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Pasimirė Paslaptin
gasis Zaharof f

Pasimirė amunicijos 
karalius Sir Basil 

Zaharoff
“Europos ministeriškasis 

gus” 
gus, 
mirė 
vės.

žino- 
žmo-

• pas*'
sulaukęs gilios senat-

ir turtingiausias 
pralobęs iš karų,

MONTE CARLO, 
lapkr. 27.

Tečiaus taip plačiai veikda
mas, jis visą Miką gyveno at
siskyręs, vengė viešumos ir vi
suomet veikė tik paslapčiomis, 
kaip veikia tie, su kuriais jis 
vesdavo prekybą.

Jis turėjo rezidencijas veik 
visuose didesniuose Europos 
miestuose, bet visuomet gyve
no vienišu. Tik jau būdamas 
nebejaunas jis Madride susi
tiko vedusią moterį, į kurią 
įsimylėjo. Tečiaus turėjo iš
laukti 20 metų iki jos vyras 
mirė ir sulaukęs 74 m. amžiaus 
jis apsivedė. Tečiaus už dvie
jų metų ir ji pasimirė.

Pastaraisiais keliais metais 
jis buVo susilpęs ir retai išva
žiuodavo iš savo namų. Bet 
vistiek jis nepaliovė veikęs 
per savo skaitlingus agentus. 
Jo turto didumo niekas tikrai 
nežino.

Rusija pastatė nau 
ją geležinkelį 

Siberijoj

tik

vai-
yra

Monaco, 
Savo namuose, 

po ilgos ligos, sulaukęs 86 me
tų amžiaus, pasimirė amunici
jos karalius Sir Basil Zaha- 
roff, turtingiausias Europos 
žmogu‘3, valdęs didžiąsias Eu
ropos amunicijos dirbtuves, 
taipjau daugybę bankų, gele
žinkelių, hotelių, aliejaus šal
tinių ir kasyklų.

Iki mirties jis pasiliko “mis
teriškas Europos žmogus”, nes 
nieko apie jo veikimą nežino
ma. Ikišiol nežinoma dagi jo 
kilmės ir kur jis gimė. Vieni 
spėja jį gimus Rusijoj, kih 
Turkijoj, vieni skaito jį esant 
graiku, kiti pusiau rusu, o dar 
kiti skaito jį ir žydu. Dagi ne
žinoma ir kokios šalies pilie
tis jis buvo, nes jis veikė tarp 
visų valstybių ir buvo tikrai 
tarptautinis žmogus, turėjęs 
daugelio šalių pilietybę ir tų 
šalių pasus. Net dagi jo 
ros pavardės nežinoma.

Nežinoma nieko apie jo 
kystę ir jaunystę, čia irgi
visokiausių spėliojimų. Bet tie 
spėliojimai tik spėliojimais ir 
pasilieka. Tik gal jam mirus 
atsidarys didžiųjų valstybių 
žvalgybos archibai ir nors 
kiek paaiškės jo asmenybė.

Pasaulis pirmą kartą apie jį 
užgirdo, kada jis pradėjo par
davinėti ginklus. Pirmiausia 
jis pardavė didelį kiekį gink
lų Rusijai laike Rusijos-Tur- 
kijos karo. Nuo tada jis pra
dėjo nepaprastai smarkiai kil
ti kaipo gabias amunicijos par
davėjas ir greitu laiku jis val
dė veik visas didžiąsias gin
klų dirbtuves Europoj, kaip 
Anglijos Vickers, Vokietijos 
Kruppo, \ Austrijos (dabar če- 
choslovakijos) Skoda, Švedijos 
ir Franci jos dirbtuves.

Spėjama, kad nuo to laiko 
nebuvo nė vieno karo pasau
lyje, prie kurio Zaharoff ne
būtų prikišęs savo nagus. Dau
gelį karų, sukilimų jis pats 
yra sukurstęs ir paskiri par
davinėdavo ginklus abiems pu
sėms, o praturtėjęs pats abie^ 
jų pusių karus finansuodavo, 
jei tik buvo užtikrinimo, kad 
pinigai jam sugryš su dideliu 
pelnu. Ne vieną karalių jis 
yra nuvertęs ir ne vieną pa
sodinęs į sostą. Jis buvo ge
rai žinomas kiekvienai vald
žiai, nes su visomis jų yra tu
rėjęs reikalų.

MASKVA, lapkr. 27. — So
vietų kongrese paskelbta, kad 
Rusija baigė statyti svarbų 
militarinį geležinkelį šiaurinė
je Liberijoje, kuris eina palei 
Amūro į upę toli į šiaurę nuo 
Vladivostok, kur Rusiją nori 
įsteigti didelį portą. Jau pir
mas traukinys atėjo iš Mask
vos į Komsomolską.

Tolimųjų Rytų 
Krutov kongresui 
kad Tolimieji' Rytai 
ruošę apsigynimui, 
nori taikos,
me, kad ištikus puolimui, mes 
suteiksime sutriuškinantį smū
gį. Mes neatiduosime nė vieno 
colio Tolimųjų Rytų teritori
jos.”

premieras 
pareiškė, 

yra pasi- 
Gjrdi, jie

“bet mes įspėja-

Tikisi likviduoti 
uosto darbinin

kų streikų
1SAN FRĄNCISCO, Gal 

27. — čia spėjama, kad uostų 
darbininkų streikas netrukus 
bus likviduotas.

Abi pusės rodo didesnį prie
lankumą eiti prie ginčo likvi
davimo.

Rusai užmušę
10 Japonų

Ši laida susideda iš dviejų dalių
■—1I«—II 11II iMNi—.it

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk LiYnuanun Daily Ntw»

PUBMSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Habted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 281

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, biskį , šilčiau.
Vlakar 

peratura
Saulė 

4:21.

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 27°. 
teka 6:54, leidžiasi

Chicago, III. Šeštadienis, Lapkr ičio-No ve mber 28 d., 1936

Scene at “Silver Shądow'

I0WA CITY, Iowa. — Kooperatyviškais pagrindais įsteigtas klubas, kur patarnauja ir programą 
pildo išimtinai studentai. Klubas pasižymi tuo, kad ten nėra parduodami svaiginantys gėrimai.

- r “

Anglija nepatenkin- Ispaniją šaukiasi į Darbo Federacija 
ta Japonijos-Vokie- tautų Šąjungą

tijos sąjunga
Bet Anglijos valdžia turi 

daugiau keblumų.

HSINKING, Mančukuo, ' 1. 
27. — Japonų telegrafo agen
tūra praneša, kad Rusijos pa
sienyje, netoli Pogramčųaja, 
tarp japonų kareivių ir rusų 
įvyko susikirtimas. Dešimts 
japonų buvo užmušta.

Kinijos Suiyua provinciją 
laiko kalejiihe kelis japonų ar
mijos karininkus. Jie yra ka
ro belaisviai. z

4-----------------
PRAŠALINO BOSTONO PO

LICIJOS VIRŠININKĄ .

BOSTON, Mass., lapkr. 27. 
— Gubernatorius James M. 
Curley prašalino policijos ko- 
misionierių, Eugene M. Mc 
Sweeney. 
savo adjutantą, 
Timtflty.

Prašalintasai 
rengėsi kovai 
rius. .

Jo vieton paskyrė 
maj. Joseph

ir

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Anglijos valdžia nors ir bando 
tą užslėpti, tečiaus aiškiai yra 
nepatenkinta Jiaponijos ir Vo
kietijos sąjtfnga, kuri suvaidin
ti labai svarbią rolę tarptąu- . 
tinėj politikoj.^ ' .... J- 

liekas neabejoja, kad su
tartis yra daug platesnė, negu 1 
paskelbtą ikišiol ir kad tai yra 
slaptas susitarimas gelbėti 
viena kitą ištikus karui su R u- ! 
sija.

Pačios Jiaponijos spauda ir
gi yra nepalanki tai sutarčiai, 
nes ji iškelia kivirčius su Ru
sija, kuomet Japonija ir taip 
yra giliai įklimpusi Chinijoj ir 
susikirtimo si? Rusija negalė
tų atlaikyti. Be to japonams 
rupi gauti žvejybos teises Ru
sijos vandenyse. Jau buvo bai
giama susitarti su, Rusija, 
kuomet staigiai tapo pasirašy
ta Japonijos sutartis su Vo
kietija ir dabar Rusija atsisa
ko tęsti derybas su Japonir 
ja.

Anglijos kabinetas turi ir 
daug kitų vargų. Vyriausias jo. 
vargas yra su4 Ispanija.-Vald
žiai pasisekė išgauti iš suki
lėlių vado gen. Franco pažy
mėjimą tam tikrų zonų, kur 
Anglijos laivai nebus liečiami. 
Taipjau Vokietija ir Italija, 
išrodo, sutinka kooperuoti su 
neutraliteto komitetu, bet su
kilėliams prie Madridp nebesi
seka, jie gali būti sumušti ir 
tada Vokietija ir Italija gali 
pradėti teikti sukilėliams atvi
rą militarinę pagelbą nugalė
jimui “raiMonosios valdžios”.

Kabinetas turi keblumų ir 
karalių Edvardu. Svarbiausias 
nesusipratimas yra tamę, kad 
karalius dagi nepritariant ka
binetui išvažiavo lankyti Vali- 
jos" angliakasius bedarbius ir 
ypač domėjosi nuomone to 
distrikto komfeionieriaus Stew- 
art, kuris rezignavo protestuo
damas prieš valdžios neveiklu
mą. Pats karalius irgi paro
dęs nepasitenkinimą bedarbių 
šelpimo sutvarkymu ir valdžiai 
galbūt teks bedarbių šelpimą 
reformuoti. ''

• v ' »

GENEVA,? 'lapkr. 27. — Is- 
panijos valdžią paprašė sušau
kti specialį Itautų sąjungos ta
rybos susirinkimą apsvarstyti 
Italijos ir Vokietijos kišimąsi 
į Ispanijos Icivilį karą.

■ ... •

Sukilėliai nori badu 
marinti Madridą

< / 1 * 1 • K "
1 ' 1 1 " ' į

SU ‘-EAStSTAIS PRIE MA- 
DRIDO, lapkr. 27. — Apgulu
si Madridą sukilėlių • kariuome
nė nieko neveikia; lijant lie
tui. Tik veikia abiejų pusių 
artilerija. .

Negalėdaini paimti Madridą 
tiesioginėmis atakomis sukilę-, 
liai dabar sakosi norį prjver-. 
sti Madridą pasiduoti jį (badu 
marinant. ♦ J

Vokietis vadovauja 
gynimu Madrido

Prezidentas Roose8,000 vokiečių atvy-
k° PsridlėliamsniJ°S ve^as kalbėjo Brazi-

LISBON, lapkr. 27. — 8,000 
vokiečių, kaipo “turistai” išlte 
po sukilėlių kontroliuojamuose 
Cadiz ir Seville Uostuose.

(Berlyno žinios betgi tą nu
ginčija, nes toje apielinkėje 
nesą didesnių / vokiečių pasa- 
žierinių laivų, kurie tuos “tu
ristus” butų galėję atgabenti).

Airijos parlamentas 
atsisakė pripažinti 

sukilėlius

Ii jos parlamentui
Kalbėjo pabrėždamas abiejų 

šalių draugingumą. Buvo ne
paprastai iškilmingai • pasi
tiktas Brazilijos sostinėj. -

LONDONAS, lapkr. 24. — 
Londoną atvežta apie $15,000,- 

prieš raketie- 000 vertės Ispanijos aukso. Jis
McSweeney

atėjo per -Paryžių.

MADRIDAS, lapkr. 27. — 
Misteriškas gen. Emilio Keb- 
Ter, kilęs iš vokiečių ir fran- 
cuzų, bet naturalizuotas Kana-’ 
dos pilietis, tapo paskirtas gin
ti šiaurinę Madrido dalį, kur 
eina smarkiausi, galbūt spren
džiami mūšiai.

Jis atvyko į Madridą sun
kiausiu lo j alfe tams laiku, kada 
visų buvo laukiama Madrido 
puolimo, sutorganizavo intema- 
cionalihį legioną ir tuojaus 
stojo mušin su sukilėliais. Nuo 
to laiko sukilėliai neįstengė nė 
žingsnio paeiti priėkyn.

Kleber yta kariavęs pasau
liniame kare kaipo Kanados 
kareivis. Po to j fe išvyko i * Si- 
beriją, kUr prisidėjo prie bal
tagvardiečiu ir. kovojo bolšęvi1- 
kus. Bolševikai kąrą laimėjo 
ir Kleber perėjo bolševikų pu
sėn, * patapdamas jų Jcąrininkū. 
Paskiau jis atąidurė Hambur
ge ir pasižymėjo veikimu tarp 
Vokietijos komirilistų.

Dabar lojalfetai žiuri Su pil
na viltimi į karo išeigą ir ti
kisi, kad sukilėliams niekad 
iiepasisekfi^ižengti į sostinę.

NEW YORK, lapkr. 27. — 
David J. Goldsmith, vicepre
zidentas New Yorko deimantų 
pardavėjų kliribo, liko nuteis
tas 4 metams kalejiman ir už
simokėti $5,000 pabaudos už 
bandymą įš 
tais ir laikr 

.. ■, -, ;

ves kampaniją už 
30 vai. savaitę

DUBLINAS, lapkr. 27. ~ 
Airijos parlamentas 65 balsais 
prieš 44 atmetė opozicijos pa
siūlymą pripažinti Ispanijos 
sukilėlių valdžią.

(Ispanijos fašistai randa di
delį pritarimą tarp stiprių Ai
rijos mėlinmarškinių, kurių 
dideli būriai išvyko kovoti su
kilėlių eilėse, kur jie sudaro 
airiiį pulką).

TAMPA, Fla., lapkr. 27. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija priėmė rezoliuciją, 
kurioj pasisako už įvedimą 
įstatymais visoje šalyje 30 
vai. darbo savaitės. Tuo tik
slu kongresui bus pasiūlytas 
atitinkamas ;,bilius ir darbo va- 
landų - . sutrumpinimas j dabar, 
bus vyriausias .FedėrąciipS;-šie* 
-kis. ' A ' ■■ ’V .

• • • * h . • * . • i

O sutrumpinimas darbo va
landų yra būtinai reikalingas, 
ries dabar, nežiūrint pramonės 
ir biznio pagyvėjimo, samda nė 
kiek nedidėja. ir nedarbas ne
mažėja, nes žmones pavaduo
ja mašinos* - .

Rezoliucija, reikalaujanti 
suvaržyti augščiausio teismo 
galias, liko atidėta.

Dedama pastangų Federaci
ją sutaikinti su industrinėmis 
unijomis, o ir taikintojų ne
trūksta, bet taikai kliudo aš
tri asmeninė neapykantą tarp 
niekurių Federacijos pildamo- 
sios tarybos narių ir industri
nių tfnijų vado Lewis.

Prekybos sekreto
rius raginą gry- 
.šti prie NRA.

WĄSHINGTON, lapkr. 27. 
— Prekybos sekretorius Roper 
pasisakė 'Už s’ugryžimą prie 
pagrindinių industrinio atgai
vinimo akto (NIRA) principų, 
jei nepasiseks savanoris ko- 
operaviihas tarp biznio, darbo 
ir valdžios. . ' " - :

Indiečiai nužudė 17 
anglųkąreivių

NEW DELHPI, • India, lapk.
27.

kalejiman ir už-

iu?geliuoti 
lėlius.

deimah-

Wisconsinas teis 
aliejaus mag- 

natuš
CHICAGO.— Federalinis 

misionierius Walker išdavė 
įsakymus ’ atiduoti federaliniam 
teismui Madison, Wis., devy
nis Chicagos (aliejaus perjęup-

njant. Madisono' teismas yra /apkai smarkiam lietui, bet Brazilija

ko-

RIO DE JANEIRO, lapkr. 
27. — Kelyje į visos Ameri
kos taikos konferenciją, kuri 
įvyks Buenos Aires, preziden
tas Rooseveltas šiandie vienai 
dienai buvo sustojęs Brazilijos 
sostinėje, kur kalbėjo Brazili
jos atstovų butui.

Savo kalboj prezidentas Roo
seveltas pabrėžė didelį tarp 
Jungt. Valstijų ir Brazilijos 
esantį draugiškumą ir tas 
dithtfgiškumas esąs geriausias 
įrodymas tiems pesimistams, 
kurie neigia draugiškumo tarp 
valstybių idėją.
\ Pareiškęs, kad “mes negalė
sime pakęsti bet kokio v puoli; 
mo, nežiūrint iš kur jis nė pa
eitų,” prezidentas betgi pasi
skubino 'užtikrinti, kad “nėra 
tokios nesantaikos tarp Ame^ 
rikos valstybių, kurios negali
ma butų išspręsti tvarkiais ir 
taikiais budais”. Tuos budus 
išlaikyti taiką Amerikos kon
tinente ir turės surasti busian
čioji B Utenos Aires konferen
cija.

Nors prezidentas Roosevel- 
tąs karo laivu Indianąpolis at-

tinęs 20 aliejaus kompanijų, 
4 pagelbines kompanijas ir 46 
atskirus asmenis už peržengi
mą prieštrustinių įstatymų ir 
susitarimu - kontroliavimą alie
jai^ kainų.

Italai paėmė Ethio 
pijos miestą

RYMAS, lapkr. 27. — Laik
raščių žiniomis, Italijos kariuo
menė paėmė Gore, “antrąją 
Ethiopijos sostinę”, į kurią 
buvo išsikėlusi Ethiopijos val
džia, italams užėmus Addis 
Ababa.

MINEpLA, N. Y., lapkr. 27. 
— Gyvulių perkupčius Peter 
Hellebrand, 55 m., iš Warren- 
ville, N. J., liko rastas kaltas 
už gyvulių vogimą. Tai buvo 
pirma per 35 metus panaši by
la.

Sukilusi Wjaziristan in-
T giriiibį^^udė /du An

glijos karininUns ir penkioli
ke kareiviu?;:. 75 įmbn&: abe
jose pusėse buvo sužeisti.

--------- kjp— ■
TAMPA, Fla., lapkr. 27. — 

Amerikos Darbo Federacij'os 
prezidentas liko išrinktas Wil- 
liam Grėen** tryliktam termi
nui. Ateinančių metų Federa
cijos konvencija bus laikoma 
Denver. Išrinkimo priėminio 
kalboj Green ragino Lewis ir 
kitus industrinių unijų vadus 
sugįjrSti atgal į Federaciją

n

•J

jį labai iškilmingai pasitiko.
Laivui (atplaukus į uostą ir 

prezidentui Rooseveltui išlipus 
į krantą, jį pasitiko Brazilijos 
prezidentas Vargas, kuris jį 
karštai pasveikino, čia pat 
laukė 5,000 vaikų choras, ku
ris sugiedojo Amerikos him
ną* .

Per lietų kalnuotu ir pur
vinu4 keliu teko 30 mylių va-Į 
žiuoti į sostinę, bet preziden-: 
tas paprašė nuleisti automobi-į 
lio stogą, kad galėtų geriau: 
įsižiūrėti Brazilijos sostinę i$ 
brazilų minias, kurios tirštai 
buvo nustojusios šalygntvius.

PARYŽIUS, lapkr. 27.—Už
sienio reikalų ministeris Del- 
bos pareiškė atstovų buto ko
mitetui, kad Franci j a greitu? 
laiku pasiūlys Jungt. Valstijos 
pradėti dprybas dėl karo sko
lų mokėjimo.

Giminėms Lietuvoj, 
Dovanų Kalėdoms

■ ,1 v , ■ ■

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitą, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus* Pasiuntimas greitas, nebran
gus ir garantuotas. ’

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet.

£

*

* >
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NAUJIENOS, Chicago, III,

PROTOKOLAS BROOKLYNO LIETUVIU 
ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJOS AME
RIKOS LIETUVIU KONGRESO REIKALU

Komunistų Partijos lietuvių 
g frakcija su 65 nariais; deleg. 

[ Bimba, Varison ir Taras.
Aido choras su

I deleg. Ramoštkiutė
60 narių; 
ir Micku-

5. teigti kuris komiteto na
rys rezignuotų ari)a negalėtų 
funkcionuoti komitete, tai jo 
vieton komitetas /gali pasi
skirti kftą narį. Bet ta ypata 
turi būt narys arba narė to
kios organizacijos, kuopos /bei 
draugijos, kuri yra prisidėjusi 
prie Amerikos Lietuvių Kon
greso Brooklyno Apylinkės 
Distrikto,

TT' 1 11
■ 1 ■ <

šeštadienis, lapkr. 28, 1936

(Tęsinys)
47 kuopa (Yonkers) su 

nariais; deleg. Žurinskas.
219 (jaunuolių) kuopa su

25 nariais; deleg. J. Ormar.
21 kuopa (Yonkers) su 35 nas- 

nariais; deleg. Gėėis ir Kas- 
mauskas. '

200 (jaunuolių) kuopa su 15 
narių; deleg* Charles Kwar- 
ren ir Bali Kilas.

Draugystė 
nariais;

šv. Vincento 
(Yonkers) su 66 
deleg. Siurbis ir Plytnikas.

Dukterų ir Sūnų Pašalpos 
Draugystė (Great Neck) su I

K. KreiDęnas nuo Lietuvių stoties W. G. E. S., kurių lei- 
Amerikos piliečių Kliubo. t , 1 '

K. “ ^ahtuv^ 3224 South
das n&o Amatgumeitų 4Mįjos Baįsted Stvėėt
lietuvių tokalo 54. visuomet pasižymi augštos rų-

V. Micfyelsonas nito Susivie- ®ies menu.
nijimo Lietuvių Amerikoje. programo išpildyme yra už

kviesti vietiniai gabus talentai, 
kurie* pavaišins klausytojus ža- 
vėjančiomiis dainelėmis, gra
žia ir smagia muzika, įdomio- 

i ir kitokiomis 
įvairenybėmis, kokios kiekvie-

» • t"* . , ’ 5. y • ■ ' , ■

nijimo Lietuvių Amerikoje.
E. Vilkaitė nuo Amerikos 

Lietuvių Darbininkų 'tUtėra- 
turos Draugijos.

| .7. Ormanas '1 nuo Lidtuviiį

dimu rūpinas Progress Ra-
Pirkite savo apielinkes 

krautuvėse

Šie programai

Taip ir įtekančio

G. Prie Brooklyno Distr. gali Darbininkų Susioienijimo. mis kalbomis 
priklausyti kiekviena tos apy- »• Cibulskis nuo UetmUų -
linkės lietimų organizacija Socialistų Sųjugos 19 kuopos.: ham marnnu pasiklausyti. Tai- 
kuopa bėIsSugiiar;kuri iiž? ” «i ^enamiSkite. ■ '-Ji
girs šios konferencijos ir A.
L. Kongreso darbus ir prisi-

S. Cibulskis nuo Lietuvių

P. Taras reao Komunistų gi nepaminkite.
Partijos Lietuvių "Frakcijos. >

Kadangi dėl tam tikimų prie-,’ ; , — Re p. J

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 J

Patarnauju prie, 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir nvlgne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandas nuo 1-8 nuo 6:80-8:86 

Nedaliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvrood 5107

Phone Omai 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
Seredomis ir nedėk pagal nutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

______... ,_________ , 90 dės Pa«a» įgalia.;su auka prie basčių . y®r. M»rtitį0 Liuterio n 
c ........... T. . . A ■ . nariu- dėlės J Stadulis Nau-vyki>niTno gyveniman šios kon- Drauguos delegatų nebuvo SHZCiSllĮ
Susivienijimo Lietuvių Amen- .. J’ 1 konferencijoj renkant kornite-

ADVOKATAI
mikis, Linda ir P. Gružins- ferencijos ir kongreso nutari- 
kienė.

Lietuvių Socialistų Sąjun-
I gos 19 kuopa; deleg. Anta
naitis. '

Priėmus mandatų komisijos pasiūlė priimti sekamus tari- 
raportą, sekė bendros disku- mus: 
sijos.

ko j kuopos:
152 kuopa su 25 nariais; 

deleg. Hermanas.
345 (jaunuolių) kuopa su 12 

narių: deleg. K. Michelsonas.
38 kuopa su 280 narių; 

deleg. V. Michelsonas, J. Šni- 
ras, J. Jonaitis, Tiškevičienė 
ir J. Glaveckas. | misija,

234 r
deleg. Cibulskis.
Amerikos Lietuvių Darbininkų.liuciją:
Literatūros Draugijos kuopos[įezoĮiucija

21 kuopa su 30 narių; deleg. '««'/ Kongreso ir Organiza- 
P. Simon.

1 kuopa su 168 nariais; 
deleg. Plepys, Levanas 
loniskienė, Vilkaitė, L 
Lukšienė, Mureika.

185 kuopa su 36 nariais;! 
deleg. E. Jeskevičiutė.

55 kuopa su 12 narių; deleg. 
Bernotas.

138 kuopa su 50 narių;
deleg. P. Cibulskis ir J. Zab- bus ir tarimus, kurių svarbie- 
lackas.

72 kuopa su 35 nariais;
deleg. F. Kaston ir Lukaus-

mų.
Rezoliucija vienbalsiai pri

imta.
Toliaus rezoliucijų komisija

1. ši konferencija ;; užgiria 
I Po diskusijų rezoliucijų ko- Amerikos Lietuvių Kongreso 

kuri bendrai su Dr.[tarimą pasiųsti tarptautinę 
kuopa su 10 narių; Montviidu pagamino rezoliuci-l 
---------  jas, perskaitė sekamą rezo-

Amerikos Lietu-

ciniais Reikalais.
1. Brooklyno lietuvių orga- 

„ šo-!n^zacUll konferencija, sušau- 
Kuraitis, I Lietuvių Amerikos Pilie- 

įčių Kliubo svetainėje, 22 d. 
[lapkričio, 1936 m., kurioj 76 
delegatai atstovauja 29 organi
zacijas su 3,103 nariais, pilnai 
užgiria Amerikos Lietuvių 
Kongreso Lietuvoje Demokra
tinei Tvarkai Atsteigti dar-

ji yra:
a) Visais budais suvienyto

mis Amerikos lietuvių spėko- 
Įinis padėti Lietuvos žmonėms 

172 kuopa (Yonkers) su 10 prašalinti tautininkų partijos 
narių; deleg. A. Misevičiene J diktatūrą su Smetona prieša- 

81 (moterų) kuopa su 15 kyje ir atsteigti demokratinę 
narių; deleg. J. Stankaitienė. santvarką.

Amalgamated Clothing Wor-
kers unijos lietuvių lokalas 54 rUępsįlietuvių kultūriniais reię 

Tr .
. c) Kongresą palaikyti pasto- 

- •—tikslų

. bl Rūpintis abelnais Ame-
f "a . _ _ ...

vaika, Buivydas, Rartioška, via organizacija šių 
Načiunskas, Zubrickas, Šerie-; įvykdynimui gyvenimai!, 
nė

Dr. Martino Liuterio Drau-'už sudarymą Amerikos Lie- 
gija su 112 narių; deleg. F.(tuvių Kongreso Brooklyno 
Chernevičius ir J. Shimanska. Apylinkės Distrikto, kaipo pa-

Lictuvių Amerikos Piliečių stovios įstaigos pravedimui 
Kliubas su 400 narių; deleg. kongreso ir šios konferencijos 
Vasiliauskas, Sholomskas, tarimų ir tikslų,
Siurba, Balčiūnas, Kreivėnas,! 3. Konferencija taip pat pa- 
Menkevičius, V. Michelsonas, sisako už vienijimą šios upy
te Veikos ir J. Pauliakoriis. įlinkės

Augščiausios Prieglaudos visuomenės
Lietuvių Amerikoj 22 kuopa prieš fašizmą
su 22 nariais; deleg. Buknys. abelnai?

Pirmyn choras (Grėat 4. Konferencija

2. Ši konferencija pasisako

delegacijų Lietuvon ištyrimui, 
anti-fašistinių politinių kali
nių būklės ir abelnai padėties 
ir pasižada remti Nacionalio 
Komiteto pastangas tą tarimą 
įvykdyti gyvenimai!.

2. ši konferencija užgiria Is
panijos Liaudies Fronto didvy
rišką kovą prieš fašistus ir ra
gina visas lietuvių orgaizaci- 
jas bei draugijas padėti tiems 
kovotojams.

.3. Konferencija pataria bu
simam Distrikto Komitetui šią 
žiemą surengti didelį bendrą 
lietuvių bankietą parėmimui 
Lietuvos žmonių ypač politi
nių kalinių. t

4. Konferencija pataria bu
simam komitetui surengti vie
ną didelį čiagimusių lietuvių 
jaunuolių artistų koncertą, ap
imant jaunuolius artistus visų 
srovių ir visų rytinių valstijų.

5. Konferencija pataria bu
simam komitetui dėti pastan
gas, kad suorganizavus ir pa
laikius Brooklynojjįr kitoje ga- 
liiįno^e, r, ^oloūi j os^į^k’Ykląs 
lietuvių kalbos mokinti suau
gusius, jaunuolius ir vaikus.

6. ši konferencija kviečia vi
sus Lietuvos žmonės bendro
mis spėkomis be skirtumo par
tijų ir pažiūrų, kurie tik .prie
šingi tautininkų diktatūrai, ko
voti už tos diktatūros praša
liu imą ir už atsteigimą Lie
tuvoje demokratinės santvar
kos. ,

Visi šie rezoliucijų komisi
jos pasiūlymai priimti vien-

konferencijoj renkant komite
tą, tait os draugijos atstovai 
iš savo tarpo nieko nenomina-; 
vo į komitetą. Konferencijai 
nutarė palikti atdarą vielą ko
miteto Dr. Martino Liuterio: 
Draugijos atstovui.

Taipgi konferencija išreiškė 
pageidavimą, jkad Great 
Necko ir Yonkerso organizaci-: 
jų atstvoai dalyvautų komiteto 
posėdžiuose.

Konferencija pasibaigė 4 va
landą po pietų.

Konferencijos:
Pirmininkas V. Michelsonas. 
Sekretorius J, .Siurba.

automobilių 
nelaimėse

Praėjusį sekmadienį netoli 
Michigan City, apie penkias 
mylias į rytus nu<0 to miesto, 
vie&kelitiose U.S. 12 ir U.S. 20, 
penkiolika automobilistų- susi
žeidė. Henry Frederick 40 me
tų, iš Miclifigan City, sustojo 
prie raudonų šviesų. Deliui 
siaubusios sniego pūgos važia
vus iš paskos automobilistas 
nepastebėjo raudonų šviesų ir 
smogė į Fredericko mašiną, po 
to dar tfiylika mašinų susi
mai gė. Nelaimėje sužeisti devy
ni chicagiečiai.

Budriko radio programas iš 
stoties W. G. F. L. rytoj, sek
madieny, lapkričio 29 bus nuo' 
7 iki 8 vai. vak. ir suteiks 
daug džiaugsmo šimtams tūk
stančių uolių lietuvių radio 
klausytojų, nes Jis bus nepa
prastai įdomus visais atzvil-; 
giais. Programe dalyvaus ga
linga Budriko radio orkeštra, 
Budriko kvartetai ir Makalai.. 
Šie sekmadienio. Ėiidriko ra-? 
dio programai ^us transliun^ 
jami pastoviai per visą žie-, 
mos sezoną. Juos rūpestingai, 
sutvarko ir vadovauja Juozas, 
Budrikas, trijų didelių krau
tuvių saViiiinkak ^hteagojė? '.

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamų Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
šveMntą šviežumų.

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAiS, 

AŠTUNTADALIAIS IR

COJL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.Rytoj, nodėldieh'y, 11-tą va

landą priešpiet bus transliųo- 
j amas reguliaris f 1 nedėldienio 
....lietuvių radio!programas iŠ 
—,     .............■ ..u.1,,

Laidotuvių Direktoriai

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

K. P. GIJGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2

st.Miesto
Kamb.
Namų ofisas—-3823 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomi*.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. '651P So. Rockvell St.
Telephone: Republic 9728

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. TeL Callimet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av*. TeL Yards 2510

Ofiso T-el. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
Rezidencija

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedčlioj pagal sutartį

8939

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. VVashington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

CHICAGO, ILL.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET
6-tos lubos. Tel. CENtral 1840

Marquette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Palrtąrai. _
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd SL 
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus.

ŠVENČIA AUKSINES SUKAKTUVES

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktaru

J. LIULEVICIUS
4348 So. Califernia Avenue Pilone Lafayette 3572

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg- 
j2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki B vak

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvtck 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

AMBULANC# PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
■ YARds 1741—1742

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius
• Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbt u vi 

756 West 35Hi St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—< nuo 6 iki 8 . 
NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos.

Stanibi finansinė įstaiga — spulka — Home Federal Savings and Loan Assoėiation of Chicago 
šįmet švenčia 50 metų sukaktuves nuo jsisteigimo. Jubiliejaus paminėjimui surengė iškilmes, 
kuriose susirinko pirmieji spulkos organizatoriai ir vadai. Spulka turi apie $2,%©()()į kapitalo.? 
Ji priklauso prie federalės valdžios spulkų sistemos ir turi įdėlius apdraudusi iki $5,000' kiek
vienam sėrininkui. Spulka randasi adresu 1618 West 18th Street.

lietuvių pažangiosois
vedimui kovos balsiai.

ir karo pavojų Rezoliucijų komisija taipgi 
pasiūlė, kad Distrikto Komi- 

išrenka tetas butų išrinktas iš devynių 
Ncck) su 30 narių; deleg. A. vykdantįjį komitetą iš devy-( ypatų, ir kad į .komitetą įeitų 
Bečienė- , nių narių, kurio bus pareiga atstovai nuo įvairių organi-

šv. Jono Krikštytojo Drau- darbuotis dvasioje ir tari- zacijų. Konferencija su tuo 
gystė (Yonkers) su 50 narių; muose Clevelando Kongreso ir sutiko, ir į komitetą tapo iŠ-, 
deleg. Kartonas. • šios konferencijos. rinkti: '

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBUL'ANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

4605-07 ;£?, Htooritage Avenue Phones Yards 17414742 
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

' S. C. 1AOSAV1CZ
42-44 East 108.th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 12515

* 6319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricaliy Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, -akių aptemimo, uervUotu- 
md, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki '8 v. 
Nedėlioj nuo 10, iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boiilevard 7589

A. MASALSKIS
8807 Litusnica Avenue Bhone Boulevard 4189

A PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Štfeet Boulevard 4089
r I J. ZOLP H
1G46 West 46th Street Phones ^oulevąrd 5208-8419

S.M.SKUDAS '
718 West 18th Street Pilone Monro© 8877

EŽERSKIS IR SŪNŪS 1
10734 ’ę. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

’Vv

J. F. EIMlKiKiO KABIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš Stoties 
? ■ F. H. IC. 1420 Kiįocycles, 9:45 . vai vakaro.

9

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.
Tek Prospect 3403

Dr. A. J. Storokus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

' IŠ RUSIJOS ■
Gerai lietuviams žinomas per *36 

metus kaipo patyręs gydytoja* dri- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ttr Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Aefttland Avė.
. br 2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo '2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kaim
4631 43OUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo TO Iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 Rd 12 

Rez. Telephone PLAZA 4UL09

Ofiso Tel. DorcheSter 6194 
Rez. TeL Drexel *9191 

DR. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyri&kų, Vaikų 4r <teą 
chroniSkų Ilgų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedi* 

Įlomis ir Šventadieniais 16—12
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KORESPONDENCIJOS labai

KENOSHOS MARGUMYNAI

jog gruodžio
Ką tai reiškia? Kas tai yra?

susi
Įkurtuvių balius

Rodavičienė

visi laukia galo. O tai
Adresas

ma

ŪSE

PronioteaClean,

Cicero

$8.00

$5.00Pas

dienos Šiuo adresu

kreditas, kad 
sugebėjo vis-

Jis tiek tų dainų žino, kad ten
ka stebėtis iš kur jas ir išmo

Visose 
Vaistinėse

farsų 
Pirmyn

Pradėsią areštuoti 
nuo pirmadienio

metų, 
Obrąl 
place, 
metų,

F. ir M. 
Pulsuckio

Tai 
tina 
ma

Keturi užmušti, 
astuoni sužeisti

rraft

Dainoj Gelbsti 
Virškinti ir nuo 
. Užkietėjimo

kaip 
narių

BANKO PERLAIDOS 
UŽSIENIŲ SIUNTINIAI

Western Electric 
kompanijos

alų šinkuoti. Visiem 
ir linksma ir malo-

DABAR! SIUSKIT KALEDIĮ SIUNTI
NIUS SAVO GIMINĖMS | TĖVYNĘ

GERIAUSIA 
DOVANA ,

važiavimui, 
pirmadienio po- 
automobilistus, 
neturės prikli- 
paliudymo arba

Kalakutų dienai gavome pa
kvietimų iš ponų Nemajūnų. 
Jie susikvietė daug svečių. Tai 
labai malonus ir svetingi žmo
nes.

bSti štai lęas, — labai karšti 
radikalai dažnai ne tik tole
ruoja tokių būklę, bet patys 
“griešija” gal labiau nekaip

matote, pus- 
' masinantis 

kuris ir nerangius 
sugundo susirinkimus

• Sparkling glasses strewn with 
bright atars.,. thė nėwSvvanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And whjleyou’re doing 
it,.get acąuaintęd __ 
with -all seven 
of'.trie clelicious ■ 
Kr a f t. C į ęe s ę \ » ? «: 
Sprėadši TĮjey’rė’ ; i .*,• į 
ijiarveldus for I 
sandyviėhės.salads <1 t 
and appetizėrs.' -'—.u.

Siuvėjų unija. — Namų 
prižiūrėtojų susirinki

mai yra gausinti ir 
praeiha linksmai

šiam patvarkymui 
yra nuo $1 iki $200.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

ADRIAN, Mioh 
len,116 ’ metų berniukas,, 
prisipažino nužudęs žmogų dėl 
40 dplerių. Esu, tie pinigai jam 
buvo reikalingi tam, kad gale- 
tų nusipirkti antrarankj auto
mobilių. '•> ;

kambariais, tikrai 
šeimynos reikalavi- 

Taip iš lauko pusės,

Chicagoje ...... ,.....
Kitur Suv. Valstijose ir 
Kanadoje .... .............. .

IŠPILDYS ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės MaistuElmer Dlllen

Elmer Dil- 
kuris

yra žino- 
darbininkai

Tokioj gražioj kompanijoj ir 
taip smagiai linksminantis nė 
nepajutom kaip treti gaidžiai 
užgiedojo. Pradėjome skirtis 
namo linkėdami pp. Pulsuc- 
kiams visko kuo geriausio.

— Kaimynas.

• Siuntinius siųsti į užsienį turėtumėt susi
tvarkyti kaip galima greičiausiai. Naudokitės 
Drovers Banko patarnavimu, kad savo gimi
nėms tėvynėje suteikti »

LINKSMŲ KALĖDŲ
Drovers Banko Užsienio skyrius suteikia jums 
greitų, patikiamų patarnavimų ir žemas kai
nas. Užeikit šiam 
gelio į p. Stungis

KABLEGRAMOS
RADIOGRAMOS

1739 So. HalstędSt.,
| Chicago, IHinais.

Aš čia prisiunčiu $------ ...už Naujienų prenumeratų
I visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo.....^......_________

šokome taip jauni, taip ir se
ni. O kurie iš jų nenorėjo šok
ti, tai turėjo progos kortas lo
šti ir giliukį išbandyti. •. •

Buvo bandoma ir “choras” 
sudaryti/ tik kažin kodėl tatai 
nepavyko, nors gerų balsų ne
truko. Kaipo dainininkas tai 
geriausia pasižymėjo Dr-o 
PulsUckio-Levan dėdė Levonas.

daug, jog kai ku- 
sėdynių pritruko, 
per visa koncertų

Niežėjimo, Išbėrimų Ir Dedervinė*—• 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sulvelnlna iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 ’ 
metus Žemo vartojamas fr giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vair 
tas praSalinimui odos Iritadjų.. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60c, ir Ši. Visi vaistinin
kai užlaiko. *

Drovers Bankas atdaras kasdien nuo 9 v. r. iki 3 vai. po pietų 
ir Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Tai visų organizacijų liga, 
štai per kelerius metus labai 
sėkmingai dirbo Dailės Ratelio 
choras. Choras turėdavo šau
nius parengimus, įstengdavo 
pastatyti operetes. Tačiau da
bar ir ten veikimas apmiręs. 
Senesnieji pradeda pavargti, 
o iš jaunesniųjų tarpo neatsi
randa, kas galėtų juos pava
duoti bei tęsti jų darbų.

Beje, “Lyros” choro paren
gime griežė pono Stonkaus or
kestras. Tenka pasakyti, jog 
p/ 'Stonkus, jo sūnūs ir kiti 
muzikantai, kurie sudaro jo 
orkestrų, dalyvauja įvairiuose 
lietuvių parengimuose, dažnai 
net ir atlyginimo neimdami.

ne tik noriai lokalo 
bet dar 

mėnesį po du dolerius 
Lokalas priklauso A-

Koncertas gerai pavyko. — Pa
nelė Malela labai gražiai su- 
mokino . chorų. — Pokylis 
ponams Kvedarams pagerbti 
sutraukė kelis šimtus žmo
nių. — Draugiškumas. — Po
nai Stonkai. — Kalakutų die
na.

Western Electric Company 
pirmų kartų moka už nedir
bamų dienų, t. y. Padėkos die
nų. Visi gavo pilnų algų. Nu
tarta yra mokėti už tris lega- 
les šventes per metus. To nie
kuomet nėra buvę pirmiau. 
Tai vis pasidėkojant p. Roose- 
velto unijai. Turi darbinin
kas savo reprezentantus. Vis
gi tai yra geriau, negu nieko 
neturėti. —Darbininkas.

Night and Morning
Healthy Condition

D§1 Akių suerzintų nuo SaulSst Vėjo, 
arba 
rihe.

Paprastai žodžius “oro ban
gomis” lietuviai supranta kaip 
radio. Taip ir yra. Bet ši
čia “Oro Bangomis” yra ope
rete iš atsitikimo radio stoty.

Kadangi dažnai pasitaiko 
labai keblių padėčių ne tik 
lietuviškus radio programus 
patiekiant, bet ir transliuojant 
programus iš didžiulių stočių,

Kadangi apie pokylį jau bu
vo rašyta, tai čia pažymėsiu 
tik tiek, jog rengėjoms tikrai 
priklauso didelis 
jos taip puikiai 
kų paruošti.

Teko nugirsti,
12 d. ir vėl turėsime smagų 
pokylį,, kurį rengia vietos SLA 
kuopa. Tikietas asmeniui bus 
vienas doleris. Naujiems Me
tams pasitikti Lietuvos Balso 
draugija rengia balių. Įžanga 
tik 15 centų. Grieš ponų Ston
kų orkestras.

Daugelis yra tos nuomo
nės, kad siuvėjų unija yra la
bai tvirta. Kitaip sakant, ma
noma, kad siuvėjai yra labai 
gerai susiorganizavę. Siuvėjų 
unija dažnai yra statoma pa
vyzdžiu kitoms unijoms ir iš 
viso darbininkams.

Iš šalies žiūrint, viskas at
rodo labai gerai. Tačiau tik 
atrodo. Kai arčiau susipažįst 
su siuvėjais, tai pamatai visai 
kitokį vaizdų. Ir tiesiog neži
nai, kur reikia kaltininko ieš
koti. Kažkodėl susidaro toks 
įspūdis, jog patys darbinin
kai dar nėra tikrai susipratę, 
tikrai pribrendę.

Visiems mums 
mas šūkis, kad 
turi kovoti dėl darbo valandi 
sutrumpinimo. Visi pageidau
ja, kad darbas butų sutvarky
tas taip, kad per visus metus 
darbininkas galėtų dirbti. Da
bar gi yra taip, kad kelis 
mėnesius padirba, o paskui 
priverstas yra “atostogauti?’

Bet kas kaltas, kad siuvyk
lose yra ilgos valandos dirba
mos? Unijos < yra nustatyta 
dirbti tik aštuonios valandos 
per dienų. Bet ar to prisilai
koma? Nieko panašaus! Kai 
kurie dirba dešimt ir dvylikei 
valandų, ir viskas tvarkoje.

Pavyzdžiui, Brooklyne yra 
siuvyklos, kurios atšidaro 6 
vai. ryto. Tačiau darbininkai 
jau 3 vai. ryto atvyksta dirb
ti. Ir jie dirba kiek tik nori. 
Dirba patys, savo laisvu noru. 
Ir dirba aiškiai laužydami 
unijos taisykles.

Ir niekas jų nesudraudžia, 
niekas nesustabdo. Jei kurioje 
dirbtuvėje dženitorius nenori 
darbininkų įsileisti, tai jie la
bai užsirūstina ir tiesiog pra
deda sk’andalytis.

Kas čia. kaltas?
Manau, kad tas klausimas 

yra labai lengvai išsprendžia
mas 
ninkai vis dėl to dar hera pa
siekę tokios aukštumos, kad 
jie galėtų susilaikyti nuo “pa
gundos.” Jei jiems pasitaiko 
proga ilgesnes valandas dirb
ti, tai jie tai ir daro. Daro jie 
tai visokius patvarkymus ap
eidami^

O štai kitas dalykas, 
mus yra stambi krautuvė, 
rių žydai kontroliuoja. Toje 
krautuvėje yra parduodami į- 
vairios rųšies drabužiai. Krau
tuvei drabužius siuva ne žy
dai, bet lietuviai kontrakto- 
riai. Taip daroma štai kodėl: 
lietuviai pigiau darbą padaro 
nekaip žydai.

Krato 
Cheese 
Spreads
.... . ■ ' s 

now in new-design 
Swarlkyswig glasses!

šioj lietuvių kolonijoj—Mar 
ąuette Parke —• pi 
Pulsuckiai, D-ro F 
—Levan ^ėvai, tūlas laikas at
gal nusipirko i nubsavų reziden
cijų adresu4 6231 So. Rockwell 
Street. Rezidencija su vėliau
siais. įrengimais, karštu van
deniu apšildoma, dideliais ir pa
rankiais 
tinkanti 
mams.
kaip ir viduj viskas naujai iš
taisyta, išdekoruota — jauki 
gyventi vieta. O sūnus, Dr. F. 

j Pulsucki-Levan, aptiekorius 
Ivan ir duktė Morta nupirko 
naujų gražų, šaldytuvų ir nau
jų Philco radio.

štai šia įkurtuvių proga ir 
tapo surengta naujos reziden
cijoj lapkričio 21 dienų šauni 
puota. Svečių buvo daug taip 
senyvų, kaip jaunuomenės. Jų 
tarpe dalyvavo Ivan Pulsuoki, 
aptiekorius; Mr. & Mrs. S. 
Wagner iš Wagnej> Sign Go.; 
Marie Lameraųx, Slaugė; El
mer F. Fritsch, aptiekorius; 
Dr. Fred Sieloff, dentistas; 
Daniel Dragel iš policijos de
partamento; Leo Peters, bu4- 
černės biznierius; John F. 
Freund; Cųt^ėrine A. Barrett, 
grožės šalipno savininkė; Frank 
Madden, advokatas; Mr. & 
Mrs. S. Raila; Mr. & Mrs. L. 
Žalis ir jų duktė Mildred; Mr. 
M. Kulvinskas; Helen Sowa, 
Beauty operator; Mrs. Marie 
Fortier, Fortier Shops mene
džerius ; ’ Mr. & Mrš., M.‘> Kar- 
taski, jų sūnūs, duktė ir žen
tas, ir kiti. į į

I Pp. Pulsuckiai . svečius ir 
viešnias šauniai pavaišino, o 
po vaišių p-nia Pulsuckiene 
pakvietė visus šokiams. Ir rei
kia pasakyti, kad mes šokome 
apie tuos stulpus net sušilę,

Apskaičiuojama, kad Chica
go j dar yra apie 50,000 auto
mobilistų, kurių mašinos nepa
tikrintos saugiam 
Nuo ateinančio 
licija areštuos 
kurių mašinos 
j uoto saugumo 
stikerio. Kaip žinoma, nusižen 
gusiems 
bausmė

Manau, jog bus ne pro ša
lį paminėti tas faktas, jog Ke- 
nosha, Racine ir Waukegano 
lietuviai labai gražiai sugyve
na. štai lapkričio 21 d. Polo- 
nia svetainėje buvo surengtas 
pokylis ponų Kvedarų dvide
šimt metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Svečių susi
rinko iš visų paminėtų vietų. 
Ir susirinko net keli šimtai.

P-as Kvedaras yra stambus 
musų kolonijos veikėjas. Ta
čiau per paskutinius kelis mė
nesius jis priverstas buvo iš 
veikimo pasitraukti, nes ne- 
sveikavo. Sveikatos reikalais 
keliais atvejais jis turėjo va
žiuoti į Madisonų.

Chicagoj ir ■-arti Cbicagos 
Padėkos dienoj automobilių 
nelaimėse žuvo keturi, . o su
žeisti astuoni, Užmušti buvo: 
Howard Johnson 31 metų, 
2447 North Springfield avęnue; 
Marvin Calloway 27 
Ellwood, Illinois; Peter 
55 metų, 227 East 120 
ir Ignatz Thomarek 73 
869 Orleans Street.

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdą Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iŠ visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet Šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų irTnliudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už inėtus iš- 
kalno. ’ . . . 1

Dabar kelis žodžius apie 
dženitorių antrininkiį unijų. 
Per paskutinius 30 metų man 
teko visokių organizacijų mi
tinguose dalyvauti. Beveik vi
sur nusiskundžiama, kad na
riai susirinkimų nelanko. Lie
tuvių judėjime irgi tas pat, o 
ypač Susivienijimo kuopose. 
Į kuopos susirinkimus, 
sakoma, nė su pyragu 
negalima priprašyti.

Organizacijoms, kurių 
rinkimai nėra gausingi, reikė
tų pavyzdį imti iš Brooklyno 
supredentų dženitorių lokalp 
32. Tas lokalas laiko du su
sirinkimus per menesį. Susi
rinkimų salė yra gana dido
ka, ir ji visada yra pilna.

Žinoma, jums bus įdomu 
patirti, kas narius jnasina su
sirinkimuose dalyvauti. Apie 
tai aš čia trumpai ir pakal
bėsiu.

Lokalo susirinkimai prasi
deda apie 9 vai. vakaro ir tę
siasi iki 11 vai- ar ilgiau. De
legatai ir pirmininkas pasako 
po kalbų. Namo niekas nei
na 
todėl, kad jie yra disciplinuo
ti ir turi “medicinos”. Daly
kas tas, kad po kiekvieno su
sirinkimo atsiranda pusbačkis 
alaus. Kai tik baigiama reika
lai svarstyti, tai tuoj atsidaro 
mažas brinkąs ir viršnininkai 
pradeda 
pasidaro 
nu.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank

FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATIONJis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Safeforlnfantor Adult. AtallDruggists.
Ivrite for Free Eye Boolt Murinę Company, Dept. Et. S., Chicago

Reikia tiesų pasakyti, kad 
p-lė Bronice Malela turi neuž
ginčijamų gabumų muzikai. Ji 
ne tik pati gali gražiai dainuo
ti, bet ir kitus sugebi moky
ti. Per visai trumpų laikų ji 
pajėgė tikrai gerai sumokyti 
“Lyros” chorų. Choras keletu 
dainų sudainavo gana tinka
mai.

Be to, programoje dalyvavo 
ir pati p-lė Malela. Ji viena, 
o taip pat su p. A. Bįtvinskiu 
šauniai padainavo kelias dai
nas. Bitvinskis ir P. Dauderis 
yra waukeganiečiai. Jie abu 
turi gražius tenorus ir keno- 
shiečiams labai patiko. ' *

Programoje dalyvavo ir vo
kiečių choras. Jis tiek nuobod
žiai dainavo, jog publika tie
siog pradėjo snausti. Atrodė 
tarsi tai butų buvusios gies
mės prie numirėlio.

Kai kas gali pamanyti, jog 
toks mano įvertinimas nėra 
tikslus. Tačiau turiu pasakyti, 
jog ir kitiems tas choras ne
patiko. Truko, kaip ameriko
nai sako, “pepo”. Pačios dai
nos kažkokios mohotofiiškoš4 ir 
nuobodžios. Dainininkai apy
seni, be gyvumo.

Jei kų “Lyros” chorui gali- 
prikišti, tai nebent tai, kad 
nėra skaitlingas. Rodosi, 
apie 30 dainininkų teturi, 
mažai. Tačiau yra pusė- 
problema, kaip butų gali- 
chora išauginti. Dalykas 

kad jaunieji nebenori 
drauge su senesniaisiais mai
šytis. Jie sako, kad neturį “fo- 
nių”. Į pasilinksminimus jie 
dar šiaip taip susirenka. Bet 
jei reikia koks darbas dirbti, 
tai jie šalinasi. Sako, su se
niais drauge dirbti nepake-

tai galima suprasti, kad kar 
tais padėtis gali būti 
juokinga.

Kurie atsimenate 
“Agurkai”, sfatytą 
choro net'du kartus, tai galite 
tikėtis ir Šį kartų įdomaus per
statymo ir juokų iš pranešimo 
Jįpirgio sūdytų silkių. Jos bus 
skelbiamos laike “Oro Ban
gomis”.

Vaidinimas įvyks gruodžio 
6 dienų Sokol Hali patalpose 
adresu 2343 So. Kedzie avenue. 
Pradžia 4:30 valandų popiet. 
Įžanga 60 asmeniui.

Galima tikėtis, ir silkių gau
ti po vaidinimo..

Šį kartų galima pasigirti, 
jog “Lyros” choro koncertas 
po vadovyste p-lės Bronice Ma
lela tikrai gerai pavyko. Pu
blikos į vokiečių svetainę pri
sirinko tiek 
riems ir 
Jiems teko 
stovėti.

kiti. Vadinasi, jie pirmieji 
aužo nustatytas taisykles. .

Na, o kada tarp darbininkų 
tik tiek tėrą solidarumo, tai, 
aišku, jog organizacija pusėti
nai šlubuoja.

TRINER'S ELXXIR
Ma JL A JCilNk AJEYJEl f

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’a Bltter Wlne C6.
544 8. Wella 8t., Chtcaro. IU. 
Prlstųsk man aampelį dykai
Vardas -

Nariai 
susirinkimus lanko 
per 
moka 
merikos Darbo Federacijai.

Gal būt pravartu tas rečep- 
tas išbandyti ir lietuvių orga 
nizacijoms? Kaip 
bačkis yrh?Iabdi 
dalkas, 
narius 
lankyti

— Frank Lavins kas

r Stop | 
Itching 
Skin

MEMBERS,
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Užsakymo kalnai
Chicagdje — paštu:

Metams -----------------------   $8.00
Pusei metų .....................    4.00-
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams —-— 1.50
Vienam mėnesiui .75;
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Viena kopija -___ 8c j
Savaitei_______—___ 18c
Mėnesiui _________________  75c i
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Metams  $5.00
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Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu įtartu uu užsakymu.

dyk kumštį, bet tokį kietą, 
stiprų kumštį, kad jis gerai
pajustų, kaip jo smilkinius datt- nųjų Konmzonų
V' -1*1 _ A—u!-*. - X. •v. • • • « *

,19

Įvairios Europos valdžios, kurios paliovė mokėti 
Amerikai karo skolas, dabar bando atnaujinti derybas 
su Washingtonu dėl tų skolų. Sako, kad italai ir anglai 
jau turėję pasikalbėjimų su Amerikos pasiuntiniais Ro
moje ir Londone ir su valstybės departamento Viršinin
kais Washingtone. O franeuzai ketina svarstyti skolos 
klausimą parlamente.

Daugelis matio, kad Europos valdžios pradėjo vėl 
tartis su Amerika dėl senųjų skolų dėl to, kad jos nori 
gauti naujų paskolų Amerikoje. Kol senųjų skolų klau
simas palieka neišspręstas, Jungtinės Valstijos dau- 
giaus pinigų toms valdžioms neskolins. Jeigu valdžia ir 
norėtų skolinti, tai ji negalėtų, nes kongresas yra pri
ėmęs rezoliuciją, kuri draudžia prezidentui, iždo sekre
toriui arba federalinio rezervo bankams duoti paskolas 
toms šalims, kurios nėra atsiteisusius.

Europos valdžios butų priverstos ieškoti naujų pa
skolų Amerikoje, jeigu Europoje kiltų didelis karas. 
Karas tenai, gal būt, daugiausia dėl to iki šiol ir neky
la, kad valdžios neturį pinigų. Laimė, kad labiausia nu
sigyvenusios yra kaip tik tos valdžios, kurios nuolatos 
čerškina kardu.

tar y-m. paverčiamos “popiergalių sklypais”

Gen. Franco bėdoje
Vakar Amerikos spaudoje tilpo pranešimas iš Pa

ryžiaus, kad Ispanijos sukilėlių vadas gen. Franco atsi
šaukė į Romą ir Berlyną, maldaudamas ūmios pagelbos. 
Iš patikimų šaltinių, artimų Francuzijos užsienių reika
lų ministerijai, esą patirta, kad visam sukilėlių reikalui 
gręsiąs pavojus susmilkti, jeigu bus sutrukdytas pagel
bos gavimas is užsienių.

Tas pats pranešimas sako, kad fašistų padėtis prie 
Madrido, kurio jie iki šiol nestengė paimti, esanti labai 
kritiška. Gen Franco -nebegalis gauti daugiau kareivių 
į savo armiją. Per keturis! su viršum mėnesius pilietinio 
karo jam nepavykę geruoju gauti ftė vieno naujoko vi
soje teritorijoje, kurią yra užkariavę fašistai! Naujų 
kareivių, taip pat ginklų ir amunicijos, fašistai tikisi 
susilaukti tiktai iš kitų šalių.

Matyt, ne tuščiai kalbėjo Ispanijos respublikos va
dai, kuomet jie sakė, kad anksčiau ar vėliau fašistų su
kilimas bus sutriuškintas. '

Gen. Miaja
Madrido gynimo. komiteto priešakyje stovi genero

las Miaja (išt.: Mi-acha), kuriam pastaruoju laiku tapo, 
pavesta vyriausioji respublikos karo vadovybė sostinėje 
ir apielinkėse. * į

Jam, matyt, priklauso nemaža dalis kredito už tai, 
kad fašistų atakos prie Madrido vartų yra atmušamos.:

Gen. Miaja yra aukštas, stambaus sudėjimo^ praži
lęs 58 metų armijos karininkas — vienas iš nedaugelio 
Ispanijos generolų, kurie paliko ištikimi valdžiai.

Jisai ilgą laiką tarnavo Maroke, gavo attkštą pasi
žymėjimo ordiną — ir pasidarė populiarus tarpe karei
vių savo gražiu baritono .balsu! Atrodo, kad jisai' ne tik 
gerai dainuoja, bet ir gerai mušasi.

Apžvalga
KAŽIN, AR BE 4*EGZAŽE- 

RACl/OS”?

Vienas francuziškai mokąs 
skaityti laikraštininkas rašo, 
kad francuzų savaitiniame liter. 
raturos žurnale (kurio vardas) 
nenurodytas) įdėta pranešimas 
•'be jokios egzažeracijos” apie 
tai, kaip Francisco Largo Ca- 
ballero milicininkai elgiasi su

savo idėjos priešais. Girdi:
“Nurodoma vardai ir pa

vardes tų moterų, vaikų ir 
senų žmonių, kuriuos Madri
do valdžios gynėjai rfe tik 
žiauriausiais budais kankino, 
žudė, /bet ir jų hunus kapojo- 
j gabalus.”

Mes tokiais “pranešimais” ne
tikime. Jau iš Pasaulių !karo 
laikų mes žinome, kiek prime
luodavo vienos ir ahtrOs pusės 
propagandos agentai, Stengda
miesi • apjuodinti priešus. San
tarvės spauda skelbdavo bai
sias istorijas apie “hunų” žvė

* . *4 A M 4 4-** - ■' ’
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rišknUią, o vokiečiai panašiu 
budu atsilygindavo anglams, 
frančuzams ir rusams. Tose 
žiaurumų į baisenybių istorijo
se būdavo taip pat nurodoma 
“vardai ir pavardės” nukankin
tų moterų iri vaikų; būdavo pa
duodama net fotografijos, ro
dančios, kaip vokiečių kareivis 
laiko iškėlęs pasmeigtą ant dur
tuvo kūdiki, ii* t. t,, , - !

Antras dalykas. Kada skai
tai tokias “žiaurumų istorijas”, 
tai visuomet yra pravartu' atsi-’ 
minti, apie ką tos istorijos yra' 
parašytos. Mes žinome, kad Is
panijoje respublikos valdžią 
šiandie gina daugiausia miestų’ 
darbininkai, kurie yra susior
ganizavę į profesines sąjungas 
ir įvairias politines grupes.; 
Stipriausia, tarpe tų grupių yra; 
socialistų partija. Kai kuriose! 
provincijose (pav. Katalonijo- 
j e) yra gana įtakingi anarchis-; 
Ui; o' silpniausia grupė yra ko-, 
munistai. Tiems organizuotiems- 
darbininkams miestuose padeda; 
pažangioji smulkieji buržuazija,j 
o sodžiuose — neturtingieji 
valstiečiai.

. . ' i. .j

Dabar klausimas: argi gali
ma tikėti, kad organizuotieji’ 
miestų darbininkai yra toki j 
žiaurus, jogei jie net “kapoja, 
į gabalus” moterų ir vaikų ku-» 
nūs? v

Jeigu butų praneštą, kad- 
taip elgiasi gen. Franco gau
jos, tai butų' galima greičiau 
patikėti, nes sukilėlių vadovy
bė susideda dš profesionališkų * • ' 
militaristų, kurie visuomet pa-* 
sižymi savo Nuožmybe. . Be to,- 
sukilėlių generolai yra pašisaih- 
dę puslaukinius v Afrikos mau
rus, apie -kurių žiaurumą Ispa
nijos žmonės yra tiek da;ug gir-; 
dėję, kad pilietinių bato pra-į 
džioje valstiečiai bėgdavo, -jpa-j 
likdami savo laukus ir namus,] 
lai tik pamatydavo prisiarti
nantį tų tahisia-odžių plėšikų! 
pulką. To dėka sukileliai ilgoką 
laiką laimėdavo pergales ^iit: 
respublikos gynėjų beveik be', 
mūšio: Valdžios milioimidiai ne
drįsdavo mautarnspriešintis.

Bet franeuziškas savaitraštis, 
kurio pranešimus minėtajai Jie-; 
tįvis iaiktaštirij^kas ^/kąrlpja; 
apie mąuf^^^ 
talkininkų žiaurumus nerašo.

fašistiškų gaujų. Ir, tas laikraš
tininkas tiki, kad čia nesą jo
kios “ęgzaįeracijos”!

O mes manome, kad francu
zų savaitraštis, kurį jisai cituo
ja, ne tik perdeda, bet tiesiog 
veda vienpusišką -šmeižimo 
kampaniją prieš Ispanijos res
publiką. • ‘

NE VISAI TAIP

“Laisvė” rašo,- -kad Belgijost 
socialištų vadas, t \Em. Vander- 
velde pasakęs, -kąd —

“jei .fašizmas Belgijai pradės 
grąsinti ir jam prisieis pasi
rinkti, fašizmas ar’ komuniz
mas, ;tai jis/pąsirinks komui 
nįzmą.” • ■ . ;

*. Ne visai tąip, Vanderveldri 
teesie, kad “jei’fašižftias Bei* 
gijai pradės grąsiifti ir jam 
prisieis Tasirinkti’’ tarpe /fašiz
mo ir komunizmo,.. Ir tai butų

'buvusi nesąmonė, jeigu jisai 
butų taip pasakęs. Nes, viena, 
fašizmas jau pradėjo Belgijai 
grąsinti. Antra, nežiūrint to 
.grąsinančio pavojaus, Vander- 
velde prie komunistų nesideda; 
priešingai, jisai pasilieka Socia
listas ir kovoja prieš komunis
tus. Jisai mano, kad susidęji-’ 
mas su - komunistais fašizmo 
pavojų sustiprintų,, o ne suma
žintų. ■ r . ’ ■ • ■ / . A

Vandervęįde savo kalboj e įsi
vaizdavo tokią padėtį, kurioje 
jisai nebegalėtų -būti , socialistu, 
bet butų priverstas pasirinkti* 
tarpe fašizmo arba komunizmo.1 
Ir jisai pareiškė,, kad tokioje* 
įsivaizduotoje’ padėtyje jisai1 
greičiau sutiktų būti komunis
tu, begu socialistu. Taigi jo 
mintis buVo tokia: iš dviejų 
/blogumų komunizmas yra ma- 
•žesitis blogumas, negu fašiž- 
iųas. • r' - ■•■■■■ ■z - i

Berlyną Aplankius
\ . ' 11 T M1 •<’'f

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 

(Tęsinys)
Jei jus tik įsikalbėsite, tai 

štai > šio -restotano valgio pada^- 
vėjas — oberis Jums visą šii
tą teoriją išdėstys ir pasidi
džiuodamas atsakys. — Taip, 
mums dabar sunku gyventi, 
bet jau visas pasaulis su* m u-, 
•mis skaitosi. Mes kariuomenėš 
tūrim 'tiek, kiek norim! Musą 
karo laivynas auga!

0 jau tasai kelneris — obe-‘ 
ris jums į ausį pasakys:
“ — Musų junkeriai gerai mc-‘ 

'to į ' Ispanijos marksistų gal-' 
vąs bombas! Musų anuotos' 
Vykusiai Ispani j o j e ardo mark- 
sistų lizdus! Ir mums vokie
čiams niekas tai negali už
drausti! .Kaput marksizmus! 
Jau/įsikarščiavęs ir pasididžia
vęs jums pasakys tasai vokie
tukas.

Tai nė jo mintys. Tai tos 
mintys, kurios dabar visiems 
ir Visur vokiečiams kalamos. 
Jas -kalti dieną ir naktį rei
kia / — Vokietis veržia diržą! 
Vokietis i privalo t veržti diržą1!

Mišką! W Įjūri/hitleriškai gal-
■Ž

valdžią ir liaudies milidiiitiiktis, 
kurie padeda jai atsiginti iiuo

galvoje; ir kitos mintims yie* 
tos, tuomet ‘ diržas gali neiš
laikyti.’^ O daba# tasai diržas

pusėtinai stiprus, jis dar gali 
vokiečio vidurius ■■ veržti! Verž
ti reikia ir jis turės dar verž-i 
ti, .. . Z- ’ •' . z

Prasti -pietus restorane trys, 
keturios markės! Vidutinis vos 
kiečio Uždarbis 'per' mėnesį 90: 
markių jr ' ' '

’Diržai turi bū-ti įjuisėtinaL 
stiprus, nes jie'gerai turi verž
ti vidurius.

Bet jtrk vokiečiai geri me-: 
dhanikūi, technikai. Jie diržus- 
getus daro, nors jie yra pada-- 
ryti ne iš savo, bet iš svetimos* 
odos'. . . !

Vokietis šitai gerai žino, to
dėl duok jam daugiau erdvės t 
Vokiečiui erdvė reikalinga, kad’ 
jis kitus galėtų panaudoti, kP 
taip, suprask, ? Vokietįx negali" 
gyvėn'ti. $akysį ikad 4r pačiam 
ankšta it pats -nori gyventi/ 
daugiai? erdvės turėti. Vokie
tis Wtb nesupranta. Tai ne ar- 
gumėntas, ojypaič tai,rie ar- 
gumentaš, jei vokietis žino,’ 
kad mažas ir silpnas!

— Lai žųsta, kas yra jna-' 
žas ir silpnas! Tai reikalauja’ 
vokiečių tauta; talvoldėSių tatf- 
ta, kuriąi dabar vadovauja pat
sai Adolfas Hitleris. 1

Wi

žo, tik tuomet iš jo galvos iš
lėks hitleriškos įspraustos min
tys ! Tik stiprus • kumštis pri
vers išgaruoti apsvaigusią vo
kiečio hitlerišką galvą!

Taip. Net jau Berlyne juo
doje biržoje už vokišką mar
kę teikia mokėti tik ‘litą dvi
dešimt cėntų, Vieton zdviejų li
tų keturiasdešimt ceritų! Bet 
kas iš to? Vokietis dėlto nenu
simena. Hitleris jau ir čia pa
sirūpino. Į Vokietiją negalima 
daugiau dešimties markių įsi
vežti, o taip pat išvežti. Jei į 
svetimą valstybę ką nors per
ki Vokietijoje, tai pinigus už 
prekes įneš! į banką. Jų pat
sai pirklys negauna. Jie guli 
banke iki tol, iki paaiškės, 
kiek tavo kraštas yra Vokie
tijai skolingas, ir tik tuomet 
tie pinigai bankų lygiomis pa
sikeičiami. Vadinasi, vokiečio 
markė iš savo tėvynės neiš- 
plaukią ir neįplaukia. Tai ar 
ne vis viena, koks jos kursas 
svetur. Markės kursas Vokie
tijoje yra pastovus, svetur jis 
gali svyruoti, tai neveikia vo
kiečių bendro ūkio interesų.

Bet ilgai taip negalės būti, 
ši ūkiška pusiausvyra turės 
dingti. Jdk vokiečiąi turės dau
giau įpirkti, negu parduoti. 
Maisto trūksta, o pramonė ne 
taip jau optimistiškai žiuri į 
ateitį. e

— Ja, gal -taip būti* bet tai 
Hitleris padarys. Jis turi gal
vą ant pečių! Kam jam vo
kiečiui, eiliniam vokiečiui dėl 
to perdaug sukti galvą. Jis 
turi daug savo ūkiškų reika
lų. Kiti tais bendrais reikalais 
pasirūpins, o jis tūri tik vyk- 
dinti tai, kas jam pasakyta, 
kas jam liepta daryti. .

Ir Vis dėlto. JLitas Berlyne 
gaudomas!

Vokietis, kažkaip pradeda 
jau vokiečių marke -nepasitikė
ti. Juk jau veikia Berlyne juo
da slapta birža.

rTps. mažutės,, vdkiėčių iš
sekintos 'valstybės. — .Lietu- 
Vos litas ^Berlyno juodoje bir
žoje turi Žymiai didesnį pasi
tikėjimą, negu hitlėriška. mai- 
kė. .........

. Tai .labai reikšminga.
—. Haben šie litausclle lit ? 

Pašnabždomis juodoje biržoje 
išgirsit - šituos žodžius - tariant. 
Ir vokietis; tuoj mielu noru 
nusikratys savo hitleriškų mar
kių. - • '

Taįp, , iš tikro Europoje, da
bar rodos vienintelis pinigas, 
kuris nuo jo 'gimimo dienos 
stipriai išlaiko savo frontą, 
kuris niekuomet nesusvyravo, 
*tai litas. r ,

Tai faktas, tai neginčijamas 
faktas. Litas tvirtas. D* da
bar dūr lito- kttrsas pasiliko 
pastovus, tvirtas 4r visose ir 
visbkiose Europos pinigų bir
žose jis eina savo tvHrtu kur
su. Vokiečiai lai ’ žino ir litą 
gaudo. ’

Lietuvos ūkininkai tiek kan- 
trite -ir ištvermingas, jo sptan- 
‘daš tiek kietas, kad jis lito 
vertę stipriai laiko. Litas ne
svyruoja.

(Bus daugiau) .
A.!... ..V------ ------------------------------------------—

žygis
KĖDAINIAI. — B berniukai 

nuo 12 iki 14 metų amžiaus, 
jaunesniųjų gimnazijos klasių 
ir pradžios mokyklos mokiniai, 
prisiskaitę įvairių fantazijų, 
buvo nuo tėvų pabėgę ir “iš
keliavę” į Rusiją. Ir, kaip pa
tys prisipažino, ten nuvykę 
butų pasidarę kazokais. ,

Dalis šios “keliautojų” gru
pės jau kelias dienas savo mo
kyklų nebelankė ir laiką pra
leisdavo miške, pratindamiesi 
prie numatytos kelionės.

X. 26 visi “jaunieji robinzo- 
nai” Kėdainių st. slaptai sėdo 
į prekinį traukinį ir “zuikiais” 
nuvažiavo iki Dotnuvos st. Iš 
čia jau leidosi pėsti Panevėžio 
linkui. Pasiekę Surviliškį, bu
vo/ sulaikyti ir grąžinti į Kė
dainius tėvams.

Kai kurie šių jaunųjų “ke
liautojų” net buvo apsirūpinę 
ginklais, kad kelionėje kaip 
reikiant būti pasiruošusiems.

Kai kurie jaunesnieji jau 
vidurkelyje tarp Dotnuvos ir 
Surviliškio buvo netekę drąsos 
ir norėjo grįžti pas mamą, bet 
vyresniųjų buvo sulaikyti ir 
prigąsdinti, kad kas keliauti 
atsisakys, su tuo bus pasielg
ta kaip su išdaviku. Ir net bu
vo ginklas pademonstruotas.

šis įvykis vietos visuomenės 
gyvai komentuojamas.

Suv. Valstybėse 
ešambše kalbose rūkytojai 
sako kai tik atsiu
daro labiau-sušvelftintą 01d 
Golds cigaretę pakelį.

■v

»

8 METAI Už ŽMOGAUS 
NUŽUDYMĄ

Spalių 19 d.UKMERGĖ.
buvo svarstoma vienos žmog
žudystės byla. Kaltinamasis 
M. Miliukas yra turtingas ūki
ninkas (turįs apie 50 ha), ve
dęs gana gražią merginą. Bet 
jis nuo seniau mylėjo Stefani
ją V., kaimyno -ir’-gero dratr-~’| 
go žmoną. Draugai dažnai kar
tu eidavo brakonieriauti. Kar
tą, tai buvo š. m. balandžio 15 
d. Vladas Valeišis buvo rastas 
miške nušautas. Įtartas M. Mi
liukas tuojau buvo suimtas. 
Pradžioje tvirtino esąs nekal
tas, bet prisipažinęs sakė, kad 
jį visą laiką kursčiusi S. V., 
nužudytojo žmona. Todėl ir ji 
buvo patraukta kaltinamąja.

Byla užtruko apie 5 valan
das. Buvo apklausta virš 20 
liudininkų. M. M. vis tvirtino, 
kad jį kurstė S. V., o pastaro
ji sakėsi esanti nekalta, M. M. 
niekuomet nemylėjusi. Proku
roras abiem reikalavo kalėjimo 
iki gyvos tgalvos. Pasigirdo 
teismo sprendimas: S. Valei- 
šiene išteisinta, o M. Miliukas 
nubaustas 8 m. sunk, darbų z 
kalėjimo. Jį gynė prof. P. Leo
nas.

įdomi Apysaka
“Naujienose” bus spausdina

ma labai įdomi apysaka, ku
ries herojus dėl septynių gri- 
venų turėjo daūg visokių nema
lonių ir juokingų nuotykių.

Apysaka bus pradėta spaus
dinti gruodžio 1 d., taigi kitą 
antradienį. Ji tęsis per kelioli- 
ką numerių.

Apysakos antraštė — “Senti- 
inefitldiškas pasakojimas”.

, .-y.,- ■■ ■■ ' .

Jata

Po Eilut e Kasdien
- - - ■ • , Į ... --II- ! . ■ ' I I ,

UškUpkit šias eiles ir ,pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarykit 
gražų, eilių rinkinį).

f

Jau vėjelis paliūliavo 
rytą į veidelj— 

o močiute vis, lingavo,

Močiutė.
Ratas burzgė, siūlas ėjo, 

čiulpdamas kuodelį,— 
gi srauni bangužė vėjo 

švilpė pro karhpelj.
Toks švilpimas pranašauja 

žmogui mažiaus galą. f

Adomas Juodasis.
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Pavyko SLA 260 kp

MARQUETTE PARK. — S* 
S. A. 260-ta kuopa lapkričio 
15 d. Hotywood svetainėj iš
kilmingai apvaikščiojo SLA. 
50 metų jubiliejų ir 260-tos 
kuopos 10 metų nuo įsikūri
mo sukaktuves.

Svečių prisirinko į vakarė
lį pilna' svetaine. Jie sukurė 
tarp savęs didelį draugišku
mą ir malonumą. Besikal
bant ir bešokant įvairų sukti
nį, vakaro pirmininkas K. 
Liutkus pakvietė svečius pasi
klausyti programo.

Pirmiausia pakviesta 
“Naujienų” redakcijos narys 
inžinierius K. August. Jis sa
vo nuosaikioj kąlboj perbė
go SLA. istoriją, vaizdingai 
pabrėždamas visus SLA. žy
mesnius įvykius. Ištikrųjy tai 
buvo bešališkas ir labai tiks
lus SLA. istorijos faktų įro
dymas. Susirinkusi publika 
galėjo kuo aiškiausia pažinti 
SLA* ir jo kūrėjus. Prelegen
tas K. August užsipelnė dide
lės pagarbos už tokią gerą pre- 
lekciją.

Toliaus pakviesta vakaro 
pažibos dainininkės Onuks 
Skeveriutė ir musų Nora 
(SLA. ižd. K. Gugio prisiega). 
Onuks sudainavo keturias dai
nas solo, po to sudainavo su 
Nora duetą ir pabaigai pasi
kvietė į talką dainininką Juo
zą Riboką; trio sudainavo dar 
kėlės dainas. Publikos aplo
dismentai pilnai įrodė jų dai
nų pamėgimą.

Negailima praeiti nepadėka- 
vus taip menininkams, taip ir 
musų gerbiamiems biznie
riams, kurie prisidėjo su gana 
stambiomis aukomis vakarui. 
Būtent aukavo šie musų prie- 
teliai: Petras Vilkas, 2616 W. 
71 St., L. Bielskis, 2548 W. 71

St., T. Aleksynas, p828 Stony 
Island, J. Darešiunas, 4548 S* 
Wentworth Avė., ir K. Maciu
kas, 2345 W. Wh St. Ačiū 
visiems už tokią gausią para
mą. Didelis padėkos žodis 
priklauso poniai Pužauskie- 
nei, kuri daugiausia pasidar
bavo vakarėlio pasisekimui.

Išgabeno Bu Westsi 
diedus Apskričio 

Ligoninėn
Šią savaitę duWEST SIDE. 

ivietęs lietuviai buvo paguldyti 
Apskričio ligoninėje.

Jie yra:
Elizabeth Motis, 46

2909 Fillmore štreėt, ir,
Adomas Kuraitis, 2337 South 

Leavitt Street. Kuraitis yra 64 
metų amžiaus.

metų,

Įdomios diskusijos 
per radi©

šiandie, šeštadieny, lapkričio 
28 dieną, 1:30 valandą popiet 
bus transliuojamos per radio 
įdomios diskusijos tema “Chi- 
cago’s Pragram of Organized 
Public Recreation”. Pasikalbė
jimą patieks Dr. Martin Hayes 
Bickham, darbo santykių Illi
nois WPA. administratorius 
asistentas, ir K. Brown. Chi- 

pramogųca^os parkų distrikto 
direktorius.

pasidarė 
liuoslai- 

suvartoti

Darbo valandos 
trumpesnės; daugiau 
kio turime. Kaip 
litfoslaikį? Dalis jo, -žinoma, tu
ri eiti pramogoms. Kur rasti 
sveikų, švarių ir įdomių pra
mogų? — štai klausimas, kurs 
turi rūpėti jaunuomenei ir tė
vams auginantiems vaikus. 
Taigi verta pasiklausyti šių 
diskusijų.

SUSIRINKIMAI i

TREč. VAK. Gruodžio 2, 8 vai.
_ . Dęlla Chiesa, 

_ , Martin, Ceha-( 
novsky,' Engleman. Baletas. Vedė
jas Weber. >- .-. - ■3 KETV. VAK* Grupd.: 3, 7145 vai., 
(Special Double Bill—Kainos nuo
50c iki $2.(10),

I PAGLIACCI -4- 3ui?ke, Pane —. 
Casser, Morelli, Cehanovslcy, Cava-r 
dore, vedėjas Caharutto. *

JACK AND THE. BEANSTALK; 
—Matyas, Diano,; ^drter, Middleton, 
Love; Baletaą. Vedėjas GanzZ

PENKT. VAK. Gruod. 4, 8 vai. 
BĄRTERED BKIDE—Burke, Shar- 
nova, Barova, Chamlee, Engelman 
Rasely, D’Angelo; Baletas. Vedėjas' 
Weber.

ŠEŠT. RYTĄ. Gruod. 5, 2 vai? 
LOHENGRTN—Kethbęrg, «La ManceJ 
Melchior, List, Ballarini. Vedėjas! 
Kopp. i

SEŠT. VAK. gruodžio 5, « yalJ 
iRIGOLETTO — Antoine, Barova, 
Bentonelli. Tibbętt; Baletas.. Vedė
jas MoranzonL.; '
į SĘKM. VAK.. Gruod. 6, 8 val.> 
Betty Jayhes operos debiutas, sen
sacingos 15 metų „amžiaus Chicagos, 
dainininkės. Pasauly jauniausios 
operos dainininkės ,#La Boheme” su 
Giovanni Martinelli, Flėtčher, Rimi-' 
ni, Cehanovsky, Rųisi, Trevfsan. Ve
dėjas Moranzoni.i ‘

•Reguliarios kainpą—75c iki $4.00 
y (nuo taksų -jpaliuosuota).

Box Office, tel.1 Randolph 9229.
CIVIC OPERA HOUSE

&o 8 dieną. Stevens viešbuty ^^JUIVE^RMsą,
- — - - • • ***** Z'-įvyksta įvairių Chicagos, IMĮį 
nois valstijos ir federalės val-> 
džios organizacijų ir atstovų 
konferencija pramogų klausi-' 
mu Chįcagoj ir jos apielinkė-į 
j e. Publika kviečiama atsilanky t!

Cicero
Padėkas dienti praėjo 

šauniai

naii ¥ niDEATUDVU Al LT Bilai n t da UIKtv KUKT
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius ąjrh vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima ' nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
Čia jus gausite informacijų, jeigu lik jų bus galima gauli.

Lietuviai ir lietuvai-

Klovainiečių Kliubo susirinkimas įvyksta sekmadieny, lapkričio 
29 dieną, 2 valandą popiet. Bukite visi, atsiveskite ir nau
jų narių iš to krašto į klihbą įrašyti. —K. P. D., pirm.

238 kuopos SLA bus laikomas priešmetinis susirinkimas lapkri
čio 29 d. 2 vai. po pietų, 4535 B. Rockwell st. Visų narių 
pareiga atsilankyti į priešmetinį susirinkimą. Bus rinkimas 
naujos 1937 m. valdybos ir kiti tarimai daromi dėl kuopos 
gerovės. Už nebuvimą susirinkime bausmė 50c. Taipgi ku
rie yra užsilikę su mokesčiais, malonėkit užsimokėti.

J. Povilaitis, tfiiu rašt.
Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas ’laikyg mė

nesinį susirinkimą lapkričio 29 d. 2 vai. .po pietų bažnyti
nėj svet., 68 gt. ir Washtenaw avė. Malonėkite visi atsi
lankyti, nes randas daug svarbių dalykų aptarti. Kor. F. B.

Bridgeport. — Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Rate
lio susirinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, lapkričio 29 
dieną, 3 valandą popiet Sandaros svetainėje. Malonėkite vi
si skaitlingai atsilankyti. —Valdyba.

Marųuette Park. — Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 260 kuo-' 
pos susirinkimas įvyks gruodžio 6 dieną 2 valandą popiet 
naujoj vietoj — Schults svetainėje, 2449 West 69 Street. 
Įeiti į svetainę yra šoninės durys. Visi kuopos nariai prašo
mi atvykti kuo skaitlingiausiai, nes bus renkama nauja 
kuopos valdyba. —K. Liutkus, sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos įvyks sekmadie
ny, lapkričio 29 dieną, 10 valandą ryto W. Neffo svetaine j, -■ 
2435 S. Leavitt Street. Visi choro nariai susirinkite būtinai 
laiku, nes tą dieną turėsime dainuoti laisvamanių paren
gime. Kviečiame taipgi mėgiančius dainuoti įstoti į musų 
chorą. —Valdyba.

Padėkos Diena musų k©lo* 
nijoj praėjo šauniai taip gpri-1 
račiuose namuose, taip ir biz
nio vietose. Visos alinės;,ūžte' 
ūžė. Alinių savininkai ne-j 
skupčjo nė gėrimų, nė,užkan
džių — ir veltui. Ypač ska-Į 
nųs buvo kalakutai pas F. Da-? 
nauską ir A. Lingę. Jie visuo-j 
met duoda gerus, skanius už-; 
kandžius tai .pasidėkojantį 
jų moterims, ponioms,Danaus-; 
kienei ir Linginei.

Šį vakarą
šį vakarą p, Shameto sve-< 

tainėje šauni sueiga, ' kurią: 
rengia SLA. 301 kuopa. Bus 
įvairus parengimas — bunco 
kortų lošimas, programas, už-, 
kandžiai ir šokiai. Visi turės 
ką Veikti ir nvisų nusistatymas 
šį vakarą yra gerti Roosevėlt 
alų. Mat tos kompanijas par
davėjo B. Masiluno pastango
mis gauta dovonos bačka “Cary 
Special Lager”, produktas 
Roosevelta Brewįg Co., 2646 
West Washington Street, tel.< 
Van Buren 0800.

P-nas Masilunas, kaip vie
tos gyventojas ir geras lietu
vis, pataria visiems alaus mė
gėjams turėti reikalus su virš- 
minėta įstaiga.

Susi vienijimas Lietu vių
‘ I Amerikoj

SLA. šį metą švenčia 50 me
tų jubiliejų. Ta proga ir mes 
turime parengimą šį vakarą, 
t. y. šeštadienio. Visi nariai 
ir šiaip lietuviai prašomi at
silankyti, pasigerėti programų 
ir smagiai laiką praleisti, o 
taipgi „Šį bei ',įą,„laimėti. Yra 
suaukauta daug smulkių ir 
stambesnių daiktų dovanoms: 
kai pradėsi nuo valgių ir gė
rimų, tai daeisi iki. drabužių. 
Be to, šį bus paskutinė sueiga 
prieš adventą, iki Kalėdų ga
lėsime ilsėtis. — D.
CHICAGO CITY OPERA CO.

J. ’F. Whitney, Prez.;
P. Longone, vyr. vedėjas.

PIRM. VAK. Lapkr. 30, 8 "vai. 
MEFISTOFELE—Mason, La Mance, 

‘Barova, Paggi. Tokatyan, Pinza, 
Cavadore; Baletas. Vedėjas Moran- 
zoni.

„-U.,,!,,-,., " —

PIERSANTI, žymus akordionų 
mokytojas, duoda užtikrintas pa
mokas pradedantiems ir jjfu pa
žengusiems mokiniams.'

Turime taipgi* akordionų Par
genu. v

12 basų

48baSų 42.50 
80 basų g5_5Q 

120 basų g2.50
Visi tie yra nauji akordionai.! 

Turime ir Exaelsiors akordionų, 
kurie skaitomi pasauly .geriausi. ’

Vartoti 120 basų $60.00 ir 
daugiau.

Šitos kainos susidaro kariu su 
musų išlaidomis.

LEO PIĘRSANTI
930 Blue Island Avė. prie Taylor

Monroe 1333.

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės U 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Klemens Strumski Jr. 24 m. 
ir Margaret Sako 20 m.

John Dilias 25 m. ir Ethel 
NJtvratil 34 m.

‘ ■ I -. ■/ • , . <. ■

/

Joseph Wojtas 22 m. ir Sa-. 
rali Greene 19 m.

John Petrosfrus 21 m. ir Ber-i 
nice Borowicz 19 m.

John Washkevich 24 m. ir.
Ann Czjuko 19 m.

Leo Meskis 21 m. ir Ann. 
Kovac 19 m.

Tony Ruibis 22 m. ir Agnės, 
Miliauskis 19 m.

Arthur Brosius 27
Eleanore Hansen 22 m.

Joseph Vasiliauskas 44 m. ir 
Magdalen Strankosky 42 m.

LIGONINES—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne etų- 

dentai, teikia patarnavime.
'Išima tanelius. Ekzamiriuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* almami-

m. ir

CONRAD AS 
PHOTOGRAFAS 

'420 Vest «3rd Street

PARENGIMAI I
“Gyvieji nabašninkai” scenoj sekmadieny, lapkričio 29 dieną,( 

Dania svetainėje, 1651 Norih Kedzie avenue. Pradžia 45:30, 
valandą vakaro. Įžanga 85 centai asmeniui. Po vaidinimo

, šokiai. Rengia SLA 226 kuopa. Visi kviečiami atsilankyti.:
Kvieslys. /

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas rengia pagerbimui garbės 
narįų balių ir šokius šįvakar Lietuvių Auditorijoj, 3133 S.

* Halsted St. 7^30 vai. Visa nariai ir svečiai kviečiami skait
lingai atsilankyti, nes bus gera muzika ?dėl šokių ir visi

Deginkite
METEOR PEČIŲ i

ALIEJŲ
švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatyriias 

500,000 galionų įtalpą l’ '
Visų žymiųjų aliejinių* pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO.
321L South Wood St. ’

- Atsyji 1

gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veina.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 .South Kedzie Aveaue 

TeL Lawndale 5727.
—o—

'ANTANAS KAUKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu ' 

Lapkričio 25 d., 1936 m., su- , 
laukęs pusės amžiaus, gimęs , 
Vilkaviškio apskr,, Paežerių 
vai., Palukiškio kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį New Yorke, o Chicagoje , 
daug draugų.

Kūnas pašarvotas randasi J, 
F. Padžiaus koplyčioje, 668 i 
W. 18th St., Chįcago.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
Lapkričio 30 dieną, 9 vai. ry
to iš koplyčios j Apveizdos ■ 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Š^. Kazi
miero kapines."

Visi A. A. Antano Kauko gi
minės, draugąį, ir pažįstami •• 
esat nuoširdžiai kviečiami ?da- • 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir ’ 
atsisveikinimą* Nuliūdę liekam, <

Brolis ir draugai.
Patarnauja laid. dir. J. F. Ka
džius, tel, Canal 6174. ,

Laidotuvėmis rūpinasi Pran
ciška Pikčiunienė. ,724 West 
14th PlAfeė. ^ v į ’

JONAS MARAZAS į
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

į Lapkr. 26 dieną, 3 vai. ryto, I 
1936 -m.,- sulaukęs 65 m. am- I 
žiaųs, gimęs Lietuvoj, Vabal
ninku parapjoj, Ančiškių kai- I 
me, Biržų apskrity.

Amerikoj išgyveno 40 metų. I
Paliko dideliame nubudime I 

keturis sūnūs, Jurgis, Jonas, I 
Antanas ir Juozas, 2 dukterys, 
Ona ir Julia. trys broliai, Po
vilas ir Pranas Amerikoje, J 
Domininkas Lietuvoj, •' žentai, 
Jonas Rimkus, Ernest Bęttenne, ' 
marčios, Emma ir Paulina ir- 
kitos gimines.

Kūnas -pašarvotas randasi 
1410 So. 49th Ct., Cicero,' III.

Į Laidotuves įvyks Pirmadie
ni, lapkričio 30 dieną, 2 vai. 
•po pietų iš 1410 So. 49th Ct., 
Cicero, III. bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Marazo 
giminės, draugai ir pažįstami į 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti •] 
jam paskutinį patarnavimą irI atsisveikinimą.

Nubudę liekame,I Sumai, dukterys, Įbroliai ir
I . j- . gimiųės..

Patarnauja laid. dir. I. J, Zolp,
I tel. Boulevatd 5203. ‘ ’

120 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei- 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840
—o— ’

AUTO MEKANTKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimu ir 
pataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv -1696 

—O—

Roselando Lietuviu Laisvamanių Etinės j
Kultūros Draugija

Rengia

Sekmadienį, Lapkričio Žį 1936
Lietuvių barbininkų Svetainėje

1M13 So. Michigan Avė.
Linksmą ^aTengipią siu dainų, prakalbų ir šokių 

programų. Dainuoja Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
ir vietinis Aido Mišrus Choras. V. Ascila ir p-ia 
Gumatusškienė padainiios duetą. /

'įžanga 30 centų Pradžia 6:30 vai. vak.
Kviečia KOMITETAS.

,į .K., M ... II H-

WOOD CCAL

ALiCOKE
3719 S KEDZIE AVF.NUE 
GUACaNTEED coal

PHONE lAFAYE i TE 5Z44
BONDED VVF.IGHT

©itui«iam 'GMm Tel«sran>« i VImb , 
PaaauUo Dali*

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

o—

• restaurantAi

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Vietery 9670.

. AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą; 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan-< 
kykit pas mus, nesigailesit. Mažas 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums Ttiusų puikius 
karus.
RAY TITUS* MOTOR SALES*

Tel. LOngbeach 2929
5710 Broadway.

. —0— >

Akiniai ant Kredito
’LOO ĮMOKĖTI

Dr. R. J. Berkovitz

Tel. Yards 3565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso |

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas ka&o ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Blačiai yra .parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite " telefonu 
Canal 1188.

*639 West 18th St. 
CHIGAGO, ILL.

—‘-"O—-- ■

^ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Bun Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

'Smulkesni $7.15 tonas.

Kainos srall pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POOAHONTAS ANGLYS
Mino Run. 65% Stambios -------

Mažos Nut ar Rea ......... —
Krosniui ar Pečiui —;----- -—;

Ltunp ar Egg —-----
COKSA1—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ——■■   —t.

Nut Koksai --------------------------- -
Pea Koksai ----- ---------;----------

Petroleum Carbon Štili Bun -------
Petroleum Carbon Lump, 'Egg------
MILLERS CREEK LUMP —<,-----
MILLERS CREEK, EGO------------- -
BLACK B AND LUMP---------- -----u
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvaula)-----------
Indiana Lump —-----------------------
Indiana Egg 6x4 ............. ..
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 

IMtne Run — Skambios .............. .,T
Plautos Nut—3x3 ___________

E«r --------——--------------------

VVILMlNOTON .
WLMIN0T0N Mine Run

Tono

TAKSAI EXTRA
1 2 ir 3 4 Tonai

Tonai ar ViriTonas
$2.40

>2.60
. 2.75

2.90

$4.25
4.50
5.00
5.25

$ 8.00
8.45 
0150 

10.00

$ 7.75
8.20
0.30
9.75

$7.50
7.95
8.05
9.50

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

Estelte’s Beauty Shop 
903 W. 35th St. ULTRA-VIOLET 

__ SPINDULIAI 
Ar Plukai

sausi.... negyvi?
'iSiL Ar jnsų Per- 

r ^aug aliejuota?
~ Ar turit ųieštan-

?ias pleiskanas? 
Ar smunka plau- 
-kai?.i Moksliškas gal-
vos gydymas su

T/ ...,a’ k Ateikit pakalbe-
--------------------— Sime apie jūsų 

plaukus.
Pefmanents $2.50, $3.00, $3.50, 

$4.00, $5.00, $7.00. w 
MH3S. ESTEDLE SLOTKUS

Dėl sutarties pašaukit BOUL. 7459.

Laidotuvių Direktoriail

MID CITY COAL CO.• I
IŠ KASYKLŲ VARTOTOJUI 

CITY SPECIALYBfl 
LUMP or EGG ....... ...............
MINE RUN 
SCREENINGS.............. .................. _...
Sales 'taksai ektra—Vieno tono už

sakymas- 50c «xtra.
TE DEPONUOKITE:

LAWNDALE

MID

$5.50
.5.25 
4.50

•TAVERNOS ,
FORT DEARBORN TAVERN 

Visas vaflgis už 25c nuo 11 A. M. 
iki 11 P. M. Stiklas alaus vdltui 

prie valgio.
3464 SO. LITUANJCA AVĖ. .3464 SO.

Ttfl. Bouievard <6511

3.20 
3.20 
3.20 
2.65 
.3.65 
2.90 
12.70 
2.75

'3:85
2.20
2.15
2.10
2.30
2.35
2.45

ut 4x2 Valytos 1.05
t — Stambios- <1.80

6.90
5.90
5.90
4.75
6.75

’ 5.35
4.00
4.95

11.25
11.25 
•9.00 

13.00 
9.70 
9.25 

„9.40
7.20 13.90
8.00
8.75
8.65
4.10
4.15 ■’
4,35 
3.4O< 
8.15

7.25 
7X)6
6.75
7.65
7.75 
,8.20 
6.30
5.75

11.00 
li;oo 
Įlipo 

8.75 , 
12.25 z 

0.45 
9.00 
9.1'0

13.65 
7.60 
6.75
6.50 
7.40, 
7.50 
7.95 
6.20, 
6.65

10.7510.75 .10.75
8.45 , 

12.50
9.20
8.75 >,
8.85 ■

13.40
7.75
6.50
6.25 .
7.15 ’7.25
7.70
6.05
5.50

{
■JUOZAPAS
UDEIKlV

B IR TĖVAS <1 
REPublic 8340

................... ............. !■« . ■■

21-st PLACĘ TAVERN
& RESTAURANT

Steikaį, porčiąpai Jr kiti šilti. val
giai. Rlne ftibbon Pabst ‘viso
kios geros rąšies degtinas ir' savi
ninko vardu A. Stukas Toąy’s Pri
valė Stock degtinė ir cigarai. 'Sa
vininkai—
ANTANAS IR AGNĖS ST-UKAI

W W. 21st place
Tel. .CANAL 7S?2.

atmini-

atmini

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadieni < ir šeštadienį 

KAIP 8:30 VAL. RYTO Iš
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles

TAIPGI Iš TOS 'PAČIOS STOTIES .
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

...........  jin. i ~ 11 ■ iii»ii*i Hm ■ «

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A'. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI 

Turinys: Vaclovo Bielskio 
mai—St. Kairys.

Velionies Bielskio geram 
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą. Bielskį atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus A. Pal- 
causkas.
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitė 

Istorine žmoniškumo etikos 
teisės evoliucija—Prof. Leonas. 

Pavasaris — A. Pavilionis. 
Apie»kritiką — J. Radzvilas. 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

Kaina tiktai 45 centai

North Reseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugajns ’ir tan- 
tie&ams, kad ©su naujame kieny— 
Liouor .Store, kur yra didelis pa- 
širirikimas įvairiausios rųšies degti
nės, *vyr>o ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

. ' <10314 So. Michigan Avė.
Tel. Commodore 1946

ir POPSIE*S TAVERN 
LfETCViSKA VŽEKIA 

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai h* užkandžiai 

visados.
UžkvieČia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, j z
JOHN NOMENAS < Savininkai 
4171 SO. HALSTED STREET 

TeL Yarda 0137.
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DAILY BUSINESS DIRECTORY

Cicero

ir Ann

metų

tai pasidėkojant

RESTAURANT AI

pramogų

Chemical Co

MID

bar

Schults svetainėje, 2449 West 69 Street

•Valdyba.

PARENGIMAI atmini

80 basų

120 basų

$5.50
5.25
4.50

13.65 
7,00 
6.75
6.50

$7.50 
7.95 
8.05 
0.50

10.75 
10.75 
10.75 

8.45 
12.50 
Į9.20 
8.75 
8.85

13.40 
7.75 
6.50

6«25 
7A5 
'7.25 
7.70 
6.05 
5.50

Tono
$4.25 

4.50 
5.00 
5.25

5.00
i 5.00 

5.90 
4-75 

‘6,75 
5.25 
4.90 
4.95
7.20 
3.90 
3.75
3.65 
4.10 
4.15

auto me- 
užtikriną 
geriausia

BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

1133.
‘639 West 18th St 

CHICAGO, ILL.

"ANTANAS KAUKAS
Persiskyrė su 

Lapkričio 25 d. 
laukęs pusės 
Vilkaviškio

Pirmadieniais kai 
ir Trečiadieniais kai

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

'Smulkesni $7.15 tonas.

V. Ascila ir p-ia

7.95
6.20
5.65

$2.40
2.50 

. 2.75
2.00

3.20
3.20
3,20 

.-■2.65 
, 3.65 
. 2.00 
. 2.70

2.75

, 3(85
2.20 

. 2.15

. ,2.10 

. 2.30 

. 2.35 

. 2.45 
____ J 1.95

Stambios. 1.80

Savininkai
HAL6TED STREET 

TeL Yarda 0137.

ir kiti Šilti vai 
'abst eilus ‘viso 

5 ir* savi- 
oąy’s pri-

Šie lietuviai ir lietuvaites U 
siėmė laisnius (leidimus) ve* 
dyboms:

Klemens Strumski Jr. 24 m. 
ir Margaret Sako 20 m.

John Dilias 25 m. ir Ethel 
N^vratil 34 m.

“Gyvieji nabašninkai” scenoj sekmadieny, lapkričio 29 dienų, 
Dania svetainėje, 1651 Norith Kedzie avenue. Pradžia 6:30, 
valandų vakaro. įžanga 85 centai 'asmeniui. Po vaidinimo

, šokiai. Rengia SLA 226 kuopa. Visi kviečiami atsilankyti.: 
Kvieslys.

Illinois Lietuvių Pašelpos Rimbas rengia pagerbimui garbės 
nan.ų balių ir šokius šįvakar Lietuvių Auditorijoj, 3183 S. 
Halsted St. 7;30 vai. Visi nariai ir svečiai kviečiami skait
lingai atsilankyti, nes bus gera muzika dėl šokių ir visi

r 

linksmai praleisite laikų. ^Kviečia Komitetas. ;

Yra
daug smulkių ir

Bridgeport
lio susirinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, lapkričio 29 
dieną, 3 valandą popiet Sandaros svetainėje. Malonėkite vi
si skaitlingai atsilankyti. —Valdyba.

Marguette Park

Išgabeno Du Westsi 
diečius Apskričio 

Ligoninėn

Įdomios diskusijos 
per radio

St., T. Aleksynas, f)828 Stony 
Island, J. Darešiunas, 4548 S* 
Wentworth Avė., ir K. Maciu
kas, 2345 W. 69th St. Ačiū 
visiems už tokių gausių para
mų. Didelis padėkos žodis 
priklauso poniai Pužauskie- 
nei, kuri daugiausia pasidar
bavo vakarėlio pasisekimui.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidinius 

vedyboms SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne etu- 

dentai, teikia patarnavimą.
'Išima tansilus. Ekzaminiio ja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslii 
gydymas Įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose vėtau.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavmdale 5727.

MARQUETTE PARK. — S. 
S. A. 260-ta kuopa lapkričio 
15 d. Holywood svetainėj iš
kilmingai apvaikščiojo SLA. 
50 metų jubiliejų ir 260-tos 
kuopos 10 mėtų nuo įsikūri
mo sukaktuves.

Svečių prisirinko į vakarė
lį pilna% svetainė. Jie sukurė 
tarp savęs didelį draugišku-į 
mų ir malonumų. Besikal
bant ir bešokant įvairų sukti
nį, vakaro pirmininkas K. 
Liutkus pakvietė svečius pasi
klausyti programo.

Pavyko SLA 260 kp 
vakarėlis

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga .patarnavime ir 
pataiso automobilius.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams suSirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastų ir nepaprastą daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu lik jų bus galima gauti.

POPSIE’S TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Prieš didžiuosius Stock Vardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados, 
U žkviečia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, ‘ 
JOHN NOMENAS 
4171 SO. L

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiąpą 
giai. Blue žtibbon 
kios gerps rųšies 
ninko vardu A. Stukas T<„ 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa 
vininkai—
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

701 W. 21st Place 
Tel. CANAL im.

Šiandie, šeštadieny, lapkričio 
28 dieną, 1:30 valandą popiet 
bus transliuojamos per radio 
įdomios diskusijos tema “Chi- 
cago’s Program of Organized 
Public Recreation”. Pasikalbė
jimų patieks Dr. Martin Hayes 
Bickham, darbo santykių Illi
nois WPA. administratorius 
asistentas, ir K. Brown, Chi- 
cagos parkų distrikto 
direktorius.

Beje, ketvirtadieny, lapkri-i 
■čio 3 dieną, Stevens viešbuty 
įvyksta įvairių Chicagos, Illi
nois valstijos ir federales vai-' 
džios organizacijų ir atstovų 
konferencija pramogų klausi
mu Chicagoj ir jos apielinkė-į 
3 e. Publika kviečiama atsilankyt Į

TAKSAI EKTRA 
. 1 

Tonas
$ 8,00

8.45
9.50

10.00
11.25
11.25
11.25 

iO.OO 
13.00 

9.70 
9.25

,5.40

13.90
7.25 
74)0

6.75

Klovainiečių Kliubo susirinkimas įvyksta sekmadieny, lapkričio 
29 dieną, 2 valandą popiet. Bukite visi, atsiveskite ir nau
jų narių iš to krašto į kliubų įrašyti. —K. P. D., pirm.

238 kuopos SLA bus laikomas priešmetinis susirinkimas lapkri
čio 29 d. 2 vai. po pietų, 4535 S. Rockwell st. Visų narių 
pareiga atsilankyti į priešmetinį susirinkimą. Bus rinkimas 
naujos 1937 m. valdybos ir kiti tarimai daromi dėl kuopos 
gerovės. Už nebuvimą susirinkime 'bausmė 50c. Taipgi ku
rie yra užsilikę su mokesčiais, malonėkit užsimokėti.

+ J. Povilaitis, iin. rast.
Marųuelte Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas laikys mė

nesinį susirinkimų lapkričio 29 d. 2 vai. .po pietų bažnyti- 
nėj svet., 68 gt. ir Washtenaw avė. Malonėkite visi atsi
lankyti, nes randas daug svarbių dalykų aptarti. Kor. F. B.

Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Rate-

Salutaro Riteris yra vienas iš ge
riausių Riterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ' ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Riterio. Pašaukite " telefonu 
Canal

PIERSANTI, žymus akordionų 
mokytojas, duoda užtikrintas pa
mokas pradedantiems ir jgu pa
žengusiems mokiniams.'

Turime taipgi'’ akordionų 
genų.

12 basų $

48 basų

CHICAGO CITY OPERA CO
J. F. Whitney, Prez.;
P. Longone, vyr. vedėjas.

PIRM. VAK. Lapkr. 30, 8 "vai, 
MEFISTOFELE-—Mason, La Mance. 
Barova, Paggi. Tokatyan, Pinza, 
Cavadore; Baletas. Vedėjas Moran- 
zoni.

' SĘKM. VAK. Gruod. 6, 8 vai. 
Betty Jaynes opefos debiutas, sen
sacingos 15 metų „amžiaus Chicagos 
dainininkės. Pasauly jauniausios 
operos dainininkės “La Boheme” su 
Giovanni Martinelli, Flėtčher, Rimi
ni, Cehanovsky, Rųisi, Trevfšan. Ve
dėjas Moranzoni.s

•Reguliarios kainps—-75c iki $4.00 
t , (nuo taksų paliuosuota).

Box Office, tel. JRandolph 9229. 
CIVIC OPERA HOUSE eiuntiam Telegrama i VįMM

PaeanUo Dalia ” 

LOVEIKIS 
KVTETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietam* 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel BOUlevard 7814

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 260 kuo
pos susirinkimas įvyks gruodžio 6 dienų 2 valandų popiet 
naujoj vietoj
Įeiti į svetainę yra šoninės durys. Visi kuopos nariai prašo
mi atvykti kuo skaitlingiausiai, nes bus renkama nauja 
kuopos valdyba. —K. Liutkus, sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos įvyks sekmadie
ny, lapkričio 29 dienų, 10 valandą ryto W. Neffo svetainėj, 
2435 S. Leavitt Street. Visi choro nariai susirinkite būtinai 
laiku, nes tą diena turėsime dainuoti laisvamanių paren
gime. Kviečiame taipgi mėgiančius dainuoti įstoti į ( musų 
chorą, N«rth Roseland 

Liųnor Store
Pranešu visiems draugajns ir tau- 

tie&ams, kad esu naujume bizny— 
Liųuor Store, -kur yra didelis pu
ri rinkimas įvairiausios rūšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.'

' 10314 So. Mkhigan Avė.
Tel. Commodore 1946

Toliaus pakviesta vakaro 
pažibos dainininkės Onuks 
Skeveriutė ir musų Nora 
(SLA. ižd. K. Gugio prisiega). 
Onuks sudainavo keturias dai
nas solo, po to sudainavo su 
Nora duetų ir pabaigai pasi
kvietė į talkų dainininkų Juo
zų Ribokų; trio sudainavo dar 
kėlės dainas. Publikos aplo
dismentai pilnai įrodė jų dai
nų pamėgimų.

Negalima praeiti nepadėka- 
vus taip menininkams, taip ir 
musų gerbiamiems biznie
riams, kurie prisidėjo su gana 
stambiomis aukomis vakarui. 
Būtent aukavo šie musų prie- 
teliai: Petras Vilkas, 2616 W. 
71 St., L. Bielskis, 2548 W. 71

Pirmiausia pakviesta 
“Naujienų” redakcijos narys 
inžinierius K. August. Jis sa
vo nuosaikioj kalboj perbė
go SLA. istorijų, vaizdingai 
pabrėždamas visus SLA. žy
mesnius įvykius. Ištikrųjų tai 
buvo bešališkas ir labai tiks
lus SLA. istorijos faktų įro
dymas. Susirinkusi publika 
galėjo kuo aiškiausia pažinti 
SLA. ir jo kūrėjus. Prelegen
tas K. August užsipelnė dide
lės pagarbos tiž tokių gerų pre- 
lekcijų.

Gruodžio 2, 8 vai.
Raišą, Dęlla Chiesa, 

i, Baromeb, Martin, Ceha- 
Engleman, Baletas. Vedė*(

Joseph Wojtas 22 m. ir Sa
rai! Greene 19 m.

John Petroshus 21 m. ir Ber 
nice Borowicz 19 m.

John Washkevich 24 iri. ii 
Ann Czjuko 19 m.

Leo Meskis 21
Kovac 19 m.

Tony Ruibis 22 m. ir Agnės 
Miliauskis 19 .m.v

Arthur Brosius 27 m. ir 
Eleanore Hansen 22 m.

Joseph Vasiliauskas 44 m. ir 
Magdalen Strankosky 42 m.

Padėkas dienb. praėjo 
šauniai

šiuo pasauliu
19.36 m., su- 

ipžiaus, gimęs 
aiiskr,, Paežerių 

vai., Palukiškio kaime.
Paliko dideliame nuliudime 

broli New Yorke, o Chicagoje 
daug draugų.

Kūnas pašarvotas randasi J, 
F. Padžiaus koplyčioje, 668 
W. 18th St., Chicago.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
Lapkričio 30 dieną, 9 vai. ry
to iš koplyčios j Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į ŠV. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Kauko gi-’ 
•minės, draugai, ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami ‘da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. .Nuliūdę liekam, 

Brolis ir draugai.
Patarnauja laid. dir. J. F. Ka
džius, tel, Canal 6174;

Laidotuvėmis rūpinasi Pram 
ciška Pikčiuniėhė. .724 West 
14th Pląfeė. ' •"*

WEST SIDE 
vietęs lietuviai buvo paguldyti 
Apskričio ligoninėje.

Jie yra:
Elizabeth Motis, 46

2909 Fillmore street, ir,
Adamas Kuraitis, 2337 South 

Leavitt Street. Kuraitis yra 64 
metų amžiaus.

Darbo valandos 
trumpesnės,; daugiau 
kio turime. Kaip

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victor* 1696

JONAS MARAZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 26 dieną, 3 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs 65 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Vabal
ninku parapjoj, Ančiškių kai
me, Biržų apskrity.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

keturis sūnūs, Jurgis, Jonas, 
Antanas ir Juozas, 2 dukterys, 
Ona ir Julia. trys broliai, Po
vilas ir Pranas Amerikoje, 
Domininkas Lietuvoj, r žentai, 
Jonas Rimkus, Ernest Bettenne, 
marčios, Emma ir Paulina ir 
kitos giminės.

Kūnas -pašarvotas randasi 
1410 So. 49th Ct., Cicero,' III.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, lapkričio 30 dieną, 2 vai. 
po pietų iš 1410 So. 49th Ct., 
Cicero, III. bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Marazo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę 'liekame,
Sanai, dukterys, broliai ir 

į-. . gimiųės..
Patarnauja laįd. dir. I, J, Zolp, 
tel. Bculevafa 5203. •

H !c 3 4 Tonai 
Tonai ar Virš

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

11.00
11:00
11:00

8.75
12.25

0.45

Akiniai ant Kredito
’1.00 ĮMOKĖTI

Dr. R. J. Berkovitz
3505 S. Halsted St.

Tel. Yarda 3S65
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus .pataiso

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį Trečiadieni, 
Penktadienį! ir šeštadieni

KAIP 8:30 VAL. RYTO Iš
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
7:30 vai. vakaro
5:00 vai. vakaro

pasidarė 
liuoslai- 

sųvartoti 
Hu'oslaikį ? Dalis jo, žinoma, tu
ri eiti pramogoms. Kur rasti 
sveikų, švarių ir įdomių pra
mogų? — štai klausimas, kurs 
turi rūpėti jaunuomenei ir tė
vams auginantiems vaikus. 
Taigi verta pasiklausyti šių 
diskusijų.

MID CITY COAL CO
* I

Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI 
CITY SPECIALYBfi 

LUMP or EGG ....... .......... .
■MINE RUN 
SCREENINGS........... ............
Sales ’ta*ksai ejetra—krieno tono už 

sakymas 50c ®xtra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 6801

. AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo-^ 
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan-* 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly-’ 
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
knTUs* ***
RAY TITUS MOTOR SALES)

Tel. Longbeach 2929
5710 Broadway.

FORT DEARBORN TAVERN 
Visas valgis už 25c nuo 11 A. M 

iki 11 P. M. Stiklas alaus vdltui 
prię valgio.

3464 SO. LITUANjlCA AVĖ. . 
Td. RoirlevaTd <6541.

Roselando Lietuvių Laisvamanių Etinės 
s Kultūros Draugija

' Rengia ' . . , .'

Sekmadienį, Lapkričio 29,1936 
Lietuvių Darbininkų Svetainėje 

10413 S®. Michigan Avė.
Linksmų 'jfarengipių su dainų, prakalbų ir šokių 

programų. Dainuoja Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
ir vietinis Aido Mišrus Choras 
:Gumatus!kienė padainūos duetų.

Įžanga 30 centų. Pradžia 6:30 vai. vak.
* Kviečia KOMITETAS

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Wcst 31st Street 
A. A. NORKUS, -Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

4,35 8.20
3.40' 6.30
8.15 5.75

Gavome Kultūrų No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A’. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI 

Turinys: Vaclovo Bielskio 
mai—St. Kairys.

Velionies Bielskio geram atmini
mui—-Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielskį atsimenant—Prof 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
causkas.
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitė.

Istorinė žmoniškumo etikos ir 
teisės evoliucija—Prof. Leonas.

Pavasaris — A. Pavilionis. 
Apie kritiką — J. Radzvilas. 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

'420 West 63rd Street . *
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

TeL Enfflewood 5883—5840

Estelle s Beauty Shop 
903 W. 35th St. ULTRA-VIOLET

SPINDULIAI
Ar ąjusų plaukai 
sausi negyvi ? 
Ar jūsų galva per
daug aliejuota?
Ar turit ųieštan- 
čias pleiskanas ? 
Ar smunka plau
kai ?

Moksliškas gal
vos gydymas su 
finger wave $1.00

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus.

Permanents $2.50, $3.00, $3.50,
$4.00, $5.00, $7.00. „

MISS ESTEDLE SLOTKUS
Dėl sutarties pašaukit BOUL. 7459.

ILaidotuvių Direktoriail

Deginkite i
METEOR PEČIŲ i
ALIEJŲ

švari Ekonomiška
Vienoda

Saikuojamo trofco pristatyriias 
500,000 galionų įtalpa

Visų žymiųjų aliejinių6 pečių 
gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO.
3211 South Wood St. *

Padėkos Diena musų kolo* 
nijoj praėjo šauniai taip pri-. 
vačiuose namuose, taip ir biz-į 
nio vietose. Visos alinės ,ūžte'; 
ūžė. Alinių savininkai ne-J ~~-------- • v;
skupėjo nė gėrimų, nė užkan ^as Moranzo 
džių — ir veltui. Ypač ska
nus buvo kalakutai pas F. Da
nauskų ir A. Lingę. Jie visuo
met duoda gerus, skanius už 
kandžius 
jų moterims, ponioms/Danaus-; 
kienei ir Linginei.

Šį vakarą
Šį vakarų p, Shameto sve*- 

tainėje šauni sueiga, kurių 
rengia SLA. 301 kuopa. Bus 
įvairus parengimas — bunco 
kortų lošimas, programas, už
kandžiai ir šokiai. Visi turės 
kų Veikti irvisų nusistatymas 
šį vakarą yra gerti Roosevelt 
alų. Mat tos kompanijas par
davėjo B. Masiluno pastango
mis gauta dovonos bačka “Cary 
Special Lager”, produktas 
Roosevelta Brewig Co., 2646 
West Washington Street, tel. 
Van Buren 0800.

P-nas Masilunas, kaip vie
tos gyventojas ir geras lietu
vis, pataria visiems alaus mė
gėjams turėti reikalus su virš- 
minėta įstaiga.

Susivienijimas Lietuvių
'' Amerikoj

SLA. šį metų švenčia 50 me
tų jubiliejų. Ta proga ir mes 
turime parengimų šį vakarų, 
t. y. šeštadienio. Visi nariai 
ir šiaip lietuviai prašomi at
silankyti, pasigerėti programų 
ir smagiai laikų praleisti, 
'aiPS1 .SI bei 
suau'kauta 
stambesnių daiktų dovanoms: 
kai pradėsi nuo valgių ir gė
rimų, tai daeisi iki drabužių. 
Be to, šį bus paskutinė sueiga 
prieš adventų, iki Kalėdų ga
lėsime ilsėtis. — D.

18.00
42.50 i
65.50 i
82.50 |

Visi tie yra nauji ąkordionai.' 
Turime ir Excelsiors akordionų,; 
kurie skaitomi pasauly .geriausi.*

Vartoti 120 basų $60.00 ir 
daugiau.

Šitos kainos sušidaro kartu su 
musų išlaidomis.

LEO PIERSANTI •
930 Blue Island Avė. prie Taylor

Monroe 1333.

TREč. VAK
JUIVE

Martinelli 
novsky,' ! 
jas Weber.

KETV. VAK. Gruod. 3, 7i4.5 vai., 
(Special Double Bill—Kainos nuo 
50c iki $2.00). -'

I PA'GLIACCI -r Burke, Fane —j 
Casser, Morelli, Cęhanovsky, Cava-, 
dore, vedėjas Canhriltto.

JACK AND THE- BEANSTALK 
—Matyas, Diano, Į?orter, Middleton, 
Love; Baletas. Vedėjas Ganz.'

PENKT. VAK. Gruod. 4, 8 vai. 
B ARTERED BRIDE—Burbė, Shar- 
nova, Barova, Chamįee, Engelman 
Rasely, D’Angelo; Baletas. Vedėjas 
Weber. .

šEšT. RYTĄ. Gruod. 5, 2 vai. 
LOHENGRTN—Rethbęrg, La Mance, 
Melchior, List, Balląrini. Vedėjas 
Kopp. i -

ŠEŠT. VAK. Gruodžio 5, -8 vai. 
RIGOLETTO — Airtoine, Barova, 
Bentonelli. Tibbett: Baletas.. Vede-

VVOOD ČOAL

COAL&COKE
3719 S KED7IE AVENUE 
GUAČANTEED COAL

PHONE lAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT

Kainos gali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT "- 
POOADONTAS ANGLYS

Mine Run, 65% Stambios ----------
Mažos Nut ar Pea -----------------

Krosniui ar Pečiui .......... .
Lump ar Egg — ------ L—

COKSAI—KOPl’EKS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ---------- ... —u.

Nut Koksai ----------------------------
Pea Koksai _______ ________

Petroleum Carbon Štili Run 
Petroleum ’Carbon Lump. 'Egg____ _
MILLKRS CREEK LUMP .. .. ..... .

ORDEK, BGG--------------
DLACK BAND LUMP___________
KIETOS ANGLYS—ANTHRAOITE 
Chestnut (Pennsylvania)-----------
Indiana Lump ...---------------------- -
Indiana Egg 6x4 .............. —
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 

.Mine -Run — Stambios —---------
Plautos Nut—3x8 ___________

Egg - ---------------------------- -------
IVlLnaNGTON"- Xllt 4x2 Valytos . 
WLMINGTON Mine Run — f

•

l ......

IĮ' HM ll,IO i.......... ...............
....................... . .
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Pavyko SLA 260 kp. 
vakarėlis

MARQUETTE PARK. — S- 
S. A. 260-ta kuopa lapkričio 
15 d. Holywood svetainėj iš
kilmingai apvaikščiojo SLA. 
50 metų jubiliejų ir 260-tos 
kuopos 10 mėtų nuo įsikūri
mo sukaktuves.

ŠveČhj prisirinko į vakarė
lį pilna* svetainė. Jie sukure 
tarp savęs didelį draugišku
mą ir malonumą. Besikal
bant ir bešokant įvairų sukti
nį, vakaro pirmininkas K. 
Liutkus pakvietė svečius pasi
klausyti programo.

Pirmiausia pakviesta 
“Naujienų” redakcijos narys 
inžinierius K. August. Jis sa
vo nuosaikioj kalboj perbė
go SLA. istoriją, vaizdingai 
pabrėždamas visus SLA. žy
mesnius įvykius. Ištikrųjų tai 
buvo bešališkas ir labai tiks
lus SLA. istorijos faktų įro
dymas. Susirinkusi publika 
galėjo kuo aiškiausia pažinti 
SLA- ir jo kūrėjus. Prelegen
tas K. August užsipelnė dide
lės pagarbos už tokią gerą pre- 
lekciją.

Toliaus pakviesta vakaro 
pažibos dainininkės Onuks 
Skeveriutė ir musų Nora 
(SLA. ižd. K. Gugio prisiega). 
Onuks sudainavo keturias dai
nas solo, po to sudainavo su 
Nora duetą ir pabaigai pasi
kvietė į talką dainininką Juo
zą Riboką; trio sudainavo dar 
kėlės dainas. Publikos aplo
dismentai pilnai įrodė jų dai
nų pamėgimą.

Negalima praeiti nepadėka- 
vus taip menininkams, taip ir 
musų gerbiamiems biznie
riams, kurie prisidėjo su gana 
stambiomis aukomis vakarui. 
Būtent aukavo šie musų prie- 
teliai: Petras Vilkas, 2616 W. 
71 St., L. Bielskis, 2548 W. 71

St., T. Aleksynas, p828 Stony 
Island, J. Dar e šių n as, 4548 S- 
Wentworth Avė., ir K. Maciu
kas, 2345 W. fl9th St. Ačiū 
visiems už tokią gausią para
mą. Didelis padėkos žodis 
priklauso poniai Pužauskie- 
nei, kuri daugiausia pasidar
bavo vakarėlio pasisekimui.

Beje, ketvirtadieny, lapkri-( 
čio 3 dieną, Stevens viešbuty 
įvyksta įvairių Chicagos, Illi
nois valstijos ir fedėralčs vaį-! 
džios organizacijų ir atstovų 
konferencija pramogų ‘klausi
mu Chicagoj ir jos apielinkė-į 
3e. Publika kviečiama atsilankyt! 

________ i

Cicero
Išgabeno Du Westsi 

diedus Apskričio 
Ligoninėn

Padėkas diend praėjo 
šauniai

Šią savaitę duWEST SIDE. 
ivietęs lietuviai buvo paguldyti 
Apskričio ligoninėje.

Jie yra:
Elizabeth Motis, 46

2909 Fi’llmore Street, ir,
Adamas Kuraitis, 2337 South 

Leavitt Street. Kuraitis yra 64 
metų amžiaus.

metų,

Įdomios diskusijos 
per radio

šiandie, šeštadieny, lapkričio 
28 dieną, 1:30 valandą popiet 
bus transliuojamos per radio 
įdomios diskusijos tema “Chi- 
cago’s Program of Organized 
Public Recreation”. Pasikalbė
jimą patieks Dr. Martin Hayes 
Bickham, darbo santykių Illi
nois WPA. administratorius 
asistentas, ir K. Brown, Chi
cagos parkų distrikto 
direktorius.

pramogų

Darbo valandos 
trumpesnės,; daugiau 
kio turime. Kaip

pasidarė 
liuoslai- 

suvartoti 
Hu'oslaikį? Dalis jo, žinoma, tu
ri eiti pramogoms. Kur rasti 
sveikų, švarių ir įdomių pra
mogų? — štai klausimas, kurs 
turi rūpėti jaunuomenei ir tė
vams auginantiems vaikus. 
Taigi verta .pasiklausyti šių 
diskusijų.

SUSIRINKIMAI i
________________ - ..-------- -------------- -

Klovainiečių Kliubo susirinkimas įvyksta sekmadieny, lapkričio 
29 dieną, 2 valandą popiet. Bukite visi, atsiveskite ir nau
jų narių iš to krašto į kliufbą įrašyti. —K. P. D., pirm.

238 kuopos SLA bus laikomas priešmetinis susirinkimas lapkri
čio 29 d. 2 vai. po pietų, 4535 S. Rockwell st. Visų narių 
pareiga atsilankyti į priešmetinj susirinkimą. Bus rinkimas 
naujos 1937 m. valdybos ir kiti tarimai daromi dėl kuopos 
gerovės. Už nebuvimą susirinkime 'bausmė 50c. Taipgi ku
rie yra užsilikę su mokesčiais, malonėkit užsimokėti.

J. Povilaitis, fiiL rast.
Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas laikys mė

nesinį susirinkimą lapkričio 29 d. 2 vai. .po pietų 'bažnyti
nėj svet., 68 gt. ir Washtena\v avė. Malonėkite visi atsi
lankyti, nes randas daug svarbių dalykų aptarti. Kor. F. B.

Bridgeport. — Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Rate
lio susirinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, lapkričio 29 
dieną, 3 valandą popiet Sandaros svetainėje. Malonėkite vi
si skaitlingai atsilankyti. —Valdyba.

Marųuette Park. — Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 260 kuo-' 
pos susirinkimas įvyks gruodžio 6 dieną 2 valandą popiet 
naujoj vietoj — Schults svetainėje, 2449 West 69 Street. 
Įeiti į svetainę yra šoninės durys. Visi kuopos nariai prašo
mi atvykti 'kuo skaitlingiausiai, nes bus renkama nauja 
kuopos valdyba. —K. Liutkus, sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos įvyks sekmadie
ny, lapkričio 29 dieną, 16 valandą ryto W. Neffo svetainėj J 
2135 S. Leavitt Street. Visi choro nariai susirinkite būtinai 
laiku, nes tą dieną turėsime dainuoti laisvamanių paren
gime. Kviečiame taipgi mėgiančius dainuoti įstoti į -musų 
chorą. —Valdyba. ’

Phdėkos Diena musų kolori 
nijoj praėjo šauniai taip pri-* 
vačiuose namuose, taip ir mz-| 
nio vietose. Visos alinės ,ūžte! 
ūžė. Alinių savininkai ne-j 
skupėjo nė gėrimų, nė .užkan
džių — ir veltui. Ypač ska-Į 

tp.us buvo kalakutai pas F. Da-? 
nauską ir A. Lingę. Jie visuoJ 
mėt duoda gerus, skanius už-, 
kandžius — tai pasidėkojant* 
jų moterims, ponioms/Danaus-! 
kienei ir Linginei.

Šį vakarą
šį vakarą p, Shameto sve-« 

taineje šauni sueiga, ' kurią; 
rengia SLA. 301 kuopa. Bus 
įvairus parengimas — bunco 
kortų lošimas, programas, nž-į 
kandžiai ir šokiai. Visi turės 
ką Veikti ir visų nusistatymas 
šį vakarą yra gerti Roosevelt 
alų. Mat tos kompanijas par
davėjo B. Masiluno pastango
mis gauta dovonos bačka “Cary 
Special Lager”, produktas 
Roosevelta Brewig Co., 2646. 
West AVashington Street, tel. 
Van Buren 0800.

P-nas Masilunas, kaip vie
tos gyventojas ir geras lietu
vis, pataria visiems alaus mė
gėjams turėti reikalus su virš- 
minėta įstaiga.

Susivienijimas Lietuvių
‘ ‘ Amerikoj

SLA. šį metą švenčia 50 me
tų jubiliejų. Ta proga ir mes 
turime parengimą šį vakarą, 
t. y. šeštadienio. Visi nariai 
ir šiaip lietuviai prašomi at
silankyti, pasigerėti programų 
ir smagiai laiką praleisti, o 
taipgi 4šį bei ‘ią„Aaįinęti. Yra 
suau’kauta daug smulkių ir 
stambesnių daiktų dovanoms: 
kai pradėsi nuo valgių ir gė
rimų, tai daeisi iki drabužių. 
Be to, šį bus paskutinė sueiga 
prieš adventą, iki Kalėdų ga
lėsime ilsėtis. — D.

TREČ. V AK. Gruodžio 2, 8 vai. 
lįLAv JUIVE—Raišą, Dęlla Chiesa, 
Martinelli, Baromeo, Martin, Ceha-i 
novsky, Engleman. Baletas. Vedė'1 
jas Weber. I

KETV. V AK. Gruod. 3, 7 <4.5 vai., 
(Special Double Bill—Kainos nuo 
50c iki $24)0). ' >

I PAGLIĄCCI n- Burke, Fane —, 
ŽAsser, Morėlli, Cęhanovslęy, Cava- 

orc, vedėjas Carikriltto. »
JACK AND THE- BEANSTALK 

—Matyas, Diano, pdriei’, Middleton, 
Love; Baletas. Vedėjas Ganz.'

PENKT. VAK. Gruod. 4, 8 vai. 
BĄRTERED BRIŲE—Burke, Shar-. 
nova, Barova, Čhamlee, Engelman 
Rasely, D’Angelo; Baletas. Vedėjas 
Weber. -

SEšT. RYTĄ. Gruod. 5, 2 vai? 
LOHENGRTN—Rethbęrg, (La Mance, 
Melchior, List, Ballarini. Vedėjas 
Kopp. s

ŠEŠT. VAK. Gruodžio 5, >8 yal/ 
RIGOLETTO — Antoine, -Barova; 
Bentonelli. Tibbptt; Baletas.. Vedė
jas MoranzoAk;t / ? 1
' SĘKM. VAK.,: Gruod. 6, 8 vai. 
Betty Jayn.es operos debiutas, sen
sacingos 15 metų „avižiaus Chicagos, 
dainininkės. Pasauly jauniausios 
operos dainininkės ’<La Boheme” su 
Giovanni Martinelli, Flėtcher, Rimi-’ 
ni, CehanOvsky, Rųįsi, Trevfsan. Ve
dėjas Moranzoni.v *

Rėguliayios kainps—75c iki $4.00 
I , (nuo taksų jpaliuošuota).

Box Office, tel.1 Randolph 9229.
CIVIC OPERA HOUSE

i

CHICAGO CITY OPERA CO.
J. F. Whitney, Prez.;
P. ‘Longone, vyr. vedėjas.

PIRM. VAK. Lapkr. 30, 8 'vafl. 
MEFISTOFELE—Mason, La Mance, 

‘Barova, Paggi. Tokatyan, Pinza, 
Cavadore; Baletas. Vedėjas Moran- 
zoni.

i.iPIERSANTI, žymus akordionų 
mokytojas, duoda užtikrintas pa
mokas pradedantiems ir jsfu pa
žengusiems mokiniams. '

Turime taipgi* akordionų Par
genu. ;

^8.00
48 basu 42.50
80 basų 65.50

120 basų 82.50
Visi tie yra nauji akordionai.* 

Turime ir Exoelšiors akordionų,! 
kurie skaitomi pasauly .geriausi.1

Vartoti 120 basų $60.00 ir 
daugiau.

šitos kainos susidaro kariu su 
musų išlaidomis.

LEO PIERSANTI
930 Blue Island Avė. prie Taylor

Monroe 1333. 
.......... n . ■ ..................J

PARENGIMAI
“Gyvieji nabašninkai” scenoj sekmadieny, lapkričio 29 dieną,. 

Dania svetainėje, 1051 Norith Kedzie avenue. Pradžia 6:30. 
valandą vakaro. Įžanga 35 centai 'asmeniui. Po vaidinimo

, šokiai. Rengia SLA 236 kuopa. Visi kviečiami atsilankyti.;
Kvieslys. , i

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubas rengia pagerbimui garbės 
nar\ų balių ir šokius šįvakar Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Ilalsted St. 7;30 vai. Visi nariai ir svečiai kviečiami skait

eisitingai atsilankyti, nes bus gera mužiką dėl šokių ir 
linksmai praleisite laiką. 'Kviečia Komitetas.

Deginkite 1
METEOR PEČIŲ į

ALIEJŲ .
Svari Ekonomiška

• Vienoda.
Saikuojamo troįco pristatymas 

500.000 galionų Įtalpa
Visų žymiųjų aliejinių* pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTĖ 8060
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO.
8211 South Wood St. *

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS-ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informaciją, jeigu tik jų bus galima gauti.

Lietuviai ir lietuvai-
■ ■■ .V -'-1 . ■

tęs naėme leidimus 
vedlėms

Šie lietuviai ir lietuvaitės U 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Klemens Strumski Jr. 24 m. 
ir Margaret Sako 20 m.

John Dilias 25 m. ir Ethel 
N^vratil 34 m.

■ i / ■

v

m. ir Sa

ro. ir Ber->

24 iri. ir

Joseph Wojtas 22 
rah Greone 19 m.

John Petroshus 21
nice Borowicz 19 m.

John Washkevich
Ann Czjuko 19 m.

Leo Meskis 21 m. ir Ann.
Kovac 19 m.

Tony Ruibis 22 m. ir Agnės.
Miliauskis 19 m.*

Arthur Brosius 27 m. ir 
Eleanore Hansen 22 m.

Joseph Vasiliauskas 44 m. ir 
Magdalen Strankosky 42 m.

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne etu- 

deniai, teikia patarnavim*.
liima tansilus. Ekzamiriuoja akis, 

priskiria atiMua. Medikai* ekzaini- 
nacija ir gydymas. UgoninDa gydy« 
mai arba namuoae. Kaudongyalea 
gydymas livirkitimu, kyla Ir vari- 
cose veina.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 43outh Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

' ANTANAS KAUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 1 

Lapkričio 25 ,d., 19.36 m., su- Į 
laukęs pusės aųižiaūs, gimęs | 
Vilkaviškio apskr,, Paežerių I 
vai., Palukiškio kaime.

Paliko dideliame rtuliudime 
brolį New Yorke, o Ghicagoje 1 
daug draugų. .

Kūnas pašarvotas randasi J, 
F. Radžiatis koplyčioje, 668 ‘J 
W. 18th St., Ohįcago.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
Lapkričio 30 dieną, 9 vai. ry
to iš koplyčios j Apveizdos j 
Dievo parapijos bažnyčią, ku- j 
rioje atsibus gedulingos pa- į 
maldos už velionio sielą, o iš j 
ten bus nulydėtas j Š^. Kaži- f 
miero ‘kapines. 1

Viši A. A. Antano Kauko gi
minės, draugąį. ir pažįstami 3 
esat nuoširdžiai kviečiami da- ' 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir ' 
atsisveikinimą. .Nuliūdę liekam, <

Brolis ir draugai.
Patarnauja laid. dir. J. F. Ra- 
džius, tel. Canal 6174. ;

Laidotuvėmis rūpinasi Pranė 
ciška ‘Pikčiunie’hė. . 724 West 
14th Plafeč. ‘ : " I

JUNAS MARAZAS į|
Persiskyrė su šiuo pasauliu ;■ 

Lapkr. 26 dieną, 3 vai. ryto, I 
1936 m.,- sulaukęs 65 m. am- iE 
žiaus, gimęs Lietuvoj, Vabal- Ii 
ninku parapjoj, Ančiškių kai- I 
me, Biržų apskrity.

Amerikoj išgyveno 40 metų. I

Paliko dideliame nuliūdime I 
keturis gunus, Jurgis, Jonas, I 
Antanas ir Juozas, 2 dukterys, 
Ona ir Julia. trys broliai, Po- I 
vilas ir Pranas Amerikoje, B 
Domininkas Lietuvoj, ' žentai, 
Jonas Rimkus, Eriiest Bdttenne, I 
marčios, Emma ir Paulina ir N 
kitos giminės.

Kūnas -pašarvotas randasi I 
1410 So. 49th Ct., Cicero,* III. i

Laidotuvės įvyks Pirmadie- I 
nį, lapkričio 30 dieną, 2 vai. 
•po pietų iš 1410 So. 49th Ct., 
Cicero, III. bus nulydėtas į I 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Marazo I 
giminės, draugai ir pažįstami .1 
esat nuoširdžiai kviečiami da- j 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti I 
jam paskutinį patarnavimą ir I 
atsisveikinimą. v

Nuliūdę riiekame,

Sunai, dukterys, broliai ir I 
r 7; gim'Rės..

Patarnauja laid. dir. I. J, Zolp, I 
tel. Boulevafa 5203. 1 *' ”B

CONKADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei. 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840
—O—

AUTO NEKANTRAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimu ir 
pataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
Vienintelis lietmds pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
POMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorr 1696 

—te

LOVEIKTS
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Banketams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
'i Tel. BOUlevard 7814

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

. AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą- 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan-< 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas, 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly-' 
gomis. Pašaukit mus, mes pade- 
monstruosime jums -niusų puikius 
karus.
RA Y TITUS MOTOR

- Tel. Longbeach 2929 
5710 Broadway.

—0— ‘
Roselando Lietuvių Laisvamanių Etinės ’ 11

Kultūros Draugija
‘ 'r ' < 1 ■ . . •

> 4. ■;; Rengia

Sekmadienį, Lapkričio 29,1936 
Lietuvių Darbininkų Svetainėje 

10413 So. Michigan Avė.
Linksmą įfarengi|ną siu dainų, prakalbų ir šokių 

programų. Dainuoja Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
ir vietinis Aido Mišrus Choras.
Gumatuskienė padainuos duetą.

Įžanga 30 centų.
i ■'

V. Ascila ir p-ia:

Pradžia 6:30 val. vak.
Kviečia KOMITETAS

VVOOC- COAL CO.

Kainos gali pasikeisti be IspSJhno 
TUOJ APMOKANT **- 
POCAHONTAS ANGLYS

I z rL&vU Ikt-••• ■ - - - - J
5719 S KEDZIE AVENUE i PHONE lAFZ TE 3?44
uUACANTEED COAL ' BONOED YVEIGH T

Mino Run, 65% Stambios ---------
Mažos Nut ar Pea —_—----------

Krosniui ar Pečiui --------- ,—2-
Lump ar Egg —-------- -------

COKSAI^—KOI’I’EKS AR SOLVAV 
Pečiaus Koksai ....-

NUt Koksai ------------ ,------------------"Pači
Petroleum Carbon Štili Run 
Petroleum Carbon Lump, ’Egg.____ _
MILLERS CRKEK LUMP 
MILLER6 OrHKK, KGG- 
black BAND LUMP
KIETOS ANGLYS—ANTHRAOITE 
Chestnut (Pennsyl vanta) - ----------
Indiana Lump - ---------------------- ....

. Indiana Egg 6x4  ...........L—i—
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 

i’Mlne Hun — StambloB ... ..... .
Plautos Nut—3x8 

Toqo 1
-92.40 
_ 2.50
- 2.75
- 2.00

- 3.20
« 3.20
- 3.20
_.'2.65

i3.65
■A, „ i2.00

....... S2.70/ - .2.76 ■

. '3185
„ 2.20

2.15
2.10 .

.... „ į. -2.30
Egff-----i, '2.35

•Lump -------------- ;________ 2.45 .
VILMINGTON Tu t 4x2 Valytos 1.95
WLMINGTON Mine Run — Stambios. 1.80

TAKSAI EXTRA

Tono
1 

Tonas
2 ir 3 4 Tonai 

Tonai ar Virt ,
$4.25 .$ 8.00 $ 7.75 $7.50 C

4.50 8.45 8.20 7.95
5.00 9.50, 9.30 8.95
5.25 10.00 9.75 0.50
5.90 11.25 11.00 10.75

i 5.90 11.25 11:00 10.75
5.90 11.25 - 11:00 10.75
4.75 •0.00 8.75 . 8.45 ,
6,75 13.00 12.25' 12.50

• 5.25 9.70 0.45 t9.20
4.90 9.25 9.00 8.75
'4.95 - .0.40 o.i6 8.85
7.20 13.90 18.65 13.40
8.90 7.25 7.00 7.75
3.75 7HOO 6.75 6.50
8,65 6.75 6.50 6<25
'4.10 7.65 7.40 7,15
4.15 7.76 7.50 '7.25
4.35 .8.20 . 7,95 7.70
3.40' 6.30 6.20 6.05
8.15 5.75 ■ 5.65 5.50

jr, v

*ri» i "*<*

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadieni ’ir šeštadienį

KAIP 8s90 VAL. KVTO Iš
1360 kilocycles 5

• _A--------- --- . •

7:30 vai. vakaro!
5:00 vai. vakaro

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES

ir Trečiadieniais kai

Salutaras Drug & 
s Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl viduriu ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiękose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite - telefonu 
Canal 1138.

*639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

SALESi • ANGLYS—COAL

Akiniai ant Kredito
51.00 ĮMOKĖTI

Dr. R. J. Berkovitz

Tel. Y arda 3565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso !

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

'Smulkesni $7.15 tonas.

-Grožio Salonai
Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St. ULTRA-VIOLET 

SPINDULIAI
Ar ąjusų plaukai 
sausi., v ' negyvi ? 
Ar jūsų galva per
daug aliejuota?
Ar turit ųieštan- 
čias pleiskanas ?
Ar smunka plau
kai ?

Moksliškas gal
vos gydymas su 
finger wave $1.00

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus.

Permanents $2.50, $3.00, $3.50,
$4.00, $5.00, $7.00. ,

MIGS. ESTELLE SLOTKUS
Dėl sutarties pašaukit BOUL. 7459.
-M I^i IIBIII « »■ .. ........r m........ ..

ILaidotuvių Direktoriail

r'- ■

• i

■ JUOZAPAS .
-UDEIKI
L IR TĖVAS

REPublic 8340

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas Įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A*. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini
mai—St. Kairys.

Velionies Bielskio geram atmini
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielskį atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
■causkas.
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitč.

Istorinė žmoniškumo etikos 
teisės evoliucija—Prof. Leonas. 

Pavasaris — A. Pavilionis. 
Apieritritiką — J. Radzvilas. 
ir kiti straipsniai.

Gali ma gauti
NAUJIENOSE

Kaina tiktai $5 centai

ir

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBfi
LUMP or EGG 
■MINE RUN __
SCKEENTNGS.
Sales Gttfkgal ertra—Yieno *t»no už

sakymas 59c extra. 
TELEFONUOKITE:

LAWN»ALE

$5.50
£.25
4.50

>TAVERNOS
FORT DEARBORN TAVERN 

Visas valgis už '25c nuo 11 A. M. 
iki 11 P. M. Stiklas alaus vdltui 

prie valgio,- 
3464 SO. LITUANJCA AVĖ. .

Td. Bbuievard <6541.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiąpąi ’ir 'kiti šilti. val
giai. Blue idbbon Pabst čHus viso
kios <ger<)8 rųšies degtinės ir' savi
ninko vardu A. Stukas Tojąy’s pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. 'Ba- 
vininkav*4*
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W. 21st Place
Td. CANAL 7522.

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugajns ir tbO- 
tieČiams/kad ©su naujame bieuy— 
Uauor .Store, .kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios pušies degti
nės, vyno Sr alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinis 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

. <• 40314 So. MkMgan Avė.
Tel. 'Commodore 1946

POPSIE*S TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Prieš didžiuosius fitočk Yardų var
tus. Skanus gėrimai h* užkandžiai 

visados.
!UžkvieČja atsilankyti:

A. K. MASIULIS, j
JOHN NOMENAS ('Savininkai 
4171 SO. HALSTED STREET 

TeL Yardą 0137.

-«
Z

Jayn.es
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Šiandien Atsidaro 
1937 Metų Žemės

Ūkio Paroda
w

Veisliniai gaivijai ir kiti ukio 
eksponatai išstatyti Tarptau

tiniam Amfiteatre.

šiandien Chicagos Interna
tional Amphitheatre atsidaro 
1937 metų Ukio paroda.

Ji tęsis visą savaitę, iki 
gruodžio 5 d.

Parodoje dalyvauja beveik 
visos Amerikos valstijos, Ka
nada ir kai kurios kitos už
sienio šalys. Svarbiausia paro
dos dalis yra galvijų sekcija. 
Ten yrA surinkti visi Ameri
kos veisliniai galvijai.

Parodos proga Chicagoje 
yra rengiamos visokios iškil
mės ir vakarai, į kurias ren
giasi* sutraukti tūkstančiai 
apielinkės ir tolimesnių vietų 
ūkininkai.

“Sveikino” Moteris 
Su Saldainiais Tikė

damas Nužudyti
. Nežinomas piktadaris prisiun

tė malt\i stiklu užnuodytą 
šokoladą.

Policija ieško piktadario, 
kuris bandė nunuodyti dvi 
moteriškes su stiklu.

Tasai nežinomas asmuo va
kar prisiuntė 2 Montcello, III., 
gyventojoms po dėžę “saldai
niui .

I tų saldainių šokoladą bu
vo įmaišytas maltas stiklas, 
kuris yra pragaištingas gyvy
bei.

Moteriškės laiku apsižiūrėjo 
ir saldainių nesuvalgė. Perda
vė policijai, kuri tuoj pradėjo 
ieškoti piktadario.

Ant dėžių buvo užrašyti 
Thanksgiving Švenčių TihkejP 
mai.

Moteriškės, kurios gavo sal
dainius, yra, Elaine Zeigler, 
Monticello prokuroro pagel-- 
bininko sekretorė, ir Sarah 
Bean, to miestelio banko tar
nautoja.

Vakar Privatiškomis 
Apeigomis Palaidota

M. Petrulienė
Sirgo tik kelias dienas, neti

kėtai gavusi plaučių 
uždegimą.

Vakar buvo palaidota Marė 
Petrulienė,

Laidotuvės buvo privatiškos 
ir dalyvavo tik giminės ir 
mažas būrelis artimiausių 
draugų.

Ji buvo pakasta šv. Kazi
miero kapinėse, po gedulingų 
pamaldų Marųuette Parko pa
rapijos bažnyčioje. Mirdama, 
velionė pareiškė (pageidavi
mą būti palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis.

Ji užmerkė akis lapkričio 25 
d., 3 vai. ryto. Sirgo tik ke
lias dienas laiko, netikėtai 
gavusi plaučių uždegimą.

Ji paliko dukteris, p. Eleną 
Radziukynienę, p. Makaras, ir 
du sūnūs, pp. Petrulius.

Pp. Radziukynai ir Petru
liai yra viršininkai stambios 
įmonės, Hindu Incense Com- 
pany.

Laidotuvės prasidėjo iš J. 
Liulevičiaus koplyčios, 4348 
South Califpmia avenue. Jo
mis ir rūpinosi J. Liulevičius.

Rytoj Laisvamanių 
Parengimas

ROSELAND. — Rytoj vaka
re vietos Darbininkų svetainė
je įvyks Laisvamanių Vakarė
lis. Bus kalbų, dainų, kitokių 
pamarginimų, o po programo 
šokiai. —Apuokas. ;

Town oi Lake Įstai
ga Pagerbs Steigėjų 

Mary McDowelI
University of Chicago Settle- 

ment jengia rytoj iškilmes

TOWN OF LAKE. — Vietos 
labdaringoje įstaigoje, Univer
sity of Chicago Scttlement, ry
toj įvyks steigėjos, Mary Mc- 
Dowell, pagerbimo iškilmės.

Neseniai mirusi socialė dar
buotoja ir prispaustųjų užtarė
ja, Miss McDo\Vell, įsteigė 
“Settlementą” norėdama page
rinti būvį ir gyvenimo sąlygas 
ateiviams, kurie apsigyveno 
Chicagos skerdyklų pašonėj. 
Tai buvo šio šimtmečio pradžio
je. ‘ .■.

Miss McDowell vardas yra 
labai gerai žinomas lietuviams. 
University of Chicago Settle- 
tnent randasi ties 4630 Gross 
avenue. Iškilmės prasidės 3 v. 
po pietų. Programas susidės iš 
muzikos ir kalbų. Muziką pa
rūpins įstaigos jaunuoliai. Kal
bės gi Mr. Marry Rosenberg, 
Meksikos ir Čekoslovakijos kon
sulai ir kiti asmenys, kurie vie
nu ar kitu laiku bendrai dirbo 
su velione. " . .

Dabartinė Settlement virši
ninkė yra Mrs. M. Syila.

Sunkiai Sužeidė Cice- 
rietį Westsidės Au
tomobilio Nelaimėj
Joną Barauską paguldė Mt.

Sinai ligoninėje

WEST SIDE. — Prie 15-tos 
ir Washtenaw gatvių įvyko 
skaudi automobilių nelaimė, ku
rioj buvo sunkiai sužeistas Jo
nas Barauskas.

Jis yra cicerietis, gyvenantis 
adresu 1301 S./ 50th Court. Jis 
yra 48 metų amžiaus.

Barauskas buvo smarkiai su
trenktas, ir, spėjama, kad jam 
buvo įlaužti keli šonkauliai. Jis 
guli Mouht Sinai ligoninėje.

Nelaimės 'kaltininkas buvo 
vienas H. McDonald, 4534 Wil- 
cox Street, kuris valdė City of 
Chicago Vehicle Bureau sunk
vežimį. Jisai trenkė į troką, ku
riuo važiavo , sužeistasis lietu
vis. McDonald nenukentėjo.

Apsivedė Edmundas 
W. Čepulis ir Aldona 

Waliuliutė 
’ ' r'-' ' '' '

* -■ '■ - ------- j-----------

Vestuvių ceremonijos ir vaišės 
įvyko Thanksgiving dieną.

NORTH SIDE. — Thanksgiv
ing Dienos vakare Armitage 
svetainėje, 3800 W. Armitage 
avenue, įvyko vpstuvių puota.

""Jaunieji buvo du žymus jau
nuoliai, Edmundas W. Čepulis 
ir Aldona Waliulis.

Puotoje susirinko apie 200 
žmonių, tiek *daug, kad svetai
nė pasirodė truputį permaža. 
Lydėdami jaunuosius bendro, 
šeimyninio gyvenimo kelionėn, 
svečiai linkėjo jiems laimės ir 
pasisekimo. Jie kalbėjo, kad 
jaunieji be abejonės sukurs pa
vyzdingus namus ir šeimą.

Puotoje dainavo Onytė Ske- 
veriutė, jaunųjų bendradarbė iš 
“Pirmyn” choro.

Pp. Čepuliai gyvens jaunojo 
tėvų namuose, Brighton Parke, 
3503 S. Californta avenue. Jau
nojo tėvai yra pp. Edwardas ir 
S. Čepuliai. Tėvas yra Lietuvių 
Tautiškų Kapinių direkcijos pir
mininkas?

Jaunosios tėvai pp. Waliuliai 
yra plačiai žinomi Northsidie- 
čiai. * .

Pirkite savo apielinkės
* krautuvėse

NAUJIENOS, Chicago, III.
... i,/ . —

Viso Gyvenimo Proga!
Pirk sau karą-tiesiog iš V. S. Auto Finauce Company, 

didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo bendroves, 
ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas musų parduodamas karas yra tikrai garan
tuotas atimtas automobilis, i • v

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie Begalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats, gražiausia ir .didžiaųsis vėliausių auitomobilių mo
delių^ pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinta- 
ką nerasi-niekur visose Suv. Valstijom. ’

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tukstąnčiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų ~ patenkinimo 
garantija.

1936 Buicks
1936 Packards — 1936 Pontiacs — 1936 Plymouths, 
— 1936 Terraplanes 1936 llodges — 1936 La- 
Fayettęs —- už pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip 
už pusę. . ’

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodgės, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, HupmObiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visiį išdirbysčių ir kokie tik

— virš 200 karų išviso už taip

1936 Chevrolets — 1936 Fords

yra daromi modeliai
pigiai kaip $95.00.

Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausia 
50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
' , • . r - • , ■ ■'

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmųkesnį ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais iŠsimokėjimais per 2 
mėliu.

Visi karai su musų besąlyginia ,90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų- kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bąrgeųufi'.

Kovojo už teisėjus, 
dabar kovoja 

prieš juos
Advokatas Jame^ W.1(f;Breen 

iškėlė bylą teismuose, kad 
pi įversti valdžią atmokėti Chi
cagos teisėjams nukapotų al
gų sumą $234,047. Breen lai
mėjo bylą. Tačiau jis dabar 
reikalauja iš teisėjų užmokėti 
jam bent po 10 nuošimčių tos 
sumos, kurią jie atgavo. Sako
ma, kad penki teisėjai atsily
ginę su? Breenu, o kiti penori 
atsilyginti, ba, girdi, jie ne- 
samdę advokatą Breeną bylai 
vesti. Tai dabar Breen iškėlė 
bylą šiems nenorintiems užmo
kėti teisėjams, kad priversti ir 
juos užsimokėti.

Lapkričio 28 d. 1936
—- rengia —

ŠV. MARIJOS PARAPIJOS NARIAI 
ŠĮVAKAR,

TAUTINĖS PARAPIJOS SVET., 
35 gatvės jr Union Avenue 

Baliaus pradžia 7 vai, yakaro.
Kviečia — Klebonas ir Valdyba.

r.V’ -O

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDUODU konstąntinką dide
lio saizo, 3 metų ' senumo, parduo
siu pigiai. A. Šimkus, 4536 So. Ho
nore St., iš užpakalio. -

• •

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinis namas kieto medžio trimin- 
gai. Konkreto foundation beismen- 
tas, karšto vandens - boileris; lotas 
120x132, arti Archer Aye. gatvėka- 
rių, geriausia vieta, kurie myli pau
kščius laikyti. Kama tiktai $2,250. 
Kas iŠsimokėjimais pirks greitai.

Taipgi du-ftetis po 5 kambarius iš 
naujausių namų Marųuette Parke 
ant Artesitm“ Avė. Kaina $7,500.

KAZYS URNIKAS;
4708 So.' Western Avė.

/
For Reni

RENDON flatas ■ ir ofisas, tinka
mas dėl bile kokio profesionalo 
apšildomas. Viskas įtaisyta moder
niškai. 5104 Archer Avė.

6 KAMBARIŲ fletas rendon. An
tros lubos — Pečiais šildomas — 
pigiai. 3139 West 38th St.

Į --------------- —.. ......i..-..  ...

Business Service
Biznio Fštarnavimas

šeštadienis, lapkr. 28, 1936

Real Estate For bale
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU trijų flatų mūrinį 
namą su restaurarito bizniu, 2 fin
tai po Š kambarius, restauranto biz
nis turi 3 kambarius užpakaly ir du 
lotai. Restauranto fikčeriai geri,.yra 
69 sėdynės. Biznis išdirbtas ,per 20 
metų. .Geriausia vieta dėl bizniavų 
žmonių. - $7,500 už viską.

506 W. Pershing Road.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, bižnia- 

vas namas su tavernąs fikturiais, 
parduosiu’ ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
■kėje.’i Atsišaukite 6630 So. Talrnan 
Ąve. Prospect 8938.

RESYVERIS pardavinėja namų 
ir apartmentų bargenus. Išmokėji
mai. 1604 kambarys, 228 N. La Šal
ie Street.

Furnished Rooms—Wianted
•'i- ' ’•*

Ieško Kambario
VYRUI naktį dirbančiam reikalin

gas ramioje vietoje apšildomas kam
barys,—frontruimy, atike arba pa
našioje vietoje. Tuojau praneškite 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 541.

Furnished Rooms

*

PATAISYK STOGĄ IR 

 

RYNĄ^pABAR 
Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 nietai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wal'lace Street 

Tel. Boidevard 0250

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par^ 
Šiduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kitų bargenų.

Z S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė., 

, Hamloęk 0800
« - . 1 / ■.

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Financial
Finansai-Paskolos

blėties 
pagei-

CO.

Furmture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Mezgimo Dirbtuves
—•Knitting Mills___

IŠPARDUODAME BARU FIK0E- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius de) 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S E) SOSTHETM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj) 

r“ cOal
_______ Anglys__________

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

RENDON KAMBARYS apšildo
mas prie mažos šeimynos vaikinam 
arba ženptiems. Su # valgiu ar be. 
Bridgeporte, 3324 So. Emerald Avė. 
Pirmos lubos.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Nuo $1,000 iki $25,000. Beveik 
visose apięlinkėsę. kenktas % il
gam terminui. Mažas komisas.

Jei jūsų morgičiai baigiasi dar už 
kelių, mėnesių, dabar geras laikas 
apsirūpinti su. pinigais. Taipgi pas
kolos dėl būdavo jimo namų. Turite 
turėti savo lotą. Galite pasiskirti 
savo kontraktorių. Kuriems reika
linga mažą paskolą nuo $50.00 iki 
$300.00 mes paskolinsim tik ant jū
sų parašo. .

NAMON FINANCE CORP. 
6755 So. Mestetn Avė.

Grovediill 1038 •
' Julius Namėii; Prezidentas

RENDON 5 KAMBARIŲ FLA- ?
TAS. Karštu vandeniu šildomas. 
Elektirikinis 
ųuette Parke, 
Avenue.

refrjgeratorius". Mar- 
70Ž8 So. Maplewood

. •............. ........

CIVIC OPERA
HOŲSE

Madison and Wacker Dr. 
SEKMADIENĮ PO PIETŲ 

LAPKR. 2!), 3 VALANDĄ

Anna

■•‘.v-, ‘ ‘ •

New Yorko Metropolitan
Operos ’ Kontraltas

.. ' :

Tikietai po 55c, 83c, $1.10 .
ir ;$1M-

JAU PARSIDUODA ' '

CIVIC OPERA BOX OFFICE
Tel. FRANKLIN 9810 <

H

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Telefonas Victory 3486

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA namų darbui be viri
mo, šeštadienį ir sekmadienį liuosa 
—savo kambarys, $5.00; Lieberman, 
7914 Bennett Avė., Saginaw 5789.

MERGINA bendram namų darbui, 
j fcižiurfcti vaikus, nėra skalbimo, 
savas kambarys; Edgevvater 1908.

MERGINA bendram namų darbui, 
virti, patyrusi, savas kambarys, va- 
na,. 5217 Greenvvood, 3-čias apart- 
mentas. Hyde Park 7971.

....... .ii-....................*.......................................................... .............

GARANTUOTAS kokybės anglys, 
aukštos rūšies Mine Run $4.99 už 
toną, Lump, Egg ar Nut $5.75 už 
toną, General PocahcJntas, Fine, 
15% stambumo $6,50 už toną. 4 to
nų . lodais, kiek extra primokėti už 
mažiau. Super Coal Co. 59 E. Ma
dison. Tel. Dearborn 0265.

Personai ,
Asmenų Ieško

MERGINA bendram namų darbui, 
skalbimas, truput) virti, nakvoti ar 
ne, $6.00; Briargate 3719.

MERGINA ar moteris, 20-45 ben
dram namų darbui, patyrusios, šva
rios, 3 suaugę, lietuvės, savas kam
barys, $5.00, sekmadieniais liuosa. 
Seeley 0147.

MERGINA PATYRUSI prie pro
so valymo įmonėj. Kreiptis 5681 W. 
Madison SL

RENDON apšildomas kambarys— 
su ar ba-^ralgio. šiltas vanduo. Prie 
mažos šeimynos. 7104 So. Emerald.

RENDON kambarys pavieniam in
teligentiškam vyrui. Garu apšildo
mas. Moderniškai įrengtas. Privatus. 
Su arba be valgio. Patogi transpor
tacija.

1900 So. Union Avė.

RENDON didelis šviesus kamba
rys su visais parankumais. Karštu 
vandeniu apšildomas, vedusiai porai 
ar pavieniui; 7115 So. Honore St.

KAMBARYS dėl vaikino, apšildo
mas, gera transportacija, be valgio, 
šviesus. 3243 Emerald Avė.

RENDON 2 atskiri kambariai pas 
inteligentišką nevedusią moterį, 
Wicker Park apielinkeje, nebrangiai. 
Galima ir su valgiu. Tel. Humboldt 
3789. • ' "

NAŠLE MOTERIS PAIEŠKO ap- 
sivedimui vaikino arba našlio ne- 
senesnio kaip 45 metų amžiaus. Aš 
esu 29 metų, gerai atrodau ir pasi
turinti, negailėsitės pamatę . Jei 
tamsta turite gerą darba ar biznį, 
pinigų nereikalinga turėti. Su laiš
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslą. 
Meldžiu kreiptis į Naujienas, Nera
šinėkite ant juoko. Box 541.

PAIEŠKAU BROLIO Viktoro 
Ališausko, kuris angliškai vadinasi 
Wiktor Alis iš Lietuvos paeina iš 
Raseinių apskričio, Girkalnio para
pijos. Pašarpelkių viensėdžio. Gyve
no virš keturias dešimts metų A- 
mėrikoje. Jis pats ar kas žino kur 
randasi malonės pranešti, už ką 
busiu dėkingas; antrašas George 
Ališauskas, 26 Driggs St., Water- 
ville. Conn.

KALĖDINĖ 
EKSKURSIJA

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo—vakarais eit namon, nė
ra vaikų—2 suaugę. Canal 5130.

REIKALINGA , jauna mergina dir
bti i restaurantą. 3828 So. Halsted 
Street.

REIKALINGA mergina ar mote
ris be vaikų dirbti ruiminghouse 
prie taisymo lovų. Gyvenimas vie
toje. 6328 Eggleston Avė. Mrs. King

REIKALINGA moterų patyrusių 
prie sortavimo popierių. .Continental 
Paper Grading Co., 1623 So. Lum- 
ber St.  -

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS žmogus ant far
mos, valgis ir mokestis. Tel. Dor- 
chester 8385. 

R AUbONG YSLE,
FISTULA IR KVU

Išgydoma be operacijos. Tik pagalvok 
kokia nauda: nereikia ligoninės, laiko gai
šti, nė baimės, nė skausmo ir netikrumo. 
Prašykit knygos Kectal Allments and Rup- 
ture dykai ir sužinokite ir patirkite kaip 
tas pavojus ‘ ir Jkyrl negalė pagydoma. Tūk
stančiai mano budu pagydyti, galiu tai lai
škais Įrodyti. Išsikirpk ši skelbimą ir ateik 
ekzaininacijal ir vienam gydymui dykai. 
Tada ŽINOSI, kad mano gydymas yra švel
nus ir tikras. Aš šituose negaiiavlmuose 
speeiallzavaus per 20 meti) ir mano meto
das {rodė geras pasėkas.

KLAIPĖDĄ

Business Gbances
Pardavimui Bizniai

ČIG1AI PARDUOSIU ’ taverną, 
kuris‘randasi ant kampo, tarp dvie
jų kąrlainių, arba priimsiu pusi
ninką su nedidele pinigų suma. Prie
žastis: vienai moteriai persunku su
kontroliuoti. •' (Persitikrinkite šiuo 
bargenu. 2042 So. Halsted St.

M. L.

DR. DON CABOT McG0WAN
L. 25 E. JACKSON, CHICAGO

Nuo 0:30 iki 8 vai. yak. Sekmadieni 10 
iki 12 dieną.

r
Kaip .žuvis be van
dens, ’ taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS 

LINIJA
(Per Gothenburga. Švedija)
Patogi ir greita kelionė

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y,

Gripsholm ............. . Gruodžio 8
Brošiuręlė apie kelionę ir Kalėdi

nę ekskursiją į Lietuvą, gauna
ma nemokamai, visuose musų auto
rizuotose agentūrose ir švedų Ame
rikos Linijos skyriuose.

SWEDISH AMERICAN LINE 
> 181 North Michigan Avenue, 

Chicago, III.

PARSIDUODA du Tavern su na
mais arba mainysiu ant farmos ne- 
pertoli nuo Chicagos. 535 W. 37th 
Street.

PARSIDUODA Taverna. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. 2448 W. 
47th Street.

PARDAVIMUI taverna geroj vie
toj, gražioj apielinkėj. Priežastį pa
tirsite vietoje. 372 East 71st St.

PARSIDUODA Taverna Pilnai į- 
rengta . Renda pigi; 936 East 75th 
Street. ’ •

BRIGĮITON PARKE
BERGENAS, Tavern su nuosavy

be. šokiams svetainė ir dining 
room. Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell SL

— ■■I..—.. ........................ ... .| .................... IJI .1 :.... . ......................................................... ....................................

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome nnt Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

- -.................. ' .. • - - -

PARSIDUODA Bučernė ir Groser- 
nė. Biznis išdirbtas. Priežastj patir
site vietoje. 3347 West 51st St.

' PARSIDUODA batų taisymo fia- 
pa $40.00 verta $75.00. Pilnai įreng
ta. 1789 Šo. Union Avė.

PARDAVIMUI tavernas, geroje 
vietoje, renda pigi, biznis išdirbtas. 
Priežastį patirsite vietoje. 5601 So. 
Carpenter St.

iš

“SYRENA” RESTAURANTAS
Prašo, kad jus užsisakytumėte vietą dėl pasitikimo Naujų Metų 

anksto. Galite rengti ir party
Po $2.50 ypatai.

metais vieta labai puikiai ištaisyta.
rezervacijų šaukite Lafayette 2120

/m*

Šiais
Del

1825 W. 47 St., Chicago
Mes specializuojamės dėl bankietų, party ir vestuvių su 

' Amerikonišku ir Europišku stilium.

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parėms,Vestuvėms, šokiams, parėms, , Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Da- 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt' Street.
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir'Blue Island Avė.

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas. 

2435 So. Leavitt Street 
Telefonas CANAL 9585
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Lietuvos Neitralumas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

pastangų

Vienatinė Tokia
vokiečiai tą karų

nūs

The Daina

sau

Kaina $2.00

Sukilėliai naikina gražiuosius Madrido pastatuskad

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

vis butų 
reikalai, 

metų žy-

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitų knygų.

nas. Viskas kinta, gali susi
daryti kita tarptautinė situa
cija, kad ' reiktų net paskubo
mis, staiga persiorientuoti, bet 
bent šiuo momentu netenka 
manyti, kad butų kita reika
linga'orientacija.

Para Bellum.

Didelis gaisras Atlantoje. Tas gaisras sunaikino penkių aukštų trobesį ir padarė už pusę milijo
no dolerių nuostolių. Gaisre žuvo Betty Martin' ir. jos sužieduotinis, čia parodoma, kaip Betty 
Martin kūnas buvo iš degančio namo nuleistas žemėn.

“Karalgiry” buvo didelių kovų 
per kurias buvo sunkiai su* 
žeista keletas žmonių.

savo 
dau- 
savo

Praūžė Didysis pasaulio ka
ras. Kaip ir visu, taip ir pel
kėtuose “Karalgirio” krūmuose 
paliko savo pėdsakus. Daug 
naujų “Karalgirio” savininkų ' 
žuvb, daug apsigyveno Rusijos 
gilumoj, daug jų dingo be ži
nios, daug išbėgo į Lenkijų. 
Labai daug “Karalgirio” skly
pų liko be savininkų. • Pajutę 
plačių apylinkių bežemiai ir 
mažažemiai, kad “Karalgiry- 
yra labai daug laisvų sklypų; 
už kuriuos niekas nemoka jcj- 
kių mokeščių, pradėjo į “Kąį* 
ralgirį” “emigruoti”. Iš Čekiš
kės, Vilkijos, Babtų, Seredžiaus 
Veliuonos ir iš tolimesnių vietų 
valstiečiai eina į “Karalgirį”į 
renkasi gražesnius laisvus 
sklypus ir juose įsikuria. Tur* 
tingesni statosi medinius tro
besius, kiti molinius, o dar ki
ti statosi net -lokius, kurie į 
trobesius nepanašus—kasasi 
krautose “zemlenkas” ir jose 
apsigyvena. Ir kiekvienas sten
giasi vietoje gyventi, kad išį 
gyvenęs tam tikrą laiką, gau
tų į sklypą įsisenėjimo teises: 
Be to, atsiranda ir tokių, kurie 
“Karalgirio” sklypus iš tikrų
jų savininkų perka, nes jie la
mai pigus. 10 ha žemės sklypą 
nuperka už 150-200 litų. Kaip 
prieš kelias dešimtis metų val

stiečiai sėjo “Karalgirio” krū
muose kraują, lygiai taip pat 
dabar sėja prakaitą. Ten, kur 
seniau buvo neišbrendamos 
pelkės, išsišakoję krūmai, da- 
bar iškasti pačių valstiečių ran
komis grioviai, išrauti krūmai, 
kurių vietoje auga neblogas 
derlius. Nors “Karalgirio” val
stiečiai kurdami naują savo 
gyvenimą, labai daug sėja savo 
prakaito,-bet galima tikėtis, 
kad ateityje krauju ir prakaitu 
nutręštoje žemėje augs geri 
kviečiai, nes noras ir pasiryži
mas viską nugali. O “Karalgi
ry” tų dviejų dalykų, matyt, 
netrūksta. SjU

bendra nuo- 
elgėsi kaip

Bet pamatę 
bajorai, pra-

nei pakorus, nei 
Vokietija Anglijai 
prieš SSSR. O 

turi dabar sudariusi

nes 
save 
tybe.

Lietuva 
nes ji

žodžiu, jautėsi , kad visi ši( 
krūmų plptai yra visų apylin 
kėje gyvenančių 
savybė, todėl ii 
jiems tinkama, 
tai smulkesnieji

nors 
visos 
gios,

Tik grynai išeinant iš 
valstybės interesų dvi, ar 
giau valstybių pradeda 
užsienių reikalus derinti, ki
taip tarus, įeiti į tokius san
tykius, kad vienai ar kitai iš
tikus karo pavoju! Šoktu pa- 
gelbon.

čia tai ir pradžia tos deli- 
katnios užsienių politikos. 
Mat, pirm negu sudalyti kokias 

karinio pobūdžio sutartis, 
darosi labai atsar- 
perdaug nesusiriŠus

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

ir jos 
pakrypimas, orientavimas,^ į 
Prancūziją ir į Prancūzijos 
bendradarbius išrodo bent 
šiuo metu yra geriausias ir 
tvirčiausias pasirinktas kelias. 
Bet iš čia neseka tvirtinti, kad 
tas kelias privalo būti amži-

ir Lietuvos ka- 
nors ir atsidūrusi 

svetimoje teritorijoje, nelai
mei ištikus ne’galėtų savo kra
što nepriklausomybę apgintu 
Skaudžiai klysta tie, kurie riet 
pašiepamai atsiliepia matant, 
kad Lietuva ginkluojasi. To
kie asmens gal visai nesąmo
ningai svetimiems tarnauja. 
Galima tik ginčytis su kurių 
valstybių grupe Lietuva pri
valo savo užsienių politiką de
rinti, kokius jai partnerius 
tenka, arba'.teks lemiamoje va
landoje pasirinkti. Galima 
dar ginčytis ir budete budėti, 
kad ta savo kariuomenė butų 
tinkamai tvarkoma, kad jos 
vadai butų politiniai ir kariš
kai pilnai subrendę, kad ne
virstų tik žaidimu į kariuo- 
menę.

Kad Lietuvai kariuomenė 
reikalįfea, čia dviejų nuomo
nių negali būti. Juk Lietuva 
ne dėlto privalo ginkluotis, 
kad ’ iš svetimų ką nors tyko
tų, bet kad apgintų tai; ką 
bent dabar turi. -

Galima ginčytis dėl esamos 
jos vidaus santvarkos, bet ne
gali būti jokios kalbos šiub 
mometu, kad Lietuva mestų 
ginklavusia.

Taigi, Lietuva prie dabarti- 
politinės situacijos negali 
paskelbti neitralia Vąls- 

Ji turi ieškoti sau tal- 
Jos iki šiol talki-

ir savo krašte interesams tuo 
pačiu nępakenkus.

Juk svarbu su kuo susidė
si. Kitas reikalas daryti įvai
rias trumplaikines sutartis. 
Nuo jų galima greičiau atsi
mesti ir kitus interesantus pa
sirinkti. Suprantama, kada 
beveik visose tose sutartyse 
gludi daug ekonomikos. Daž
niausia į geresnius santykius 
sueint tos valstybės, kurios 
ūkiškai gali bedradarbiauti 
arba, geriausiu atveju, viena 
kitai nekenkti. .

«»ė, Kurioj Kraują 
Su Prakaitu Sėjo

Dešinėje Nevėžio upės pusė
je, tarpe ^Čekiškės, Babtų, Vil
kijos ir Josvainių valščių yra 
didelis, apie 20,000 Jia. krū
mais apžėlęs žemės plotas, “Ka- 
ralgiriu” vadinamas, šitas di- 
didžiujis krūmų plotas, j ari nuo dėjo lietuviams drausti krūmais 
gilios senovės, neturėjo savi- naudotis, aiškindami, kad visas 
ninku. Mat, senovėje, kada dar tas krūmų plotas priklauso ne 
lietuviai vilko sunkų baudžia- valstiečiams, o bajorams ir 
vos jungą ir kada visa Lietuvos kad jis vadinasi ne “Karalgi- 
žemė buvo veik vienų ponų riu”, o “Poviatuvka”. Valstie- 

. rankose, ponai šių pelkė- čiai tokio bajorų pareiškimo 
tų krūmų nesisavino, nes ma- nepaisė ir krūmais naudojosi 
te, kad iš jų jiems naudos bus toliau. Bajorai, matydami, kad 
maža. Todėl ir baudžiavą pa- geruoju* valstiečiai nenusileis, 
naikinus, šie krūmai liko be ėmėsi smurto. Dėl to kildavo 
savini.nkų. Baudžiavą panaiki- didelių “karų”. Atsitikdavo 

valstiečiai, pasijutę turį taip, kad suvažiuodavo po ke- 
šiek tiek jaugiau laisvės, pra- lėtą šimtų valstiečių vežimu ir 
dėjo šiais krūmais naudotis vi- pradėdavo krumus kirsti, bet 
si bendrai. Ganė juose .savo gy- bajorai, būdami silpnesni skai- 
vulius, kirto ir vežė į namus čiumi, be to, daugiau išsisklaidę 
sau ir pardavinėjo kitiems nuo gyveno, todėl gyvenantieji ar- 
krumų toliau gyvenantiems, čiau krūmų susirinkdavo į bu-

Ryštesnio pavyzdžio, kaip 
šis, -buvęs didysis karas, čia 
nereikia. Juk visi žinomev kad 
praeitas kąrąs beveik vokie
čių žemėje taip kaip nebuvo, 
jis ėjo svetimoje teritorijoje, 
o vienok 
prakišo.

Tai dėlko 
riuomenė,

karui išlikus Lietuva greit gali inkai pavidale SSSR 
būti užimta, kaip praeito kė- 
ro metu užimta ginkluota Bei- 

buvo užimta

Yra žmonių, kurie labai 
lengva ranka išsprenžia Lietu
vos tarptautinę būklę. Esą 
tik reikia, kad Lietuva pas
kelbtų save neitrale valstybe 
ir tuomet staiga daug jai pa
vojų atkristų.

Kiti, šiame atsitikime, dar 
toliau nueina. Jų supratimu, 
jei Lietuva pasiskelbtų neit
rale valstybe, tai net kariuo
menės galėtų išsižadėti. Esą, 
kiek valstybės išlaidų biudže
te tuomet lėšų butų sutaupy
ta. Girdi, tas lėšas tuomet bu
tų galima skirti daug produk- 
tingesniems reikalams nei ka
riuomenės išlaikymas. Su
prantama, kad tai 
neginčytinai geri 
Lietuva per keletas 
dčte žydėtų!

Betgi pirmiausiai, 
t u va liktų visai neitrali, reikia 
kas jos ta neitralumą laiduo
tų, garantuotų. Tykojančių 
pulti Lietuvą visuomet buvo 
ir bus. ' Jei butų kitaip, jei 
valstybės duotus savo pažadus 
švetnai vykdytų, tai visai ka
rų nebūtų.

Neitralumą bet kurios val
stybės dykai niekas nesaugo. 
Belgija prieš karą Prancūzijos 
ir ne dėl jų gražių akių bu
vo saugojamas jos neitralums.

Pirmiausia Belgija turėjo 
išlaikyti Prancūzų nurodytą 
kariuomenės skaičių. Turėjo 
ir privalėjo ginkluotis taip, 
kaip prancūzai patarė. Reiš
kia, ji kariuomenę privalėjo 
išlaikyti. X

štai šių diėhų neifralioji 
Šveicarija savo geopolitine pa? 
dėtimi stovi tiek patogioje vie
toje, kad jos neitralumas, to- 
dos, visų valstybių turėtų būti 
visiškai neliečiamas, o vienok 
ir ji ginkluota ir dabar visai 
nejuokais savo kariuomenę* vi
sai rimtai pertvarko.

Vadinasi, jei ir Lietuva dė
tų pastangų likti visai neitra
li, tai turėtų, pirmoje eilėje, 
susirasti stiprų kaimyną, ku
riuo galėtų pilnai visais atve
jais pasitikėti ir tasai kaimy
nas jau pirmoje eilėje papra
šytų Lietuvą, taip pat išlai
kyti kariuomenę. Juk tai vi
sai butų nesupratnamas daik
tas, kad kas nors iš svetimų 
laikytų Lietuvą beginklę ir tuo 
pačiu metu savo kariuomenę 
jos neitralitetą gintų. Tai vi
sai neįmanomas daiktas! At
seit, ir šiuo atsitikimu Lietu
va turėtų savo kariuomenę 
laikyti. Supratnama, ir tuo
met garantas, davęs žodį Lie
tuvos neitralitetą saugoti, pa
reikalautų proporcionaliai 
imant tiek būti apsiginklavus, 
kiek jisai šitam reikalui lėšų 
ir žmonių skiria. Vadinasi, ir 
šiuo atsitikimu ginklavimasis 
butų neišvengiamas.

Deje, dabar nėra tokių val
stybių, kurios išeinant iš savo 
kaimyno interesų saugotų jo 
nepriklausomą gyvenimą. Ant
raip, daugeliu atsitikimų jis 
tyko, kad iš to kaimyno ką 
nors sau atplėšus, arba pasta
čius jis į tokią padėtį, kad 
butų priverstas visame su kai
mynu skaitytis ir sienas

rį, pasiimdavo visus savo sam
dinius, juos gerai pavaišindavo 
degtine ir visi kartu, ginkluoti 
kirviais ir kitokiais. įrankiais 
valstiečius puldavo. Bet val
stiečiai neužsileisdavo ir iš to 
kildavo “karas”, per kurį kar
tais žūdavo žmonių iš abiejų 
pusių, žuvusius palaidodavo ten 
pat esančiuose! kalneliuose, “Ci- 
bikalny” ir kituose.

Per “Karalgirį” teka sraunus 
“Stribuko” upelis,i kurio pa
krantėse storesnį, kaip kitur 
krūmai. Vieną kartą į “Stri
buko” pakrantes suvažiavo apie 
1000 valstiečių vežimų ir pra
dėjo krumus kirsti. Tuo tarpu 
susirinko didelis būrys bajorų 
ir pastojo kirtimui kelią. Val
stiečiai nenusileido, ir kilo toks 
“karas”, per kurį žuvo apie 35 
žmonės. Paskui žmonės - pasa
kojo, kad “Stribuko” vanduo 
nuo žmonių kraujo buvo toks 
raudonas, kaip ir pats žmogaus 
kraujas. Bajorai, matydami, 
kad be valdžios pagalbos val
stiečiams nieko nepadarys, 
kreipėsi į rusų valdžią, prašy
dami, kad visą “Poviatuvką” 
paskirstytu jiems įsiisenejimo 
teisėmis. Su tokiu pat prašy
mu'kreipėsi ir valstiečiai, bet 
“Karalgiris,, buvo atiduotas lai
kinai naudotis bajorams. Val
stiečiai nekreipė į rusų valdžios 
įsakymą, jokio dymesio ir krū
mais naudojosi ir toliau. Keletą 
metų prieš Didįjį karą bajorai 
pakartotinai prašė rusų val
džios “Karalgirį” paskirti jiem, 
kas ir būva padaryta. Visas 
“Karalgiris” buvo sukapotas 
sklypais ir išdalintas 'visiems 
bajorams proporcingai jų turi
mos žemės už “Karalgirio” ri
bų. Kas jos turėjo daugiau, tas 
ir “Karalgirio” gavo daugiau, 
d kas* mažiau, tas ir gavd tnh- 
žiau.. Bet valstiečiai ir po Šito
kios “Karalgirio” reformos ne- 
nurimo ir . “Karalgiriu” nau
dojosi iki pat Didžiojo karo, 
per karą ir po didžiojo karo. 
Dauguma šiais krūmais nau
dojasi ir dabar, nors “Karalgi 
rio” ribose ir negyvena. Dar ir 
dabar, prieš 3 metus laiko,

štai dėlko iki šiol, neužiu 
rint visokių 
SSSR, ir Anglija vis nesuran
da daugeliu atvejų nuošird
žios bendros kalbos, dėlko jos 
negali draugiškai bendradar
biauti. Labai paprastai: ūki
škame gyvenime jodvi kaip 
kur turi griežtai priešingų in
teresų. Anglija gali būti kon
kuruojama žibalo, anglies rin
koje. SSSR. Kaukazo naftos 
šaltiniai, Denbaso ir kitų sri
čių anglies kasyklos jautriai 
užgauna Anglijos gyvybinius 
interesus. Afrikoje, Azijoje, 
SSSR ir Anglijoje ūkiškieji in
teresai ne bendradarbiavimo 
plotme gali eiti, o tik kon
kurencijos keliu. Atimk iš 
Anglijos kolonijas, arba jose 
ūkiškai įsigalėk Britų imperi
jos šaknys bus labai giliai ir 
jausmingai paraustos.

Vokiečiams, kad išlaikius 
savo pramonę tinkančioje auk
štumoje ir dar labiau ją iš
vysčius, būtinai reikalinga ža
liava, kurios ji pas save ne
turi. Tos žaliavos ieškoti ki
tur, tai č yra Azijoje, ar Afri-, 
koje visai kol kas netenka sva
joti, nes čia stipriai koją įkė
lusi laiko Anglija ir Prancū
zija. Vokiečiams reikiamos 
žaliavos galima daug užtikti 
SSSR valdomose žemėse ir ne tik 
čia tos žaliavos jiems pakan- 
mai butų, bet dar ir duonos 
savo pramonės darbininkams 
surastų. Tuomet maisto pro
duktų nereiktų vežtis iš kitur.

Bet Vokietijai visai gerai 
pramonę pastačius ant tvirtų 
kojų ji neišvengiamai susidur
tų su stipriu konkurentu Ang
lija. štai dėlko Anglija laiko 
Vokietiją ■ 
papjovus, 
reikalinga 
SSSR 
šiokią tokią sutarti su geru 
Anglijos ‘kaimynu Prancūzija. 
Šios valstybės tarp savęs eks- 
plotuojamas kolonijas taip 
yra pasidalinę, kad veik vie
na su kita konkurencijos rei
kalais nesusiduria.

Čia dar ir yra tasąi užbur
tas ratas. Ir šiame .rate ma
žų krumpleliu dega savo ge
ografiniai politinės padėties 
stovi tarp tų didelių valstybių 
maža Lietuva. Jei tenka sa
vo interesus derinti ar su vie- 
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nų valstybių grupe, arba su 
kitų. Kitaip tarus 
turi būti labai apdairi 
stovi sale plataus vieškelio.

Tai nė Skandinavijos vals
tybės, kurios' stovi nuošalyje 
to plataus vieškelio. Jos bū
damos labai _ atsargios visa 
daro, kad tik neatsistotų ki
tiems skersai kelio. Kad ir 
daug simpatijų Skandinavijos 
valstybės rodo Baltijos valsty
bėms, bet tos simpatijos nei
na tiek toli, kad duotu čia ko
kius nors politinius pažadus.

Kaip kas net yra prasitaręs, 
kad Lietuva tokia maža vals
tybė, kad vis viena didelių val
stybių karo metu gali būti už
imta, tai, esą, ar yra reikalo 
turėti net dabar savo bent 
kiek .rimtesnę kariuomenę, tai 
tik neišmintingas pinigų jos 
išlaikymui švaistymas. Taip, kininkų

gija 
bet Belgijos kariuomenė, kad 
ir svetimoje teritorijoje, bū
tent, Prancūzų, žemėje .liko 
gyva. Ir tą kariuomenę gyva 
išlikusi Belgijos nepriklauso
mybę išlaikė.

Toksaiamžius, o jis dar, 
klr būt, dar ilgai bus tokiu, 
kad tik fizinė jėga galima sri- 
vo teisės ir interesus apginti..

Tad ir Lietuvos kariuome
nė nors savo žemės netekusi 
karo metu gali grumtis, švel
nioje žemėje su savo priešais. 
Juk ne visuomet laimi karą tie, 
kurie karo metu svetimus kraš
tus užima.

NAUJIENOS
Chicago, III., šeštadienis, Lapkričio-November 28 d., 1936



7Ą;

NAUJIENOS, Chicago, šeštadienis, lapkr. 28, 1936

gydytojas ir liepia 6

Irs. Cravvford and foundling

Kiu rauau n , Kai ir vi; 
kaipo Didžiojo■ klausinėj 

dalyvio. Nors kas nutž

noruoja musų nuveiktai fį riu, Wį(u Sao Paulo vietos ordiną-
riatui, pasinaudojant isteriške

kad atvykau 
jis paklausė kur

pasišveltnnu dirbamus daf*
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IŠ LIETUVIŠKU LITŲ VERDAMA KOŠE
BRAZILIJOJE

po ranka ben’kfkhris kriitrirfnlal lauliriėj, tra- 
tėVrialėj ir meho š’rityjė, kas 
rife Iriu tris IšfeiVfiį korišril id aci- 
jbs, bfet širirirtiškoš d'ežbfeįfarii- 
Zacijdš siekia — tik tas gali 
priteisint bereikalingą lėšų 
sluhtfirią iš LietuVos Iri škėn- 
Vfrillngas jų prinalri'riš. Tatai 
/natri Viši sąžiningi ž'mOriės. 
Kalbėdamas apie litinės košės 
prisvilimą ir apie Višaš pado
rumo rjbas perėjusių jos val
gytojų kovą, savo apžvalgoje 
“Lietuviu ’AfdAs Brazilijoje” 
(22-ViiT-36) rašo:

“Visą tai matydamas p. Šal
čius labai teiširigai yra vteria- 
irie pašikrifeėjlrile prirėiškęs: 
Kur. tik mrin teko būti ir Šrisi- 
^ažinti su Pietiį A’mer^kos lie
tuvių kolonijomis, visur pris- 
’■ ;;;1 _ ;" — vi
sokių kolonijos riegerumij ir 
nesantaikos priežastimi yra, 
ffe, kurie gauna iš Lietuvos al
gas”.

Lietuviui yra skaudžiausia, 
kad tie algų gavėjai dažnai 
ne Lietuvos, bet svetimos val
stybė, pav. Vatikano, intere
sus • gina, o lietuvių tautą de
moralizuoja. O kad savo al
gas, ir pašalpų panamas patei
sinti, ripsistato dykaduoniau
jančiais ciinbalais, šnipaįs, ap
sigaubia išganytojų ir globėjų 
skraistėmis, operuoja nesamų 
organizacijų vardais, ir už vi
sas judošystes išeivijai ir met
ropolijos iždui — svajoja apie 
“Gediminus”... Ir metropolijos 
ponai nei negalvoja apie tos 
gangrenos gydymą, kuri kolo
niją žudo, bet imasi vis naujų 
eksperimentų... Ir vis ne iš to 
galo pradeda.

Brazilijos lietuvių konsulas 
Gaučys yra pagarsėjęs kunigų 
draugas ir bendradarbis. Bet 
štai "kunigas Sūgiritas ant jo 
užpyko dėl nepasidalinimo iš 
ifietuvds plaukiaričiais litais ir 
SaVo “Šviesoje” visą puslapį 
krinsulo griekų išpleškino. 
Vien numeryje 47-tame tiek 
krimipališkų dalykų iškelta, 
kad kiekviena valstybė, kuri 
ričrš kiek gefebia saVo prešty- 
Žą, seniai butų padariusi čhi- 
rrirginę operaciją. Minėtame 
kunigo laikraštyje skaitome:

“Konsulas Gaučys yra vie-i 
nas didžiausių kolonijos prie
šų ir griovėjų... Negali būt di
desnės nelaimės musų koloni
jai, kaip kad yra Gaučys, pa
siekęs aukščiausio provokato
riaus ir kiršintojo laipsnio. 
Jau iš įskrindinėjimų policijai 
žmones žinojo, kas per patik" 
štiš konsulas Gaučys. Jau iš 
Argentinos spaudos gerai ži
nojo ąpie jo šaunius šnipo dar
bus. Iki šiai dienai dar ne|ta 
sirlipino iškvost, kas yra tikfei 
kaltininkai p. Br. Steponaičio5 
mirties, — uždengdamas jho- 
du šydų Čiiivlrisko ir Majfeus 
darbus. Aį)šriieižė Nalivaiką,1 
suprovokavo ir išgriaužė kle
boną su mokytoju. Išgalvojo 
apie, kelbono nedroyingą elge
sį. Išgalvojo kridšlykčiausius 
dalykus apie Kairauską. Pas
kui prasidėjo tankus įdavihė- 
jimas policijai kai kuriu mu
sų kolonijos Veikėjų, kurių 
tarpe pateko. ir ponai Uckus 
su Dutkum, “L. A. Brazilijčs’’ 
leidėjai?. , . 4 ,

Tai tik dalis reVeliacijų iš 
litinės ( kriSės Virėjų darbuotės 
Brazilijoje. Bet ir tai jau šu- 
dąro liaudyje opiniją, prabu
do resjiektą visam. Del ge
resnės charakteristikos, su ai 
dar vienas paragrafas iš to įya- 
heą straipsnio:

“Žinodamas gerai, kad KAu- 
no Ordinririatas rieatšaulets 
musų kapeliono, dėl to kad 
kuhigas neina išvieh su kelio-‘ 
rifjos pšeudo - tautininkais 
rifėrišlais ♦ kapitonais - po’nu 
Majų ir kitais bedieviais škąh-' 
dalištais, tai ponas Gaučys 
griebėsi gerai Argentinoje iš
bandytos priemonės — skiišti 
klastingu ir tiesiog žulikisku

Turime .
Brazilijos lietuvių lAikrašČiris: 
tris savaitraščius ir du žurna
lus. Visus juos mes esarriė 
citavę, kada teikdavome kul
tūriniai tautinio Brazilijos lie
tuvių gyveninio apžvalgas, ar
ba kada minėjome. afekTruk 
įvykius toje kaimyninČ/e mu
sų brolių kolonijoje, šį kartą 
pademonstruosime lietuviškų 
pašalpinių lėšų veikmę Brazi
lijoje, kurią turėtų įsitemyti 
ne vien Pietų Amerikos lietu
viai.

Del pašaipinių lėšų doroji
mo susipyko kunigas B. Su-i 
gintas su konsulu P. Gpu<Su» 
Tiedu iš Lietuvos Valstybinių 
Iždo lėšų gyvenanti piliečiai 
taip susirapėiavo, kad spali- ,'eb^u vIeĄ dįlyk? 
doje iškėlė viešumon didelę! ' 1 " •'*
dalį vienas kito biaurių dar
bų. Piliečiai pamatė, kokių 
moralybės mokytojų ir valdi
ninkų butą. Žuvo visa pa-, 
garba ne tik “globėjams”, bet 
ir jų siuntėjams, kad neturi*, 
mu kur dėt elementų apdoya- 

.nojami Pietų Amerikos lietu
viai.

Savo “šviesojer 15-VIII-B6 
kun. Sugintas paskelbė, kad 
kaip jis, tai ir kun. J. Jani-, 
lionis yra atšaukti iš Pietų, 
Amerikos Kaunan. To paties 
mėnesio 8-tos dienos laidoje 
kun. S. rašė, kad jis džiaugia
si gavęs “atostogų”, bet gavęs, 
laišką nuo Janilionio susigrie-j 
be “nepasiduoti” ir per visą 
puslapį parašė: “Konsulas 
Gaučys išgraužė kun. Spgin-i 
tą”. Del paties išgrauŽiiriOi 
jis dabar nenusimena ir rašo, 
kad nevyks Kaunan, ries ‘*kU-= 
nigas nėra jokis Lietuvos vai-, 
dininkas ar pavaldinys”. Išei
na, kad kunigai yra Vatikano 

į valdininkai ir pavaldiniai, o 
* lietuvybės meilę jie reiškia 
.vien Lietuvos artojo iždo, ta
riant jų termiriti, graužirim...

Lietuvos valstybinėmiš lė
šomis leidžiamas konsulo or
ganas “Lietuvis” 15-VIII-36 
rašo, kad kunigas S. rėrika pa
rašus savo pasilikimui Ir įb-j 
duoda tokią citatą iš kunigo 
pareiškimo: “Aš į Lietuvą ne
važiuosiu, o jeigu jau taip ant 
keršto, tai aš verčiau bažny
čią pavesiu brazilams, ne 
naujam lietuviui kunigui’’. 
Faktinai, Romos katak bažny
čios, nežiūrint, kokios tautos 
žmonių lėšomis pastatomos, ne 
pastatytojams priklauso, bet 
per vyskupus užrašomos Romos 
trustui. Taigi, paves ar ne
paves, ji vistiek lietuviams ne
priklauso.

Rugpiučio 22 d. š. m. minė
tame kunigo laikraštyje pas
kelbta rezoliucija, kurią pasi
rašo 85 lietuvių katalikų orga
nizacijų įgaliotiniai, reikalau
dami atsaukt konsulą Povilą 
Gaučį. Rezoliucijoje ^rirbtlo- 
mi ne tik konsulo, bet ir žmo
gaus garbę žeminanti judošiš- 
ki darbai: donosai, falsifika
vimai, provokacijos. Vienbk 
intrigomis ir malveYricijomfs 
pagarsėjęs konsulas Gaučys 
ponavoja, kadangi “aukštas” 
jo giminės dvasiškis dažnai pie
tauja drauge dar su aukštes
niu ponu Kaune”... Prie arba
tėlių manoma, kad Pietų Ame
rikos lietuviai yra sEVadry- 
džiais ir bišomis taip rižsikrta- 
voję, kad jie visokį brudą pri
valo toleruoti..^ ,

žurnalas “Rytas’’ pereito 
mėnesio laidoje pastebi, kad 
konsulas darė bankietą spau
dos atstovams, bet nė vieno 
špaudos atstovo nepakvietė, o 
savo oficiozo redaktorium bra
ziliškoj spaudoj paskelbė ne 
redaktorių, bet konsulatb tar
nautoją. Tai vis slapuIciŠkoš 
litkošės virimas, kurios 
svilino “aromatas” nuodija vi
są Pietų Amerikos lietuvių ko
loniją.

Kas nepažįsta Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijų, kas ig-

aMMMMMai P«arl River*

PEARL RIVER, La P-ia L. Cravvford, 
J kuri sugalvojo pasaką, kad “labai, labai dide
lis šuo” athešęs prie namuko kūdikį ir palikęs 
jį. Vėliau paaiškėjo, jog tai 'neatitinka tiesos. 
Paaiškėjo, jog Crawfo’rd yra td “keisto” kū
dikio motina.

cypdavatke Cecilija Belvidie- 
ne, ^Irtūbkliu Stasiu Našlėnų 
ir Sliumba, įpykusiu ant kle
bono, kam jis atlaikęs Mišias 
už fefti savižudžius: buvrišį 
“Lietuvio” redaktorių Vincą

Atkočaitį ir konsulą Brrinių 
Steponriitį’’.

^Pagalios tenkri ‘paklriušti, kį 
galvoja tie, kurie musų bro
lių artojų litais tuos gastro
lierius peni?

Argentinoje Gyvėnančio Didžiojo Vilniaus 
Seimo Dalyvio Atsiminimų Žiupsnelis

“Argentinos Lietuvių Balso” čialištų koriferfencijojej kur ga- 
R.edakcijos straipsnyje (Nr. vės instrukcijas grįžau namo. 
307) perskaičiau apie lietuvių Mane delegavusieji da'rbinin- 
tautos seimus, 
mano vardą,* 
Vilniaus Seimo dalyvio. Nors 
tas didis lietuvių tautos atsi- 
gaįveliavimo apsireiškimas 
įvyko prieš 31 metą, bet jį nie
kam nereikėtų užmiršti, ir de
mokratiškos idėjos impulsą, 
amžinai gaivinti. Tas impul
sas sutiekė musų šaliai laisvę, 
jo neužmirš visą gyvenimą ja
me dalyvavusieji 'lietuviai, o 
ateinančios musų kartos jį 
minės per amžius. ' V ’

“A. I?. Balso” .Redakcijos pa
ragintas parašyti savo ktsimi-s 
nimus, rašau juos kaip galiu, 
kaip moku, kaip prisimenu. 
(Kitą kartą parašysiu apie pir
mutinių lietuvių gyvenimą ir 
veikimą Argentinoje).

1905 metuose aš dirbau An- 
tomiro dvare Margininke. Ap
šviestas žmogus socialistas, 
Mykolas Gailiunas, prikalbino 
dvarų dąrbininkus, kad siųstų 
vieną arba du delegatus į br.; 
Jono Basanavičiaus šaukiamą 
Didyjį Lietuvių Seimą Vil
niun. Susirinkome apie 120 
vyrų iš Antomiro, Gabrilavo 
ir Tiraspolio. Kalbame apie 
Aušros šviesos veikmę, apie 
tolumoje graudžiančius Lais
vės Varpo , aidus... Susirinki
mas vienbalsiai Tišrinko mane 
važiuoti į Vilnių, sudėjo ke
lionės išlaidoms reikalingą su- 
mą> įgaliavo pranešti dvarų 
darbininkų vargingą būvį ir 
sugrįžus,, papasakot, kas bus, 
nutarta dėl kovų už Lietuvos 
laišvę,

Gražios buvo atstovų kalbos 
yaptingai 'man atmintina so- 
cialdemokra to Inžinieriaus
Stepono Kairio kalba, kuris 
skirstanties delegatams pa
reiškė : s

—- Vyrai, iššiškirštę ;pp Liė- 
4itVos kairinis ir įrifešteliriš, 
taisykime kelius į laisvę! Nors 
iš mus Čia esančių gal mažai 
kas sulauksime, bet nuožmaus 
ck‘ro sošths vistiek turės Šu-' 
byrėti I

^triždaug taip ir įvyko. lPa- .
smaigus Seimui, dalyvavau so- Netruko ir šnipų. 
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dėldienį uždarėme toonopolį, 
prašydami, kad daugiau nea
tidarytų. O tas tai buvo la
binusia prieš valdžią. Ne
trukus pasklido žinios, kad 
Policija gaudo Visris, kas tik 
pasisuko po ranka. Pusė bė
dos buvo tiems kovotojams, 
kurie 'turėjo pinigų ir doku
mentus. ŠprŪko kur kas 
įmanydamas. Aš neturėjau 
nei pinigų, nei dokumentų? 
Nuvykau į Krakius išsiimt pa- 
sportą, bet gavau atsakymą, 
kad negalima, nes yra už
drausta.kur radau ir j kai ir visi gyventojai sugrjžusi 

jo, kas buvo tariama, 
__ nutarta, kada išsivaduosi
me. iš po caro ir ponų jungoj 
Kiti klausinėjo, kada gausime 
žemės ir tt. -
Kunigai lenkiną,, žmones ir 
vergiškumo dvasią skiepino
Vieną nedėldienį Pocinelds 

parapijos kunigas sakydamas 
bažnyčioje pamokslą pasmer
kė Seimą ir iškeikė visUs žmo
nes, kurie tariieiSeime dalyva-/ 
vo. Kunigas į&ąkė, kad pasi
baigus pamaldoms žmonės ne
išsiskirstytų, ries laikys pra
kalbą wielmožny pan Antanris 
Uhrapowicky iįį Teraspolid,/ 
“kuris atsivežę,- dąrig naudin
gų pamokymų ;huo guberna
toriaus. iš Katinų?,. Kada prą- 
dėjo kalbėti, žinoma • paliokiš- 
kai, žmones 'kištose, bęt ritėk o 
besakė. Tik dvarponiai, su ku
nigu plojo, kurių buvo apįe 
pttstuzihis. Pabhigęš prakal
bą Chrapowiėky pareiškė, kad, 
jeigu kas gali jo prakalbą 
persakyti lietuviškai, tegul Už-, 
ima tribūną. Bet čia visas sti- 
Širfnkimas pradėjo Šaukti:

— Tegul kalba delegatai, 
kurie briVo Vilniaus Seime! .

Minioj buvo trys delegatai 
iš Davidonių, kiirie daiyvhvo 
Vilniaus Seiirie, bet jie tose 
aplinkybėse atsisakė kalbėti. 
Tada be jokių atsišakyinį nia: 
'nė 'priVė'rtČ kalbėtų ką nutarė 
Didysai Vilniaus Sėlmaš, o ne 
Uiškint kunigiškai dVafeihlri- 
kiškų melodijų.

Man tik kelis' žodžius išta
rus, pasigirdo darbininkiškų 
lietuvių kaimiečių delnų plo
jimas, o kuomet 'pabaigiau 
pranešimą, iriinįą vienbalsiai 
šaukė:

šalin caro vrildžih, iki 
gyvuoja žmonių . valdžia, lai 
gyVtiojri Sėtoms<. lai 
gyvuoja socializmas! Tegul iš
sikrausto iš Lietuvės carber- 
riiai ir siū'rb'ėlėšj

O tas tai Itl^acišia nepati
ko poririms, kurtė ten klausėsi.

Antrą ne-

Su svetimu pasu iš vietos i vie
tą, vėl pro Gėdiriiiiiė kalną i 

ir j Argentiną
• • " t .

Tada nuėjau pas vieną Žy-; 
delį Mrirchelį, kuris buvo ko
kiu tai valdininku* Jam viską 
pasipasakojau ir jis man pa
siūlė svetimą, pasportą, už 
kurį paėmė 30 rriblių. Bet iš 
jo ne pasportą gaVau, o tik 
laišką į Kauno “jĮniešęanską 
Uprayą . (-Nuvykau^.į Kaupą, 
“uprąvpje” padaviau laišką 
uzveizdai ir jis manęs klausia, 
kaip vardas mano tėvo, At
sakiau. O motinos, sesers ir 
brolio vardų nežinaujau, nes 
Marchęlis man, to nepaaiški
no, Pasijutau, kaip negyvas 
ii bijojau, kad nįduotų poli-1 
ęijąi.; Išėjęs į gatvę vaikščio
jau ii laukiau, kol paėmęs 
laišką valdininkas eis pietau- 
tt’ pkinatę§ išeinant priėjau, 
nusižeminau ir prašau išpildyti 
prašymą. Valdiriihkas pasiro
dė esąs Ubai geras žmogus. 
Jis ^suprato visą dalyką, žino- 
j o ad mane persekio j a poli-, 
cija, kad man reikia kur nors

(toliau pasišalinti, taigi jis man 
paplojo per petį, paėmė iš ma
nęs 20 rublių ir jteikė man 
pasportą.

Pasijutau, kaip naujai gi
męs, nes ištikr ųjų į ari nebri- 
vau Atitariąs Kačinskas, bet 
Stanislovas Le...is.

Sėdau į traukinį ir atsidū
riau Kijeve, paskui Charkove 
ir Ekatęrinoslave, bet niekur 
negalėjau gauti darbo. Tik an- 

jglių kasyklų rajone gavau 
i darbą. .Vienas lietuvis darbi- 
Inikas ten mane supažindino 
su kitu lietuviu, Juozapu Zda
navičium, kuris turėjo paė
męs didelį darbą nuo kompa
nijos. Ir mane gerai įtaise, 
bet už trijų mėnesių turėjau iš 
ten nešdintis, kadangi mano 
jaunystės draugas, Feliksas 
Jonaitis, iš pavydo ar dėl ko 
kito, pradėjo mane abuginti, 
kad su svetimu pasu ilgai ne- 
beišgislapstysi...

t Atsidūriau Odesoj, bet dar
bo ten gaut begalėjau, neš po 
rtisų-j a^orių karo rusiški tau
tininkai, Žirioihi vardu “sojriz- 
rtisskago naroda’’ — juoda
šimčiai, prigronlomis buvo iš
griovę Žydų krautuves ir fab
rikus, o taipgi persekiojo vi
sus sVethritatičiUs, nors jie ir 
Rusijos piliečiai buvo.

Odesoje negalėdamas gauti 
darbo, nutariau vykti šiauri
nei! Amerikon, Chicagon. Iš 
Odesos nevežė. Turėjo vykti 
Liepojun. Pravažiuojant pro 
Vilnių, kito traukinio reikėjo 
larikti 4 valandas. Nutariau 
paskutinį kartą pamatyti Ge
dimino Kairią ir tuos murus 
kuriuoše buvo kalbama apie 
laišvę. Eidamas pro tą niūrą, 
kuriame kalbėjau ir klaiisiau 
kalbėtojų ripie Ifeisvę, apsi-

Šluosčiau ašaras... O aš dabar 
m lyg nMaišVėje vien už tai, 
kad mane mano draugai iš
rinko ir siuntė, kad perstatyti 
musų vargingą gyvenimą.

Nuvažiavus į Liepojų, per
žiūri
dienas palaukti dėl akių. Tre
čioje dienoje eidamas per til
tą sutinku policininką, ir jis 
mane sveikina lietuviškai:

čionai randiesi, 
Uaujo musų so-

— Kaip tu 
Antanai^ Kas 
dŽiuje?'

Pasisakiau,- 
darbo Ieškoti;
gyvenu ir Retino sekmadieny
je užeiti. Bet kaip aš galiu 
turėti santykius su žmonėmis, 
o dar šit policistu, kad aš ne- 
sivadinu Antanu, bet jau Sta- 
nisloVu. Taigi, nieko nelauk- 
damns, ant rytojaus nuėjau 
agencijon ir pakeičiau laiva
kortę: Vieton Chicagos, išvy
kau į Buerios Aires liepos mė
nesio 7 d., 1907 metų, susijau
dinęs,' palikdamas Lietuvoje 
jaUną moterį su dviem ma
žais sūneliais. Tokis, tai bu
vo likimas tų pirmųjų daly
vių kovoje už Lietuvos laisvę.

Nuo rugpiučio mėnesio 1907 
metų gyvenu Argentinoje. Ki
tą kartą parašysiu apie prad
žią gyvenimo Argentinoje.

Antanas Kačinskas.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

• ■'•■7 r i-’..: f : t

SOUTH SIDE BREWING COMPRNY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jiė žittė, kad tas alus yra 
padarytas iš 'geriausios rųšies pro
duktų.
* h — ' J* įj • ‘ 'r .

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

2115 Wešt 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS 
Res. HEMLOCK

•. L'tl

u

ZENlTH pi^tų palytėjimu atneš 

į jūsų namus.

ir nnr i J l)atys, kaip zdUNiiri pagauna
uodą jums Europos radio programus.

'?Ww®ITAS GERAS, PIRKITE VISKĄ
l £ * • f Į • >» ■ ' ■■ •• į K j •« j , Ai ’ t*, t *

ZENITĄ ------ ---------- -------- —--------
dykitera- AMERIK0S LABIAUSIAI kopijuojamas radio. Ateikite ir IŽban 

Jt patys. Netikėkite musų žodžiais, bet savo akimis bei ausimis.

Roose velt Fu r n i ture Co., 1 ne
P. JOVARAUSOS ir J. P. BEROVUS, Savininkai

^one SBiiįiA., 2310 West RoosevWlload W
8760 1 f ■ CHICAGOaILL.,

_____
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Suomi) os Sostinė

kad jie nebu

New Castle, Ky

Kainos Sumažintos iki Pusės

sar

87.50

Gyvieji Nabašninkai
rijų veiksmų komediją PROGRESS

visai

tokia

(Didžiojo karo prieblandoje ir 
rūsy revoliucijos įkarštyje)

Vokiečių 
rusus išvi-

Gen. Denhardt teisme. Jis yra kaltinamas Vernos Garr Taylor nužudymu

$59.50 Alyva Kutenami 
Šildomi Pečiai po

*37.50

Dailininkas: Už šitą paveik
slą man vienas amerikietis siū
lė 5,000.

Pirkėjas: Bet man tamsta jį 
parduosi už šimtinę?

. Dailininkas: Na, supranta
ma, juk nepatogu, kad reti mu
sų meisterių meno darbai eitų 
į užsienį.

Suomiai, mano bičiuliai, su
žinoję, kad aš išvažiuoju, tik
rai patys labai džiaugėsi ir lih- 
dėjo kaip galima greičiau par
vykti į Lietuvą ir taip pat iš
vyti vokiečius, kaip jie išvysią 
rusus. Buvau jau net iš Suo
mijos pasikėsinęs vykti į Šve
diją, o gal iš tenai's į Lietuvą. 
Bet ta nežinia visą laiką kan-

eidamas 
Čia prie durų 

kaerivių sargy- 
sulaikė ir smulkiai,

bolševikų 
įtaka smarkiai augo, o čia suo
mių darbininkų tarpe bolševi
kų veik visai nebuvo. Tik iš 
senų laikų čia dirbę rusai ir 
pusėtinai kai kurių surusėju
sių suomių tarpe buvo jaučia*- 
ma bolševikų įtaka, bet Šiaip 
suomiai buvo visi neabepotinai 
pagauti savo patriotinio ūpo.

Pasiryžimas vyti rusus iš 
suomiu žemės visame vyravo. 
Ar man buvo tikrai keista visa 
tai matyti, girdėti ir kartu ste
bėtis, kad rusų armijos liku
čiai ?vis dar mėgino jaustis 
kaip pas save namie ir tik ne
kentė suomių, kaip, bendrai ni
šai nekentė visų kitataučių.

šituo klausimu ąš su rusais 
nekalbėjau ir neradau 

reikalo jiems perduoti suomių 
ūpą ir jųpasiryžimą. Armi
jos kareivių komitetas arčiad 
stovįs gyvenimo tikriau pažino 
suomius ir juos geriau supra-

— armijos štabas 
štai kur .armijos 
Bet dėlkO jokios
Einu į vidų. Už du

Miestas šva- 
visi civiliai

Jokių ka- 
veik nebuvo

Didelis man vargas buvo su
rasti rusų armijos štabą. Hel- 
sinkuose suomiai gyventojai, 
o kartu ir švedai su unifor
muotu žmogumi visai kalbėti 
nneorėjo. Į rusų kalba klaus
tus atsakymus jie tik pečiais 
truksėjo. Vokiškai kalbėti 
buvo nepatogu, bet ir retai 
kas suprato. Žinojau armi
jos štabą esat miesto viduje, 
todėl nutariau pats štabą su
rasiąs. Juk, manau, prie šta
bo turi būti pastatyta karei
vių sargyba, turi būti kokia 
iškaba.

vos pats neįklimpau ir turėjau 
nustoti visai rašęs. Kąro me
tu cenzūra skaitė visus laiš
kus.

Lengvus Išmokėjimai
KRAUTUVĖ GERIAUSIA KRAUTUVĖ 

PIRKTI PEČIUS

surugusiais 
tik ne čia 

Žiūriu,-prie 
namo sienos stovi rusų kalba 
rašyta — gubernatorius.

Gubernatorius, buvęs suo
mių Viešpatis, kurio jau čia 
nebėr. Suomiai revoliucijos 
metu pasiskelbę nepriklauso
mais tuoj poną gubernatorių 
paprašė išvažiuoti. Ir čia 
pat prie tų namų durų ranka 
ant paprasto popiergalio pa
rašyta

Tai 
basi 
gybos, 
rų tuoj skersai kelią pastojo 
du ginkluoti kareiviai ir pa
reikalavo mano dokumentų. 
Gerai juos įžiūrėję ir iškvotę, 
pas ką ir kuriuo reikalu einu, 
man leido lipti į trečią aukštą 
pas štabo viršininkus.

Lipu ir stebiuosi. Visur 
nešvara, netvarka, pilna šiau
dų ir kitokio brudo. Oras 
tvankus, lyg čia butų ne rusų 
jau buvusios monarchijos ar
mijos štabo buveinė.

Armijos štabe iš viso nusi
stebėjo dėlko čia mus ko
mandiravo, nes čia nėra kas 
veikti. Padėtis tokia, kad 
suomiai tuoj visus rusų armi
jos likučius išvarysią, todėl 
esą reikia visiems būti atsar
giems, vakarais vėlai nevaikš
čioti, nes suomiai jau nemaža 
yra kareivių išžudę. Suomiai 
esą rusams pasidarę labai ne
draugingi. O aš sau galvoju, 
o kuomet jie jums buvo drau
gingi? ;

štabo armijos viršininkas 
skundžiasi, kad jis jokių ži
nių iš tiesioginių savo virši
ninkų negaunąs ir nežinąs 
kas daryti. Pradėjo atsipei
kėjęs klausinėti manęs, kas 
girdėti, koks kareivių ūpas. 
Nebuvo kuo girtis, o paga
liau apie kokį jis jų ūpą no
rėjo žinoti? Ar tinka jie 
monarchistų eilėse kautis, ar 
remia jie jau įsigalėjusius bol
ševikus, ar yra jie Šalininkai 
buvusios vyriausybės? Ne. 
Apie šituos reikalus mes ne- 
sikalbėjom, nes tuomet jau 
visas atvirumas buvo dingęs. 
Kiekvienas tik spėte spėjo, ar 
prieš save turi priešą, ar drau-

čia tūkstančiai rusų ka- 
jau tuomet raudonosios 

savo 
nuo- 
šuo- 
rusų

'Preferred by » 
millions 

to mayonnaise

Ir oras ties namą 
senais 
Ar tai 

vieta!

turėjau reikalą, pir- 
pradėjau kalbėti lie- 
ir šitai juos tuoj pa- 
ir greit mes surasda- 

vome bendrą kalbą. Visi suo
miai, kartu ir čianykščiaj šve
dai, degte degė rusų neapykan
ta. Jie ruošėsi rusus galutinai 
išvyti visviena kas jie nebūtų 
ar tai bolševikai, ar monarchi
jos šalininkai, ar tai respubli
konai. ’

— Suomija yra nepriklau
soma valstybė, — tvirtina 
kiekvienas suomis.

— Jei rusai mėgins čia daug 
savo kariuomenės suvaryti, 
mes pasikviesime, kad ir vo
kiečius į pagalbą. Mes elgsi
mės taip, kaip šiuo atsitikimu 
dera elgtis visai nepriklauso
mai valstybei. Suomiai taip 
vėliau ir pasielgė, 
padedami galutinai 
jo iš savo žemės.

Rusijoje tuomet

• A different, (felicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dĄssing, combined in a 
new way. Try it! 4

ferECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double Tėsted/DoubleAdion!

BAKING
POWDEK

Šame Mae Todaya$45\&;rsA(fo 
25 ounces for254 c 

Fuil Pack • »» No Slack

.Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fTlth tbe best to ehoose from the&e days, em* 
ployers favor the peraon who is most attrac- 
tive. In buainess life as in the sočiai Worid, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffera from thie 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particies skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to i m pro ve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others. . |
H you value your job and your fri< 

LIf terine, the safe antiseptic, regu!ar 
bert Pharmacal Company. St. Louia,

Don’t offend others * I 
'halitosis with LISTERINE

operacija verčiasi. Tai vienin
telis esąs reikalas, kuris spiria 
rusų armijos likučius čia pasi
likti, kad galėtų pinigais spe- 
įkuluoti ir rusų iždui “kraują’’ 
lieti. Taip, esą, darą tikrieji 
rusų “patrijotai”. Tai esą ru
sai gelbsti savo frontą, taip jie 
kariauja! Jau visai piktai 
kalbėjo Suomijos siuvėjas.

Jo patarimo turėjau paklau
syti, nes tikrai suomiai nieko 
už rusų rublius nenorėjo par
duoti. Keista, rusų impėrijos 
rublis buvo mažutės tik ką ne
priklausoma respublika pasi
skelbusios Suomijos markės 
nugalėtas ir taip negarbingai 
parblokštas!

Tikrai vėliau įsitikinau, kad 
rusų armijos likučiai čia tik 
valiutos spekuliacija užsiiminė
jo. Naktimis girtuokliavo, 
kortomis lošė, o dienos metu 
į visas puses siuntė aliarmuo
jančias telegramas; kad jų bu
vimas' Sudmij’dj^* yra būtinas, 
nes suomiai palaiko vokiečus...

Civiliuose drabužiuose apsi
rėdęs aš visai tuomet kitą Suo
miją pažinau, kitą veidą jos 
pamačiau.

Visur, kur tik su suomiais ar 
švedais 
miausiai 
tuviškai, 
traukiau

Einu, dairaus, 
rus, gyventojai 
tamsiai apsirėdę, 
ro žymių mieste 
pastebiama- Tartum karo vi
sai nebūta. Kažkaip keistai aš 
atrodžiau kariškoje uniformo
je. Tikriausiai nesmagiai čia 
jaučiausi. O be to, neaišku 
buvo kokiems galams mes čia 
į tą ramų kampelį esame at
siųsti? Ką mes čia veiksime? 
Vieni sako buk Švedų sieną 
teksią saugoti, o kiti tvirtina, 
kad Suomija dabar pasiskel
busi nepriklausoma paskelbs 
rusams karą ir teksią mums 
čia kariauti. Tik kas ka- 
kariaus? Armija jau veik vi
sai pakriko, gyvena kaip kas 
išmano; daro, ką tik nori, jo
kios drausmės.

Einu gatve ir galvoju, kas 
čia bus. Dairaus bene pama
tysiu kur nors kareivių sar
gybą.

štai, žiūriu, ties vienu aukš
tu namu gatvė labai suteršta, 
nevalyta, 
padvelkė 
kopūstais, 
bus štabo

kino. > Ką gi aš rasiu Lietu
voje? Ar įsileis vokiečiai? Ar 
nesuims, o pagaliau ar nesu^- 
š'audys? Kalėjimas tuomet 
retai ką baugino. Vis dėlto 
viltis, kad iš jo išeisi, galėjo 
dar būti. Bet jau visai kita, 
kai suima karo lauko teismas... 
Apsigyventi kolkas Švedijoje ir 
dairytis, patirti, kas dedasi 
Lietuvoje, negalėjau, nes ne
turėjau tiek pragyvenimo šal
tinių. O be to, mano žinioje 
buvo daug rusų armijos turto, 
reikėjo kaip nors ir jo ntfsi- 
tratyti. 1

Suomių patarnavimu tik tiek 
pasinaudojau, kad pasiunčiau 
į Lietuvą savo artimiems laiš
kus. Betgi šituos laiškus ga- 
vę iš Švedijos vokiečiai Lietu
voje mano artimiems tik pusei 
metų praslinkus atidavė, tai 
y ta jau tuomet, kuomet ir aš 
buvau4 grįžęs į Lietuvą.

Kitą laišką/ išsiunčiau į š. 
Ameriką, “Keleiviui”, bet jo Ii* 
kitno iki šiai dienai nežinau.

Karo metu į “Keleivį” buvau 
keletą kartų rašęs korespon
dencijas, bet ir šių likimo ne
žinau, nes, suprantama, “Ke
leivio” tuomet rusų caro vald
žia neįsileisdavo. Vįeną kartą 
dėl tokios korespondencijos

Taigi, ar bus “Keleivis“ ga
vęs anuomet mano korespon
dencijas, nežinau. Re to, jei 
“Keleivis” jas ir gavo, tai, su
prantama, negalėjo žinoti, kas 
jas rašė, nes konspiracijos ver
čiamas nepasirašinėjau:

Ir taip atsiskyriau su Suo
miją, kurią paskui, jau daug 
metų praslinkus, vėl atlankiau, 
bet sumegstų anuomet pažin
čių jau atnaujinti neteko: vie
ni jų buvo mirę, kiti kovose 
žuvę.

Taip lygiai, kaip ir pirmą, 
kartą į Suomiją atvykus, taip 
iš išvykstant tirštai drimban
čio sniego lydimas vakare sė
dau į traukinį ir ryto metą 
anksti jau išėjau retrogrado 
gatvėmis.

Čia visuose kampuose ėjo susi
šaudymai, tai buvo taip vadi- 

girtoji savaitė — bet

gą, o geriausiu atsitikimu ar 
neitralų žmogų! Tai tokia 
buvo visų nuotaika!

štai aš ėjau į armijos šta
bą, prieš kurio viršinikus, dar 
netaip seniai, tūkstančiai dre
bėjo, kurio parėdymais tuks- 
tačiai žmonių ėjo į skerdynes, 
o dabar jie tbki bejėgiai man 
atrodė ir taip tyliai bailingi 
apie viską kalbėjo, bet kas 
svarbiausia, tai 
vo laisvi!

Tai patyriau 
atgal iš štabo, 
viduje mane 
ba vėl 
nuodugniai apklausinėjo, ką 
aš veiksiąs, ką kalbėjęs ir kie
no parėdymu čia atvykęs... 
Man keista ir labai keista at
rodė, kad sargybai butų pa
vesta daryti šitokia kvota. 
Pykti pradėjau ir drūtai už
protestavau! Greit mane nu
ramino ir įtikino, kad kitaip 
ir būti negali!

Prie armijos štabo 
durų stovėjo ne sargyba, bet 
tos pačios armijos kareivių ko
miteto atstovai, kurie seka ar
mijos štabo veikimą! Fakti- 
nai tai čia apačioje prie durų 
stovėjo armijos štabas, kuris 
viskam dirigavo, o tenais vir
šuje buvo jau areštantai, ku
rie be šių kelių kareivių leidi
mo negalėjo išeiti į miestą ir 
be jų leidimo negalėjo su kito
mis dalimis susisiekti! Neži
nai, ar patsai armijos trečia
me aukšte buvęs štabas žinojo 
ir nujautė savo padėtį, bet 
bent man juos atsilankius apie 
tai nei pusės lupų neprasitarė.

Tai tokia buvo padėtis!
čia mano pėdos jau visai su

sipainiojo. Kieno parėdymu 
pagaliau klausyti, bet faktinai 
jokių parėdymų nebuvo. Visi 
kažko laukė.

Tikrai buvo nesmagu mieste 
uniformuotam, vaikščioti. Kad 
ir suomiai nieko nedarė, bet 
kiekviename žingsnyje jauste 
jutau, kad jie nekenčia ir ven
gia kalbėti, vengia bet kuo pa
tarnauti, net krautuvėse ir čia 
ne viską norėjo parduoti ir kal
bėti.

Nutariau įsigyti civilius dra
bužius. Einu į siuvėją . čia 
jo gatavų rūbų krautuvėje ne 
rusiškai, bet tyčia lietuviškai 
kalbėti pradėjau4. Iš pradžių 
suomis tylėjo, paskui kažką 
suomiškai pasakęs klausė ar aš 
nekalbu švediškai. Ne. Tou- 
met pradėjom kalbėti šiaip taip 
vokiškai. Bet kai suomis pa
tyrė, kad aš lietuvis ir kad 
visa Lietuva vokiečių okupuo
ta ir jau skelbiasi nepriklauso
ma valstybe, suomis pradėjo 
kalbėti gerai rusiškai, — sako 
lengviau susikalbėsim. Tuoj 
pradėjo manęs, klausinėti, ar aš 
nenorįs važiuoti į Stokholmą. 
Girdi, jie žino, kad tenais esąs 
lietuvių komitetas, kad per čia 
lietuviai palaiką ryšius su Lie
tuva ir kad jau nemaža lietu
vių per Švediją grįžta į Lietu
vą. Tai dėl manęs buvo vis 
nelauktos naujienos nors, kaip 
kas jau buvo žinoma

Drabužius išsirinkau. Bet 
begaliniai nustebau kai suomis 
atsisakė imti rusų pinigus ir 
prašė mokėti tik suomių mar
kėmis ! ,

Kaip? Jau rusų pinigai pra
randa savo vertę!?

Tai buvo tikra dėl manęs 
naujiena!

Suomis tuoj man išaiškino, 
kad oficialiu kursu rusų rub
lis vertas dvi markes, bet vie
šai čia Suomijoje už vieną mar
kę reikia duoti jau penkioliką 
rublių, ir tai kasdien rusų rub
lio kursas krintąs. Jis man 
patarė eiti į štabą, visus rusų 
rublius iškeisti į suomių mar
kes oficialiu kursu, o čia juos 
galėsiu parduoti^ biržoje rinkos 
kiirsu. Tai bus uždarbis. Gir- 
dv dabar rusų armijos liku
čiai čia Suomijoje tik

$35.(XT Gražus Pilnai Parce 
liuoti šildytuvai po

*22.95

$45.00 Gesiniai Virtuvėm 
Pečiai po

*26.50
$60.00 Crown Išdirbystės 

Gesiniai Pečiai po

*39.50

DDAPDDGC

KRAUTUVES

narna
apie tai prie kitos progos!

— Vistaspats.

Kurią sulos Dramatiško Ratelio nariai

Sekmadienį, Laįkričio-Nov. 29,1936
Dania Svetainėje
1651 N. Kedzie Avė.

$90.00 Kombinacijos Pečiai 
Bungalow Mados po

*48.00
$140.00 Didžiausios Mieros 

Kombinacijos Pečiai po

to. Betgi noras įvesti ir suo
miuose bolševikų tvarką vertė 
juos atkakliai su suomiais ka^ 
riauti. /•

. Ir taip keletas dešimčių diė* 
nų Suomijoje be jokio darbo ir 
be jokio reikalo išsibastęs ga
vau įsakymą vykti į vakarų 
frontą.

Jau tuomet, kai aš vykau iš 
Suomijos, visur buvo pasiruo
šta busiamiems mūšiams. Te
nais, kur stovėjo rusų armija 
dieną ir naktį gerai ginkluota 
sargyba budėjo. Vienas rusų 
kareivis jau Helsinkuose ne; 
drįso pasirodyti gatvėje, o ypač 
nakties metu. Kaip kur net 
rusų kareivių patrulius užgul
davo suomių ginkluoti būriai 
ir juos išžudydavo arba nu
ginkluodavo. žodžiu, jau buvo 
prasidėjęs partizaninis karas, 
šitas karas, jau man išvykus, 
išsiliejo į atviras nuožmias ko
vas, 
reivių 
armijos pavidale suguldė 
galvas. Tai:‘buvo tikrai 
žmi kova. Daug kas iš 
mių darbininkų kovojo 
raudonosios armijos eilėse. Bet 
visi jie arba žuvo, arba turėjo 
paskubomisu iš čia išsinešdinti, 
o jau kas liko’ tai teismo' ne
išvengė. Man suomių arčiau 
gyvenimą pažinus buvo aišku, 
kad čia karas bus neišvengia
mas ir kad jis bus tikrai žiau
rus.

Suprantama, kad gavęs įsa
kymą išvykti kitur, aš leng
viau! atsidusau. Svetimam 
krašte, nežinia už ką grumtis 
nebuvo jokio noro.

Ir visi, kas galėjo skubėjo, 
iš Suomijos išsikraustyti., Vi
sos armijos čia buvę likučiai 
buvo iš maujo reformuoti. Bė
ję, veik'nebuvo kas reformuoti, 
nes daug jau buvo išvažinėj U-

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN) 
į „USED Y.QU R, GOV E R N M E NT /
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

G alau

Kaune

lais

KORESPONDENCIJOS
Detroit. Mich

Budrik’s Furniture Mari
CHICAGO, ILL

:Wsii:

mu NAUJAS PROGRAMAS

Naujos Skalbiamos Mašinos po

8 Tūbų Radios atpigintos po

NATHAN
KANTER

Pittsburgho Universiteto at
stove p. Ruth C. Mitchell vie 
še j o kelias savaitės Lietuvoje.

Šiomis dienomis, mes, Komi

kurie 
labai

W. C. F. L. žymus Budrike Programas Nedaliomis 7 vai, 
vak..

Šimą, oficialiai čionai paskel 
biame:

Prezidentas—Advokatas Ra- *
polas Skipitis, buvusis Vidaus 
Reikalų Ministeris; dabar Prezi
dentas Draugijos Užsienio Lietu 
viams Remti.

49.00 
16.50 
39.50 
28.50

LIETUVA GYVAI 
INTERESUOJASI 
LIETUVIŲ KAM

BARIU

KA ŽEMAITĖ PATYRĖ ADVOKATŲ 
BALIUJE SU UŽKANDŽIAIS

anei vadina. Uns dabar 
Lietuvos Konsulu Chica- 
Uns, vaikeli, mokyts vyrs, 
kap iš rašta — trumpa 

Rukou saka: j us

Panele P. Magdale 
Minis 
Virsi

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO.

Visai priešingai
Teisėjas: “Kaip matyti, tam

sta, kaltinamasai, esi turėjęs 
savo praeityje gana judrų gy
venimą”.

Teisiamasis: “Visai priešin
gai, pone teisėjau, aš didžiąją 
savo gyvenimo dalį išsėdėjau”.

Uns, 
uks- 

sakyti. 
susidirbo 

uns naprisi- 
gatavojęs. į tokią pąšinavotą 
publiką kalbėti. Mon net gai
lu pasidarė... Bet... pamislijau 
sau*, pasudys ėr pripras...

Unt galan gala perstata la
ba pašinavota garbės svetį že
mai gerbiama adv. Bagdžiuną- 
Borden, kurs nasene Lietuvoj 
buvo er ten visokių štukų pri
šnekėjo ėr dabar sugryžo. Uns, 
vaikelį, mėgst ilgas šnektas. 
Naąykį girdėja® šnekont ėr vis 
kap tata, tep tata — nalygi-

tetas, gavome jau pusiau ofi
cialų laišką, kurį ji parašė iš
važiuodama iš Lietuvos. Mes 
esam patenkinti. Kambario de
koravimo klausimas įstojo i aiš
kumą. Lietuviškas menas ne
abejojamai atsispindės Liet. 
Kambaryje Pittsburgho Uni
versitete. Lietuva interasavosi 
tuomi iki šiol. Bet dabar ji gy
vai interesuojasi,—taip, kaip 
mes, Amerikos, lietuviai. Gyvu 
įrodymu yra tas, kad Kaune 
susitvėrė, . JUet.. Kambario rei
kalais komitetas, kuris koope
ruos su mumis, .Amerikos lie
tuvių komitetu. Komitetą, pa
gal Mrs. R. C. Mitchell prane-

naičių, kai kurių meno dalykų 
kolekciją parodai.

Pitt. Universiteto architek- 
torius p. Klimcheck yra ne tik 
geras statytojas, bet ir baldų, 
kėdžių žinovas. Jisai kartą pa
siprašė musų skulptorių p. P. 
Rimšą į pagelbą: studijuoti 
lietuviškas kėdės. Mat, p. Rim
ša turi patyrimo kėdžių meno 
ir praktiškumo klausimu. Jis 
turi Prūsų Lietuvos liaudies 
pavyzdžių knygą (vokišką). 
Jiedu ir studijavo tą knygą, ir 
svarstė: kėdės turinčios puoš
tis lietuviško meno motyvais ir 
būti visai praktiškos, tvirtos 
ir smagios sėdėjimui. Ar iš to 
kils koks projektas, dar neži
nome.

adv. Olį.
kap Olis 

nužeminta 
gerbama 

kad uns su- 
Kunigai žeg-

chorai—“Aido” po vadovyste 
W. Gugo ir “Dailės® po va
dovyste V. Dermaičio. Dai
nuos taip pat broliai Vasi
liauskai, A. Zigmantienė, B. 
Astrauskiutė, N. Bubeliutė, St. 
Masytė, M. Grinienė, U. Pale- 
vičienė, A. Šatutaitienė, M. 
Širvaitienė, M. Stankienė ir ki
ti. Taigi koncertinė programa 
bus nepaprastai gera ir įvairi, 
nes dalyvauja daininkai, 
Detroito lietuviams yra 
žinomi.

linkme, kad galėtų padėti 
Lietuvos žmonėms atgauti de
mokratišką tvarką.

Didelis organizacijų paren
gimas įvyksta lapkričio 29 d. 
Parengimas susidės iš prakal
bų, koncerto ir šokių. Įvyks 
jis Lietuvių svetainėje, 25—17 
W. Vernor Hwy. Kalbėtojai 
yra kviečiami nuo .visų aš
tuoniolikos organizacijų. Jie 
kalbės apie dabartinę Lietu
vos būklę bei apie tai, kaip 
Lietuvai yra žalingas fašiz
mas.

Po /kalbų seks koncertas, 
kuriame dalyvaus geriausios varžtai nepajėgia 
vietos meno jėgos. Dainuos du gniaužti žmonėms burną. Kad

ST. LOUIS, Mo. — Bob Barįeter per plauką beišliko gyvas. Jis nukrito nuo alaus bravoro 
mino, bet, laimei, įsipainiojo) į virves ir iškabojo dvi valandas, kol jį išgelbėjo.

Nariai 
na Avietėnaitė, Užsienio 
terijos Spaudos Biuro 
ninkė.

Profesorius Kaulius 
nė, čiurlionies Muzėjaus Di
rektorius

Profesorius Mykolas Biržiš
ka, Lietuvių Literatūros ir Lie
tuvių Kalbos Profesorius V. 
D. Universitete.

Profesorius Ignas Jdnynas, 
Lietuvių Istorijos Profesorius 
V. D. Universitete.

Šis komitetas turės daug 
svarbių darbų. Jis parinks ir 
užsakys išaudimą lininių audi
nių, kuriais Kambario sienos 
bus išmuštos. Jis parūpins ir 
atsiųs į Pittsburghą juodojo 
ąžuolo, reikalingo karnyzui pa
gal piešėjo p. A. Gudaičio pro
jektą. Jis parinks liaudies pa
tarlių ir kultūros istorinių žy- 
mesnybių įbriežtį ornamenta- 
cijas,—Mrs. Mitchell sako, gal 
būt medinėse durelėse, kurio
mis bus uždengiama rašomoji 
lenta (blackboardj. Prof. Ga
launė pagelbės parinkti dvi se
noviškas skrynias (“margas 
skryneles”, kaip dainose sako
ma). Joms yra vietos kamba
rio sienos įdaubose. Kauno Ko
mitetas sumano: sudėt į jas, 
ant tam tyčia padarytų lenty-

Kiti dalykai taip pat eina ge
rąją linkme. Tik reikia da vi
siems pasidarbuot dėl fondo, o 
Lietuvių Kambarys bus užbaig
tas artimoj ateityj. Turėkim 
vilties,’ paremdami ją darbais, 
kad tasai gražusis lietuvių tau
tos paminklas, lietuvių meno, 
lietuvių styliaus gimimo pa
minklas bus užbaigtas ateinan- 

metais.
J. Baltrušaitis,
L. K. F. Komiteto 

Sekretorius

STOTIS W. G. E. S. 1360 KILOCYCLES
KAS ŠEŠTADIENĮ

8:30 valandą iš ryto*
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

Bendras 18 organizacijų pa
rengimas įvyks lapkričio 29 d.

Bendras aštuoniolikos orga 
nizacijų .parengimas jau čia dalimi. Jis svarbus tuo, kad jį 
pat. Tos organizacijos, kaip rengia šio miesto pažangieji 
žinią, sudarė savo komitetą, lietuviai bendromis jėgomis, 
kuris savo veikimą kreipia ta rpaį yra saVo pušies, demonstra

cija prieš Kauno ponų saviva
liavimą. Atseit, demonstracija 
prieš Smetonos Sukurtą fašis
tišką santvarką. Lietuvos liau
džiai yra sunkios sąlygos veik
ti. Kiekvienas nužiūrimas, as
muo yra bendrai sekamas. Su
sirinkimų ir spaudos laisvė yra 
atimta. Lietuvos žmonės netu
ri progos susirinkti ir savo 
mintimis pasikeisti. Jiems yra 
atimta teisė kritikuoti valdžią 
ir jos darbus. Jei kas drįsta 
tai daryti, tai yra skaudžiai 
baudžiamas. Ir vis. dėlto tie 

visiškai už-*

2l Šmotų gružus Parlor Setas p 

89.00
Didelės mieros Cfedar Chest po ....

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ R AMO PROGRAMAS

STOTIS W. S. H. c; (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENA .

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:80 vąl. vak.

CHARLES J. VITNER & CQ.
1723 W. 47th STREET . ‘ PHCĮNE, YARDS 2M8

Mrs. Vitner’s gardžią ją namų darbo., bulvių Chips ir kitą gerų 
valgio dalykų gamintojai.

SVIESTO PBETZELIAL—GRYNI KLAUSINIU NUODELIAI

nant iš ombonos. Ali dabar 
uns susizgriba: nusveidč Lie
tuvos valdžiai keletą kompli
mentų ėr sustojo. Rukou: jei 
pirmininkas leistų, šnekėtu par 
visą nakti ėr vis užbongos na- 
butų I

Tep tata er pasibengę užkon- 
dei su maldoms ėr ceramoni- 
joms ėr prasidėję balius.

Palūkėk. Bamažko naužmir- 
šau parašyti apei Bagdžiuno 
medalika. Jau sėdėdama pri 
stala matiau,' kad uns tur ko
kį ten znoką ali iš t ola naga- 
lėjau įveizėti kas per veins. Po 
užkondžių tan sava medalika 
uns storojos visims parodyt er 
lig prašyti prašė, kad pačiu
pinėtų. Priein būdavo pri bili 
veina er klonio jas — kint, vo 
medaliks tintal'ai. Er tep maž
ne par visą vakarą tik kint- 
pakinkt, tintalai-patintalai, 
kap liokajus tar ponų. Bet ne
daug kas ton jo medalika čiu
pinėjo...

Tai tokios tokelės mona myls 
žemaiti, advokatų balius su 
užkondeis praėjo, vo mona į- 
spudei tata tokei kap mata.

— Švėkšnos Barbikė.

> j .4T f j . ’ M t J 1Tačiau šitas parengimas yra 
svarbus ne tik savo meniškąja

nas ir ją neeijzina. Bet padeda 
gamtai subudavoti gausų raudo
ną kraują, tuo padarant sveikatą 
ir laimę.
Parsiduoda WALGREENS ir ki

tose Vaistų Krautuvėse.
Rašyk ar kreipkis asmeniniai pas 
DR. E, E. CULP prie 189 North, 

Clark Street.
šie ašmens vartojo M. G. TONIC 
ir savo liuobu noru duoti pareiš

kimai dabar pas Ynus.
Mr. Stanley Depke, 2103 W. 51 st S,t, 
Mrs. Salvatore Caatanza, 0613 Avenue, 

N, Diek Keeling,
Mrs. F. Kine,. 8023 Manistee Avė., 
Elizabeth Terhesk, 524 Eastr Olst PI. 
Eva Krazewsltl, 8810 'Exchango Avė. 
Mary Polovia, 8057 Maokinaw Ąve., 
Mrs. j. Jessem, '8325 Clyde Avė., 
Mrs. M. Oį’Tozpwlcli, 1001’3 Muakegon Av.

Jei iš užmiesčio siųskit, $1.09, 'o 
gausit bandymui didelę bonką ir 

dykai knygutę.

M. G. TONIC
tai daržovių junginys, parinktų iš 
Gamtos; sandelių., Neturi savy jo
kių žalingų sveikatai vaistų. Pa- 

Į deda virškinti, valo skilvį ir žar- 
ir ją nee^zina. Bet padeda

Baro n and Baroness von Mauchenheiin
Baronas von Mauchenheim ir jo žmona. Amerikos valdžia 

rengiami baroną deportuoti. Bet pastarasis stengiasi išsisukti, 
nes, girdi, Vokietijoje jam gresianti mirties •'bausme.'

Myls Padaužų žemaiti:
Skaitiau tava įspudius iš 

Naujienų baliaus ėr mon laba 
patika, sakau, nors kap kada 
tenk sava prigymto kalbo pa
siskaityti. Dabar ėr man pa- 
poulė būti baliuv. Tas balius 
būva nakokių ten praščiokų, 
ali lietuvių advokatų. Iš tos 
pričynos aš tata ėr noru pa
sidalyti su tamsta er visąs že- 
maitęs.

Gavusi pakveitimą nuvažiou- 
ju į Shoreland veišbutį ėr pa- 
sikelu aukštyn, nalyginont į 
dongu, čia, kap pakveitimas 
rašė, turės atsiprovyti advoka
tų balius su užkondeis. Įeinu 
į paskirtą veitą ėr žvilgt, žvilgt 
— vo Jezus-Marijelė! Pakly
dau*, sakau, Čia na advokatų 
ali kunigun! Visa troba kuni- 
gun prįpludusi, tik joudou ėr 
baltou! Ėr jau ketinau bėgti, 
bet štai nadronse iškunigun 
išlend didele gerbams adv. Va- 
salle ėr muni nuramin. Ramin
ti nuramin, bet kunigun buvi
mą pričynos napasaRo. Gal būt, 
misliju sau, čia dvi partijos su- 
vejo, kokias nors palitikas va
rinėti. Tegul tata varinęja, sa
kau, aš visteik su anų paliti- 
koms nesu. Potam veizu ėr 
daugiau advokatų išlend iš ku 
nigun tarpo; vo pirmininks la
ba lipšne praša visus prista- 
lu*n susėsti er užkondių užkon- 
sti, vo parėdko vedėjų parsta- 
to pusėtina gerbama

Naspejom susėsti, 
prisakė sustoti ėr 
kreipės į aukštai 
Kun. Albavičiu, 
kalbėtun maldą 
no jas er bedieve žegnojas — 
vo jergutaliau! Sakau, kap 
anims duše prokaklą naišlend?! 
Ali kon padarysi, sakau, pa
kliūva pas Popiežių, daryk kap 
uns daro. Dabar, žinot tokia 
gadynė: daug visokių palitikų 
iš antro galo prasidėt!.

Parsižegnoję, pasimeldę pra
dėjom valgyti ėr gerti, beveik 
kap visi žmonis; vo kap paval
gėm, -Olis pristatė kalbėti gar
bės svetį poną Bagdoną, Lie
tuvos Charge de Affaires, kap 
ten 
yra 
goj. 
kalb 
ėr sklende 
vfsi geri, visi viens už kitą dir
bat ėr t.t. Rukou: jus pirmi 
išrinkot lietuvį sudžia er tas 
išrinkims bus įrašytas Ameri
kos istorijoj, ant omžių omži- 
nųjų.

Mon tik dink t piktu'ms er 
pašoka. Kad tep butų natdkia 
veita, bučio sprečijusi ėr pa
sakiusi, kad tata yr umilka, 
vo jau lietuvis, Kazys Krau- 
čiunas Washigtono valst. ke
li meta kap yra išrinktas Su- 
perior Court sudžia. Vo gal 
anei mislij, kad Washingtono 
valst. lietuvis napriklausa 
su tautai?

Potam atrekamendonja 
beti musų naująjį sudžią. 
brolelį tu mona, uks-miks, 
miks ėr natur. kon 
žmogus susikrimto, 
ėr rukou, saka

ir atsitiktinai išsiveržia protes
to balsas, kaip tai buvo pernai, 
kada tarp Suvalkijos ūkininkų 
pasireiškė pusėtinas bruzdėji
mas. ' ;

Išsiveržė tas protesto balsas 
ir Kauno gatvėse, kada buvo 
laidojamas darbininkas.

Visa tai aiškiai sako, jog 
Lietuvoje nėra ramu, jog Lie
tuvos žmonės nori permainos, 
nori kitokios valdžios nekaip 
dabartinė, r

Tiems, kurie* kovoja dėl liau
dies teisių, mes turime padėti. 
Paremti juos morališkai, o taip 
pat ir materiališkai.

Tokiu budu,.. juo didesnis 
skaičius dalyvaus šiame paren
gime, juo didesnę , paramą mes 
galėsime savo broliams Lietu
voje suteikti. Įžanga visai ma
ža—tik 25 centai, asmeniui.

Parengimas prasidės punktu-' 
ališkai 5. vak po pietų, špkiąį 
bus abiej ose svetainėse. Grieš, 
orkestrai. Visi vietos lietuviai 
esate kviečiami: dalyvauti.

S. Tvonjoiuis, Kom. narys

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LKĮUOR CO. 
4707 Sonth HaUted Street
Visi TelefcnM YAKDS 0801

VIENINTJBL1S DISTRIBUTOBI8 .

JOS. F. BUORIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
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Digging trenches ln Capital suburbs 
Ispanijos lojalistai kasa apkasus, kad galėtų apginti Madridą nuo sukilėlių.

Gabrielės Petkevičaitės 
Laiškas

Vestuvių pokilis
šiandie, lapkričio 28 dieną, 

šv. Kryžiaus bažnyčioj Moni
kai Paugieneiz ir Juozui Rak
šteliai skambės vargonų mu
zika. Apie 6 valandą vakare 
Unity* Club patalpose, 4558 S. 
Marshfield avenue, įvyks ves
tuvių puota. Visus veselninkuš 
priims ir vaišins Elena Rum- 

town of leikiečių vadi- 
gražioji ponia.

šiene, 
narna

vesti, — taria advokatas nu
stebusiam tėvui.

— Argi jau taip blogai, juk 
aš sumoku sutartąjį honorarą.

— Ne pinigai čia svarbu. 
Bet pamanyk tamsta, kiek man 
buvo vargo prikalbinti prisie
kusiuosius, kad jie skirtų vie
nų metų bausmę, kada jie bu
vo griežtai užsispyrę tamstos 
sūnų išteisinti, — baigė advo
katas.

ĮĮĮII
M

R. š.
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JUOKAI
Advokato vargas 

advokatą ateina sunkiai

f

šiemet Lietuvos visuomenė 
iškilmingai pagerbė didžiąją 
žmonių švietėją ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo pirmininkę, 
p-lę Gabrielę Petkevičaitę, pa
minėdama jos 75 metų am
žiaus sukaktuves. “Naujieno
se” tąja proga buvo įdėta in- 
terview su garsiuoju žydų ra
šytoju4, p» U. Kacenelenbogenu, 
angliškos knygos “Daina” au
torium, kuris ilgus metus gy
veno Panevėžyje ir draugavo 
su p-le Petkevičaite ir jos Ve
lioniu tėvu, Panevėžio dftkta-

savo 
jėgą 

grau-

kaip

jau laimę prisidėti... ir lygin
dama savo darbuotę su 
tėvo paprasto žmogaus 
viršijančiu darbu... tik 
denau’s.

Dėkoju todėl Tamstai,
geram, neužmirštamam Drau
gui, už gražų mano tėvo pa
minėjimą ir už draugiškus žo
džius mano charakteristikai.

Apie save galiu pasakyti, 
kad gyvenimas man ypatingai 
buvo sunkus paskutiniais lai
kais... Sveikata irgi nekokia.
Mažai tėpadirbu plunksna, o iš

LIETUVOS GYVENTOJAI TURI APIE 250 
MILIJONŲ LITŲ SUTAUPŲ

/

visuomenės darbo turėjau pa
sitraukti...

Labai pradžiuginsite mane, 
parašydamas, kaip klojasi dar
buotis ir gyventi. Kadangi pa
ti niekur neišeinu, tai tik nuo 
kitų esu girdėjusi, kad Tafn- 
sta savo šeimyną esi irgi iš
kvietęs pas save.

šį laiškelį, rašau Berčiunuo-i 
se, nesenai atsiradusiam pane
vėžiečiams naudotis kurorte, 
pastatytame pušyne Nevėžles, 
pakranty. Vasaroti ketinu čia 
iki rugsėjo (September) me
nesio. Jei Tamsta malonėsi ma
no prašymą išpildyti ir para
šyti man apie save, adresuo
kite visuomet į .Panevėžį, Čia 
nurodytame adrese, laiškas vis- 
fiek ras mane.

Daug, • daug - viso geriausio 
linkėdama Tamstai, podraug ir 
Tamstos šeimai, lieku su auk
šta pagarba ’ ' x

G. Petkevičaite.

Be taupomąją valstybes ka
sų ir jų skyrių, Lietuvoje dar 
yra ir visa eilė rimtų bankų 
bei kitų kredito įstaigų, ku
riose Lietuvos gyventojai irgi 
turi pasidėję, pinigų. Toše 
įstaigose gyventojai turi apie 
200 milijonų sutaupų. Taupy
tojų skaičius Lietuvoje taip 
yra nedidelis, šiuo metu jis 
siekia apie' 125,000 žmonių, 
kas sudaro tik apie 5% visų 
gyventoją. Vidutiniškai, vie-< 
rita Lietuvos gyventoj ui ten
ka apie 100 litų .sutaupų. Tai 
yra dar labai maža suma. Ta
čiau Lietuvos ūkiškojo gyve
nimo Vairuoto j ai deda' nemažų 
pastangų, kad taupymas butų 
daug daugiau* “plečiamas, o tuo 
pačiu ir keliamas visų visų 
gyventojų gerbūvis.

Tsb.

General Motors. 
radio koncertas 

' _ .. i •
Praėjusį' pavasarį General 

Motors radio koncertų Čilėj 
buvo duotas programas pava
dintas “Orchestra Nigt”. Vi
sas koncertas tą vakarą susi-l 
dėjo iš instrumentalės mu’zikosj 
ir pildė jį neparastai mikliai 
General Motors simfonijos or-j 
kestros nariai. Kadangi/sulau
kta 'iš klausytojų ypatingai 
daug pagirimų šiam progra
mai, tai ir dabar, ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 29 diehą, 
nuo 10 iki 11 valandos (Chi
cagos laiku nuo 9 valandos) 
vakaro 
Nig'ht” 
bus 
WEAF
Pasiklausykite jo 

. . .■ - i * i.-'! * >»v -.j ■
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bus duotas “Čtchestra 
koncertas. Programas 

transliuojamas NBC- 
60 stočių radio tinklu.

Tas 
apkaltinto sunaus tėvas ir pra
šo, kad jis apsiimtų vesti bylą, 
ir jei kaip nors apgintų, kad 
vietoj gresiančių 5 metų kalė
jimo sūnūs tegautų metus, tai 
sumokėtų 1000 litų. Bylą pa
gal tėvo norą išvedęs, advo
katas susilaukia jo padėkos ir 
ten pat su džiaugsmu išmoka
mo honoraro.

— Daugiau jau, kaip gy-

Mažas nesusipratimas
Našlė: “Mano duktė tamsta 

tiesiog sužavėta”.
Jis: “Tai mane be galo džiu- 

pjia”.

Našlė: “Ir ji tikisi, kad greit 
galės tamstą savo tėveliu va
dinti!”

Tėvas
Ji: Ar tu su tėvu kalbėjai?
Jis: Taip!
Ji: Ir ką jis pasakė?
Jis: Nieko! Aš apskritai iš 

tavo tėvo įgavau įspūdį, kad 
tai Žmogus, kuris mažai kalba,

vas, nesiimčiau tokios bylos bet daugiau veikia.

vęsis visuomenės dirvoje.
žemiau dedame p-lės Petke

vičaitės laišką, rašytą p. Ka- 
cenelenbogenui, nes jisai turi 
ir visuomeninės reikšmės. Lai
ško rašytoją, matyt, ypatingai 
sujaudino tai, kad “Naujienų” 
straipsnyje buvo paminėtas 
jos tėvas, apie kurio kuklų gy
venimą ir darbuotę plačioji 
Lietuvos visuomenė dar iki 
šiol nebuvo tinkamai painfor
muota.

I w J • „ k

Taupymo įstaigų tinklas plečiamas visame 
krašte.

“Dėk grūdelį prie grūdelio 
ir gausi purelį” — sako graži 
lietuviška patarlė, kuri puikiai 
apibu’dina taupumo naudojimą 
ir reikalingumą. LietuVos &y-

Laiškas rašytas tvirta, aiš- ventojai, ypač paskutiniaisiais 
kia ranka — nežiūrint to, kad metais, tai gerai supranta ir 
jo autorė (dar carizmo laikais pracleda vis daugiau taupyti, 
pagarsėjusi “Bitė”) jau . yra 
sulaukusi daugiau kaip 75 me
tų amžiaus.

nenukrypsi- 
žmoniškumo

iš Chicagos 
parode

ir jos 
tarpe

padė-

1936—VIII—15
Panevėžys, Zitos g. N. 16 

Gerbiamas, Malonus Draugai!
Dažnai mintimis lankydavau 

Tamstą, nieko tikro nežinoda
ma, kaip sekasi už jūrių ma
rių Tamstai gyventi, tik tvir
tai tikėdama, kad 
te nuo aukštų 
idealų.

Prisiųsta man
“Naujienų” iškarpa, 
man aiškiai, kad Tamsta ir ki
toje musų žemės kamuolio pu
sėje tėvynes neužmiršai 
kėlimu net kitataučių 
rūpinatės.

Laikau* savo pareiga
koti Tamstai už paminėjimą 
mano tėvo, to nenuilstančio sa
vo srityje idealisto, visomis 
išgalėmis ilgiau kaip 50 metų 
darbavusio nevien kunus gy
dydamas, bet, kaip įmanyda
mas, keldamas sielas ir skleis7 
damas šviesą, dar jo laikais 
tėvynę mūšų apsiautusiose 
tamsybėse. 'Susilaukė tas mil
žinas darbininkas tik itin ku
klaus savo 50-čių metų darbo 
jubilejaus.

Skaudu man todėl buvo ma
no 75 m. Sukaktuvių proga to
kios iškilmės susilaukti... Ma
čiau tose iškilmėse laisvos tė
vynės džiaugsmą, prie ko aš 
tik maža darbo dulkele turė-

Ir šis taupymas yra sąjhonin- 
gas, nes žmonės savo sunkiai 
uždirbtus jau nelaiko namuo
se, kaip sakoma, sudėję pan- 
čekon, bet juos pasideda į pa
tikimus bankus ir kitas rimtas 
kredito įstaigas. Toše įstaigo
se žmonių sutaupoma pražūti 
negręsia joksz pavojus, nes jos 
yra apsaugotos dideliais nekil
nojamaisiais turtais, arba yra 
garantuotos valstybės iždo. 
Pati valstybe taupytojams ir
gi ateina į pagelbą. Ji yra įstei-. 
gusi taupampsias valstybės ka
sas, kurios yra didelėje Vald
žios priežiūroje ir už jose pa
dėtus pinigus atsako valstybės 
iždas su visu, valdišku turtu.

Taupbmiosios valstybės ka
sos prddėjo veikti 1919 metais, 
tačiau jų veikimas buvo dau
giau išplėstas tik po 1923 me
tų, kai jau buvo įvestas lietu
viškas litas. 1925 metais šiose 
kasose Lietuvos gyventojai tū
rėjo tik 241,800 litų Šlitaūpų, 
o dabar jų turi jau daugiau, 
kaip 50 milijonų .litų. Tai yra 
maždaug penktadalis Visų Lie
tuvos gyventojų Su’taupų, nes 
dabdr visose kredito įstaigose 
gyventojai turi susitaupę apie 
250 milijonų litų. Taupančiosio
se valstybės kasose indėlių pri
ėmimas yra pritaikintas smul
kiųjų taupytojų reikalams. In
dėliai priimami neribotomis 
sumomis, pradedant nuo vieno 
lito.

Taupančiosios valstybės kaso
se ypatingai rūpinasi jaunųjų 
piliečių ateitimi. Tuo tikslu 
kasos išleido specialius taūpa- 
muosiūs ženklus, kurių pagel- 
ba jaunieji gali taupyti ir la
bili smulkiomis sumomis, pra-' 
dedant nuo 5 centų. Jaunie
siems taUpytojahis, kurie ge
riau taupo yra skiriamos pen
sijos. Praėjusiais1 metais tokių 
pensijų buvo paskirta visa 'ėi-‘ 
lė. >

Mokyklinio .amžiaus jaunuo
menė Lietuvoje taip pat ragi
nama taupyti. Mokyklų moky- 
niai, daugiausia, taupo savo 
kooperatyvėliuose. Ten jie gau
na tam tikrus taupymo ženk-, 
lėlius, kuriuos įklijuoja į kny
gutės. Paskui,. išeidami iš mo
kyklų, jie savo sūtaupas gali 
atsiimti ir pradėti toliau tau- 
pyti valstybės Lupamosiose 
kasose. Tuo budu Lietuvos 
jaunimas jau iš mažens pra
tinamas taupiau bei tvarkin
giau gyventi ir kurti savo at
eitį. Drauge jaunimo taupy-. 
mas yra gera ir auklėjimo, 
priemonė.

Taupomųjų valstybės kasų 
veikimas ypač išsiplėtė pasku
tiniaisiais - metais. Šiuo metu 
kasos turi 120 savo skyrių. Jie1 
veikia įvairiose Lietuvos vie
tose prie, Lietuvos bankp sky- 
rių ir paštų. Didesniuose mie
štuose yra net po kelis sky
rius. Tačiau nežiūrint viso to, 
Liettivos gyventojai sutaupų 
atžvilgiu dar negali susilygin
ti su kitų kraštų 'gyventojais,., 
kurie saVo sutaupų turi daug 
daugiau. Vis dėl to ir šioje 
srityje kasmet Lietuva spar-; 
Čiais šuoliais vejasi savo kai-, 
mynus ir k tas Valstybes.

Roseland
•• • ■ ■ ■ .'•» '
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Lietuvių laisvamanių 
vakaras*

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugija per va
saros karščius n kaip irz nieko 
neveikė. Tiesa, norėjo su va
sara atsisveikinimo pikniką su
rengti, bet tas nelemtas lietus

Dramatiškas Ratelis
Dabar, Atvėsus orui, nusita

rė Surengti šaunų vakarą su 
prakalbomis,“ dainomis . ir šo
kiais. Prakalbas pasakys drau
gijos nariai Dr. Graiču'nas, drg. 
Šarkiunas ir katalikų kun.- 
pralotaš Zalink. Koncertinę da
lį išpildys Lietuvių Darbinin
kų Aido mišrūs choras, Chica
gos Lietuvių Vyrų choras; 
taipgi, ciceriečiai V. Ascila ir 
p-nia Gūmau’škienč pasižadėjo 
padainuoti gražių duetų. £?us 
ir kitokių prašmatnybių.

Parengimas įvyks sekmadie
ny, lapkričio 29 dieną, Lietu
vių Darbininkų svetainėje, 
J0413 So. Michigan ąvėnue.

Programas bus nenubodus, 
chorai žada lieskupėti gražių 
dhinų, o kalbėtojai sako Veng
sią perilgai kalbėti, kad publi
kos nenuvarginti.

v — Stepukas.

\

\ Varduvių pate.
Jos. Bartkus ir geri drau

gai šįvakarą mini K. Virkie- 
tis varduves. Ta proga yra 
rengiama party Lu’cky taver
noj, 3139 Šo. Halsted Street. 
Pakviesta gera orkestrą šo
kiams, bus gardžių užkandžių 
prie įvąirių gėrimų. Party tę
sis per. visą naktį. Rengėjai 
prašo visus atsilankyti’.

— Niekutis.

DON’T
NEGLECT 
A CC5LD

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra' VIEN TIK 
mbstas. Ji prašalink skauš- 

,mus. Jas vartoja^ milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininku.

A

PRANEŠIMAS
■ " pirk MAI VAžiuoM^ 

JŪSŲ i’ATOGUMUi TURIME DABAR 
Algų Dienos Išsimokėjimo Planą

FirestOfte Tairams, Exide Baterijoms, Arvfri 
Šildytuvams ir Philco Auto Radioms.

ROEDIGER 
AUTO PARTS

5130 So. ASHLAND A VE. Tel. Prospect d2p5
*
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klausytojų pu-

appointment in Wash-

• tai Naujosios Gadynes,

28 me-

Kiek vėliau

pasidaro visai 
per radio pri-

2811 W.
44 metų

merui.
Prįeš rezoliuciją nėra kas sa

kyti —- geras nutarimas. Ale 
kam reikia meluoti, buk tame

Du jauni piktadariai praleido 
nekokias Thanksgivįiig 

šventes.

Velionis palaidotas laisvomis 
apeigomis. S. Rimkus padaina
vo porą liūdnų dainelių, Uk- 
tveris pasakė atsisveikinimo 
kalbą.

bilas - 
čiomis” — aiigštesiies net iki

A-TONB—tą' J'** v. j v ««
įžangos bilietus vieną dolerį 
* dp “bausmę”.

Priešmetinis žagariečių su-

Vienas Smarkuolis Silkes Piršti Radio 
Apalpo, Kitas Lieja

Graudžias Ašaras
Klausytojams Yra 
Nelengvas Darbas

NAUJIENOS, Chicago, HL šeštadienis,, lapkr. 28, 1936

Vėl matysime ją scenoj Kas girdėti pas 
menininkus

Kvotimai valdžios 
darbams

Penktadienį šerifai iš apskri
čio kalėjimo į Jolieto kalėjimą 
išvežė du jaunuolius.

Vienas iš jų alpsta, rauna 
plaukus nuo galvos, kitas ai
manuoja ir verkia kaip ma
žas kūdikis.*

Pirmasis yra 17 metų, ant
rasis 18 metų. Liūdnos yra jų 
Thanksgiving šventės.

Rugsėjo 19 d., Šiais metais, 
jie bandė padaryti apiplėšimą 
18-toje Apielinkėje. Rengė
si apvogti kelis “pedliorius.” 
Bet besirengiant prie puolimo, 
jiems po keliu pasimaišė 42 me
tų lietuvis, Martinas Domans- 
kis, 2024 Ruble Street. Kadangi 
jie, buvo labai dideli smarkuo
liai, tai jie nutarė Domanskio 
įsikišimo netoleruoti ir jį nu
šovė. Tai įvyko ieloje, prie Do
manskio namų.

Netrukus po to^ tie du jau
nuoliai bandė apiplėšti vieną 
Louis Tolenec, 50, 1521 West 
18th Street. Kai tasai pasiprie
šino, tai smarkuoliai ir vėl pa
leido šautuvus į darbą. Jį sun
kiai sužeidė.

Bet supratę, kad jiems gali 
būti striukai, jaunuoliai išdūmė 
iš Chicagos. Vieną policija suė
mė Itasca, Illinois miestelyje, 
antrą Atlasburg, Pennsylvani- 
joje.

Tardomi, abu prisipažino.
Užvakaę, teisėjas Michael L. 

McKinley nuteisė abu 199 me
tų kalėjimo.

Pirmasis p i k. t a d a r i s; yra 
krank Tallach, antrasis, jo gi
minaitis, Louis Miller.

Ypatingai kuomet tos silkės yra 
Spirgio sūdytos silkės

. ----------------------,

Kasdien, kartais kas valandą 
per radio yra garsinami “fur- 
kočiai”, “furnišiai”, “grand- 
openingai”.

Bet tokių dalykų garsinimai 
yra toks priprastas apsireiški
mas, kad jis nebeatkreipia jo
kio domesio iš 
sės.

Bet situacija 
kitokia, kuomet 
sieina klausytojams piršti sil
kes. Taip/ silkes.

Padėtis pasidaro tokia kebli, 
susidaro tokios komplikacijos, 
kad nenuostabu, kad radio pro
gramų pranešėjai ir artistai 
kartais pražilsta pirm laiko. 
Ypatingai, kuomet tos silkės, 
kurias reikia garsinti, yra Spir
gio sūdytos silkės.

Kas pasidaro radio stotyje 
kai prisieina garsinti silkes la
bai 'vaizdžiai pasako dviejų ak
tų komiška operetė, “Oro Ban
gomis”.

Tą veikalą scenoje štato “Pir
myn” choras gruodžio 6 d., Chi
cagos Sokolų svetainėje, 2343 
S. Kedzie avė.

‘Operetėj dainuoja visa eilė 
gabių jaunų solistų ir aktorių, 
kurių priešakyje stovi p. A. 
Steponavičienė. ‘ i

Bilietai parengimui yra 60 
centų iš anksto ir 75c prie du
rų. Po operetės įvyks šokiai.

Iš Žagariečių susi 
rinkimo

Lietuvių Tautinės 
kapinės

William Blinstub
Lapkričio 19 dieną Lietuvių 

Tautinėse kapinėse tapo palai
dotas William Blinstub. Jis gy
veno ir mirė adresu 
63rd Street sulaukęs 
amžiaus.

Amerikoj išgyveno 
tus. Giminių paliko brolį Joną. 
Paėjo iš Tauragės apskričio.

Velionis palaidotas laisvomis 
apeigomis. S. Rimkus padaina
vo dvi liūdnas dainas, V. Am
brose pasakė keletą atsisveiki
nimo žodžių.

Joseph Shmit
Joseph Shmit (Shimalius) 

(palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse lapkričio 21 dieną. 
Mirė sulaukęs pusę amžiaus. 
Amerikoj išgyveno daugelį me
tų. Laidotu vėlais rūpinosi bro
lis Jonas $himalius.

Velionis priklausė Keistučio 
kliubui, taipgi buvo daug pasi
darbavęs tvėrimui ir rėmimui 
šių kapinių; buvo vienas pir
mųjų kapinių direktorių, jo 
vardas pasilieka kapinių čarte-

Praėjusį sekmadienį Yuškos 
svetainėje įvyko žagariečių 
Kliubo susirinkimas.
, P. Arlauskui atidarius su
sirinkimą p-lė S. Ambrozaitė 
perskaitė protokolą. Po to 
buvo priimami nauji nariai 
— priimti L. Vaitekunienė, P. 
Vaitekūnas ir G. Bush.. 

\

Komitetas susidedąs iš Ar
lausko, Povilaičio ir Janavi
čiaus išdavė raportą apie įvy
kusį vakarą. Parengimas da
vė pelno $78.20. Raportas su 
pagirimu priimtas.

Rinkta delegatai į įvykstan
čią Ghicagos ir apielinkės 
draugysčių konferenciją, šau
kiamą Amerikos Lietuvių 
Kongreso. Į konferenciją iš
rinkti šie atstovai: A. Rama- 
šauskienė, M. Mieravičienė, 
St. Vernis, R. šniukas.

Pirmininkas pranešė, kad 
yra miręs Žagariečių Kliubo 
narys Jonas Gurskis. Visi iš
reiškė velioniui pagarbą at
sistojimu.

Nutarta (Naujiems Metams 
surengti Bunėo party. Į ko
misiją pramogai surengti įėjo 
Sofija Ambrozaitė, Adolfas 
Ramašauskas, Alex Niprikas, 
Marijona Mieravich ir Frah- 
ces Ambrozas. Pirmieji trys 
komiteto nariai yra jaunuo
liai.

Žagariečių Kliubas daro žy
mų progresą ir daug veikia, 
kadangi turi savo tarpe ener
giško, darbštaus jaunimo, kurs 
pats duoda iniciatyvos ir ne- 
raginamas'stoja į visokias ko
misijas. Iš ^ikrųjų garbė jau
nuomenei už tai. Tokį pat 
nuoširdumą mes matome ir 
pas senuosius kliubo narius, 
kurie nevien darbu, bet ir ki
tokiais budais remia kliubą.

Pavyzdį parodė šiame susi
rinkime Žagariečių Kliubo na
riai pp. Kraptavičiai. Negalė
dami patys ateiti į žagariečių 
vakarėlį, jie užmokėjo už

Petronėlė Millerienė (Petraičiutė)
P-ią Millerienę matysime scenoje lapkričio 29. 
dieną “Gyvuosiuose nabašninkuose”. Taipjau 
šis vaidinimas yra rengiamas jai vadovaujant. 
Parengimas įvyks Dania svetainėje adresu 
1651 North Kedzie avenue ir prasidės 6:30 
vai. vakare. Vakarą rengia SLA 226 kuopa.

Po Cicero besi
žvalgant

Keletą kartų “Naujienose” 
buvo rašyta/ apie/išmatų ne
tvarką musų miestely. Prieš1 
rinkimus tas reikalas tapo su
tvarkytas ir dabar tebėra rei
kiamai’ tvarkomas. Išmatos ren
kamos kas savaitė. Kaip tai at
sitiko, tikrai nežinia. Spėjama, 
kad namų savininkų politikos 
kliubo spaudimas paveikė į val
dininkus. Nužiūrima taipgi, kad 
geresnė tvarka susidarė kai ta
po pamainytas išmatų, rinkimo 
bosas. Pirmiau buvo lenkas Rasf- 
nikas, o dabar jo vietą užėmė 
lietuvis W. Pralgauskas, kurs 
iki šiol savo užduotį atlieka ge
rai. Taip ir turi' būti. Gyvento
jai mokesčius moka, tai turi; 
gauti ir patarnavimą už savo 
mokesčius.

Viena ranka glosto, kita
• smaugia

Kiek laiko atgal namų 
ninku kliubas reikalavo,

Modemiškas Mokslas 
Pagerino Populiaru 

Vaistą
Jei jusi) organai yra nusilpę ir iaučiatiS# 
paaene^ bandykit naująjį NUGA-TONE—tą 
stebėtinąjį gelbėtoją—dabar moksliškai 
stiprintą su gerai žinomais VfTA“/___
A ir D. Tas tikrasis vaistas sustiprina 
įvairius žmogaus kūno organus, paretina 
apetitą, sustiprina virškinimo ' organus1 fk- 
išaivalijimo procesą. Suteikia naujos pa- ,
jėgos muskulams ir nennj sistemai ir at- smukimas DUS Šaukiamas at
sparumą. Daugelis skelbiasi, kad' NUGA-1 a v • _ . ,v ,
t°ne ki« vestai nieko į virutėmis, pašaukimą išsiunti-
ii?UGyvčnlinu1’ raštininke p-le Ambrozai-TONE, kurs parsiduoda su • garantija pas 
visus ^vaistininkus. Pinigus grąžinsim, 1«*, tė. ‘

- R. 5., koresp.

savi- 
kad 

valdininkai priverstų visus gy-< 
ventojus ’ turėti išmatų indus. 
Valdininkai ątsakė, kad jie to 
negali daryti/ ba gyvename de
presiją, žmonės neturi pinigų, 
ir pasiūlė patys suteikti dykai 
geležines bačkas tiems, kas ne
turi kalbamų indų. Tatai atro
do geras pasiūlymas, kaip ir 
paglostymas.

Bet, antrą vertus, gyventojai 
slegiami mokesčiais, darant'•di
deles išlaidas, o/tų išlaidų vis 
dar planuojama ateity daugiau 
daryti, čia jau į depresiją, ne
bekreipiama dėmesio. Well, jei 
žmonės patys įsitaisys išma
toms sudėti iųdus, tai už juos 
sąskaitos per valdininkų ran
kas neis, o jei valdžia parūpins 
bačkas, tai sąskaitos ' eis per 
valdininkų rankas ir gal būt 
trupiniukų teks įr partijai.

V •
Vandens bites

Paprastai vandens bites atei
davo rugsėjp mėnesį, o šiemet 
dar ir dabai* jų nėra namams 
vieno ir dviejų* x pagyvenimų. 
Trijų pagyvenimų ir didesniems 
namams vandens bites, yra siun
čiamos kas mėnuo, šių pasta
rųjų namų savininkai jau gavo 

su geromis “magary-

nizuoti ir kovoti prieš didėjan
čius taksų apsunkinimus.

Gembleriavimas nestabdomas
Saldainių, krautuvėlėse gemb- 

leriuoti mašinos < tebėra kaip 
buvo, Tebėra ir kitokį įnagiai 
iš vaikučių centus vilioti. v

Nanlų savininkų kliubas ir 
motinos kalbamu reikalu priva
lėtų daryti 'akciją, kad tokie 
įnagiai butą panaikinti.

Iš vieno keturi
Čia per 30 metų gyvavo Im- 

provement kliubas. Kiek laiko 
atgal klįubas/]<plyšo. Keletas 
skaldytojų užsispyrė pasiimti 
kliubą savo/ globom Seni kliu- 
biečiai tam pasipriešino. zSkal- 
dytojai, gavę -’kiek sekėjų, iš 
kliubo j/asitraukė ir tuo pačiu 
vardu pradėjo laikyti susirin
kimus parapijos svetainėje 
laukdami yišąv; Improvement 
kliubą ateinant pas juos. To ne
sulaukę, jie norėjo kliubą teis
imo keliu. sunaikinti. Bet ir tai 
jiems nepavyko. Teisėjas/su^ 
spendavo ir jų pačių ir Im
provement kliubą. Taigi yra sa
koma, kad abu kliubai tebegy
vuoja. '

Po suspendavimo Improve
ment kliubo klįubiečiai susior
ganizavo į Namų Savininkų 
Politikos kliubą.
pasitraukėjiai suorganizavo Šv. 
Antano, parapijos namų savi
ninkų kliubą, kurs dar turi 
daug kitokių vardų. Neklysta 
pasakęs, kad tam jų kliubui 
tiktų pavadinimas “Daugvar- 
dis”, ba kas savaitė, kur tik 
pamatai ją garsinimus, vis yra 
kitaip užvardytas. O ypač prieš 
Namų Savininką Kliubo susi
rinkimą “Draudę” ir bažnyti
niame . lapęl^.^įjfiį garsinama, 
kad namų savininkų kliubo su
sirinkimo nebus, gi busiąs kitą 
antradienį. ;

žinote ką tai reiškia — pilie
čiai yra klaidinami, kad1 neitų į 
Namų Savininką Politikos Kliu
bo susirinkimą!/' te eitų į j ų, 
skaldyto j ų susį,rinkimą. Tačiau 
jų Šitoks kerštas nepasiekia 
tikslo, ba žmones žino,* kad pas 
skaldytojus yiįi?/įilc husibąn- 
krutijusiu ppl^ikierių sueiga.

Prasilenkia su teisybe
- \ . 3/.'

: Lapkričio 18 dieną dienrašty 
“Chicago ^Ameyican” tilpo žinu
tė antraštė Morons
be Kept off Strėėts”. žinutėj

Nors kai kurie žmonės nu
siskundžia, kad neturi darbo, 
bet menininkai dirba prakai
tuodami. Pirmyn choras stro
piai ruošiasi statyti scenoj vei
kalą “Orė bangomis’’. Tai yra 
dviejų aktų komiška operetė 
si? daugeliu gražių dainų. Pa
rengimas įvyks Sokolų svetai
nėje, 2343 So. Kęd^ję avenue, 
gruodžio 6 dieną.

ką kiti menininkai vei
kia? ()gi štai ką: po sunkaus 
ir sėkmingo “Mikado” pasta
tymo Naujosios Gadynės cho
ras, stropiai rengiasi ; Chicagos 
Lietuvių Draugijos vakarui, 
kurs įvyks sausio 17 dieną, 
nes tas choras turės pildyti 
visą programą ; taigi choro na
riai prakaituodami dirba, kad 
tinkamai prisirengti.

Chicagos vyrų choras arba 
“senoji gvardija”, kaip kiti sa
ko, sausio 24 dieną Lietuvių 
Auditorijoj rengiasi pastatyti 
juokų komediją “Užburti to
tai”; taipjau sausio 31 dieną 
Cicero j, Ltaosybės svetainėje 
rengiasi pastatyti scenoj “Blin
dą — Svieto Lygintoją”. Tai
gi pasirodo, kad menininkų 
tarpe nėra “depresijos”.

Nors menininkai yra labai 
užimti rengimu perstatymų ir 
pildymu programų, bet jie ne
pamiršo surengti vakarėlį Nau
jiems Metams pasitikti. Tas 
vakarėlis įvyks gruodžio 31 
dieną, rodos, Neffo svetainėje 
adresu 2435 So. Leavitt street. 
Vakarėlį rengia visi trys cho
rai — tai Naujosios Gadynės, 
Pirmyn ir Chicagos ' Lietuvių 
Vyrų choras, šie trys chorai 
sugyvena draugiškai ir vieni 
kito remia; jau kelintą pa
rengimą jie bendrai turi.

Jungtinių >. Valstijų 
Tarnybos Komisija 
apie sekamus kvotimui vald
žios darbams:
CARPENTER •

I

Veterans Administration Fa- 
cility, Hines, Illinois. $1,680 a 
year, less $366 for ųuarterjs 
and subsistence.

Application blanks may be 
obtained from the District Di- 
rector, New Post Office Build- 
ing, Chicago, .and mušt be on 
file not later than December 
2, 1936.
LEADSMAN

U. S. • Engineer Department 
at Large, Chicago, III. $1,440 
to $1,800 . a year.

Application blanks may be 
obtained from the District Di- 
rector, New Post Office Build- 
ing, .Chicago, and mušt be on 
file not later than November 
30, 1936. ;

JUNIOR CUSTODIAL 
OFFICER

Bureau of Prisons, Depart
ment of Justice. $1,860 a year.

LITHOGRAPHIC STONE 
GRINDER AND POLISHER 

(for
Senior 
year.

For
ington, D. C., Weather Bureau, 
Department of Agriculture.
SUPERVISING INSPECTOR 
OF CLOTHING FACTORIES

Federal Prison Industries, 
Ine. $4,600 a year.

Aplikacijų blankos paskuti
nėms čia suminėtoms trijoms 
vietoms galima gauti pas dis- 
trikto direktorių naujajame 
pašto trobesy ir toi būti iš
pildytos ne vėliau, kaip iki 
gruodžio 14 dienos.

18 gatapielinke
Lietuvių' ViakarihėS žvaigž

dės balius su programų įvyko 
Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje 14 diehą lapkričio.

Koncertinę dalį išpildė mu
sų artistai vietiniai ir iš kitų 
kolonijų, tai p-lės Ona Beni- 
kaitė ir Stella Rimkiutė, Jo
nas RukŠtela —vietiniai; Pir
myn choro nariai, p-lės Ber- 
nįce ir Irene Kazaiiauskaitės 
— iš Garfieldx Parko apielin
kės; Naujosios Gadynės choro 
narės; p-lė Yuciutė, Bijūnėlio 
draugijos narė; p-nia Sophie 
Benikaitienė su x dukteria Vio- 
letviš North Sidės; drg. Mažei
ka, west sidietis, paskambino 
mandoliną; pu*sė dalyvių pro- 
grame buvo Vakarinės žvaigž
dės nariai.

Programas atliktas 
suprantama, buvo 
rengę

nepatenkintu.
Nuo užkietėjimo imk — UGA-SOIr—tai 

idealus • liuosuotoias*35o - ir AOv* -

Civiles 
praneša

Geriau mirti stovint
Pakeliu į rytines . valstijas 

Chicagoj sekmadieny buvo su
stojęs kelioms valandoms pro
fesorius Marcelino Domingo, 
buvęs seniau Ispanijos švieti
mo ministeris.

Pasak profesoriaus, ispanai 
respublikos gynėjai kovoja lai
kydamiesi obalsio “geriau mir
ti stovint, negu gyventi atsi^ 
klaupus ant kelių”. Jis taipgi 
papasakojo apie maurų tarny
bą fašistams sukilėliams. Fa
šistai išduoda maurams čekius 
kaip algą varde tų bankų, ku-* 
rie randasi puolamuose mies
tuose. Taigi čekiai bus geri 
maurams kai jie paims mies
tą. Na, šie ir deda pastangas, 
o kai paima miestą, tai, žino
ma, plėšia bankus, piešia biz- 
niavietes, plėšia privačius pi
liečius. Tai šitaip “vaduoja’’ 
Ispaniją fašistai ir jų talkinin
kai maurai.

Profesorius Marcelino Do
mingo duos paskaitą apie Is
panijos padėtį Chicagos kolį-

•jzeume gruodžio 4 dieną. Jis 
pasakos apie fašistinio sukili
mo priežastis. •

LIETUVIŠKI 
DRUTUOLIAI

filling the position of
Laborer). $1,200 a

Kiekvienas Old Golds ėi- 
garėtų pakelis suvyniotas į 
dvigubą cellophane — dvi 
eilės cellophane — neper- 
merkiamą—aukščiausios rų- 
sies.

gerai; 
visi prisi-

Publika gausiai plojo/ 
iššaukė veik visus po keletą 
kartų. .

Deliai vėlaus laiko progra
mas tapo sutrumpintas. Po 
programo' girdėjosi publikoj 
pagyrimų musų jaunimui už 
pasiryžimą, lavintis meno sri
ty ir už aiškią lietuvišką kal
bą.

Tenka kartu4 atiduoti kredi
tas mokytojai p-niai Stepona
vičienei ūž gabų išlaisvinimą 
savo mokinių ir p-niai S. Be- 
nikaitienei už dukters Violet 
gerą pasižymėjimą scenoj.

Publikos buvo ne daugiau
sia. Keletas žmonių prižadėjo 
įstoti į kliubą. Bęądrąi, vaka
ras pavyko. Daugiau tokių pa
rengimų reikia.

— Gelgaudas.

70 nuošimčių, ? negu praeity, pasakojama, įcąd 200 šv. Anta- 
žmonės vieni pas kitus vaikš- no parapijos tiapiių savininkų susirinkime buvę 200 narių.

kliubo narių pfriėmę rezoliuciją Tikrenybėj dalyvavo ne dau- 
ryšy su md^oho ‘ Cąpoldi nužu- i giau, kaip 25 asmenys šv. An- 
dj^mu 5 metų mergaitės Antoi-’tano parapijos svetainėje, o ne 
nette Tiritilli ir nutarę pasiųs- auditorijoj, kurios Ciceroj nė- 
ti ją Cicero ir Chicagos polici-Jra. Iš tikrųjų, kam reikia me- 
jos viršininkams irz Chicagos 4laoti? —žvalges.

line j a ir bėdoja, nežino kas rei
kia daryti. Susirūpinę ir ma
žesnių namų savininkai ir lau-> 
kia bilų.

Mano nuomone, kito išėjimo 
nėra, kaip tik tvirtai susiorga-

GARSINKITE^
NAUJIENOSE

Rodys žingeidžius numerius
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 

PARAPIJOS SVĘT., 
3501 So. Union Avė.

Lapkričio (Nov.) 
29 d., 1936

Šiame parengime dalyvauja 
garsus drutuolis Felix Jakaitis, 
Ant Turkus. Gusnik Johnson, 
Ant. Sraugauskas, Zan. Mickunas 
ir dar keletas kitų žymių Lietu
vių Drutuolių. Jie risis, daužys 
geiežis ant krutinės. kilnos sun
kias vogas ir daug kitų numerių.

Pelnas skiriamas labdaringiems 
tikslams. Pradžia 4 vai. po pietų.

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai
nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip, pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNCIAM PAŠTU

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musU 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą


