii turj, 
įrašyti. Drapgijųn; mtųn^ to^iu. 
“Ipidžių’’ reikią, k.up> dųPgiBUr 
šia. Well, p. Visbarc, nesnau
skite !

Antanas Daraška, taipgi ci- 
cerietis, geras‘vyras ir dar nė 
sykį nevedęs. Draugijos jėgos 
nariąįs Ciceyoje \ nepaprastai 
spėriai auga. Ėegis, Ghicagos 
Lietuvių Draugija Cicero j e 
turi dųngiąu. dviejų, šimtų j na-

Ofiso valandos: niio 2-iki 4. nąo 7 
iki 8:30 v. Nedėl nuo 10 iki 12 m m

Dr; S. Nąikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; 353»’BWst 

CHICAGO. IfcL.

Ofisas ir Akiniu
756 West 31 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—44 nuę, 6 iki 8 

Nedėliomis nuo lO ikų ltr vai. dieną.

r LAIDOTJJVJU; diręętprial 
JUOZAPAS

ĘWEIKI§ ir, tėvas, 
REPublic 8340

Kon* V., B, Ambrose 
įrašė: '

Ponia Anna Radauskas, 
bridgeportietė, sumani gerd 
budo moteriškė. Gerai* kad} pu 
Ambrose šią jauną p-nią Dr; 
jon įraše.

P-le Hele.n Kyrlen^siia^ 
bridgeportietė, jauna čiągimė 
lietuvaitė. Tulas^ laikas ’ atgal 
atvykusį Chięągon i$ Philįr 
delphijoą. /

yaclovas Šimkus, brighton?. 
parkięlU> iš apnąto bų^Ci’LS 
geras, rimtas vyras.

Ofiso. Tel. Dorehester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas. Gydytojas ir Chirurgai

Moteri^-c® U' ”

liomii ir iventadianiaii KP—12 
dl«n«.

James, ir. Anna- Burasky, vy« 
tarpe turėsime didpspUraą, ip žmona, abu kartu įsirą- 

j jše GhįcęĮgp& Lietuvių * Draugi- 
Petpas, Rėdys, taipgi, bpyę^įąilj Tiar.osky igtęlU 

entįškf ž,rųpnūs, auklėja grą 
ią, šeimyną, gyvena Roselan-

Nors WestyiHe gyventojas, p dabar, 
chicagietis. Rimtas, malonaus, 
budo vyras, gyvena šiaurva
karinėje miešti, dąlyjp.

P-nia Mpr,y, Petrauskas, Am
bonų Park gyventoja. Jauna 
moteris, gera, namų šeiminin
ke, malonaus budo moteris.

Jonas Embargas, sąnas En- 
gįęvvood gyveųtpjąs, inteligen
tiško budo žmogus, visai ne
vartoja svaiginančių gėrimų. 
P-nas Ęinburgas yrą. žmogus 
mylintis rimtą, gražų gyveni-

K P. GUGI&
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Deąrbprp St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6ftikiA 8;80. 

Tel. Boulevard
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

ąagąl sutarties,

Taip sakant, p-nia S. Bukš- 
liięnč dų, ąuįj0ių iį, kąfitp, 
šovė,—įrašė’ du jaunus narius 
Draugijon, o pati už savo gra
žų darbą labui organizacijos 
gavo du tikietus į- vakarą. 
RuikUil. •
. P-nia Aldona Kezie, rožių 
žemės gyventoja (tai yra iį 
Rpseląndp),, jaunutė čiagimf 
Prhių,. tąįj prųįo&f Bųkšnįeųęą. 
jįčąšyją mUljfU

Pdy Apn^ (Jat.Įiei\inę Stanr 
kaltis, inAmĮlfitlepąckiete, tair 
togi, sumąnii ^iagimą jąųnpoiė* 
» ^ųgįjpų, 4# 
dą$$|į; nącųv Suvapą
Bųkžnipųčr Pmiaį* ęuk^liRci; 
sekasi; įcą^ti^
bųtų, 
kitą, nar,įt pąįešlwWL asų. tįkr 
iras* kadį dftHgimii sųrąs. Ląųkr 
iSilPC. . i; h"

Iki konkurso pabaigoj liko 
tiktai du mėnesiai laiko, — 
balandžio 30 d. galutinai bai
gsime konkursų darbą. Ępn- 
kursantai ir visi Draugijos na
riai esate prasmini, imtis stro
piai darbo per. paskutiųiu?. du 
mėnesius, kad, kuq, daųgiaųT 
šia įrašytumėte naųjlj PUPŲ,

Draugai ir draugės konkur- 
santai, Draugija laukia iš jū
sų, kad per tuos du mėnesiu 
užpildytumėt savo kvota»<Kai 
kurie jūsų sėkmingai pro
gresuojate prie kvotos užpil
dymo, o kai. kurie iš jūsų* įva
rote baimę, kad. spraga jusų; 
darbe liksis neužtverta. |Pasi- 
rupinkite, kad savo darbui 
padėtumei tikslų tašką.

R-nia Apfig Qy$sen, 4847. W. 
14lh St., Cicertį, III. P-nia An- 
ąą. Gussen yra žinomo stam? 
5ąųs lietuvių visupinene^ dųrn 
bųųtojo, daktaro Antąpp, Gų^- 
sęm žmona. Dr. A. Gussen yra. 
jsųųą^ Chicagos. Lietųyių. Draiu 
įgijus*, ųąrysj. jis,, regis, jąų. yrą, 
gavęs garbės žymę už nųemir 
iną pašalpos per dešimtį me
tų. Gerai, kadi dabar ir. p-nia 
Gussęnienė įsirašė Draugi-

W hiršta. iraWi<

I DABAR

Dr. Bertash 
756 Wcst 35th; St., 
yr, ofi 35th, ąnd Halęted Sts.

...landos nu(r I-8 nuo 6:80'8:8(1 
Nediliomii pasai sutarti.

Kon. P. Gąlskis į^ašę
Pde Bernice ^iįLd.gin^a 

45^ &V Wo6d Šti^-Š’f jaiina 
prie yra Lindblom studentė. 
Gabi mokykloje, sumani, .ha* 
muose, kalbą, grą^iąi lietuviš
kai, tarsi būt gimusi ir mo
kyklą lankiusi. Lietuvoje. Kre
ditas. už tai. priklauso p-niai 
Slulginskienei* ’kad. ji mokėjo 
pavyzdingai išauklėti, sayo du
krelę Bernice. P-nai. Stulgins- 
kaii abu, yra, draugiški, malo
naus, budo. žmonės. Neabejoti: 
ha> kad p, P^ GaJ^kis. pasirū
pinu ir. pp, Stulginskus Chicar 
gos Lietuvių Draugijon, įrašy-

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir. akušęris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, ipoteru irvaitai pągi' 
jaukius metodus. X-Ray ii 1 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
,1034 W, 18th

Valandos nuo 1 
nuo 6. iki 7(36

Rezidencijos , 
: Hyde Bark 6755 ar Central 7464

* i ''į' , wii 1 . .............................. ..

Dr; Charles šegąl 
OFISAS *

14729 So. Ashland. Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
K v OFISO VALANDOS; 
'Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 
vąl. ąę. pįętu, ir huo. 7> lkizŠ. 
vakajo, NedeJiomis^ nąo, 10 ild» 12 
valandai diena. '

f>hęne ‘ MJDWAY 288d

A.LA>avidow, M.D 
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenvoąd 5167 
VALĄNDOSt

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

: Dr. V. A. Šimkus

Dr, StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND* AV®. 
Ofiso, vąl.: Nuo- 2iki4* irT nuo 6ild3 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7Š20' 
Jkųnų TeL: Prospeęt, 1930,

«__________ • • 7 .1 J .. " ? ' ...............___ ____ _____________

! Dr. T. Dund«lis
GYDYTOJAS J

TelefoV^s^rginia 0036
Ofise valandos n.uo 2”4 ir pup_ 

6—8. v. vak. Nedėlioj pagal sutarti
ii i.   —" 11 — ■■ - *■»*

Daktarai

Ofiso valandos:
. Kasdien, nuo, 1-4 p, p. ir 7-9 v, v., 
Tąl: Hęmlęck 5524, dięna ir naktį.

VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, prezidentąą.
K. K AIRIS, vice-prezidentas, ‘

’_________________ V. MARKUS, sekretorius_______
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GC'GlS, Dr-jos Advokatas, J, P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

4S ąrbą, nonpty^ įstoti ębį$agos Lietuvių

139....... .... .6J4
138.................. ....... Q2>
119....... .1.1....... r“'
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67........,........... ..... 43’
34..... L......... *. .....26
35................ :.........25
33;.................. ; .....17
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13................... .....12
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iX-^........ ........ j.13
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7................... ..... 8
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Antradienis, kovo 3, 1936 NAUJIENOS, Chicago. III

MARYLAND PADARE LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĘ VALSTIJOS ŠVENTE

Maryland štataš, kurios so
stinė yra Annapolis, o did
žiausias (apie 400,000 gyven
tojų) miestas Baltimore,. ku
riame gyvena' žymus lietuvių 
skaitlius, turi 12,327 ketv. an
gliškų mylių plotoj ir apie 1,- 
800,000 gyventojų! 'Maryland 
yra vienas iš 13 originalių A- 
merikos Unijos štatų ir nuo
stabu, kad lordo Baltimore 
laikais buvo išimtinai kata
likiškas.

I

Ačiū advokato ir teisėjo p. 
W. F. Laukaičio ir kitų jo 
draugų pasidarbavimui, Mary- 
landb Delegatų Butas ir Se
natas, kovo 19, 1935 metais 
priėmė rozoliuciją, padarant 
Lietuvos. Nepriklausomybės 
šventę 16 vasario, oficiale ir 
legale Marylando štate, štato 
gubernatorius 1935 m. gegužės 
mėn. 17 d. tą rezoliuciją pat
virtino. štai tos rezoliucijos 
angliškas tekstas:

JOINT RESOLUTION
A Joint Resolution direct- 

ing the Governor to proclaim 
February 16th of each year for 
tbe observance and comme- 
moration of tbe founding of 
tbe Republic of Lithuania.

Whereas, the 16th day of 
February 1918, is the datc on 
which the Independence of 
the Republic of Lithuania was 
proclaimed and the Republic 
founded; and

Whereas, the United States 
recognized the government of 
the RepuĘlic of Lithuania de 
jure on June 28, 1922; and

Whereas, Honorable Anta
nas Smetona was elected.the 
first President of the Reppb- 
lic, April 6, 1919, and except 
for the period May 15, 1920, 
to December ' 19, 1926, has 
been the President of the Re
public since 1919; and

VVhereas, it is fitting that 
the rėcurring anniversary of 
this day be commemorated 
with suitable patriotic and 
public exercises in observing 
and commemorating the foun
ding of this great- sister Re
public in Europe; therefore 
be it

Resolved by the General 
Assembly of' Maryland, That 
the Governor of the State of 
Maryland be and he is hereby 
aulhorized and directed to 
issue a proclamation calling 
upon officials of the Govern
ment to display the flag of 
the United States on all go- 
vernmental buildings on Feb
ruary 16th of each year and 
inviting the people of the 
State of Maryland to observe

the day in schools and chur- 
ches, o Į* other suitable places, 
with appropriate ėeremonies 
in comniemoration of the 
founding 6f the Republic of 
Lithuania'.

Approved:
HARRY W. NICE, Governor 
LANSDALE G. SASSCER, .

President of the Senate,, 
EMANUEL GORFINE,

Speaker of the Housc of 
Delegates.
Štai rezoliucijos ir lietuviš

kas vertimas:
BENDROJI REZOLIUCIJA
Bendroji rezoliucija, kuria 

pavedama Gubernatoriui pas
kelbti kiekvienų metų vasario 
16-tą Lietuvos Respublikos į- 
kurimo Sukakties paminėji
mo dieną. •

Kadangi 1918 metų vasario 
mėn. 16 diena yra data, kuria 
buvo paskelbta ir įkurta Lie
tuvos Respublikos Nepriklau
somybė; ir

Kadangi Jungtinės Valsty
bės pripažino Lietuvos Res
publiką de jure 1922 'metų 
birželio mėnesio 28 dieną; ir

Kadangi Gerbiamas Anta
nas Smetona buvo išrinktas 
pirmuoju Respublikos Prezi
dentu 1919 metų balandžio 
mėnesio 6 dieną ir, išskyrus 
laikotarpį nuo 1920 metų ge
gužės mėnesio 15 . dieną ligi 
1926 metų gruodžio mėnesio 
19 dienos, tebėra Respublikos 
Prezidentu nuo 1919 metų; ir

Kadangi pridera, jog, mi
nint šios didžios sesers Res
publikos i Europoj e įku/rimo 
sukaktį, 'atsikartojančios šios 
dienos pietinės butų švenčia
mos su atatinkamais patrio
tiniais bei viešais parengi
mais; todėl tebūnie

Marylando Generalinio Susi
rinkimo nutarta, kad Mary
lando Valstijos Gubernatorius 
butų ir šiuo yrh autorizuoja
mas ir pavedamas paskelbti 
atsišaukimą, raginant Vyriau
sybės oficialius asmenis iškel
ti Jungtinių Valstybių vėliavą 
ant valdiškų įstaigų kiekvie
nais metais vasario 16-tą ir 
kviečiant Marylando Valstijos 
gyventojus tą dieną mokyklo
se bei bažnyčiose, arba kitose

tinkamose vietose, atatinka
mai švenčiant, paminėti Lietu
vos Respublikos įkūrimo su
kaktį.

Patvirtinta:
HARRY W. NICE, Gubernato

rius,
LANSDALE G. SASSCER, 

Senato Pirmipinkas,
EMANUEL GORFINE, Dele

gatų Buto Pirmininkus., 
Minint 18-tas Lietuvos Ne

priklausomybės sukaktuves 
praeito 16 vasario, Marylando 
štatas pirmu kart savo ir Lie
tuvos istorijoje pasiryžo Lie
tuvos Nepriklausomybes šven
tę švęsti oficialiai. To fakto 
paženklinimui Marylando gu
bernatorius J. E. Harry- W. 
Nice Marylando spaudoje pa-

Lord, One Thousarid, Nine 
Hundrcd and Tliirty-six., 

The Great Seal of the.
State of Maryland). 1 n 

HARRY W. NICE' /
By the Governor: 

THOMAS L. DAWS0N, 
s Sėcretary of State.

Gubernatoriaus skelbimo Įię* 
tuviškas vertimas: ' z

ir kviečiu Marylando gyvento
jus mokyklose bei bažnyčiose 
arba kitose tinkamose vietose, 
atatinkaihai švenčiant pami- didžiuoju antspaudu Annapo 
lieti Lietuvos Respublikos į- 
kūrimo sukaktį 

.........

EKZEKUTYVIS DEPARTA
MENTAS, ANNĄPOLIS, 

MARYLAND . < ■ > .. .
G u byrnatoriaus A tsišaiikimąs 
Lietuvos Respublikos Diena 

1936 m. vakario 16 d.
(Kadangi Maryland General

inio Susirinkimo bendrąja rcr 
zoliucija Nr. 8 iš 1935 m. bu-; 
vo pavesta Gubernatoriui pas
kelbti kiekvienų metų vasario 
16-tą Lietuvos Respublikds į- 
kurimo sukakties paminėjimo

Dabar, todėl, aš Harry W.

mation):
EXECUTIVE DEPARTMENT 
ANNAPOLIS, MARYLAND (diena, 
Governor s Proclamation— ’
Republic of Li t įmania. Day Nice, Marylando Valstijos Gu 

Eebi'uary 16, 1936. bernatorius, ‘
Whereas„ Joint Resolution 

No. 8 of the Acts of the Gene
ral Assembly of Maryland of 
1935 directed the Governor to 
proclaim February 16, of each 
year, for the observance and 
comniemoration of the 
ing of the Republic of 
ania:

Now, Therefore, I,
W. Nicb, Governor of the 
State of Maryland db hereby 
proclaim Sunday, ' February 
16, 1936, as Republic of Lithu
ania Day and reųuest the of
ficials of the Government of 
Maryland to display thę flag 
of the United States on all 
governmcntal buildings on 
said day and invite the people 
of Maryland to observe the 
day m schools and churches 
or other suitable places, with 
appropriate ccremonies in co- 
inmemoration of the founding 
of the Republic of Lithuania.

Given under i»y Hand and 
the . Great Seal of the State 
of MaryMrid, 'aT the City of 
Annapolis, ^this lOth day of 
February, in the Year of Our

found-
Lithu-

šiuo paskelbiu 
sekmadienį, 1936 metų 'i vaka
rio mėnesio 16, kaipo Lietu
vos Respublikos Dieną ir pra
šau Marylando Vyriausybes 
oficialių asmenų iškelti tą die
ną Jungtinių Valstybių vėlia
vą ant visų valstybės įstaigų

IŠVARO SKAUSMĄ
LAUK šiuo lengviu 

budu...

Pasirašyta mano ranka ir 
patvirtinta Maryland Valstijos

lis, Mieste šią vasario 10-tą
• 4 r • , ’,

dieną Musų Viešpaties Vienas

Tūkstantis Devyni šimtai Tris
dešimts šeštais metais.

t HAAJRY W. NICE
Gubernatoriumi:

THOMĄS L. DAWS0N 
Valstijos Sekretorius.

NAUJA! SKIRTINGA!
paskiausio modelio, milžiniško didumo

ABC SKALBYKLA
SU 50% DAUGIAU ĮTALPOS NEGU PAPRASTOS SKALDYKLOS

—Išskalbia greičiau nes 
yra didesnė. Turi naują 
skaistumą! Pagerintą iš
gręžimui prietaisą! Dau
geli naujų ypatybių! Mil- ' (V
žiniško didumo skalbyk
la už žemą kainą. Atsi- 
lankykit ir pamatykit!!

TIKTAI $5 ĮMOKĖTI...
Likusi kas mėnesį mažais išmokėjimais 
su jūsų Elektros-Patarnavimo sąskaita. 
LIBERALIŠKA NUOLAIDA UŽ MAINUS f ‘ '

OUICKL.Y
RECOMMENDED

F0R40YEARS

TIRED 
REDDENED 
i : EVES

Ūse only one level tea- f 
i spoonful to a eup of sifted fj 
Į flour for most recipes. |l 
KT/tBAKING 
IwVpowder 

i Samepricetoday Į 
į a$45years ago Į 
Jį 25ounce$ f°r254 gi 
» Manufactufscl by balting powdar Įį Lh ip«cialii(< who malca nothing būt Įį 

baking powdar—undar lupervition įį 
of <xpert chamitti of nailonai ll B S raputation. . Įg

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEtN 
USED BY OUR GOVERNMENT

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPfiNY

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVAKD 7179

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

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

nni d — kgarsins •
Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa- 

® “ šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų TAITI D 
kreipkis j D L L H 

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

v......

Jei raumenų skausmai kan
kina jūsų pečius, nugara, 
krutinę, pilvų, rankas arba 
kojas, uždekit greitai rami
nanti, malonu Johnson’s Red 
Cross Plasterj. Milijonai var
toja kožna meta. Niekas ttąip 
negelbsti, kaip jos. Nema
tomos po jųsų rūbų. Netruk
do darbe arba . žaidime. <

Z' ■ ' *' ' t V •? k f ' : ■

Pąstebėkitj Raudona Kryžių v? . 
ant Plašterio kada pirksit

' J- ■ ' • ’ ‘ • ■ .■ ’ ' ,

RED CROSS 
PLASTER

J J t

Padarytos Johnson 0 Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistinėse

SONOTONE
Be pertraukos nuo piet iki vidurnakčio 
25c iki 2 vai, ; Kūdikiam^

po piet. . 15c visada
“IŠKILMINGA SOVIETŲ SATYRA” 

,N. Y.. TIMES .

“THE NEW GULLIVER” 
šis paveikslas* nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chicagroje I
.................................... 1 '..................

• , i * < ' ' Y '

Garsinkitės “N-nose

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky
Bourbon

Ir
Lietu vilkos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

B VK-< 10* COMfW 

h»t žiU>iii>w liihiii

IMutual LiguorCo.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

JOHN P. EWAI.I) 3
LOANS and INSURANCE 

pinfeą ant Pirmo M^rgičio, .ąrbą 
ajpdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

az. . .... .

KEistw™^b IR ĖijDAVbjmo B-VĖS
RAŠTINĖJE

COMMONWEALTH EDISON

Electric Shops
Downtown — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St.

Telephbne RANdolpb 1200, Local 66
4562 Broadway 4231 W. Madison St. 3460 So. State St. 
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 852 W. 63rd St. 
11116S.MichiganAve. 4833 Irving Park Blvd. 2950 E. 92nd St.

DUODAME FE D E

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwifų

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

. Patarnauju prie.
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ŠIOS SAVAITĖS
f. r ♦ i|

Extra Bargenai
. RADIO

$19.50
Su short wave.

Duodam gerą nuolaidą 
už seną radio.

ROOSEVELT
FURNITUREcS;

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Sęeley 8760

^AŲJIENOSW 
PASIUNČIA PINIGUS c 
J LIETUVĄ .

• • LITAIS 
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL. .

INCOMETAX 
BLANKAS 

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

»WW!

kKSKS

Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų, truput} 
brangiau už daiktus perkąmus ant išmokėjimo.

AL KUPONUS

REFRIGERATORIŲ

Išpardavimas
Sutaupysite $40.00 ant Refrižeratoriaus da-

bar 6 pėdų ir viršaus didumo.

Budriko krautuvė—autorizuoti pardavėjai
. . I

General Electric, Kelvinator, Crosley, 
Westinghouse, Copeland ir kitų 

Ręfrigeratorių

J. F. Sudrik, Ine.
3417 SO. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705

Sudrik Furniture Mari
3347-49 SO. HALSTED STREET

Pasiklausykite žymaus lietuviško muzikalio programo 
iš WCFL radio stoties Nędėliomis nuo 5 iki 6 v. vakaro
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NAUJIENOS
Published Daily Exccpt Sunday by 
The Utbuanian New« Pub.,Co.,Inc 

1738 Soath Halstsd Street 
Telephone CANal 8500

Subseription Ratas!
•8.00 per year fa Canada
15.00 per vear outaide fa Chlcazo
18.00 per year fa Ofcago 
8c per copy. ,

ŪlMkrfae ifateti 
Chicagoje — paltas

Metama ................ ............ .
PrmI mefa
Trims minėdama 
Dviem mineaiams__ u..
Vienam mtaeaini ^__

Chicagoj per iinfaiotojua: 
Viena kopifa____ ...

Savaitė
Mėnesiui -------------- 75c

Suvienytose Valstijose, tie CĖicagei,

85.00 
2.75 
U0 
1.00 

.75
f

98.00 
4.00 
2 . 00

- 1.50
- .75

___ 8c

Entered M Second Ctau Mattel 
March 7th 1914 fa tbe Port Office 
of Chicafa, m. Midtr faa aet fa 
March 8rd 1179.
5 . "ff' į'Į'fal? "W.«'11

MafafanM efaa kafattea* iifatrfast 
i^kmadieiiiui. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Sfartfal SU CUcaflo, 
tU Telefonai Ganai 8*00,

Metams .... .
Pusei metų
THms mtaeslams
Dvieps mėnesiams
Vienam mčneefai
Lietuvos ir kttur nfaieiduose

atpfetate)
Metams .......... . 48.00
Pusei ntefa 4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia sfafal pašto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

kad Ji eitų. Bet neilgam. Net Palangos burmistro vietos 
jisai neteko. f j

Naujoji Lietuva Dr. Šliūpui, matyt, ne visai su-’ 
prantama.. Jisai Lietuvą visuomet idealizavo, įsivaizduo
damas ją tokia, kokia ji, jo nuomone, buvo didžiųjų ku-j 
nigaikščių laikais. Bet dabartinė, tikroji Lietuva yra; 
visai kitokia,/ ■'/ ’ > v j

Pastaruoju laiku Dr. šliupas gryžo prie savo “jau
nystės meilės”: laisvamanybės. Suorganizavęs Etinės 
Kultūros Draugiją, jisai agituoja už strigimą laisvų 
kapinių Lietuvos miestuose, reikalauja, bažnyčios atsky
rimo nuo valstybės ir civilinės metrikacijos. Tautinin
kų valdžia šitą jo agitaciją toleruoja, bet tai daugiausia 
dėl to, kad Ji nesutinka su krikščionims demokratais..; 
Didesnio pasisekimo šis jo darbas neturės, kol nebus 
Lietuvoje atsteigta politinė laisvė. , ,

Amerikos lietuviai siunčia senam savo veikėjui svei
kinimus su jo 75 metų amžiaus sukaktuvėmis ir linkė
jimus, kad Dr. Jonas šliupas gyventų dar ilgus metus!

'*/

nepageidaujamą indopsavimą socialistų ir Federacijos kandidatams.” i
i ' -■Reikia dar pastebėti, kad Hoan pirmiaus rėmė Soeialistiy partijoj “kairiasparnišką” Nor- man Thomas’o poziciją. Wis- consino Socialistų partijos centro komitetas dar neseniai pa-! sisakė už “kairįjį sparną** New Yorke prieš “senąją gvardiją”.^ Komunistai tuo labai džiaugėsi.) O dabar matome, kad tie patys Wisconsino socialistai nenori su komunistais turėti nieko bendro.

GINČAS DEL CHICAGOS LAIKO

Kevo 1 d. Chicagoje ir daugumoje priemiesčių buvo 
įvestas rytinių valstijii laikas, t. y. laikrodžiai buvo pa-: 
sukti viena valanda pirmyn. Tas laikas seniaus buvo7 
vartojamas tik vasaros metu, kaipo “dienos šviesos tau
pymo laikas”, ir tam beveik niekas nesipriešindavo. Bet 
dabar šitai atmainai yra daug opozicijos. *•'

To ankstybo laiko nenori visi tie, kurie turi reika
lų su farmeriais — perka, pristato rinkai arba parda
vinėja ūkio produktus. Jo nenori taip pat darbininkai, 
kurie turi anksti kelti ir toli važiuoti į darbą. Taigi, ne
žiūrint toį kad’ laikrodžiai jau yra pasukti, ginčai dėl 
laiko pakeitimo nesiliauja. Darbininkų unijos Chicagoje 
renka parašus peticijai, reikalaudami, kad klausimas 
butų paduotas referendumui.

Apžvalga
L..J.1L n -- ...........  ‘

i

DR. J. ŠLIUPO SUKAKTUVĖS

iškilĮvairios organizacijos Kaune nutarė šiandie 
mingai paminėti Dr. Jono Šliupo 75 metų sukaktuves.; 
Valstybės teatre, kur įvyks tos,iškilmės, kalbėti pasiža
dėjo Dr. K. Grinius, adv. Skipitis, prof. (tur būt, Vac
lovas) Biržiška, Dr. Avižonis ir kiti.

Atrado, kad dalinai tai bus lyg ir .demonstracija 
prieš krikščionis demokratus, kurie p. Šliupo labai ne
mėgsta, kaip ‘‘bedievio”. Bet daugiausia Jonas šliupas 
yra gerbiamas už tai, kad jisai pradėjo lietuvių visuo
menei darbuotis dar tais laikais, kai ėjo “Aušra”. Dėl 
to savo veikimo jisai bwvo priverstas, nebaigęs,mokslo, 
nešdintis į užsienį ir paskui ilgus metus gyventi Ame
rikoje.

Tarp amerikiečių jisai pagarsėjo dviem dalykais: 
kovodamas prieš lenkus ir ‘ skleisdamas laisvamanybę. 
Jisai buvo drąsus, griežtas ir energingas, todėl įgijo 
daug priešų.

Dr. Šliupas buvo ir vienas iš pirmutinių, pradėju
sių tarpe Amerikos Hetuvių skelbti socializmo idėjų. 
Deja, jisai gana greit susipyko su savo bendradarbiais,: 
ypač su velioniu J. O. Sirvydu, ir iš' socialisto virto la-; 
bai griežtu socialistų priešu. Kai pirmoji Rusijos revo
liucija išjudino Amerikos lietuvių mases, Dr. šliupas at>; 
sidurė opozicijoje socialistų judėjimui ir, kaip įmany
damas, prieš jį kovojo.

Šitame jo priešingume socialistams buvo daug as
meniško elemento. Senas “aušrininkas” ir per ilgą laiką 
kone vienintelis pasaulinis inteligentas amerikinėje Lie
tuvos išeivijoje, jisai negalėjo atleisti, kad daug jaunes
ni ir mažiau mokyti už jį agitatoriai drįsdavo jį be ce
remonijų kritikuoti ir peikti. Jisai nesigailėdavo jiems 
karčių, kai kada ir he visai švarių, žodžių.

Pasaulio karo metu buvo proga tuos nesutikimus 
pašalinti, nes esmėje Dr. šliupas siekė to paties, ko ir 
socialistai. Jisai taip pat, kaip ir jie, norėjo sušelpti nti- 
kentėjusius dėl karo Lietuvos žmones, ir padėti Lietu
vai įgyti politinę laisvę. Dėl to, kad Dr^ šliupas pra
džioje stojo už Lietuvos autonomiją, o socialistai reika
lavo Lietuvai apsisprendimo teisės ir sake, kad ji gali 
patapti visai nepriklausoma valstybe, nebuvo reikalo 
"peštis*’, nes, kaip gyvenimas parodė, Lietuvos likimą, 
galų gale, vistiek nulėmė aplinkybės, kurių amerikie-* 
čiai negalėjo sukontroliuoti.

Bet ta proga buvo praleistą. Brooklyno seime 1914 
m., vietoje susitarimo, įvyko naujas susirėmimas. Lie-j 
tu vos šelpimo reikale Dr. Šliupas nuėjo su dešiniomis] 
srovėmis, o socialistai buvo priversti veikti atskirai,' 
kooperuojant su kždriomsioms Lietuvos partijoms. į

Yra gerai žinoma, kad Dr. šliupas nesijautė lai-) 
mingas, nuėjęs pas dešiniuosius. Jie jį pastūmė į šajį, 
kai reikėjo pasirašyti lietuvių vardu dokumentą apie 
Lietuvos nepriklausomybę: šita garbė buvo suteikta ne
seniai prieš tai atvykušiam iš Maskvos inž. Naruševi-; 
čiui. ' x ^4)

Ir Lietuvon pagryžęs Dr. šliupas nerado dirvos,1 
kurioje jisai butų galėjęs pilnu pasitenkinimu dirbti. 
Nė su viena politine partija jisai nesusirišo. Bandymai 
organiauoii biznio bendroves jam irgi’nesisekė. Po 
gruodžio mėn. 1926 m. perversmo Dr. šliupas 'kurį lai
ką manė, kad Lietuva eis tuo keliu, kuriuo jisai norėjo,

LIETUVOS INŽINIERIŲ 
LAIKRAŠTISLietuvos diplomuoti inžinie-į riai ir architektai pradėjo leisti savo laikraštį “Technikos Apžvalga”, tikslu “aktyviau dalyvauti Lietuvos techniškai-ukiš- kame gyvenime, palaikyti arti-? mesnius ryšius su platesne vi-) suomene, bei paskatinti glau-; desnį_ intelektualį bendradarbiavimų savo narių tarpe”.Iš pirmo numerio matyt, kad žurnalo turinys gali būti įdo-i mus ir lietuviams amerikie-l čiamš, kurie yra ėję inžinerijos’ mokslų. ;

UŽDARĖ LIETUVOS JAUNI-) 
MO SĄJUNGĄLietuvos vidaus reikalų mi-) nisteris, kaip praneša “Jauni-f mas”* uždarė vai. liaudininkų; krypsnio jaunuomenės organi-' zaciją, Lietuvos Jaunimo Są-i jungą, kurios *pn^iniriksfe &U-! vo Justinas Paleckis. Uždarė) taip pat tos organizacijos Kau- no skyrių, kuriam pirmininkavo Petras Kežinaitis.Kauno apskr. viršininkas pareikalavo, kad policija surašytų to skyriaus turtą ir piristoty- - tų jam sąrašą. Tai, gal būt, turtas bus konfiskuotas.Tuo budu visos jaunimo organizacijos Lietuvoje (išimant tautininkų) jau yra uždarytos.

HOAN ATMETĖ KOMUNISTŲ 
kINDORSAVIMĄ“The Mibvaukee Leader” praneša, kad socialistų kandidatas į Milwaukee miesto merus Dan Hoan ir kiti socialistų kandidatai tame mieste atmetė komunistų indorąavimą itų kan- didatų. Bendram pareiškime su Btoan’o ir kitų socialistų kandidatų parašais sakoma, kad“Toks indorsavimas gali patarnauti atžagareiviškiems . kapitalistų spaudos, banki- j ninku ir stambiųjų biznierių; ir vadinamųjų tvarkos bei > įstatymų sąjungų kandidatams — visiems tiems atža- i> gareiviams, kurie tik laukia ■ progos pakelti riksmą apie ^^udohąjj pavojų’, panaųdo-; j ant j į kaipo ginklą prieš konstruktyves liberalizmo iri darbininkų jėgas šitame’ mieste.” y ;Tai yra gana keista situacbi ja. Wisconsino valstijoj e, kaip i žinoma, socialistai yra sudarę ‘ bendrą sąjungą su progresyve partija ^La iFollėtte’o šalinin- kais), farmerių organizacijomis ir geležinkelių tarnautojų! brolijoms. Komunistai* į tą sąjungą (sakytum, ^liaudies frontą”)' nebuvo priimti. Bet jie; vistiek nutarė remti socialistų,;1 farmerių ir progręsistų kandi-; datųs. Tačiau socialistai tą jų paramą atsisakė priimti ir dar pareiškė, -kad komunistų indorr savimas socialistų kandidatui tai “piktas politiškas triukas”.' Girdi,..

-----------------------------------—.—................. —-j“Tarp kitų priežasčių, dūsavo pritarimo diktatūrai ir’ smurtui komunistai niekuo-' mef nebuvo- priimami į Socialistų partiją ir dabųr nebuvo taip pat priimti j naujai suorganizuotą Farmer- Labor Progressive Federa- tion. /“ši Federacija, lygiai kaip Socialistų partija ir protingų liberalų • grupė, yra griežtai pasisakiusi už demokratiją, už įsteigimą gamybos vartojimui vien tik demokratinėmis ir taikiomis priemonė- 
./ • .mis.“Negalėdami įeiti j Federaciją arba Socialistų partiją per priešakines duris, komunistai dabar bando įsiskverbti per užpakalines duris, teikdami neprašytą ir

ATGYJA “PAGPNffiKAS” TI
KĖJIMAS VENGRIJOJE

" ....... ... ’ .Vengri j o jo. pereitą sekmadienį penkios poros tikinčiųjų į saulės dievą Hadeur susituokė pagal senovišką pagonų tikėjimą. Sutuoktuvės įvyko miške prie nedidelio bokšto, kuri® yra pastatytas pagoniško dievo garbei.C^remopija,. kurią atliko pagoniški kunigai (“kalkai”), susidėjo, be ko kito, iš to, kad -kunigai paskerdė baitą arklį ir pagal jo vidujinių organų pa-, dčtį pranašavo jaunavedžiams laimingą gyvenimą.Vengrija iki pasaulio karo, buvo vienas tyirėiausiųjų katalikų bažnyčios ramsčių. Bet dabar vengrai jau ima atvirai grįžti prie gamtos garbinimo.Panašus' atkritimas į senovės pagonų tikėjimą, tik dar platesniame maštabe, negu Vengrijoje, pastebimas dabar ir Vokietijoje.

Ančraaleniš, EoVg 3, 1936
Tautininkai nori užgniaužti ki-lpasitikėjimas ir dedamos gta- 

tų srovių veikimą šitas . įstatymas nėra visai netikėtas, — jo jau laukta daug seniau. Dabar, kada, vis labiau ir labiau pradeda tautininkai rūpintis tautos atstovybės sudarymu, tai aišku, kad jiems pirmoje eilėje reikia visų kitų srovių politinį veikimą visai užgniaužti. I ' Mes Čia Lietuvoje esame la-lbai dideli pesimistai, ir toksai Ar g^ma matyti praeitį? musų nusistaymas turi visai klausimas atrodo labai keL rimto pagrindo. Mes todėl stas, tačiau iš tikrųjų jis yra nelinkę, manyti, kad greit su- gana įdomus. Teoretiškai gal- lauksim Lietuvos valstybės vojant, praeitį galima matyti, parlamento. O jei jau su- Viskas pasauly yra judėjimas, lauksim, tai juo labai nepasi- o pastovumo nėra, Šviesos džiaugidm. Reikia laukti, spinduliai yra taip pat greitai kad rinkimai bus taip sutvar-Į judančios bangos, pasiekiančios kyli, kad tik tautininkai arba 30<W0 kilometrų greitumo per jų šalininkai galės į jį pa-Į valandą. Dabar įsivaizduokim, kliūti. Bet jei ir tokia butų kad yra išrastas lėktuvas, ku- sudaryta atstovybė, tai vis dėl- ris skrenda greičiau, negu Svieto butų, valstybei geriau, svei-į sos spinduliai. Sėdėdamas ja- kiau negu dabar yra. Mat, me, žmogus pralenktų šviesos Lietuvos užsienio politika pa-Į spindulius, pavydamas vis se- krypovalstybes, tai parlamento Į metus, prieš 10, 100, 1000 ir užsienyje, tarp artimesnių sa- t. t. metų. Be abejo, .tolimose vo bendradarbių, nejauku pa- erdvėse dar keliauja ąpindu- sirodyti. Dėl to dabar vis ia- Hai, kurie išėjo Eglekalnio mukiau kalbama, kad pariamen- $0 dieną, Vilniaus įkūrimo metas bus sudarytas, tik niekas tu, Egipto pirdmidžių statybos nežino, kada jis bus renka- laiku ir t. t. Visa tai galima mas ir kokiu budu tie rinki- butų nufotografuoti, jei tik pa- mai bus atlikti. vytume anų laikų spindulius.ČiA šių dienų Lietuvos po- yra. ^ar ^ita galimybe litikai turi gerą galvosūkį ir praeitį. Paskutiniaisbeveik neperkandamą riešutą. Mat, dalykas tas, kad j Klaipėdos krašto ratifikavusios valstybės konvenciją yra įrašiusios, kad Klaipėdos kra-

žesnės viltys geresnio rytojaus sulauksią.i Vasario 11 d. H. L.

IVAJRENYBJS
i| ,»W. „

Ar galima matyti 
praeitį?

visai į demokratinas! niau išėjusius, nuo žemės prieš

vytume anų laikų spindulius.

Ten, Kur Nemunas Banguoja
* . *’ L t» • ' • ' .

■ ' .. ............  n ---------------------
■ ; . rr *- . . ■ .r

(Musų specialaus korespondento)Norėtume jums- pranešti ką nors tokio džiaugsmingo, link- šmoį kas jus taip smagiai nuteiktų, kaip ankstyvo pavasario pirmi saulės spinduliai. O ibei$ tenka rąžyti apie ne’ linksmus daiktusj.' 
z . j , ,t r,. :Jau, tur būt, jums yra žinomas naujai išleistas įstatymas apię draugijų tvarkymą. Jis labai ^savo tendencijomis panašus į cenzūros įstatymą. Čia taip pat yisa pavedama tvarkyti administracijai/ Administracijos veiksmus nebus galima teismui apskųsti. Iki šiol buvo taip, kad visa draugijų priežiūra buvo pavesta apskričių viršininkams. Pas juos draugijos įsiregistruodavo. Jei savo veikimu -kuri nors draugija nukrypdavo nuo bendrų valstybės įstatymų, tai apskrities viršininkas galėjo draugijos veikimą sustabdyti.; Šiokį viršininkų parėdymą buvo galima skųsti teismui. Jau yra buvę nemaža atsitikimų, kada ‘apskričių viršininkų tokius parėdymus apygardos teismas atmainydavo, sakysim, kad ir atsitikimas su socialdemokratų partija. Dabar nauju įstatymu ši tvarka pagrindiniai yra pakeista. Draugijoms leidimą veikti duos vidaus reikalų minis te- ris. Jis turi -teisę savo nuožiūra taip pat draugiją uždaryti, arba jos valdomų organų narius pašalinti. Skųstis jau nebėr kur, mes jo sprendimas bus gaju-tinis... ?Draugi jos po valdžios kontroleiApie visas kitas to naujo, draugijų įstatymo smulkmenas nekalbėsiu, juk pati esmė ne smuikmenpse, o draugijų veikimo kontrolėje ir jų uždarymo procedūroje. Jau $a-Į vaime Seka, kad opozicijos draugijoj neturės progos veik* tį/ arba jei ir norės savo vei^ kią paradyti, tai vidaus reikalų mmistėrs kiekvienų momentų \ jas. galeš uždaryti. Mat, tautininkai kiekvieną jų darbų kritišką įvertinimą identifikuoja su priešvalstybine veikla. Štai liaudininkų,

mokslo daviniais erdvė yra kreiva, panaši j sviedinį. Tad ir spinduliai eina ne visai tiesiai, o truputį lenktomis linijomis. Po dąugelio milionų metų spin- što seimelio rinkimai turi būti Į dūliai grįžta ton vieton, iš kur demokratiniai, bet jie atlie- jie buvo išėję. Tad, kai iš že- kami tokiu budu, kaip ir Lie- mes išėję spinduliai nepabai- tuvos valstybės seimas. Taigi giamai tolimoj ateityj vėl pa- Lietųvos parlamento reikalai sieks žemę, tai tų laikų žmo- ateidųria kaip ir tarp vaistyki- nes matys visą žemes istoriniam forume. Klaipėdos sei- ją nuo jos atsiradimo prad- melis turi būti renkamas de- žios. Tad, kaip matom, klatf* mokratiškai, bet jo rinkimai simas, ar galima matyti pra- atUekami bendru valstybės eitį nėra toks labai, keistas, seimo rinkimų įstatymu... kaip iš pradžių atrodo.
Galvosūkis itiusų politikams ' '/■ «uas”.

\ ■ IDabar, suk žmogus galvą, kaip iš tos padėties išeiti. Jei valstybes seimo rinkimų įstatymas nenumatys demokratišku budu rinkinių, tai tuo pačiu įstatymu Klaipėdos seime- ' lio rinkimai irgi turi būti at-į kavusios Klaipėdos konvenci-l — Tu už ką? Už mus? ją gali įsikišti ir pareikalauti — Ne. Už juos.štai dėl’ko taip ilgai vis dėl- Fsušaudysiu*. siama su Lietuvos valstybės seimo rinkimų įstatymu. Jei’ ne ana Klaipėdos konvencija, 1 jau mes seniai turėtume ką .nors panašaus į seimo rinki- 61, .. xm.llc Ir Vova savo vaikišku šautu-
* vėliu rimtai taiko į brolį.Betgi tautininkai tikrai da- Vova svajoja pasidaryt mi- bar susirūpino sudaryti Lie-jieininku, išgaudyti visus plė- tuvos valstybės atstoyybę. Juk šikus, banditus, vagis ir berijau dešimti metai kaip Lietu- drai visus “elementus”. Vy- v,a be parlamento, jau dešimti tesnysis taip pat žavisi tokiais, metai kaip turime tą neaiškią.............. .politinę padėtį, — tai gal pa galiau ką nors susilauksim.Taigi lauksim .vėl įstatymų.Dabar pas mus daug kalba-

beveik neperkandamų riešutų

krikščionių demokratų ir socialdemokratų partijų pakartotiną uždarymą • taip pat motyvuoja priešvalstybine veikla. ' Jjai suprantama, jei tik liko vena vienfritėlė tautinin-' j kų sąjungą valstybiška, tai tik ji ir jos talkininkai galės veikti.Visur, kur tik įsigalėjo vieJ uos partijos veikla, tose valstybėse visos kitos partijos, skaitomos priešvalstybinėmis, o kaip kur kontrevoliucinėmisj ir tų partijų veikėjai dedami į; kalėjimus, kaip kur net skai-į tomi kriminalistais ir pagal; tokius įstatymus lenais jie baudžiami. Tokių valstybių visokie agėn-tai kartais pasididžiuodami giriasi, kad pas juos nesą politinių nusikaltimų, o tik, girdi, pas mus kriminalistai baudžiami. Aišku,’ kad tik tuose kraštuose, kuri veikia vadizmo pradas, tik te-Į nais visų kitų partijų veiklai arba visai sustabdyta, arba! taip, apibrėžtą, kad jdks veikimas nėra įmanomas. Bet kur yra parlamentas, čia partijos plačiau arba siauriau gali liuosai veikti.Iš esmės* Lietuvoje jau de-| šimti metai kaip politinės’ partijos, kurios padėjo Lietuj vos valstybės konstitucijos1 pagrindus, neturėjo galimumo veikti. Apskričių viršininkai; joms neduodavo leidimų su Siriukti, o jei kada nors leis davo savo metinius suvaįiayL mus padaryti, tai jie buvo policijos stipriai kontroliuojami.;; Taigi maža kas buvo galima;’ pasisakyti. Tat naujas draugijų įstatymas tik iki šiol ‘buvusią padėtį legalizuoja: p e-
■. - z*veikė seniau,' negalės veikti ir Bet dabaf tas “ne- veikimas bus sulaikytas jau įstatymu pasiremiant, o ne apskrities viršininko - parėdymu. Savaime suprantama, kad ap-; skrįties viršininkai gaudavo iš , aukšto parėdymus neleisti politinėms organizacijoms rinktis. ,

Kaip žaidžia Sovietu 
Rusijos vaikaiDu berniukai: Grižą 1d metų, ir Vova, 6 metų žaidžia “fašistų ir komunistų”. Jau- iikti, tuomet valstybes ratifi-1nesnysis klausia:

kitų rinkimų.

naujų

i

dabar,

— Ne. Už juos.— žioply! Stok prie sienos;— Vova, —«- įsikiša motina — argi galima šaudyti žmonės. Tu jį įtikink.— Jis fašistas. Jo neįtikint

“heroiškais”. darbais.Tai šitokie mažyčių žmogelių žaislai ir svajones.
“J—lUMS”.

Dabar pas mus daug kalba- Reikalaukite “NAUJIENAS® ma, kokios dar draugijos be L# hiJe parduoda-politinių partijų, pagal naują mi latkraSčiai. Pardavėjas lai- draųgijų įstatymą nustos vei- kraščių bus gatavas Jums įtekusios. Viso Lietuvoje veikė tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa- per keturis tukstan&us įvairių amagumfa, bet Jūsų pate, draugijų, dabar jos visos jai turės persire^istruot. Ir jau nebe pa& apskrities viršininkus, bet pas vidaus reikalų] ministerį.Naujam draugijų gistravimui iki balandžio /mėnesio. Bei-1 včžys Morinos ežere — J. kia laukti, kad dabar visokių organizacijų Skaičius žyiųiai' sumąžės, nes net .naujas įstatymas numato, kad artimos draugijos privalės jungtis.- Bet kaip ką džiuginančio galiu pranešti, tai kad jšiais( metais laikraščų > skaitytojų skaičius žymiai pakilo, o taip pąt naujai išėjusios knygos irgi sparčiau perkainos. Jaučiamas visuomenėje didesnis, ak tingumas, didesnis savim

KULTŪRA 
SAUSIS. 1936 

Jau atėjo!
■ * I v»^r«irn -naujas ir tik ka iŠ Lietuvos «au- - per&irc- SausjOt 193(5 numeris turinin- 

terminas duotas Į «as ir įdomus^ Jo turinys kaip 
seka:
Baldauskas.

Lyfciafrretės — Jokūbas Normantas. 
Iš Britu Indijos gyvenimo — Prof. 

P. Leonas.
Bernaitis iš Laisvės Alėjos — 

Barauskas Nendre.
S. O, S. — F. Neveravičius. 
Apie dailininkus P. Cvirka. 
Musu dramos teatro 15 metu

S Kapnys. 
Miesčionui — Antanas Rūkas (eilės). 
Miegas ir jo fiziologija — A. Mi- 

chailovas.
Mados ir visuomenė. 

80 puslapiu — Kaina 45 centai 
galima vauti 

NAUJIENOS
1739 Se. Hateted St

K
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Joao Žiokaus KelionS i Bangų
.. i fyiiJ I UI-!; ' 

'IU,1U................ ...W.

lio. šaukti,, ąlųdillinkas. tik 
šypsosi, visiems, galvą linguo
ją, Toks ijąsipųtęs, ir išdidus, 
in labai- patenkintas. Aureolę 
ų^imetęs. ant galvos šono, 
štrakėiojo. kaip, gaidys, 

(.Bus. danginu)

(Tęsinys). i
’ * <

Daugėla ir aš ajjsirėdpme. 
Tada, kaip reikią, danguj da
ryti noript dąsigauti iš vie
nos vinetos į. kitą, pamislino- 
me, kad. npriine būti sutiktu?- 
vių ąikštęję, ir kaip mat ten 
atsiradome. Prieš musų- akis 
ątsiyėrė dįdžiąųsia, berybė 
tuštuma*, kurios nęi galo, nei 
krašto nebuyo matyti. Vienar 
me šone bus didelė aikštė, o 
aplink nesuskaitoma dapgybė 
kėdžių. Viduryje gi buvo; 
įrengta daugybė sostų, visa jų 
virtinė, prasidedanti aikštėje 
ir kylanti į aukštį, taip kad pa
čių viršutinių sostų nebuvo, 
galima nei įžiūrėti. Ten, ma
tyti, patys didžiaušį ponai su
sėda. Kėdės! aplink aikštę bm 
vo paprastiems žmonėms, bet 
visos da, pakol, kas buvo tuŠr 
Čios. Buvo taip tamsu ir niu? 
fu ir nejauku, taip kaip žmo
gus jautiesi apytamsoj įėjęs 
pats vienas į tuščią, bažnyčią. 
Daugėla sako:.

— Atsisėskim čia ir paląu- 
kim. Netrukus jau pamatysi
me procesiją su žibintuvais ir 
muziką ir viskuo.

Aš sakau Daugėlai:
— Ale, klausyk, čia kas nors 

turbūt negerai. Ar, tik* mes 
du čia. busime? Puikios su
tiktuvės aludininkui! Visos 
kėdės tuščios, nei- gyvos dva
sios aplink, tik mes du.

— Nesirūpink, Žičkau, nesi
rūpink, viskas bus gerai.

Neužilgo tolyje pasidarė 
šviesu, ir ta šviesa pamažu 
ėmė didėti, ir. si.ti ur.ty.Bt

— Tai čia procesijos vadai, 
su žibintuvais, paaiškino Dau
gėla.

šviesa, vis artėjo, darėsi; sti; 
presnė ir ryškesnė, ir kuo lą? 
hiau, tuo ji darėsi gražesnė. 
Kaip 
sudėti 
saulė, 
tuose, 
dangų
spinduliais.

— Žičkau, nesidairyk, bet 
žiūrėk į tuos ten sostus ir 
tuščias Rėdės. Paląuk kol 
šaus ir pamatysi kas tada pa
sidarys, sako man Daugėlą.

Kaip bematant, iš. sykio kad 
trenkė kanuolės tai trenkė, 
smagiau negu, pirmu ♦ sykiu. 
Dabar, tai kaip milmnas per
kūnų vienu sykiu, 
gus drebėte 
mano akyse 
blizgėjo kas 
atsipeikėti,
kėdes iki. vienai, buvo, užimtos. 
Kur tik nežiūrėjau* visur, tik 
bangavo jurą žmonių, Dabar, 
ir visa aikšte nušvito, ir pasi
darė taip gražų, lyg kas būt, 
aplink apibėr.ęs deimantų ir 
tų deimantų spindėjimas pa
darė tą šviesą. Man. net kva
pą užėmė.

— Tai dabar matai kajp 
danguj, dalykai darosi,, sako 
man Daugėla, čia laiko nie
kas veltui neleidžią, negaištą. 
Sekundę atgal tie žmones bu
vo. imliomis mylių nuo čia, bet 
tereikėjo pradėti galvoti kur 
nori, būti* ir švyst, jau čionai.

Aniuolų choras tada, užtrau
kė giesmę. Muzikė tąip, gra
žiai: skambėjo, bet nemokau-, 
tieji-irgi ėmė giedoti, r viską, 
sugadino, taip kaip, 'jie kad 
darydavo bažnyčiose, ant že
mes.

Pasirodė ir procesija. Gra
žumas, margumas neapsaky
tas. Rodos, tūkstančių tūks
tančiai aniuolų gražiai.*išsirb 
kiavę į eiles maršavo, kaip 
vienas, Rankose nešė žibin
tus ir. visi giedojo. Ėjo jie 
tiesiai į tuos sostus ir teųai> 
aplink juos rikiavosi.

Kito.‘procesijos, galo dą ne
buvo matyti, bet su laiku pa
sirodė ir palaimintasis aludi- 
įlinkas, 

f •, 

pamate,

prisiartino, tai žibintai 
į daiktą atrodė kąip 
tik ką pasirodžiusi, ry- 
ir apibėrusi žemę, o 

nudažiusi. raudonais

Visas dan- 
drebejp. Ir tada 
tįk. sumirgėjo, šu
tai, ir kol' spėjau 
tai visos tuščios

Kaip tik žmones jį. 
tai visi ėmė jam. var

Potvyniai Kansas valstijoje ir Ohio

Sutraukė apię 4Q0 publikoj sek
madienio “Dramos ir Muzi
kos.” Vakarė

Fondo Steigime 
Pasisekė

Chicagos lietuvių studentai 
sekmadienį padarė didelį šuolį 
pirmyn prie stipendijų foncįo 
realizavo, surengę* pasekmin
gą vakarą Chicagos Rietuvių 
Audįtorijoje, 
‘ Jų; organizaciją, The Lithua- 
nian University Club; sumaniu
si stipendijomis, sušelpti finan
siniai suvaržytus kolegas, su
traukė į savo, pirmąjį parengi
mą tarp 300-4000 publikos. O 
nąriaį sukaupę sąyo talentus į 
daiktą, paruošė muzikos ir dra
mos programą, kuris jiems sar
matos. nepadarė.

Scenoje busimieji profesiona
lai pastatę dų vaizdeliu, “TJQt 
bacco Road<, To Heaven’’ ir 
‘•Mano Kriąučius”. Pirmasis da
lykėlis yra Bu’nni Sovetskįo orir 
ginalis rašinys, kuriame auto
rius taiko, kelis šuvius įt dabar
tinio gyvenimo trukumus.

Vaizdelius suvaidino kliubo 
nąriąį. Jię taipgi, įšpįldę 
muzikalį programą. Tarp vai- 
dintijų, dainininkų ir mątruT 
mentalistų buvo, A. C. Rut
kauskas, vakaro; vedėjas; H, 
Blauzdis, A. Skrichus, B. Rut
kauskas, S. Drigot, G. Ketvir
tis, B. Malela, H. Vespender, J; 
J. Balanda,, s. Drigot, A. Bulis, 
A. Stelmok, V. Grybaitė ir H. 
Pečiukąitė, kuri dainininkams 
akomponavo ir, berods, juos 
sumokįno.

Kliubo pirmininkas, A. Rur 
lis, gražia; liętuyių, kalba pasa
kė trumpą prakalbėlę, pąaiškjnr 
damas, kad vakaro tikslas yra 
sukelti pinigų stipendijų fondo 
įsteigimui. Jis kvietė visuo
menę prie fondo prisidėti. au: 
komis.

Programui, rengėjai, pasikvie
tę talkom “Birutės-- chorą ir 
V. Beliajų, šokėją, - Ghorąt vedė* 
Ji Byanskas.

J. Babravičius; siun 
čia linkėjimus iš 

Estijos-
J. Babravičius, garsusis Lie

tuvos* tenoras, viešėjęs Ameri
koje kurį laiką, siunčia visiems 
pažadamiems am^rikįečįaips 
lįnkėjimus iš Talino, Estijos.

Jis buvo ten nuvykęs gastro- 
lėhiis, ypątįpgai, kad* dalyvau
ti tęn^sųrengtpsę Lietuvos, ne
priklausomybes sukąktuvių iš
kilmėse.

J: Babravičių^ sako, “Siunčiu 
geriausius.linkėjimus iš Talino, 
čia. švenčiame inusų Nepri
klausomybės šventę... Jittsų šta
bui ir. viąįęms draugams ir pa
žįstamiems daug labų dienų. 
Spaudžiu ranką.”

Į Ice jam floqd»? OĮiift yąl^Įy

mąr ave„ ir, Willįąm Melville, 
22* 3229i N. Kilboum avė., sur 
žeistieji*

hlpo. metui pradžios iki vąsąr 
rio pabaigos automobiliai, Cook 
apskrityje užmušė 163 žmones.

taMarihgas Darbas
- Chicagos, Lietuvių Vyrų Cho? 
ro ir Lietuvių Socialistų Są
jungos Gentralinė Kuopą r.en7 
gia koncertą ir balių, šeštadie
nį, kovo 7 d., A. Neffo svetai
nėj, 243p So. Leavįtt St-

Pradžią. 780 vai. vakare, įžan
ga 25c. Rengiamo vąkąro tiks
las yra pagelbėt viršminėtų or- 
ganįzaęijų se.nam. senam, dar
buotojui, drąugųi A.. Lechavi- 
čiui įsigyti dirbtines kojas.

Ęąbarįiniiv laikų drg,. A, Lą- 
chavičius randasi Oak Forest 
ligoninėj. Jo, padėtis labai ap? 
gailėtina; gulėk, nelyginant 
kąip. pagalys, nes be kojų, nie
ko negali dąryti.

A.. Lechavičius ( ture j o dąųg 
draugų bei pažįstamų, bet daug 
daugiau atsiras prijaučiančiu 
tokiam gražiam ir prakilniam 
tikslui, ir jie afsiląpkyą į virš- 
minėtą parengimą. Lauksime 
jūsų parodant savo gerą širdį. ■

, -r-A,. Vilis.

Per šalčius ir dirbtu 
vės nedirbo pilną

GLEARING.—šiame Chicagos 
priemiestyje yra daug didesnių 
ir mažesnių; dirbtuvių, kurios 
nusitiesia apie porą mylių į va
karus, 65-toje gatvėje.; Tose 
dirbtuvėse išdirba, daug įyairių 
dalykų, kąip automobilių spring- 
suš, kitas dalis, šluotas, muilą, 
skardines, (kenpčb e te.

šalčiams: ir ■ sniego .■ pūgoms 
užėjus,. daug dirbtuvių, pradėjo 
pritrukti reikmenų ir negalėjo 
dirbti. „Bet dabar, blogam orui 
praėjus, jos vėl, nprjnąliai dir
ba.

Senas Petras.

s -i.

Mielaširdingas va- 
gis sugražinome už- 

simoketi lerą

OrgajųiKuoju; Hųrnųrio 
Spėką? Roselande 

............i................\

ROSĘLAND.— Vietos demo
kratų, veikė j ąs, William Mases- 
sa, vadovauja gubernatoriaus 
Hornerio spėkoms 9-tam war- 
de. Jis atidarė^ rąštinę,. adresu, 
11436 Michigan avenue, iš kur 

lio tilto sieną’ ties Central aye,, i taipgi, varo/agitaciją., už- savo 
Dės Plaines miestelyje. Užmuš- kandidatūrą į wąrdo demokratų 
tasis yra Emil Chylk, 28, 3446 komitimonus. Pereitais rinki- 
N. Kilbourn avenue. Loųis 
Fahrberger, 21, 3432 N. Kol-

Vienas užmuštas, du 
sužeisti-įvažiavus į ' 

tilto siena
Vienas žmogus buvo užmuš

tas j du kiti sužeisti, kąį jų 
automobilis įvažiavo įrgelžke-.

Pereitais rinki 
mais jis rėmė Lindell j aldermo 
nūs. (Sp.)

3306 S. Union /Avė.
Susirinkimai ivyksta, kas mėnesio 

pirma penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuviu Auditorijoje, 3183 South 
Halsted St. '

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936. mętąmę; yVm* Kriš
čiūnas, pirm., 9227’ So. Cotta^e 
Grove Avė.; Jul. Rącevičią, viče-

i pirm., 3326 So. Union Avė.; P. 
Killis, nut. rąšt,, 3347 S. Lituaąica. 
Avė,; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 Av- 33rd St; A. Kaulakis, 
turto rašt.,. 3842. So, Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apįeK kasos; A, Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas; 
ligonių; K. Dėmėreckis, knygius,

( 3331 Sp. Wallaęe. St; Draugijos 
Daktaras, Dr, J. P. Poška, ofięe

* 3133 Halsted St. Tel. Victory 
, 3687, re?A Ųęmlock 2874*

Susirinkinąus laiko kiekviena me
nesi- kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj* 3133 
So. Halsted St.

’ pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
•W. Ęnęl Avė.;, nut rą§t. M. Mą- 
dahnskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Aye.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson, Avė., Benrwyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligoniu, 
lank. J, Garadauskąs, 3812 W. 
Monroe St; maršalka B; Stankus;

, korespondentas N. Ayilliftms;, Ųr. 
kvotėjas Dr. Alęx Davidonis,

' Susirinkimai laikomi kas antra ne- 
djldię*į Lawlęr Ęftll. 3929 West 
Madison St,■ ~ »»• - r, < •.r • . • t

/‘LIĘT.ŲVA” BENO valdyba 1936 
metami:. Frank Endrejauskąs —

• pirm.; Frank Bistras— pagi.; Jo
seph, Balanas -r- nut. rašt; Kqs-

’ tantaS Janušauskas —. kasierius; 
Eris Reksnis ir Leonas Jaseviče 
— kasos globėjai; Ignacas JurevL 
čę — maršalka; K. Philips —• lide- 
rją; Joseph Keturakis. — nagelb-

LIETUVIŲ- ŽAGARIEČIŲ KLIUBO; 
. 193Q mętų Valdyba: P. Arlauskas

— pirmininku, 656 Belden Avė.;
■ A. Janavičia — pirm. pagelb. 

3852. So. Califprnia, Avė.; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašto 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt, 2539 W. 46 BĮ,; A. Rama- 
šauskiene — f m, rašt. pagelb.
1218 S. Indepenaence BĮ.; Frances 
Amhroząs.— kasin., 11.731 Indiana 
Avė.; Adolf, Miroyitz, 2539 W

- 46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden, 
> Avė. — kasos globėjais; S. Werriis 

kpresp., 6894 S. Peny, Avė.; A. 
Drigotas —1 maršalka, 5649 So.

. M.uąville. Avė. —
Kliubo* susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio treti sekmadieni 1 vai. pp., 
Hollyvyood1 Inn svetainėje, 2417 W.

3RIGHT0N PARKO LIETUVIU 
POLITIKUS KLIUBO* 193$ metų 
Valdyba: Jpseph Savage pirmi
ninkas, 4456 S; Taįmpn Ayeu; L. 
Kliipavičia vice-pirm., 2584 W. 
46 St; F., Jakayjčią. Jr. — nut 
rašt, 2638 W. 40 St; W. Sharke

— fin, rgšt,. 4635 S, Washtenaw 
Avė.; Heleh Gramontas — kas., 
4535 S. Rockwell. St; J. Rastenis 
— kasos globėjas. 4653 S. Rock- , 

; welį. St; Kathin, Giedra,’— kasos 
globėja, 2543; W. 45 St; F. Bist
ras — maršalka, 4548 S; Fran
cisco Avė.
Rliubo susirinkimai i vyks ta kas 

naujo, mėnesio: antra, ketvirtadieni 
Rock^eirS?9 svętaipSje’' 4535 ^°’

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
, ?ENS' POLITICAL AND BENE- 

FICIAL GLUĘ 12 'Ward valdyba, 
\ 1936. metams: pirm. — J. Švifa- 

rjųs, 4819 Tripp Avė.; pirm pag. 
i— Anaątaziją Bertašįenę, 4438 S. 
Sawyer Avę.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis. 3159’ S* HaĮstęd St., 
Tel. Columbus 10272; turto rašt.
— B. Putrimas, 4536 Š. Turner- 
Avė.; kontr, rašt. — Francęs

. BRJDGEPORT.— Kovo Į d;, 
apie, 2-.trą valandą ryto, prie 
gatviakario belaukiančio. Stan
ley Vitginio priėjo vyras ir pa
prašė degtuko cigaretuii Tai 
bųyo prie' 33-čios ir; Halsted; SU 
•Vitginas davė; degtuką,, bet 
kaip tik tada ; vyriškis* įkišęs 
ranką kišenėn, atstatė į jį re-^ 
volverį ir užkamandavojo ati
duoti1 pinigus.

Atėmė nuo Vitgįno. 1.30. Bet 
kai apiplėštasis, pasiskundė, kad 
nebeturės kuą t nęi už . karferį 
užsimokėti, tak plėšikai “susi
mylėjo” ir grąžino,, jam 25c.

S. Vitginas ? gyvena adresu, 
1843- Sp* Halsted- Street.

—Senas Petras*

Wittis, 4469' Archer Avė.; kasos 
7^'- -Chj^iięnS* 4426 S- 

Whipple St.;, kasierius Helepa 
Gramontiene, 46§5 S.z Rockwell Sti; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas. 
2519 Ay. 43 St,t Tel. Ląfąyettte 
3051; teisėjas — J. Romanas; 
maršalka — J; Balčytis ;z Bondsma- 

Pr^°P^* 4535 South Rockwell Sti, Teli Lafayettė 2418, 
J. z Baršauskas, 4156 A-ręher: Avė., 
A. Saldiikąs, 4038 Archer Avę,, 
Tel. Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus; Paul J, Petraitis. 
3159. S. Ųalstėd St., Tel. ColųmtĮųs 

!■ 10272, A. Saldukas, 4038 Archer 
; Avė., Tel. Lafąyette 6719, Dr; A. 
’ J. Manikas, 2519 W.x43 St, Tel. 
*' Lafayette >3051; Piliečių ■ Popierių 

Komisija; A. Sąldųkas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Ląfąyette 6719, B. Put? 
rimas, ,. 4536 S/ Tųrnęr Aye„ Tel. 
Virginia 1309. ' v

1 Sų?irinkimaį laikomi ,Hollywood 
Hali, 2417 W. 48 St. ’ '

r"

GARĘĮELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

s Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.;

----------- U ‘ ... ■,;<>.■— ....................... .. . .......................................... .........■■

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUBO, 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm., 4456 Sd. 
Talmąnj Avė.; L. Klimavičia — 
vicė-pirm., 2534 W. 46 St; F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt, 2688 
V. 40 St.; W. Sharka — fin. r.ašt, 
4685 S. Washtenaw Avė.; Helėn( 
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St; J; Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.;; 
Kathrip Giedrai — kasOs. globėja,

* 2543: 45. St; F.’ Bistras —
maršalka* 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai; ątsibuną kiek-’ 

vieno menesio kas antra ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet.. 4535 South 
Rockwell St

TEISYBĖS 'MYLĖTOJŲ. DRAUGYS- 
i TĘS valdyba 1^36 metamą: P.

Killią,, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė.; Ji Rącevičią, vice

*

man Avė.; F. Kasparas, fin. raštu 
■
■ Grigonis, kontr. rašt., 4427 So
. Francisęo, Avė.; P, Jozapavičią, 

kąsbs glob.; 837 W. S3rd Place;
' A. Wilki?, maršalka, 881 W. 38rd 
. PI.;. 3* NarRis, korespopdentąs,

4353 So. Talman Avė.; Drr
Poška, Dr-stės Daktaras, 3138 Sd.

. Ųalsted SU rez, Tęl. Hmnįft<^ 
2374 Ofiso Victory 3687.

' Draugystes susirinkimai ivyksta 
ka? antras nedėRlienis kiekviępo me
nesio Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133- So. Halsted St., 12 vai. dieną,

LIETUVIŠĘA TEATRALIŠKA
DRAUGYSTĘ RŪTOS; Nq, Uval- 

irm.: Joe. Razminą?, pirm. 
Wai te r. ?Įabe$, f m. rašt,;

f

DRAUGYSTĘ RŪTOS/Nq, 1 val
dyba 1936 metams: Charles Steri- 
ceh pirm.; Joe. Razminą?, pirm, 
pag.; Waltęr. Zlabę?, f m. rast.; 
Aniia* Aleliunas, kontr. rašt; Ted. 
Selętskis, kasos glob.;, Josephine 
Yuskenas. ka?. glob.; Justinas 
Yuškenas, kasierius; Anna Aleliu- 
nas. Joe Rązmupas* lig. ląnkyt; 
Stanley Žukauskas* marš.;. Frank 
Opulskas, nut. rašt, 4046 $0. 
Artesian. Avė,. ChicaRo, III.

j susirinkimaii. i ......  ................ 1 ........ '■-.■^■1'U!" J. k'L'T ,'UL.U .

ŠIANDIEN ' • •
. ,'J ■?■!■■■■■■■■> im,Į'N|-y*»V " . . , .
Lietuvių Moterų Apšvietos Draugijos — mėnesinis susirinkimas. 

“Sandaros” Svet., 8 vai, vakare. Sekretorė /
Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pašelpo^, Kliubo mėnesinis, sitein 

rinkimas, G. M. Chernąucko svetainėje, 1900 So., Union 
ąyenue, 8 vai. vak. Daug svarbių reikalų. B; Ji žolynas, 
sekretorius. ,

SLA. 313 Jaunuolių Kuopos susirinkimas, adresu, 2121 North 
Western avenue, 7:30 vai. vak. A. Mikais, sekjc.

SLA 36-tos Kuopos mėnesinis susirinkimas, Chicagos Lietuviu 
Audiforijoję, 3133 ęSouth, IJąlstjBdi Street, 7:30 vali vak, 
Visi nariai prašomi pribūti, nes randasi svarbių- reikalų, 
apsvarstymui. J. Balčiūnas, raštininkas.

40r metų egzistuojan?’ 
tis Baldų Sandėlis
Prie 14-tos ir Halsted gatvių, 

per 40 lųetų egzistuoją baldų 
sandėliš-^Cohen Brothers Ifur- 
niture Company,; 1401-1409 S0į 
Halsted tsreet. Krautuvė ir 
sandėlis yrą įrengtas didžiuŲąr 
me firmos nutosavąme naine, ir, 
ten turi didelį■ pasirinkimą įvai
rių reikmęnų* ”

Cohen Brothers parduoda bal
dus ant išmokėjimų," bet nuo
šimčių už. laiką neima, nes; to7 
kių nuošimčių nemoka' jokiai 
finansavimo, bendrovei, (.Sp), ,

Chicagos Draugijų,.
Klinbų. Valdybos 

193& metams ' - y .
HCMBOtDT’BABK LIETUVIŲ Bdj

LITIK.OS KLIUBO. 1936 metu vąl- 
dypa: A. Walskis —- pirm., 3341 
Evę.rgreęų St., Tel, Belmoiit 7678; 
J. Kųprevjčjųs —■ pirm. pąg.;> A, 
Lungevičius — nutv rašt., ,1814 
Wabąnriri Aye„ Tel;. Ųupiboįdt 
3?45;/ Stąnlęy Bupęęlęię, fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tąpią? KųbįĮįus — iRąršalką. 
SusipnkipiąĮ įyykstą kas vmėnesį 

trečiame ketvirtadienį, 1640.’ North 
Hąncpch Sfc, 8 vak Vakare.'

TAUTIŠKA, DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, vajdyhą 1936 mątams:' 
P. Yėnkauskis', pirnpnmkas, 8055 
Si Racihe Avė. r F? Grigula, niit. 
rašt,, 10439) S.; State TR*;; Š^. Yurn 
čis turtų rast., 1’0’725, Iriaiąna A Ve.; 
A. Sudintas, iždininkas, 10036- S; 
Statą. St. Atstovas; į Naujienų 
Bėpdrove Ž, J Klibienė,' 10718 
BrairiS Avė;‘ ,

> \ Al,A

MYKOLAS; VARANECKIS 
' Persiskyrė su šiuo pasauliu
* kovo, 2 diena, 7:30, vaĮanda ry

tą 1936 m., sulaukės, pusės-am? 
žiaus, gimęs Ežerėnu apskr.,

t Lukštu pąrap., Vąrniu kaime. 
į. Ame.riko.1. išgyveno. 25 metus.
1 Paliko dideliame nuliudime
Į. mylimą mąteri Grasilda, po tė- 

vąįs Bpubinajtė, 3. (lukteri?
1 Stanislava, 2fofija ir Genovaite,
< broli Ęrąnę.iškp, 2 pusbroliu 

Stanislova Valėcki ir Vincenta
< Lukauski ir ju šeimyna ir švo-
> geri PėJta Boubina ir jo šei

myna ir giminės, o Lietuvoje 
brolį Antaną ir broliene ir ju

Kunhs. Pašarvotas randasi 
4319 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks kętvirtadįe-
* ny kovo, 5, diena, 9 vai. ryto, 
į iš, namų, i šv. Kryžiaus narar 
1 pi jos bažnyčią, kurioje atsibus 
C gedulingąs. pamaldos už vėlio-r 
h ųįo. siela, o. iš ten hys, nulydė-
* tas į Sv. Kazimiero kapines.
į Visiį a, a.. Mykolo. Varanec- 

kįo, gimines, draugai, ip pažįs- 
4 tami esat nuoširdžiai kviečia

mi dalyvauti laidotuvėse, ir su-, 
teikti, jąnųpaskutinį, patarhąvi- 

' ma' ir atsisveikinimą.
Nuliūdę, lįękafne, ' ,

Moterįs,r dukterys, hrąą?, 
pusbroliai' ir giminės.'

Bątarnąują; laido tuviu, direk
torius J. F. Eudeikis, Telęfor 
nas Yards .1741.

I 
t

C .

- kasin

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAI 'KLIUBĄS Chįcagbj, 
11L Valdyba išrinkta 1936 metams’ 
sekanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted" St,; P.. filius — 
pagelhihihku. 384.7. Lituanicė. Avė.: 
S. Kuncevičia! •>—. nųt; rašt., 3220 

jS. Unięh Avė.; F; Kasperas •— 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dųlęvičįa -n-. kontr. rašt., 812 . —. 
33 Št.; J.’ Balčiūnas kasierius, 
3200 S. Lawe; Avė.*;-! Jv MaliĄau^kiš, 
—-. kasos globėją?, 4302 S.- Sącrar 
mentė Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos, globėja?, 3201;’Iįaw.•. Avjeą; Kj 
Valaitis — ilgomų lankytojas,

pirmininku.

JUOZAPAS PRANKO i ■ y*
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 1 diena, 11:35 v valanda 
vakaro 1936 m., sulaukęs 64, 
metu amžiaus, gimęs Pumpėnų, 
parapijoj, Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 25 metus, 
r Ralįko dideliame nuliudime^ 
J monteri Kazimiera, supą Auta? 
’ na, dukterį Ona ir žentą Joną 
< Mątųse.vičia, anūkus ir. gimir 
p pęs, •— Sąyiętu Sąjungoj 2. seT 
r seris Valeriją ir Petronėlę. . 
' Priklausė organizacijose Chi- 
‘ pagos Liet,. Sąv. Paš* Ųrąug. 
’ Kurias pašarvotas raridasi
; 2.717. W, 28rd Place.
, Laidotuvės įvyks ketvirtą?,

dieni kovo 5 dieną, l:Ž0. vai..;
J pi^tu. iš, hąma i; Tautiškas, ,ka-

■ a.. a. Juozapo, Rrąnko
į giminęs, draugai ir. pažįstami 
k esat nuęširdžiai kviečiami dą-r 
' lyvąutį laidętuyėse ir, suteikti 
1 jąm paskutini patarnavimą ir 

atsisveikinimą. • .
Nulipdė, liekapię, 

Moteris, surius, duktė, 
žentas, anūkai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius. J. Liulevičius, Telefonas

I Lafąyeįtę. 3572,

-J

RYTOJ
Lietuvių; Namy< Sayįninkų Sąjungos mėnesinis susirinkimąs, $:39 

vai; vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South, Hąk 
' sted Street, Turime svarbių- reikalų. Kviečiame, būtinai 

pribūti ir, apsipiekėti mokesčius. S. Kunevičia, Bękr.
12:tp, Wardo Amerikos Lietuvių Demokratų, Organizącijosr-lgth 

Ward; Liįhuanian American Ųemocratic Orgąpįzątipm -m 
svarbus susirinkimas Hollywoodi svetainėje, 2417 West 
43rd Street,. 7.:30. vai,, vak. Geri, kalbėtojai. Busią, alaus* 
(Sp).

$lįiA 226-tos Kuopos susirinkimas, J. P. Grigaičio svetainėje* 
3804 Westj Armitage avenue*, 7:30t vai. vakare. Daug svar-: 
bių dalykų, svąrstymui; Komisija turi, pagaminąs svarbiu 
rezoliucijų ateinančiam seimui. Visiems kuopos nariams 
sv,arbųį jis išdiskųsuptii Už* rąšk, Ęen AJu^as.

. ■ 's z • "

.... '?■ 1 W "L.- —.

PARENGIMAIg 
f

T

K-ąvo 7 — A. Lechavičiaus šušelpįmo Vakaras šokią! ir Kon-, 
certas. Rengia Chicagos Lietuvių Vyrų choras, ir Centrą^ 
line L. S. S. Kuopa. Neffo svetainėje, Westside. Pradžią*

: —7:30 vai. vak. Įžanga—25c.
KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Audįtori*. 

joj, 3133 South Halsted Street Chpras. dainuos naujaą 
dainas, nesenai atvežtas^ iš Lietuvos. Dalyvauja. Bar-, 
bara Darlys.

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roseląnde Balius ir Šo* 
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5;30; 
vakare; Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skapui

- užkandžiai. Įžanga—2Sc.
KOVO. 13.—Roselando Lięt Laiąvąmąnių Kuopos; Masinis. Mi- 

tiągąą J; StilsonpTBųtkąus Gelbėjimo, reikalu* Dąrbininkųj 
svetainėje, 10413 Michigan, avenue, 7:30 vai. vak. Kalbės; 
Dr. Montvidas, J. šarkiunas, T. Kuchinskas. Dainuos 
“Pirmyn” ir MAido’’ ęhoras. Įžanga vjsiąms veltui.

Kovo 15 - STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietudų 
Auditorijoje, 3133 South Halsted street. Dalyvauja Jur-. 
gis Steponąv^ius,: pianistas;. Anelė Steponavičienė, dai-. 
nininkė, ir Kazys Steponavičius — smuikininkas; Chica-. 
gps, Lietuyų Vyrų choras, “Prmyn’,> ‘-liTaujos: Gadynes”* 
ir Lietuvių Simfonijos, orkestras.

KOVO; 15r~Paskąitą, “Pasaulinis Laisvamanių. Judėjimaa ir Jo, 
Nuopelnai] žmonijai.” Prelegentas H* Jogminas. Darbininkų^ 
svftt., 10413 Michigan avenue,, 1 vai., pp» Įžanga veltui.. 
Rengia) Roseląndo. Laisvamanių. Kp. ,

Kųvo 15 — SLA 129-tos Kuopos 30 Metų Jubiliejaus VakaKe^ 
nė, Geo. M, Chęrnaųcko, svetainėj, lK9ftQ-S, Union ave.,t 
6:30 v. v. Įžąnga — $1.00. Vakarienę, Šokiai. /

Kovo 29 ~ “Naujos Gadynės” choras starto operetę, “Vogtas^ 
<5ignnaą”, Sokol; svetainėje,. 2343. South Kedzie avė.

lt



Steponas Kanapė Ne
turės mokėti $5,000 

Už Klaida
,------ -f

Palaikęs Antdną Bobkiį
< piktadarį,, jį nušovei

Už

Apeliacinis teismas vakar 
palitiosavo Bridgeporto krau
tuvininką, Steponą Kanapę, 
nuo sumokėjimo $5000 už klai
dą, dėl kurios Antanas Bob- 
kus prarado gyvybę. Kanapė 
užlaiko krautuvę prie 35-tos 
ir Emerald Avė.. . ’

Buvo taip. Kartą, palai
kęs .Anfąhą B.obką ,už pieši-’ 
ką, Kanapė jį mirtinai pašo
vė.; įobkaūs turto administra
torius, Edgar L. George už
vedė bylą Superior teisme, rei
kalaudamas iš Kanapės atlygi
nimo. Teisėjas Joseph B. Da- 
vid rado Kanapę kaltu ir pri
teisė jį, sumokėti $5,000 B 6b- 
kaus giminėms.

Vakar apeliacinis teismas 
Davido nuosprendį pakeitė. 
Teisėjas David F; Matchett, 
kuris parašė opiniją, tarp ki
to ko'nurodė, kad bylos Na
grinėjimas buvo šališkas, o 
teisėjas, bandė sulošti ne vien 
teisėjo rolę, bet norėjo būti‘ir 
vienos ir kitos pusės advokatu 
ir tarpininku.

..-.................

mokinių, taipgi globoja “Kai- 
tniečių Kvartetą’* ir trio.

Jurgiš Steponavičius — pia
nistas, “Naujos Gadynės“ cho- 
fo vedėjas ir Stephcns Rcvc- 
lers dirigentas. -> 7

Vadovaudami toms- įvai
rioms organizacijoms Stepona
vičiai kas sezoną surengia c(ri- 
cagiečiams daugybę įvairių 
gražių operečių, koncertų ir 
šokių. Jie ypatingai paįvairi
no ir laimėjo pritarėjų šį se
zoną, tarp kito ko, pastatyda
mi scenoje, operą, “Cavalle- 
ria Rusticąna”.

Nepilnai už dviejų savaičių 
jie rengia savo metinį koncer
tą. Vietą koncertui pasirinko 
Chicagos Lietuvių Auditoriją. 
Ten kiekvienas trijų Stepona
vičių pasirodys kaipo solistai, 
komį)., smuikininkas, daini
ninkė ir kaipo pianistas. A - 
sistuos visos jų vadovaujamos 
organizacijos, “Pirmyn”, “Nau
jos Gadynės” choras, Ch. Liet. 
Vyrų choras ir Simfonijos or-; 
kestras. ' /

i ^4

šokiams gros G. Stephens 
Revclėrs. Įžanga iš anksto — 
'50c. . '' A.

Chicagiečiai protes 
tuoja prieš laiko 

permainą
pa-
re-

Draugijų Žinios
v

Roselando Liet. 
Laisvamaniu 
Kuopos Antra 
Paskaita

T

v k _____ Antradienis,. kovo 3, - 1936

Demokratų Radio IČiubo pro- RAMOVAS TAVERN 
gramas.

Girdėsime gražių dainelių ir 
muzikos. Programo pranešėjas 
bus PoViias šaltimieras.—L. 

•z‘ ■’">

Garsieji Steponavi
čiai Kovo 15 Rengia 

Savo Metinį 
Koncertą

Jų yra trys: Kazys — smuiki
ninkas; Anele —- dainininkė 

\ ir Jurgis —• pianistas

50% Chicagos lietuvių mu- 
zikalio veikimo, jeigu ne dau
giau, dominuoja garsioji Ste
ponavičių šeimyną. Toji šei
myna susideda iš trijų garsių 
asmenų:

Kazio Steponavičiaus, smui
kininko; jis yra ir Chicagos 
Lietuvių choro, ‘Pirmyn’* ve
dėjas/ Chicagos Lietuvių Vy
rų choro vedėjas ir Chicagos 
Lietuvių simfonijos- orkestro 
dirigentas}

Anelė Steponavičienė, daini
ninkė, kuri,* be t.o, mokina ir 
lavina dainavimo' didelį būrį

Vakar gavę pirmą progą 
ragauti laiko permainos 
zultatų, griežtesni chicagiečiai 
ėmė protestuoi. Pasirodė, 
kad darbininkai, išvažiuoją į 
darbą 7:30 vai. ryto turi ke
liauti tamsoje, nes naujuoju 
laiku, saulė neužteka iki pu
sės po septynią.

Permaina labiausiai palie
čia ūkininkus. Atvažiavę į 
skerdyklas jie, nieko negali 
pradėti daryti be kokią aštuo- 
riią, nes ankščiau yra x pe<r 
tamsu.

Išsėdėjo 48 valandas 
ant stalo

Apie 20 mylią nuo Joliet iš
siliejo Kankakee upė. Vanduo, 
be kitko, užliejo namus ir ga
ražą staliaus, Otto Studer, 55 
metą amžiaus. Gelbėdamas gy
vybę, jis užlipo ant stalo gara
že ir ten turėjo išsėdėti 48 va
landas, pirm negu atėjo pagal
ba. Per visą tą laiką negavo 
nei valgyti, nei miegoti.

EKSKURSIJA
LIETUVON

miasi visas šidhdlėhihis gam
tos muksiąs. (
Titanikas nuskendo dėt poros 

bedievių
DVasiŠiiija - tudmel skelbė, 

kad žemė yra įilbkšėia kaip 
blyiįasi saulė į sttkaši apie že
męirjpąhašluš dhlykus. Ne 
daug ji su savo hokslii yra 
nužengusi ir išidhdiėn* štai 
ditr tik 1908 hiėiaiš, įvykus 
žemės drebėjimui Italijoje, 
vienas arkivyskiipaš išaiškino* 
kad priežastis to įvykio buvu
si dievo siųSth lįahsmė už tai, 
kad socialdembitraiąi 
žmonėms savo ftaujtii išleistą 
laikrhštį. Ritąs atsitikimas. 
Kada 1912 mėtais nuskendo 
“Titanikas”, tada irgi buvo 
kunigų įšaiškiiittų jog tai die
vo rykštė, nes,, t^ine laive va
žiavę poras będįėvių.

Paskaitos pąsįklausyti susi
rinko apie šimtds klausytojų. 
Kita paskaita įvyks kbvo 15 d. 
i v. pp. ĮžangbŠ hėbus. Be 

Paskaita ir teiha, buvo la- to, kovo 13 (liepą įvyks Lai
bai įdomi. Gerb. prelegentas svamanių rehgiainos prakal- 
gana plačiai apibudino kaip bos/ J. Stilsono—Butkaus va- 
ir kokiais budais teko moks- davimo reikalu. Kalbės Dr. 
Įui skinti sau kelius, kol jam Montvidas, Ęučmskas ir šar- 
pavyko atsiekti tai, ką mes, kiunas. Ddiuuęs “Prmyn” ir 
šiandien matome. Pasirodo, vietinis “Aidp” chorai. Pra- 
kad religija visuomet buvusi džia 7:30 v. v. _ Įžangos irgi 
didžiausiu mokslui stabdžiu, nebus. Kviečiame visus atsi- 
ji, ypatingai ^katalikiškoji, be- lankytį. 1 Na, gi, kovo 8 die- 
sistengdama visais budais nai- ną bus Laisvajnanių kuopos 
kinti savo priešus, nužudė rengiamas šokiij vakaras, grie- 
mokslihinkuS Galilėjų, Bruno žiant šauniai Stephėns Rėv.e- 
ir kitus ir smarkiai puolė 
DarWiną, kurio mokslu re-

Iki Balandžio 30 
Dienai

Kviečiame!- visus atsilankyti i musų 
užeigą, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo* 
friet mandagus patarnavimas.

, JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENĖ

/ Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards3107

I CLASSIFIEDADS
• I ‘ji ,

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Mokslas ir Religija

\ < -
Trys tūkstančiai lietuvių — 

vyrų, moterų ir didelis skai-

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

GREITAS. PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Už^ašom visokios rūšies apdraudaš. 
— Insurance. Padarom dokumen- 
tuA Išrenduojam, parduodam arba 
išmdinom nekilnojamas savastis. , 

’ Z. S. Mickęvice & CO.
6816 SOi Westem Avė. 

Hemlock 0800

23ROSELAND. — Vasario 
d.,Dąrhininkų svet., įvyko jau 
antra iš eilės Lietuvių Laisva
manių kuopos, rengiama pas
kaita. 1

Susirinkimą atidarė p. A. 
Jocius, kuris padaręs praneši
mą bėgamais reikalais, dieno
tvarkei vesti pakvietė Dr. A. 
L. Graičiuną. >

Pirmiausia, Dr. Graičunas 
padarė pranešimą apie Etinės 
Kultūros Draugijos veikimą 
Lietuvoje. Tada prasidėjo 
pats svarbiausias šio susirin
kimo dienotvarkės punktas, 
tai p. K. Augusto paskaita 
“Religija ir Mokslas”.

Butkaus-Stilsono
Gelbėjimui Laisva

maniai rengia 
mitingą

ROSELANP.—Roselando Lie
tuvių Laisvamariiiį KUbpa ren
gia masinį mitingą J. Butkaus- 
Stilsono gynimo reikalu. ' Jis 
|vyks kovo 13 d., Darbininkų 
svetainėje, 1043 Michigan avė., 
7:30 vai. vak.

Kalbės Dr. A. Montvidas, T. 
Kučinskas ir J. šarkiųąas. Dai
nuos “Pirmyn” ir vietinis “Ai
do” Choras. Įžanga visiems 
veltui.' Visus kviečia

Stilsono-Butkaus Gelbėjimo 
Komitetas.

Iš BIRUTĖS
Ateinančią nedėlią Birulės 

choras, sykiu su operos daini
ninke, Barbara Darlys-Drange 
liene, pianistė Aldona Briedy te, 
smuikininke Lulu , Raben, pa
teiks malonią dainą vakarą Lie- 
tuvią Auditorijoj.

Muziką ir , dainą mylinti va
karą lankytojai turės malonu
mo išgirsti melodingas dainas 
pirmu kartu Amerikoj dainuo
jamas.

Lietuvos kompozitoriai turi 
prirašę daug naujos muzikos, 
kurios mums amerikiečiams ne- , ' • • r
teko dar girdėti, šiame Biru
tės koncerte bus proga su jais 
susipažinti.—Busiu.

Rosa Ponselle Užims 
Lily Pons 
Vietą

h ■

dalino

lėrs orchestrai.
SenUs Antanas,

k
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čius jaunimo yrą nariais Chi- Kviečiame visus draugus ir pažįsta* 
cagos Lietuvių Draugijos, ši ™us ■atsilA.kK.i-MASIULIS
Draugija yra pašalpos ligoję, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpą trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnęšiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnąi padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau-j 
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms .sąlygoms — . .
gauna dykai tikiet^ į Draugijos MrS* Stella Shliri^as 
\lnicijacijos ir Dovanų Laimė-\ 
\jimą vakarų, kuris įvyks gegu-\ 
\iės (May) 3 d. Ashland BouZe- 
\vard Auditorium.

Įsirašyti Dr augij bn galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergę nho 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nėdėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami mi(/ 15 iki 4^ metų 
amžiaus. /

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica- 

Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
Šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai.

Chicagos Lietuvių Draugiją, 
1739 S. Hąlšted St. (2ros lubos)

4171 So. Halsted St.

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir ciga'rai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai • '
701 W. 21st Place. Tel. CanaI 7522

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

Savininke
2906 So. Union Avė.

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

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
1 3203 So. Halsted St.

UŽEIKITE PAS LIETUVI
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.

pagarsėjo 1918 mėtais, pada
riusi debiutą operoje su Ėn- 
rico Caruso. *• '

COAL! COAL!
HIGH GRADE 

NORTHERN ILLINOIS COAL 
$5.25 to $6.75 per ton 

j .2 ton minimam

Dainuos. Radio 
Granadferiat

šiandie, 7-tįį vąlandą ^vakare, I 
užsistatę savo radio ant sto
ties WGES, 36(į_kįlocyclės, iš
girsite gražų programą. Pa
tirta, kad daintios radio Grana- 
dierių kvartetas, bus gražios 
muzikos, labai įdomių kalbų 
bei svarbių pranešimų ir ki
tokių įvairenybių, šiuos pro
gramas leidžiavsayo lėšomis ir 
pastangomis Peopjes Furniture 
Kompanija. Programo laidėjai 
visuomet užprašo žymiausius 
čionaitinius dairiinipkus, muzi
kus ir kalbėtojus. Patartina 

^pamiršti' Šių programų pasi
klausyti.—Rep. ,W.G.E.S.

Komplimentai

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489.

Smith’s Palm Garden
Gražiausia vieta South Sidėj. Atva- 

I žiave i Brighton Parka, nepraeikite 
įpro' 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. Richmond 
'Tel.' Lafayette 2235

Bowling—-Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch .Roorn — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Inęorporated

< 819 W. 35th Street 
Chicago. III .

, ............. ......................... ... ...

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republie 8402

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk ihus del dykai apskait- 
liavimą. 25 metai patyrimo— 
Blekorids ir Sfogius.

Lėpnafc Roofing Co.
8750 ^Vallace Street. 
Tel. Boulevard 0250

Žducational
.A'-tl —L - Mckykįos _______

QUEEN’S TAVERN 
Geriausios uiišies destln?, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musų užei
goje visados rąndasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musų už
eiga. *
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republie 7330

SPRING INN
Musu 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

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM
BARŠERYSTĖ VYRAM

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

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Rendezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui žuvis, 
o šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

MRS. MARTHA GRIGAS, Sav.
6556 S. State St. Tel. Englewood 2792

Fūrniture & Fixtures 
Rafamdai-Įtafsai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RlUS, visokio didžio su Coil Baksaiš 
ir slnkėm. Tdipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio {skaitant svarstyk
les, registeriUs. ir ice baksus. Cash 
arba arit išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S; E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State S t. CALumet 5269.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGA LIUDININKU
Jei kas matė du trokus vasario 

27, 1936 parmušant ir užmušant 
Frank Skupien prie Ashland arti 
47-tos ir Gross, prašome pranešti. 
John H. Kay, Attomey for widow, 
11 So. La Šalie St. Room 2904.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės.; katras supranta ūkės darbits ir 
moką karves* melžti. H. Koplewski, 
R. R. 4; Dowagiac, Micn.■ . - -
. NEVEDĘS* vyras pagelbėti gro
sernė je.
2715 . Hirsch St.
Pk.).

Užlaikymas ir kambarys.
(arti Humboldt

REIKALINGAS patyręs bučerys— 
Atsišaukite greitai.

Pullman 3990.

PAGELBININKĄS reikalingas prie 
pieno rauto. Turi turėti . kostiu- 
merius. Atsišaukit 2439 So. Troy 
St., nuo 2 iki 5. v. po piet

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINOS prie dirbtinių gėlių 
ir novelties. Atsišaukit kambarys 
805, 65 E. South Water St.’

MERGINĄ 20-33 patyrusi leng
vam namu darbui ir prižiūrėti 2-ju 
vaiku. Moderniški namai. Apsibūti. 
Referencas. $6.00. South Shore 3556.

ForRent

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

yra rengiama

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb-. 
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus j “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrjžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius- \

1 ' 1 ' / - 1 ■ ■

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

Pradedant kovo 4 d., Ches- 
terfield radio programe dai
nuos garsi Metropolitan ope
ros dainininkė, Rose Ponselle. 
Ji užims vietą soprano Lily 
Pons, kuri pereito mėnesio 
pabaigoje išvažiavo į Europą 
koncertuoti.

Naujoji dainininkė, p., Pon
selle dainuos rytoj vakare, 
nuo 9 iki 9:30 naujuoju Chi
cagos laiku, iš Columbia 
Broadcasting stoties, WBBM. 
Programuose kartu dalyvaus 
Andre Kostelanėtz orkestras ir 
choras. ,

Dainininkę yra gimusi Meri- 
dėne, Connecticut, kur gyveną 
nemažas skaičius lietuvių. Ji

Praeitą sekmądieii|, nuo 5 iki 
6 vai.; teko yeį gėrėtis Juozo 
Budriko pastangomis leidžiamu 
programų iš stoties W.C.F.L. Pocahalltas MIne Kun Screened 
Graži muzika, dainos ir kalbos 5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 
toli plaukė oro bangomis. Bud- Smulkesni $7.05 tonas 
riko simfonine orkestrą, kvar- /
tetui, pritariant,, atliko . nepą- P. CONRAD 
prastai gražiai ęavo numerius; 4 • VVllliiTl/ 
o Makalų gyvėnimo Intrigos STUDIO 
darėsi kas kart vis įdomesnės 420 W. 63rd St.

Nuolatiniai klausytojų atsi- Englewood 5883-5840 
liepimai laiškais it jų nuoširJ Par Kryžiau, moder- 
dus padėkos žodžiai Juozui m5kiau ,renta 
Budrikui jo pastangas, duo-v| 
da mums progos dar labiau šias 
programas įvertinti; Juo labiau 
kad šie programai #ra leidžia
mi pirmos rūšies radio stoties 
ir išpildomi rinktinių radio ar
tistų jėgomis/

Nemažiau kompliinentų ver
tas taip pat ir kitas Budriko 
radio programas duodamas ket
virtadieniais niio 8 iki 9 vai. 
vak. iš stoties W.H.F.C. —M.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD‘ DAIRY
Senuko Daugelavičiaus

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

Pašaukit.

PASIRENDUOJA pigiai Tavern 
su visais įrengimais ir daržas dėl pik
niku arba išvažiavimu — buvusi 
Svilainio vieta, prieš Tautiškas ka
lines. kurie norite randuoti pikni
kams daržą kreipkitės pas 

ST. SVILAINIS, 
3428 So. Halsted St.

13-TO WARD0 LIET.
-^'/'■'DEMCKOtV "■ ■'

šį vakarą, 7 :Š0 vai. iki 8 vai. 
iš WGES radio stoties, 1360 
kilocycles. Trap^lhiojamas Mar- 
guette Parko 48-tP Wardo Liet.

Buy gloves with whot 
it savęs

N«r« reikalo ■ox4tl •? 
daurtau. kad 
kolei*. UeteriM 
dldella tubaa parsiduoda “j^ Ji valo lr*ap»auro da«; 
ttf Be to kalite eutauplatf 
«8. ui irarluoe kalite uueipirtr- 
d pirlttMliea ar ką kitą 
LkMbert Phamaeal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
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Garsinkitės Naujienose

CLASSIFIEDADS
< Business Service

Bizųip Pątarnayimas______

K. ČEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus. (>

Tei; Brunswick 9131
1 z • 1_________________________

UNIVERSAL STORAGE
, V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lorig Distance 
Furniture and Piano Moving.

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408 >

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras sutelks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkals. Maža .narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki plet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met.
viri

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BUČERNĖ ir grosemė pardavi
mui, labai pigiai, geroj vietoj. Ge
rai išdirbtas biznis. 2953 W. 59 St. 
Tel. Republie 8931.

PARDAVIMUI restaurantas pilnai 
Įrengtas, lietuviu apielinkėj. Tinka
ma vedusiai porai. Pagyvenimo 
kambariai., Pigi rėnda, ilgas lysas, 
netoli fabrikų. Priežastis pardavi
mo savininkas miręs. Telefonuokite 
administratoriui Diversey 5927.

PARDAVIMUI Tavernas arba 
priimsiu ištikima partneri. • Atsi
šaukite i “Naujienas”. 139 South 
Halsted St. Box 399.

<

kAs MANOTE pirkti, tai nepra
leiskite tos progos. Grosernė. kend- 
žių ir ice cream. Senai išdirbtas 
biznis. • Tel. Victory 5206.

Real Estete For Sale 
Namai-žėmč Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estatę and Insurance 
4631 South Ashland. Avenue, 2 lubos 
Perkam,.parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstim atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami ką ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patamavmas jums bus ant naudos.

DOMĖS! 
priverstas 

(Be skolų.

Grįždamas i Lenkiją 
parduoti biznio prapertj. 
4139 S. Kedzie Avė.




