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STREIKO AUKA

Kovo septintą

Mrs. Tillie Codah, Bostono siuvėja,'

tvojo Skadui
susi

Japonija pritaria

Naujienų Radio Programai
ORH

Nuteisė šnipą

mo

Komanduoto jas gi šiatirinia 
me fronte Ras Mulugheta pasi
mirė nuo plaučių uždegimo.

Prasidės visą eilė konferencijų 
Į tautų sąjungos posėdį kvie 
čiama ir Vokietija

EUROPOS KRIZIO 
ŽINIŲ SUTRAUKA

Vokietija susilauks protestų dėl 
laužymo šū tarčių, bet niekas 
nebandys ją .už tą bausti

Tad triobėsių aptarnautojų 
streikas turės tęstis ir toliau. 
Bet plytimas streiko liko su
stabdytas. /

Kas dabai bus vėi 
kiama sušvelnirii- 

muikrizio

Angliją paduos fcrmalį pro
testą, Franci j a pareikš didelį 
pasipiktinimą 
kas. Niekas

Petraitis, gyv.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

ADDIS ABABA, kovo 9/— 
Karališkoji taryba pasmerkė 
mirčiai gen. Adema, kuris dau
giausia buvęs kaltas už ehiopų 
nepasisekimą pietiniame fron-

Anglija veiks tik jei 
Vokietija pultų 

Franciją

Charles Chaplin susižiedavo 
•Paulette Goddard

Gaus darbo 2,000 
darbininkų

New Yorko triobėsių 
streikieriai priėmė 

arbitraciją
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Franci ja piktinasi 
Anglija, bet išeities 

nemato

/Rytoj (antradieny) susirinks 
Paryžiuje Locarno sutarties sig- 
naforiai (tą sutartį f pasirašįu-* 
šių valstybių atstovai) 
tarti, jei bus galima, dėl bend
ro veikimo. Konferencijoje da
lyvaus Anglija, Francija, Bel
giją ir Italiją,

Trečiadieny susirinks tautų 
sąjungos trylikos komitetas (be 
Italijos) apsvarstyti Italijos at
sakymą į tautų sąjungos pa
siūlymą taikytis su Ethiępija 
ir baigti karą Afrikoj.

Ketvrtadieny, tikimąsi, Fran
ci jos senatas ratifikuos Ru’si- 
jos-Francijs sąjungą, kurią at
stovų butas jau pirmiau rati
fikavo, kas privedė prie Vo
kietijos atmetimo Locarno su
tarties ir okupavimo pareinio.

Penktadieny gi įvyks tautų 
sąjungos tarybos susirinkimas 
apsvarstyti Franci jos ir Belgi
jos skundus ir nuspręsti, ar Vo
kietija sulaužė Locarno sutar
tį. Į šį posėdį liko pakviesta 
ir Vokietija, bet atsakymo dar 
nedavė. Posėdyje bus svarsto
mas ir pritaikymas. Vokietijai 
ekonominių ir finansinių sank
cijų už jos laužymą sutarčių.

IBS

Francija yra labai nepatenkinta Anglijos 
politika, bet viena, be Anglijos, veikti 

prieš Vokietiją vistiek nedrysta

Be Anglijos pritarimo viena 
Francija, kad ir su talkinin
kais, nedrysta veikti ir nebe
sitiki sankcijų Vokietijai

Francija užprotestavo tautų są* 
jungai prieš Vokietijos laur

• žymą • Ločarno sutarties ir 
šiandie šaukia Paryžiuje su
tarties signatorų konferęnci-

Hitleris vistiek išeis 
laimėtoju, mano , 

anglai

LONDONAS, kovo 9. —Ang
lija suteiks militarinę pagelbą 
Franci jai ir Belgijai tik tuo at
sitikimu, jei Vokietija pradėtų 
karą ir pultų vieną tų šalių lai
ke svarstymo Vokietijos atme
timo Locarno sutarties ir at- 
ginklavimo Pareinio. Taip pa
reiškė atstovų butui Anglijos 
užsienio reikalų ministeris kąpt.

tai Anglija
nori pasi-

Edėnur dėstant valdžios -pozi
ciją atstovų burtas buvo kimš- 
tinai prisikimšęs žymių svečių 
ir ambasadorių žymiausių ša
lių. Tarp jų buvo ir Jungt. 
Valstijų pasiuntinys Norman H. 
Davis. -

PARYŽIUS, kovo 9. — Su- 
švelninimui/Europos križio, ku
rį iššaukė Vokietijos atmeti 
mas Locarno sutarties ir Vo
kietijos kariuomenės okupavi
mas demilitąrizuoto Pareinio 
šaukiama visa eilė konferenci-

' GENEVA, kovo 9. — Iš au
toritetingų šaltinių patirta, kad 
tautų sąjungos legaliai eksper
tai peržiūrėję Locarno sutartį 
ir Vokietijos pasiaiškinimą, 
priėjo prie išvados, kad Vokieti
ja papildė karo aktą prieš ki. 
tas valstybes ir kad jos turi 
pilną teisę pasiųsti kariuomenę 
į Pareinį, visai nesiklausianl 
tarptautinio' teisino ąr tautų"są
jungos.

Hirota, pagalios, su 
darė Japonijos 

kabinetą
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Anglija nepriduoda didelės svar
bos Pareinio atginklavimui ir 
nemano, kad Vokietija pra
dėtų karą. Svarstys kitus 
Vokietijos pasiūlymus *

LONDONAS, kovo 9. —Dr. 
Hermanu Gortz, Vokietijos ad- 

nuteistas ketu- 
kalėj iman už 

slapto

HOLLYWOOD, Cal.„ kovo 9. 
—Iš tolimo Shanghai per Lon
doną atėjo žinia, kad garsusis 
filmų .komikas Charles Chaplin 
susižiedavo su vyriausia pas- 
klausiame jo veikale “Moderni
niai Laikai’7, aktore Paulette 
Goddard. ’ Tai bus jo trečios, 
o jos pirmos vedybos. Jeidu da
bar plaukioja- laivu! po Pacifi-

Bet samdytojai dar stato “re; 
zervacijas” ir dar tęs dery
bas su meru - La Guardia

vokatas, liko 
riems metams 
darymą braižinių 
jos airporto.

NEW YORK, kovo 8. —• Ko
munistų vadas Robert Mino* 
ir 26 kiti žmonės liko areštuo
ti piketuojant May departa- 
mentinę ^sankrovą Brooklyne. 
Pirmiau pikietuojant tą san
krovą buvo areštuoti' Norman 
Thomas ir daugelis žymių

B^btų—Raseinių plentas bus 
baigtas statyti iki 1938 m. 
pradžios*

TAURAGĖ
Tauragės valse., Lūkšiškių km., 
buvo susitaupęs neihažą šiais 
laikais pinigų .sumą, būtent, 
daugiau kaip 3000 lt. Tuos pi
nigus jis laikė ne banko j e ar 
kitoje saugioje vietoje, bet kai
myno klėtyje įvyniojęs į au 
dėklus

Italija sulaikė brio 
vimąsi šiaurinėj 

Miopijoj

KLĖTIS NESAUGI VIETA 
PINIGAMS

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

Apsiniaukę, gal nepastovus 
ir šįlčiau. Stiprėjąs vėjas. *

Vakar 12 vai. dieną Chiea- 
goję temperatūra buvo 42°.

Saidė teka 
'6:49.

Vokietija užbaigė okupavimą 
• Pareinio ir didelės iškilmės dėl 

Locarno sutarties atmetimo.
Belgija irgi užprotestavo tautų 

sąjungai dėl Vokietijos lau
žymo Locarno sutarties.

Vokietija liko pakviesta daly
vauti penktadieny tautų są- 
jungos tarybos susirinkime, 
kuriame bus svarstomas 
Francijos ir Belgijos skun
das. . -v1, / , • ' \ / •

Anglijos . užsienio reikalų mi
nisteris Eden paskelbę, kad 

, Anglija rems Franciją ir Bel
giją tik ištikus karui.

Italai yni nusistatę, kąd sankci
jos Italijai turi būti atšauk
tos, pirm Italija galės remti 
talkininkais prieš Vokietiją.

ŠAKIAI.— šiomis dienomis 
Voniškių k. gyventojas Naujo
kaitis Juozas metrine malkų 
pliauska sunkiai sumušė Mel 
ninku k. gyventoją Skadą Jur 
gį, kuris nuvežtas į Kauno mies
to ligoninę po kelių dienų, ne 
atgavęs sąmonės ir mirė. Įvy
kio1 dieną Jy Skadas su Mocke- 
liunu, Endriukaičiu ir dar vie
nu kaimynu grįždami iš šakių 
užsuko ūžkąsti ir išgerti. Jiems 
besivaišinant pas Skadą atvy
ko ir J. Naujokaitis, kuris tuoj 
kambaryje su Skaditf jau susi 
kivirčijo.' Išėjęs į kiemą J. 
Naujokaitis pagriebęs metrinę 
malkų pliauską 
per galvą, nuo ko. Skadas ir 
mirė. Prieš keletą metų tas 
pas Naujokaitis nušovė savo 
žmoną ir sėdėjo sunkiųjų dar 
bų kalėjime. Dėl įvykio vedama 
kvota. -

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI"

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
> 1080 Kilocyden (5000 Watts PaRgoš).

šią stoti ant gavo radio galite surasti tarp W. J. J; D. ir W. C. F. Ly stočių

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

CEDAR FALLS, la., kovo 9. 
Nuo širdies ligos pasimirė 
Charles F. IJearst, per 13 metų

Atvyksta Pasaulio 
Liet. S-gos sekreto
rius Dr. Leimonas

PEORIA, III., kovo 9. — 
Smuklininkas Comenici Fornelli 
išėjo iš už baro, įsakė paduoti 
visiems kostumeriams gerti ir 
visiems geriant už jo sveikatą, 
jis “prisidėjo revolverį prie 
smilkinio ir vietoj nusišovė.
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KAUNAS.— Susisiekimo mi
nisterijoje sudaryta komisija 
vakar paskelbė Babtų—Raseinių 
plentui statyti konkurso išva
dą. Už žemiausiaį » pasiūlytą 
lainį statutį plentas rnuo Bab 
tų iki Airogalos, 26 *km., teko 
broliams Ilgoskiams už 1,650,- 
000 litų, nuo Airiogalos iki Ra
seinių, .taip pat 26 km., teko 
rangovui Gurvičiid už 1,680,000 
litų. Jei ministerių kabinetas 
konkurso rezultatus patvirtins, 
tai susisiekimo ministerija su
rašys su sakytais rangovais su
tartis ir bus pradėta plento sta
tyba. Darbą rangovai turi 
baigti iki 1937 m. gruodžio 1 
d. Pagal konkurso sąlygas 
rangovai pasiima plentą pasta 
tyti ketveriems metams kredi
tan. Už pastatytą plentą bus 
pradėta mokėti 1937 m. kovo 
mėn. Baigta mokėti 1940 m. 
kovo mėn. Pradėjus statyti 
plentą, gaus darbo apie 2,000 
darbininkų.

KAUNAS, kovo 7 d. (DULR 
telegrama) 
išvyko į Jungt. Amer. Valšt. 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos Se
kretorius daktaras I^eimonas. 
Jis kartu atsiveža Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos jau paruo
štą statutą, kuris bus patiek
tas Sąjungos nariams gyv. 
Jungt. Amer. Valst. svarsty
mui. Kartu jis atsiveža kolek
ciją Lietuvos liaudies dirbinių 
ir suruoš lįetuvių kolonijose 
parodas. Jis mano aplankyti 
visas lietuvių organizacijas, o 
taip pat tartis dėl sudarymo 
pasaulinio lietuvių muzejaus.

Vieną dieną apžiūrė
jęs savo lobį neberado nei au
deklų, nei pinigų. Buvo įtartas 
jo paties žentas, bet kol kas į 
tarimas dar nepasitvirtino. Ap- 
vogt, matyt, ruoštasi iš anks
to, nes pirma nunuodytas kai
myno, pas kurį bu’vo lobis, šuo, buvęs Iowa Farm Bureau Fe 
o paskui tik apvogta. deration prezidentas.

Pliauska žmogų 
užmušė

. LONDONAS, kovo 8.> —Uit 
lęris, ląųžy^ąmas su
tartį ii/ okupuodamas demili 
tarizuotą Pareinį, išeis laimėto

Gandai apie jų susižiedavi- 
mą, o gal ir slaptas vedybas ėjo. 

arini- per pastaruosius keturius^me-

Franęija betgi griežtai atsi
sako svarstyti bet kokius Vo
kietijos taikos pasiūlymus kol 
Vokietija laužo sutartis ir lai
ko savo kariiiomenę Pareiny.

Pelei Vokietijos pavojaus žy
miai stiprinama Franci jos ka
riuomenė visu Vokietijos pa
sieniu, o rytdienai (antradieny) 
Paryžiuje yra. šaukiama Locar
no sutarties signatorų—Angli
jęs, Francijos, Belgijos ir Ita
lijos—konferencija.

ASMARA, Eritrea, kovo 9. 
-^Laukdtoataėtųiiąąjųngostat- 
sakymo į Italijos sutikimą tai
kintis su Ethiopiją, Italijos ar
mija sulaikė briovimąsi šiau
rinėj Ethiopijoje. Neveikia net 
ir ithlų lėktuvai.

Ethiopai pasmerkė mirčiai 
generolą

NEW YORK, kovo 9. — 
Streikuojantys triobėsių aptar
nautojai be jokių sąlygų pri
ėmė mero La Guardia planą su
taikymui streiko’ ir išrišimui 
visų ginčų arbitracijos keliu.

TeČiaus samdytojai prie t) 
plano pridėjo savo “rezervaci
jas” ir priėmė jį tik kaipo pa
matą tolimesnės deryboms ;su 
meru. %
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Kaip tautų sąjunga v • •
žiuri

Bet tai ir vis
gi :tr nebandys 

ginklu išstumti „Vokietijos ka
riuomenę iš pačios Vokietijos 
žemių. /Tokia7 yra anglų nuo
monė. ,

Bet pati Anglija yra atsidū
rus! dideliame keblume. Ji už
ėmė griežtą poziciją prieš Ita- 
liją ir panaudojo prieš ją sank
cijas ir griežtai stojo už kolek- 
tyvį veikimą prieš puoliką.

Betg£ dabar, kada sutartį 
laužo daug* galingesnis žmogus, 
negu Mussolini, 
traukiasi’ atbūta 
tenkinti tik nieko nereiškian
čiu protestu.

Tečiaus Anglija turi ; gudrių 
diplomatų ir jie dabar- bando 
išaiškinti, kad Mussolini puolė 
Ethiopiją ir Anglija buvusi pri
versta veikti, o Hitleris gi tik 
laužo sutartį, tad ir nėra pras
mės griežtam veikimui.

- TOKIO, kovo 9.—Nors ofi- 
cialiai ir nereiškiama nuomo
nės, bet visa Japonija rodo di
delio pritarimo Vokietijos žy
giui, ypač kad ir Japonijai ne
patinka Francjjos-Rusijos są
junga. Berlyno ir Paryžiaus 
žinios užima pirmą vietą laik 
raščiu’ose ir dagi Japonijos ka
bineto. krizis liko’ nustumtas į 
antripvieta.'

PARYŽIUS, kovo 9. —Fran
ci jos valdžios vadai pareiškė, 
kad karas su Vokietija tikslu 
išvaryti iš Pareinio Hitlerio ka
riuomenę yra negalimas ir kad 
Anglijos pritarimas •Hitlerio 
taikos siūlymams patsoja kelią 
Francijos yėikaląvimams “tei* 
singutmo”.

Francija mano, kad jos nusi
statymas yra pilnai teisingas, 
bet ji vistiek tiki į kolektyvį 
saugumą—į bendrą visų, talki
ninkų veikimą.

Anglijos* užsienio reikalų mi- 
nisterio Eden kalba gi atstovų 
bute iššaukė Francijoje didelį 
apsivylimą.
I Vadai sako, z kad Francija at
sidėjo ant ištikimumo jos tal
kininkų ir nors mažoji ęntente, 
taipjau ir naujas Francijos 
draugas—Rusija, eina su Fran
cija ir tai sudaro beveik visą 
“^geležinį grandinį” apie Vokie
tiją, bet * vistiek Francija ne
gali daryti griežto žingsnio, 
“jei mus apleido Anglija”.

Edeno kalba atstovų bute pa
rodė, kad negalima bus Vokie
tijai pritaikinti ir ekonomines 
sankcijas.

Italijos gi ambasadorius už
tikrino Franciją, kad ItaMft at
liks savo, pareigą. sulig Locar
no sutarties, jei tautų sąjunga 
sušvelnins sankcijas Italijai už 
jos karą Ethiopijoj. *

Pranešimai iš Varšavos sako, 
kad ir Lenkija užtikrino Fran
cijos ambasadorių, jog ir ji iš
tikimai pildys savo obligaci
jas sulig Francijos-Lenkijos su
tarties. .

; TOKIO, kovo 9. — Ministe- 
rinis krizis Japoni j oje užsibai
gė, Koki Hirotąš buvusiam už
sienio reikalų miriisteriui,. pio 
kelių dienų pastangų, pagalios, 
sudarius naują kabinetą. Dau
giausia vargo buvo su armija 
ir laivynu. Ypač militaristai 
nenorėjo pasitikėti jo kabinetu.

Senasis kabinetas, premiero 
Okada turėjo pasitraukti po 
militaristų sukilimo, laike ku
rio liko nužudyti keli ministe- 
riai.

R0XBURY, Mass 
kuri buvo sunkiai sužeista laike siuvėjų streiko. Tūkstančiai 
Mass. siuvėjų streikuoja, reikalaudami geresnio atlyginimo ir 
trumpesnių Valandų.

Karo ir sankcijų, 
išrodo, nebusi

Bet vistiek Anglija apsvars
tys Hitlerio savo kalboj išdės
tytus pasiūlymus dėl naujų su
tarčių išlaikymui taikos Euro
poje, nes Anglija nenori pra
leisti mažiausios progos su
švelninimui taip labai įtemptos 
padėties Europoje.

' * • I

Eden kalbėjo 25 minutes. Iš
klausęs jo kalbos, atstovų bu
tas tuoj aus pradėjo svarstyti 
$1,500,000,000 Anglijos apsi 
ginklavimo programą.

Visą klausimą turi svarstyti, 
tautų sąjunga ir kol nesusi
rinks taryba ateinantį penkta
dienį, jokio nuosprendžio dary
ti negalima, sakė Eden.

Tečiaus Eden nepriduoda di
delės svarbos Pareinio atgink
lavimui ir jis nemano, kad tuo 
savo žingsniu Vokietija ruoštų 
si prie karo.

Eden priminė, kad tik per
eitą penktadienį jis pasiūlė Vo
kietijos ambaasdoriu'i svarstyti 
oro sutartį, tečiaus Vokietijos 
sulaužymas Locarno sutarties 
labai sumažino pasitikėjimą į su-* 
sitarimus su tokia valdžia, ku
ri susitarimus taip'lengvai lau-
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CH1CZIGO5

ADVOKATAI

Konkursantas

Kon. P. Galskis įraše

Veda

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

'■•-■•v

.Ofisas ir Akini;

148
143

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TelįVictųry 2343

ŠIANDIEN CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS

Antanas
Chicagos

52 DIENOS IKI KON 
KURSO UŽBAIGAI

Albina 
yra ga- 
w Gerai, 

jauną' 
Draugi-

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

T omasko, 
budo 
iraŠe

Antradienis, kovo 10, 1936

- į Užtepsite 
PIEN'TIK 
ina škaus- 
1 milijonai 
ifaętus. Jos 
Igomeriduo-

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2'iki 4 ir nuo 7 iki t 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

, 3343 South Haisted St, 
TeL Boulevard 1401

antrasis “Vilnies“ re- 
darbi- 
žymus

Kon. V. B. Ambrose (Lietuvių Draugijos narys, o 
dabar ir jo* sumani žmona įsi- 
rašč Draugijori. Kreditas pri
klausą Senam Petrui už p^ios 
Šimkienės įrašymą Draugijom

LIETUVIAI
Gydytojui 4r Dentistai

Chicagos Lietuvių Draugijos Kortkursantų stovis įrašytais nau
jais nariais, taipgi numatoma kvota kiekvienam koitkursan- 
tui kiek dar turėtų prašyti narių iki balandžio 30 d., 1936 m. 
Kiek kurią savaitę kortkursairtas -įrašys narių, tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus konkursantai /pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.

P-nia Kazimiera Naul, “N- 
nų“ apielinkės gyventoją, tos 
pačios apylinkes gyventoja 
kaip ir pats konkursantas.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YAIMs 1741—1742 
J. F. Et'Dl'IKIS

IF-red Abekas.
’Fred Abekas, 3116 So. Hal 

sted S t 
daktorius, kalbėtojas, 
nirikiškų organizacijų 
darbuotojas, įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijom

6332 South 
sūnūs 'Onos ir 
jaunuolis dar

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

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

B. J. Žolynas gavo du ti 
kietus j Iničijacijos ii 
Dovanų Laimėjimo Va 
karą; jrašč du narius 

Draugijon

prašalinami ka 
Musterole n^ra 
mestis. Ji nrač 
mus. Jas vartt 
žmonių per 25 
turi stipruma, ji 
jamos gydyto# 
vaistininkų. •,.■$!

KALBĖS “NAUJIENŲ” 
DAKTORIUS DR. P 

GRIGAITIS

Kon. Senas Petras „ 
įrašė: ■

P-lė Eleanora Juška, 6241 
So. State St., jaunutė duktė’ 
pp. Juškų. į^4ė Eleanora dar 
ėbelanko mokyklą,, yra >gabi 

ir sumani, męrgąitė.
P-nia EiUįan Shimkus, 2904 

^yndale Št. P-nas 
Šimkus yra senas

taverną čia
P-lė Julia 

lanko

Kon. Agnės Grakaus 
kienč įraše:

Speęialė atyda atkreipiama i 
, Kreivos akys ąti- 

andos nuo 10 iki 8 v.

J. F.EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phonės Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield

Telephone: Boulevard 2800 ’ .

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
-Res. 6515 So. Rockvell St.
Telephono: Renublic 9723

Tel. Officė Wentworth 6330 
Ret Uyde Park 3895 

Dr. Sušauna Slakis 
Motėm ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Haisted St 

Valandos 1—4 .po .pietų. 7—-8 jv. vak. 
išskyrus seredomia ir -subatomia.

b. Biezis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201,West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredčmis' ir ’ nettel. pagal sutarti 
Rez. .6631 So. California Avenue 

Telefonas Rapublic 7868

Kon. Loius Antanavi 
čius įrašė: .

AiuDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kemvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryto < 
nuo 6 iki 8 .valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191 

Dr.AA.Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
, chronišku' iligu.. ’ ■

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

liomis ir šventadieniais 1O-—12 
dienu.

JOHNB.BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir*
Ratnyčios 6 iki 9.

Telefonas Ganai 1175. 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Renublic 9600.

Frank Bulaw .............. ‘4
P, Martirtkaitis (Senas Petras) 
Kazys Steponavičius......
Vincent B. Ambrose .... 
Petras Galskis *...........
Petronėlė šliužas .........
Benediktas Vaitekūnas 
Agnės Grakauskiene......
Frank Klikna ...............
Antanas Mikšys ......... ....
Antanas L. Skirmontas 
Alex Ambrazevičia ...... 
Magdalena Ratkevičienė 
LoUis Antanavičius .....
Zigmas S. Mičkeviče ... 
Ona Mittskus ...............
Walter Neffas ..... .......
Petras Rozgus ..... ,........
Kastas čepulevičius ......
Marė Memėšienė ........
Antanas Visbaras ........
K. G. Urnežis ................
Jonas Sinkus ............... .
Oria-Vilionė .... ...i.... •
Petras čeniotis ......... .1 
Antanas Lungevičius ... 
Petras Rasalis .............
Juozas A. Jankus ........
Stasys Rimkus .............
Antanas Marcinkevičius 
Jonas žurkauskas .......
Joseph P. Gercius ........
Uršulė Shirmulis ..........
Draugijos veikėjai įrašė
Arthur Motvidas ............... 10..... ;............. kvota užbaigta
Iš viso jau įrašyta naujų narių 1129. Dar turėtų ‘rašyti 720

TUddęp jin Velveeta’s < 
Chęddar .Chve&e.flųvor... _ „ , 
•protective elementą of manyfoods- 

;lt’0wpnderfulfor children. Servo 
Kraft Vęlveeta—in 8ąndwiche§, m 
cdoked dishes... often!

Amerikos, Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Mofitvid, M. D.
West Town State-Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefonas ĮBrnnswick 0597

Koh. J. A. Sinkus 
■įraše:

jP-nia Elizaįbetą Murma, 
^ri^geportictė, . pavyzdingai 
gyvenantį moteris, turi grąžų' 
namą, augina sūnų .ir duktė-, 
rį, .abu ‘lanko ąukštesnę mo
kyklą. -Pati p-uįa Marmienė 
yra pavyzdinga namų šeimy- 
ninkė, malonaus budo mote?

. Kori. B. Vaitekūnas 
įrašė:

Edivin lapku 
iKarlow A Ve., 
Miko Zupkų, 
tcbelanko mokyklą, yra suma
nus vyrukas; gerai kad jis 
Draugijon įsirašė. ,

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’iš
. Dentistas

4645 So. Ashland Av<
arti j47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Kon. Mare Keittešienė 
įrašė: '

Svphie Elizabeth Staliga 
iP^lė Sophie Elizabeth Stali- 

ga, 4701 W. Roosevelt -Rd., yra 
duktė pinų Staligų, kurie lai
ko gražiai įrengtą taverną. 
P-lė Staligiutė lanko univer
sitetą, yra nepaprastai inteli
gentiška jaunuolė, gražiai var-

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street < Phone Canal 6174

Konkursantams ir visiems 
Draugijos nariams laikas su
krusti įrašyme naujų narių. 
Iki konkurso pabaigos liko 
tiktai 52 dienos laiko. Ener
giškai dirbant dar' yra galima 
daug nuveikti, p-ertat tegul šis 
laikas būna mošų visų stro
paus darbo laikas, kad įrašius, 
k uodą ilgiausia narių Chicagos 
Lietuvių Draugijon.

Laukiam iš jūsų visų ^drau
giško, nuoširdaus pasidarba
vimo savo organizacijos bu- 
davojime. Draugai ir draugės 
į darbą, taip kad musų kiekJ 
vieno darbui iki balandžio 80 
dienos butų padėtas reikšmin-

DR. VAITUSH, OPT.
, .LIETUVIS ', .

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, . kuris 

esti priežastimi galvos .skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-* 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. r ‘ * *
mokyklos vaikus, 
taisomos. Vai; __ __
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų Skys atitaiso

mos be akinių. .Kaiuos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 ’’

S. M. SKUB Ą S
718 Wešt 18tK 'Street Phone Monroe 8877

ii ; B j;• •
1646 West 46th Street Phonejs Boulevard .5208-8418

gas taškas. Gegužės - 3 dieną, 
Ashland Boulevard Audito
rium turėsime progos visi ben 
drai pasididžiuoti savo nu
veiktu darbu.

Kon. Frank Bulaw 
įraše:

P-nia 
apsukri, 
moteris 
p-nia P. Šliužiene.

Joseph Pilsudskį, geras .vy 
ras, brightonpačkietis, iš ama 
to ^mašinistas, dabar Draugi 
jos narys. ’

toj a ilietuvių kalbą, ipavyzdin-’ 
gai Išauklėta mergina. • ' •

Antanas Jiisas, 2122 W. 24th; 
S t. Maža kas iš Chicagos lie
tuvių ‘darbuotojų nepažįsta p. 
Antano čJuso. Daug metų vei
kęs Keistučio Klube, buvęs se.-i 
krCtorius, dirbęs kitose įvai-' 
riose organizacijose, aktyvus 
ir dabar musų gyvenime. Nors' 
šiuo laiku p. ’Jusas ir' nėra 
tiek veiklus,, kiek kad buvo 
seriiau,.(bet vien todėl, kad 
jam gyveninio ir darbo sąly
gos pąšimainė, neturi tiek 
daug atliekamo įlaiko pašvęs-; 
ti visuomeniniam ^darbui. Są
lygoms pasimainius jis vėl 
bus aktyviųjų eilėse. Gerai,- 
kad p. J ūsas įsirašė - Chicagos 
Lietuvių Draugijoj,—kaip tik 
rpums tokių narių reikia kuo- 
•daugiausia. .j

Bruno Joseph' j au-
nuolis bridgeportietis, suma
nus vyrukas. Gerai, kad p. 
Bulaw jį įrašė Draugijon.

. P-.le Julia Chesus, 1346 So. 
5O.th Avė., Cicero, III., tai duk
tė ,pp. Domauskų, kiirįe laiko 
gražiai įrengtą 
pažymėtu adresu

augštesirę^md'T<yk?į
7243 

So. daremont Ąvc. Šumąni, 
gražaus elgesio moteris. Ją 
Draugijon įrašė p. Bulaw.

Susirinkimas įvyks Masonic 
Temple svetainėje, 157 North 
Leavitt St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Apkalbėjus organza- 
cijos reikalus, eis programas 
—kalbės “Naujienų’’ redakto
rius Dr. P. Grigaitis. Narįams 
verta skaitlingai atsilankyti— 
aptarsite savo organizacijos 
reikalus, išgirsti įdomią kalbą 
einamais gyveninio reikalais 
D r. P. Grigaičio.

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Hatetėcl St8; ‘ Č 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-0
Nedaliomis šatrai •utarii. 1 '

This delicious chėese food is 

D1GESTIBLE AS MUK 
1TSELF!

Tol. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 .iki 4, nuo 1 
iki 8:3b v. NedfiL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas -ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO.ILL.

įrašė:
Sigmund S, Chernesky> 

bridgeportietis,* jaunas Čiagi- 
mis vyras, iš amato compbsi- 
tor. Draugijon įraše kon. V: 
B. Ambrose.

Kazimieras ,Zalunski^, brig- 
htonparkietis, geras vyras ir 
dar singeflis. Įrašė Draugijon 
p-nia Grakauškienė.

>P*nia Kazimiera Spętyla, 
northsidietė/ p. Joseph Spety- 
los žmona. P-nas Spetyla jau 
senas Draugijos narys, o da
bar ir jo žmona Kazimiera 
Draugijon įsirašė. P-nia Spe- 
tylienė yra gera namų šeimi- 
•ninkė, sumani moteris.

Laf.' 0727

LACHAWICZ ir SUW.
2814 West 23rį Plaęe Phones CanAl 5927

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S 
Room, 787 ...

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tel.: — Hyde Pafk 8895

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas nėr 85 
metus kaipo ,-patyres gydytojas .chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai'ligas, 
vyru, .moterų ir vaikų pagal mau- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. '

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park >6755 ar -Central 7464

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Dr. Charles Bėgai 
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
;2-ręs /lubos 

jCHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 yaL -ryto, nuo 2 iki .4 
yal. po pietų ir nuo 7. Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

K P. GUGIS
* ADVOKATAS

Miesto ofisas—7127 N. Deafborn St.
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Haisted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 131,0.
Ketvirtadieniais» ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Dirbtuvi

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS 

ylas visuose teismuose 
ridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas <
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. ’Dearbom 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

LAIDOTUVIŲ sDIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
.IR TĖVAS

> REPublic 8340

I......................  ■

Dar turėtų įrašyti 
Kvota:

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NĄKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

* Telefoną* Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH .ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diona, 2 iki 8 po- piietų

7 iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2408

Kon. Petronėlė Šliužie 
, ne įraš 

Veronika 
gero, linksmo 
Ją Draugijon

■ • ---------------- ...........................................——1 >iv">    .................. -—   

'• A. PETKUS :
1410 .South 49th Cou^t Cicero Phone Cicero 2109

George Hendrick, 18-tos apy
linkės gyventojas,* “nice” vy
ras, dar nežinotas.

Kazimieras Dobravalskis, 
taipgi 18-4os apylinkės gy
ventojas, kon. Galskis įrašė 
Draugijon. Geras, rimtas vy
ras. ' ■

P-nia Antanina Druktainie- 
ne, “Naujienų“ apylinkės gy
ventoja, ją Draugijon įrašė 
kon. P. Galskis.

Klemensas Macis, 2856 So. 
Emerald Avė.. Puikus vyras, 
geras bridgeportietis^ jį Drau
gijon -įrašė musų geras narys. 
B. J. Žolynas. - J

'Stanislauas Slavinskas, 2846 
Sų. Emetald Aye., kitas įra
šytas naujas /narys p. B. J. 
Žolyno. fP-nas Stanislovas Sla
vinskas yra pp. Macių gimi
naitis, geras žmogus, malo
naus budo vyras.
Justui Karveliui tikietas 
į Inicijacijos ir Laimė
jimų vakarų už įrašytų 

narį.
Albina Karvelis, 6062 Lafa- 

yette Avė., duktė p-nų Karve
lių, įsirašė Chicagos Lietuvių 
Draugijon. Jaunuolė 
dar /tebeina mokyklą, 
bi, sumani jaunuolė, 
kad tėvas pasirūpino 
sąvo dukrelę įrašyti 
jon.

....... . ____ -.J... ____ ....

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
. Telefoną^ Virginia 0036 

Ofis^ valandos ntio 2—4 ir nuo ‘ 
6—? yAl^ak. ^ędėli.oi pagaLjsutarti

n Kiti Setuvidi Daktarai. 1

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

2408 W. 63rd St. 
Ros.

6000 .So. Campbell Avė.

Mrs. Anelia K. Jarus?
■ Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
namuo 

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
deetrie trea.t-

3 " 1 t- ment ’r magne-
' blankets ir tt.

Moterims ir iner- 
ginoms patari- 

~ mai dovanai.

s. P. MAŽEIKA
3319 LituanicA Avenue - , , Phone Yards ,1138

'' A. MASALSKIS .• ~
8307 Lituanicd Avenue Phone Boulevard 4139

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: P. MILLER, finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
k: KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas

' ‘__________ V. MANKUS, sekretorius -_________ - P. .MILASAUSKAS, trustisas.______________ <
DR. M.ONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. iP. VĄRKALĄ, Draugijos Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje—panedBliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va-, 
karo, :ned€ldieniais <nuo .9 iki 1 vai. po piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintys įstoti Chicagos Lietuvių 
Draugijon, malonėkite atvykti į Draugijos ofisą čia pažymėtu 'laiku. Draugijos ^konkursas baigsis balandžio 30 
d. Gegužės 3 d., tuoj konkursui pasibaigus, įvyks garsusis INICIACIJOS IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS. 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS .OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED STREET Telefonas CANAL 0U7

< S. C. LA1CHAVICZ
42-44 East 108111 St. Tel. Pūliniai) 1270 arba Canal 2515

j. LIULEVIČIUS ,
4092 Archer Avenne iPbone Lafayette 3572

DON’T
NEGLKT

i• ' 1 - ir 11 ' - V- ■ J Į' " • i ■ ‘>. ■ :



Lietuvių Muzikos 
plėtote per pasr 
kutiniuosius ke- 

leris metus
Paskutinieji keleri metai bu

vo lietuvių muzikos gyvenime 
ypač vaisingi. Daugel iki šiol 
merdėjusių muzikos sričių pa
rodė naujos plėtotės, pakik) 
taipgi ir platesnės publikos su
sidomėjimas.

Per pirmuosius 10-12 nepri
klausomybės' metų Lietuvos 
muzikos gyvenimas susitelkė 
kiek vienpusiškai Kauno opero< 
je. Įsikūrusi 1920 m. ji taip 
greitai pakilo, kad musų, be 
muzikos tradicijų išaugusi pu
blika greit įgavo grynai ‘ope
riško” nusistatymo. Kauno ope
ra pasidarė lyg. tautinė meno 
šventovė; sąvokos “muzikos 
kultūra” ir “gera opera” mu
sų visuomenės pasąmonėje su
simaišė. Tai turėjo neigiamos 
įtakos į plėtotę kitų muzikos 
sričių, kurios hemažiau svar
bios jaunos tautos kirituriniam 
gyvenimui. Ypač atsiliko cho
rai; jie nepasiekė bendros grei
tos krašto plėtotės; atslūgo ir 
publikos susiinteresavimas cho
rine muzika. Susidėmėjimas 
simfonine ir kamerine muzika 
irgi per pirmą dešimtmetį rodo 
greičiau krintančios, negu ky
lančios tendencijos. Simfoniški 
koncertai įvykdavo tik pripuo
lamai; vietinių jėgų organizuo
ti kameriniai ir solistiniai kon
certai sutraukdavo vis mažiau 
publikos. Užtad opera dažna? 
būdavo išpardubta; turint ome
nyje, kad Kaunas turi tik kiek 
per 100,000 gyventojų — tai 
rodo beveik rekordinio visuo
menės susidėmėjimo.

Per paskutinius metus yra 
pavykę ištraukti kai kurias ki
tas muzikos sritis iš merdė
jimo. Visų pirma, Valstybės 
Teatras ėmė ruošti reguliariai 
simfonijos koncertus; ėmė di
dėti ir publikos susidomėjimas 
jais. Didelių nuopelnų čia turi 
Stasys ŠIMKUS, pašventęs 
daug energijos simfoninės mu
zikos kėlimui dar , Klaipėdos 
Konservątorijos laikais, o da
bar tęsiąs tą patį darbą Kau
ne. Simfoninių koncertų ren
gimas Valstybės Teatre buvo 
kurį laiką Filharmonijos drau 
gijos rankose. Jos pirmininku 
buvo žinomas veikėjas Marty
nas Yčas; draugi j on susibū
rė rimčiausios • musų muzikų 
jėgos, kaip Konservatorijos di
rektorius J uožas GRU ODIS, 
Stasys ŠIMKUS,-žinomas kom
pozitorius . ir publicistas Kazys 
BANAITIS ir kiti, šiame se
zone koncertų rengimą perėmė 
Valstybės Teatras.

Labai džiuginančitf reiškiniu 
buvo dieniniai simfonijos kon
certai, kurie buvo rengiami per: 
nykščiame sezone su dideliu 
pasisekimu sekmadieniais Kino 
“Metropolitain” salėje. Orkes
tras, pavadintas “V. Kudirkos” 
vardu, susidėjo iš nedidelio 
Kauno radiofono orkestro, su
stiprinto muzikais bedarbiais, 
šis gražus darbas, organizuo
tas muzikų būrelio su K. BA
NAIČIU priešaky, deja, nega
lėjo pastoviai išsilaikyti dėl fi
nansinių sunkumų. Tačiau šie 
V. Kudirkos koncertai yra tu
rėję didelės įtakos simfoninės 
muzikos išpropagandaVimui, 
ypač jaunuomenės tarpe.

Stambią plėtotę parodė per 
paskutinįjį laikotarpį ir cho
rai. Pirmas pavykęs bandymas

--------  —   —•
INCOMETAX 

BLANKAS
galite išpildyti
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ruošdamasis Tsb. .
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kad 
dar

prieiti prie prancūzų kariuo- 
mępėtf. Tokiu bildu, rusai 
Kaune gaudavo tik labai 
skurdžias, viena kitai priešta
raujančias žinias apie Napale- 
ono kariuomenę.

pastatyti mėgėjų jėgomis Mo 
zarto , “Reųuiem”, įvykdytas 
Centralio šaulių choro, N. Mar- 
tinohiui vadovaujant, davė gra
žų akstiną. Prasidėjo chorų 
tarpe , sveikintina konkurenci
ja. Studentų ateitininkų cho
ras, A. Makačino vedamas, pa 
statė. Dųbois “Septyni Kristaus 
žodžiai” įr Verdi “Requiem”. 
šaūlių choras netrukite davė 
Handelio “Mesijų0. ‘ Gražius 
dvasiškus oratorijų pastaty
mus kasmet duoda ir J. Dam
brausko vedamos įgulos bažny
čios choras. Neatsiliko ir kiti 
chorai, įeidami savo meniškų 
lygį ir išmokdami sunkesnius 
mūsiškių ir.: užsienio kompozi
torių, veikjalųs. Universiteto 
chorąs, K. Kavecko, dabartinio 
Kauno Bazilikos vargonininko, 
vedamas,. pernai sėkmingai 
koncertavo Rygoje.; šįmet pro
jektuojama jo kelionė į Rygą 
ir J Estiją; Tartų ir Taliną.

Labai .svarbus veiksnys lie
tuvių, muzikos kultūrai yra val
stybinis gaidų leidyklos įkuri- 
mas. Ji įsteigta, kaipo bendros 
Knygų J Leidimo Komisijos sky
rius. Kasmet numatoma išlei
sti po keletą musų kompozito- 
rių kurinių. Iki šiol išleista St. 
Šimkaus, K. Banaičio ir VI. Ja- 
kubenb choro ir solo dainos.

Taip pat yra labai sveikin
tina, kad prieš keletą metų 
Švietimo Ministerija įsigijo mo
derninį • fonografą,y kuriuo už
rašomos liaudies dainos. Dabar 
šf visa aparatūra priskirta prie 
Valstybinio archyvo; liaudies 
meliodijos renkamos muzikališ- 
kpję Stasio Šimkaus priežiūro
je. ? .

Grynai kūrybinėje srityje 
paskutinieji keleri metai buvo 
kiek ramesni; tačiau iš čia gi
mė . nemažiau naujų kurinių. 
1932-33 m. sezone gero pasi 
sekimo. susilaukė Lietuvoje gi
musio irčia gyvenančio ruso 
J.’ KamayičiauS) opera “Graži
ną” '■ (Ą. Mickevičiaus poemą 
sekknt)x kur buvo panaudota 
daug lietuviškų motyvų, šiame 
sezone. jąū baigiama ruošti dri- 
ginalė jąimo lietuvio kompozi
toriaus. Antano Račiūno opera 
“Dievui, ir. vergai”.. Taip pat 
nė.trukus Kaunas išgirs ir Kar- 
navičiatis . aųtrąją operą “Rad
vila .Perkūnas”, kurios turinys 
paimtas, iš švedų karų laikų 
(pAgąl Balio Sruogos dramą).

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’sBitter Vynas 
Gali Pąliuosuoti Jus

> *

“Turtu padėkoti ui Triner’s Bitter 
Vypa. ftuvtrft metų laiko turėjau bė- 
4ca n omai imu — ką tik valgiau 
Kami darydavo* viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau Jūsų skelbimų, 
nusipirkau butelį ir nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, katp atidėjimas bausmės pas-

Dabar, viduriai vei
kta kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. '®u pagarba, : Wallaee A. 
Combo.” • • •

' Jpi 'Jtls kenčiate nuo nemalimo, 
prasta apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo; nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Trtnerts Bitter Vynų; imkite re- 
^UrUd^^pllmi Šaukštų priei valgj.

TRINER’S ELIXIR 
. O F BITTER WINE

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinise 

> Mutual Trijų 
Žvaigždžių 
Kentucky . 
Bourbon 

ir 
, Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN
KANTER

Nhal LiquorCo.
- 4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

* f * ■ : • ■ > *

Pernykščiame sezone kriti
kos gan palankiai buvo sutik
ta A. Račiūno I simfonija; jo
je konstatuota aiškus, lyrinis, 
kūrybiškas gabumas; kol kas, 
tiesa, dar jaučiamas techniško 
darbo paviršutiniškumas. DaPg 
labiau subrendusios jo nesenai 
pirmą -sykį girdėtos solo dai
nos, pilnos melancholiškos, ly
rinės nuotaikos ir meliodijos 
dovanos. ’

Visą pluoštą naujų, įdomių 
vokalių kurinių parodė Stasys 
Šimkus (išleista šv. M-jos). 
Juose matome vis aiškesnes 
naujoviškas tendencijas. Aki
vaizdoje vis kylančio musų 
chorų lygio čia jau ^nebebijo
mą painesnių balsų vedimų ar 
drąsesnių harmonijų:,Savo kom
pozicijų vakarą ruošia netru
kus K. Banaitis, šisai talentin
gas, savo stilium artimesnis 
impresijonizm.ui, ryškiai lietu
viškas kompozitoriui dabar ruo
šiasi parodyti publikai visą 
pluoštą dar negirdėtų naujų 
kurinių. Įdomumo sukėlė ir 
naujas kūrybinis gabumaš ope
ros koncertmeisteris, fleitistas 
J. Pakalnis; jo padiriguoti “Le
genda” rodo, kad it dar nesu- 
brendusj, bet aiškų kūrybinį 
gabumą. Dabar J. Pakalnis iš
vyksta į užsienį studijuoti, ga
vęs šv. Ministerijos stipendi-

Butų gal nereikalinga pri 
minti, kad lietuvių kompozito
riai stipriai orientuojasi savo 
liaudies meno link ir dažnai 
ieško įkvėpimo liaudies melio- 
dijų pasaulyje. Kiek ' ypatingą 
padėtį Šiuo atveju užima pia
nistas ir kompozitorius Vytau
tas Bacevičius. Kaip kūrėjas, 
jis atstovauja tarptautinio po
būdžio atonalį ekspresionizmą. 
Kaip pianistas, jis irgi ypatin
gai linkęs į moderninį meną; 
dažnai koncertavo įvairiuose 
užsienio centruose, ypač Pabal
tijy. ‘

- ' Paskutiniais laikais lietuvių 
muzikų sferose, vis* kyla susi-

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
RADIO

S19.50
Su short wave.

Duodam gerą nuolaidą 
už seną radio.

ROOSEVELT 
FURNITUREI

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760 . 3, .

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIPYTU VA

LITAIS ,, 
Persiuntimas nebrangus,

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

domėjimas kaimyninių Pabal
tijo valstybių muzikos menu. 
Yra džiaugiamasi bendradar 
biavimu, bet yra taipogi noro, 

savitarpis pažinimas bųtų 
daug ' labiau Išplėstas. J 

VI. Jakubėnas.

NAPOLEONAS 
KAUNE

Garsiojo Prancūzijos impej' 
ratoriauš Napaleono karo žy
gių. istorijoje ne; paskutinė' vie* 
ta tenka ir laikinajai Lietuvoš 
sostinei Kaunui. Mat, Kau
nas matė 1812 metais žygiuo
jančią Napaleono armiją į Ęų? 
siją, matė tų tolimų žygių da
lyvius —* prancūzų karius.

Kaip Kaunas atrodė 1812 
metais?

šiandienis Kaunas žymiai 
skiriasi nuo to, koks, buvo 1812 
metais. Dabar Kaunas yra 
laikinoji Lietuvos sostinė, o 
tada buvo1 Vilniaus guberhijos 
apskrities miestukas pačiame 
pasienyje, nes dabartinė Su
valkija anais metais priklau
sė Varšuvos hercogijai. patį 
Kauno miestą sudarė dabarti
nis senamiestis. Jame 1$12 
metais buvo 294 namai, 8 vie
nuolynai su bažnyčiomis, 1 
evangelikų bažnyčia ir apie 
3000 gyventojų visame mies
te. Dabartiniame Kauno prie
miestyje — Vilijampolėje bu
vo 225 namai ir apie 800 gy
ventojų, kurių daugumą su
darė žydai. Iš Kauno į Vili
jampolę per Nerį buvo me
dinis tiltas. Dabartinio Kąu- 
no priemiesčio, Šančių, tada 
dar visai* nebuvo. Jų vietoje 
buvo Šančių falvarkas ir keli 
kaimai (Naujakiemis, Raibo* 
kai ir kit.) Priemiestis Alek
sotas buvo Varšuvos hercogi- 
jos valdžioje^

Nors savo ^didumu Kaimas 
tais laikais btiVo nežymus mie
stas, bet dėl; savo padėties

NUO
”20 iki 50 

nuolaidos už jūsų se
ną radio. Be naujo ra- 
dio negalima gerai 
gauti programą. Da
bar laikas išmainyti 
jūsų seną radio ant 
naujo:

RAMONO, 
PHILCO, 
RCA VICTOR, 
GENERAL Electric 
ir STROMBERG 
CĄRLSON.

Oftft RADIJŲ TU- cuu ri būti Iš
parduota DABAR . f

Jos. F. Sudrik
INCORPORATĘD 

3417 So. Halsted St.
TeL- Boulevard 4705 •

BUDRIK i

FURNITURE MART 1
3347-49 S. Halsted St, ......... . • ' —— ■ ■    V ' 
WCFL Lietuvių programai, j 
Nepraleiskite Nedėliomis 
nuo;5 iki 6 vai. vakare.

0 ■ . ,J
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(dviejų upių santakoje) vedė 
jląČią prekybą, su Prūsais. Iš 
iauno Nemunu į prusus' buvo 
jlukdųmąs miškas, grudai, Ik 
lai, oda ir kitos prekės, o iš 
?rtisų buvo gaunama manii- 
aktura ir galanterija. Su 

Varšuvos hercogija' prekyba 
Jlivo vedama sauskėliais, va
dinamuoju Karaliaučiaus trak
tu, (dabąr Kaimas r Marįam- 
jolc - Vilkaviškis - Virbalis 
įlerttas)Kaune buvo muilb 
nė. i Miestas buvo valdomas 
magistrato, o vykdomoji val
džia priklausė policmeisteriui, 
airis turėję vieną ■ privatinį 
anstolį, 4: dešimtininkus ir 7 
pasienio sargybos vyrus. Lai- 
iraščių tais laikais dar nebu
vo, bet kauniečiai, turėdami 
prekybinių santykių sii užsie
niu, iš ten gaudavo įvairių ži
nių. Jau pačięje 1812 metų 
pradžioje Kaune ėjo gandai 
apie busimą karą. Kauno 
apylinkėse buvo .sutraukta 
daugiau kariuomenės atsirado 
kazokų būriai. Abejose Ne
muno pusėse jąutėši ruošima

Kiekvienas užsitraukimas 
mažiau rūgštus

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS
Copyright, 1936, The American Tobacco Compsny

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
Visokie žmonės pasirenka Luckies, kiek
vienas savais sumetimais. Bet kiekvienas 
sūtiiika, jog Luckies yra Lengvas Užsi- 
rukymas iš turiningo, brandaųs-kūno 
tabako. Tai • yra gana stebėtinas faktas, 
.kad;lapai to paties tabako augalo gali 
kur kas daugiau skirtis nuo vienas kito, 

' negu lapai iš visai skirtingų rūšių augalų.

Cheminis išnagrinėjimas rodo, jog viršu
tiniai lapai turi perviršių šarmų, kurie 
linkę duoti šiurkštų, šarmišką skonį. 
Apatiniai lapai yra linkę rūgštumui dū
muose. Tai tik viduriniai lapai gamtoj 
prisiartina prie skoningiausios rūgšties— 
šarmų lygsvaros. Lucky Strike Ciga- 
retuose yra naudojami vidurinieji lapai.

z l
^ Nesąnai padaryti cheminiai 
Į .bandymai parodo*, jog kiti 

: g populiaru* cigaretę išdirbi- 
Į n’4L hri į rūgštume perviršių 

g 53% iki 100% daugiau
I negu Lučky Strike.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir TyrinSjimo Grupių

"IT’S TOASTED"
■ • • ...... „ : " • ' „ ■ . . " . ■ - -

Jūsų gerklės apsauga - prieš knitėįimus
— prieš kosulį

sis karui. Rusijos karo mini- 
sterio paliepimti buvo, suvar
žyta prekyba, ypač javais, su 
užsieniu. šis įsakymas Kau
nui padarė gana daug nuo
stolių.

Napaleonas 
karui, savo užsienių reikalų 
ministeriui Maro įsakė suor- 
ganiubti žvalgybą. Rusų pir
mosios armijos vadas Barklai- 
de-Tolli taip pat ėmėsi orga
nizuoti savo žvalgybą kovai su 
prancūzų šnipais. Nors rusai 
ir ėmėsi visų galimų priemo
nių užkirsti kelią Napaleono 
šnipams, bet Napaleonas gerai 
žinojo rusų kariuomenės su
dėtį ir susitvarkymą. Gi ru
sai labai mažai žinojo apie 
prancūzų kariuomenę. Antro
jo rusų korpuso vadas Bagu- 
tovas tąda rašė vyriausiam 
kariuomenės vadui, kad Kau
ne labai sunku varyti žvalgy
bą dėl didelių atsargumų, ku
rių imtasi Varšuvos Niercogi- 
stėje, nes rusų šnipams labai 
sunku i prasiskverbti per Ne
muną, o dar sunkiau arčiau

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

Kryžių 
pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson U Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

■ Parduodamos Visose Vaistynese

SKAUSMAS 
DINGO 
KAIP

Luckies yra mažiau rūgštūs

ROgitumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
, Lucky Strike Cigaretais *>
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SUTARTIS TAI — “POPIERGALIAI”

Nuo vasario, 1914 metų, kai Vokietija sutrempė ne- 
itraliteto sutartį, įsiverždama į Belgiją, tarptautinių 
sutarčių laužymas vis labiau ir labiau įeina i madą. 
Tarpe didesniųjų valstybių jau nebėra beveik nė vienos, 
kuri nebūtų atlikusi šito nusidėjimo.

Sovietų Rusija sulaužė savo sutartį su Gruzija, įsi- 
lauždama į jos teritoriją ir ją okupuodama. Lenkija su
laužė Suvalkų sutartį, užgrobdama Vilnių. Jajponija su
laužė savo prižadus Tautų Sąjungai ir Pacifiko sutartį 
su Amerika ir kitomis valstybėmis, užpuldama Kiniją.

Vokietija sulaužė kiekvieną Versalės sutarties pa
ragrafą ir Locarno sutartį. Italai sulaužė savo prižadus 
Tautų Sąjungai, užpuldami Etiopiją. Anglija, Francija 
ir kitoą Santarvės valstybės sulaužė Versalės sutartį 
atsisakydamos nusiginkluoti po to, kai buvo nuginklyo 
ta Vokietija. - Ug

Tai tik politiškos sutartys. O kur dar visokie finą&v 
siniai valstybių pasižadėjimai — kąro skolų mokėjimo 
reikale ir kitokiuose dalykuose!

Vokietijos kanclerio Ęęthmann’o žodžiai, tartį 1914 
m. rugpiučio menesį reichstage, pasiteisinant dėl įąįyer- 
žimo j Belgiją, kad “sutartis tai — popiergalis”, prigijo 
visame pasaulyje. Teisėtumas tarptautiniuose sapty? 
kiuofee tapo paniekintas. Jo vietą' užėmė klasta ir jėga 
— kaip tarpe laukinių žmonių.

Tai svarbiausia priežastis, dėlko pasaulyje šiandie 
yra tiek daug suirutės, dėlko jisai smunka ekonomiškai 
ir visą laiką gyvena, bijodamas, kad jį gali ištikti nau
ja baisi katastrofa. Kol tarpe tautų nebus atsteigti tie 
paprasti teisės ir dorovės įstatymai, kuriais žmones va
dovaujasi (arba bent privalo vadovautis!) santykiuose 
su kits kitu, tol nebus nei pastovios taikos, pei pastovios 
gerovės.

bus demokratines respublikos 
įsteigimas,

Jeįgu Leninas šitokią mintį 
skelbė per kokius 25 metus, 
Hai argi jisai nebuvo skaitęs 
to Markso laiško, kuriame eiya 
kalba apię “proletariato dikta
tūrą”? O jeigu skaitė, tai ko? 
dpi jisai didesnę pusę Savo ąu- 
brepdųsio amžiaus aiškinu to 
laiško prasmę vienąip, q paskui 
staiga prądejp aiškinti visai kb

Kiekvienas protaująs žmogus, 
žinodamas šitokį faktą, imtų 
abejotį/ ar Lenino aiškinimais 
galima tikėti, Ir ką jįsąi tokia
me atsitikime darytų? Nu-gi 
pasistengtų pats susipažinti jsų 
Markso laiško turiniu ir sąrąs* 
ti tiesą.

Marksas pasisakė už demo
kratinę respubliką •

Jeigu Bimba butų pasielgęs, 
kaip protaujantys' žmones to? 
kiųpsę atsitikimuose elgias^, tąi 
jisąi butų nusistebėjęs. Nes ta? 
me Markso laiške (rašytame 
1875 m.) jisai butų radęs ne 
demokratijos atmetimą, bet jos 
užgynimą. Tame sąyp laiške 
Marksas, kritikuodamas Gothos 
suvažiavimui paruoštą partijos 
programo projektą, sako, kad 
demokratinė respubliką 
valstybės forma? kurioje 
būt galutinai pabaigta 
kova”.

Vadinasi, Marksas

bus ta 
“turės 
klasių

jie pasidavę anarchizmo įtakai, 
padarydami centralmę valdžią 
perdaug silpna. O betgi Engel
sas savo įžangoje prie tos 
Marlcso brošiūros sako, kad 
Paryžiaus Komuną tai — “pro
letariato dikjtatuya”.

Jau buvo keletas metų, kai 
Marksas buvo miręs, kuomet 
Engelsui teko išreikšti savo 
nuomonę apie kitą Vokietijos 
socialdemokrątų partijos pro- 
gramo projektą:, paruoštą Er
furto suvažiavimui 1891 m. II- 
gąme strąipsnyje, kuriame ji
sai tą projektą kritikavo (ir 
todėl projektas buvo atmestas’ 
ir jo vietoje buvo priimtas K. 
Kauitskio sumanymas), Engei? 
sas iŠSireiškė^aip':

“JeiSĮU kas nors yra tvirtą? 
nustatytą (“feststeht”), tai 
— kad musų partija ir dar
bininkų klasė gali pasiekti 

' viešpatavimą tik demokrati - 
pės respublikos formoje, ši 
dagi yra speciąliška proleįta- 
riato diktatūros fornua.”

J

Ąr galimą Aiškiau pasakyti, 
negu kąd čia pasakyta, jpgęi 
“prolptąriatp djktąturąi” neręi? 
kia jokios kitos formos, kaip 
demokratinė respublika? (Be 
tp, čia matome, kad Engelsas 
vadina socialdemokratų partiją 
‘‘musų7 partija’’, nors Abekas

' ' ; Antradienis, ’ kovo' 10, 19S6

kunigą sęminarijęs, 1920 m. 
sužlugdęs visą kąriuomęnės pul
ką, {Smetonos pakeltas genero
lų ir paskirtas ministerių.

Šiandien Tautos Nepriklau
somybės paskelbimo eina — 

i Vąsąrįo 16? j i. Tauta įžengė j 
10 nepriklausomo gyvenimo 
mėtys. Tęgy šie metai bus 
mums įšsįląisyininio metai. Te= 
gų nuo. šios dienos visi pado?

bandę “Vilnyje“ įrodyti, kad Į 
socialdemokratų vardas mark? 
sistams netinkąs!)

O tuo tarpu Bimba blofuoją, 
buk Marksas ir Ęngelsas demo
kratinę respubliką atmetę, kai? 
po “buržuazinę” valstybės for?i 
mę! Girdi, Leninas išdėstė tik? I 
rą “marksizmo mokslą’’ apie 
valstybę, paniekindamas “bur- 
žuązinę demokratiją“ — bęt 
Bimba nepaaiškina, kydcl gi 
pats Leninas per pustrečios de
šimties metų §tojo už. demokra
tinę respubliką ir atmetė ją 
tiktai tada, kada valdžia pąte? 
ko į jo rankas?

Jeigu Rimbą nespekylĮyotų 
sąvo pąsekėjų ąežiąojimu, įai 
jisai turptų atkreipti jų dėme
sį į- tai, kad Leninas pats savo 
nysįstatymo nesilaikė: arba ji? 
sąi ąpgaudinėjo Rusijos darbi? 
mykus tada, kada jisai, pasi? 
remdamas Marksu, kovoję nž 
demokratinę respubliką, arba 
tądą. kada Jisąi, pąsiremdainas I ^m^iuBopos 
tąo pačiu Mąrįsu, demokratinę neišskiriant ir Lietuvos, __
ręsnuMika atm-Plš, Nes Marih fcns užakrinimui nepuolimo 
sas savo mokslo jau negalėjo 
keisti, kai Lenipąsi ėmė skelbti 
savo nąųjų tepriją:. jisai jau 
buvo miręs. Engelsas irgi buvo 
miręs- Taigi Lenino pasikeiti? 
mą iš demokrato į demokrati
jos priešą 'aiškinti “markrizmu” 
yra iš viso hymbygas! t

rus lietuviai parodys tiek susi* 
pratime ir pasiaukojimo kovo
je už; tautos teises, kiek jo ro
dė 1918-19 metų savanoriai. 
Lietuvis išsilaisvinęs iš caro 
vergijos,
pagaliau turi nusikratyti ir 
Smetonos jungo.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi.

Tautos Vienybės Komitetas.

kaizerio okupacijos,
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Ąr Nuoširdus Hitlerio T ai 
kos Siūlymas Lietuvai?

Kaip griaustinis giedriame 
danguje, perbėgo pasaulio po
litinį mechanizmą žiniai jog 
Hitleris nutarė sulaužyti Lo? 
carno sutarties nuostatus ir 
siųsti į demilitarizuotą Rheino 
Kraštą kariuomenės kadrus, 
tuopu pačiu/laiku siūlydamas 

i Valstijoms, 
, tai?

Lietuvi, Pabusk
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Apžvalga
PRUSEIKINIAI PRAKIŠO

“N. G.“ SUVAŽIAVIME

šeštadienį, kovo 7 d., “Nau
josios Gadynes” šėrininkų su
važiavime, Prųseikos-Kupdžio- 
Paukštienės frakcija pralaimė
jo, nes didelė dauguma šėrinin
kų užgyrė direkcijos nusistaty
mą. PrųseikĮnįąį reikalauja, kad 
.jiems būtų atmokėta pinigai 
už jų šęrus. Ąnoį “Lajsvės’^ 
tokių šėrininkų suvažiavime 
buvo 55/ir jie išmaršavo lau
kan, kai pamatė, kad jie nega
li laimėti.

Tą vakarą prieš suvažiavimą 
bimbiniai ir ppuseikiniai bend
romis jėgomis buvo surengę 
prakalbas Brooklyne ir karstai 
agitavo už “vienybę”. Be to, 
“Laisvė” atspausdino atsišauki
mus Pruseikai ir jie buvo iš
siuntinėti į visas kolonijas, kur 
tik Pruseika ir Kuodis buvo 
sugriebę kokį adresą.

TUŠČIAS BIMBOS BLOFAS

Komunistų centro biuro lyde
ris Antanas Bimba imasi mo
kinti “Naujienų” redaktorių, 
kaip reikią suprasti “marksiz
mą”, bet gaila, kad pats “mo? 
kytojas” labai mažai tenusima
no apie dalyką, kurio žinovu 
jisai dedasi. 

Lenino 
kad K.

laiške

brošiūros Bimba
Marksas viename

(kritikuodamas
žino, 
savo
Eisenach’o frakcijos programo 
projektu) parašė, jpgei “peps 
einamam laikotarpy” iš kapita
listinės tvarkos į komunistinę 
—“valstybė gali būti ne kas

kita, tik revoliucinę proletariato 
diktatūra”. Taigi jisai tvirtina, 
kad Marksas atmetė “buržua? 
zinę” demokratiją ir pasisakė 
už kokią tai visai skirtingą vai? 
džios formą.

Bet tai yra tuščias blofas. 
kuriuo centrabiurių vadas gali 
dumti akis tik ignorantąms.

Pirmiausia, kyla klausimas, 
ar tame Markso laiške, iŠ kup
rio Leninas paėmė ištraukę 
apie “proletariato diktaturę”, 
Marksas aiškiną, kas yra ta 
“proletariato diktatūra” ? Nę, 
neaiškina.

Ąr Marksas tame laiške sa
ko, kad darbininkų vąldžips 
(“proletariato diktatūros”) for
ma- turės būt kitokia, negu de
mokratinės valdžios? Ne, ne? 
sako.

Tąi kuo remdamasis Bipiba 
gali tvirtinti, kad Marksas de
mokratinę valdžios formą at? 
metė? Matyt, tiktai tuo, kad 
taip parašė Lenipas. Bet iš kur 
Bimba žino, kad Leninas neiš
kreipė Markso laiško prasmės?

Jeigu Bimba turėtų tięk ži
nojimo, kiek jisai turi “drąsos” 
kitus mokinti, tąi jisąi atsimin
tų ve ką: daugiau, kaip pęr 20 
metų Leninas buvo Rusijos so
cialdemokratų partijos narys ip 
kartu su kitais tos partijos na
riais agitavo ir kovojo už d^‘ 
mokratinę respubliką -r- su sei
mu, renkamu visuotinu balsavi
mu, sų spaudos, žodžio ir or
ganizacijų laisve ir t. t. Iki ru
dens 1917 metų Leninas pie? 
kuomet nesąkė, kad dąrbinip- 
kai, įgiję valdžią, turi atmesti 
demokratinę respubliką ir įs
teigti kokią tai kitokią valdžios 
formą. Priešingai, jiąąi visųp- 
met sakydavo ir rašydavo, kad 
pirmas darbininkų .uždavinys, 
laimėjųą pergalę revoliucijoje,

jokios 
Skirtingos valstybės formos 
“projetąriąto diktatųrąi” nere- 
comęndąvo, bet, priešingai, sa
kė, kad iki pat socializmo tvar
kos,. iki. neišnyks visuomenės 
cląąės, fgTeą būti dem°kratinė 
respublika O kuomet jau bus 
išnykę visuomenėje klasių skir- 
umąi ir socializmo tvarka bus 
nlnai įvykintą, ** taj valstybė 
(Markso nuomone) pasidarys 
nereikalinga ir vienas jos orga
nas pof kito ims •■mirxti”.

Mes čia negvildensime to 
dausimo? ar Markso įspėjimas 
(kurį jisai priėmė nuo Engel
so) apie valstybės “mirimą” po 
socializmo tvarkos įvykinimo; 
yrą teisingas, nes tai paliečia 
gana tolima afeitį, kurią šian
die dar sunku pramatyti. Ta
čiau dąbar eina kalba ne apie 
tąi, kas hus, kai socializmas 
bus įvykinta^ bot apie tai, ko
kį* įeliu eiti prie jb įVykinimo. 
q šitame klausime Marksas iš
sireiškė >isąi aiškiai, būtent: 
kad valstybės forįna? kurioje 
kapitalizmo- sistemai bus pada
ryta gąlas, pus demokratinė 
respublika.

Taigi demokratinė respubli
ka, o ne kas kita, bus valsty
bės formą “pereinamai laik°’ 
tarpy”!

Kodėl Marksas vadino dar
bininkų valdžia demokratinėje 
respublikoje “proletariato dik
tatūra”, jisai nenurodė, todėl 
apie tai galima tiktai daryti 
Spėjimus. Tikrinusias spėjimas, 
tur būt, bus tas, kad Marksas 
manė,, jogei tą valdžia turės 
būt tyiFta įr griežta, nes kapi
talistai visomis jėgomis prie
šinsis perėmimui jų pramonių 
į visuomenės raukąs. Tačiau 
valdžios tvirtumas ir; griežtu
mas nebūtinai reiškia,
turi savo priešams kapoti 
,vas (kaipl Hitleris); arba 
šaudyti (kaip Stalinas) ir
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1936 m. Vasario 16 d.

Visiems Lietuviams
- (Vąsąrio 16 d. Lietuvoje bu? 

yo paskleisti mimeogrąfuotį la? 
pęjiąi, kuriuos išleido “Taultos 
ViepybėS Kontf^ta^”’ Jn turi
nys bus įdomus ir amerikie
čiams, todėl čią viepę kopiją 
siunčiu,-r-Jųsų korespondentas).

kad ji 
gal- 
juos 
kad 

j f turi panaikinti piliečių lais
vę* ir teises. Terorą ir despotiz- 
mą Marksas smerkė aštriau
siais žodžiais, Tvirta valdžia, 
jo .supratimu, yra ta valdžia, 
kpri tyri didelės daugumos 
žmonių priorimą-

. ‘ 't

Engelso nuomonė
t Dąr ^i|kįąp, negu Marksas, 
yrą išreiškęs aukštus išdės ly
tą nuomonę apie “ptoletariato 
dikitąturą”, jo draugas ir ben
dradarbis Fr. Engelsas. “Nau
jienose’’ jąu buvo ne! kartą mi
nėta, kad Marksas aprašė Pa
ryžiaus Komunas (1871 m.) 
tvarką, kurioje buvo įvykinta 
pilniausią dęmPkjątija —. net 
taip toli’ ejnanti 'demokratija, 
kad kai kurie jos kritikai pri
kaišiojo Komunos vadams, kad

Jau dešimti metai tautos su? 
yerenumo teises pasisavinęs, 
tąutos, vadu pasiyadinęs, Sme? 
tona, aplink save suteigęs gud? 
rią parazitų ir 'politinių spe- 
kuleutų gaują, <-vąldo Lietuvą.; 
J6 valdžią l^ikne nį tąwtoa Pa- 
pamą ir prįtąrimu, o karo lau« 
ko teismai^ sąin.dytais šnipais, 
kalėjimais įr šaudymais nekal
tų ūkininku- Q niekur 
neišeitų joks nepąĮankus Sme? 
tonps režimui balsas — tam iš? 
leido spaudos dekretą, pagal 
kurį laikraščiai1 ne tįk begali 
rašyti tęišybėe, bet priyerstij 
dėtį per Eltą duodamus melą? 
gingga. valdžios Pagyrimus? ku-, 
riuos dedapt laikraštin redak-, 
pijai uždrausta žymėti iš kur 
jie gąųtĮ, kad laikraščio skai
tytojai manytų juos esant pa
čios redakcijos ir jiems tikėtų. 
Net cąro satrapai tokių prie
monių režimui palaikyti nesi- 
griebdavo. /

Organizuota visuomene yra- 
didžiausias Smetonos režimo* 
baubas, kuriam pašalinti išleis
tas drąugijų dekretas, kuris; 
savo žiaurumu pralenkia visus 
buv. rusų caro priespaudos iš
galvojimus. O kad tautą galu
tinai butų dezorijentupta ir 
dezorganizuota, kad ji savo pa
siryžimo valandoj neturėtų' ir 
nežinotų aplink ką spiestis — 
tani uždarytos partijos, sąjun
gos ir ūkininkų organizacijos, 
tam iŠ buvusių prezidentų, mi- 
pisterių pirmininkų ir ministe- 
Hų, kurie pačiais sunkiaisiais^ 
Lietuvai laikais stovėjo vals
tybės priekyje,.komendantu nu
tarimais atimtos politinei tei
sės.

Pąmiptos tąptoe teisės, pž- 
Jąiąyąs žpdis, laiįįya, 

sipguda, užgniaužtos orgppįeą- 
Gijos, persekiojami visuomenės 
Veikėjai, šaudomi Ukįpįpkąi,' 
kalėjimai prikišti nekaltų rėži-; 
mo aųkU: Įr dėl ko?.. Tik dėl; 
to, kad Lįętųyą paversta Sme
tonos dvaru, kuriame tauta 
turi eiti, kumečio ir baudžiau- 
ąinkp pąnęigąs. Tik dėl to,; kad 
Smetona tautos rinkto seimo 
pekontrpliupjamas galėtų šei
mininkauti sti savo kliką. Bet 
ųr dėlto geriausi tautos sūnus

sutartis.
VersąlėiS sutarties 42 ir 43 

paragrafai; kuriais remiantis 
buvo vėliau pasirašytas Lo- 
corno paktas, draudžia Vo* 
kiętijąi kariškai stiprinti Rhei
no Kraštą ir laikyti tenai ka
riuomenę.

ĄlŠku>. tąsai Hitlerio nutari
mas negalėjo patikti^ Prancū
zijai, kuri tame žygy numato 
Visišką Versąlės sutarties pa
neigimą. Iš įvairių Europos 
krantų sostinių pasipylė pro? 
testai. Grupuojama prancūziš
kos orijentacijos bjoko politi
kai ir jau girdima, kad Vo
kietijai, kaip ir Italijai, bus 
taikomos ekonominės sankci
jos, o gal net ir ginkluota 
prieš Vokietiją intervencija. 
Tie gandai ir protestai sudaro 
ijiuzijcs, kad pydien Europo
je karas yra neišvengiamas,

Beį giliau paanalizavus šį 
žygį ir Europos pokarinę poli
tiką, atrodę, kad šis, kaip ir 
kiti Vokietijos žygiai? bent tuo 
tarpu, nesudaro karo pavo
jaus, Nacionalistinė. Vokietija 
[jau seniaupąlaįpsniui siekia 
sąyo užbrėžtos politinės lįni? 
jps: susilyginti kariškai Įr 
ekonomiškai su kitais dide
liais Europos kraštais ir rea
lizuoti dar Bismarko laikais 
nustatytą teutonišką hegemo? 
niję. Juk visai dar neseniai 
Vokietija paskelbė priverstiną 
karinę prievolę. Ir tada Pran- 

I cuzija reiškė savo nepasitenr

■E"""1 1 •
savo kaulais nuklojo Sibiro ty
rūs ? < Ar dėlto jie buvo žudo
mi caro kalėjimuose? Ąr dėltp 
kovota su bolševikais, bermond 
tininkais ir lepkais? Ar tam 
St. Seimąs paskelbė Lietuvą 
nepriklausomą, kad saujelę at
sakomybės netekusių uzurpato
rių ją vėl'pražudytų ? Ar to' 
norėjo atgimstanti Lietuva, 
kad vietoj Nikalojaųs ir jo sa
trapų, vietoj kaizerio okupaci
jos jungo, i dabar ją kamuotų 
Smetona su- vįsa>įsutve nežinia 
l|ąda, kaip ir iš kur Lietuvos 
žemelėje išdygusių žulikų.

Kąs gi, pagaliau, yra Smetp-i 
na? — 191$ m. pačiu sunkiuo
ju momentu Smetona pabėga 
Užsienin ir ten iždo pinigais lė- 
bąuja, k»l čia geriąusi tautos 
Sūnus savp krauju laisvę atpir
ko. Neturėdamas pasitikėjimo 
tąptbje ir dėl* «to negalėdamas 
Iškilti demokratiniu budu, pa-1 kjninię protestuose. Paskelbė 
siyinko tautos pgyprgfimo būdą, iaiVyųQ slątymo prog^mą, gi 
Kiek kartų prisiekę ■ tiek jurų valdove Anglija, princir 
kąrtų priesaiką laužė. Kiek Upiniai pripažinusi’ Vokietijai 
kąrtų davę žodi - ;/ “ ,./r, „ 1//
jp< nesilaikė. Išrinktąą 1926 m* lino sudaryti su Vokietija laivy-

mams. galimas daiktas, kad 
Tautų {Sąjungos posėdy bus 
paskirta tam tikros komisijos 
ir subkomisijos, kuriom šis 
reikalas bus perduotas. Ko
misijos reikalą svarstys, jį vil
kins, q tuo tarpu bus apsi
prasta su susidariusia padėti
mi ir fąktinas sutarties per
žengimas greičiausia taps juri
diniu faktu.

Be to, reikia turėti omeny, 
kad Hitleris nemano pulti, 
bent tuo tarpu, Prancūzijos, o 
jei Ęrancųzija nebus užpulta, 
tai sunku bus įvykdinti Pran
cūzijai mobilizaciją ir siųsti 
prieš vokiečius tuos kareivius, 
kurie dar gerai atmena buvu
sio karo baisenybes. Todėl, 
išeinant iš tų samprotavimų 
atrodo, kad greito karo sąvo
ką reikia atmesti.

Įdomesnė mums yra Hitle
rio antroji kalbos dalis, ku
rioje jis viešai pareiškia noro 
sudaryti su visais kaimynais 
25 metų, nepuolimo sutartis. 
Hitleris savo kalboje pripa
žino faktinę Lenkijai teisę 
priėjimo prie juros (tasai pa
reiškimas iššaukė didelio pa
sitenkinimo Lenkijos spau
doj). Jis taip pat pripažino 
faktinę Lietuvos Nepriklauso
mybės teisę, siūlydamas Lie- 

pat ne- 
rezervu, 

Klaipėdos 
nuostatų.

- tiek kartų ginklavimo?* leįąę, pąsįskubi- 
' 1 - ■ - — - r

ppęzidentu prisiekė konstituci- lino statymo normų sutartį.
jai ir tą priesaiką sulaužė. 1927 Todėl’ kaip šio, taip ir kitų 
m. paleisdamas seimą pažadėjo Vokietijos žygių/ prieštąram 
kiįą šaukti ir nešaukė. Vėliau j ančių Versalės sutarties nuo- 
pažadėjo tautai referendumą, štatams, realizavimo kaltinin- 
bet jo nedarė, tautą apgavo, ku yra dalipai ir taip vadina? 
Kada kariuomenes vadovybė, moji' “ent'ente cordiale“, kuri 
matydamą kur veda Lietuvą pokariniais laikais, nors įr 
Smetonos režimas, kreipės į jį, sudarė visą eilę gražiai skani? 
kad grąžintų tautai jos suvere- bąnčių sutarčių, paremtų ant 
‘numo teises, kad* šauktų seimą taikos ir teisętumo idealų 
jr sudarytų tautos pritarimą Pr*nc*Plh nekurto tos “enten- 
jturinčią vyriausybę, tai Smeto- re cor(hale nariai patys lau- 
ną viską savo garbe pažadėjo, ir laužo riuotus tarptauti- 
bęt vos itie ginklą padėjo, tai “JMa pa^ządejimust Japonijos 
JUOS suėmė ir nuteisė susam h^mątmgas vedimasis į Ki? 
dyti. Tai garbėtroška, kariam ItallJos “fP11011!!1^ Etl.“ 
•nerupi kas bus su Lietuva, kad ^Qs, Yra ?W hųdymai, 
tik in iš nrpzidentu neišmestu l kad valstybes’ sudariusios tai? ik J P ?d U kps dokumentus, nesiyadova-
i p kas Tūbelis? Vargdienis vo nuoširdžiais taikos ir teisė- 
paliegėĮis ir tik dėlto, kad Sme? tumo įvykdinimo principais, 
jtonos šyogeris ir jam aklai bet tai darė mažai reiškian-

■ tąi ministerią pir? čiąis tarptautinės diplomati-

tuvai sudaryti taip 
puolimo sutartį su 
jei Lietuva laikysis 
Krašto Konvencijos

Tame rezervuotame pareiš-: 
kūne kaip tik pasireiškia Hit
lerio išorinės politikos sieki
mai ir jo nenuoširdumas.

Klaipėdos Kraštas, kuris 
tvarkosi autonominiais nuo
statais ir yra integrale, nedali
nama Lietuvos suvereninės 
valstijos dalis, tapo priskirtas 
Lietuvai einant Versalės 
tarties nuostatais. Hitleris ap 
sįįma palaikyti su Lietuva 
ką su sąlyga, kad jam 
leista kontroliuoti 
dalį, Klaipėdos Kraštą. Kitais 
žodžiais jis peršasi prižiūrėti 
Lietuvos vidaus santvarką ir 
rezervuoja sau teisę nustatyti, 
kada Lietuva “sulaužė’’ kon
vencijos nuostatus.

Taip lygiai išeitų, jei .Lietu
va pasiūlytų Hitleriui sudary
ti nppuoluno sutartį su sąly
ga, kad .Lietuva rezervuoja 
sąu teisę kontroliuoti lietuviš
ką Rytprūsių kulturinį gyve
nimą, kur Hitlerio, vyriausybė 
uždarinėja lietuviškas moky
klas, persekioja savo piliečius 
lietuvių kilmės, naikina be pa
sigailėjimo Lietuvos istorijos 
požymius. Klausimas, ar tok
sai iš Lietuvos pusės taikos 
pasiūlymas patiktų Hitleriui? 
Greičiausia, kad pe, nes jis 
lame įžiūrėtų ne tįk prasižen-

(Tęsipys 5-am pusi.)

SU-

tai
kus 

Lietuvos

klusnus tąi ministeris pir? čiais tarptautinės diplomati- 
įmininkas, o kad nesugeba ir jos mandagumo dėsniais. Tai 
iždo nuo vagių apsaugoti —- tai dar aiškiau matyti iš Italų-- 
paskirtas ir finansų mmisteriu, Etijopų konflikto: kuomet 
f ’ " . Anglija, išeidama iš teoreti-

Kąs gi Alingas? Gimę^ nes Tautų Sęjungos pakto in- 
;be tėypį gyvęna svetima pavar- terpretacijos, stengėsi pavar
dę ir puikiai verčiasi politine toti prieš Italiją ekonomines 
spekuliacija^ Buvo ąociąldemo- sankcijas Prancūzija * (gal ęgo- 
kr^tas, buvo santarietis, pą? iltiniais sumetimais) sankci- 
Žąpgietis, ūkininkų sęjungos jų pritajkinimę vilkino ir tik 
lyderis, dabar ųltratoutimpkąs po įlgų su Angįaįs derybų gą- 
ir išvięp sp Smetona Žudo įię? lų gaįe sutiko jas vartoti. To? 
tuyą ir tai teisingumo vardu, dėl dabar, kada Prancūzija

O kas tas vidaus reikalų mi- reikalauja sankcijų, tai klau? 
pisteris’Čaplikas? ~ Buvęs ap? simas ar Anglija tuojau pri- 
tjekoriaus mainys, pabėgęs iš Į tars Prancūzijos pageidavi-

KULTŪRA
SAUSIS. 1986

' Jau atfifo!
šis naujas ir tik ka is Lietuvos cau- 

tąs SaUsię, 1986 numeris turinin
gas ir įdomus. Jp turinys kaip 
seka:

Didysis yežys Morinos ežere — J. 
Baldauskas.

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

P. Leonas.
Bernaitis iš Laisves Ąlejos K. 

Barauskas Nendre.
S. O. S. — F. Nevoravįčiųs.
Apie dailįninkus ~ P. Cvirka.
Musu dramos teatro 15 metų — 

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

chailovas.
Mados ir visuomenė.

80 puslapiu — Kaina 45 centai 
galima gauti

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.



S. Yur

pirmininku.
propagandą,

Mykolas Kasparaitis

Sis pi

no

Bar

Sužeidė policininką

ŽINOTINA
SUSIRINKIMAI

RYTOJ(Spa
Bridgeport Palaimintos Lietuvos Dr-stė

Politika
PARENGIMAI

Kalbės

$1.00. Vakariene, Šokiai

Zeglerietis 
Chicag’oje

Kūdikiams 
10o visada

John T. Zurio Centrą 
line raštinė atidara

‘head- 
tarpe

Ligoninėje tebeguli 
Aleksas Kvedaras

'Vak
cina

Budriko 
Programas

miera, 
vičius, 
liųniene

Visi jau pa
mušu brangus 
mintyse ir šir-

. Frąnk
4046 So.

Cicero Republikonai 
Kandidatai

IMMIGRANTS PROTECTIVĮ: LĘA- 
GUĘ, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonaą, HAYmarket 
6374, klauskit Misą Helen. Jerry.

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

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tek WABash 
1746.

yra 
iir įsi-

Clerk of
Michael J.

Dr. T. Dundulis1, M.JD. ir kiti; 
Prie to -bus pateikta daug įdo
mių žinių dr /svarbių visuome
niškų pranešimų bei prekybos 
žinių. Nepamirškite paklausy
ti; —Re p. WGES.

Anelė Steponavičienė, dai- 
smuikininkas; Chica- 
, “Naujos .Gadynės’

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO- y w 4% s* » •» •į”"“ — — —v w 'p. — u i i 
.dyba: A. Walškis
Evergreen St., Tel. Belmont 7678
J. Kuprevičius
Lungevičius —

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. 'Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimus. 
Taipgi yra svetaine dėl mitingu, ve
stuvių. pariu ar kitu parengimu. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gavo u r
mą dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoi

JOS.KIAŪDArėiof So.'"ŠltateTSt.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8;00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 -p. p.

CHICAGOS POLICIJĄ, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia laukti POLice 
1313.

.GAISRUI KILUS, reikia kaukti 
’ FIRe 1313.

Pankauskas. 
Kasierius B.

•1 So. Emerald Avė.;
K. Kažanauskas, 
A. Stonis,, 3510 
J. A. Pasynskas, 

Maršalka Ig.
18th St.; 
Zalatoris,

; Org. J.

Rendezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi 
ros rūšies .gėrimai, 
džiai 
o šeštadieniais mužiką, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

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

COMMISSION, 1319 South Michigan 
avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

rei- 
tdalykus

yipe-dirm., 2534 'W.» r--t-- ♦Mllf
40 St.; ’W. ShArka 

fin. -raš,t., 4685 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Gramontas — kas., 
4535 S. Rockwell St.; J. Rastenis 
— kasos globėjas, 4653 S. RoCk-

Sužeidė restauranto 
tarnautoją

. ie, 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuke.

METINĖS ^MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

CHICAGOS CITY HALL—-Rotušė— 
Washington ir Clark gatves, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, ^apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai .RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

SONOTONE mm
Be pertraukos nuo piet iki vidurnokfio 

Paskutinios 3 Dienos
25c iki 2 vaL Kūdikiams

po piet. ‘
“IŠKILMINGA SOVIETŲ SATYRA” 

N. Y. TIMES

LIETUVIŲ KEISTUČIO 'PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1930 metams: 
Frank JakaVičia, pirm,, 2638 W. 
40th St.; James Sholtęman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5832 S. Long Avė.: Walter Sharka, 

•635 S. Wa$htenaw 
ąputė. kontr. rašt.. 
Avė.; Stanley Ba- 

.. .....' ... ,. ;2960 
W. 38th Št.; Mary Warųis, kasie
rius, 8838 Š. Kedzie Avė. 
Kondroška, korespondentas.
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, ' 4157 Archer Avė., ___
Virgjųia <0036; John Žuris, .teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
;W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė. 
Kliubo sUsYiinkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas Pirma- sekmadieni 
12 vai. diena, Hollywood svetainėj, 
24’17 W. 48rd Street. "

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

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

Šiandien, 7-tą valandą 
kare,, iš stoties WG.ES 
ręguliaris ąbtrądienio Peoples 
Fu'milure Cojppany krautu
vės radio programas. Šios die
nus .prograinc dalyvaus žynius

Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 
trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

Visų tautų demokratų cent 
rų raštynės atsidūrė kovo 6 d. 
Morrison viešbutyj,. vidurmies 
tyj, kambarys 302.

Visos organizacijos 
kviečiamos atsilankyti 
gyti ‘įvairių pagarsinimo pla 
katu, špilkučių ir kitus 
kalingus fekliamos 
John T. Zurio garsinimui.

Dėl .tolimesnių .informacijų! 
šaukite teleromi Andover 
2244, locąl 14, ir .prašykite /kaL 
bėti * su John T. Zurio *Gam- 
paingn Manageriu, Ą1 G. 
Kumskis.

Ieva Lukošiūtė, rasi., 
Jcrtm T. Aitris Boosters Club*

SLA 129-tos Kuopos 30 Meltų Jubiliejaus Vakarie-
Geo. M. Chėrnaucko svetainėj, 1900 S. Union avė., 

6:30 v. v. Įžanga $1.00. Vakarienė, šokiai.
KOVO 21—SLA. 226 Kuopos Jubiliejinis Sankietas, 1250 Mil- 

waukee avenue, 7:30 vai. vakare. Bilietai—$1.50.
Kpvo 29 “Naujos Gadynes” choras d šlaito operetę, /‘Vogtas 

.Čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.

žemės ramy

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

QUEENS TAVERN 
Geriausios pušies degtinė, vynąs 
Schlitz alus ir cigarai musų užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stajais dėl moterų ’ir 
jaunimo išsigerti ir svetaine pasi
šokti. Prašome visus kaip buiite 
South sidej atsilankyti i musų už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

.....  . cigarai, užkan- 
penktadieniais veltui žuvis

JTIKOS ^KLIUBO 1936 metų val-
‘ pirm„ 3341

•BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO 1936 metu 
Valdyba: Josęph Savage — pirmi
ninkas, 4456 -S. Talman Avė.; L. 
Klimavičia -r. vice-ųirm., 
46 St.; F. JąkaviČia Jy.

HIGH LIFE 1NN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeiga. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKiEL, Sav. 

3416 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489.

Policijos Sulaikytas Irving 
Cohen, 37 m., žinomas kaipo 
“Two Guh Ike”, kuris repor- 
tavb esąs nežinomo asmens 
peršautas į koją. Ii jį mežino-: 
masis šovęs iš einančio .auto
mobilio.

KOVO 15 — Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo Bunco 
Ęarty Hollywood Inn svetainėje, 2417 West 43rd Street, 
4 vai. po pietų. Įžanga 25c. Gražus prizai, užkandžiai ir 
muzika šokiams.

■KOVO 13.—-Roselando Liet. Laisvamanių Kuopos 'Masinis Mi
tingas J. Stilsono-Butkąus Gelbėjimo reikalu, Darbininkų 
svetainėje, 10413 Michigan avenuė, 7:30 vai. vak. Kalbės 
Dr. Montvidas, J. šarkiunas, T. Kuchinskas. Dainuos 
‘tPirmyn” ir

Kovo 15

CICERO. ( — Praeitą ketvir
tadienį vakare ^parapijos -sve
tainėje susirinko geras skai
čius kaip vyrų taip ;ir moterų 
ir turėjo progą stiSįpažinti sd 
republikpnų kandidatais į f 
■miesto valdžią.' Visi su atyda'dainininkai ir muzįkai, kalbės

Apie 50 įvairių ąrtistų da
lyvavo Budriko iradio valan
doj, sekmadienį nuo 5 iki 6 
vąl. vak. iš stoties WCFL. Ma
lonu buvo gėrėtis rūpestingai 
paruoštu programų ir todėl 
šios radio valandos leidėjai p. 
Juozui 'Budnikui tenka didelis 
kreditas. PiFograme dalyvavo 
rinktinė “Naujos Gadynės’’ 
choro\dalis, Makalai, na ir ži
noma toji garsi Budriko radio 
orkestrą, kuri taip tobulai at
liko, kaip musų tautines, taip 
,ir klasines melodijas.

Neabejoju,'kad programai 
nepaprastai .daug kainuoja, 
kadangi juos transliuoja viena 
pirmaeilių radio stočių; - ta
čiau dėl musų tautiečių gero
vės p. Budrikas paširižęs ir 
toliau jas finansuoti. Negali
ma taip pat praleisti gražių 
-Budriko radio programų, ku
rie *buha kas ketvirtadienį 
ntio 8 iiki 9 vai. vak. iš stoties 
W&FC. —Jonukas.

POPSY’S TAVERN
Musų gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mer
gos ir daržovių, .Plate Lųnch 25c« 
taipgi penktadieniais žuvis veltuį. 
Kviečiame .visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti.

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

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

(Tęsinys iš 44o pusi.) 
girną tarpvalstybinio manda
gumo dėsniams, bet greičiau
sia padarytų išvadą, kad Lie
tuva kėsinasi i Rytprūsius.

Tad ar galima Hitlerio pa
siūlytą taiką vadinti nuošir 
džia? Juk mes dar neužmir- 
šome biaurią 
šmeižtus ir terorą, kurį musų 
vakarų kaimynai vartojo Klai
pėdos Krašto gyventojams de
moralizuoti. Dabar, kada jis 
pasiryžo užkabinti galingesnį 
kaimyną jis siūlo -mums aly
vos šakelę, bet taip pat su 
rezervomis: -bukite musų pa
klusnus tarnai, leiskite mums 
varyti vokietinimo darbą Klai
pėdos Krašte, steigti ir palai
kyti slaptus, nukreiptus prieš 
valstybės suverenitetą ratelius 
ir už tai mes jus pasižadame 
neliesti. O jei Vokietijos vals
tybiniai interesai Jreikalaus, 
tai mes surasime priežastis į- 
rodyti, kad jus nepildote Klai
pėdos Konvencijos nuostatų. 
Todėl, atrodo, kad ir šis Hit
lerio politinis manevras yra 
•itin panašūs -į vilką avies kai
ly pasislėpusį, nes jis nėra pa
remtas tikrojo nuoširdumo 
principais. Stebėtinas ne tik 
Lenkijos užsienio politikos, 
bet ir viešosios nuomonės 
spaudos naiviškas džiaugs
mas. Girdi, Hitleris viešai 
pripažino, kad Lenkija kaipo 
valstybė turi faktines priėji
mo į jurę teises. Bet, ponai 
lenkai! Ar kartais Hitleris, 
pasiekęs savo tikslus vakari
niame fronte, nepakeis savo 
politikos? Jei tarptautinės su
tartys nūdien mažai ką reiš
kia, tai ar -valstybės vyro žo
dis turi didesnės jėgos? Ar 
Vokietija užbaigus ginklavi
mosi programą ir gerokai į- 
gasdinus prancūzus, nepakeis 
politines gaires? Ar nebandys 
Vokietija sujungti Rytprūsius

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Bovvling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
-Lunch Room _

Bruck-Wiesner Rec. Ca.
Incoroorated 

*819 W. 35th Street 
Chicago. III . •

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
41J Valdyba išrinkta 1986 metams 
sekanti: J. Rūta. — '1— 
8267 .S, Halsted St.; P. Kilius —
S. Kuncevičia
S. Union Avė.
fin. \rašt.
Dulevičia
83 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Ąve.;.J. Malinaųskis;

i — kasos globėjas, 4802 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis — ilgonių lankytojas, 
8806 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 

nirmų nenktadieni 7:30 vai., vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 8133 South 
Halsted St.

Restaurant
Stekai, porčepai, ir kitL šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir aigarai

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place. Tel. Ganai 7522

well St,; Ka.thin Giedra — Jcasps 
globėja, 2543 W. 45 St.; F. Bist
ras — maršalka, 4548 S. Fran
cisco Avę.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

naujo mėnesio antrą ketvirtadienį 
K. Grabionto svetainėję, 4535 So.- 
Rockwell St. -

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1930 
metams: Pirm. F. Valaitis. 1828 
Canalnort Avė.; Vice-nirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. V 
5285 So. Ellis Avė. 
Žolinas, 2! 
Kasos glol _ 
5730 Broadway, 
So. Union Avė. 
4300 W./End Avė . 
Tamašauskas, 822 W. 
Dr. kvotėjai Dr. P. 
6600 So. Artesian Avė.. 
Bertulis, 1343 So. Avers Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ - MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BRQLIŲ IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauškis, pirmininkas, 8055 
S. Ratine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St..
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.;
A. Sudintas, iždininkas, -10086 S.- 
State St. Atstovas į Naujienų 
Bendrove ž. Klibienė, 10718 
Prairie Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
11 diena kovo mėn. ,1932 m., 
sulaukės pusės amžiaus, gi
męs -Raseinių ąpskr., Nemakš
čių parapijos, Milvičių kaimas.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Jjįzefą, 2 dukteris Ele
na ir Kristina.

Liūdnai atminčiai ’ musu 
brąpgaus vyro ir tėvelįo bus 
laikomos šv. Mišios, švenčiau
sios Panelės Marijos ■ Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Mar- 
quctte Parke 11 d., kovo mėn. 
1986 m. 7:45 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, (draugus 
ir pažįstamus ‘ atsilankyti i 
pamaldas.

Mes Tave Musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau ne- 
besųgriši, bet mes ankščiau ar 
.vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!
4 Nuliūdę lįęj^ą, ( '

Moteris ir dukterys.

su Vokietijos kamienu panai- 
’kinant nenatūralų koridorių? 
Sekant Hitlerio .politikos gai
res, nesunku tai -matyti.

Suvaldyti Vokietijos “l’en- 
fant terrible” gali tiktai visos! 
Europos valstybės, kurios,: 
nuolatinės .taikos įyykdinimo; 
pamathn padės ne egoistiniais; 
motyvais /paremtus. siekimus, 
bet vadovausis? tėišetumo 
principais.

Paskutinis Hitlęrįo žygis, 
reikia spėti, bus Prancūzijai ir 
ki t onujFv ad o vau j ą^čioins Eu
ropos valstijoms gera pamoka.

Liudas Javonis.

Kalbės Michael
J. Flynn

Pereitą savaitę Marųuette 
Parko 134os Wardos Lietuvių 
Demokratų Radio ęKljubo pro- 
gramo vadai aplaikė daugy
bes ląiškų ;ir atviručių nuo 
radio klausytojų, kurie sveP 
kiną leidėjus už gerai pri
rengtus ir gražiai atliktus pro
gramas.

Šį vakarą, kovo 10 d. vėl 
bus leidžiamas įdomus pro
gramas, kuriame dalyvaus 
žymus radio artistas, p. Lis- 
comb, gabi kalbėtoja iš Cin- 
cinnati ir lietuvių geriausias 
politikos prieteŲs 
Cook County, 
Flynn. Jis kalbės apie lietu
vių kandidatą į teišėjus, John 
i’.vZūris. Taigi, prašom visų 
jpasiklausyti. Stotis W-B-E-S, 
1360 IdlocyCles, 7:30>val. va
kare. Radio pranešėjas Povi
las šaltimieras. L.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No* 1 val
dyba 1986 metamš: Charles Sten
ėsi, pirm.; Joe. Razminas, pirm. 
,pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephino 
Yuškenaą. kas. glob.; Justinas 
Yuškenas. kasierius; Anna Aleliu
nas. Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš 
Opulskas, nut. rašt. 
Artesian Avė,, Chicago, Iii

ANTANAS JASUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

10 dieną kovo mėn. .1934 m-, 
sulaukės 50 amžiaus, gimęs 
Šiaulių apskr., Žagarės parap.. 
Stungiu kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
•moteri Julijoną, dukterį Jose- 
phine, 2 sunu Adolphą ir An
taną.

Jau praslinko du metai kaip 
nemielaširdinga mirtis ištrau
kė Tave iš musų tarpo. Pali
ko neužgydomas žaizdas, o 
namuose neužpildoma tuštybe. 
Dienos ilgos, liūdnos ir tamsios 
be Tavės brangus Tėvelį; tik 
musu i ’ 
linksmas Tavo 
kalbantis 
brangusis __ r . .
meš Tave mielas Tėveli lau 
kiam pareinant, bet musu lau 
kimas ^veltui. , 
miršo, bet tu 
pasilieki musų 
dyse amžinai.

Lauk »musų 
beje. Nuliude ‘lieka, , 

Moteria,-<dukte ir sunai

J. šarkiunas, T. Kuchinskas, 
Aido” choras. Įžanga visiems veltui.

STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietuvių
i Auditorijoje, 3133 South Halsted street. Dalyvauja Jur-
l \ j

gis Steponavičius, pianistas
nininkė, ir Kazys Steponavičius —
gos jįietuvų Vyrų ^choras, “Prmyn 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.!

iKOVO 15—^Paskaita, ‘‘Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai;” Prelegentas H. Jogmjnas. Darbininkų 
>svet„ 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui

> \ Rengia Roselando Laisvamanių Kp. ’
Kovo 15

D. Grebenas, kuris užlaikoi 
alinę, adresu, 4001 Brighton 
Place, yra iš Zeglerio, >111. Tu
ri ir nuosavą namą. Alinėje 
parduoda 'Bismark alų.

Nuolat skaito “Naujienas” 
ir per B. Vaitiekūną, jas vėl 
užsirašė 15 mėnesių.

(Sp).

klausėsi jų minčių. Prade
dant nuo prezidento, J. S. 
Kral, jie visi atrodė “up to 
date” netik iš išvaizdos bet įr 
iš kalbos. Taipgi, kalbėjo vi
sa eilė vietos poliesių. Kaip, 
ir lietuviai jie nurodinėjo pra
eities klaidas, pačių pavydą,! 
ir t. t.

akyse rodosi šypsantis 
.. i veidas rodos 

mus. Apię Tave 
tik susiraminam,

Teko aplankyti ’Peoples li
goninėje Aleksą Kvedarą. 
Jam sausio 5 ,d.> buvo sulau
žyta dešinė koja. ,Jau baigia 
gytį, bet sako, kad dar turės 
išgulėti lovoje visą kovo mė
nesį.

Kvedaras yra dėkingas vi-: 
siems draugams, .kurie jį ap
lankė bagyje dviejų mėnesių 
Peoples ligoninėj. Jis randa
si tieįs 22-tra ir Archer avė.* 
Kvedaro kambarys N. 3.

K. tG. Vrnėžis. |

Policininkas George Schu- 
polisky besivydamas ftris va
gilius buvo peršautas per ran
ką. Keletą kulkų pataikė ir į 
jo automobilio langą.

Persišaudyjnas prasidėjo 
prie Cornelia st. ir Grawfordi 
avė., kai .plėšikai pervažiavo5 
raudoną šviesą.

Rems lietuvį (Kamai
Visų nusistatymas remti sa-į 

vo tautietį, Edward Kawad —į. 
Kavaliauską į assesorius. Iš
tikto jali laikas lietuviams su-; 
siprasti, laikytis vienybės 1Y 
turėti > lietuvį valdžios darbe. 
Dabar turim gerą progą, nes 
dabartinė valdininkai tarpe 
savęs pašdamiesi, taip vi
siems įkyrėjo, kad' visi sako: 
jeigu juos paliksime -kitam ter-’ 
minui, tai ir galvas ^nusisuks,' 
Jų darbai piliečiams bran
giai kainuoja ir irisai apie- 
linkei ;gedą daro.

• ............. / .
Rinkimai balandžio 7

Mes tūrime -progą pasirodyti 
pirmieji. Vietos balsavimai 
7 d. balandžio. Savaitė vė
liaus nominacijos valstijos Jų” 
ri didelės -svarbos. Eikite vij- 
si balsuoti. Reikalinga «naujo 
kraujo. Daug kalbama apie 
kandidatus, nes jų yra nema
žai. Sako, labai tirikamas W. 
Brooks į gubernatorius. Jo 
praeities istoriją sekite spau
doje. Valstijos atstovas, 
(State Ręprecentative), 19 se
natoriai distrikto James C. 
Soper. Profesija, advokatas. 
Giceroje augęs, butų puikus 
atstovas. Taipgi turi daug 
svarbos “To\vnship Commit- 
teeinan. Tą urėdą laikė Mr. 
Konvalinfka pėr eilę metų ir 
dabar nenori paleisti. Reko
menduoja naują žmogų Jer
ry Dolozal. Jisai nėra “pbli- 
tišinas”, nepriklauso politiškai 
mašinai. Turi savo pastovų 
biznį, “Cleaner and Dyer’’. 
Nuo nieko nepriklauso ir per 
didelį vargą apsiėmė kandi
datūrą su pareiškimu, “Man 
svarbu atsteigti Ciceros gerą 
vardą”. Tai .teisingas pareiš
kimas, • tad gelbėkime jam. 
Apie Jtuos ir^kitus dalykus se
kite spaudą, lankykite susi
rinkimus. \

Gauti platesnių informacijų 
atsilankykite į Republikoūų 
partijos Ciceros ofisą, kuris 
randasi .2.141 S. 52 Avenue,, 
Cicero. Tai valstijos 
ųuarfers”, o lietuvių 
užeiga 4932 W. 14. St.

COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 
Hanisoh ir So. Wood kampas. 
Telefonai SEEIey 8506.

VLADISLAVAKATAUSKAITĖ
Persiskyrė šū šiuo pasauliu 

kovo 11 (difena. ,1935 m., sulau
kus 16 .metų amžiaus, rimus 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motina Marcijona 
po tėvais jPečiulaitė, tėvą Juo
zapa, broli Jliozapa.

Jau metai 'praėjo1 kaip tu1’ 
brangiausioji musų dukrele 
.mus .apleidai. Ilgu tmums >be 
tavęs .brangioji. (Nebėra to 
’linksAiumo ir džiaugsmo kokis 1 
buvo kai tu .SU mumis buvai, j 
Dienos ilgos „ir, tamsios. Visas 
musu linksmumas kai apie Ta
ve pasikalbapr. Tu musų šjr- r 
dyse ir. mintyse*'gyveni >amži- 
•nai. Mes Tave, Musų bran- ' 
•gioji dukrele niekuomet neuž- (- 
miršime. Tu pas mus jau ne- 

’besugriši, ’bet mes .ankščiau ar ■ 
Vėliaus .pas Tave ateisime.' ; 
Lauk mus ateinant. Gedulin
gos pamaldos už velionės šie- 
U atsibus kovo 12 dieną,, 8 ,į 
valanda ryte. Nekalto Prasidė- 
jimo Panelės švenčiausios c 
bažnyčioj. Brighton Pąrke. .5 

/Užprašom gimines, . draugus ir J 
pažįstamus atsilankyti ant pa- J 
malda..

■ Nuliude. lieka, j
Motina.tėvasirbrOlis. «

John Tillman, 36 m., gyv. 
4065 Ellis avė., Little Cozi Inn 
tarnautojas, peršautas per 
krutinę, kai. jis bandė\ apsi
ginti nuo plėšiku įėjusį į res- 
taurantą apiplėšimo tiksiu.
■ ■ ■ < ■ ■> •■tu-. . • .

< ' A. ' ■ 
PETRONĖLĖ KILEVIČIENE ' 

(Po tėvais Jareckaitė) 
Persiskyrė su , šiuo pasaulių 

■kovo 8 dieną, 10:15 valandą 
vakare 1935 m., /sulaukus pu- 
sės amžiaus, gimus Lietuvoj, , 
(Panevėžio apskr., NaUjamiės- •> 
,čio parap., Gutonių Kaime. ; į 

.Amerikoj išgyveno 38 metus. 
'Paliko dideliame nuliudime 

vyra Baltramiejų, 4 dukteris , 
.Petronėle ir žentą Juozapą Poš- 
i-kus, Saviera, Modesta ir Kris- ( 
•tiną, 4’ sūnūs Martiną, Stapis- - 
lovą, Kazimierą ir marčia Ju- 
•zefą :ir anūke Arlene. Antaną ' 
ir marčia Theresą, (brolį Anta
ną Jarecką, 8 švogerius Kaži- ‘

Vincentą ir Petrą Kile- 
gimines Kazimierą Pa- 7 

j, Antaną 'Rimk.ųną, 7 
Pranciškų, Juozapą ir Stanislo
vą Žilvičius. 'Mykolą Pranins- 
ką ir daug kitų riminių Ame
rikoj. Lietuvoj 2 seseris ir gi
mines.- .

'Priklausė organizacijose šv. 
'Petronėlės ir Apaštalystės {
Maldos; . • .

Kūnas pašarvotas randasi ‘ 
.8353.JSo? (Union Avė., Telefo- » 
pas :Bpulevard 7127. ;

Laidotuvės ivVkg kėtvirtadie- ; 
.Ui kovd 112 dieną, 8 vai.' iš J 
ryto. iš jiamų i šv. Jurgio pa- . 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi- 
(bus gedulingos .pamaldos <už 2 

‘ velionės sielą, o iš ten bus nu- . 
lydėta i šv. ' Kazimiero ka- ' 
pines.

-yisi xa. ą. .Pątrpnėlės Kilevi- 
.čiehės ^giminės, draugai -ir pa- - 
^ystąmi esat .nuoširdžiai kre
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paškutini patarna
vimą ir ^atsisveikinimą. < 

Nuliude liekame, 
'•Vyras, dukterys, ^šunai, 
^marčios, žentui, anūkė, j 

j,brojis ir gimines.
Patarnauja laidętuvių direk

torius Ą. Masalskis, Telefo
nas BoUfevąi'd r41,3Q. • , , B

Ar nuoširdus Hitle
rio taikos siūlymas , 

Lietuvai?

mėnesinis susirinki
mas (treč. kovo 11) Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
3133 S. HAlsted st., 8 v. v. Per 1936 m. vaikinai ir mer
ginos nuo 18 iki 25 m. priimami be įstojimo mokesčio. 
Valdyba.

Lietuvių Teatrališka Draugystė Rūtos No. >1 — mėnesinis susi
rinkimas (treč., kovo 11), Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd street, 7:80 v. v. Nariai kviečiami atsilankyti 
ir užsimdkėti Skolas ir mėnesines mokestis. Taipgi atsi
veskite naujų narių. Frank-Opulskas, rašt.

pirm, pari; A. 
nut. rašt., 1814 

Wabąnsia Ave„ Tel. Humboldt 
3245; Stariley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.;i 
Tarnas Kubilius — maršalka.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Smith’s Palm Garden
Gražiausia vieta South Sidej. Atva
žiavę i Brighton Parką, nepraeikite 
pro Sali, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, derinės 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

J. Ryta
ihininku, 8847 Utuanice Avė.: 

, — nut. rašt., 3220 
Kasperas — 

. 8534 S. Lawe Avę.; V. 
, — kontr. 
J. Balčiūnai

4m. rrašt,
Ay.e,; He t _ r.
4408 S. Albany ------ —
■ranauskas, kapos globėjas,

8838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
.2841

Phone



NAUJIENOS, Chicago, III.
Bet

jau 
per

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto ’ iki piet.

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2051
les esame jau šiuo adresu viri 

?. 50 met.

Antradienis, kovo 10, 1936
7.711, įį*n n.. r*""1......
f 11............     ;..........■' ’ ' ■<

CLASSIFIED ADSĮdomus “Birutes”
Choro Koncertas

Naujų lietuvių dainų debiutas 
chicagiečiams

Naujoji lietuviška daina sęk4 
madienį padarė savo deburtų 
Chicagos lietuviams. Ji kai! ėjo 
kelių solistų ir choro lupomis 
‘Birutes” koncerte, kuris įvy
ko Cįicagos Lietuvių Audito
rijoje, bet ji neveikė klausyto
ją taip stipriai, kaip jos senes
nioji sesutė.

. Ji pasirodė svetima, gerokai 
nutolusi nuo liaudies dainos, ir 
todėl šalta. Nedarė į kiaušy 
toją to gilaus įspūdžio, kcip 
p a v., geresni iš Šimkaus ir Gruo
džio senesnių kurinių,

Tarp naujosios dainos, kūrėjų 
yra kompozitoriai Banaitis, Ka
činskas, Joktfbėnas, Kuprevi
čius ir Karnavičius. Iš senųjų 
autorių prie jų priklauso ir 
Šimkus su Gruodžiu4 ir Kača- 
nausku. Tų visų modernistų ku
riniai sudarė didesnę dalį’kon
certo programo.

Atrodo, kad nutolę nuo liau
dies motyvų, jie ieško naujų 
formų lietuvių dainai išsireikš
ti; ieško naujų kelių. Bet pa
kol kas jų nesurado. Kai kurių 
dainų beklausant nebuvo gali
ma nusikratyti įspūdžio, kad 
dainos žodžiai eina sau, o mu
zika sau. Stigo bendrumo, vie
ningumo. O gal taip yra to
dėl, kad ši buvo tik pirma do
žą ir musų skonis, pagautas 
iš netyčių, pasirodė neužtek linai 
išvystytas tinkamai įvertinti 
lietuvių dainos modernizmo.

: | Programą pildė fl^iyutės” 
t' choras, choro merginų sekci

ja, ir solistai B. Darlys-Dran- 
gelienė, Antanas Kaminskas, 
Ona Biežienė, pianistė Aldona 
Briedis ir smuikininkė' Lulu Ra
ben-Micevičienė. *

B. Darlys-Drangelienė
P-ai Drangelienei teko dai

nuoti septynias dainas ir kelis 
bis numerius. Vienas iš tu nu
merių, vielinio chicagiečio 
kompozitoriaus P. Sąrpaliaus 
“Dul-Dul-Dudelė” jai geriausiai 
nusisekė. Gražiai ji sudainavo 
ir Čaikovskio “Pikų Damos” arir 
ją, bet Banaičio ir Jokubėno 
“Gėlęs iš šieno” kuriniuose, ji 
įspūdžio nepadarė. B. Darlys 
lyriškas sopranas yra malonus 
ir stįprus,-bet vietomis šlubu-ja 
dikcija ir interpretacija.

Priešingai—pas Antaną Ka
minską, tenorą. Jo dikcija 
perdėm aiški. Įdomi buvo Gruo
džio “‘Jura ir Mergos”, kurią 
šis jaunas ir mėgiamas daini
ninkas sudainavo. “Jura ir 
Mergos” žodžiai yra chicagiečio 
poeto, adv. Kleofo Jurgelionio.

Smuikininkė ir Pianistė
•Smuikininkė Lulu Raben-ML 

cęvičienė pasirinko du kuriniu, 
Mpszkowskio “Gitara” ir Sara- 
sate “čigonų Dainos”. Jie da
vė progos smuikininkei pade
monstruoti visus smuikavimo

' ” A T r 1

Anglys Grįžta Prie Senųjų Kainų!
Pirkit Aukštos Rūšies Northern Illinois Anglis tiesiog iš Kasyklų.

. NEMAŽIAU KAIP 2 TONUS
Mine Run ............. ...... ................ .......... $3.75 už toną
Lump ................................................t...... $4.00 už toną
Egg .................. .............................. ....... . $4.00 už toną
Screen .......... ,r.................................. t..... $2.75 už toną

$2.00 už toną už pristatymą

Telefonuokit dieną arba naktj—KEDZIE 3882

COAL BACK TO OLb PRICES!
Buy Your High Grade Northern Illinois Coal Direct From The Mine

2 TON MINIMUM

trinkius ir išsilavinimą, 
vien technika yra šalta.

Gabi Aldona Briedy te 
no j i chicagietė pianistė, 
nai nuvykusi į Lietuvą kaipo
DULK artistė, , atgaivino už
mirštą M. Čiurlionį. Ji skam
bino jo “Noktųrną”, ir Banaičio 
—“Ryto Belaukiant”*
? Nors ir turėdamas, daug tal 
kininkų, “BiriVtės” choras pro
gramą r dominavo ir į jį publi
kos akys buvo daugiausiai at
kreiptos. Pirmoj programo .da
lyje palikęs moderniškuosius 
kurinius, antroj; choras sūdai 
navo įspūdingai Gruzdžio “žve
jai” ir įdomią, xgrRžįą Šimkaus 
kompoziciją, “Šermukšnėlė”. 
Tos dainos solistė buvo Ona 
Biežienė, senai begirdėta ir mė 
giama clncagiečių dainininkė.

Choras
‘ Finalui choras parinko Ka- 
čanausko, “Patekėk Aušrine”, 
bene gražiausią iš visų naujų
jų dainų. Choro vedėjas Jonas 
Byaųskas ją vykusiai pertaisė 
chorui ir duetui. Duetą sudarė 
B. Dąrlys ir A!. Kaminskas. 
Smuiko x obligato parašė ir su
grojo L. Raben-Micevičienė.

• X*- -1

Mums pasirodęs silpnesnis pir 
moj daly, choras buvo kur kas 
geresnis antroj. Stinga tik ba
lanso, nes vyrų sekcija teturi 
12 narių, kuomet mergaičm 
yra kur kas daugiau. O mer
gaičių sekcija yra gerai išsila
vinusi, kaip ji parodė, 
sudainavusi Merginų chorą iš 
Karnavičiaus operos “Gražinos” 
ir kitu du kuriniu. ’•

Bendrai, nors koncerto pro
gramas -atrodė šaltas, bet tuo 
pačiu laiku buvo įdomus, nes 
parodė kurion krypįin Lietuvos 
kompozitoriai eina. Negali
ma abejoti, kad vedėjas J. By
anskas pašventė daug darbo, 
rupesčioir laiko, kol programą 
sutaisė ir chorą prirengė.

Solistams akomponavo p. By
anskas, o chorui M. Jozavitas.

Programą sudarė sekami ku
riniai

Choras:
Kačinskas “Pjovėjas” 

navičius
kus— “Pasakyk, 
“šermukšnėlė* 
jai”; Andriulis—“Oi, 
Vienturį”;, Kačanauskas
tekėk Aušrine”; Karnavičius— 
“Merginų choras iš “Gražinos”; 
Dambrauskas—-“Musų Dienos”; 
SarpRlius—“žalumo Banga”.

B. Darlys:
Banaitis—“Savo Skambančia 

Daina”, “Rods Parpulsiu”; Gai
dai.

iš “Pikų Da- 
—' “Gėlės iš

“Ateik,

Kar
koj Tu Varne”; šim- 

Saulužėle”, 
Gruodis— “žvė 

Berneli, 
-“Pa-

r

—.■« 1 ■ .......... . ...................... . .

“Birutės” Vedėjas

Jonas Byanskas, “Birutės” choro vedėjas, kuris 
daugiausiai prisidėjo prie sekmadienio koncerto 
surengimo. Koncertas įvyko Auditorijoje ir su
traukė kelis šimtus publikos. Jis pasižymėjo nau
jais Lietuvos kompozitorių kuriniais.

3 užmušti,.2 peršau
ti plėšime

Vakar ^policijai susišaud- 
žius su plėšikais trys vyrai 
iko nušauti ir du' sužeisti. 
Vienas iš tų dviejų yra poli
cininkas. Trečiasis yra areš
tuotas, irgi peršautas į koją.

Tuo pačiu sykiu rastas ant 
platformos prie Clinton ir 
Lake Sts. negyvas William B. 
Tichenor, 54 met., Chicago ir 
North Western gelžkeno kon- 
duktoris; kuris, manoma, yra 
nušautas plėšimo tikslu.

Iki Balandžio 30 
Dienai

Mine Run .........................     $3.75 per ton
Lump .......    $4.00 per ton
Egg ...................................   $4.00, per ton
Screen ........... •......................................  $2.75 per ton

$2.00 per ton truckers charge

Phone, Day or Night — KEDZIE 3882

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREVVING COMPANY
Visi geria ir mėgsta ' AMBROSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra H 
padarytas iš geriausios rųšies pro- B 
duktų‘
Urmo (Wholesale) kainomis pri- 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
suomet kreipkitės pas N ORKŲ j.
kur gausite greitą ir teisingą pa t ar* M f
navimą. ' ,

3225 So. Lituanica Avenue L. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVĄRD 7179 — Res. YARDS 2084

1 Į ■ „ ■ ■■ —  ----- I . .................................................(■■-■■■■ J

“Pvods Parpulsiu” 
evičius-—“Verkė Mergelė” 
tovskis—Arija 
ma”; Jokubėnas 
šieno”; Kuprevičius— 
Ateik”.

A. Kaminskas: Kačanauskas 
—“Viso Pasaulio žalčių Kara
lius”; Gruodis—“Jura ir Mer
gos”.—A. Vaivada.

Važiuotojai nelaimės 
ištikti ir automobi

lius palieka
* »

JOHN P.EVVALD 
• LOANS and INSURANCE'

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

810 West 33rd Street ' , 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE ;

jiški įrankiai arba šiaip kas su 
vogtu automobiliu.

Trečia nelaimės scena įvyko 
prie/Canal ir 14th St., kur dėl 
važiuotojo neatsargumo buvo 
mirtinai sužalotas John Smith 
45 m. am., gyv. 30'44 W.; Ma • 
dispn. ’

šių metų automobilių aukų 
skaičius jau pasiekė 180 Cook 
apskrityj ir 151 Chicagos ri: 
bose.

Gavo tuksUnį dėžių 
maisto produktų 

iš Lietuvos
; Trečiokas, 

kad jis gavo l,00Q
Newarkietisl 

praneša, 
dėžių maisto jį^pduktų iš Lie
tuvos. /Kad ju‘os išpurdavus į 
trumpą laik^,r sjįųĮoma parda
vimui kumpini*'po- 45c. svaras; 
priešakiniai kumpiai—po 40c.
svarą. *(Jie yra atskirose skar^ 
dinukėse po svarą) . Sausos deš- 
ros/ir rūkytas ‘įtpąlendvisas” po 
50 centų svaras. Per paštą A. 
S. Trečiokas apsiima siųsti tik 
tuos siuntinius, kurie yra $10. 
vertęs ar. daugiau. \

Užsakymus reikia siųsti: A. 
S. Trečiokui, 197 Adamas St., 
Newrak, N. J,, ’

Registruoja jaunuo
lius CCC stovykloms

Vakar turėjo stoti prieš jury 
teismų Dr. John S. Zekas, 28 
m., gyv. 817 Eighth St., Wau- 
kėgan, kaltinamas už važiavi
mų automobiliu girtam stovy, 
už neatsargumų ir apleidirrįų 
nelaimės vietos.

Ta nelaimė atsitiko prie W. 
55th ir S. Albany Avė., kai jis 
įvažiavo į stovintį automobilį.

Kitą nelaimės scena ' įvyko 
praeitų naktį prie Harrison S t. 
ir Harlem Avė., Forest Parke, 
kur girtas važiuotojas įvažiavo 
į kitų automobilį. Jame važia
vo Mr. ir Mrs. Theodosakis, 
gyv. 1046 Lathrobe Avė., Fo
rest Parke. Juos sunkiai su
žeidęs, kaltininkas paliko auto
mobilį nelaimės vietoje ir pa
sišaukęs iš artimiausios krau
tuvės Taxį, nuvažiavo. ,

Nusikaltėlis ieškomas. Mano
ma, kad tai butą gydytojo, ką 
liudija automobily rasti gydyto-

Bedarbiai (Aktoriai Va- 
kas Atidarė Du 

Teatru
Bedarbiai aktoriai, kuriuos 

valdžia šelpia per WPA va
kar atidarė du teatru, Black- 
stone ir Great Northern. Vie
na trupė stato Hoyt’o veikalų, 
“The Texas Steer”, o G. 
Northern teatre antroji — 
Ibseno “Žrųonįjos. Priešas”.

Išgelbėjo Pasiskandinti 
Norėjusią Artistę

Kai jaunai artistei Miss 
Prances Pettyjohn ėmė vaidin- 
tis visokios ypato^, iš veikalų, 
kuriuose ji vaidino, ji nutarė 
nusiskandinti, {šoko į Chica
go upę prie Michigan avenue, 
bet jų ištraukė. Dabar ji gulį 
pšichopatiiiėje ligoninėje.

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių^ kultūros Drąugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10. 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar. $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, Ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpų ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon 
kursas baigsis balandžio 30 d 
iki čia pažymėtam laikui nau 
ji nariai įsirašą Draugijon jei 
na lengvesnėms sąlygoms 
gauna dykai tikietą į Draugija: 
Inicijaeijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žes (May) 3 d. Ashland Boule 
vard Auditorium.

įsirašyti Draugijon galimi 
per musų konkursantus, Drau 
gijos narius arba atvykite tie 
šiai į Draugijos ofisą. Ofisą: 
atidaras kiekvieną panedėlį i 
ketvergą nup 9 ryte iki 8 vai 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry 
te iki 1 po piet. Nariais pri 
imami nuo 15 iki 48 meti 
amžiaus.

Lietuviai, vyrdi ir moteris 
dabar yra laikas įstoti Chica 
gos Lietuvių Draugijon, kvie 
Čiam į mūsų skaitlingą narii 
šeimyną. Proga iki balandzi 
30 dienai.
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos

Chicagos kūdikių mir- 
' tingumas tik 1 iš 25

Dr. Buhdensen, Sveikatos ■
Tarybos prezidentas, šiandien, 
analizuodamas gyvybės statis
tiką 1935 metams, reportavo, 
kad 1935 metais Chicagos kū
dikių mirtingumas siekė 40.1 
iš 1000 gimimų, arba vienas iš 
dvidešipits penkių. Tai yra 
mažiausias mirtingumo laips
nis iš viso pasaulio miestų, 
turinčių daugiau negu vieną 
milijoną gyventojų. *

Gerkit sveikiausią PIENĄ iš 
Lietuvių Pienines 

EMERALD DAIRY ' .
Senuko Daugelavičiauš • 

3251 Emerald Avė. Victory 411 
Pristatėm i namus ir groseri. 

Pašaukit.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rdSt.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

ATĄISYK STOGĄ IR 
rYnas DABAR

ąša$r#W dėl dykai apskait- 
avimų. 25 mętai patyrimo— 
lękorins ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevąrd 0250

........................................................................................................................................................................................... i ■

< Educational 
Mokyklos

GROŽIO 4KULTURA MERGINOM
; ar ■ - • ■

BARBERYSTĖ VYRAM 
Smagi profesija su kuria užsidirb- 

ite nemažai pinigu. Profešiona- 
škas išlavinimas, patyrė mokytojai, 
.tsilankykit, pašaukit arba rašykit 
Skalaudami mušu knygeles. Moki- 
imas diena ir vakarais. Lengvus 
imokSJimai.

MOLER SYSTEM
9 E. Monroe St. Central 6393

v Financial 
Finansai-Paskolos

MOKĖS grynais pinigais už pir
us morgicips. A. J. Epson. 100 N. 
įSalle St. Room 1707.

NORIU gaut $4800 paskolos pir
us morgičiūs ant A—I mūrinio na- 
o. ’ Atsišaukit Box 404, 1739 So. 
ilsted St ,

Furnitjire & Fixtures 
Rakąndai-Įtaisai

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

S. E. ŠOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. ’ CALumet 5269.

Situation Wanted
Darbo

LIETUVAITĖ, patyrus, ieško dar
bo ofise. Gerai rašo rašoma rita* 
Šinele. Turi puikius liūdijimus^JlV 
sephine Dyokas, 2014 S. Union Avė. 
Ganai 2670. ' ? *

Help Wahted—Malė- 
Darbininkų reikia

VYRAS atsąkomingas dėl sutvar
kymo automobilių ir nelaimingų at
sitikimų pareikalavimų, jūsų distrik- 
te. Apdraudos patyrimas nereika
lingas. Pardavinėti nereikia. - Ra
šykit ASSOCIATED ADJUSTERS. 
Bdx 767, Milwaukee, Wis.

^REIKALINGAS barberys — pa
tyręs.

. 752 West 33. St.

REIKALINGAS porteris prie road 
house — Valgis ir guolis ant vie
tos — Primokestis.

5900 West 111 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Šelpimo įstaiga skelbia, kad 
priima aplikaejias nuo jaunuo
lių norinčių dirbti CCC stovyk
lose. Priimami tik tie 17-28 
metų jaunuoliai, kurių tėvai 
yra bedarbiai į| gauna pašalpą 
arba dirbą prie.,JWPA. Reikia 
kreiptis į raštinę, adresu, 740 
West Harrison į Urba artimiau
sią pašėlpos' s^>tį; .

——,■

Vagis nužudė elevei- 
terių konduktorių

•• ------------ '.1------- i.

Clinton avenūė elevatorių sto
tyje policija rado nužudytą 
konduktorių, Wilbęr Tichenor, 
54 metų amžiaus, 45 A. South 
Boulevąrd. Vagių Užpultas, 
Tichenor matomai bandė prie
šintis. Jo rūbai buvo apdras
kyti, o kišeniai ištuštinti. Kas 
nužudė, nežinia.

Bažnyčioje rado pa
smaugtų kūdikį

Sekmadienio rytą St. Tho- 
mas Aąuinas bažnyčioje, 5112 
Washington blvd., buvo rastas 
negyvas kūdikis. Kūnas buvo 
suvyniotas j laikraščius ir pa
liktas ant šulei*. Kai korone
ris padarė tyrinėjimą, paaiš
kėjo, kad kūdikis buvo 
maugtas.

Užmušė vagį

pas-

Crane Coal
Avė,

TeL RepubUc 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau J7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Į CLASSIFIED APS

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas_______ 

K. CEPUKAS
«

Pentuoju ruimus ar Storus, žema 
kaina, taipgi taisau visokios 

rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

REIKALINGA jauna mergina 
bendram namų darbui nudirbti ir 
prižiūrėti viena kūdikį. Apsibūti 
naktimis. Kreiptis tarp 1—4 po 
pietų. Dr. Marcus, 325 South 
Crawford Aye. , ,. ■ .

MERGINĄ, patyrus prie abelno 
namu darbo. Gyventi vietoje. Geri 
namai. Radcliff 9478.

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams sortuoti. 1144 S. Fair- 
field Avė., J. Steinberg.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai '.

BARGENAS — parsiduoda Tavern 
su namu ir ląisniu. 1320 S. 49 Avė. 
Cicero. Tel. Cicero 5875.

Sulaikytas už suktybe^
William H. VVišhart, 52 m., 

gyv. 312 S. ĮFourth Ąve., May- 
wood, sulaikytus ir bus teisia
mas Tuscola, UI. už tai, kad 
jis pasinaudodamas pasitikėji
mu nusuko nuo pirklių $450.

Jį surado vakar jo name, 
pasislėpusį drabužinėje.

1

šunies lojimo pabudintas, 
Petęi* Candiena, vaisių krau
tuvės savininkas, gyv. 117 N. 
llth aye, pamatė lendant pro 
langą į jo gyvenamąjį kam
barį vagį. Jis paleido į jį šū
vį. ir mirtinai sužeidė.^ Su
žeistasis pakęliui į ligoninę 
mirė. , '.

Policijai padarius kratą su
rasta, kad tai buvęs Frank 
Staples, 30 m., gyv. 349 West 
108 st,,

Kitas vagilius miręs vakar
v • J . • rs O -Al- OKOunam pjiukus am luvrųtiviu.nuo ząizdų tai George Smith, ūžrašom visokios rūšies apdraudas.

gyv. 2915 W. Adams ~~~ Insurance. ----- - „ ------
. tus. Išrenduojam, parduodam arba viename išmainom nekilnojamas savastis.

Jis pa-| 
centus.

TAVERNAS parsiduoda, kampinis „ 
namas su 5 kambariais pragyvenimui 
biznis išdirbtas per 2 metus. Liga 
šeimynoje verčia parduoti. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės

3538 So. Halsted St.

TAVERN pąrdavimui arba priim
siu pusininką, gera vietą. Esu na
šle, vienai persunku užlaikyti. 
Kreipkitės 4180 Archer Avė.

21 m
st. Jį sužeidė policija 
plėšime savaitė atgal, 
vogė nuo keleivio 25

UNIVERSAL STČRAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

Real Estate For Sale 
Namai-žėmč Pardavimai

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu.

Padarom dokumen-

Tel. Boulevąrd 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Węstern Avė, 

Hemlock 0800 *

TURIU parduoti kad sutvarkyti 
turtą 2 aukštų murini 6x6.

4315 S. Rockvvell St.




