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Atmetė Vokieti- 
jos Sąlygas

Tautų sąjungos taryba atsisako svarstyti 
Vokietijos taikos pasiūlymus, bet 

pripažysta Vokietijai lygybę
16. _Vo- 
są jungos

LONDONAS, kovo 
kieti j a priėmė tautų 
tarybos pakvietimą prisiųsti 
savo atstovus ir dalyvauti to- 

. limesniame tautų sąjungos po-: 
sėdyje, kuriame 'bus svarsto
mas Vokietijos sulaužymas Lo
carno ir Versallės sutarčių at- 
ginkluojant demilitarizuotą Pa
reinį. \

Bet Vokietija priimdama 
pakvietimą, pastatė dvi sąlygas 
jos dalyvavimui. Būtent, kad 
taryba tuojaus svarstytų ir; 
Vokietijos taikos pasiulymufc ir 
kad Vokietijai butų pripažinta 
pilna lygybe visuose sprendi
muose. ' .

Taryba sutiko priimti pas*: 
tarą ją sąlygą ir pripažinti Vo
kietijai lygybę svarstymuose,; 
bet be balsavimo teisės, kadan
gi dėl Vokietijos nusikaltimo 
negalės balsuoti taipjau ir Vo
kietijos skundikai— Francijąir 
Belgija. Be to Vokietija bal
suodama, galėtų sutrukdyti vi
sus tarybos nuosprendžius, nes 
tautų sąjungos tarybos nito- 
sprendžia! turi* daromi1
vienbalsiai. * Todėl ■■ tai. jos -po
sėdžiuose neturi sprendžiamojo | 
balso ne skundėjai, nė apskųs
tieji.

, Bet Hitlerio reikalavimas 
tuojaus svarstyti ir jo taikos 
pasiūlymas, liko atmestas, nes 
tam Hitlerio reikalavimui griež
tai pasipriešino Franci j a.

Vokietijai pasiųstas antras 
pakvietimas

Hitlerio sąlygos padarė ne
smagumo ir Anglijai, kuri ban
do Franci ją sutaikinti su Vo
kietija ir pastarąją išnaujo į- 
tratfkti į tautų sąjungą.

Anglija bandė prikalbinti Vo
kietijos ambasadą pakeisti ofi
ciali vertimą žodžio “alsbad”,, 
kad jis butų verčiamas ne “tuo j 
jaus” (svarstyti Vokietijos tai*> 
kos pasiūlymus), bet “su lai-i 
ku”, ar “ilgainiui”. Tą pakei
timą vertime Vokietijos ambasar 
da sutiko padaryti. Tik buvo 
abejojama, ar Francija sutiks 
pasitenkinti tik vertimo pakeiti
mu, nes ji ikišiol griežtai atsi
sakinėjo nuo bet kokių derybų 
su Vokietija.

Tečiaus ginčą išsprendė tau
tų sąjungos taryba, nutarda
ma pasiųsti naują pakvietimą 
Vokietijai dalyvauti tarybos po
sėdyje. Kartu liko praneštą,( 
kad Vokietijai bus pripažinta; 
lygios teisės tarybos svarsty
muose, bet nė ji, nė Francija 
su Belgija balsavimo teisės ne-; 
turės sprendžiant apie Vokieti
jos sulaužymą Locarno sutar
ties.

O kaslirik Vokietijos taikos 
pasiūlymų, tai taryba neturin
ti galios duoti Vokietijai bet 
kokius užtikrinimus. Tokiu* bu
do? taryba nuo Vokietijos tai
kos pasiūlymų svarstymo atsi
sakė, s

šiandie svarstys Vokietijos 
nusikaltimą

Kokį atsakymą Vokietija 
duos į naują tarybos pasiūly
mą, dar nežinoma. Bet kokis 
nė butų Vokietijos atsakymas,] 
rytoj (antradieny) taryba vis* I. 
tiek svarstys rezoliuciją, kurią', 
patįekė Franci j a ir Belgija ir « 
kuri kaltina Vokietiją sulau 1 I 
žius Locarno ir Versallės su
tartis, pasiunčiant kariuomenę 
į demilitarizuotą Pareinį.

Francijos reikalavimą atmes
ti Vokietijos reikalavimą tuo- 
jaus svarstyti jos taikos pasiū
lymus, parėmė Rusija, Ispani
ja, Turkija, Lenkija ir Rumu
nija.
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The Hindenburg, LZ-129
miena.

KAUNAS.—Sausio 30 d. Kau
no apyg. teismas sprendė Kon
rado Lisausko, 24' met. am
žiaus, bylą, kaltinamo siuntu^ 
pragaro mašiną nužudymo ti

darbininkas norėjo
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NAUJAS VOKIETIJOS ORO MILŽINAS

Paveikslas parodo naują Vokietijoje statytą, zepeliną, “Hindenburg”, kuris šią vasarą pradėsiąs 
kursuoti tarpe Europos ir Amerikos. Bandymai nusisekę.

Mussolini tariasi su 
austrais ir vengrais

Lietuvos Naujienos
Atiminėja pasus .

PAGĖGIAI.—Pagėgių apskri
ties viršininkas v. Schlenther 
praėjo ' ; 
Klaipėdos krašto pasus.

Vienas 
vesti, bet jo pase nebuvo pažy
mėta, kad nevedęs. Jis nuvyko 
į Pagėgių apskrities valdybą ir 
paprašė, kad jam įrašytų į pa
są, kad nevedęs. Valdininkas, 
paėmęs iš jo pasą, grąžiho jam 
sefiąjį ir pasakė, kad čia* yra 
įrašyta ir gali vestis. O kai 
darbininkas pareikalavo, kad Į ūkį pardavė 
jam grąžintų Klaipėdos krašto! 20,000 litų išsimokėtinai.

X. -v Va. ■ •

Už pragaro mašinos 
siuntimą nubaudė 8 

metus kalėjimo

Buvo taip: 1928 m. ameri
kietis Tamulevičius Vendžio- 
galos vals. nusipirko ūkį, bet 
jam ūkininkauti nesisekė ir jis 

Lisauskams už 
> Li- 

pasą, valdininkas pareiškė, kadjsauskai 4 metus mokėjo ir į- 
pasai bus iš visų atimti ir kad'mokėjo 9,000 litų, bet atėjus 
jis daugiau jo negausiąs. Pa
našus atsitikimai jau ne pir- 

Tas labai piktina gy
ventojus, nes pasai atimami iš 
gyvenančių Klaipėdos krašto po 
5 ir daugiau metų.

ISPANIJOS? ARMIJA 
ĮTEIKĖ GRŪMO
JIMĄ VALDŽIAI

Reikalauja sustabdyti 
1 čias riaušes, kitaip 

mija pradėsianti 
“tvarką”

siaučian
pati ar-

vykinti

Is-

O K Hl /i

RYMAS, kovo 16.—Austrijos 
kancleris Schuschnigg ir Veng
rijos premieras Goemboes at
vyko į Rymą pasitarti su Mus- 
solini apie bendrą tų valstybių 
nusistatymą dabartiniame Eu 
ropds krizyje. Bet teisingiau 
bUs—išklausyti Mussolini įsaky
mų ką jos turi veikti ir kokio 
nusistatymo laikytis, nes Aus
triją ir Vengrija ^ąbar yra 
tik akli ” Mussolini * tarnai, , ne- 
drystarttys be Mussolini pri
tarimo, daryti kokį nors savys- 
tovį žingsnį.

Bet dėl netikrumo Europos 
padėties, Mussolini konferenciją 
atidėjo trims dienoms.

Kap žuvo Mdivani

Ethiopai bando ma 
žintį reikšmę 'italų 

laimėjimų
Sako, kad ethiopai nebuvo su

mušti, jų armijos yra išlikų* 
sios ir yra pasiruošusios nau
jiems mūšiams.

Išteisino Stickney 
merą 5 žmonės žuvo sude 

gus Čili lėktuvui

MADRIDAS, kovo 16. 
panijos armija vakar įteikė 
tikrą ultimatumą kairiųjų par
tijų valdžios premierui Manuel 
Azana, reikalaujantį aš valdžios 
stvertis priemonių sustabdymui 
niekuriose vietose siaučiančių 
riaušių, kitaip pati armija pasi- 
imsianti į savo rankas atstei
gimą “tvarkos”. » ■ - 

Šį žingsnį armija padarė po 
riaušių Logrono, kur kareiviai 
nušovė mažiausia 11 žmonių ir 
40 žmonių sužeidė. Nežiūrint 
Logrono gubernatoriaus pa
skelbtos aštrios cenzūros pa
tirta, kad ten riaušininkai pa
degė šešis vienuolynus ir baž
nyčias, keturius dešiniųjų cent
rus ir laikraščius ir užpuolė 
kareivių kazarmes, kad pastver
ti ginklų. Kareiviai tada šovė 
į minią ir daugelį žmonių užmuš 

’šė.

Pirmas seimo posėdis pakriko
Pirmas naujojo seimo posėdis 

pakriko.
Laikiniu pirmininku buvo iš

rinktas seniausias, seimo narys 
adm. Carranzą 
Laikiniu
rinktas jaimiausias narys Uri- 
be, komunistas.

Kąip priimta tokiuose atsiti
kimuose, seimo pirmininkas tu
rėjo pasveikinti respubliką. Te- 
čiaus monarchistas Carranza at
sisakė tai padaryti ir dęlei to 
kRo nemažas triukšmas. Posė
dis tada tapo nutrauktas.

Dešinieji pereitą naktį ap
šaudė socialistų vado Francis- 
co Largo Caballero nąmą. Du 
fašistukai liko suimti.

PALM BEACH, Fla., kovo 
16.—Rankose savo šešių savai
čių žmonos pasimirė Gruzijos 
princas Serge Mdivani, antras 
iš trijų Mdivani brolių, paskil- 
busiu savo vedybomis su Ame
rikos milionierėmis ir aktorė
mis, žuvęs nelaimėj. z

Serge žuvo lošiant polo. Ban
dant pasiekti bolę, jo arklys 
susidūrė su kito jaukto arkliu. 
Susidūrimas buvo tokis smar
kus, kad Mdivani arklys par
krito ir numetė jojiką. Serge 
bandė pasikelti, bet tuo laiku 
arklys jam spyrė į galvą ir jis 
vėl sukrito." Nuneštas į kliubą 
jis už keliolikos minučių pasi
mirė .nuo 
džio.

Princas 
vo vedęs
Negri, paskui operos daininin* 
kę Mary McCormick. Dabarti
nė jo žmona, kurią jis vedė tik 
6 savaitės atgal, buvo Newport, 
R. I., turtuolė Lotfise Astorvan 
Alen, buvusi žmona jo brolio 
Alexis Mdivani, kuris• keli 
mėnesiai atgal užsimušė auto
mobilio nelaimėj Ispanijoj. 
Alexis be Louise Astor dar bu
vo vedęs Woolwortho milionų 
paveldėtoją Barbara Hutton, da 
bar grafienę Haugwitžį-Revent> 
low. <
Trečias brolis, David Mdi
vani, kuris buvo vedęs , aktorę 
Mae Murray, su kuria irgi yra 
persiskyręs, gyvena Califorrii 
joj.

ADDIS ABABA, kovo 16.— 
Padėtis šiauriniame fronte pra
deda aiškėti. Taipjau pradeda 
aiškėti, kad italų pergalė nebu
vo tokia didėlė, kaip italai 
skelbė.

Italai skelbė, kad jie sumu
šė ir išnaikino Ras Kassa, Ras 
Seyoum ir Ras Imerou armi
jas. Bet pasirodo, kad tos ar
mijos nėra sunaikintos. O Ras 
Imerou armija išvengė muši) 
su italais, tebėra gerai apgink
luota, turinti užtektinai mais
to. Ji veikia Aksum apielinkė- 
se.

Labiausia nuketėjo velionio 
Ras Mulugheta armija. Jis esą 
nesupratęs instrukci j ų pasi -
traukti, perdaug ilgai laikėsi 
Amba. Aradam ir paskiau per
daug toli pasitraukė, 
armija dabar yra jau 
nizuota. ,

Italų tikrinimas, kad
ėmę Šakota neatitinkąs tikre
nybei.

Ethiopai jau pradedą atsi
griebti ir vėl puldinėja italų 
linijas tarp Asmara ir Adowa.

CHICAGO.—Per kelias pasta
rąsias dienas buvo nagrinėja
ma sensacinga byla Stickney 
priemiesčio mero William C. 
Loeffler, kuris buvo kaltina
mas už apsileidimą savo pa
reigose1 ir leidimą gyvuoti tame 
priemiestyje tvirkavimo ir 
gembleriavimo urvams.

Buvo įrodyta, kad tame prie
miestyje buvo' daug tvirkavi 
mo urvų,- • bet vietos poliai j a ir 
meras nieko nedarė jų išnaiki
nimui. Del pagražinimo, bu*vo* 
smulkmeniškai* atpasakotos ko
kios orgijos buvo keliamos 
Stickney smuklėse.

Bet meras gynėsi, kad jis ne 
vienas valdo miestelį ir kad jis 
turi tik vieną balsą ir tik tuo
se atsitikimuose, kada įvyksta 
pasidalinimas balsų.

Jury parėmė merą— ir jį iš
teisino. i •

OVALLE, čili, kovo 15. — 
Penki žmonės, kurie buvo Na- 
cionalės Oro Linijos - lėktuve, 
sudegė, lėktuvui užsidegus! Ad. 
pasikeliant. Tarp žuvusių yra 
Įeit. Sepeda ir jo žmona, ku
rią jis vedė tik kelios valan
dos atgal.

3 žmonės žuvo automobilio 
nelaimėj

JACKSONVILLE, Tex., kovo 
16.—Du žmonės liko vietoj už 
mušti, trečias pasimirė nuo 
žaizdų, o ketvirtas irgi gal mir
tinai liko sužeistas susidūrus 
dviems automobiliams.

smegenų kraujaplu-

Serge pirmiausia bu
mu vių aktorę Pola

monarchistas. 
sekretorium liko iš-

Bet jo 
reorga-

jie pa-

Šiandie registracija

Ir nosies šnypštimas 
yra svarbus

•SINGAPORE, ’ kovo 16. — 
Eina gandų, kad garsus mū
viu aktorius Charles Chaplin ir 
jo vyriausia aktorė Pąulette 
Goddard, su kuria jis plaukia 
apie visą pasaulį, apsivesią kaip 
tik jiedu atplauksią į Singapore. 
ateinantį trečiadienį.

te

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai, pra 
našaują:

Apsiniaukę, nedidele permai
na temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 38°.

Saule teka 7, leidžiasi 6:57. *
i f

Šiandie bus vienintelė regis
tracijos diena prieš balandžio 
14 d. nacionalius, valstijos ir 
kauntės nominacijų balsavi
mus. .

Registruotis privalo išsikėlę 
kitur gyventi po paskutinės 
registracijos balsuotojai, atėję 
į metus jaunieji piliečiai ir 
taipjau tik dabar įgiję piliety
bę. Neužsiregistravę negalės 
dalyvauti balandžio 14 d. nomi 
naci j ose—‘ ‘primary ”.

(Prieš prezidento rinkimus 
rudenį bus naują registracija).

Registracijos vietos šiandie 
bus atdaros iki 9 vai. vakare.

MEXICO CITY, kovo 16. — 
Trys agrarai liko užmušti įvai
riose vietose susirėmimuose šu 1( .
valdžia. '

. —Law 
savinin

JOLIET, UI., kovo 16 
rence Dvorak, 40 m., 
kas nedidelio ūkio prie Lock- 
port, laike barnio kirviu* su
kapojo ir užmušė dėdienę Mrs. 
Anna Fręeney, 74 m., kėsinosi 
nužudyti ir sužeidė savo 70 m.

CAMBRIDGE, Mass., kovo 
16č—Dr. Hallowell Dhvis ' iš 
Harvard medikalės mokyklos, 
viešoj paskaitoj pareiškė, kad 
pašalinimas paprasto šalčio 
d&ug prisidės prie sumažinimo 
kurtumo, nes esą daugelis žmo 
nių praranda girdėjimą tik dėl 
paprastų ' šalčių.

Kurtumas gali paeiti ir nuo 
perdaug smarkaus i 
nosies, 
šnypšti 
galima 
liau 10

šnypštimo
Todėl nosį reikia 

lengvai, kad nebūtų 
girdėti šnypštimo to- 
pėdų.

Vėl dulkių audros
GUYMON, Okla., kovo 16.— 

Nors ir buvo tikėtąsi, kad šie
met dulkių audrų gal ir nebus, 
nepaprastai smarki dulkių aud
ra vakar perėjo per Oklahoma, 
Colorado, Kansas ir New Mexi- 
co valstijas.

Dulkių audra buvo tiek tirš
ta, kad negalima buvo per dul
kes matyti. kitoj pusėj gatvės 
degančius žiburius. Veik visur 
judėjimas turėjo apsistoti.

Vienoj vietoj prapuolė 3 me
tų vaikas, kuris išėjo iš namų 
prieš pat audrą.

nųzuayu ir suzeiae savo m. ivu imu 
motinų ir tada pąts nusišovė.' lėktuvui.

LONDONAS, kovo 16.—An
glijos žydai pradėjo vajų, kad 
sukelti apie $5,000,000 šelpimui 
pabėgusių iš Vokietijos žydų ir 
iškėlimui likusių žydų, iš ku
rių naciai atėmė visas teises.

BROOKLYN, n. y., kovo 16. 
—Policistas Pasquarella, 31 m. 
ir šoferis James Blassi, 30 m., 
susipyko begirtaudami ir susi
šaudė gatvėje. Abu paleido po 
tris šuvius ir abu liko nušauti.

MANCHESTER, 
kovo 15.
kuris liko pasmerktas mirčiąi 
už nužudymą savo žmonos ir 
auklės, bus pakartas balandžio
1 d. ( *'

Anglijoj,
- Dr. Buck Ruxton,

kriziui toliau? nepajėgė mokėti. 
Tamulevičius buvo sukalba 
ipas: jis 4,000 litų padarė nuo
laidos,; tarpininkavo, kad Li
sauskai žemės banke gautų pa
skolos, pratęsė piokėjimo ter
minus, bet nieko iš to neišėjo: 
Lisauskai nieko nemokėjo ir 
Tamulevičius iš jų ūkį atėmė.

1935 m. rūgs. 12 d. Tamule. 
vičius gavo paštu siuntinį. Per
laidoje buvo rašoma: “Prisimi
nimu*! Amerikos laikų siunčiu 
dovaną”. Siuntėju pasirašė

. Tamulevičius iš Varnėnų 
km. Kovarsko v. Ukmergės ap.

Tamulevičius siuntinį parsine
šęs namo norėjo atidaryti, bet 
pastebėjęs, kad patraukus dė
žutėj dangtį tempiasi iš vidu- 
rto'olažkokia viela, įtarė esant 
negera ir siuntinį -perdavė--po
licijai. .Tamulevičius Tuojau į* 
tarė, kad siuntėjas yra niekas 
kitas, kaip tik Lisauskai.

šį siuntinį tiriant paaiškėjo, 
kad tai pragaro mašina.

Konradas Lisauskas prisipa
žino Tamulevičiui pragaro ma
šiną siuntęs iš Karmėlavos 
pašto. x Adresą užrašius jo 
jaunesnė sesuo gimnazistė.

Teisme Lisauskas ašaroda
mas ilgai aiškino, kad į tą laiš
kų dėžutę įtaisęs pragaro ma
šiną, kaip siuntęs, kaip jo sie
loje buvus ilga - kova dėlto — 
siųsti ar nesiųsti, o kai pasiun 
tęs, ketinęs pranešti apie tai 
adresatui, nes nenorėjęs jo už
mušti, o tik pagąsdinti. Tačiau 
keršto jausmas jį nugalėjęs ir 
jis nepranešęs adresatu*!.

Kai Karmėlavos pašto valdi
ninkas paklausęs ,kas čai yra, 
Lisauskas atsakęs, kad stiklas, 
tada valdininkas “Atsargiai” už
rašęs.

Teisiamasis paskutiniame žo
dyje biaurisi savo baisiu darbu 
ir prašo pasigailėt.

Kauno apyg. teismas Lisaus
ką nubaudė 8 met. sunk, dar
bų kalėjimo.

. LONDONAS, kovo 12.
ralius Edvardas VII pranešė at
stovų butui, kad jis kartais ga
li ^psivesti ir paprašė paskirti 
pinigų jo žmonos užlaikymui.

Ka-

Naujienų R a d i o Programai

ST. LOUIS, Mo.( kovo 16.— 
Dr. Donovan ir advoktas O’Han- 
lon liko užmušti susidaužius

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas
ŠEŠTADIENI 

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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še Jurgį Bųčiuhąp 610 West 
37th St.; p. J.- DuMuriSs yra 
bučcrnes biznyje.” .

Praeitą antradienį šiame 
Draugijom skyriuje btlvo parū
kyta, kad konrP. Galskis įraf 
šė Draugijbri p-riią Abtariihą 
Druktainienę, bet turėjo būti 
pasrikytėi: “kori. P.\ Galskis 
Draūgijon įrašė ji-nią Antani
ną Bakutienę, darbščią, su- 
mariią “jsfaujierių’* apylinkės 
gyventoją.” '

žmonės. Tai pirmi bariai mu
sų. kdrikursantėS p-riios U. šir- 
mtilieriėg; tikiriiė, , kad p-nia 
Širrtiulienė daugiau tokių ge
rų ritfrių v įrašys Draūgijon 
kaip kad p-nai Rappš.

Kon. Frank Bulaw 
įrašė:

nuole, gražaus elgesio. Drau-jsi Lietuvoje, apsukri ihergai- 
gijori įrašė kon. Frank Bulaw. te. Draūgijon įrašė kon. P.

■ į ' | Galskiš. *
I N

Kon. B. Vaitekūnas 
įrašė:

-4

iH.

■ • < | " - .> • . • . . • •

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMtttTlNlŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: s P. MILLER, ffaittW sektorius

J. MICKEVIČIUS^ prezidentas J, DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vičė-prežidOntas P. GALSKIS, tįrUstišae*
V. MANKUS, sCkretbtitiš P. MILAšAUŠKAS, trustišas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, lt GUG1S, Dr-jė» Advokathfe, Jj» P. VARKALA, Prasijos Auditoribs. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris diertas savaitėje—pagedėliais ir ketvertais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va
karo, nedėldieniaisr nuo 9 iki 1 vai, po piet. Nariai- Draugijos reikalais arba riotintys jfetoti Chicagos Lietuvių 
Draugijom, malonėkite atvykti-i Draugijos ofisą čia pa žymėtu laiku. Draugi jote kOTĮknrsas baigsįš balandžio 30 
d. Gegtlžčs 3 d., thoj koifkurkui pasibaifciiš,- jVyks garsusis INICIACIJOS IR-LAIMĖJIMŲ VAKARAS. .
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS’ OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED STREET -- Teleforiay CANAL 0117onasr CANAL 0117

Kon. V. B; Ambrose

Chicagos Lietuvių Draugijos* Korikubsantų stovis įrašytais nau
jais nariais, taipgi numatoma’ RvOtri kifekvienairi kditkutisan- 
tui kiek dar turėtų įrašyti įtarių iki balandžio 30 dį 1936 m. 
Kiek kurią savaitę konkursant^lą įra^yš narių, tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus kdiikiirsaritai pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.užpildyti. Draugija bus jiems dčkiriga.

Konkursantas Įrašė Narių

.. 150

Kbn. Louis Antariavi 
, čius įrašė: 
• P-nia Helen Rudei, 
tbnparkiete, draugiško 
liiOtbrlškė. Draūgijon 
kon. Antanavičius.

(T&sa pust S-čiam)

Jbhn Benjun, bridgeportie- 
tis jaunuolis, Drarigijon įraše 
p. Vaitekūnas.
P-nia Domicėlė Daulis,brig- 
įtonparkiėte, apsukri, sumani 
moteriš. Draugi j ori įraše kori. 
B. Vaitekūnas.

brigh- 
budo 
įraše

Charles Palubinskas, 4901 
Rbosevelt Rd., Cicero, 111. Po
nias Cit. Palubinskas gero ta- 
„yerno savininkas, puikus 
žmogus; getris, draugiškas lie
tuvis—dabar narys Chicagos 
Lietuvių Draugijos;
. P-lė Emel'y Ribelis, 3244 So. 
Morgan Stų gabi; sumani jau-

■ r;r i

Koh. P. Galskis įrašė
A.L.Davidonis, M.D.
49101 S. Micliigan Avė.

Tel. Kenwood 5197
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio,
......... '—    -— — — -

i I

P-lė Irene Liepis, 628 W. 18 
St., jaunuole, gimusi ii- augu-Waltei^ Jurėnas, \ 561 West 

14th St., tavėmo bižllib savi
ninkas. P-rias W. Jūrėriasper 
17 metų yra favbtiio biznyje. 
Draugiško budo žmogūs; .sė
ji as naūjifenietis.

JdJtas' Slėpendpt, jaunas 
žmogiiš, blaivas, dtaugiško 
budo jaunikaitis, gabus muži- 
kantas, plius—bridįėportiėtiš.

Stanley Yaniclc, stipriai su
augęs lietuvis, iš amato plierip 
darbininkas^ dabriT dirba Glii- 
cagos tunelyje, gjtyėria Brid- 
geporte.

P-nia Veronika Da^kiittiėHė, 
sesutė p-nios Kairienės, brid- 
geportietės. P-nįąf Dhrtiiritienė 
yra labai mandagaus blidb 
moteriškė.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS

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

3343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

ADVOKATAI
K.P. G y GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nite 6 iki 8:80.

Tel. Bąulfevhrd 1316.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

bėgai sutarties.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Sėrėdomįs ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6681 i So. California A Vėtau* 

Telefonas Rspublic 7868

Vr.

PRAMEINA VISUS 
KŪNO SKAUSMUS 

t

Naikinantis kunė skausmas 
sustabdomas greitai kada 
vartojama Johnson’s Red 
CrosS Plasteris. Jis pagelbs
ti prašalindamas nešvaru
mus; Šildo, masažuoja, gydo 
giliai skaudamus raumenis. 
Todėl milionai vartoja jas 

, kožna meta. Todėl ir jųs^ 
\ taipgi vartokit Johnson’s

RecĮ Cross Plasteri.
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

RED CROSS
PLASTER

Paditrtįtos Johnsoh U JdhUsOn, ditįziausių 
pasauly išdirblnėtojų chirurgiškų dalykų.

Parsiduoda Visose Vaistynėse

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600;

Tel. Office WeDtwortU 6330 
Rėz. Hydė Park 3395 

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

Valandos 1—4 p6 pietų. 7—8 v. vak, 
. išskyrus seredomis ir subatomis.

Dar turėtų įrašyti 
Kvota:

..............53
........ ,...62
........... .77
....... ......39
......... ,..24
............23
.............15
.............412-
........ ,....16
..,.,....,....10
............ 13
........... .13
............ 13
.............10

Frank Bulaw
P. Martįnkaitis (Senas Petras) 147. 
Kazys Steponavičius ....... 
Vincent B. Ambrose .... 
Petras Galskis .......
Petronėlė šliužas .........
Benediktas Vaitekūnas 
Agnės Grakauskienė ....
Frank Klikna ................
Antanas Mikšys ...........
Antanas L4 Skirmontas 
Alex AmbrrizeVičiri ....
Magdalena Ratkevičiene 
Louis Antariavičius .....
Zigmas S. Mickeviče .. 
Oria Mittskus ................
Walter Neffas ............ .
Petras Rozgus................
Kastas čepulevičius .....
Marė Kernėšienė ........
Antanas Visbaras ....... .
K. G. Urnežis ........... .
Jonas Sinkus .....;...l. 

’ Ona Vilionė ..... 
Petras Geniotis 
Antanas LungeviČius ... 
Petras Basalis ......
Juozas A. Jankus .......
Stasys Rimkus .............
Antanas Marcinkevičius 
Jonas žurkauskas ....i.,.. 

, Joseph P. Gercius ........
Uršulė Shirmulis ..........
Draugijos veikėjai įrašė ...1...... 240..
Arthur Montvidas ............ 1.... 10:....
Iš viso jau įrašyta naujų narių 1201,

vęs prastas mėnuo naujų na
rių gavimui, įrašyta tiktai, 
šimtas dii nauji nariai. Kovo 
ir balandžio mėnesiai numa-! 
toriii sėkihingi iriėribsiai' nau
jų narių’ gaviiriui. Sėkiriihgam 
konkurso darbui daug paken
kė šalčiai; orui pasiiiiriinius, 
pasimainys ir darbo sąlygos.

Numatoma, kad iki konkur
so pabaigos dar ’ bus įrašyta 
penketas šimtų? naujų narių. 
Butų' gerai, kad taip ir butų; 
tada Draugija turėtų tris tūk
stančius penkis šimtus narių. 
Kvietė narius į bendrą; darbą;

prisiįrus sie-

138,.,........
123........ ...

.... 69..........
M...........

.......37..;.......

.... 35..:........
14..
14.. ;.:.....

.... i5i.,.....:.» 
.... 13..........

12.. .;.......
.... 12..........
...... 10........ 
....... 8:.........

81...........
........8..........  
...... 6.........  
..... 6........

Kofl; Uršula Širmulis 
įrašė:

....6

...6
r..5
....6

.i..

IŠ DRAUGUOS KON
KURSO RAŠTINES
Praeitą šeštadienį visiems* 

Draugijos nariams buvo pa
siųsti laiškai, kviečiantys^ dar
buotis naujų riarių įraSyihe. 
Taipgi pasiųsti tikietai l nau
jiems nariams. ,

Draugija prašo visų orga
nizacijos narių, seniai s pri
klausančių ir naujų, darbuo
tis, kad gavus vieną kitąį nau
ją narį Draūgijon. Iki ‘kon
kurso pabaigos liko tiktai 
pusantro mėnesio laiko . reika
las visiems subrusti, kad kuo 
daugiausia įrašius naujų na
rių. Laukiam visų Draugijos 
narių nuoširdaus pasidarbav'į“ 
mo. 1 \

T1 6..
3.

3;

.j.ę.,.5
.8 

..... 3 

......3 

......3

................  ..3
,....................11
..................... 9
.................... 10
..........'........ 157
........... kvota užbaigta
Dhr turėtų įrašyti 680

Kazys Steponavičius
P-nas Kazys Steponavičius, 

sėkmingai užbaigęs savo mu
žikėlio ‘darbo sezoną pradės 
vėl darbuotis Chicagos Lietu
vių Draugijai naujų narių į- 
rašyme. Iki konkurso pabai
gai yra nusitaręs antrąjį šįm- 
tą naujų narių baigti su kau
pu. Neabejojame, jog jį jo 
draugai parėniš, kad jis savo 
sėkmįiigam darbui padėtų 
dūr šėkmirigesrų tašką.

Atitaisome sekamas 
klaidas:

Šiame “Draugijos Skyriuje” 
vasario 25 d; buvo pasakyta; 
kad kon. Jonas Sinkus įrašė 
Draūgijon Jurgį Bučinską; bet 
tikrumoj turėjo būt pasaky
ta: “kon. Jonas Sinkus Clii- 
cagos Lietuvių Draūgijon į ra-

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
Lilioleum' 

9x12
.95

RBOSEVELT 
FURN UOREI

2310 West 
Rbosevelt Roadf

Tel. Scelcy 8760

kad sėkmingai 
kianią tikslą.

Gegužės 3 d. Ashland Bou
levard1 Auditorium įvykš Ini- 
cijacijos ir .Dovarių Laimėji- 
;fnų vakaras. Draugijos nariai
kurie įrašo naują narį, gauna 
tikietą į minėtą vakarą dykai; 
taipgi įrašyti nauji nariai gau
na tikietą. :

Finarisij! sekrėtorius prane
šė, kad už vasario1 mėnesį,’ li- 

Igos pašalpų priseina išmokė
ki $680. Iždininkas pranešė, 
įkad vasario mėnesį buvo pa
ujamų $3,360, išlaidų $1,848; 
įVadiriasi, buvo daugiau paja- 
'|mų, negu; išlaidų* — $1,512.00.

• Pasibaigus susirinkimui se- 
kėv “Naūjienų’,. fčtfaktoriaus' 
{įdomi krilba. Kadangi apie tai 
jau Ijuvo* “Naujienose” rašyta, ! 
tai kalbos turinio nebekarto
sime.

[/ Susirinkimas pasibaigė kai J) 
jaunimas. Vasario mėnuo bu- 9:30 vakare.

IŠ CHICAGOS METU- 
VIU DRAUGUOS 

SUSIRINKIMO
Kovo 10 d. Masonic Teblple 

svetainėje, / 1547 N; Leąvjtt 
St. įvyko skaitlingas susirin
kimas. / Svarbesnių trinių, 
apie kuriuos verta rašyti; kaip 
ir nebuvo. Pirriiinirik’ds pra
nešė, kad Draūgijon šilime 

' konkurse įrašyta daugiau 1,- 
200 naujų narių. Re veik pusė 
įstojančių naujų narių sudaro

Jonas iv Paulina Rapps, 
Clearingo gyventojai. P-nas J. 
Rapps yra iš\ amato “ėlėčtri- 
cian,’. Abu pp; Rapps yra in
teligentiški, ri&ridagaius budo

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723■ » - • <_ ’ ■■______ :__ :__..... . .

-*"'i ■~-t~ Y-T~'

“MANO' SŪNELIS 
■. BUVO TOKS ■

VĖRKftkVAU 
ŽIŪRINTĮ JĮ”

“Turėdavau, prlyliloti, kad v,valgy tų 
ir nežiūrint ką v^igrė yla buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri' man pasakė apie Triner**r 
Bltter Vyną”, •

Triner*s Bltter VjĮ’nas yra senas, at
sakantis '■ ŽeirnynirilA’ vaišias,' kūriė' aj>- 
•augo nuo ūžkletėjjmo,' gasų* nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų Ir' negerumų, su vidttrhp

<Jft; paslgėrėjiintj.neveikimu, Ir prld 
silpniems apetitą##. U Galite gauti jo 
visdse vaistinėse; } .

TRINER’S ELIXIR 
OF mTTER WINE f

Joseph Triner Company, Chicago
; r- ■-i . ,-r, į.'j-, f-1'r./rf-ir?. i..  ~~

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

! 6030 S. Western 
Avė., 2nd floor 

iivHemlock 9252 
: Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
rnent ir magne
tu? blarikets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari' 

mhi dovanki.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
' JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir Tėvas 

REPublic 8340

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių- Direktorių' Asociacijos. r --- _e. A >_»_*_ « r-

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

X ElULEVimS
4092 Archer Avėriuė Pbonė Lafayettė 8572

, ...........................................- ■ ■ ■ • ■ -• ■ ■ ' ■ ' • —-i——

S. P. MAŽEIKA ,
3819 Ėituanica Avenue Phone Yards 1138

f A. MASALSKIS
3807 Litiianica Avėnue Phone Boulevard 4139'

A. PETKUS
1410 South 49th Cotirt Gicfero Phone Cicero 2109

J. F. KADŽIUS
668 West lĮjftJhi Street Phone Canal 6174

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS

LIETUVĄ
1 LITAIS 

Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

—'t

r. ................................ ' 1-

i

INCOME T AX 
BLANKAS

galite išpildyti

; NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

Si M. SKUBĄS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

: t j, žolp
1646- West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418;

. J. F. EUDEIKIS
■ 4605-07 S. flermitagė Avėriuė Phoiies Yards 1741-1742

Brigliton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727
■ II i I . ......................................    Į nl - r- ■■ , ........................

A

' LACHAWICZ ir ŠUNŲS
2314 West‘ 23rd Place Phbriėš Canal 2515—Giėerd5927

S. C. LACHAVICZ
i- 42-4-UEast 108th-St. Tcl. Piillnian 1270 arba Canal 2515

Phone Bonlevard 7042

Dr; C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avc.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj nagai sutarti,

- '■ ■’ liinlliii'l 11 ii,"    ■■■■■■■■ I H-  "................ i...........

Dr. Strikol’is
Kl. Jurgelionis

ADVOKATAS
Veda bylas visliose teismuose

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 I Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai. vakarais nUO 6 iki 9 vai J ‘ ‘ - -----'-----

Miesto ofisas
10 No. Clark St.

Tel. Dearbom 3984
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards .2510

11 floras

A. A. SLAKIS
* ADVOKATAS

111 W. Washingtoii St
Roorti' 7Š7

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

Gyv. vieta: 6733 Craridėri Avė, 
namu Tel.: — Hydė Park 3395

Ofisas 4645 SO: ASHLAND AV®, 
Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nud 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 782(1 
Namų Tek: Prospect 1930

■ir-......................  ' i.4. ~ .......... - ' ■ -

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 t 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak.- Nedėlioj pagal sutarti

£

AKIU SPECIA LISTAI
’ X t—*  ■ — : u/K V." j>. > j. » ,

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometjrically Akiį Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tėlirėgyste. Priren
gia teisingai akinius. VišUosė atšitl- 
kimūose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia' mažiausias klai
das. Specialė , atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.- Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouletard 7589 

'l

DR, G, SERNER
LIETUVIS 

y61, YarzJs 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvių 
756 West 35th St 

kampas Halšted St. 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 
w 1 _ _________ ' • V • M 1 1 • .
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienu.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Deritistai

Amerikos Lietuviu’ Daktarą 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
Wėst Towri Staittr Bank Bldg. 

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

Tel. Seelėy 7830
Narna telefoną* Brunevfck 0517

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
YARds 1741—1742

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rež; Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

756 We$t 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandom iltio l-*3 nuo 6:80-8:30
NedAliomh pagal sutarti.

Kltl Lietūviai

Ofiso valandos: 
Kasdien riuo 1^4 p. p. ir 7<-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524* dieną ir naktį 
Dr.Constance A.O’Britįs

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4r nuo 1 
iki 8:30 vi Nedčt nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Ofisą, ir Rezidencija 
3385 So. Halsted- St 

, CHICAGO. ILL.
‘ •..... . . .......

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metu* kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos rido 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 yhL vhkard;

, Tel. Canal 3110*
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFIŠAS

4729 So. Ashland Avė.
, 2-rOs lubos 

CHICAGO; ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880;

Telefoną* Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

7 iki 8 vaL NedCl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

r   —- i. ...... .m-.-—i-------- ---

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr* A* A* Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stone? Island Avę.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedl- 

lionni ir Ivehtadianiai* IIP—12 
(USD*.

K,



Antradienis, kovo 17, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.

Chicagos Lietuvių
Draugija

po vieną tikietą į čia pažymė
tą vakarą.

(Tąsa iš pusi. 2-ro)

Kon. Agnės Grakaus
kienė jrašė:

P-nas Frank Paulinas iš Chi- 
cago Heights gauna tikietą į 
Inidjadjos ir Dovanų Lai

mėjimų vakar.

P-nas Frank Paulikas, se
nas Draugijos narys, gyvenąs 
Chicago Heights, įrašė Drau
gijon savo jauną sūnų Frank 
AVilliam Pauliką. Tėvas ir sū
nus abu gauna po tikietą į 
Dovanų Laimėjimą vakarą.

r.... . .......          .
tą savaitę išvažiavo atostogoms 
I Hot Springs, Ark., kui; Jikisi 
praleisti apie porą savaičių ar 
dąugiau laiko.

P-ai Paliuliui yra seni Tavern 
biznieriai ir draugiški įmonės, 
kuriems ir aludės biznis eina 
pasekmingai. Tiesa, jiems- ir ap
linkybės geros, nes jų biznis 
kaip tik prieš Western Electric 
dirbtuvės.

Sugrįžo iš Kurorto

į; iš

vi ■

P-nas Henry Zaikauskas įsi ra- 
rasė Draugijon. J

P-nas Henry Zaikauskas, 
bridgeportietis, sumanus žmo
gus, pats įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon. Verta ir 
kitiems nepriklausantiems 
Draugijon pasekti p-no Zai
kausko gražy pavyzdį—ateiti 
į Draugijos ofisą ir įsirašyti 
Draugijon. ;

M® 

*■ ' ' .

DARBO ŽINIOS
’■v <

Moterų rubsiuviai 
susitaikė; išvengta 

streiku 6

derybų su darbdaviais, ' pasta- 
riemsiems atšauks savo griež 
tą reikalavimą numušti opera 
toriams ir darbo užbaigojams 
15 nuošimčių '-algos, pavyko pri
eiti prie susitarimo ir tuo bu
do 'išvengti generalio streiko.

Šį sykį unija išėjo pilnu lai
mėtoju,—algų skalės paliko tos 
pačios ir sutikta kai kuriais 
atvejais algas pakelti. Bet už 
vis ąvarbiausis faktas tai tas, 
kad abi pusės sutiko įsteigti 
visai siuvimo industrijai1, bend-

rą kainų nustatymo ir algų 
skalių vykdymo prižiūrėjimo 
organizaciją, kurios nutarimai 
turės privalomos galios ir įvyk- 
dinami su valdžios pagelba.

> » 4 ■

Garsinkitės Naujienose

Darbdaviai bandė nukapoti 
algas

Moterų rūbų siuvėjų JLGAVU 
unijai po septyniolikos dieni]

-—DRESES—
VYRŲ SIUTUS JA 
TOP KAUTUS Į IĮ 

Išvalome ir Išprosinam i
Plūs And r. nuo» Ugnies R 

ir Pavogimo.
Extra kalnoH už akaominiufl, I’lytuotus 

Kuiliais pudahinttiR riibiiH.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

« RŪBAI, $1.50 
ATSIIMAM IR PRISTATOM 
CAPITOL CLEANERS

150 N. STATE ST. KAMB. 13«3
DEARBORN 8740 __

_____________ jt_________ ____________________ 1_______ __

NAUJA! SKIRTINGA!
paskiausio modelio, milžiniško didumo

ABC SKALBYKLA
SU 50% DAUGIAU ĮTALPOS NEGU PAPRASTOS SKALBYKLOS

P-lė Genia Lukas
P-lė Genia Lukas, 1508 N. 

Leavitt St., pasižymėjusi dai
nininkė, dabar narė Chicagos 
Lietuvių Draugijos, jrašė p-ia 
A. Grakauskienė, z

Kon. Senas Petras 
jrašė:

P-nia Kast anci ja Budrik, 
4314 Archer Avė. P-nia Bud- 
rik, jauna' moteris laiko kar
tu su pp. šimkais gražų ta
vernų biznį.

Mykolas Narvidas, Chicagos 
biznierius ir veikėjas, kuris pe- 
reitos savaitės pabaigoje grįžo 
iš Excelsior Springs, Missouri, 
l.ur per tris savaites gydėsi. 
1 ’alyvauja įvairiose or'ganizaci- 
j )se ir yra Įeit. Vaitkaus skri- 
dmo sąjungos, ALTASS valdy
bos narys. Jis užlaiko kepyklą 
Marųuette Parke ir dvi detali- 
nes krautuves.

Nušvarink Viską 
Savo Namuose
U D UImli

THE MASTER 
CLEANER

“• išskalbia greičiau nes 
yra didesnė. Turi naują 

' skaistumą! Pagerintą iš- 
gręžimui prietaisą! Dau
gelį naujų ypatybių! Mil
žiniško didump skalbyk- 
la už žemą kainą. Atsi- 
lankykit ir pamatykit!!

TIKTAI $5 ĮMOKĖTI...
Likusi kas mėnesį mažais išmokėjimais 
su jūsų Elektros-Patarnavimo sąskaita. 
LIBERALIŠKANUOLAIDA U Z MAINUS

Petras Zelvis, Berwyn, III., 
yra mašinistas, inteligentiško 
budo žmogus. Daug metų dir
ba Western Electiric Co.

Antanas Mažeika, 18-tos 
apylinkės gyventojas, nuolati
nis laikraščių skaitytojas, se
kęs kulturinj lietuvių gyve
nimą.

Charles Bielskis, 2548 W. 
71 St. Šis jaunuolis yra sūnūs 

• pp. Bielskių. Pati p-nia Biels
kienė senai priklauso Chica
gos Lietuvių Draugijai, o da
bar ir jos apsukrus sūnūs čia 
įsirašė. P-nai Bielskiui užlai
ko gražiai įrengtą alinę. Ge
ras, mandagus patarnavimas, 
čia visuomet galima rasti.

V. B. Ambrose
Dirbdamas Chicagos Lietu

vių Draugijai įrašiau dau
giau šimtą narių, taipgi gavau 
daugybę pažadų, naujų pros
pektų. Draugijos konkursas 
eina prie pabaigos, prašau 
visų savo draugų, kurie pasi
žadėjo mane paremti priduo- 
dant vieną kitą prospektą sa
vo pažadus išpildyti. Visiems 
busiu labai dėkingas už man 
teikiamą paramą. Praneškite 
laišku arba telefonu Canal 
0117.

Draugiškai,
V. B. Ambrose.

Automobilio nelai 
mė, bet sužeistų 

nebuvo Wn0DWORK
MARBLE

P-nia Helen Petrauskas, 
2616 W. 69th St/ ši jauna mo
teris yra inteligentiška, malo
naus budo, laiko gerai įreng
tą duoųkepyklą—čia gamina
ma gera duona ir skanus py
ragaičiai. Marcjuette Parko lie
tuviai prisiminkite pp. Pet
rauskų duonkepyklą!

ŠIANDIEN
REGISTRACIJA

Vengdamas .pavojingo susidū
rimo su troku, pereitos savaitės 
pabaigoje su keleiviniu auto
mobiliu susidūrė G. Nekrošius, 
6623 S. Francisco Avė.

Nelaimė įvyko prie 39-tos ir 
Western, kur amt\ slidaus šali- 
gatvio staibiai .sustojo trokas, 
užkirsdamas kelią užpakalyje 
važiuojančiam p. Nekrošiui. Jis 
vienas važiavo. Nebuvo sužeis
tas, vienok automobilio “fen
deriai” ir ‘‘running board” nu
kentėjo.

Trokas turėjo oru operuoja
mus brekius, “air brakes”,, ir 
p. Nekrošius pataria kitiems 
automobilistams tokių brekių 
saugotis.

Electric Shops
Downtown72 W< Adams St. — 132 S. Dearborn St. 

Telephone KANdolph 1200, Local 66
4562 Broadvvay ' 4231 W. MadisonSt. 3460So. State St.
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 852 W. 63rd St. 
IT 116S.Michigan Avė. 4833 Irving Park Blvd. 2950 E. 92nd St.

¥<;SŠ

Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų, truputį 
brangiau už daiktus perkamus ant išmokėjimo.

AL K U P O N U S

& M 4®

Kon. Antanas Visbaras 
jrašė:

YValler Laita, 5617 W. 63rd 
St. iš Clearingo. Gerai p. Vis
baras pradėjo darbuotis Drau
gijos labui, suras gerų narių. 
P-nas W. Laita yra biznierius, 
turi gerai įrengtą taverną.

Kon. K. čepulevičius 
jrašė:

, šiandien registracijos diena.
Jeigu nuo pereitos registraci

jos (sausio 15, 1935):
1. Persikraustėte,
2. Suėjote į amžių, arba
3. Palikote piliečiu,
šiandien turite užsiregistruo

ti, jeigu* norite balsuoti.
Užsiregistruokite artimiau

sioje balsavimo stotyje savo 
precinkte. Stotys atdaros nuo 
8 rytq iki 9 vakare.

1 _________ ___

B. Paliuliene išvažiavo 
j Hot Springs, Ark.

Teis kinomatografų 
moroną už žmog

žudystę
Peter KrisoulasJ 39 metų, 

kuris šeštadienį nušovė Irving 
Fehlberg, Mid-West teatro, 
3538 Archer avė., vedėjo- pa
dėjėją, vakar stojo prieš grand 
jury teismą. Jis nušovė teatro 
valdininką už tai, kad šis jį 
įspėjo dėl netinkamo pasielgi
mo su 12 metų mergaite vaidi
nimo metu.

Peter Krisoulas kaltu prisi
pažino, o be to, randasi ir dar

CICERO. — P-ia B. Paliulie-) keturi liudininkai, kurie matė 
nė, 2320 S. Cicero avė., praei- jo nusikalstamą darbą. >P-nia Zofiją Karalienę Dr- 

jon įrašė kon. K. čepulevičius.

P-nia Marė Radienė gauna ti
kietą į Inidjadjos ir Dovanų 

Laim ė ji m ų vakarą.

* P-nia Marė Radienė iš 
Northsidės įrašė Draugijon 
savo sūnų Bruno Rogers. Pati 
p-nia Radienė yra, sena Drau
gijos narė.

Juozas Ruseckas gauna du 
tikietus į Inicijacijos ir Dova- 

. nų Laimėjimų vakarą.

P-nas J. Ruseckas, rožių že
mės gyventojas, gauna du ti
kietus į Inicijacijos ir Dovanų 
Laimėjimų vakarą; jis Drau
gijon įrašė du naujus narius: 
William Vieraitį ir Frank 
Sniečkų, abu bridgeportiečiai. 
Ne tiktai pats p. Ruseckas 
gauna tikietus, taipgi ir jo įra
šyti nauji nariai taipgi gauna

GERKIT TIK GERA 

' ^u\btos/(Z
ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yr 
padarytas iš geriausios rųšies pro-’ 
dūktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į aline§ ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. -

3225 So. Lituanica Avenue ' L. m. norkus
, s

Ar turit nesmagumų su kojom?
Ar sunku pririnkti č»‘ver.vkus? Ar taip...

Atailankykit pas SIIAl’IRO dėl pagalbos.
Mes užlaikome kiekvieno didžio ir pločio eeverykus, — 

labai siaurus ir extra platus. Pas mus rasite pilniausį ata
ką čeverykų Chicagoje dėl visos šeimynos. Mes garantuoja
me, kad čeverykai, kuriuos pas mus nusipirksite bus labai 
patogus arba mes juos atmainysime.

Visi nauji pavasariniai stiliai
Visame savo gyvenime jus nepirkote čeverykus iš krautu
vės, kuri elgiasi taip mandagiai ir kur kainos yra prieina- 
minusios už augštos rųšies čeverykus.

P-as Shapiro yra kūdikių avalinės specialistas. Speciahs 
departalnentas dėl kūdikių. Kainos------ -$1 35
faes specializuojamės moterų avalinėje.’

KAINOS $2 95 IR VIRŠ. TAIPGI DĖL STORESNIŲ,

Dėl

X-RAY

vynj mes užlaikome Florshelms ir Freemans čeverykus. Kaina CfcCL ir virš.
‘ FLORSIIEIM8 $8.75 IR VIRS. .

S II A P I It O ’ S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH VVESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

Gerkit ir Reikalaukit

LHJU&R ęOMRAN*
< Cmi<m>O ><» jį< : ■ ;

PASISKUBINKITE!
ILGA! NETRUKUS

BUS IŠPARDUOTI
Elektrikinės 
dirbtos po

ledaunes per-

49.50
ledaunes nau-Elektrikinės

jos pereitų ^"70 Ert
metų po ....... I faiavU
Didelo saizopo .................8 I ivV

NATĘAN 
KANTER

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietu vilkos 

Degtinis

Perkant dabar

Ant didžiųjų ledaunių 
taupysite nuo

$30.00 iki $45.00

su-

Autorizuoti pardavėjai 
nomų visame pasaulyje

zi-

ai SipiorCo.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS D803

, JOHN P. EWALD .
, ; ‘ EOANS and INSURANCE
. Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgicio, arba 

į ąpdraųdos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 Wėst 33rd Street
. v ■

■v
(

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

General Electric Refrigeratorių, 
Kelvinator, Westinghoiise, 

Crosley ir kitų.
Tik $1.00 depozito palaikys Jums Ledaunę 

iki bus reikalinga.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

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

Tel. Boulevard 4705

Budrik Furniture Mart
VISKAS DĖL NAMŲ

3347-49 SO. HALSTED STREET
Leidžiame žymų radio programą iš WCFL stoties 

Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakare.

\r
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doleriais skaitant siekia aįpie 700 bilijonų dolerių. O kas 
apskaičiuos tas ašaras, sielvartas ir tragedijas, kurias 
teko per karą milijonams žmonių išgyventi? . '

Pokarinės Europos būklė būvo tiesiog katastrOfin- 
ga. Žmonėms teko išgyventi didžiausį skurdą ir vargą. 
Badas buvo paprasčiausias reiškinys. Toje pat Vokieti-^ 
joje dėl pieno trukumo mirė tūkstančiai vaikų. O kurie 
ir išliko gyvi, tai jų sveikata pusėtinai nukentėjo. Ap
skaičiuojama, kad jfet karą Vokietija prarado pusę yi- 
so savo turto. '• z• .

Bėt ta klika, kūri j šiandien Vokietiją valdo, nieko 
neišmoko. Ji, kaip iįr kaizerio valdžia, žvangina gink
lais ir yra pasiruošusi sukurti naujo pasaulinio karo 
gaisrą. Ir jei tas gaisras užsidegs, tai sunku ir įsivaiz
duoti, kas beliks iš Europos. ;

“Molodaja Gvardija” išspaus
dino visą eiįę laiškų, ? kuriuos 
parašė motinos. Įdomiausia 
skamba profesoriaus K. žmonos 
laiškas, štai ką ji rašo:

Aš turiu ' penkis vaikus.;
Tai tiek nepaprasta, kad yi- 
sur susiduri sų nusistebėji-

Seniau, kada dar buvo.
kortelės
mu.

aš paduodąvau jas 
tvarkytoj ui. Pardayėj ai mur-i 
medavo 
gavote?” Ir dažnai aš galvo
jau: “Aš — niekai, mano 
darbas niekur nepažymėtas.

“Kur jus tiek ir

f

STATISTIKOS DUOMENYS
• PASAULINIO KARO NUOSTOLIAI

»■■■»■...■■■'■ ’■/ ■■ifiu ■ ■!

Europoje vėl neramu. Ginklų žvangėjimas juo to
lyn, JuO darosi garsesnis, štai kodėl daugis mano, kad 
anksčiau ar Vėliau karas ten turės kilti. Ir tą karą grei
čiausiai pradėsianti Vokietija, kuri pastaruoju laiku' 
nebesiskaito su jokiomis šutartifnis. O jei tokis karas 
įvyks, tai ko Europa gali iš jo tikėtis?

Dar nėra aštuoniolikos metų kaip pasibaigė pasaulinis 
karūs. To karo nuostoliai buvo pasibaisėtini. Kariau
jančioms valstybėms tas karas atsiėjo apie $200,000,- 
009,000. Tfek pinigų valstybės tiesioginiai išleido karo 
reikalams. Bėt tai, žinoma, dar nėra viskas.

Europoje dažnai mėgstama prikišti Amerikai, kad 
ji' iš pasaulio karo pasinaudojusi. Tačiau faktai visai ką 
kitą sako, Jau 1928 m, Amerikos pasaulinio karo išlai
dos siekė $36,000,000,000. 6 Kur dar ‘^ensijVs sune^alėju- 
siems kareiviams, bonusai karo vetėFanūms, nuošimčiai 
ant užtraukiu paskolų ir t. t. Apskritai imant, apskai
čiuojama, kad visos pasaulinio karo sąskaitos Ameri-, 
kai

Apdraudos kompanijų statis
tikos duomenimis, pernai Ame
rikoje žuvo visokiose nelaimėse 
99,000 žmonių, o sunkiau ar 
lengviau susižeidė — 9,465,000.

i Dėl nelaimių su automobiliais 
žuvo 36,400, o namie užsimušė 
31,50,0,

17,000 užsimušė begriudami, 
7,5Č0 prigėrė, 7,000 žuvo gais
ruose.

Automobilių nelaimėse susi 
žeidė 1,277,000 žmonių.

. • • I"

Hitleris, žinoma, irgi neatsi
liko. Jis taip pat graudeną toū- 
tinas, kad jės daugiau valkų 
gimdytų. Mat, juo daugiau vai
kų, juo daugiąū ateityje bus 
kareivių; Ir dar ne bet kokių 
kareivių, o tikrų arijų.

Dhbar, matyti, htėjo Stalino 
eilė. Jis irgi pasisakė už šeimų 
pastovumą. Ir ne tik už pasto
vumą, bet ir už tai, kad šeimos 
turėtų kuo daugiausia vaikų!

Dėl tokio Stalino nusistatymo 
« t • i .■ . jįjį e e

labai laimingos. Mat, 

mas atitinka, komunizmo prink

kii kurios moterys pasijuto 
;, pirma 

jos nežinojo, ar 'vaikų gimdy
mas atitinka^ komunizmo prin
cipus, ar ne. Dabar Visai kas 
kita.
lą paaiškino

pats Stalinas tą reika-

O tuo thrpū socializmas 'bu
vo kuriamas žmonėms, o kad
gailėtų būti žmonės, tai rei
kią fr motinų”. Dabar, kūi
spaudoje pasirodė tiek ^ęrų 
žodžių apie Šeimą, aš atgi- 
jau. Aš nesivaržau jokiais 
žvilgsniais ir dirbu didelį- 
darbą — auklėju.
Matote, koki s’vari yra Stali

no nuomonė “de’fndkratiškiau- 
siamė pasaulio krašte”. Kol 
Stalinas aiškiai nepasisakė už 
dideles šeiūias, tol kelių vaikų 
motinos jautėsi nėjairhihgos Ir 
dažnai buvo paniekintos ir iš
juoktos. Dabar visai kas kita: 
jos atgijo. Viena motina savo 
laiške sakę: “Aš gyvenu gyviau 
nekaip gyvas”...

Dabar beliko padaryti dar 
vienas žingsnis: paskelbti do
vanas toms motinoms, kurios 
turi daugiausia vaikų...

Atgijo darbininku 
priešai

Kai Rusijoje pasireiškė ba
das ir Vargas bei pradėjo šiau
šti teroras,'lai atsigavo ir dar
bininkų priešai. Kaip pavasa
rį vabzdžiai, tai ir jie ėmė lįsti 
iŠ visokių plyšių. Veikti jie 
pradėjo kur kas Smarkiau ir 
ėnergiškiau. per Savo laikraš
čius fr prakalbas pradėjo šauk
ti, kad esą jie teisingai dair-, 
bihinkus įspėjo/ Girdi, da’bar 
patys matote, prie ko socialis
tai privedė. Pažiūrėkite, kas 
dedasi Rusijoje, 
socializmo vaisius.

ko ištikimi socializmui, sten
gai išaiškinti, jog tas ekspe
rimentas, . kuris yra Rusijoje 
vykinafnas, nėra jokis socia
lizmas. Todėl jokiu budu ne
galima’ socialistų kaltinti dėl 
visų tų blogumų, kurie vyksta 
Rusijoje.

Bet tie aiškinimai mažai te- 
gęlbėjo. Kada eina “karas”, 
tai vtšp^os yra ge
ros. ^.^Wgareivįa'i pasinaūdo- 
jO proga ir sužiniai tvirtino, 
jog thirp komunistų, ir sočia-' 
listų nėra jokio skirtumo. Ne- 

Juk tai yra pripažįstant skirtumo, su- 
, prahtatoa, buvo daug lengviau

Tiesa, žmones, kurie pasili- socialistus smerkti. (B. d.)
■■■■■■. II“. ... .

Atsišaukimas i Visuomenę
Padėkime Lietuvos žmonėms atsteigti demokratinę 

tvarką!

Afria. 100nbilįj^ doje$ų. ,
Civili fcaras Amerikai atsiėjo $6,000,090. Ta| ,buyo 

tiesioginės felAMoš. Vėliau pensijos ir kibūs karu išlai
dos sudarg apiė $9,000,000. Vadinasi, kiekvienaln išleis
tam doleriui karo metu reikėjo vėliau išleisti pusantro 
dolerio. Kitaip sakant, karo pasėkos atsiėjd pusantro 
karto brangiau nekaip pats karas.

Jei tą mastą taikinti pasauliniam karui, tai prie 
tiesioginių kariaujančių valstybių išlaidų reikia dar 
pusantro karto tiek pridėti. Kadangi tos išlaidos siekė 
200 bilijonų dolerių (Carnegie įstaigos, apskaičiavimu, 
223 bilijonus), tai prie tos sumos reikia dar pridėti 300 
bilijonų. Tokiu budu susidarė 500 bilijonų dolerių.

Bet tai toli gražu dar nėra pilnos išlaidos. Tai tik 
išlaidos, kurias turėjo ir turi vyriausybės pakelti. Į čia 
neįeina nuostoliai, kurie susidarė dėl privataus ir vi
suomeninio turto sunaikinimo. O to turto buvo suti
kinta gana daug, štai kokius skaičius paduoda Carnegie 
įstaiga: sauėžemyje turto buvo sunaikibta už $29,960,- 
000,000; jurose — už $33,551,2.76,200; gamybos nuosto
liai siekė $45,000,000,000; šelpimo reikalams išleista 
$1,000,000,000, ir neitralėmš valstybėms nuostolių pada
ryta už $1,750,000,000, Tokiu būdu iš viso susidaro^ vėl 
gana stambi suma.

Prie karo nuostolių reikia priskaityti ir žuvusius 
kareivius bei šiaip gyventojus. Pasaulinio karo metu 
buvo sumobilizuota 57,400,000 kareivių, Iš to skaičiaus 
17,000,000 buvo sužeisti ir 7,500,000 užmušti arba mirė 
nūo žaizdų. Apie 7,000,000 “žuvo be žinios” arba pateko 
į kalėjimus; iš to skaičiaus gana didelis nuošimtis fak
tiškai žuvo. Tad apytikris žuvusių kareivių skaičius sie
kia 13,000,000.

Daug sunkiau yra patirti, kiek žuvo civilių gyven
tojų. Carnegie įstaiga sako, jog jų žuvo tiek pat, kaip ir 
kareivių, Vadinasi, 13,000,000. O tai reiškia, kad per 
pasaulinį karą iš viso žuvo 26,000,000 žmonių. Tai tik
rai milžiniška armija!

Kiek nuostolių pasaulis turėjo dėl tų žuvusių žmo
nių?

Toks klausimas gali atrodyti keistas. Kokiu budu 
galima pasakyti, kiek Jonas ar Petras yra vertas?, Juk 
ne svarais žmogus yra parduodamas. Pagaliau, jei jis 
taip butų parduodamas, tai jo vertę būtų visai menka. 
Pavyzdžiui, anglų mokslininkas apskaičiavo, kad visas 
žmogaus kūnas tėra vertas tik apie 98 centus! Vadinėsi? 
už tiek galima nupirkti tuos chemiškus elementus, iš 
kurių yra sudarytas žmogaus kūnas.

Bet iš ekonomiškd atžvilgio apie žmogaus vėftę 
sprendžiama ne iš jo kūno, o iš to, kiek jis vertybių sa
vo darbu sukuria. Pavyzdžiui, apskaičiuojama, jog ame
rikietis, apskritai imant, yra vertas $4,720, o anglas — 
$4,140. Tai reiškia, kad amerikietis per savo gyvenimą 
sukuria už $4,720 daugiau vertybių nekaip jis jų suha’u- 
doja, o anglas—• už $4,140.

Turint tatai galvoje dabar galima kalbėti ir apie 
nuostolius dėl 26,000,000 žmonių žuvimo. Carnegie įstai
ga apskaičiūbja, jog tie nuostoliai siekia $67,000,000,- 
ooo.

Tokie, tai pasaulinio karo; skaičiai.

KNYGŲ DEMPINGAS 
j •-»* V/ .Ja y* •..

Prieš kelii mėtū's buvo daug 
rašoma apie višdkfds rųšies 
“dempingus” (dumping). Kai 
kurios valstybės stengėsi savo 
dirijihiūs įr žemės ūkio produk
tus kuo pigiausiomis kainomis 
pa^dhvihėti. SakysiŪie, prieš 
trejetą Pietų Sovietų Sąjunga 
buvo pradėjusi pigiai parduoti 
kviečius. Laikraščiai tada daug 
apie tai rašė ir tvirtino, jėg 
t'ai esąs niekas daugiau, kaip 
tik dempingas.

Vokietijos naciai dabar su
galvojo natrjos rųšies /lempin- 
gą. Būtent, propagandos lų-> 
metimais jie stengsis labai pi
giomis kaihomis pardavinėti 
Vokietijoje išleistas . knygas. 
“The ObSeryer” praneša, kad 
Dr, Goebbels, nacių propagan- 
dės miništėris, įsakęs khygų 
ieMykfohiis pardūotl jį 
mas knygas užsieniui 25 nuo
šimčius pigiau nekaip Vokieti
joje. Tos. knygos vyriausia bus 
pardūėdamos Aūšfeijąi, feeko- 
slčyąkijąi, Šveicarijai ir kitohis! 
valstybėms, kame gyvena vo- 
kiėČię Ūiūžu?Ūč^t . . J

Maža to; užsienio knygy
nams pasiūlyta Vokietijoje iš
leistas knygas partįaviuėti 40 
nuošimčių pigiau. Naciai suda-*. 
rė net specialų fondą, kuris pa
dengs nuostolius. O vykinant 
knygų dempingą puėstoliai ga
li būti gana dideli. , !:

Iki šiol nacių pasiūlymą pri
ėmė tik kai kurie Austrijos 
knygynai. Šveicarija griežtai 
atsisakė tas knygas pardavinė
ti. Čekoslovakija irgi nenori jų 
įsileisti, kadangi ji -gerai žino, 
jog tos knygos yrū skiriamos 
propagandą!. Be to, reikia ne- 
pafnirŠti, kad Čekoslovakijoje 
gyvena apie pusketvirto milijo
no vokiečių, kurie, apskritai 
imant, yra gana palaikus na- 
ciarūs. Todėl čekėslovakai žiu
ri, kad nacių įtaka per daug

ŠtAlYnAŠ frORI piDfeŠNlį 
šEIftiŲ

Su kai kuriais 
čia dar nepažymėtais dalykais karo nuostoliai vien tik

'_______________________________________________________________________ ■■

Fašizmo Įsigalėjimas
/:> . ' • . .........

Rašo <7. Adomaitis
• z ’• • • • T-- z

Fašizmo aiškinimas
Apie fašizmą jau yra daug jbespėjo pildyti jų aplikacijas 

pareikšta. fuvįus> bet ir pas kitas tautas 

Kai atžagareiviai pamatė.

-į. * • t
pats kartą dalyvavau viename 
susirinkime, kame norinčių 
įsirašyti socialistų kuopos na
riais buvo tiek daug, kad ne-

Taip buvo-ne vien tik pas lie-prirašyta ir prikalbėta, daug
visokių nuomonių ’
Todėl tuo klausimu tegul bus
leista fr inan išsitarti. Pirm , . .
pradedant, kalbėti 'apie fašiz- j°S jie nebetenka pasekėjų ir 
mo įsigalėjimą, gal bus pravar- J U įtaka visuomenėj e smunka, 
tu apibrėžti fašizmo reikšmę, ta^ fy? vabzdžiai rudenį, 
atseiti, kaip fašizmą aiškinai pasislėpė visokiuose plyšiuose., 
r. v. .. . Tuo pačiu laiku jie nutilo ir

i pasidarė mažiau,>agresingi.- ';
•XI : '.1^ Visai kitOKS reiKaias buvoSfi SS - ii io«w«™ 

a Ginčytis aug0 ir klestėjo. ' Beveik visa- 
su tais žnionėmis nėra bras^ nie Pasau1^ *taka P^ida- su tais žmonėmis m prąs. an& svari< Nieko nUQ_

Vįšai dar neseniai Mussolini, 
skyrė dovanas toms motinoms, 
kurios tyri daugiausia vaikų. 
Prieš tręjėtą ittėfiį, į Rohią O*j 
vo sukviestos kelios dešimtys 
tokių: hibtiftų. Per keltas dienas 
jos būvo VėįŠiŪtois, 0 Musso< 
lini pasakė joms labai karštą 
kalbą. Savo kalboje jis pabrė
žė, kad tos motihoš turinčios 
būti paVyzdŽiū kitoms motp- 
rirftš. Esą, >klšįky^b$ nįptwš 
pareiga yra turėti kuo daugiau
sia vaikų. Tik tokiu budu Ita
lija pasidarysianti galinga.

J' '/ M

kraštutinieji elementai.
FaŠižmo; si^pSti^atbriūiį jži- 

noma, 7~ ^7 // ■■
tvarka esanti daug tobulesne 
nekaip deM'bkfatiška. 

•X ' ' ".......... '
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hiėš, Jie patys protauti be- 
|hj^fa, t^^t&įįarbihą vatfą, 
kuris viski viską su
griūta, viską išmano. į'

Daug įdomesnis ir iš dalies 
keistesnis kraštutinių jų ele
mentų, t, y. komūhistų, fašiz- 
m'o aiškihiinas. Aš pats ko- 
niūnisfų laMraŠČft&šė ir pra- 
kalbose sūsiduriau štai su to
kiu aiMiminū; girdi, fašiz
mas yra niekas daugiau kaip 
tįk paskutinis priešmirtinis ka
pitalizmo pasispardymas. Iš 
to aiški išvada: kai fašizmas, 
“npsišpardys”, tai ateis komu
nizmas.

Tiesa, dabartiniu laiku jie 
to daugiau nebesako. Tačiau 
jie neprisipažįsta, kad klydo 
praeityje sakydami, jog fa
šizmas yra kapitalizmo prįeš- 
mirtinė konvulsija.

Mano supratimu, fašiziūas 
yra savo rųšies despotizmas, 
kuriam dirvą paruošė Rusijos 
komunizmas. Žinau iš anks
to, jog už tokį tvirtinimą bu
siu komunistų: skaudžiai išbar
tas. Todėl čia ir noriu tuo 
klausimu kiek plačiau išsi
reikšti. Vadinasi, pakalbėti 
apie tai, kodėl ir kokiu būdų 
prie tokios išvados priėjau.

Kaip daugiui yra žinoma, ka
rui pasibaigiant ir tuoj po ka
ro darbininkų judėjimas smar
kiai ėjo pirmyn. Darbo masės 
socialistai turėjo didelį pasise
kimą. Supraūtania, nesnau
dė ir socialistų priešai, žod* 
žiu i? raštų jie aiškino, jog 
socializmas yra didžiausia 
žmonijos helainiė. Esą jėį so
cializmas įsigalės, faiv žihonės 
atSidūrsią vergų būklėje, j vyk
siąs ir badas ir dar kitokios 
liėlahries.

Tačiau visi tie gąšdniiniaį 
nesulaikė darbo žmonių, 
jie būriais rašėsi į socialdę- 
mbkratiškas organizacijas. Aš l°riai prie to darbo, psisįdėjo

rė gana svari. Nieko tai nuo
stabaus, kad monarchijoms su- 
smukus įsisteigė darbininkiš
kos arba pusiau darbininkiš
kos valdžios. Tuo metii dar
bininkai jautėsi tiek galingi, 
jog manė, kad niekas jų nebe
gales įveikti. Jie buvo įsiti
kinę, kad supuvusiai santvar
kai jau galas atėjo. Aišku, j 
kad vadovautasi ūpu, b ne re*! 
aliais faktais.

Aš labai gerai atsimenu, 
kaip P. Grigaitis, “Naujienų’, 
redaktorius, kartkartėmis įspė
jo darbininkus nesivadubtil 
lipu. Jis sakė, jog pirmiausia 
reikia tinkamai įsitvirtinti jau , 
iškovotose pozicijose, o tik ta-1 
da eiti pirmyn. Jei darbinin
kai to nepadarys ir vienu pa
sinio j imu bandys viską laimė
ti,’tai jie gali atsidurti tokioje 
būklėje, kad reikės ir iš iško- ‘ 
Vdtų .pozicijų trauktis.

Karštieji “revoliuci jonie- 
riai”, žinoma, tokį nusistaty
mą smerkė ir pašiepė. Girdi, 
matote, koks jis darbininkų 
vadas: jis nori pasitenkinti 
menkniekiais, kuomet po še
šių mėnesių mes viską turėsi
me savo rankose;

Štai netrukus Rusijčje . įvy
ko “tikroji revoliucija”. Vadi
nasi, bolševikai pagrobė vald
žią ir ėmė šeimininkauti.’ Re- 
voliucioniško ūpo pagauti, jie 
ne tiek rūpinosi savo krašto 
sutvarkymu, kiek pasaulio re
voliucijos kėlimu. Rezultatus 
buvo toks, jog pačioje Rusi
joje ėmė šiaušti teroras, ba
das, ligos ir kitokios nelai
mės. ( ' . •

Kad tuksiančiai ir šimtai 
tūkstančių Rusijos .žmonių mi
rė badu, to, žinoma, niekas ne
galį nuneigti. Kai buvo ren
kamos aukos badaujantiems 
žmonėms šelpti,, tai ir patys 
komunistai bei jų simpatiza-

Kadangi jau devyni metai, kai Lietuvoje nėra sei
mo ir ją valdo žmonių nerinkta ir visuomenės nekon
troliuojama valdžia su Antanu Smetona priešakyje;

Kadangi ta valdžia despotiškai slopina kiekvieną 
žmonių judėjimą; areštuoja, šauŪo ir karo lauko teis
mais baudžia ūkininkus,, kovojančius dėl savo būklės 
pagemimo;

Kadangi (ba diktatoriška valdžia uždraudė visas lais
vas draugijas ir politiškas partijas, išimant tiktai vieną 
tautininkų partiją, ir suvaržė spaudu aršiau, negu kad 
ji buvo suvaržyta Carizmo laikais, — tai būrys lietuvių 
veikėju, susirinkęs kovo 12 d. 1936 m. Ne’ffo svetainėje, 
Chicago, I1L, nutarė:

Atsišaukti } Amerikos lietuvių visuomenę, raginant 
ją padėti Lietuvos žmonėms atsiginti nuo tautininkų 
diktatūros smurto ir atsteigti Lietuvoje demokratinę 
tvarką^ kuriai pagrindus buvo padėjęs visuotinu balsa
vimu išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas;

Kviesti visas Amerikos lietuvių organizacijas, ku
rioms rupi; Lietuvos žmonių laisvė, ' kad jos pasisakytu 
už sušaukimą KONGRESO LIETUVOS DEMOKRATI
JAI GINTI, birželio 20 ir 21 d., Clevelande.

J. Mickevičius
Dr. A. K. Rutkauskas 

Daubaras
Mrs. Daubaras ; •
V. B. Ambrose 
j Ascilla
Maria Jurgdonis

J. Rimkus
V. Maukus
J. Pučkorius
Dr, A- Monitvidas
J. Bložis
T. Rypkevičius
K. Ghepukas

(Priimta vienbalsiai) 
E. Mikužiu.tė 
Frank Puleikis 
Mrs. Norgailienė 
P. Grigaitis 
j. August 
S. Ženkus 
M. Kasparaitis 
A.,Vilis 
J. Yocius 
A. Narbutas 
J. Cheponis 
Mrs. Dombrow 
M. Kasparaitis 
G. Stungis 
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K. Kairis
A. Tomkevičius
A. M. Miller ’

-• Bochuhas 
R. šniukas 
A, J ūsas
E. Dombrow
X. Shaikus
J. F. Viilis
M. ’Kemešienč
K; Augustas
J. Markus
John Ascilla 
P. Khmpikas.
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EKSKURSIJA
. AŲ W, &< j

LIETUVON

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

yra rengiama

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitofc ekskursijos per Vokietiją ir Frančiją bus paskelb
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuo jaus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes" 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius.

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius 
1739 SO. HALSTED STREET,

V
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KelilietuviaiMelr ose
Parko miesto

valdyboj
Vieningai dirbdami įgijo 

j takos politikoje

Melroste Parko lietuviai dau* 
giaų pfUtibda dctthėtis politika. 
Seniau? vietos lietuviai did- 
žiUodūvoSi; jei kuris gaudavo 
žvaigždę specialio polioisto. 
Šiandien yra visa kitaip. Lie
tuviai suprato; kad politika 
svarbią rolę lošia, o be orga
nizacijos nieko negalima pa
siekti.

Tuo tikslu čia buvo suorga
nizuotas Lietuvių Piliečių klu
bas. Nuo tada ir pradėjo mu
sų lietuviai daugiau' veikti1 po
litikoj. Dabar mus kliubas 
gerai organizuotas. Mes turim 
kitų; gerai gyvuojantį kliubą, 
po Vardii, Lithuanian Ameri- 
an Citižėns Club.

“Be lietuvių neapsieis”
! >

Mums nesvarbu kokia parti
ja miestų valdytų, italų-ar vo: 
kiečių, be lietuvių jau negalės 
apsieiti, Mes turim-lietuvį mies- 
to taryboj, tai yra P. J. Dar- 
gis, kuris geras žmogus- ir ne- 
vienpusiškai. Bet kokiam 
miesto reikalę mielai lietuviams 
pagelbsti; Jis sutaupė Vietos 
lietuviams biznieriams ir šiaip 
piliečiams virš $200&,- sumažin
damas įvairius laisnitiš ir van
dens bilas.

Lietuviai valdininkai
J. K. Strzyneckis yraDr.

miesto iždininkas ir yra uolūs 
vietos darbuotojus politikos 
kliUbe ir kitose draugijose. S. 
Malinauskas yra parkų tarybos 
narys. Per jo pasidarbavimą 
vietines lietuvių draugijos ga 
vo leidimą parkų’ svetainę susi
rinkimams naudoti. Labai ge
rai, kad lietuviai laikosi vieny
bės, ypatingai politikoje . ..,.

Kliubo valdyba šiais metais

ŽINOTINA
! .. i.

NAUJIENOS, 173b South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

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

PAŠPORTŪ BIURAS. Department of 
State, 433 West Vari Bufen St; 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 6 po piet;

IMIGRACIJOS BIURAS; 433 West 
Van Būren Street. Tel. WABash 
9207*

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son it Clark Sts. Tėl. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALU—Rotai?— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi- majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, nranicipalis 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.

CHICAGOS POLICIJA; llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILŪS, reikia šaukti 
FIRe 13151 *

ILLINOIS EMERGĖNCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Miėhigan 

avė. Telefonus, WABash 7160. 
Valandos, 9:00 ryto' iki 5 p. p.'

IMMIGRANTS PROTECTIVE liEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (HuD 

Htrtise); Telefonas; HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINĖ; < 

Harrison ir So. Wood kampas.
• Telefoną* SEEley 8oM

Dr * F. K; Strzyneckis, pirm. 3-jų automobilių ko
lizijoje du* užmušta,, 

astuoni stigti
- Albert' Sesei;- iždū

S; Malinauskas? vice-pirm; ; prd 
tokolų raštininkas P. GaddV 
fihansų
ninkaš — J. Jesiulis;'. maršalka 
-^J. Pašilis. ’

Kliubas susirinkimus*, laiko 
kris- antrų sekmadienį* kiekviė 
no mėnesio* Ar Pfabish- sVet., 
2 :Š0‘ po pietų)

Atėmė policistams žvaigždes
Praėjusiam kliubo* šdširinki- 

me iš raportų* pasirodė,- kad P. 
Dafgis dViėifiS- pdliciStams atė
mė žvaigždes, reiškia; suspen
davo. Buvo tiiip: (

Vietos lietuvių * draugija tu- 
rėjb parengusi šokių vakarą^ 
Kur buvę nebūvu įeina du* po- 
licistai ir Vis aplink barų suka; 
kad kas jiems pirktų gerti. Lie
tuviai pradėjo piktintis tokiais 
svečiais. P. Dargis paklausė jų 
kas juos čia siuntė; mes nerei* 
kalavom jūsų* Jie pradėjo prie
šintis. Tad jiems ir ateinė 
žvaigždes*, O miesto taryba už^- 
gyrė P.’ Dargio žygį. Reiškia? 
MelrOse Parke vokiečiai negali 
laužyti “Locatno” sutarty

Kliubo Peokelife Mi S.

j

brangenybiii

Vakūt rytą dU maskuoti 
plėšikai apiplėšė adv. Mauricė 
G. fShanberg iri žmoną, prie 
Flaming viešbučio, 5520 South 
Shore dr., plėšikai paėmė $60 
pinigais ir $5,215 vertybė
mis.

Shanberg, 5 legalis MarshdU 
ir Marshall firmos patarėjas; 
buvo užpultas tuo metu; kai' 
jis su žmona išlipb iš automo
bilio ir rengėsi eiti' į viešbutį; 
kuriame gyvena. Vienas iš 
plėšikų smogė jam revolverių: 
į galvą ir, po to; abu puodė į 
automobilį, kuriame jie rado 
minėtas brangenybes; , Pūši-- 
gtbbę laimikį > abu nUVaziaVO 
savu automokilu.

Sukapojęs motiną, 
teta pakvaišėlis 

.A' ji1-** nusižudė

Dvorak sako- 
nuo mirties 

ji apsimetūsi

Latirence Dvorek, pakvai
šus dėl pasunkėjusios pinigi
nės padėties,, vakar su' lurviu 
sužalojo savo motinų; Užmu
šė senyvą tetą ir pats nusižu
dė. Tragedija įvyko ūkyje, 
netoli LockportOi

Mrs. Juiia H. 
si išsigelbėjusi 
tik* dėlto; kad1 
nebegyva.

Jaunas lietuvis suim
tas už konduktoriaus 

sumušimą
Ą

Apie 25 metų jaunuolis lietu
vis, Antanas Kanaverskas, 
3008' Emerald strėėt, vakar bu
vo suihitaš- už kottduįtoriaus 
apiplėšimą; Anot policijos,-jis 
sėkrriadienį sumušė ir1 apiplėšė 
konduktorių; Matthew Laffėr- 
ty, ViėdAme Jiklsted- gatvės gat- 
viakaryj.

Ir plėšikai susigėsta
Gatvėkaifib kbhduktoris Tlio- 

inas Goitgh; gyv. 3012: Gren- 
shavv st. pamatęs jaunuolį 
laikantį revolverį prieš jo kru
tinę, pratarė:

‘Kaip tau nesarmata Voigti, 
ar nežinai kad gavėnios lai
kas”. ,v

Jaunuolis pažiurėjo jam* į 
akte; štteigčdęs’ rėvOlverį pa
traukė šriliH ir sp^ūko* nuo 
karo.

Klaidom Atitaisymas
Roselando Laisvanianių Kuo

pos prakalbose,, kurios įvyko 
Sekmadienį, kalbėjo ne H. Jbg- 
minaš, bet1 Dr. GraieUnas.

įkalinti- dii jautii It&tUiHai

• Sėl^inadičhį' trijų autOtnoBi- 
lių kolizijoje prie;i 147 gatvės 
in Indiana avė.; vienū pota’ 
buVO1 iižiiiūŠtn1 ii^' rišftiioni sti- 
žųteti; šita* nelaimės? auka 
(Jėorge J^ Keiierman, 54 m., 
įyt. ^306 Jltstine avė. g-vėj, 
mirė nuo žaizdų Ingalls Me^ 
iiiOrial ligoiiinėjė, 0 Mrs. Kel- 
■fe'riffan, 35 m., buvo vietoje 
Užmušta; Iš kitų aštiionių su
žeistųjų du y fa pavojingai su
žaisti.,

Kitoje automobilio nelaimėje 
ŽUVO Mrs. Itbss tee Laird, 43 
m., gyv. 6005 S. Morgan st, 
bUV. ValSt. prokuroro padėjė
jo žmona; ^r. Ėaird guli 
Šv. Kryžiaus ligonėrtėje su 
Sttia'Užyt'ti’ kairiosios rankos 
riešu ir keliais šonkauliais. 
Gydytbjai neturi vilties pagy- 
W J . .

* Ši nelaimė įvyko prie 55 
gatvės ir Central avė., jos aU- 
tomobiliui’ susidūrus su kitu, 
kuriame važiavo du lietuviai 
Charles Kabelis; 2 metų, gyv. 
6828 Maplewood ir Walter Ži
las; 21 metų; gyv; 6718 So. 
Karlo'v avė. Abu Lawn poli
cijos areštuoti.

Dailiuos Žymus 
Dainininkai
Kalbės Dh 
T. Duttdtilfe ' 
t ...

...-■t,\

šiandie, t valandų vakare, 
Įš: stotiėš WGES Pėoples Fur- 
niturė Cbmt)Uriy Krautuvių pax 
stangomis bus transliuojamus 
fėgUliaris Antradienio Lietuvių 
faadib programas, kurio išpildy
me visuomet dalyvauja žymus’ 
aairiinihkai? mužikai ir kalbė
tojai. \ .
\ T^ūip ir šiandie susirinks žy-- 
mių. menininkų, kurie visi pa 
teiks gražių dainų, žavejančios 
muzikos ir įdomių kalbų, nes 
kalbės Dr. Tadas Dundulis, te 
kiti. Nepamirškite pasiklaUsyti. 
Po programų seks 13-to Wardo 
Lietuvių Politikoj KlubO' lifeW 
viškas programas? kuris taipgi* 
bus gražus ir įdomus pasiklau
syti. —Rep. WGES:

Kas Sekmadiėrtį 
Svečias

1 A • "• . * <.

Nebūtų tilcfbs Šventadienio 
nuotaikos, jei neturėtume pro
gos išgirsti itų. malonių, radio 
programų, kuriuos duoda Juo
zas Budrikas kas sekmadieni

PADĖKAVONĖ

PETRONĖLĖ KlLĖyiČIENĖ 
(po tėvais Jarfeckaitč)

Mirė kovo 8, 1936, o po ge- 
dulingrų pamaldų šv.. Jurgio 
parap. bažnyčioje palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse, kOVū* | 
12 diena.

Šiuomi reiškiame, gilios pa
dėkos žodžius kuni#$rt& • pth- J 
lotui M. L. Krušni ir parapi
jos- atsistentams, už gedulingas 
pamaldas. Pralotui Krušni už 
pritaikinta pamokslą bažnyčio- I 
je. Varg. A. Pociui ir choris- , 
tems kurios giedojo per pamal
das; Toliau dėkojame visiems 
giminėms, kaimynams ir drau- i 
gams už lankymą pašarvotos 
velionės namuose, pareikštus 
mums užuojautos žodžius, už 
šv. Mišias, gėles, ir grabne- 
šiams Apaštalystės Maldos 
Draugijos, už pdaukaviiha šv; I 
Komunijų draugijos patėms, Į 
taipgi už dalyvavima laiClr/tuA ■ 
vėse, šv. Petrpnelės DtaSugijai ■ 
už dalyvavima laidotuvėse. Dar ■ 
dėkojame visiems dūlyvayU- ■ 
siems gedulinėse pūnialdose -■ 
bažnyčioje ir lydčjusioms i ka
pines.

Pagalios reišklaihe širdingą* 
padėka laidotuvių dirėktbridms 
A. Masalskiui ir' A; Phillips, 
už sumanu ir rube’štin’ga i Pa- 
tamavima ir tvarkų laidotUviū' 
surengimą.

O tau, musu mylima mote-' 
relė ir motinėlė po ilgų kan
čių šiame pasaulyje lai šutei- ' 
kia Gailestingas Dievas amži
na atilsi; Nuliude:

Vyras, dukterys, sunai, 
Marčios ir žentas.

r NAUJIENOS,• CHėagjJj m.
——Li’į,    liiimiJi

nuo 5 iki-6 vai. vak* iš stoties 
WCFL. Klausant meliodingų 
piuzikos kurinių?i kuriuos atli
ko Budriko radio orkestrą pra
eitą sekmadienį; sieloj jautėsi 
tikra- šventė.- žavėtinai gražiai 
sudainavo ariją, iš “Hof f mano 
pasakų” solistė p? Jadviga* Gri
ciūtė,' kurios balselis tartum 
ląkštutęs skambėjo oro ban
gomis.

šauniai taip pat sudainavo 
Budriko* kvartetas gražias liatp' 
dies dainų, meliodijas ir muziko

. '7'\ * ' ..aiitiI6ii.au

Drausfir
ufi i. ii , ii’iir•iuii<li i'im?i. 'O
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Melrose Į*MP Drau
gijos Jau Ruošiasi 

Vasarai
Septynios grupes* Bendrai z 

Vengia pikniką

1 SeptyiiiOs Melrose Parko lie
tuvių draugijos; susibrgdhiza- 
vusios, bendromis spėkomis ren 
gia vienų didžiulį piknikų. Jis 
įvyks birželio (Jttfie) 21 d., 
1936, Lisle Gfovė, Lišle, Ilk

Komisija susideda iš* Visų 
7 draugijų. Nariai laiko susi* 
rinkimus kas mėnesį; arba ir 
dažniaUį jei yra^ reikalas. Yra 
pagamintos ir pardavinėjamos 
serijos , išlaimėjimui. Dova
noms skiriama $100. Serijų 
kaina nud 1 iki 15 centų ir jos 
yra gėros įėjimui į daržų. To
kiu budu, nėra sunku jas par
davinėti.

Yra ruošiamas programas, ku
ris bus pagamintas knygelės 
formoj. Dabar renkami garsi
nimai, kurie bus atspausdinti į 
programą. Vietos ir apielinkėš 
biznieriams yra gera pro^a' 
pasigarsinti, o ir paremti Mel
rose Parko Lietuvių draugi jais.

. Dešimtie s Metų 
Mirties Sukak-

: Antano Plonio
* Pėtsiskyre su * šiuo- pa-\ 

šauliu kovo 17 dieną 1926
. riiefUbšė, . sUlriiiUęš puses 

amžiaus. ; Gimęs Lietuvoj,
; Šiaulių- apskričio, Tryškių
I parapijoj.
. Paliko nuliudime niotey 

rį, sūnų Antaną} brolius,
„ seseris ir giminės.
* Nūliltdę lėksi; ;
r/ Moteris^ sūnūs 

ir gimines.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

l

ROZALIJA ŠIMKIENĖ- 
po pirmu vyru Murauskienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

11 diena kovo men. 1934 m., 
sulaukus 64 metu amžiaus, gi
mus Lipkiškių kaime, Viduk
lėj. parap.

Paliko dideliame nuliudirhe' 
6 dukteris Agnieška- Ruibierie,: 

>Ona Vingelięnę, Josephine Kūi 
čiriskienę, Rbžalij^' Gąrviėnė; 
typftilda. . Šimkienę; ..Marijona 
Dahauskięrie, sūūtj Joną Mų- 
rauska P daujf kitų giminių. 

‘ Jau dū metai suėjo kai netė- 
kome 'Ėa'vęš brarigioji mbtiiiė- 

‘ lę, Littdriūs ir nęjūuki metai! 
i Kaip skirtingi nuo tū, kai Tu 
■ sri- mumis buvai. Prąnykai lyg 
■: saūlutė iš dangaus! Kasdien 
. Tave minime ir liūdime- ir per 
i Visa mušu gyvenimą Tavęs.-.Ii ji-, 
J dėsime ir mylėsime kaip1 gyva.1 
1 kad mylėjome.
i Tu pas mus-jau nebesugriši, 
' bet mės anksčiafus ar vėliaus / 
i pas Tave ateisime; Lauk jntts ' 
" atėinaht!

Nuliude lieka,
r Dukterys ir sūnūs. 

p; Saurio kompozicijas; Maka
rai' ypatingai buvo įdomus, su
teikdami visiems netikėto siur- 
prizoę Paaiškėjo, kad Aldona 
apsivedė su Jonu.

Mums lietuviams tenka tik
rai pasidžiaugti iš tokių įdomių 
radio programų ir todėl p. Bud
rikei linkėtina kuogeriausios 
kloties. Kiti taip pat gražus 
Budriko radįo programai būna 
kas kėtvirtadieuį? nuo 8 iki 9 
vai; vaki-iš stoties WHFG.
• Sr H; Ji

Žinios
flli ................ii I, —

_ • < • , . - . * 7 f . . . •,

Sekantis Melrose Parko 7 drau
gijų- komiteto susirinkimas į- 
yyks 27 d. kovo A. Andrijaus
ko namuose. Taipgi tie, kurie 
pardavėte jserijas? • malonėkite 
sugrąžinti pinigus;—M. Š.

.... r ............... ...I i.įM--------—.—- ;: • •

SLA. 226 Kuopa Švęs 25
Metų Jubiliejų-

NORTH’ SIDE. — SLA. 226 
kuopa* ateinantį šeštadienį ko- 
Vo 21 d; adresti' 1250 Milwaukėe 
Avė., rėngia šalmų bankietą psu 
minėj linui s^yb 25-kių metų 
gyvavimo sukaktuvių. Šitas 
kuopos jubiliejinis bankietas 
busiąs labai šaunus, ries rengi- 
•mo komisija dirbk išsijuosus. 
Sako; busiąs “tikrai lietuviškas 
bankietas”. Nė hotelyj? tokio 
bankietb nebūtų galima sureng
ti. I i

I1 « * . ■ . .

Bilietus galima (ir reikia) 
gauti iš anksto, kad komisija 
žinotų kiek vietų rezervuoti. 
Bilietai parsiduoda pas visus 
kp. valdybos narius. Kaina — 
$1.50. —Kp. KoreSp.

Į SUSIRINKIMAI
r it i i. r

ŠIANDIEN
NortK West Lietuvių Moterų* Kliubo mėn. susirinkimas, (ant- 

iad;, koVO 17) P. Adomaičių: bute, 2420 W. Francisco 
Avė., 7:30 vak vak. Narės malonėkite atsilankyti; M. K, 
sekretorius.

D.L.K.-Vytauto Draugijos mėn. susirinkimas (antrūdi, kovo 17) 
CliiOagbs Lietuvių Auditorijoje, 3133- South Halsted bti, 
7:30 v. v. Visi nariai malonėkiię būtinai atsilankyti. 
Svarbus reikalai? Atsilankykite su mokesčiais. P. K. 
sėkrėtorius.

PARENGIMAI
į

1

KOVO1 17-l8~Keturios Paskaitos sveikatos klausimais parapi
jos svetainėje: Kovo 17: Dr. Simonaitis, “Širdies Liga” 
Dh Atkočiūnas—‘‘Maistas ir Jo Svarba’*. KoVO 
Biėžis—“Vėžys”; Dr. Gussen—“Pyorrhea Albeolaris”. 
Pradžia 8 v. v. įžanga veltuį.

KOVO 18—Moterų J. T* ZuriS BooSters Komiteto ‘Bunco’ ir Kortų 
Lošimo Vakaras Lietuvių AUditori j oj, didžioj o j salėj, 3133 
S. Halsted St. Dovanos, durų prizai. Pradžia 7 v.V. Įžan
ga—25c. Dalyvaus kandidatas į mtfhicipialius teisėjus adv.

* J. T. Zuris.
KOVO ii—Kruopiškių šeimyniškas Vakarėlis, V. Neffo svetai

nėje, 2436 S. LeUvitt st. Pradžia-8 v.v.
KOVO 21—SLA. 226: KUOpos Jubiliejinis Bankietas, 1250 Mil- 

waukee avenue; 7:30 vai; Vakare. Bilietai—$1.50.
KOVO 22—A. ZabUkienės Mbkiriių Vakaras, Liberty Grove 

HalĮ, 4615 S. Mbžart Street, 5 vai* po pietų. Su pro
gramų ir Šokiais. Dalyvaus chotas; mergaičių kvartetas,' 
šokėjų trupė po vadovyste M. MikneVičiUtes-Meck.

Kovo 29 — “Naujos 6iaidyrtėš,> choras starto operetę, “Vogtas 
( Čigonas*’, Šokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.
KoVė 29 1'2-to Wiardb Lietuvių, Amerikos Demokratų Orga

nizacijos Masinis Mitingas parapijos svetainėje, 44th ir 
f '

California avė., 2 vai. pp. Programas ir kalbėtojai. Įžan
ga veltui. Mitingas šaukiamas kandidato adv. j; T. 2u- 

• rio< naudai*^
BALANDŽIO 3—Moterų* J; T. Zuris Boosters Komiteto Mass 

Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris. < 

Bal* 4 — 12-to Wiardo’ Lietuvių Amerikos Demokratų Organi
zacijos bankietas pagerbimui John T. £urio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd ’strėėtH Programas, yUkarie- 
ne, šokiai, kalbėtojai Įžanga $1. Pradžia 8 v. v* / <

BALANDŽIO 12—J; T. ZUrio Kandidatūros Vakaras Ashland
Įžanga- $L00.Boulevard; Programas, kalbos, šokiai; Įžanga- $1.00. 

Bilietus galima gauti “Naujienose”, kitų* laikraščių re
dakcijose, Centralinėje Dem. raštinėje,, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
LIEtŪVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 

N. ■ Ite'š Valdyba 1936 riifetfittfls*:
1 Kaz. Davis, pirm., 5648 South 

Bishop St.; Fr. Venckus; par:. 
2713 W. 43 -St.; MeliX’Mikol&juns, 
nuti rašt.. 1617 S. 49'Avė.. Cicerb; 
Severą Skridulis, iždo rašt.? 1533 
S. 49 AVe., Citerb; patninik Mb- 
tuzy kontr. rašt., 6931 g. Artesian 
Avė., Ida Kačinsku kontr. pa&)t 
7204 S. RockwellTSt;; Aht. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina SL; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So.

1 Washteiiaw Avė.; Antanas čiėsna? 
> ir Ida ROciiiski, aplėk, ligoniu.

• . . ■— . ..........................i .................. ........ .................

7Q03; B» Rosrers, 
N; Kedzie Blvd.,

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. IR PAS; Kliubo Valdyba 
1936 nąetams: A. Waįskis, pirm.,- 
3341 Evergreen Avė., Tel. Belmont 
7678; A.- Lungėvičius^ pirrii. pafc», 
1814 Wabansia Avė., Tel; Hum- 
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
3827 LeMoyne St., Tel; Spaulding 
7003: B* Rogers, fin. rašt., .2845 
N; Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
8180; S. Jokubauėkaš, fin. pag., 

i 1516 N. Kedzie Blyd.; A. Bulvitis, 
kaš. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J; Raila, kašiėrius. 4839* Winnėmac 
Avė., Tel. Avenue 1736: J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califot- 
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kds mėnesi 

pirma ketvirtadieni. 2007 North AVe. 
ant antrų lubu 8 vai. vakarė.

LIETuVIŪ NAMU. SAVINiNKU 
BR1DGEP0RTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi-
' *, —..

į ■ * - — jgį •" ■ '■ r- • - j . «. . .* 14 •

COMAdi
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St I 

Ėnglewood 5883-5840 I 
Fotogf-afija yra am

žina atmintis. ■

į .

ko

filį

a .r.

Grane CoalCo.
5332 S. Loitg Avė.

TeL Republie 8402

Pocahantas Mine Run Scrėened 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas
J—. .. .

ridi*' tirt
____ h, ;,i ■?«■■■

■lirim-amt

a-i. 

mininkas, . v 6606 S. Mozart St.; 
Antanas Šimkus — paprėlbihirikas 
3120 Lituanica Avė'.; Stanislovas 
Kunėvičia — nut. raštininkas. 
3220 S. Union Avė.; Dominikas 
Gulbinas — finapsų raštininkas, 
8144‘S. Walace St; Jonas Matė- 
junas' r- koritfr. raštininkas, 8400 
S. Uhibn Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka, 
3180 Š. Halsted St.» u- - ■' ' ; * •.......................... •- - t

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYL6-
I TOJŲ ^..LIETUVOS BROLIŲ IR 

SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yerikauskis, pirmininkas, 8055

• S. Racine Avė.; F. Griguia, nut. 
raštų-10439 S. Statę St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
AV Sudihta's, iždininkas; 10036' S.

i Statė St. Atstovas i Naujienų 
Bendrove ž. Klibienė. 10718 
Pf*airiė Avė.

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metų val-

' dybat A.- Walskis — pirm., 3841 
Evergreen St.. Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm.- pag.; A.

. Lungevičius — nuV rašt.. 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3246; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai ivyksta kas mėnesi 

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

■u
es Padarom Gerą 

DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Pėrmanėnts musų 

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stbnes; Vedčjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
. Atdara vakarais 

faM*iii.ii.iii..rt»irt li m i ■•■MM

SOIOTME
Be pertraukos nuo piet Iki vidurnakčio 

“4-ta ir Paskūtinė Savaite” 
ZSe iki 2 vai. Kūdikiams

l po piet.' * ISe visada
“IŠKILMINGA SOVIETŲ SATYBA” 

N. Y. TIMES

“THE MEW 8ULL1VER”
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chicagojei
iii Ii Ii i iii     t tiHia* 4 * lĮAuini ii 

Tavernos
* Kur Susirenka Lietuviai , z

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard -& Pocket* Tables 
Jonelį. R°om — Bar 

Bruck-Wiesnei* Rec. Co.
Inėorporatėd 

‘ m 819 W. 35th Street 
Chicago. III .
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21st Pląeė Tavern & 
Restaiirant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai 
Bisiriark alūs; gėrOs rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

v

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavern Palė Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir
- Degtinę. Sandvičiai ir Chile.

PETER KAZWELL, Sav.
6334 So* Western Avė.

Tel. Prospect 5086 Chicago. 111.

FrašOrtie vieuš kaip bukite

Geriausios vūšies degtinė, vynas 
Schlitz alūs ir cigarai musu užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ii* svetainė pasi
šokti.* PrašOrtie visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musu už-*
VERA WALUSH ir ALEK RUZGUS 

Savininkai.
6227 S. AshlandSAve. Republie 7330
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SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, iš važia vi- 

mamšęir parėrns. , Savininkai 

82th and KeanAve. Wili<nr Springs

- penktadieniais veltui žuvis,

Rendėžvous Tavern
Mana* užeigoje visados randasi ge
ros rrišieš gėrimai, cigarai, užkan
džiai ~ penktadieniais veltui žuvis, 
o šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.
i MRS. MARTHA GRIGAS, Sav. 
6556 S. State St. Tei. Englelvood 2792
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Neužmirš- 
nti su

BISMARK TAVERN
Mano Užeigoje visaddš randasi ge
ros rūšies degtinė, Bismarck alus, 
cigarai iri mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių, purių ar kitų parengimų. Sta
lai dėt moterų ar merginu, gražiausi 
barai Ghieagojė, Už kuriuos gavo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką.
JOS. KIAUDA; 6101 So. State SL

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažistamus 
atsilankyti i mano užeiga. Visat’os 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 S. Wa!!ace St.
Tel. Boulevard 3489.
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įvairus, Platus Programas Stepo 
navičių Metiniame Koncerte

Dalyvavo A. Steponavičienė, K. Steponavi 
čius ir J. Steponavičius; susirinkę 

apie 600 publikos
Steponayičių šeimyna sekma

dienį išdavė kkįp ir metinius 
kvotimus Chicagos lietuviams. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
įvyko jų metinis koncertas, .kh- 
riame susirinko apie 600 kaip 
kritiškos, taip ir prielankios, 
kartais entuziastiškos publikos.

Susirinkę išgirdo Alice Salą- 
vclčikiutę-Štėponąvf cięnę, sb - 
prano, Kazį Steponavičių, smui
kininką, tris chorus ir simfo
nijos orkestrą. Trečiasis Ste
ponavičių šeimynos narys, pia
nistas Jurgis Steponavičius ne
pasirodė solisto rolėje, bėt pa
sitenkino vien gabiu akompa- 
navimu solistams įr dirigavi
mu “Naujos Gadynės” choro.

Kaip mišrus, buvo dalyvių są-_ 
statas, taip įvairus buvo pro
gramas. . Susidėjo jis iš lietu
vių muzikos ir pasaulinių ku
rinių. Pradėję nuo Eremino, 
Gruodžio, Petrausko ir Šim
kaus, rengėjai nuėjo iki čai-j 
kovskio, Mendelssohno ir yerdi,. 
Nuo kuklių liaudies meliodįjų 
iki pretenzingos Mendelssohnc 
kompozicijos smuikai ir orkest-- 
rui. 'i

Programas nusitęsė apie dvi 
valandas. * Jis buvo ne - vien 
“kvotimai” solistams ir cho
rams. Mums jis buvo kaleidos
kopišku vaizdu, kuris parodė 
kokią svarbią rolę Chicagos 
muzikos gyvenime lošia Stepo
navičių šeimyna ir jų vadovau
jamos grupės. Atimk iš Chi
cagos Steponavičius, “Pirmyn’’, 
“Naujos Gadynės” ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų chorus; Simfoni
jos Orkestrą; būrį mėgėjų dai
nininkų, smuikininku !ir pianis
tų, kurie lavinasi pas Stepona
vičius—ir pasiliks, didžiulė, ne
užpildoma spraga?

Pagalvojus, 1 kiek ' tų įvairių 
grupių :

darbo vykinimui reikia energi
jos, laiko ir kantrybės, tai ydos 
ir trukumai pasireiškę koncer
to programe blanksta. Jos ne
stovi taip ryškiai prieš akis, 
kaip tame atvejyje, kada ten
ka įvertinti kai kuriuos kitus 
musų lietuvius dainininkus, ku
rie šąve skaito tobulais ir da- 

Itetuviams, jei 
iki to, kad daly-

ro “malonę” 
“nusižemina” 
vauti lietuviškame parengime.

> į

A. Steponavičienė 
I -r. *

Svetima mums buvo A. Sa- 
, . 1 • \ 

lavečik f Steponavičienė/ x kuri 
sudainavo viso dešimts dainų. 
Pas daugelį susidarė įspūdis, 
kad dainininkė regresuoja, nė
ra tokia gera, kaip ji buvo ke-< 
lėtą metų atgal. Tas įspū
dis susidarė turbut todėl, kad 
balsas, didžiumoje dainų atro
dė nepastovus, nelygus, nors 
dainininkė žodžius tarė aiškiai 
ir vietomis vykusiai interpre
tavo. P-a Steponavičienė dai
navo lyg neturėdama pasitikė
jimo savimi, nedrįsdama taip 
moddiųoti balso, kaip ji no
rėtų. Atrodo, *kad jos sopra
nas pareina persilaužimo pe
riodą ir pati dainininkė nėra 
balso visai tikra.

Nuo visų kitų ?Steponavičie- 
nės dainų drastiškai išsisky
rė Verdi arija. Pirmesniuose 
kuriniuose pasirodžiusios atski
ros gražios, pilnos gaidos, čia 
lyg susirinko į daiktą. Arija 
mums pasirodė geriausia 0 p. 
Steponavičienės dainų ,nes pil
dydama, dainininkė parodė 
daugiau pasitikėjimo, ir savo 
stiprų balsą laisviau valdė, 
laisviau dainavo, negu kituose 
kuriniuose.

Jeigu p. Steponavičienė balsą 
maino, ir yra pamato manyti,

NAUJIENOS, Chicago, UI 
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išgirsti už kokių šešių mėne
sių ar metų laiko, kuomet per 
maina bus ryškesnė ir balsas 
nusistovėjęs.- Atrodo, kad per 
maina eina geroj on pusėn, ir 
ji nemažai žada.

K. Steponavičius
Pasirodydamas kaipo smuiki

ninkas, Kazys . Steponavičius 
pasirinko‘'Mendelssohno kurinį, 
“Concerto in E. Minor”. Tai yra 
viena iš geriausių to autoriaus 
kompozicijų ^smuikai ir orkest

Į"' . ..... .

burę į “Naujos Gadynės” h 
“Pirmyn” chprug. Pirmąjį ve-

Jurgis Steponavičius, ant
rąjį Kazys Steponavičius. Abu 
chorai skaitlingi, (“Pirmyn” 
kiek skaitlingesnįs)yra balan 
šuoli ir susidainavę.-

“Naujos G^dyriės” grupė už
sirekomendavo gražiausiai V. 
Herbert “čigonųi Dainoje”, oHerbert “čigonui Dainoje 
“Pirmyn”, vedėjo K. Stepona
vičiaus,7 sudarytoje dainoje 
“Tykiai Nemunėlis teka”.

Chorams pp. ' Steponavičiai
rai. Kūrinys 1 meliodingas, ir yra pašventę turbut daugiau 

darbo, negi? kam kitam, bet 
tas darbas nenuėjęs niekais. Jie 
gali pasidžiaugti, kad turi to
kius gerus chorus, kaip “Pir
myn” ir “Naujoji ’ Gadynė”. 
Jiems lygių, lietuvių tarpe, ma
žai kur terasi.

Koncerto programas seka: 
Y <’

A. Steponavičienė: Y / 
/“Gruodis.; “Atgimstant”;

Petrauskas, “Leidžiasi Saulu
tė”; Jokubenas, “Gjėlės Iš šie 
no”; Šimkus, “Serenada”; žile 
yičius, “Ugdė Mothšė”; Homer, 
‘Darbo Daina”4 (Šong of the 

“Menuet 
“Meihv- 
ir Ver-

technikos ;bei muzikaliu atžvil 
giuf, anot smuikininkų, bene ne
tikįs sau lygaus.

Gabumų daugiau skietas į 
vedėjus ir mokytojus, truputį 
nervingas K. Steponavičius pa
sekmingai perdavė meliodinga- 
sias dalis, bet neiškėlė pavir
šiun dramatiško iškilmihgumo, 
kuris randasi finale. Orkestrą 
gabiai vedė Mr. Howąrd Butler 
iš American Conservatory of 
Music, kur ir p. Steponavičiaus 
mokytojauja.

OrkestFhs, geriau 'žinomas 
vardu, Chicagos Lietuvių Sim
fonijos orkestras, kurį mokina 
ir diriguoja p. K. Steponavičius, 
pasirodė geras talkininkas pro
grame. Pavyzdingai sugrojo tris 
ištraukas iš Čaikovskio “Nut- 
eracker Suite” ir. “Ernanio” 
partitūrą p. Steponavičienės ari
jai. K. Steponavičiui priklau 
so didelis ačiū, nes ihokinda 
mas du choru, jis sugeba or
kestrą palaikyti, jį lavinti ir to
bulinti. šis lietuvių orkestras 
yra, berods, vienintelis Ameri
koje.

Chorai J
Koncerto programą atidarė 

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras su p. Kaziu ‘Steponavičių 
vedėjo rolėje. . Atidarymui pa 
sirinko tinkamą dainą, Eremi- 
nb, “Mes Sveikiname”, sudai
navo ir kitus dų kurinius. Cho
rą sudaro '“veteranai” daininin
kai. Palyginamai neseniai su
siorganizavę jie neatrodo t>iL 
nai susidainavę, beff turėdami 
medžiagos—galės išsivystyti į 
tobulą .vyrų chorą.

Savo pirmtakunus—-“vėtera-

<<

£hirt”); Weckerlin, 
di Martini”; Bertulis, 
žiui”; švedov, “Polka” 
di “Ernanio” arija, i

“Pirmyn”;
< Steponavičiaus, “Tykiai Ne

munėlis Teka”; Žilevičius, “Jau 
Pavasaris Atėjo” ir Mannez. 
“čekų Liaudies Daina”*

0'

Du Juozai — Tėvas ir 
Sunūs — švęs Var-

duves Kartu

' Antradienis, kovo 17, 1936 --- i^-............ .................. ................
“Naujos Gadynės”:.
Dodge, Ištrauka iš “Vogto 

Čigono”; Herbert, “čigonų Dai
na” ir Latvių Liaudies dainą. 
“Vakaras”. »

Vyrų choras, 
\ 1

’ Eremjnąs, “Mes Sveikina 
me”; Gruodis, “Skauda Onytei 
Galvelė”; • Petrauskas, “Kur jo • 
si”.—-A. Vaivada.
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JUOZAS RŪTA
3267 So. Halsted St.
Paminės Juozapines

. . I

gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus..

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai,
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

CLASSIFIED ADS
Musical Instruments 

Muzikos Instrumentai
' '

TURIU ^pardavimui dvi labai ge
ras smuikas ir stalioriaus įrankius, 
parduosiu pigiai. Meldžiu atsilan
kyti nuo 6 lig 9 vai. vakare. Bedar
bis Tony. 2244 W. 23rd PI.

i

Personai 
Asmenų Ieško

Bridgeport, plačiai žinomas 
biznierius ir Veikėjas draugi
jose P. Juozas Rūta, Savinin
kas Rūtas Tavern, antrašu 
3267 So. Halsted St. — Kovo 
18 ir 19 d. vakare rengiasi prie 
didelio paminėjimo Juozapų 
dienos proga. Kas atsilankys 
rrkoniškus šokius gros garsu
sis Al. Shemett, acordionistas. 
Bus gėrimo ir skanių užkan
džių. P. Rūta tikisi ^pasima
tyti su visais savo draugais ir 
pažįstamais Juozapų varduves 
deinOs progar. Kas atsilankys 
tąs nesigaįlės. (Ap.)

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

| Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų ir 
šokių. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų' pašaukit

LOUIS NIZINSKAS
4214 Sb. Maplewood Avė.

Dabartinis savininkas Svilainis Grove 
) 83 ir Kean Avė., Willow Springs

PAIEšKAU s L Ji, I L
Sobeskio. Paei
Josvainio parapijos, Kėdainių
Turiu svarbų reikalą.
jis atsišauktu, arba, jeiRU kas žino 
kur jisai randasi, praneškite man.

JONAS SOBESKIS, 
1701 So. Canal St., 

Chicago, III.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

savo brolio Mateušo 
Paeina iš Šaravų kaimo, 

‘ > ap.,
Prašau, kad

JAUNAS vyras kuris nori dykai 
išmokti bučernes arba tavom bizni. 
Atsigaukit Box 408, 1739 S. Halsted 
Street.

Iki Balandžio 30 
Dienai

BRIDGEPORT — Kovo 18 
čia įvyks didelės Juozu var
duvių k iškilmės. Jas rengia 
Juozui Rachunuį ir jo 4 me
tų sunui, taipgi Juozui.
• Juozas Rachunas yra savi- 
vininkas Auditorium Taverno, 
3137 Soūth Halsted Street. Jis 
yra plačiai žinomas veikėjas, 
draugijose, todėl turi daug 
gerų draugų iri' pažįstamų, ku
rie trečiadienį, kovo 18 d., ne
pamirš ■ atsilankyti į varduvių 
iškilmes su linkėjimais ir se- 
nąjam ir jaunajam Juozui. 
Bus geri muzikantai, skanus

Up.)palaikymui ir plataus kad taip yra, tai • bus įdomu* ją nūs”, pralenkė jaunuoliai, susi užkandžiai, etčJu 
j'**)<»?* r

Trys tūkstančiai' lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais C/ii- 
ėagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 pėr savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. .Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijącijos įc P^nų Laimė- 
jimą vakarą, kuris įvyks gegu-\ 
žes (May) 3 d. Ashland Boule-\ 
vard Auditorium.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau-

. SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ; ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma; kaipo gera 
gyduolė dėl vidurių ar kitų nesma
gumų. plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

639 W. 18th St., Chicago, III.

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaikų. 
Darbą atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimą tame 
darbą. Darbą paimam iš namų ir pri
statėm j namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 St.

Gerkit sveikiausia PIENĄ.v iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

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

Pašaukit.

JAUNAS vaikinas, 23 metu ieško 
darbo ąnt farmos. Supranta visa 
farmu darbu. Atsišaukite John Mar- 
tinet, 5545 Fairmont Avė. Downers 
Grove, III. Uox 616. Tel. Downers 
Grove 941 M.

HelpVVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti prie Gas Station ir aplink 
namus. Valgis, guolis ir mažas 
atlyginimas, šaukite telefonu Lemont 
162.

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbo. Turi būt patyręs ir 
pasirengęs važiuoti i Wisconsiną. 
Atsišaukite šiandien Joe Zubriski, 
1335 W. Madison St. /

REIKALINGAS nevedes, blaivas, 
suaugės vyras prižiūrėti namus. Val
ais. guolis ir mokestis. 1439 So. 
Sawyer Avė. Antros lubos, iš už
pakalio.

CLASSIFIED ADS 1
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

K. ČEPUKAS
-.. . " i j. I - 1 ' į .

Pentuoju ruimus ar štorus. žėma 
kaina, taipgi taisau visokios 

rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

Help Wanted—-Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSIOM, jaunom merginom 
uojaus darbas už veiterkas. foun- 
,ain girls. prie namų, virimo ir t. t.. 
Darbas geruose hoteliuose, restau
racijose ir kliubuose. Gera mokes
tis. A. J. McCoy & Assoc. Ine. Em- 
nloyment Brokers, Kambarys 1133, 
140 S. Dearbom St.

PATYRUSIOS MOTERYS prie 
sortavimo skuduru.

i 2534 West Huron St.
Į ' f 7 . >’ > ■ S'"

Help Watitęd—Male-FemaK

Jūsų
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Rūgi t ūmo Perviršius Kitų Populiarių lidirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretaia

ris

Į LUČ kY ST R I Kl

t* SS?

Luckies yra mažiau

fe:

W

Į b r a n t> c

Per dvidešimt penkerius metus The 
American Tobacco Kompanijos 
tyrinėjimų štabas nuolat darbavosi 
pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
cigaretą-būtent,cigaretą turintį kuo 
mažiausiai išgaruojančių sudėtinių 
dalių, su pagerintu skonio turinin- 
gumu-“LENGV4 VŽSIRŪKYMĄ."

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigar.etų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100%z daugiau 

negu Lucky Strike,-
* Daviniai Patikrinta Nepriklausomų 

Cheminiu Laboratorijų Ir 
Tyrinėjimo Grųpių

j 1 ' ' ' '=■!' 1' U ’•

"IT’S TOASTED"

Mes tikime, jog Lucky Strike Ciga- 
retūbse yra įkūnyta skaičius tikrai 
pamatinių pagerinimų, ir jog visi 
tię pageripimai susideda, kad paga
minti aiigštesnės rūšies cigaretą - 
naujovišką cigaretą, Cigaretą pada
rytą iš turiningo, brandaus-kuno 
tabako - Lengvą Užsirūkymą.

i

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus ' 

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS 
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

*Locąl and Long Distance 
Furpiture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408'

REIKALINGAS naktinis virėjas 
vyras arba moteris i valgykla, 
Eagle Restaurant. 1745 S. Halsted 
Street.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos prie ma

žos šeimynos su garadžium. 6916 S. 
Maplewood Avė. Pirmas augštas.

SIM

gerklės apsaugą 

prieš knitėjimus
’ / N

- prieš kosulį

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
iki 8 vai. vak. šventadieniais du. 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met
viri

Business Chances
, Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern. geroj vie
toj, per 40 mętu išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benamo.

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžiu,labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 

. Tel. Boulevard 0250

KENDŽIU KRAUTUVĖ geroj vie
toj, priešais lietuviu bažnyčios ir 
mokyklos, taipgi Public School. Par
duodu dėl ligos.

1446 So. 50th Ct., Cicero.

PARSIDUODA restaurantas visas 
arba pusė, pigiai^ Savininkas išva
žiuoja i Lietuva. Per 6 metus tie 
patis žmonės biznyje.

1841 So. Halsted St.

a.

COAL

Copyright. 1936, The American Tobacco Company

Mine Run 
Lump .....
Egg ........
Screen ...u 
, $2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE 3882 .

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

High Grade Northern Illinois 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

$3.75 per
$4.00 per ton
$4.00 per ton
$2.75 per ton

Furniture & Fixtures 
Rakandai-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. SOSTHEIM & SONS

1900 S.

'■i.

. W M« M •

’ 4

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

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

Hemlock 0800

PARDAVIMUI Tavern. biznis iš
dirbtas per daug metų. Gera vie
ta. Vyras mirė, viena negaliu lai
kyti. 808 E. Kensington Avė.

Farmsfor Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma keturios de
šimts akerių. Priežastis pardavimo, 
aš viena moteris negaliu apsidirbti. 
Atsišaukit per laiškų, aš plačiau pra
nešiu. Rašykit Mrs. Antonia Ale- 
kas, Brethren, Mich.

Coal

ton

STORE FIXTURES 
State St, <

10 AKRŲ daržovių ir vištų farma. 
60 mylių nuo Chicagos. Arti Vasa
rinio Rezorto. Geras marketas. 
Nebrangiai. Gerom išlygom. Wits- 
chorik. 825 W. 48th PI., Chicago.

Real Estate For Sale

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

NEPAPRASTAS BARGENAS
Krautuvė ir 4 flatai — dvigubas 

namas, lengvai galima padaryti dvi 
krautuvės. Randasi 1743-47 West 
35th Street, šalimais didelės depar- 

_____  tamentinės krautuvės. Tinka bile 
CALumet 5269. kokiam bizniui*




