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Anglija nedarys jo
kių karinių sutarčių 

su Francija
Anglija nenorinti dalinti pa

saulį į kovojančias stovyk
las, bet norinti palaikyti 
draugiškus ryšiui su viso
mis valstybėmis, sako Eden.

ŽIŪRĖK 4 PUSL.

Madridas Kursto
Sukilėlius Pasiduoti

■»! Į .................... . .............................. ...

“Jūsų kapas”, sako Madrido lojalistai kur
stydami sudemoralizuotus ir nugalėtus 

sukilėlius pasiduoti

POCAHONTAS, Ark. — John Kizer po to, kai jis nurijo 
dožą nuodų. Kizęr buvo nuteistas mirti: už žmogžudystę, tačiau 
jis pats pasidarė sau galą.

Tautų sąjunga gal 
nešvarstys Ispani

jos skundo

-6 ■ ■ . - -----—

Franci ja jvesianti 
versimą arbi- 

traciją
gi žinios jau

Ginklų pramonė 
tarpsta

r GENEVA, lapkr. 30. —Tau
tų sąjungos paskelbtosios skait
linės parodo, kad kuomet vi
sos industrijos skaudžiai nu
kentėjo nuo depresijos, tai gin-< 
klų pramonė tarpsta.

t • . * ’ J

Nuo 1929 m. iki 1935 m. 
taikos prekių eksportas suma
žėjo 65 nuoš., tuo tarpu gin
klų ir amunicijos eksportas 
sumažėjo tik 39 nuoš. Bet gin
klų dirbtuvės dabar daugiau 
dirba vietiniam pareikalavimui 
— savo šalies apginklavimui.

Didžiausiais ginklų ekspor
tuotojais yra Anglija ir Čecho- 
slovakija. Jungt. Valstijų gin
klų eksportas kiek sumažėjo.

Austrijos ir Vengri 
jos derybos

Buenos Aires labai 
iškilmingai pasitiko 

prėz, Rooseveltą
šiandie prezidentai Rooseveltas 

kalbės visų Amerikos valsty
bių taikos konferencijai.

BUENOS AIRES, lapkr. 30. 
— Dar jokis svečias nebuvo 
taip iškilmingai Argentinos pa-, 
sitiktas, kaip šiandie preziden
tą Rooseveltą pasitiko Argen
tinos sostinė Buenos Airės.

Kaip prezidento Roosevelto 
kruizeris Indianapolis priplau
kė prie prieplaukos ir prezi
dentas pradėjo lipti iš laivo, 
jį pasitiko Argentinos prezi
dentas Justo ir visi kabineto 
nariai. ’

Iš prieplaukos ir prasidėjo 
iškilmingas važiavimas į Ame
rikos ambasadą. Visos gatvei 
buvo kimštinai prisikimšusias 

balkonų pilės!

lapeliuo

tarp su-

lėktuvai

MADRIDAS, lapkr. 30. —; 
Stiprios sukilėlių rinktinių k a-; 
reivių jėgos bandydamos per
silaužti per valdžios linijas prie 
Ę1 Escorial kelio puolė prie
miestį Pozuelo. 

• 
Padedami tankų ir lėktuvų; 

sukilėliai pakartotinai puolė 
valdžios kariuomenę, bet kiek-- 
vieną kartą liko atmušti.

Lojalistai pradėjo naudoti, 
‘ naują taktiką prieš sudemora-* 
lizuotus ir nugalėtus sukilėlius 
— agitaciją. / ;

. > • '■

Kaip tik^Mktuvai pastebėjo 
sukilėlių telkimąsi ir ruoširhą- 
si atakai, tuojaus jie virš su
kilėlių tranšėjų pluoštus lape
lių, raginančių sukilėlius sudė
ti ginklus ir pasiduoti, nes jie 
karą jau yra pralaimėję.

“Kitaip Madridas bus jūsų 
kapai”, sakoma tuose 
se.

Lapeliai skleidžiami 
kilėlių ir rakietomis.

Šiandie sukilėlių
buvo atskridę ir numetė ke
lias bombas ant valdžios pozi
cijų, bet į patį miestą neskri
do. Tai nustebino visus. Iš to 
daroma išvada, kad sukilėliams’ 
trūksta gasolino ir jie yra pri
versti susilaikyti nuo didesnių 
skraidymų.

Kiti pranašauja greitą viso 
sukilimo susmukimą, nes pa
staruoju laiku suimamų suki
lėlių ūpas yra labai nupuolęs. 
Jaučiama, kad tarp sukilėlių 
pradeda pasireikšti demoraliza
cija ir jie pradeda nebesitikė
ti karą laimėti. Todėl tai lo
jalistai ir pradėjo į juos šau
dyti ne kulkomis, bet agitaci-, 
niais lapeliais.

Numanoma taipjau, kad su
kilėliai gali prarasti ir Vokie
tijos su Italija paramą, nes' 
jos pažeidė tų dviejų valsty-i 
bių prestižą neįstengdami grei-5 
tai paimti Madridą. Gen. Fran
co sukilimas fašistinėms vai-; 
stybėms daug kainavo, o jis: 
ikišiol nieko neatsiekė. Tad!

kad atidaryti 
ir gauti dau-

mūšiai apsi-

vargiai jos benorės duoti jiems 
dar daugiau pinigų ir ginklų. 
O be užsienio pagelbos sukili
mas tuojaus susmuktų, s

• Lojalistai nori praliuosuoti 
Madrido apgulimų ir tuo tik
slu ruošiasi pradėti ofensyvą 
prieš sukilėlius, 
kelius į Madridą 
giau maisto.

- Oviedo fronte
stojo lojalistams stiprinant sa
vo naująsias pozicijas.

Sukilėliai paėmė miestelį.

MADRIDAS, lapkr. 30.
Lojalistų karo vadovybė pripa
žino, kad sukilėliai po dauge
lio labai smarkių atakų, ku
rios išpradžių buvo atmuštos, 
paėmė priemiestį Pozuelo, už 
7 m. j šiaurvakarius nuo Ma
drido ir dabar puola Humera 
priemiestį.

Sukilėlių lėktuvai vėl bom
bardavo Madridą, bet numetę 
kelias bombas skubiai spruko 
pasislėpti.
Vokietijos laivai padeda bom

barduoti lojalistus.
Alicante gubernatorius pa

skelbė, kad vienas žmogus li
ko užmuštas ir 7 sužeisti su
kilėlių lėktuvams bombardavus 
Alicante. Gubernatorius skel
bia, ikad puolikais buvo hydro- 
planai, kurie pasiėmė amuni
ciją ir kurą 
juroje.

Valdžios 
bombardavo
buvo išsodinami iš Moroko at
gabenti sukilėlių kareiviai.

is vokiečių laivo

lėktuvai šiandie
Algericas, kur

Atlaikę dujas 57 
streikieriai nu
teisti kalėjiman

išspręsta,
Ispani- 
neliečią

šaukia

GENEVA, lapkr. 30. — Tau
tų sąjungos rateliuose^ kalba
ma, kad taryba atsisakys svar
styti Ispanijos skundą prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Veikiausia bus
kad tai yra vidurinis 
jos klausimas, kuris 
tautų sąjungos.

Tarybos sekretorius
tarybos susirinkimą gruodžio 
7 ar 14 d., bet didžiosios val
stybės, ypač Anglija, bijosi, 
kelti: Ispanų jog ^klausimą tautų 
sąjungoje? „Kitas ^valstybės. ir
gi bijodamos pablogėjimo tarp
tautinių, san tikiu, nori Ispani
jos skundą nukreipti į tarp
tautinį teismą, kuris ir pri
valąs spręsti apie tarptautines 
teises. Tautų sąjungos gi sta
tutas nedraudžiąs ginklų 
statinėjimą.

pn

V o k i e t i j a dabar 
esanti stipresnė, ne

gu biivo 1914 m.
/ > » ' - ■; t

. . ■■ r

GOSLAR, Vokietijoj, lapkr. 
30. — Ekonominis Vokietijos 
diktatorius gen. Goering kal
bėdamas ūkininkų suvažiavi
me pareiškė, kad Vokietija da
bar yra stipriau apsiginklavu
si, negu kad buvo 1914 m.

“Mes nebesame tokie silpni, 
kokie buvome 1914 m., kada 
mes įstojome į pasaulinį ka
rą”, sakė gen. Goering.

Tas stiprumas paeinąs, dėlei 
didesnio vokiečių suvienijimo 
ir panaikinimo partijų ir frak
cijų, o antra, dėl padarymo są
jungos su stipria valstybe — 
Japonija. * ‘

PARYŽIUS, lapkr. 30.—šią 
savaitę Blum pasiūlys ir pa
prašys parlamentą skubiai pri
imti bilius apvalymui spaudos 
i^ įvedimui; verstinos ąrbitr.i- 
cijos ginčidosė tarp darbo ir 
kapitalo.

Verstiną arbitraciją norima 
įvesti dėlei vis nepasiliau'jančių 
streikų ir daugelio samdytojų 
atsisakynio vykinti pirmiau 
priimtus įstatymus dėl pakėli
mo algų, 44 vai. darbo savai
tės ir apmokamų atostogų. Sku
bintis gi su Verstiną arbitra- 
cija pravertė' 'didelės samdyto
jų sąjungos nutraukimas de
rybųsu darbininkų atstovais 
apie pritaikymą minėtų Socia
lių įstatymų.

. Reikalas u gi, apvalyti spaudą 
nuo šmeižimo žymesnių atsira
do nusižudžius dėlei neteisin
gų šmeižtų vidaus . reikalų mi- 
nisteriui Salengro. Biliu*s pa
darys laikraščius atsakomin* 
gus už savo raštus ir privers 
juos skaitytis su savo žod
žiais. /

Tikimąsi, kad abieji biliai 
bus priimti parlamento be di
delio pasipriešinimo.

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Eden sunaikino Fran- 
cijos viltis pasiekti karinio su
sitarimo tarp trijų valstybių 
— Anglijos, Franci jos ir Bel
gijos. Jis atvirai pareiškė at
stovų bute, kad Anglija neda
rys jokių karinių sąjungų, nes 
ji nenori dalinti pasaulį j ko
vojančias stovyklas ir vyriau
sias jos siekis pasilieka palai
kyti ir ugdyti draugiškus ry
šius tarp visų valstybių.

(Pirmesnės
skelbė apie pasiekimą karinio 
susitarimo).

z

Eden atsakinėjo į atstovų 
klausimus iki atstovė Miss 
Eilėn Wilkinson patiekė jam 
klausimą:

“AY jis nemano, kad jau at
ėjo laikas evakuoti visus ispa
nus ir, palikti ten tik kitas 
valstybes kariauti ?”

Visas atstovų butas pasilei
do juokais, o Eden pasiliko 
stovėti nesumanydamas ką da
bar sakyti.
Francija didina karo laivyną, 

, . rems|anti Angliją.
■■ ■ ^ryžius,' lapkr.' so.-Pa- 
šklyduisiomis žiniomis, Franci
ja nutarė visomis jėgomis pri
sidėti prie Anglijos karui prieš 
bet kokį puoliką. Tuo tikslu 
Francija žymiai padidins savo 
karo laivyną ir jam išleis $70,- 
000,000.

Valdžia, laikydamosi naujo
sios Anglijos politikos perspė
ti valstybes, kurios norėtų pra
dėti karą, įgaliojo užsienio rei
kalų ministerį Delbos paskelb
ti atstovų bute penktadieny, 
kad bet kokis puolimas ant 
Anglijos iššauks greitą mobi
lizaciją visų Franci jos karo jė
gų
ir laivyno. Ta pati garantija 
taikoma ir Belgijai.

Tai buvo diena visų valsty
bių skelbimo savo jėgų. Rusi
ja paskelbė, kad ji jau turin
ti 7,000 lėktuvų, o Vokietijos 
ekonominis diktatoriui gen. 
Goefring paskelbė, kad Vokie
tija dabar kariniai yra stip
resnė, negu buvo 1914 m. Da
bar prisidėjo ir Francija pa
skelbdama didinimą karo lai
vynų.

Areštuotas Vermont 
gubernatorius

- kariuomenės, aviacijos

žmonių, o iš balkonų pilės!
VIENNA, lapkr. 30.-Aus- «lsbiai kad viso'8

trija pradėjo politinius pasita- «atvės ,storai nuklo^s K51ėm,J '
VIENNA, lapkr. 30

rimus su Vengrijos valdžia, 
Vengrijos regentui Horthy čia 
sustojus kelioms dienoms gry-i 

(štant iš Rymo.

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Garsusis “Crystal Palace”, pa
statytas 1851 m., dėl pasauli
nės parodos, yra liepsnose. Ne
užilgo gaisrui prasidėjus visą 
apielinkę supurtė trys smar
kios eksplozijos, kurios dar la
biau pakurstė liepsnas. Spėja
ma,- eksplodavo esančios*' rū
muose Baird televizijos labora-

IŠ LIETUVOS
DU KARTUS TUOKĖSI

Hitleris uždraudė 
dirbti iš grudų 

degtinę

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

Apsiniaukę ir nepastovus ;į 
biskį šalčiau.

Vakar 2 vai. po piet tem
peratūrą Chicagoję buvo 25°. '<

Saldė teka r 6:58, leidžiasiSalde 
4:20.

READING, Pa., lapkr. 80.— 
Policija neįstengė įveikti virš 
^0 streikierių prie Berkshire 
Knitting dirbtuvės ir išblašky
ti juos dujų bombomis. Stręi- 
kieriai sugulė ant Šalygatvio 
ir atlaikė dujų baražą. Bet po
licija visus juos suėmė ir prie
varta nuvežė į teismą, kur 45 

! vyrai ir 12 moterų liko nutei
sti kiekvienas po 30 dienų ka
lėjiman.

čili pripažino Itali 
jos užkariavimą

Ethiopijos
RYMAS, lapkr. 30. -

BATTLE CREEK, Mich., 1. 
SO.v— Parker Inn iŠ Albion, 
kurio pastatymas 10 metų at
gal kainavo $3,000,000, dabar 
tapo parduotas už IskoTas iŠ 
varžytinių už $39,500.

Parker Inn iš Albion,

For
maliai paskelbta, kad Čili pri
pažino įkūrimą Italijos impe
rijos ir užkariavimą Ethiopi
jos. Ji yra pirma didesnė Pie
tų Amerikos respubliką pripa
žinusi Italijos pasigrobimą 
Ethiopijos.

Nužudė 14 žmonių
. . ■ ■ ‘S ■ 

HYDERABAD, Indijoj, lapk.
30. — Pamišęs puodų dirbė-30. — Pamišęs puodų dirbė
jas šiandie nužudė 14 žmonių. 
Tarp nužudytųjų yra joMvi’ 
žmonos, trys dukterys, gimi
nės ir draugai.

f

BERLYNAS, lapkr. 30. 
Hitleris, vykindamas savo 
tūrių metų planą dar didesnio 
Vokietijos suskurdinimo, šian
die uždavė skaudį Smūgį deg- 
tindarystei.

Išleistas dekretas uždraudžia 
kviečius ar rugius vartoti deg^ 
tinės darymui, taipjau degtin
dariams uždraudžiama pirkti, 
o ūkininkams parduoti grudus 
degtinės daryriio tikslams.

Anglija prisibijo 
Amerikos ginklų 

embargo
... ..... ..

LONDONAS, lapkr. 30. z— 
♦Anglijoje jaučiahias didelis su
sirūpinimas dėl galimybės Ame
rikos valstybių taikos konfe
rencijos uždraudimo ekspor
tuoti ginklus ir kato reikme
nis į Europą. Tada turėtų su
smukti didelis Anglijos apsi
ginklavimo programas^ nes Eu
ropai daug reikmenų tenka pir
kti Amerikoje. O jei butų už
draustas ir maisto išgabeni
mas, taiEuropa greiUimpasi- 
justų esanti be maisto ištek
lių.

ke

kuriomis pamaži slinko prez*r 
dento Roosevelto automobilisZ

Apskaičiuojama, kad ma
žiausia 1,500,000 žmonių minitt 
pasveikino Jungt. Valstijų pr^ 
zidentą.

Sveikino gi jį todėl, kad jis 
atvyko į Argentiną su taikos ' 
misija, kaipo “geras kaimy
nas” ir “taikos apaštalas”.

Rytoj gi (antradieny) prezi
dentas Rooseveltas atidarys 
visų Amerikos valstybių tai
kos konferenciją, kuri spręs

iejų Ame* -
_ J**>nl|bįš >

KAUNAS; — 1917 m. V. Sa
baliauskas Kalnujų bažnyčioje 
susituokė su O. T-te. Kiek pa
gyvenęs, nuo žmonos pasišali
no. Apsigyvenęs Jurbarko 
valse., jis susipažino su O. J- 
tyte. Sakėsi nevedęs ir 1935 
m. Skirsmenunės bažnyčioje 
vėl susituokė, klebonui patei
kęs savo gimimo metrikas ir 
patikinęs esąs nevedęs. Bet ne
trukus ir antrąją žmoną pa
metė. Patrauktas teismo atsa
komybėn, kaltu prisipažino. 
Kauno metropolijos tribunolas 
Sabaliausko su J-te sutuoktu
ves pripažino netikromis ir Sa
baliauską kaltu bigamija. Nu
baustas 6 mėn. papr. kalėjimo, 
bet lygtinai nuo bausmės ap
leistas.

ieškos būdų kaip išvengti ka
rų tarp šių kaimyniškų val
stybių.

šios prezidento Roosevelto; 
kalbos atidarant taikos konfe- ’ 
renciją laukiama visoj Ameri
koj su dideliu susidomėjimu, 
nes ji turės išdėstyti konferen
cijos programą ir nurodyti ku
riuo keliu Amerika turi eiti į 
amžiną taiką.

6 darbininkai žuvo 
eksplozijoj

DELTA, Pa., lapkr. 30. 
šeši darbininkai liko užmušti 
ir septintas gal mirtinai sužei
stas dinamito eksplozijoje ska- 
linių akmenų laužykloje.

DETROlt, Mich., lapkr. 30. 
— Apie 2,000 darbininkų te* 
belaiko Midland Steel Co. dirb
tuvę. Streikas joje tęsiasi nuo 
penktadienio.

Giminėms L
RUTLAND, Vt., lapkr. 30. 

— Vermont gubernatorius 
Charles M. Smith liko areš
tuotas už užslėpimą knygvęd- 
žio vagyščių vietos Marble 
Savings banke. Jis yra to ban
ko pręžiįentas*

Gubernatorių areštavo šeri- 
f aš, pasiremiant prokuroro 
Bloomer išduotu warranttf. Bet 
tuojaus liko paliuosuotas užsi- 
stačius $6,000 kaucijos.

SOUTH BEND, Jnd., lapkr. 
"""1,1 Laukiama atsigaunant30. Laukiama atsigaunant 

George Kvanka, 70 m., nes no
rima jį kvosti dėl mirties jo 
žmonos Barbara, 62 m. Įtaria
ma, kad jis pasmaugė savo 
žmoną, o paskui 
nusižudyti gasu.

pats bandė

Dovanų
J ■ • * '

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitų, biednesni nepasi- 
darysite, bet jieins sutelksite daug džiaugsmo.

z . i • * '

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS j
1739 SO. HALSTED STREET ’

CHICAGO, ILLINOIS
Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet i

'$j■ B

$3
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Yra Pašalpos ligoje, pomirtinių ik kultūros draugka 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 Sotfth Halstėd Strėet. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketVergais Visą dieną.

VALDYBA: o . < P- iilLLER,/finansų sekietoritis
J. MICKEVIčfŪk, pteziddnfa's J- DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidenths P. GALsKTS, tVustisūs
V. MANKUS. sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas., , '

CHICAGOS
Ak • a t t ...»

DR. MONTVlDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas. ;J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

Racine Lietuvių Kultūros Draugijos Sssiriltt&s

NAUJIENOS, Chicago, m
riririų įrašytos, krid pėrškaity-!1 %6va. Darbuokitės, kad savo 

^riaūgančiųją kertą galėtumė
te itr'rittBi į Storių Waniza- 
£įj&ri, į šūkuriį lietuviuko gy
venimo. ^fcąip greit jaunoji 
'karta pradės su tūūmis bend
rai 'Mbu’otis liėttlvių kultūri
niame gyvenime, tai busime 
tikri, kad ji nėra dingusi lie
tuvių tautai. Puiki pradžia 
jriū čia pridaryta, nemažas nuo
šimtis jaunimo įrašyta Čhica- 
gps LtoWYto Driaugijoh, bet 
drir negana, — jb čia turi būt 
daugiau. Esu tikras, kad jums 
tūriu p»dWWūs jaririųjų jfc- 
tris pašidvigubins. Rengdami 
pasilinksminimų vakarūs, pas
kaitas ir prakrilbaš, įtririukitė ir 
jriūriūbštoš fį komisijas, laips- 
riiškrii prittinicĄe juos \ dihbti 
bi*grihižatyVihį darbą, laipsniš
kai perveikite jiems 
cijbš vairą.

ĮsikurUs Auroros 
kūltūYos Draugijai,

T
Antradienis, gruod. 1, 1936

tų vafdtfs braugijOn įrhšytą 
narią. " Va^diiš, su>
žfnota, khd . šihmfe
dalyvaują nariai ir 7 apy
kantai, kurie tuoj bus nariąiis. 
Be narių daY koks 'da
lyvavo vietos svečių, 'na ir iš' 
Chicagos gglėjb jbitft, aWi poros 
desėtkų; Taip kad 'šiame 
sirihkjm-e •šbsid^ė./l^ikbš 
mažiau kaip aštuonW degini-.,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physicial Therapy 

arid Midwife 
6630 S. Westem 
Avė., 2nd flobY 
.Hemlock 9252 
Fatarnhtiju prie 
gimdymo riaihuo- 
se ar ligoninčse, 
duodu massage, 
electric tr’eat- 
ment Ir magne- 
tįc blankets ii?tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari-, 
mai dovanai.

iiii i„i į i r į i y y 11, h ■ i f..' i —r
Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH 
m West 35th St 

Cdr. of Š5th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
. Nedaliomis pagal sutartą. 
Bez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107
hez.
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<

.^pirmininko,

* -^x'> . !■■■:'
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b-nas 3. MfekėViČiUS suipa-i 
žindindamas narius ir sVėičiiiš 
su tikslu šio susirinkimo pa- 

’brėže, kad šib ŠŪŠitiiiklmb'

dėti sVėiką ^gHhdą tbli-i 
‘mešiiiam sėkmingam darbui, 
Auikiks ! itotii^iių jgy
taigi parėiWė gilią padėką viė-; 

!tihiamš draugams, kaip tai A. 
tbcitti, A. ^tgnkui ii* ViČieitat, 
’už padėjimą Seifam Pėttu*i «ia^ 
'sėkmingai datbdotiš Įtatat toį 
’kį didėli skaičių
fdhiW>š Liėtuvų bitaųgijbn.;

.......aasĮMsiiiii įi^, t ■ vr rnir.Tr «t

ADVOKATAI

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 Ir 7—8 
Semtomis ir nedSL paged authrti 
Rez, 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

drganiža-

k. t, sueis
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbdi-n St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Tel, Office Wehtworth 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 subatotais.

r

šis paveikslas vaizduoja Statkevičiaus> i
Chicagos Lietuvių Draugijos Vinco Liūlevičiaus — pagelbi- 
narių susirinkimą Racine, Wis.
įvykusio lapkričio 21 d., Min
ters svetainėje.
buvo 'įkurta Ra cine Lietuvių
Kultūros Draugija iš Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių, iš
rinkta valdyba iš žymių šios 
kolonijos darbuotojų: Stasio

riinko, Edvardo Stall — užrašų 
sekretoriaus, Stasio Mockaus— 

SusiriijĮęįmę. įšekretoriaus iždininko, p-lės Ma- •'w ■<* tr • 1 1 • •VI « n 1 ..._

svečių iš Chicagos — Stovi.
Pavartų priminti, kad Racine 

Lietuvių Kultūros Draugijoje 
yra gana didęlį$ nuošimtis 
čiagimių lietuvių^ greitu laiku? 
jų Čia rasis dar daugiau;’Ra
cine lietuviai darbštus žmones, 
mokės savo organizaciją, riaujais

rėš Mikulskis — iždo globėjos, 
Petro žičkaus — iždo globėjo, 
Juozo Stanaičio — maršalkos. 
Visi valdybos nariai sėdi pir
moje eilėje, nariai ir keletas ir jaunus nariais auginti

ĮSIKŪRĖ GARY LIE
TUVIŲ KULTŪROS 

DRAUGIJA
Sekmadienį, lapkričio 29 d., 

Saxton. svetainėje, įvyko pir
mas Chicagos Lietuvių Draugi
jos narių susirinkimas Gary, 
Ind. Vietos darbuotojas p. J. 
A. Grakey atidarė susirinkimą 
trumpai paaiškindamas jo tik
slą ir pristatė vesti tvarką^ 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
prezidentą J. Mickevičių. Mic
kevičius trumpoje kalboje nu
rodė reikalą įkūrimo Gary Lie
tuvių Kultūros Draugijos, kuri 
rūpintųsi ne vien Chicagos Lie
tuvių Draugijos reikalais Gary, 
bet taipgi darbuotųsi vietos 
lietuvių kultūriniame gyvenime 
rengiant pasilinksminimo va
karus, paskaitas, prakalbas, te
atrus ir 11. Taipgi pabrėžė 
svarbą, kad reikia įtraukti 
kuodaugiausia lietuvių jaunimo 
į šią organizaciją ir tą jauni
mą įpratinti dirbti įvairius or
ganizacijos darbus, laipsniškai 
pavesti organizacijos vadovy
bę jaunajai kartai.

Visi susirinkę Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai vien
balsiai nutarė tuoj įsteigti 
Gary Lietuvių Kultūros Drau
giją. Į valdybą išriųkta gėri 
vietos veikėjai, j. A. Grakey— 
pirmininkas, Kazimieras Pur
vinis — pagelbininkas, Chester 
Prakurotas Jr. — protokolų 
sekretorius, A. Steponaitis — 
sekretorius iždininkas, iždo 
globėjai — p-nia B. Prakurotie- 
nė ir Stasys Kuchis, maršalka .
— Jonas Apolskis.

Trumpas Įprakalbas pasakė 
Dr. A. Montvidas ir inž. Kos
tas AugustinaviČiūs, 
darni organizacijos 
Chicagos

numatomus planus kultūros 
dirvbje. Abiejų kalbėtojų 
trumpos kalbos giliai šUįdomi- 
no susirinkusius Draugijos na
rius. Aplodismentų nestoda
vo.

Vytautas Beliajus su savo 
šokėjų trupe tikrai palinksmi
no šitą susirinkimą savo gra
žiais, lietuviškais šokiais.

Baigus programą, visi Drau
gijos nariai šu’sirinko phs šios-' 
organizacijos narį p. Kazlaus
ką, kur praleido kiek ilgesį 
laiką prie užkandžių tęsdami 
šavo draugiškas pašnekesius.

Pradžia gražiam darbui Ga-‘ 
ry lietuviuose padaryta — 
įsteigta Gary Lietuvių Kaltu- •. 
ros Draugija, šios orgahižaci- 
jos sėkmingas darbas priklau
sys nuo to, kiek vietos nariai 
įdės kilnių norų ir darbų or
ganizacijos budavojimui, kaip
gi kidturinio darbo dirvoje.

Iš AUROROS
PADANGĖS

Auroros Lietuvių Kultūros
Draugijai įsikūrus :

įą. . .... te
lietuvius, kurie yra nariai Čhi- 
cagos Lietuvių bfaUgijos Au
roroje, kitą — įkurti Čia Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos sky
rių, būtent — Auroros Lietu-' 
vių Kultūros Draugiją, kad taĮ 
Draugija ’rupin'tųsi kultūriniais 
darbais vietos lietuvų gyveni
me, o Ghicagos Lietuvių Drau
gija, kiek tai bus galima pa
dės jūsų gerus darbus plėsti, i

šiandien mes čia įkdfdami 
AttybrOš LiČttiViį Kul'turds 
Draugijų -tli-Hihę k^rtu užsidė
ti Saū 'btitifeMs ^hr^igaš, ^kad 
buttime :a!kt^Vųlš brgatiika’čijos 
nariai. Chicagos Lietuvių 
Draugija ii4ž Jumis vietinio 
darbo neatliks; ji tiktai gali 
dvasiniai jūsų ‘ darbui prigel- 
bėti, gali ir pinigiškai pradžio
je jūsų kulturinį darbą paikin
ti, bet negali tai daryti, jeigu' 
patys neparod^site ąktyviimo, 
noro dirbtį, noro rūpintis Vie
tos lietuvių gyvenimu.

Daugumas/jTisų turite au
gančias šeimaš; manau, kad 
jums kaip , gėlėtos lietuviams J 
yra svarbu, kad jūsų sūnus it’ 
dukterys išaŲ 
ri lietuviai ;

Lietuvių 
Veikimas 

i^bttš, kdlth^ihiš datbas pra
dės iššišiilbn'dti ; bdt jfeigu . no- 
ri'tė, 'kad tas darbas butų sėk- 
mihgAš, tai turite prisidėti prie 
sukimo kultūrinio rato ir tt.

Kai J. Mickevičius baigė kal
bą ir paaiškinimus, tai ta pa
čia proga pašiaušė, ką Cbica- 
gos Lietuvių Draugijos nariai 
Mario Upie įsteigimą Aūroros 
Lietuvi V Kultūros Draugijos. 
Sū didžiausiu entuziazmu ir 
vieribaFšiai buvo nutarta įsteig
ti Auroros Lietuvių Kultūros

Rieikia besakyti, kad šis šū- 
širinkimaš ilgai pasiliks Auro
ros lietuvių atmintyje. Susi
rinkimo nuotaika bt^Vo nepa
prastai draugiška, p. Bėliajaus 
šokėjų trupė ir p-nios Daugin 
dukters p-les Sakalauskaitės 
akrobatiški šokiai tikrai suį
domino publika. Po programo 
ėjo dratigiški pašii^kesiai ir už- 
kandžai. Jeigu Auroros lietu
viai pradės aktyViškai darbuo
tis sū tokiu pasiryžimu; kokis 
yra dabar ;i$i j re’parodys lie- 
tuviškam pįfeąųl&į ką1 gali. 
Ndtėčiau, kad tokių susirinki
mų Auroroje Įvyktų kuo dau
giausia. — Antanas

ir jų
•- Y ■ *4 i* ■

JOSEPH J. GRLSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephon'e:. Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651 F So. Rockwell St, 
Teliepi* one: Republic 9723

DR. STRIKOL’lS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

KL. JURGELIONIS
. . ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuOsii 

Bridgėpbrto ofisas:
3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais . nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. TeL Yards 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenče Tel. BEVERtY 8244 

DR. T DUNDULIS 
‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAReMOjNT AVĖ. 
-Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal stitartj

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. VVashington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Črandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS

deniTstas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SAlLE STREET 
6-tos lubos. Tel. CENtraI 1840

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN ĄVE. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.
.................... ■■■ ■■ v................... . ' • ■

AKIŲ SPECIALISTAI

, .  Kiti Llejty^al  JJaĮrthrtū.    ų 
Tel. Boulevard 5914 Dieną fr Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

“KTNAiKKis 
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So, Halsted St

CHICAGO. ILL.
r' ________________ j_______

K

Garsmkites “?^nose’‘
. -u.,.- „j-...,.... , ;...a > ,. - .... u

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 

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

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

Sekmadieni susitarus.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteinimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių .karštj, atitaiso 
trumparegystę ir tolifegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 V. 
N e dūlio j nuo 10 iki 12 v. dienų. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos bė akinių. Kainos pigiau

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISUS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

Laidotuvių Direktoriai
'<t % i. , • ... 4 • j.'-.tl JAI .• J » > Ai,' > -Jhl t* ‘ k . 1 .1 ic“. 'i K v ' • V*-. . ■ w» .J ./• J 4 f. , H‘ t k ■ 1
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Sekmadienį, lapkričio 22 d., 
Dėllenburg svetainėje, taip sa
kant, įvyko didelis šUrum- 
burum, kokis retai l>žtsitaiko 
Aūroros liėtuVių gyvenime. 
“Na u j ienose” buvo pranešta, 
kad Chicagos Lietuvių Draugi
jos narių susirinkimas Auroro
je prasidės 3 vai. popiet. Pa
žymėtu laiku nudūlinau susi- 
rinkimą; buvo man įdėmu, kad 
nedidelę Delleribūrg svetainę 
radau beveik užpildyta. Tiktai 
pb .^rėčiai Vala'ndai pr'adėjo 
rinktis ’.ichicriginė ^riblfka —i 
kai kurie dhicagbs Lietuvių^ 
Dratigijos Valdybos nariai Ir 
artistai. •

Pribuvus laukiamiems sve
čiams, vietos darbuotojas ir* 
biznierius p. Antrinas 'Stankus' 
atidarė ’šusirinkimą, pakvietė 
Chicagos - Lietuvių Draugijos 
prezidentą J. Mickevičių vesti 
tvarką ir kartu duoti tikslų 
apibudinimą šio susirinkimo. 
Prezidentas pakvietė Seną Pet-j 
rą, kuris čia darbavosi naujų

KITATAUČIAI

Phone Yards 1188

STOTIS
<■

praeiti ir jos šviesią ateitį,

H

OPTOMETRISTAS
Yarda 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

ntfrody- 
svarbą, 

Lietuvių Draugijos.

DR. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas ir chirurgas 

Valandos nuo 2 iki '4 ir nuo 7 Iki 9 
▼ai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard T4lH

DR. G. SERNER
LIETUVIS

* Tel.

rerr?-.. .

GYDYTOJAI ir dentistai 
Amerikos Lietuviu Daktaru 
,.,D^ųgijąk Nariai _______

Ą. Montvid, M. O.
West Town State Bank Bldg- 

2400 Wėst Madison Street 
Vai. i iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

TeĮ. Seeley 7330
Namu telefonas Brunsvick 0597

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotūvią Direktorių Asociacijos.

amruląnce patarnAVimA^ Wena ik NaW 
Turime ta/plyčiės Vištelė Mieste Dalyfce.

1410 South 40th Court tJi&A'o PW«hfe Citįero Ž1O9

Boulevard 4089,r.a.a.. »,

. ... & U. LACHAVICZ '
42-44 East 108th St. Tek Puilnian 1270 arba Canal -2515 

----------- - _į------------------->•„, i , .... ............................

B fR. S. P.
4319 Šitiem AVfenne

4348 So. California AVenue ‘Phone Lafayette 35^2 
f., ny.. V.VO .y.O.>..>»..........

■ J . A. MASAI
8807 Lituaniką AWMė ,

kkmpaš rifalšted St.
Valandos: nuo 10—nuo 6 iki 8 

Nedėliomis -nuo 10 iki 12 vai. dienos 
fl ..ufefeyfe („fenb^.iĮLnįjįh , 4   ■■■■■ J .j-

LlElUVlAI

iri A .'**/

I •

one Boulevard 4189
i KA vLl Tį* . <H ; u ..... ,

Old ŪoldS cigaretai ^yra 
labiaū-sušvėlninti, dvigiibai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko j 
dekvierto skonį.

P. J. RIDIKAS
Street ___

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS .

Gerai lietuviams Žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijas 
1084 W. 18th St*, taftoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:80 vhl vakaro. 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 kr CChtfal 7464
„ -i , ..r .....

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PRO AMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KlLČCYCLiĖŠ) 
kiekvieną

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
x * 9:30 vai. vak.

NAUJASPROGRAMAS
.1360 KĮLOCYČLES

8:30 Wlliltftą iš Yyt6.
Kalbančios Žinios Mygiami tlefiįvių Daihinkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

L J. ŽDLP
(646 W<JSt 4fth S&eet BoūieVara SMM4D6

- . .i.t. r , 1--..-."i , , . ..... ,

& M. SKUDAŠ
18 IŠth Street Phone Monroe 8879

įtrr.f'' ....’i.................................. „

EŽERSKIS IR SŪNŪS 
107^4 :S.,jtficĮnggą,;Ave. ___ frel. Pnlhnah 5703

LAUftMVlCŽ ir ŠUNŲŠ
W W W M Phones Gana; 2515-Cicero >5927

J. F. EUDEIKIS 
>605*07 S. Hertrritarge Avenue Phones Yards i741-1742 
etightoB Park Skyriira, 4447 S? Faiifiėld, tat. 0727

AMBULANGE patarnavimas dieną ir naktį
/ YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS
W. F. H. C. 1420 Kilocycles. 9:45 vai. VWWo.

'ųZRB. Naujiem •kaityto.* 
jo* ir įkaitytąja! praSomi 
pirkinių *eikalaii eiti i taa 
krautuves, kurios skeibi&Mi - 
NauHenctfh.

Dr. Charles Segal
OFISAS

, CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 19 Iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dietfą.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND XVE.

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 fld 8 po pietą 

7 iki 8 vaL Nedėl. *rab 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

V Ofiso Tel. Dorcheš^rJ194 
Rez. TeL Dftttėl ‘9m

Rusas Gydytojas ir ChfrtargM 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas *6850 Stony Island Avė. 
įlandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ned 
Įlomis ir šventadieniai* 10—12

rnir.Tr
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ĮSTEIGĖ mormonų vyskupiją chicagoje

Frank Bulaw jaučia

Lietuvos
Adresas

Budrik’s Furniture Mari

Naujos Skalbiamos Mašinos po

8 Tūbų Radios atpigintos po

už Naujienų prenumeratų

k

Springfield Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia didelį vakarą.

Vardas

Adresas

Visose 
Vaistinėse

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

$3.00
$2.00
$5.00
$2.00
$3.00

'49.00
'16.50
'39.50
'28.50

NATHAJN 
KANTĖB

DVARININKAI BAU 
DŽIAUNINKAIS į ŠU

NIS MAINYDAVO

Kudajevičius 
apie pini- 

viėno—

su kibiru rankoje 
, Džiaugiasi ir

MORMONŲ TIKYBINĖ SEKTA SEKMADIENĮ ĮSTEIGĖ 
vyskupiją Chicagoje. Heber J. Grant (dešinėj), mormonų 
vadas, ir Bryant J. Hinckley, Chicagos viršininkas steigi
mo iškilmėse, koplyčioj ties 6111 Kenwood avenue. Mor
monai pripažįsta daugpatystę. (Tribūne Photo).

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

Old Goldg yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko

Jerry Slack Jr. 
pianą. Mažų vai- 
— Charles ir Boby 
Helen Tomosiunai- 

šoks 
Tikimės susi-

IŠ WAUKEGANO 
DIRVONŲ

W. C. F. L. Žymus Budriko Programas Nedėliomis 7 vai, 
vak., o Ketvergais 7 vai. vak., iš stoties W. H. F. C.

—Mano tėvas 
kojo senelis, 
navo Kuršo 
apie nelaimę, 
tėvą. Iš Kuršo parsinešė 
dirbęs kelis rublius ir gorčių 
medaus. Kadangi jis buvo geros 
sveikatos ir jau subrendęs vy
ras, .pasiryžo savo tėvus ir visą 
šeimą gelbėti. Nuėjęs į dvarą, 
kažin kaip prilindo prie dvari
ninko ar urėdo, išbučiavo jam 
kojas, atidavė Kurše uždirbtus 
pinigus ir medų ir gavo Pet
raičių sodybą, kurioje ir aš da
bar gyvenu.

—Arba antras atsitikimas. 
Netolięse nuo n.usų gyvena ūki 
ninkai. Jie čia atsiradę prieš 
dvi kartas. Jų senelis kažkur su 
broliu pas vieną dvarininką tar- jįe visuomet dirbtuves Švie 
navo bernais. Buvę prašmatnus žume.

Senovinės 
“Miserabliai

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Lietuvoje
skaičius senelių, kurie atsimena 
sunkius baudžiavos laikus. Tie 
seneliai pasakoja daug šiurpių 
atsiminimų ir įvairių pergyve
nimų, kuriuos reikėdavo per
nešti lietuviams baudžiaunin
kams. štai, Mažeikių apskrities 
Petraičių kaimo senas gyvento
jas St. Reivytis pasakoja, kaip 
dvarininkai baudžiauninkus iš- 

iš jų gyvenamosios 
žemės arba kaip į šunis mainy
davo.' ‘

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

keliauti į visas keturias šalis,, 
kaip laisvas. Kokį kelią pasi
rinko Petranas, žinių nėra.

šešioliktojo šimtmečio kuni
gaikštytės dokumentuose gana 
apstu , įvariaspalvio skausmo. 
Ar ne balti paukščiai—svajo
nės apie (geresnę^ ateitį padary
davo jį žmogui pakeliamą? •

P. Tučas

Musų nuoširdus darbuotojas 
Vaitiekūnas tikrai pasi- 

per trumpą laiką 
trisdešimts naujų narių

(Baudžiavos Laikų Atsimini- 
nimas)

dar yra nemažas

čių šUrum-burum 
programas ir šokiai, 
dalyvaus vietos 
žvaigždės: “Boswell 
Kasė, Bronė ir Stasė Bružaitės 
Mrs. Mona (Lapinskaitė), Chu 
nes ir kiti, 
skambins 
kūčių grupė 
Ališauskai, 
te ir Helen Dunelskaitė 
įvairius šokius 
laukti kek nors artistiškų jė
gų iš Chicagos, ypačiai čia pa
geidaujamas p. Beliajus su sa-- 
vo trupe artistų ir geras dai
nininkas.

Tai bus pirmas Springfield 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
parengimas, 
karas bus tikrai sėkmingas. 
Springfield Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių, o podraug ir 
narių Springfield Lietuvių Kul-

P-nas B. Vaitiekūnas pasi 
žymėjo.

toliau pasa- 
metu tar- 

bemu. Sužinojęs 
parėjo pas savo 

užsi-

Kojų žaizdas .........................
Varicose Veins .................
Kylą .......... ...... ....
Raudongysles .....................
Ištinusias kojas ........... .

už kiekvieną gydymą. 
Patarimai dykai. Tūkstančiai paten- 

dr.’e. n. flint assoc. 
1105 kambarys—32 N. STATE ST.

Chicago, Illinois , 
Kasdien 9:30 v. r. iki 5:00 p. p. Antr. 
ir penkt. 9:80 v. r. iki 8:00 p. |p.

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’a
044 8. Wells St., Chl
Priaiųak
Vardas

—Dabar, laisvoje Lietuvoje, 
bepigu gyventi, — pradėjo 90 
ir.etų senukas, —i Bet buvo lai
kai, kad bėralinę duoną valgy
dami ir tyru vandeniu užsiger
dami,’ žmonėš sunkiausiai dirbo 
ir beveik nieko nuosavo netu
rėjo. Mano senelis su gausia 
šeima gyveno Židikų dvarininko 
ūkyje. Kai senelis susirgę ne 
galėjo tinkamai baudžiavos ei
ti, dvaro urėdas jį iš ūkio iš
metė. Atvažiavo iš dvaro su po
riniu vežimu, sukrovė visus se
nelio Skudurus, puodelius, aplu- 
žusius padargus, susodino vai
kus, ir nuvežęs už 10 kilomet
rų, išvertė prie senos pirties, 
kuri riokšojo dabartinėje Pet
raičių kaimo žemėje. Senelės 
ašaros ir vaikų klyksmas nesii- 
graudino urėdo širdies. Į sene
lio yietą įleido jaun$ baudžiau
ninką.

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

2 šmotų gražus Parlor Setas po

89.00
Didelės mieros Cedar Chest po ......

jaunuoliai. Musų dvarininkas, 
bemedžiodamas pas aną dvari
ninką, pastebėjęs tuos jau
nuolius ir įsigeidęs juos turėti 
savo dvare. Mūsiškis dvarinin
kas turėjęs gerą buri medžiok
linių šunų, o tas jo draugas ge
rų šunų neturėjęs. Įvyko mai
nai... Mūsiškis pasiuntė anam 
du gerus šunis, o anas jam at
siuntė tuos jaunuolius. Vėliau 
vienas buvo apvesdintas su nėš
čia nuo dvarininko mergina ir 
apgyvendintas toje pačioje so
dyboje, kurioje ir dabar jo ai
niai gyvena. —Tsb.

GERIAUSIA
DOVANA

\ Butą atsitikimų, kad į ver
gystę, kaip į kokius lapėms 
spąstus, nei žinodami nei nu- 
nujausdami patekdavo laisvieji 
žmonės. 1540 m. kažkoks lais
vas kuriikaikštinis valdinys 
Petranas gretimame miestelyje, 
nuėjęs į bažnyčią, susipažino 
su dalia ir šaunia geltonkase. 
Po to dar kėlis kart ją sutikęs, 
jis ėmė kalbėti apie vedybų ga
limybes. Mergina jam pasisakė 
esanti laiva ir už jo mielu no
ru sutinkanti. Taip Petranas 
nieko negalvodamas ir apsive
dė. Tik antrą dieną po vedybų 
atiduko į jo namus bajorės Ri- 
maševičienės tarnai ir su di
džiausiu triukšmu išsigabeno 
jo jauną žmoną. Kaip sužeistas 
liūtas vilkosi Petranas išva
žiavusių pėdomis. Rimaševičie- 
nės dvare jis galėjo gėrėtis re
giniu jo priesaika buvo iš
plakta ir pririštą prie įmūrytos 
sienoje grandies. Gardino že
miečių teismas nusprendė: ver
gė turi pasilikti prie savo po
nios, o jei Petranas panorės 
gyventi su.žmoųą,.. Rimaševi- 
čienė turi jam tįuoti daržą ir 
trobukę, jei nenorės gali sau

Pas mus pradėjo darbuotis 
chicagietis p. Frank Bulaw; jo 
darbo siekis, tai įrašyti nema
žiau kaip penkias dešimts nau
jų narių 'Chicagos Lietuvių 
Draugijon, kad Waukegan Lie
tuvių Kultūros Draugija pa
čioje pradžioje butų skaitlinga 
nariais. žinant p. Bulaw ga
bumus, taipgi draugišką para
mą šiam darbui Waukegan lie
tuvių, galima tikėtis, kad grei
tu laiku p. Bulaw savo misi
jos tikslą'įgyvendins.

Neabejotina, kad p. Bulaw 
ras paramą savo kilniam dar
bui ypačiai pas šiuos asmenis: 
Malelą, Bačiulį, Lauraitį, Kar
pavičių, Dauderį, Skrusdę, Bag
doną ir daugelį kitų. Numa
tomą, kad gruodžio 13 d. čia 
bus galima 
Waukegan 
Draugijos, 
turės būti 
programas, 
mai 
kandžiai ir tt.

Well, p. Bulaw čia turės sti
priai spausti, jeigu norės sa
vo darbą iki gruodžio 13 die
nai baigti. Gero pasisekimo

— Waukegano žvalgas.

Gruodžio 27 d. Arion svetai
nėje bus didelis springfieldie- 

— šaunus 
Prograple 
žymesnės 

Sisters” —

turėti įkurtuves 
Lietuvių Kultūros 
Na, o įkurtuvės 

“slaunios”; puikus 
paveikslų trauki- 

pasiŠnekučiavimai, už-

Lietuvos Kunigaikštytės ak
tai sako, kad daugelis senoviš
ki! “mizerablių” neturėjo ne 
tik ekonomiškos, bet ir fiziš
kos nepriklausomybės. Lietu
vos statutu, dalis jų buvo 
įjungta į bajoro turtą, kaip 
paprastas ūkio padargas-* To
kius bajoras galėjo parduoti, 
iškeisti arba pasiųsti į tikrą 
mirtį. Vergais Liet. Statutas 
laikė karo belaisvius bei jų 
vaikus, laisvai parsidavusius 
vergystėn arba vedusius ver
gę ir atiduotus kam nors pa
sigailėtus mirtininkus. Jie bu
vo-paskutinė ir nelaimingiau- ! įpirkimo 
šia “mizerablių” <rušis. 
geresnę būklę turėjo 
džiauninkai. šie skyrėsi 
vergų tuo 
namuose

3347-49 SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILL.

žymėjo 
įrašė 
Melrose Park ir apylinkėj. To- < «
kiu budu čia įsikūrė Melrose 
Park Lietuvių Kultūros/ Drau
gija. Pirmas Chicagos Lietu
vių Draugijos narių susirinki
mas Melrose Park įvyks šeš
tadienį, gruodžio 5 d., foto
grafo p. Krušinio studijoje, 
150 Broadway, Melrose Park, 
111. šiame susirinkime bus 
kurta Melrose Park Lietuvių 
Kultūros Draugija iš Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių. Bus 
trumpas programas. Iš Chi
cagos šiame susirinkime daly
vaus Dr. A. Montvidas, inž. 
Kostas Augustinavičius, B. Vai
tiekūnas ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos prezidentas — J. 
Mickevičius.

P-nas Krušinis nuims susi
rinkimo paveikslus, seks drau
giški pašnekesiai. Susirinki
mo pradžia 8 vai. vakaro. Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
riai, kurie gyvenate Maywood, 
Bellwood ir Melrose Park, at
vykite į šį susirinkimą.

Dioni
zas, Džiaugiasi ir keikiasi 
Sitkavičius eidamas prie Dio
nizo, tas gi jam lyg peiliu krū
tinėn: “dabar mano ponas 
yra Drobyčevičius, štai kur jo 
namai su gon,komi•s,*. Teisme 
paaiškėjo, kad Dionizą pagro
bė Sitkavičiaus sesuo (kaip 
;i tai sugabėjo atlikti byloje 
nepasakyta) ir pardavė Gar
dino miestiečiui Drobyševi- 
čiui už dvi lietuviškų grašių 
kapas. Papildomai magaryčių 
už Dionizą pirkėjas jai davęs 
dar 12 grašių. Kapos grašių 

» pajėgumus, išvedus 
Kiek iš tų laikų jąyų() r kjįinos pri- 
bau- lygsta musų 28-32 litams. Tai- 
nuo gi vergas įsigyti šiek tiek pa- 

kad gyveno savo siturinčiam 
ir išsilaikydavo pa

tys. Jiems buvo bajorų suteik
ti nedideli žemės rėžiai, už 
kuriuos jie turėdavo kompen- 
suotis savo veido prakaitų, 
apdirbdami plačius jų laukus. 
Baudžiauninkai baudžiaunin- 
kams taip pat nebuvo lygus. 
Vieni ju priklausė bajorui am-' 
žinai, kiti gi, taip vadinami 
laisvieji, galėjo kraustytis iš 
vieno bajoro pas kitą pagal 
savo norą. Tokie laisvieji bau
džiauninkai luominėje jerar- 
chijoje toli gražu nesijautė 
paskutiniaisiais. “Aš esu laisvas 
’>a'i ponų žmogus, o ne koks 
ponų pastumdėlis, su tėvu 
motina gyvenu, po žmortes 
vaikštau, svietą matau” — pa
brėždamas savo vertę yra par
sekęs teismo įstaigoje apie 
save vienas tokių baudžiau
ninkų.

Žymiai aukščiau galėjo gal
vą kelti laisvas valstietis. Toks 
ne tik kad jau buvo visiškai 
nepriklausomas, bet dar nere
tai pats turėdavo savo vergą. 
Įdomią bylą, liudijančia apie 
turėjusi vergą valstietį, už
einame viename Gardino že
miečių teismo dekretu. Apsi- 
skunde tam teismui 1539 m. 
valstietis Sitkavičius, kad jo 
vergas vardu Dionizas yra jė
ga pagrobtas. Buvęs tas ver
gas ramaus budo ir prie savo 
Mmininko ganėtinai prisiri
šęs, kur gi jis vieną naktį pa- 
’-ntingai galėjo dingti? Iš

ieškojęs jo Sitkavičius apie 
porą metų, klausinėjęs visur, 
niekas apie jį nebuvo nei gir
dėjęs, nei jo matęs. Pagaliau 
prireikę Sitkavičiui atvažiuo
ti į Gardiną nusipirkti ratų. 
Eina jis per turgų ir staiga 
mato: prie miesto šulinio- sto-

belaukiąs nė vienos dienos ir 
jėga pasiimsiąs dukterį. Motina 
apskundė teismui, manydama 
pirkimą užginčyti. Kudajevi
čius pristatė liudininkus ir pa
klojo ant stalo pirkimo raštą. 
Veltui teisme motina gynėsi, 
kad nepardavusi, o , tik užsta- 
Čiusi už paimtą iš Kudajevi- 
čiaus pusą kapos grašių pasko
lą, kurią ji čia pat teisme siū
lė jam atsiimti 
nenorėjo nė kalbėti 
gus. Jis tereikalavo 
dukters. Nežinojusi, matyt, iki 
tol apie savo tiesos, mergaite 
teisme ėmė klykti ir plūsti sa
vo beširdę motiną, šiuo-atveju 
mergaitės ašaros sugraudino 
teismą. Jis pabrėžęs, kad lais
vai motinai parduoti dukterį mesdavo 
nėra krikščioniškai, liepė pir
kimo raštą sudraskyti, Kuda- 
jevičiui savo pusę kapos grašių 
pasiimti ir dukters daugiau iŠ 
Vasicos nereikalauti.

JOS. F. SUDRIK, Ine
- 3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Tikimės, .kas va<turos Draugijos, čia yra pus 
trečio šimto, šaime skaičiuje kintų ligonių 
šimtas jaunuolių; vakaras tu 
rėš būt sėkmingas.

— Springfieldietis.

žmogui nebuvb 
taip sunku.

Nors įstatymas ir leido pa
čiam laisvu noru už pinigus 
parsiduoti vergystėn, bet ta 
teisė, tur būt, labai retai kuris 
pasinaudodavo. Visi užtinkami' 
kunigaikštytės dokumentuose 
parsidavimai turi neištesėtos 
piniginės prievolės charakterį. 
Nesugražinai sutartu laiku sko
los,, nori nenori) turėjai eita sa
vo skolintojui vergauti. Gardi
no žemiečių teismo dekretuose 
užeiname nevieną piniginio ver
go bylą. 1539 m. tas teisinas 
pripažino kažkokio Brodkos 
vergu miestietį Lisauską už ne
sugrąžintą pustrečio kapos gra
šių skolą. 1540 m. tas pats 
teismas pripažino vergėmis dvi 
užstatytas laisvas moteris, vie
ną už 2 kitą už pusantros ka
pos grašių. Iš laisvųjų žmonių 
į vergus degradacijos negalėjo 
nesuteikti širdies skausmo pa
žemintiesiems. Budavb atsitiki
mų, kad tokie ne tik apsipilda
vo ašaromis, bet draskėsi nuo 
galvos plaukus ir kaukė teismo 
kambaryje -parkritę šuns bal
su. 1540 m. Gardino žemiečių 
teismas turėjo peržiūrėti vieną 
ginčijamą vergės pirkimo par
davimo raštą. Tuo raštu laiva 
moteris Vasica buvo prieš 8 
metus pardavusi malūnininkui 
Kudajevičiui savo dukterį. Ne
sidomėjęs tokį ilgą laiką savo 
pirkiniu, malūnininkas staiga, 
kai mergaitei jau buvo septy- 
nioliką . metų, pasidarė itin 
griežtas: jis pasakė Vasicai ne-

Dabar Kalima šauti kaimininiam taveme.

S8TUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefcmal YARDS 0801 
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DARBIEČIŲ LAIMĖJIMAS 
ŠKOTIJOJE.

Papildomuosiuose Britanijos 
parlamento rinkimuose, Škoti
jos distrikte Greenock, laimėjo 
Darbo, partijos kandidatas Ro- 
bert Gibson, kuris gavo 20,594 
balsus prieš 17,990 balsus, pa
duotus už “nacionalinį* libera-

Konservatoriai ir liberalai ta
me distrikte buvd susijungę 
prieš darbiečius, bet darbiečiai 
'vistiek pergalėjo.

PYKSTA ANT SAVO BUVU
SIŲJŲ draugų.

Pirmiau šmeižė, dabar gerinasi
" '1' ■" -1 ■ I ..

Dagelis pikčiausiu Rooseveltd priešų, kurie jį Vi
saip niekino rinkimų kampanijos metu, dabar stengiasi 
jam prisigerinti. Pirmas tarj)e jų buvo W. R. Hėarst. 
Lapkričio 3 d. vakare, kai tik paaiškėjo, kad preziden
tus Rooseveltas sumušė Laftdoną* Hearstas pašaukė te* 
lefortū Roosevelto rezidenciją Hyde Parkas (N. Y.).

Ką laikraščių leidėjas pasakė per telefoną prezi
dentui* nežinia. Bet aną dieną buvo paskelbta, kad 
Hearstas paskyrė Rooseveltb žentą, John Boettihger^ 
šeimininku savo laikraščio, “Post-Intelligencer” Seąttle 
mieste (Wash.).

Be to, įvairios didelės kompanijos duoda direktorių 
ir biznio vedėjų vietas Roosevelto draugams. ^Tikslas 
aiškus: jos nori, kad valdžia butų palanki jų bižhiųi;

Sovietų Sąjungos proletariatas

si vieni j imas, iš kurio išsivystė 
du didieji Amerikos lietuvių Su
sivienijimai: SLA. ir L.R.K.S. 
A. . f!

Tos organizacijos pradžia 
buvo gana skurdi. Seime, kuris 
nutarė sujungti į daiktą lietu- 
Viiįkas draugi j as, įsimėčiusias 
po įvairiau Amerikos kolonijas, 
dalyvavo 10 delegatų (“siunti
nių”). Pirmininkavo “dvasiškas 
piemuo’’ kun. Varnagiris, sek
retoriavo “Vienybes Lietuvnin
kų” “išduotojas” (leidėjas) 
Juozas Paukštis.

Tarpe delegatų buvo vienas 
“šenaunas” daktaras, Kossa- 
kovkis, o kiti — paprasti “obi- 
vateliai”.

“Išduotojas” Paukštis išguldė 
seimui organizacijos “reikalin
giausius, artikulus” ir delegatai 
darė “uvogas”, reiškia diskusa- 
vo. Po įo buvo “pastanavytos 
pro vos” (t.y. priimta įstatai), 
kad kožnas lietuvninkas^ prigu
lintis j Susivienijimą, privalo 
užlaikyti: 'savo naėiją, priduot 
pagelbą savo broliui nelaimėj 
būnančiam, Vėst dievobaimingą 
gyvenimą ir “davinet gerą pri
klok hUo savęs”.

t, Ti...-...-. ..... ,.rJįįWa«

PIRMOJI SUSIVIENIJIMO 
KONSTITUCIJA.

Vienas komunistų rašytojas su pasigėrėjimu pasa
koja apie ekonominį ir kūliUrinį progresą, kurį padarė 
Sovietų Sąjunga. Tarp kO kita jisai nūrodo tokį faktą:

f “Dabar Sovietų šalyjė darbininkų ir patarnau
tojų skaičius pasiėkė 25,000,000 žmonių?’

Tai ne labai įspūdinga skaitlinėj atsiminus, kad So
vietu Sąjunga tūri apie 175,000,000 gyventojų. Jeigu 
trečualys tų gyventojų yra Vaikai ir seniai, kurie nega
li dirbtu tai suaugusių, darbo amžiaus žmonių SSRS, 
turi talpė 115 ir 120 milionų.

Dvidėšimts-penki milionai yra mažiau, kaip ketvir
ta dalis tb skaičiaus.

Tokiu budu da ir šiandie, po milžiniško pramonės 
augimo vajaus, kurį Sovietų Sąjunga atliko nuo 1928 
metų iki dabar (“piatilietka” ir t. t.), proletariatas fo
jė šalyje tėra menka mažumą, palyginti su kitais gyven
tojais.

Kokiu budu tad komunistai įsivaizduoja, kad so
vietų Rusijoje privalo gyvuoti “proletariato diktatūra”? 
Tėkia diktatūra tenai reikštų mažumos valdžią, jeigu 
ir butų galima ją įsteigti.

Amerikos Jungtinės Valstijos turi apie trečdalį 
mažiau gyventojų, negu SSRS. O betgi Amerikoje yra 
45 milionai prahiohės, prekybos ir susisiekimo darbi
ninkų. Pridėjus visokių rųšių tarnautojus — namų tar
nus, valdžios tarnautojus (federūlinėse įstaigose, vals
tijose ir miestuose), gausime ..didesnę skaitlinę, kaip 50 
milionų.

Taigi Amerikos proletariatas yra bent dvigubai 
skaitlingesnis, negu Sovietų Sąjungos, nors, kaip minė
jome, gyventojų Amerikoje yra daug mažiau.

Iš to aišku, kad krašto industrializacijos atžvilgiu 
Sovietų Sąjunga dar tebėra toli, toli atsilikusi 
Amerikos.
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Jau baigiasi ketvirta savaitė, kai Ispanijos sukilė
liai,bombarduoja Madridą, bet negali jo paimti. Fašistų 
karo jėgos Ispanijoje, matyt, daug-maž susilygino su 
respublikos karo jėgomis. Dabar nė viena pusė neima 
viršų. .

Bet kiek yra fašistai užkariavę? Gen. Franco ir jo 
sėbrai skelbia, kad sukilėlių rankose jau esahti beveik 
visa Ispanija. Ar tai tiesa? 1

A. Ramos Oliveira, buvęs laikraščio “EI Soeialista” 
redaktorius Madride, paduoda tokias skaitlines. Sukilė
liai, anot jo, yra užėmę 17 provincijų su jų sostinėmis; 
žemės plotą 61,708 ketvirtainių mylių dydžio su 6,707,* 
000 gyventojų. Tuo tarpu valdžia laiko 15 provincijų su 
jų sostinėmis; 57,173 ketvirtainių mylių žemės plotą su 
7,534,000 gyventojų.

Taigi fašistui turi didesnį plotą žemės* bet jisai yra 
daug rečiau apgyventas, negu ta dūlis Ispanijos, kurią 
laiko respublikos valdžia. Valdžios rankose yra beveik 
visi pramonės centrai, stambiausieji - uostai ir didmies-' 
čiai. TOkiu budu ekonomiškai valdžia yra' žymiai štip-' svetimų šalių fašistai;

L. Pruseika sako, kad opozi
ciniai komunistai (Jankauskas, 
Stilsonas ir k.) esą jam liėkiek 
no geresni, kaip socialistams 
Gegužio kompanija, ir pataria 
socialistams su jais nesUsidėti. 
Buvęs sklokininkų vadas rašo:

“Bet mes pasakysime St.
Micbelsohui ir D-fui Montvi- 

* dui, kad jiedu geriau padary
tų, jei nekalbėtu nuo Wenų 
pagrindų su trockininkų sek
tantų Butkum^ Butkus, Jan
kauskas ir kompanija yra vi? 
Siškai sugėdę politihiai, So
vietų, komudistų ir liaudies 
fronto šmeižikai.

“Musų viešajam gyvenime 
jie — zero.

“Kokia nauda socialistams 
Susidėti su intrigantų ir ken
kėjų ‘sektą, nuo kurių su pa
nieka atsimetė tos; pačibS 
sklokos didesnė dalis?”
Čia daug tulžies, bet tiesos 

nelabai daug. Sakysime, apie 
“didesnės dalies” sklokos atsi
metimą. Ar tai tiesa? Riek yra 
žinoma, tai netiesa. Pruseika ir 
jo artimesnieji vienminčiai at
simetė, bet daugumos jie nė- 
sudanė. Viršininkų rinkimuose, 
kurie įvyko LDD-je, dar tebe
einant ginčams apie “vienybę”, 
Jankausko-Butkaus srovės kan
didatai gavo daug daugiau bal
sų, negu Pruseika ir jo šalinin
kai.

Toliaus, apie sklokos reikšmę 
viešajame gyvenime. Kodėl ji 
“zero”? Jiė iėidžih- MėVAitraštį, 
nors PtUšėlka Sėkė, kkd po jo, 
pasitraukimo iš sktokbš tas 
laikraštis gyvėhs nė įtgiaib kaip 
keletą saVAičią;

Skloka surengia piknikus ir 
vakarus, į kuriuos atšilėnko kai 
kada be hiažWi publikos, kaip 
į “ščyrųjų* kėmmistų.

Mums neątrodo> bė to, kad 
Pruseikai tinka kalbėti ėpie sa
vo buvusiųjų draugų ir vien
minčių “politinį sugedimą”. Po
litinis sugedimas tai — korup
cija, vadinasi, kada žmonės už 
pinigų arba dėl kito matėrialir 
nio sumetimo keičia savo poli
tinį nusistatymą. Mums neteko 
pastebėti, kad Stilsonasv Jan
kauskas arba jų bendradarbiai 
šitaip kam nors parsidavinėtų.

Jėigu dabartiniai sklokos va
dai butų primetę “politinį su
gedimą” Pruseikai, tai čia bu
tų daugiau pagrindo, nes jįšai, 
iŠ tiesų, phkeitė savo politinį 
nusistatymą, > pasirėmdatoąs 
ttio, kad, kaip jisai pats šėke, 
darbas sklokoje_ ir prie Jos bp* 
gano esąs sunkus ir be ViBiės.

Tačiau Butkus ir jo bendra
darbiai tokiais priekaištais Prii- 
seikos neatakuoja. Jie kalbai 
tik apie jo hėpastoVumą, tuo 
tarpu kai jisai drebia jiems į 
akis “panieką” ir “politinį su
gedimą”.

ė»įni*t —

OBIVATEUAI 
UVOGAS.

Prieš 50 nietų, lapkričio mėn. 
22 d. 1886 m., Plymouth’e (Pa.) 
g:',,17 '1

resnė už sufeHėiiuSfa toikūi b^ąnt, ši persvara turi.pa- 
įsireikšti ir karį srityje Mfeū tik nepakeis tpadėtiė^

draugystės, iš katros išeina, 
nuo komiteto pasviečytus per 
prezidentą ir peČetę draugy
stės. Taipos-gi turi visas sko
las atlikti dėl draugystes, ko
kios randas: tada bus priim
tu į draugystę kitą ant atei
nančio mėnėsinio susirinkimo 
bus parokuota į skaitlių pilnų 
draugų, be jokio mokėjimo 
inžangos ir visi pinigai lieka 
toj draugystėj, iš kurios at
sitolino.

4. Draugas, kada ima raš
tus ir abzhaimina preziden
tui draugystės, kad išvažiuo
ja, o jėiūU išvažiavįs nefraūda 
draugystės^ ką priguli į susi- 
vienyjimą, tada privhlb viso
kias mokestis mokėt į tą 
draugystę, prie kurios prigu
li; jeigu pėr tris mėnesius 
nėduos apie save žibios bus 
iš knygų išbrauktas.

5. Jeigu brolis būna kitoj 
Vietoj, o apserga, tai privalo 
atsiųsti'raštą nuo daktaro, 
pasviečytą per katalikišką

7 kunigą, kokis to vietų ran
dasi, o kAd atsitiktų, neduok 
Dieve, Sihęrtis, buš iš tos 
draugystės nusiustas delega
tas su pinigais, kurio storonė 
bus kunA palaidot ir kaštus, 
pagrabb taŠtU išrodyt dėl 
draugystės savo.

6. Draugystė karta turi sa
vo ženklus kaip Ui: juostas, 
kepures ir kitokius daiktus, 
o jeigu draugas išsiskirti, 
nuo jų, pagal taksą privalo 
draugystė atpirkti, o drau
gas įstojantis į kitą drau
gystę gaus už tuos pinigus 
ženkįus, prigulinčius kito, 
draugystėj.

7. Kožnas draugas, įstojęs 
į kitą draugystę turi pasi
duoti provai konstitucijos tos 
draugystės.
Oficialia Susivienijimo vąr- 

dar buvo toks: Susi vieni j imas 
KataHkiškų-, Lietuviškų Drau
gysčių Amerike. Savo viršinin
kais jisai 1 išsirinko kun. A/ 
Vatnagirį —prezidentų, Juozą 
Paukštį 1 jeneralnu ’ sekreto
rium, ir Antaną Pajaujį -— ka- 

privalo 4urėt raštus nuo tos sierium.

Plymouth’o seimas pfiėpiė to
kią Susivienymo Lietuviškų 
Draugysčių konstituciją:

1. Kožna draugystė Lietu
viška, kur tik yra užsidėjus, i 
gali prigulei prie Susivieny
mo Lietuviškų Draugysčių/ 
ant rankų kunigo prezidento 
Varnagirio į Plymouth, Pa. 
kurs peržiūrėjęs paduos į

'' rankas Jeneralrio sekreto
riaus, arba tiesiog pas jeiie- 
ralną Sekretorių Juozapą 
Paukštį išduoto ją ‘Vienybės 
Liet.’ *

2. Kožnas draugas ant mė
tų privalo mokėti 10 centų 
dėl centralno komiteto ant 
reikalų Visokių.

3. Jeigu draugas persineša 
iš vienos draugystės į kitą,

—r

GARSUS KARALIŠKIEJI JUOKDARIAI
dariais, Visą Rusija žinojb 
garsų juokdarį Balakirevą, Pe- 

“Kas nbri būti juokdariu, tų- tro Didžiojo mylėtinį.: Petras 
ri būti gudrus’’ — toks buvo Didysis šio gudraus jųok-; 
vidurUmžiu^ė priežodis. jdario patarimų visados kinu- 

Juokdarių Užsiėmimas prie sydavosi ir brangino jį tO- 
karališkų dVafų buvo ganą rim-: dėl, kad jis mokėdavo palaikyti 
tas dalykas. Valdovai bran-'ie gerą ūpą, T 
giai UghOąyp įuokda*!juokdarį imdavo draugų ir me- 
rius, kurie tupėdavo netik juo- 
kus krėsti, bet ir įvairiuose 
klausimuose patarimus duoti. 
Tarp jUokdkrių bUVo, kaip ži
noma, didėlių ihtrigantų 
ir politikų, tet ir gudrių moks
lo vyrų. 

Karaliau^ tYiėdričho VU- 
chėlmb širmojo dvaro juokda
rys buvo profesorius Povilas 
Gūjndling^š, Kadahgi karalius 
blogai su mokslo akademija Su*! 
gyveno, jis norėdamas atsiker
šyti, jps prezidentu paskyrė 
juokdarį, 1737 metais jis pa
siuntė kitą, labai mokytą juok
darį vardu Morgenstern į 
FTAnkfurto profesorių sųsiriė- 
kiiną, kad diktuotų temą: Jubk- 
dūriąi ir j ūokdarystė. Tame 
suvirinkime dalyvavo ir patsai 
karalius Su savo palydovais:. Į 
suširinkimą juokdarys Morgen- 
stern atvyko margame apsiau
stų, prisagstęs skambaliukais, 
raudona peruku ir lapės uode* 
ga prie šono. Savo ginamojoje 
kalboje jis pareiškė, kad visi 
mpkSlinihkąi ir rašytojai esą 
Židikai ir,- kad tiktai juokda-j 
riai ^sąr Wrieji kultūros ne
šėjai.'

Bet hįekdr nebuvo taip .my
giami kaip Rusijoje
Cmto PUtro didžiojo, Katarinos 
i^^ 

įsikūrė lietuviškų draugijų su- kais sostas buvo apgultas juok-

Karieta ir ožkos

Jis visur sąvo

džioklėj, j kąrą ir kelionėse į 
užsienį, Talline, dar ir šian
dien, priejuros tebestovi ma-, 
žas namelis, kuris primena tuo- 
dviejų vyrų draugystę, jis yra 
pabudavotas olandų stiliuje* 
Šitą namelį pastatė patsai ca
ras vienas su savo juokdario 
pagalba. Kadangi Petras Dh 
dysis buvo milžiniško ūgio, lai 
pro duris jis pasilenkdamas te
galėjo įlyąti. Tąi mątydamas 
Buląkirevas kartą nesusilaiky- 
damas iš juoko sušuko: “TėVė- 
lį tu per didelis užaugai! (Carą 
visi vadindavo tęyėlių) — Tavo 
ąntram galui reikės dar kitą ha- 
mą pastatyti”. „ Po to caras da
vė inžinieriui Michetti netoli to 
namelio, vadinamo “Petro hą- 
melis” mažą palocių pastatyti, 
kurį dovanojo carienei

Cariėhė, norėdama juokda
riui parodyti ypatingą malonę,

Vert? K. iM. ZOŠČENKO
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Ne, negali autorius sli leng
va ir linksma Širdimi gulti į 
lovą su rusų rašytojo knyga!

Autorius sielai , nuraminti 
bevelija skaityti bėt kurio sve
timšalio parašytų knygutę.

Ir iš tiesų — svetimšaliai 
labai jau maloniai rašo. Pas 
juos aplinkvfi Vien tik laimė ir 
pašišekihias. Herojai Visi kaip 
parinkti, — tokie gražuoliai Ib 
grAŽUolės. Apsirengę šilkiniais 
drabužiais. Beveik kas dieną 
voniose maudėsi. O svarbiau
sia — labai jaU daug gyvumo; 
linksmumo ir melavimo. Ga- 
1AS, žinoma, Visai laimingas. Ir 
iš viso knygutę užvožęs jau
tiesi patenkintas ir širdį malo
numas kutena.

Dagi toks nepastovus daly- 
tkas, kaip oras, ir tas niekuo
met nesiijgenda ir nėra blogas 
per visus svetimšališkos kny
gutės puslapius. Saulė šviečia 
įf šildo. Daug žalumynų ir ty
ro oro. Šilta, jauku. Orkestrai 
nuolat griežifti Juk tai tiesiog 
nervus rafniėa!

Dabar tyčia paimkime musų 
brangią rusų literatūrą. Ap
rašoma, daugumoje atvejų, ne
pakenčiamas oras. Jei ne pūga, 
tdi tikrai didėlė audra Siau
čia. O paprAšlai vėjas pUčia 
tiesiog herojui į murzą. he
rojai, lyg tyčia, parihkti visai 
hesimpatiški. Be paliovos Vo
liojasi. Apsirengę blogai, bž- 
Uot pasakoju apie malonius ir 
linksmus nuotykius, jie rašo 
apie krUVinus naminio karo 
įvykiui ir susifėtoimuS. Ap
skritai jiė rašo Apie tokius da
lykus, kiĄridns beskaitant no
sis husilėidžja žemyn.

. Ne, autorius nesutinka su 
tokią literatūra! Tegul toje li
teratūroje yra daug gerų if 
geniališkų knygų, tegul tose 
knygose velniai žino kiek daug 
gilių ir įvairiausių žodžių — 
nęgali autorius jose surasti 
pusiausvyros ir linksmumo.

Ir kodėl gi prancūzai gali 
pavaizduoti gražiąsias ir ra
minančias gyvenimo puses, o 
mes. negalime, Ir kas čia, drau- 
gučiai mano* mielieji, darosi? 
Ar mųsų gyvenimui trūksta 
gerų faktų-, ar ką? Gal netu
rime tokių SMagių nuotykių? 

1Q gal; jūsų manymu, mes iie- 
ĮŠiog nėtdrimfe gražių ir vilio
jančių herojų? Taip, herojų 
moteriškosios lyties...

Ką jus; mipliėji draugai! 
Visko turimu tik reikia paieš
koti. Ir meilė. It laimė. Ir ge
rovė. Ir grAžųs herojai. Ir bu- 

' dramas. Ir palikimai. Ir vo- 
riioš'. Ir mėlšVos apatinės kėl- 
hęs. Ir loterijų bilietai, kurie 
suteikia galimumo laimėti 100,- 
000. Visa tai mes turime savo 
gyvenime- . •

• Kuriems galams tada darky
ti tą gyvenimą ir piešti jį jtio- 
domiš Spalvomis? Ir taip jau 
daug nuobodumo ir inednUtno 
teikia imitsų išibs pėreiriamos 
diepoš, tad kam dar literatūrą 
naudoti, kad daugiau butų ga
ru4?
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Ne, nesutinka autorius stt 
musų aukštąja literatūra!

žinoma, autorius ir pats tik 
visai neseniai užsikrėtė tomis 
drąsiomis mintimis. Autorius 
ir pats dar visai neseniai kan
kinosi dėl visokių desperatiškų 
ir melancholiškų idėjų bei 
stengėsi išspręsti ^tiesiog neiš
sprendžiamus kluasimus. Ir 
štai — pakanka. Gana. Ne čia 
laimė. Ir ne čia išmintis.

Ir iš tiesų, gal reikią rašy
ti lengvai ir linksmai. Gal ir 
tikrai reikia rašyti apie' tai, 
kas gražu ir linksma. Kad 
knygų pirkėjas iš jų galėtų 
pasisemti linksmumo ir judru
mo, o ne besiilgėjimo ir nyki
mo.

Autorius samprotauja, 
taip tikrai ir turi būti.

O dabar, kai autorius 
gia savo knygą, jis pradeda 
litidnai galvoti apie tai, kad 
Visa knyga parašyta ne taip, 
kaip turėjo xbūti parašyta.

Bet kas gi daryti? Nuo da
bar autorius Atsisako nuo vi
sų savo jUodų minčių ir me
lancholiškos nuotaikos.

Nelaimei, perkratydamas pa
skutiniųjų kelių metų visus 
nuotykius ir įvykius, autorius 
su apgailestavimu ir kai ku
riuo susimaišymu turi pareik
šti, kad savo linksmam pasa
kojimui jis nieku gyvu negali 
prisiminti. atitinkamo įvykio. 
Prisimena tik viena, daugiau 
ar mažiau tinkama išloti j ūkė. 
Nepasakysiu, kad ji jau butų 
labai. linksma, tačiau patylo
mis vis dėlto gal ir bus gali
ma pasljdokti. O padailinUs tą 
istoriją, reikia tikėtis, pasako
jimas išeis visa! įmanomas: Čia 
jau turiu pareikšti, j6g pagra
žinimais visai nemahau krai
pyti faktą, o tik jubs truputį 
sušVelhihti. Skambės visai ki
taip. Galėsite skaityti.

O skaitytoją autorius tiesiog 
kiaurai mato. Skaitytoją duo
na nemaitink - 
dievo meilės,

kad

bai-

duok jam; dėl 
už jo pinigus 

linksmų ir laimingų pergyve
nimų. h

Kuris nors literatūros kriti
kas, kuris nors rašytojas, ka
rts nors Rabihdranat Tagote 
baisiai apsidžiaugs ir susijau
dins. “Štai, — pasakys trin
dami rankas, žiūrėkite, pa
sakys, į tą kalės vaiką ~ aiš
kiai stengiasi skaitytojui pa
taikauti. Griebkite ir muškite 
jį per mUrzą ar kurią kitą kū
no dalį”.

v

Sustokite peštis ir daužyti 
murzas, gerbiamieji kritikai. 
Paliaukite mosigavę rankomis 
Leiskite žmogui pasisakyti. Jis 
nepataikauja skaitytojui, bet 
rašo taip, kaip jam atrodo ge
riau. Rašo, kad pas skaityto
ją gimtų linksma idėja; rašo 
visų gerovės labui. Tačiau* gy
venimo išmintis ir daugelfo 
metų patyrimas^ o taip pat silp
na sveikata neleidžia autoriui 
leistis į ginčus su kritikais. ,

(Bus daugiau)
■ *J~Trr;

Eilutę Kasdien į|
pareiškė norą susipažinti su ■M.niaUGJ 10

žmona. Balakirevas manyda
mas, kad carienė juokauja, at
sakė jhi: “Auksihė motinėle, 
bet mano žmona silpnai kif4i”. 
Bet ekrienė vistiek panorėjo su 
jo žmona pasikalbėti. Tad, 
juokdarys parėjęs į namus, nė- 
žinodamas kaip išsisukti pasė-r 
kė savo žmonai; “Cariehė fe
bai silpnai girdi, įkalbėk kaip 
galima balsiaif. Kada abi po
nios buvo supažindintos, besi- 
kalbedamOs juodvi ėmė Vieną 
už kitą balsfeu šaukti. Caras 
ir juokdarys, ^kuriuodu už du-

(Tąsa ąht 5*to pusi.) |
.\ o........ •

tnklWt «les 1, pasidėkit attnihiPiul. ilgainiui 
gražų eilių linkinį).

liiiiihi ii.i iį iįi ■—■■

x ŽiefnR Grjžt&
’■ J • •

: / ; Ąųt4 žiemos narsai jau vii rūstaudami ęrjžta,
ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint. 
Va,, kaip ant ežerų visur langai pasidard— 

gfai kaip, antai, stikliąrius įdeda stiklą; 
ipgi namai žuvų, kur varlės vasarą Švente, 
>1 barnių žiemos, nei su šarvais, užsidengia

taipgi namai iuvų, kur vėrlės vasarą šventė, 
dėl barnių žiemos, nei su šarvais, užsidengia 
ir tamsoj irilegot kiekvieną gyvuli siunčia. 
Ant, laukus žiemys jau taip nugapdino bardams, 
kad ir balos, ir klampynės pradeda rauktis, 
ir purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja. 
Kelias,, kad Ji mėginą trenkt šokinėdami ratai, 
nei koks būgnas įtemptas, dėl pašalo trinka 
taip, kad garsas jo toli galvoj atsiliepia.

K. Duonelaitis.
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nB4

Kova Del “Susiklausimo ir 
Paklusnumo” Lietuvoje(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)jaunalietuviai ir jų vadas—šaulių sąjunga ir jatihalie- tuviai—Apskrities viršininkai ir kiti valdinirtkaį.— Karjerizmo dvasia.Tas mus tautinkai deda daug pastangų, kad įgyvendinus visų susiklausymų ir paklusnumų. Kas nežino, kad kai žmonės klauso ir susi- krauso, tai juos lengviau valdytis Bet visa bėda, kad žmonės valdomais nelabai nori būti. O musų tautininkams dar sunkiau, nes jie ir savo tarpe vis dar negali atsiekti to taip jiems trokštamo susiklausymo ir paklusnumo.Štai tautininkai turi savo pagelbinę visaip glamonėjamų jaunalietuvių organizacijų. Jai priklauso gal koks, keletas dešimčių tūkstančių narių. Jos nariai naudojasi visokiomis lengvatomis. Jiems ruošiamos įvairios pramogos. Jie turi labai panašių į vokiečių hitlerininkų uniformų, kuri veik tik savo spalva skiriasi. Būtent, jaunalietuviai dėvi žalios spalvos uniformų. Jaunalietuviai, kaip jiems dera, turi savo vadų, žinoma, ne renkamų, bet skiriama. Čia tasai pradas pilnumoje įgyvendintas — jokių renkamų organų nėra, viskas daroma iš paskyrimo-Jaunalietuvių vadu yra taip pat jaunas advokatas Grėb- liaUskas. Tai ne visai kaipo jaunalietuviui vykusi pavardė, kaip kas jį dabar tiesiog vadina Grėbliam. šimtas žino, dėlko taip yra, bet daug kas iš tautininkų turi vis tokias sunkiai tariamas pavardes ir ne visai lietuviškai skambančias! . < <<Taigi jaunaliefuVihT jau nuoi kurio laiko labai yra nepatenkinti savo vadu. O, ne dėlto, kad jo tokia pavardė! Ką gi, pavardę kokių žmogus turi, tokių ir nešioja.Jaunalietuvių vadas dar jaunas advokatas, nors teismuose daug bylų neturi, bet šiaip administracijos srityje jis daug visokių bylų veda. Jo svoris kaipo jaunalietuvių vado čia daug kų nulemia. Ypač daug kas į jį kreipiasi mokesčių srityje, ir čia jam tos bylos sekasi lengvai rišti. Ypač, kad tos bylos sprendžiamos ne teismuose, bet admini- stratyviu budu. Ne labai kam nors butų kad ir iš aukštų valdininkų noras su jaunalietuvių vadu ginčytis. Joks advokatas nemokamų bylų neveda... Taigi, jaunalietuvių vadas turi gera savo nuosavų automobilių ir jo uždarbiai tokie, kad geras Lietuvos advokatas daug stambių bylų teismuose turįs gali jam pa

sirinkti negali, o kas bus paskirtas, spėliok dabar žmogus! O tie nesusipartimai, šeimyniški nesusipratimai, vis auga...Lietuvoje jau nuo nepriklausomybės kovų laikų gyvuoja šaulių sųjunga. Tai militarinio pobūdžio organizacija, kuri karina visuomenę ir budriai mokosi, reikalui ištikus, tinkamai pasitikti į Lietuvą įsibrovusį priešų. Ne tik akis akin stoti, bet mokėti ir sugebėti kartais jį ir iŠ užpakalio pasvilyti.Ši organizacija kultūriniame darbe taip pat turi daug savo nuopelnų. Ji daug kur turi savo klubus, nuosavus namus, teatrus, skaityklas, sporto aikštes. Tai skaitlinga ir labai judri organizacija- Ji seniau vis privengdavo perdaug kišusis į politikų. Kiek jai vykdavo, stehgdavOsi išlaikyti savo bėšalumą. Jos .narių tarpe yra ir tokių, kurie turi teisę nešioti kariškus ginklus ir visia nešioja pusiau kariškų uniformų, šitoji organizacija iki šiol kaimo gyvenime visame pirmavo. Visokios oficialių švenčių apeigos organizuoti tik jai buvo pavedamos. Šitos organizacijos vadovybė yra krašto apsaugos ministerio žinioje.Jaunalietuviai, sudarę savo tautininkų palaimintų organizacijų, pradėjo į šaulius šnairomis žiūrėti, o kaip kur net juos mėgino įtarinėti nepakankamai ištikimais tautininkų dvasiai. žodžiu, prasidėjo konkurencija!Sakysim, ' kokiose nors švenčių iškilmėse jaunalietuviai pradėjo reikalauti, kad jie privalų pirmoje eilėje eiti, o tik paskui , šauliai. Kaip kur dėl šito butą, net visai rimtų susidūrimų. Jaunalietuviai net pareikalavo, kad ir jie butų taip pat ginkluoti, kaip ir šauliai.Šaulių vadovybė pradėjo įrodinėti, jog jų organizacija esanti ne mažiau ištikima už jaunalietuvius ir turinti daug daugiau už juos nuopelnų! Ginklai esu jaunalietuviams visai nereikalingi, nes jie jų nemoka nešioti nė su jais apsei- ti! žodžiu, toje konkurencijoje šauliams nemaža tenka pasidarbuoti, kad įrodytų, jog jos dalyviai, visais atvejais, yra patikimi nariai ir gerai suprantu ir mokų įvertinti tautiškos vyriausybės darbus ir žygius ir, reikalui ištikus,- mokėsiu ir sugebėsiu jų apginti ir palaikyti.

LAIMĖJO PIRMĄ PRIZĄ

PIRMĄ PRIZĄ CHICAGOJ VYKSTANČIOJ ŽEMESūkio parodoj laimėjo jautis “Whizbang”. Jis priklauso jaunam Ūkininkui Robert Vaugham iš Chenoa, III. Gyvulis sveria 1,250 svarų. • ,Jaunalietuviai, vis dėlto nesiliauja į Šiaulius šnairavę ir kur tiik gali . jiems smagiai gnybteli. Taigi ir čia eina trynimasis ir nėra doro klusnumo ir susiklausymo, .šiaip šauliai yra gerai drausmingi vyrai, kariškai nusiteikę ir kaip tokie bent kiek išaukšto žiuri į jaunalietuvius ir jei kartais jaunalietuviams daugiau ko tenka, negu jiems dera, tuomet jie jaunalietuvius smagiai pašiepia. Jaunalietuviai šitai žino ir jaučia ir tai pakęsti negali. Jaunalietuvių vadas ir^ čia savo įtakos reikiamai ^esugcbą parodyti, tai jo padėtį ta apysto- va dar labiau apsunkina.Lietuvos provincijoje vyriausiu vidaus reikalų ministerijos valdininku 'administratorium yra apskrities viršininkas. Kitos ministerijos įvairių valdininkų pavidale taip pat turi savo atstovus. Šie atstovai žiuri švietimo reikalus, ar darbuojasi mokesčių surinkimo ir jų paskirstymo srityje, arba kiti dirba teismuose. šitie kitų žinybų aukšti provincijos valdininkai visai nepriklauso apskrities viršininkui. Jie savo darbuose tiesioginiai . atsisakųito prieš savo ministerijas. Kitaip tarus, tarnybiniai jie visai nepriklauso apskrities viršininkui. Bet kilus visokiems neramumams provincijoje apskrities viršininkai įgavo ddug galios. Kaip k,ur jie neva saugumo sumetimais mėgina net palenkti: kitų žinybų valdinin

provincijos 'kitų žinybų valdi- jįuį.Įe jau yra baigiąsis keletą manė vesti vieną jauną papras hMai Sėkmingi ir be šito peštynėmis. “ . .. ............. -........ “ -Tik pbli* stų .mergaitę it prašė catiehės ei jos pagelba šie karštuoliai, tam leidimo. Ji davė jam lei- gaįėjo būti perskirti.
k ' * l • . i, ’ i Ar tai nieko nėSUko? At ninku tanpe daugel vielų rei- tai r koWo kiamo Maudaus sugyveninro ,M tei ne tik -. *mg kur totorjei kurie bers iš tų valdininku Furanoie vra priklauso įvairioms konkuruo-j P j v • jančioms tarp savęs M ^sias.ėijoms, šbkyeihi, dabar prdt^Unjbmbms orga- hizacijoniš. vaidininko proVineijoje gyvo- <tąsa nul0 4'w t>Us4-) nimas yta mkto Jei jis rij klausėsi, juokėsi pilVĄ stt- nenori Mkti‘‘siilrihttt*’, jis turijsiėttiį. įsigyti slepiamos spalvos Caro dvarininkai, kurie Bulatais, tai yra priklauylii kuriai ktaevo neapkentė pravedė tokj nors taulihinkų proteguoja- įsakymų, kurine buvo draudžiamai organizacijai ir veik Visi ma jitakdatiui keturiais ark^ jie tokioms otgatiizacijoms liąfe pakinkyta karėita į caro priklauso. Šita apyslova smat’- patacių atvažiuoti. Tada j nok, kiai didina tų organižUcijU dbtys užpykęs pasikinkė dvi narių skaičių. Kad ir pbbte- 0Žkaš į vaikų vežimėlį ir vieną

kovoja šū hembkšbihis apskričių viršininkais.žodžiu, provincijos valdi-

šauliam^ - Jūsų Keistas.

cųum», sakysim, sauuams^ , širvi * f irjaunalietuviam^ ai- kitotas Gat&tįS KUWllSkWji
.........   wkdariakB-

nimas yba sunkus.

įsigyti šlepiamnš spalvos rti-

vydėti. Juo labiau jam kaip kas labai pavydi iš jaunalietuvių ir net iš pačių tautiriin- kų. Kiti vėl randa nesuderinamu su jaunalietuvio vardu tokių bylų, vedinių. žodžiu, kaip kas nori turėti kitų savo vadų, kuris butų geresnėje aukštumoje^ kurios nepasiektų tiršti ir kartais nešvangus žodžiai.Jaunalietuvių vadas jaučia, kad kažkas už jo pečių nevisai tvarkoje yra, todėl jis stengiasi kur tik gali save parodyti ir be atodairos daro savus paskyrimus, šitie jo žygiai dar kaip kų labiau pykina ir veda į apmaudų... žodžiu, eina trynimasis... Susiklausymo, paklusnumo nėra, jis įgyvendinti negalima. Klausimas jau statomas visai atvirai, duokit mums kitų vadų! Jau ieško, bet jis surasti gana sunkti. Daug pašauktųjų, bet mažai paskirtais galimų būti! Bėda, tai bėda, iŠ kurios jau- naįtetuviai nežino kaip išei- šią! Gaila vynį! Patys pa-

kus, kitur net norėtų savo nosį įkišti ir į teisinu kameras.Kitų žinybų valdininkai kaip įmanydami ginasi apskričių viršininkų įtakos. žodžiu ir čia eina trynimasis. Geto Susiklausymo ir paklusnumo nėra... • ,Apskričių viršininkų tarpe dar yra tokių, 'kurie ittaža mokslo yra ragavę, o jau kitų žinybų valdininkai veik visi yra baigę aukštus, arba kitus specialius <<jnokslus, nes tai reikalauja jų profesija. Sakysim, teisinujtiesejai ir ginėjai, tardytojai jau yra juridinius mokslus ,d£eję. Agronomui baigę atitinkamus aukštus agronomijos mokslus. Mokyklų inspektoriai, negi bus bemoksliai. Paguliau net mokesčių inspektoriauyra daugelyje vietos diplomuoti ekonomistai.O čių,: kartais jiems ant sprando nori sesti koks nors mažai prasitrynęs apskrities viršininkas- Ir šilų viršininkų tarpe jau yra žymu‘s skaičius baigusių aukštus ^mokslus, bet yra dar užsilikusių ir tokių, kurie yra tik savamoksliai.Kova nelygi. Ta kova nelygi dvejopu žvilgsniu. Apskrities viršininkas nepaklusnų valdininkų tuoj gali įtraukti į nepatikimų asmenų sąrašų ir tarnybai tuomet gręsia pavojus. Tokiems valdininkams yra vienintelė išeitis paskubėti stoti į tautininkų eiles, žinoma, tuomet kova pasekmes- nė. Betgi kaip kur savistovesni ir \ daugiau piavalinti.
“SPAUDA” SEKA MADRIDO BOMBRD AVIMA

UŽSIENIŲ SPAUDOS KORESPONDENTAI SUSĖDU PATOGIOJ IR SAUGIOJ VE- raudoje Madrido priemiestyje, seka Ispanijos Sostinės bombardavimų* Durnai parodo vietas, kur sukilėlių bombos sprogo. Dabar valdžia skelbia, kad sukilėlius atmUŠė ir frontų sulaužė, - ! ' V ■

ojoįįį£

guojamos orgšnižacijos vis dėlto ne visos lygiai toleruojamos, tai čia ir eina tbs trynimasis.Taigi lasai trynimasis eina iš vidaus ir tų pačių organi- žacijų tarpe, šitos visos organizacijos iškilmių mėtų įvairių Valstybinių švenčių proga jau įspūdingai gali pasirodyti ir reikalui esant iūo- ka ir sugeba vienus ar kitus vadus bent viešai skaitlingai pagerbti.Kadahgi tos visos organizacijos turi privalomai iš anksto rikiuotis pagal nustatytai įsakytų ceremonialų, tai jos neatvaizdUOja nei prideramų šalies ūpų, nei savas ideologines kiryptis, o juo labiau nariai indivialiai negali savo pažiūromis pasireikšti- Tai eina tautiškojo fronto labui.Ne tik Lietuvoje, bet dabar daug kur taip Europoje yra. Iš tų oficialių ėisehų, mariife- tacijų, šVehčų būtų l'abai klaidinga Spręsti apie viso1 karšto gyventojų nuotaikų. Bet rofičialtai, formaliai yta viskašfTvUrkoje, jos' auga, plečiasi ir kartais kaip kų nuveikia.Čia daugiausia bene nuopelnų turi Lietuvos šauliai, kurie krašto kulluriniine kaip kų daug nuveikia;Tautininkų sąjungoje, kaipo tokioje, taip, pat tikro Susiklausymo nėra ir čia sergama ta hėsuulklaųsymb liga. Tik čia visa tai negali viešiau pasireikšti. Mat, Čia jos Vadai yra aukšti vyriausybės vyrai; šitas faktas, visa nustelbia ir viešumoje joks nepaklusnumas negali pasirodyti?Betgi užkulusiai. eina anoji trynimosi politiką.šis užkulisis gyvenimas dabar yra persimetęs į seimo barių tarpą. - Seimas bent kibk, vis dėltp tų trynjmųsį atvėsino, bet jo nepanaikino; Šie visi nesusipratimai eina ne idė- ologine . prasmė, bet luti gry- hai pėoršbnalib, ppbiidžio. Ir visų Įtai,. dabgėliū4 ^tvėjių pusėtinai atmieštą, karjerizmo dVa- sia. Toji karjerizmo dvasia gerokai yra įrūgusi ir giliui saVb la'kttis Vata šitas rhu- gas višbsė gyvebtaio dasitbd- žiūsibSė šakošė augina tis pjkt- Žbleš, kuriės n’tistėlbia kartais it tautihinkų tarpe pasirodžiusius getūš horifs.Netenka čia įvąirdžlai viskas įvardinti. šitai tik padidintų smajsą, . pakutentų jausmus, b'ėt iŠ esmės nieko gero nepadarytų ir bendro reikalo nepataisytų. Bendro Ėtfropbs gyvenimo sutemose nedaug tegalima laukti ir Lietuvoje* skaistesnių, aiškesnių pragiedrulių.0 šių laukiančių*, šių pragiedrulių Lietuvoje labai dabg yra.Štai diepa iš dienos iki vėlybos nakties prie Vieno krautuvės knygyno lango, kame kabo Ispanijos įvykių žemėlapis būriais stovi žmones ir vis stebi kbip eina, kuria kMvaja statika ispabijos įvykiai. Čia viėbas kitas atviresnis žodis tuoj sukelia karstus ginčus,

dienų stalčiai į salę įvažiavo, kur ministeriai posėdžiavo. Caras užpykęs paliepė jį su savo karieta ir ožkomis išmesti iš Salės. Po dviejų dienų, kada buvo palociuje balius Balakirė- vas atvažiavo mažu vežimėliu, prie kurio buvo pasikinkęs savo žmonų, ir tarė nustebusiam carui: “JUsų Didenybė, taip negalite uždrausti man važiuoti, nes mano žmona eina pėsčia prie vežimo”. Caras negataio išsilaikyti ir turėjo susijuokti ir paskui panaikitib tų Įsakymų.žiaurioji < unenė Ivanovą taivo paskutinė, kuri turėjo juokdarius, tarp kitų garseny- ita-

tam leidimo.dihią su sąlyga, kad sulyg savų noru Ji paruoš jiems vestuves.j vestuves buvo sukviesta daug aukštų svečių iš visų valstybių Atstovai. vitoią šaltą Memos dienų PettoRilio tfetvs- mis trauk® ytodtat'T eitoną: Gšažųs arkliai, šuhys W Briedžiai piĄmkJAl šautose. Gai- b«s sargyba ant teilų. kttRra- hugarių ir eebros kAHukil, o Viduryje jautokVetetf Md lukšto / dramblio S&teto matome narvelyje.Akt Neves M»s tento buvę iš ledinių plytų pamūrytas tomelis ir vatoje Visi baldai K ledo ttr ČU turėjo putoti Ibaimi pir- faųjų to&tį, sargytaoš aštriai saugojami, tada IcaHltaikštis Goto&has buvo į nomafabę pa- b gausiai apbibkamas ir labinusiai mylimas bhvo ita- |las Pedrillo.Po Anos Ivanovuos Rusijoj pasibaigė juokdarių gadynė ii? jų vietų paskui užėmė meiluį žiai, kurie dar brangiau kainavo negu juokdariai. . •
| JOS DIRBĄ;

KADA J Ų f 
L DIRBAT . -•

n s
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

. • . v

ROSS.■ . TER :
Padarytos Tobriton 8 Jotaidn, didžiausią 
paiauly iidirbirietojų ęhirurgtiką dalyką 

Parduodamos .Visose Vątetynfae

REbių: kunigaikštį Goločiną, lų Pedrillo ir Jėsimovą.Tii-moji naktisKunigaikštis Goločinas
I STANLEY MANKOS, Ine.
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• Darome ant uisakgmo pirmos rtįiies vyrų drabužiui 
Turime didelį pasirinkimu, importuotų ir naminių 
diiagų.

Valandos: 8:30 A.M.—5:30 P. M. ir pagąi susitarimų.

27 East Montoe Street
Telefonas CENTRAL 4615

MUSU SPAUDOS DARBU
! * - ' ' • Jk- .

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai 
nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit bu muBų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jusi} dai-bą

UŽSAKYMUS I KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musu 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jus< užsakymą,
z

t
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Šį Sekmadienį Vaidins Muzikalę Komediją, ‘ORO BANGOMIS’

CHICAGOS LIETUVIŲ 
CHORAS “PIRMYN”, kuris šį 
sekmadienį pastatys scenoje 
nepaprastai juokingą operetę 
— muzikalę 'komediją, “ORO 

pirmas 
Chi- 
2343

BANGOMIS”. Choro 
vakaras šį sezoną įvyks 
cagos Sokolų svetainėje, 
South Kedzie avenue.

“ORO BANGOMIS” yra ra- 
dio ir radio programų satyra, 
pritaikinta Chicagos lietuvių 
gyvenimui. Veikalas pakrėčia 
gerokai nekaltų juokų visų

Chicagos lietuvių programų są
skaitom

“ORO BANGOMIS” parodo 
kaip programai yra priruošia
mi, kaip jie transliuojami per 
orą. Veikalas atvaizduoja ir 
įvairius lietuviškų “anaunce- 
rių” stilius ir šneką per radio. 
Susidaro tokios juokingos si
tuacijos, kad tiesiog galima 
plyšti juokais.

Pastatyme dalyvauja žymus 
solistai: p-a Anelė Steponavi
čienė, Albina Trilikaitė, Aldo
na Grigoniutė, J. Rukštela, A. kyti?

Prisipažino po 35 
metų

Charles Kohr 64 metų, iš 
Belleville, Illinois, pranešė po
licijai, kad 35 metai atgal’ jis 
užmušęs savo brolį Henry 
Kohr, kurs anuomet buvo 14 
metų ir pradėjo tarnauti sa- 
liune už bartenderį. Pasak se
nio Kohr, jis barėsi £u broliu, 
kadangi nenorėjo matyti brolį 
dirbant saliune, o 
klausęs. Taigi jis 
kirto broliui per 
ir užmušė jį.

Valdžia dabar
daryti ryšy su šiuo prisipaži
nimu.

brolis jo ne
įsikarščiavęs 
galvą lazda

svarsto kas

Kanados kviečiams
pirmas prizas

Sekmadieny, i lapkričio 
dieną, International Live Stock 
parodoj atiduota pirmas pri
zas už geriausius kviečius ka
nadiečiui farmeriui Hermanui 
Trelle, kurs turi 700 akrų far- 
mą prie miestelio Wembley, 
Al bert apskrity. Tai jau aš
tuntus metus paeiliui kanadie
čiams tenka šios parodos pir
mas prizas kviečių auginime. 
Pats Trelle yra vienas iš nuo
latinių, galima sakyti, prizų 
laimėtojų už javus — netik 
kviečius, bet avižas ir 'kito
kius. Trelle, 43 metų amžiaus, 
specializuojasi auginti javus 
ekspertams.

NAUJIENOS, Chicago, T7

PolitikaI

Auditorijoje įvyks ris-

Marąuette Park

• ANGLYS—COAL

—o—

(Laidotuvių Direktoriai!

Ir

Nusižudė
8148

M

st.
apie
sme-

atmini-

atmini-

Atvyko aplankyti gimines Gu
rinus, Brighton * Parke

Siame skyriuje skelbiama tik * tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
nataiso automobilius.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. VĮctory 9670.

rengia c promoteris ’ Po- 
šaltimieras. Kas risis— 

kad

Pilkite savo apielinkčs 
krautuvėse

ir 
teises evoliucija-—Prof. Leonas.

Vyras guli 9 mėnesius, žmoną 
— mėnesį; yra dukterį prie
žiūroje.

Akiniai ant Kredito
«1.00 ĮMOKĖTI

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

Tel. Varde 3565 
Visų darbų garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

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

iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 
prie valgio. 

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovanų. Modemišku Vestuvių Pavei 
kalų tuzinas $12.00.

Tel. Enfflewond 5883—6840 
—O—

Garsinkites “N-nose”

plaukus.
Permanents $2.50, $3.00, $3.50, 

$4.00, $5.00, $7:00.
MISS ESTELLE SLOTKUS 

Dėl sutarties pašaukit BOUL. 7459. 
. . —O~

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

MID CITY COAL CO.
IŠ KASYKLŲ VARTOTOJUI MID rizTv" cnuriAi v»£.

$5.50
5.25
4.50

TIESIOG
Iš MUSŲ DIDŽIAUSIOS AUTOMO
BILIŲ

POPSIE’S TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
Užkviečia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, j e , 
JOHN NOMENAS 1 Savininkai 
4171 SO. HALSTED STREET 

Tel. Yards 0137.

Buk Šveikas ir linksminkis gyvenimu

“REX BITTERS”
Yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš įiedų ir šak
nų, (Europinė formula). Butelis šio žinomo biterio tu
rėtų rastis kiekvienje stuboje. Visai šeimynai patiks Re* 
Bitters. Pabandykit j j šiandien.

REX PRODUCTS CO.
4301 W. Grand Avė., Chicago, III

5332 Sg LOblG Avi 
m. RKMISMC r

visi ir visados Saluta- 
Pašaukite telefonu

West 18th St.
CHICAGO. TLL.

• TAVERNOS

X

Sunkiai Serga 
Louis ir Mary 

Normantai Iš Marųuette Parko 
Politikos

AUBURN P ARK. — Sunkiai 
serga LiUdvikias ir Mary Nor
mantai, 8034 South May

P-s Normantą apsirgo 
9 mėnesius atgal. Giavo 
geninį kraujapludį.

I Lygiai ta pačia liga apie mė
nesį laiko atgal susirgo ir jo 
žmona, p. Mary Normantą.

į Jie guli namie, aukščiau pa
duotu adresu, savo dukterų 
priežiūroje. r j

Viena iš jų, A. Normantais 
tė yra gimnastikos mokytoja, 
antroji, Louise Normantą — 
mokina anglų. kąlbos.

Pp. Normantai yra vieni iš 
pirmųjų lietuvių Chicagoje. Jie 
čia gyvena apie 50 metų. Eilę 
metų atgal jie turėjo maisto 
krautuvę NorthweStsidėje.

B.

Lietuvių demokratų Kliubas 
15 wardoj laikė susirinkimą 
bažnytinėj svetainėj lapkričio 
20 d. Susirinkime nutarta su
rengti 3 metų kliubo gyvavi
mo sukaktuves, kurios pripuo
la 3 d. sausio 1937 m. šiuo- 
mi reikalu valdyba apsiėmė rū
pintis ir prirengti programą.

P-nai J. P. Damkus ir M. 
Ročkus išdavė raportą iš Lygos. 
Lyga susirinkimo neturėjo, ka
dangi tą dieną pripuolė rinki
mai ir valdyba bei 'kliubų at
stovai buvo Užimti rinkimų va
jumi. šiedu Lygos atstovai 
plačiai papasakojo apie rinki
mus prezidento ir kitų Ameri
kos valdininkų, kurie dėjo di-

___ _______________ Antradienis, gruod. 1, 1936 
džiausia's pastangas tai kovai, gruodžio 18 d. toj pačioj sve- 
ypatingai republikonai ir de
mokratai. Laimėtojais išėjo 
viena pusė, 'kuri turėjo dides
nę įtaką S. V. piliečiuose. Šių 
rinkimų rezultatais dauguma 
jaučiasi pilnai patenkinta.

Mtfsų lietuviams Chicagvje 
išrinkimas teisėju adv. John T. 
Zurio sudaro istorišką atsitiki
mą, nes tai yra pirmas Lietu
vis, kurs atsiekė taip augštą 
vietą ir su taip daug balsų. 

Toliaus.buvo skaitytas laiškas 
nuo teisėjo John T. Zurio, ku
riame jis. širdingai dėkoja už 
piriigišką ir abelną paramą 
rinkimų vajoje.

Sekantį raportą išdavė kliu
bo legalis patarėjas adv. C. 
žekas apie bankietą pagerbi
mui teisėjo žurio ir priėmimui 
svečio Dr. M. Bagdono, Lietu
vos konsulo Chicagoje. „ Adv. 
C. žekas dailiai papasakojo 
apie įvykį. 

. Kitas susirinkimas įvyks

tainej ir yra pareiga visų at- 
slankyti, nes bus rinkimas val
dybos 1937 metams.

Rytoj Ristynės Chi 
cagos Lietuvių Au 

ditorijoje
Rytoj vakare Chicagos Lie

tuvių 
tynęs.

Jas 
vilas 
nežinia, bet sako, kad pa
kvietimai dalyvauti buvo iš
siuntinėti visiems žymesniems 
lietuviams ir svetimtaučiams 
ristikamš.

Rengėjas sako, kad “nori 
atgaivinti šį mėgiamą sportą 
tarp lietuvių.’’

DAILY BUSINESS DIRECTORY
Nekrash, A. Bulis, Universite
to Studentų Kliubo pirminin
kas, daugelis kitų, ir choras. 
Po programo įvyks šokiai.

Bilietai yra po 60 centų iš 
anksto, o 75 centus prie durų. 
Juos galima gauti pas visus 
choro narius, pas pp. Stepo
navičius, “Naujienose” ir pas 
kai kuriuos rėmėjus.

Choro vedėjas, K. Stepona
vičius, Valdyba ir Nariai nuo
širdžiai kviečia visus atsilan-

Mirė dėl užsinuody- 
mo grybais

Sekmadienį, lapkričio 29 die
ną, mirė Carl Grigą t 45 metų, 
710 East 36 Street, ir Mrs. El- 
sie Miller 40 metų, paėjusi iš 
St. Louis, Grigato sesuo. Juo
du susirgo šeštadienį pavalgę 
grybų, kurių prisirinko šį ru
denį ir kuriuos buvo sudėję į 
bonkas. .

Pritaria pramoninei
organizacijai

Sekmadienį, lapkričio 29 die
ną, Inžinierių Trobesy (Chica- 
goj) įvyko konferencija atso- 
vų,’ reprezentavusių dvyliką 
broliškų ir tautinių grupių ir 
atstovavusių 300,000 narių. 
Konferencijai padarė praneši-

2 mą Van A. Bittner, plieno dar
bininkų Chicagos apskrities 
organizaciriio komiteto direk
torius.

Bittner pareiškė, kad jau 
100,000 plieno pramonės dar
bininkų iš 500,000 yra suor
ganizuotų ir priklauso Iron, 
Steel and Tin Workers unijai. 
Pasak Bittnerio, kai pliene 
darbininkai taps pilnai suor
ganizuoti, tai bus įveikta ii 
opozicija pramoninėms unijoms 
pagrindinėse šalies pramonė
se.

Konferencija užrekordavo sa
vo .pritarimą pramoninei plie
no darbininkų unijos formai.

Minėjo Mary E 
McDowell

Sekmadieny įvyko paminėji
mas Mary E. McDowell, tarp
tautiniai žinomos socialės dar
buotojos, kuri mirė spalių me
nesio 14 dieną šiemet. Pami
nėjimas įvyko Chicago Univer- 
sity SettTement? patalpose ad
resu 4630 Gross avenue, Town 
of Lake apieliųkęję. Kalbėjo 
paminėjime čekoslovaikų gene- 
ralis konsulas Dr. Jaroslav 
Smetanka, Meksikos konsulas 
L. Schmidt ir lenkų konsula
to atstovas ponia Helena Ko- 
niuszewska.

Wisconsiniečiai Bal
siai Svečiuose Pas 

Chicagiečius

------------------------------------------------ 7

Pardavimo taksų 
klausimas

Daugiau anglies iš
kasama Illinois

Springfielde šiandie susiren
ka Illinois 
pardavimo 
reikalu 
imama po 
rio. Jeigu legislatura nenusa
kys ir toliau tokią taksų sumą 
kolektuoti, tai nuo 31 dienos 
ruodžio menesio šių metų jų 
suma nukris autonfatiškai iki
2 centų doleriui, ba taip įsta
tymas nusako.

Kadangi didžioji dalis paja
mų reikalingų bedarbiams val
stijoj šelpti suplaukia iš to 
trečio pardavimo taksų cento, 
tai nužiūrima, kad legislatura 
nutars ir toliau palikti taksus
3 centų suma ant kiekvieno 
dolerio.

legislaturos sesija 
taksų (sales taxes) 
Pardavimo taksų 
3 centus nuo dole- . . . . /•

James McSherry, Illinois ka
syklų ir mineralų departameiP- 
to galva, praneša, kad per pir
muosius dešimtį mėnesių šie
met valstijoj iškasta? 4,231,232 
tonos anglįes daugiau, negu 
per tą patį laikotarpį 1935 me
tais.

Walter Ryser 48 metų, 
Kenwood avenue, rasta negy
vas savo mašinšapėj, 935 East 
48 Street, prie automobilio, ša
lia Ryserio lavono rasta gumi
nė dūda pravėrimui iš maši
nos gazo dujų, kuriomis Ryser 
pakirto savo gyvastį.

. Thanksgiving švenčių proga 
Chicagon atvyko wisconsinie- 
čiai, Antanas Balsis su žmona 
ir sunumi, ir Broniu Lataku. 
Jie atvyko iš Kennail, Wis., 
atlankyti giminaitį, Antaną 
Guriną, 4253 South Campbell 
avenue.

A. Balsis yra senas Wiscon- 
sino ūkininkas. Turi didelį 
pieno ūkį, kurs jis pasekmin
gai ūkininkauja per 30 metų. 
Jis turi keturis sūnūs it dvi 
dukteris.

Vyriausias sūnūs, Alfred, 23 
metų, yra užbaigęs Pricė 
County Normai College ir jau 
antrus metus tarnauja Phil
lips mokykloj. Sunai Joe ir 
John lanko Phillips High 
school.

Duktė Anna turi ^užsiėmimą 
Chiėagoje, o Jessie lanko ko
legiją, kurią jau baigė brolis. 
Jauniausia duktė yra 8 metų 
ir ji būna namie.

Minėjo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuves

---------4- ■
šeštadienio vakare, lapkričio 

28 d., minėta Jono ir Onos 
Juozaičių, 6418 So. Maplewood 
avenue, 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvės.

Pp. Juozaičiai turi dukterį 
Jennie ir šutau Juozą; vaikai 
mandagus, pavyzdingi. Tėvai 
yra gerbiami visų, su draugais 
ir kaimynais gyvena santaikoj. 
Tatai parodė ir skaitlingas sve
čių atsilankyihas į Šį bankie-

Svečiams it viešnioms pp. 
Juozaičiai yra dėkingi už skait
lingą atsilankTymą, o svtąčiaC 
dar dėkingeshi < j aunavedžiams, 
kad jiems sekėsi gyvenimas ir 
kad dėka to turėjo ir jie, sve
čiai, progos dalyvauti šioj gar
bingoj 25 metų jubiliejaus 
puotoj.

Svečiai linksminosi iki penk
tos valandos °ry Apleisdami 
namus visi velųįo pp.- Juozai- 
čiams laimingiausios ateities 
ir kad vėl tektų apvaikščioti 
50 metų jų vedybinio gyveni
mo sukaktuves, t.y. auksinį ju
biliejui

Veliju Jonui ir Onai ir jų 
šeimynai laimingiausio gyve
nimo.

— K. G. Urnežis.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėml leidimus 

vedyboniš
šie lietuviai ir lietuvaitės U 

dėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Williąm Panis 21 m. ir Ca- 
tharine. Gorsiki 17 m.

Zenon Petr®wski 20 m. ir 
Josephine Bauneras 16 m.

Edward Shemėt 50 m. ir Ju- 
lia Agewich 46 m. ,

Anthony Tartiosaitis 24 m. 
ir Alice Juestis. 19 m.

James Korsky 27 m. ir Ber- 
nicę Kunchus 25 hi.

Labiau-sušveininti Old 
Golds yra dirbtuvės šviežu
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktum kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare- 
tų baro mieste

BITTERS

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 informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.
—o— • BEAUTY SHOPS 

—Grožio Salonai

CITY7* SPECIALYBĖ
LUMP or EGG ..... -..............
MINE RUN ............................
SCREENINGS .... ................
Sales taksai extra—vieno tono už

' sakymas 50c extra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

» AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

ULTRA-VIOLET 
SPINDULIAI 

Ar jūsų plaukai 
sausi... negyvi ? 
Ar jūsų galva per
daug aliejuota ? 
Ar turit nieštan- 
čias pleiskanas ? 
Ar smunka plau
kai?

Moksliškas gal
vos gydymas su 
fingęr waye $1.00

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų

FINANSINĖS ORGANIZA- 
ČIOS

JUS
GALITE NUSIPIRKTI ATIMTUS 
AUTOMOBILIUS, VISŲ IŠDIRBYS- 

ČIŲ IR MODELIŲ. ĮSKAITANT 
1936 OLDSMOBILES " 
1986 CHEVROLETS 
1936 PLYMOUTHS 
1986 FORDS

keletas 75 kitų atimtų bargenų. 
NIEKAD NESAPNUOTOS 

BARGENŲ KAINOS.
MAŽESNI RANKPINIGIAI. 

MAŽESNI MĖNESINIAI 
ĮMOKĖJMAI 

PILNAI GARANTUOTA.

EIK
ATEIK IR PIRK 

KUR RANDOS MAŽOS IR 
KAINOS MAŽESNĖS 

3512 ARCHER AVĖ. 
NIEKAD NEUŽDAROME 

LAFAYETTE 6116.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietinis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių: 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 3f-st Street 
Vietnrv 1696

■ i.... t.......    —... . ■ 1

AUTOMOBILIAI
turime didelį pasirinkimų 

naujai atgautą karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirkaite karų kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
{mokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade- 
tnonstruosime jums musų puikius 
karus.
RAY TITUS MOTOR SALES 

Tel. Longbeach 2929 
5710 Broadway

• UGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
Kompežentiild gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimų.
Ižima tanailus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas jlvirkžtimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

Šalutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių kų Šiandien randasi 
ant markelė. 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 degtines. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

' JUOZAPAS
UDEIKI

, IR TĖVAS 
REPublic 8340

North .Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liąuor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerų degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 
10314 So. Michigan Avė. 

Tel. Commodore 1946Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas Įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI 

Turinys: Vaclovo Bielskio 
mai—St. Kairys.

Velionius Bielskio geram 
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovų Bielski atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

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

Istorinė žmoniškumo etikos

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai 
—O—

Siunčiam GU«* THegmna t V»«» 
FamnUn DnM. -

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
83l8's»te’d st 

Tet BOUlevard 7314

A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLEKS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė. 
^“RAŠOMOS'MAšlNE- 

LES—Typevriters
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 

BARGENAS 
WOODSTOCK No. 5 

Perbudavojame ir garantuotame ant 
vienų metų. Tiktai CO E
ir kiti bArgenai ........... t I v 

MID CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE

943 W. Madison St. Haymarket 0834
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RADIO

CLASSIFIEOADS

XXX

kosėsi*.

Linksmos vestuvės kambarys, $6.09.

niflftfflMMas

SUSIRINKIMAI
thėW,SWahky-

VžMUšTAS VAGIS

SAVO

ICeSTOriC3V
Nosia&ffinmg Į

buvo 
bandė 
(žiur.

hdW ih j

Swankysvi>iį į

boįtft 
3327

Valionis Mykolas Dautėras 
laidojamas ketvirtadienį

22 metų 
kai jis 

policistą.

Ktaft 
Cheėse 
Spread's

sss Chances 
irimui Bizhlrii

RENtoON W8fcAS šu 2 skėriais 
žemės ant 78th 
tylate Henry K

MRS. JOHN BLANTON 
su savo kūdikiu laukia vy
ro ir tėvo parvažiuojant iš 
medžioklės. Bet jis grei
čiausiai negrįš, — buvo 
nužudytas tiės Kingšville, 
Tekąs.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

RENDON fialas ir Ofisas, tinka 
mus bite kokio profesionalo 
apšildomas. Viskas įtaisyta mOder

Numirė Nuo Pečiuko 
Vandens Vamzdžių 

Atšildymui

Dainuos Radio Granadieriai. 
graži muzika, įdomios kalbos

MERGINA bendram 
bui, ridamus išeiti — 
vaitėj. Arhold 2858 DiVePsey

MARGINA bendram namų darbui 
skalbimas, truputį virti, nakvoti ai 
ne, $6.00; Briargate 8719.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui geruose namuose, nėra 
skalbimo—savas kambarys, $6.09. 
Van Burėn 0964. ,

ir Archer Ąve. Ma 
uiūpūs, gazolino sto

joniškiečius F. ir

anblys!ANGLYS!
RRi&TATYMS w

AUKšTOS 1 Wšl

RIDGĖFORT rooping co 
3216 So. Halsted St. 

Vfctory 4965

REIKIA jaunos merginos leng 
vam namų darbui, virti, nėra skalbi 
mo, būti. Normai 4460.

namų dar
5 dienas sa

Tikras barmenas . 
dviejų aukštų mūro 'nkihals, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimks kilų bargenų.

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

Hėmločk 0800

mus duodame gerų nuo- 
dkidų. ;

STOGDENGYSTfi .
Mes dengiame ir pataisome Visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blŠties

M #EŠT 33-^
Sveterių krautuvė atd&rfc k&hdiėna 

-zrift vakarais ir skenradieniais.
Telefonas Victory 3486______

REIKIA patyrusios merginos na
mų dhrbui, geri namai — Vaikas, 
$7.00; Briargate 1186, Marcus, 1605 
Farwell Avė.

niai buvo turėję tokį smagiu 
parengimą.

Reikia taipgi pastebėti, kad' 
publikoj matėsi daug sou’thsai-: 
diečių ir westsaidiečių, bet ne
simatė kai kurių musų pačių 
nortsaidiečių, dagi tokių, kurie 
prėžėntudja šaVh aktyvikis dar^ 
buotojaiš. — K. č.....

CH1CAGIETIS CHARLES KOHR, 64 METŲ (KA’lR’žJ), 
kuris prisipažino užmušęs' savo brolį 35 metus tam atgal, 
Belleville, III., miestelyje. Jis pasakoja apie įvykį policijos 
seržantui William Murphy. (Žiu. žinių).

REIKIA kasierkos dirbti mėsos 
merkėte amžiaus tarp trisdežitnts ir 
trisdešimts pęnkių. Patyrimas nėra 
reikalingas. Maža apdrauda arba 
bondfftfs pageidautina. Rašyk Jef- 
ferson Meat Market, 8304 West Jef- 
ferson Avė., Detroit, Jlfich.

šeštadienio vakare į Unity 
Club salę, Ta\Vn 6f Lake apie- 
linkėje, suvažiavo Apie pusan
tro Šimto žmoPių -M. ir J. 
Rakštelių vestuvių proga.

'Suširinko daug joniškiečių, 
žūgariečių, gruzdiečių, Atvyko

čėl, riįūn.;. Jče. Rririiiihaš, pirm, 
pag.; Waltėr ĖĮribeš, fin, rašt.; 
Ąnna Afef '

YwŠ Kcii d s <

— mrm.. 
. Ukocki— 
Vashtenaw 
nut. rąšt., 

B, Judeiko — fin. 
»; K. Cibulskis 

4609 S. Paulina St.;
- ižd., 1812 < 46 St.;
— teisėjai

S. ,Yaitčkaitis

ESTE Ifc PltlE-

®s ilunois
.ys o
00 UŽ tonąr*

GARANTUOTAS kokybes anglys,; 
aukštos rūšies, Miftė Rrin $09 už! 
toną, Ltfritp, Ėgg kr Nūt $5.75 Už; 
toną, Geiieral pocahdtRūš, Fine,: 
15% stambumo $6.50 UŽ toną. 4 to-i 
nų Iddaiš, kiėk ektra primokėti už 
mažiau. Super Coal Co. 59 Ė. Ma-

K LIETUVIŲ IR • - ■ — — k. dU. - S- MM*
pirm. George Me- 
s. CfeHtral ^ve.:

Jonas Jasinskas,* 4300 
nut. rašt. M. Me- 

233 S. Central Avė.;

kasiėriŪs W. Kaziunas. 
U . Avė., Betrwyn. 
Ai: V. Manikas, M. 
). Bražaš; ligoniu 

GaradaUSkas, 8812 W. 
.; maršalka B. Stankus;
':ė Williams; Dr 

kvotėjas Dr. Al. Markeris. 
Susirinkimai laikomi kas kibirą ne- 
sldiėių UMer Bali. 3929 West

REIKIA patyrusios mergfaofc len
gvam namų, darbui, vaikas —' gera 
alga, savas kambarys ir vfctta, refe
ratais; Friedman, Sunnyside 2654.

Rakandai-Itaisai

Užporyt bus laidojamas My
kolas Dautėras, kuris pereitą 
šeštadienį sutiko nelaimingą 
mirtį.

Rošelande, adresu, 114 E. 
1041h streeft, jis turėjo mažą 
namuką. Keletą dienų atgal 
jis gavo naujus nuomininkus, 
šeštadienį atėjo namų su
tvarkyti ir priruošti gyveni
mui.

ganizaciją ir moka $9.60 me
tams duoiklių. O jei susdrga, 
tai naudojasi už duokles ligo
ninės patarnavimais 21 dieną 
per metus. ?

PlAn for Ėispital Care prie
šaky stovi tokie žymus chica- 
giečiai, kaip Šilas Strawn iri 
kiti. Todėl tenka sakyti, kad 
planas duoda pamatą pasitikė
ti sumanymu ir vedėjų atsa
komybe. Ir todėl vertėtų ir 
lietuviams juo susidomėti. Kai 
žmogus dirbi, tai devyni dole
riai metams nėra taip jau sun
ku sumokėti. Bet kai susirgsi, 
tai iš tikrųjų turėti tinkamą 
ligoninės patarnavimą per 21 
dieną už tuos $9.60 bite tikųą 
palaima.

Organizacijos Plan for Hos- 
pital Care adresas yra: 105 So. 
La Šalies Street, telefonas 
Central 2348; sekretorius Ben 
Green.

SLA 226 kuopos susfrinkimas įvyks trečiadieny, gruodžio 2 
dieną, J. Grigaičio Svetainėje, 3804: West Armitage aveniie, 
7:80 valandą vakare. Visi kuopos nariai bukite laiku Šiam 
svarbiam priešmėtiniam susirinkimui. Bus renkaina visa 
kuopos valdyba sekantiems 1937 m., kuri tinkamai pri
žiūrės kuopos reikalus ir visą organizaciją.

Beti Alužas, užr. rašt. <

REIKIA patyrusios merginos 20- 
25 hariių Harbaibš, padėti virti — 2 
Vaikui, keri namai, $7 iki $9, refe- 
rencas. 5000 Gomeli, Apt. 3G, Hyde 
Bark 0690.

Business SoYvice 
Tu‘fctr0iihl&

PAtAlSYK STOGĄ IR 
RYNAS DADAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Štogius.

Leonas Roofing Co. 
•37S0WaIl«eeStreęt

Tulmaii Avė.; L. Klimavičia — 
vice-pirm.. 2534 W. 46 St.; F. 
JakavičiU Sh, iitit. fašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rąšt., 
4635 S. Washtehaw Avė.; Hėfen 
Gramoriįaš —. kasierius. 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjus. 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St,; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francišco Aye. 
Kliubo susirinkimai atsifruna kiek

vieno mėnesio kas antra ketvirtadie
ni. K. GramOrfto Mt.. 4585 Sbuth 
Rockwell -St.

REIKIĄ patyrusių popierių sor- 
’tuotojų. Gerų nuolatinių darbininkų. 

•ŠUngambh PUpei- Gradihg Co.
1731 West Cermak ROad.

Jis atrado, kad vandens 
vamzdžiui viduje buvo užšalę. 
Užkūręs gazinį pečiuką, jį pa
kišo po vamždžiu, norėdamas 
atšildyti.

Bedegdamas, pečiukas su
naudoja visą kambaryje bu
vusį deguonį. Nei nepajutęs, 
-kad mirtis ateina, Dautėras 
apsvaigo ir užmigo amžintai-

Jis gyveno adresu, 1433 So. 
Trumburt avenue, kur jo kū
nas yra 'dabar pašarvotas.

Velionis paliko žmoną fcet- 
rortelę Shllginskaitę-Dautėrie- 
nę, tris dukteris: Petrohelę, 
Juzefą ir Klar^; sūnų Jori$, ir 
daugelį kitų giminių.

Kūnas bus pakastas Šv. Ka
zimiero kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinasi A. Masalskis.

EšKAU Mr. A. BukaVlcus, 
0 2922 ttdbbar Avė., Dėtroit 
RWu kr kas tino

te apie jį pranešti. Reikalas svar
bus—kasfink jo lotų Brunswick. 
Totry Patriėl, 298 Jerėey Avė., New 
Bnroiwtie^.Jjt. turini..... ...............

CHICAGIETIS ANTHONY 
•M&hžoui, 
užmuštas 
apiplėšti 
žinią).

^ Sparkling glasšės Wh 
bright stata. v. thėW,SWanky- 
swigs. Yoh’il vūlilt ?td čdllect a 
whofe šet. AndtvhiiėydtiTė doing 
it, 'get accįūaifttėd 
with all.’ėėV'ėn, 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. Thėyrre 
mai-velouė for 
sahdwiches,salads 
and appetizers.

gaRfield Bark, '___ -
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936 ' “
dhliiiškiiš. 
pirm. pag. 
W. End Avė 
rla linclm q 
fin. rašt.’ Čh'aš. Kataia. 4676 W 
End Avė.; L ........ ‘
3508 Gundę 
III.; kasos £1 
Davidonis 
ląnk. J. 
Monrde St. 
korespondentas N.

, ^ūsirihkimai laįkot 
deldienj Lawlėr,'JIa 
Madišon Bt. ..

IŠPARDVOtiAta BĄfcU FIKCE 
RIUS. visokio didžio bu ■Cdh Baks&b 
h* rinkom. Tebftf hoh
Bilo ktirio Whio svarstyk
les. registerius ir ice baksiu Casl 
arba ant išmokėjimo. . Pamatvkifc 
mas pirm negu pirksitb

s. e. sostrBm į
1915 SO. STATE STREET. 

G^Ettmei 5^ę9.
i ii i<&

Susivienijimo Lietuvių 
riko j -2Ž6 kuopos Vakaras pa
vyko gerai. Komėčiija ^Gyvie
ji nabašninkai” suvaidinta sėk-’ 
mingai. Publikos susirinko gra
žus škaičitte.

Lošėjai, mano manymu, sa-. 
vo rolėse buvo tinkami. Ka
dangi pats Veikalas yra labai 
juokingas, tai publiką prijuo
kino iki šdtiės. Visi buvo pa
tenkinti netilę patim lošimu, 
bet ir draugiška vakaro nuo
taiką.

S. L. A. iždininkas Adv. JK. 
Gugis pasakė tinkanią kalbą 
Susiviėnijinio reikaluose.

Abdlnai, horibsidiečiai šė-

Šiandie 7-tą Valandą Vakare 
radio klausytojai girdės grąžui 
it įdomų radio programą, ku-J 
riuos savo pastangomis ir le-l 
čomis leidžią PeopTes Rakandų. 
Bendrovės krautuvės, 4183, 
AYCher AvenU'e ir 2536 W. 63rd 
■štreet. ■<’■■■

Šios dienos Ti’ogrhirio dainų 
dalį išpildyti- 'dalyvaus pašižy- 
mėjęs vyrų trio, žinomas kai
po “Radio Gt&nadieriai”, kurių 
balsų suderinimas žavi radio 
klausytojus,; bė to, jie dainuo-j 
ja visuomenės labiausai mėgia
mas daineles. Prie “Granadie- 
rių” bus šaunios muzikos, įdo
mių ir Naudingų kalbų bei; 
svarbių pranešimų. Nepamirš
kite pasiklūūšyti.

Mtfė "Bt. 
Rrtreftt
JdkubąįislęaS,' 
ėdžie, W.:;
. <4825 Wabansia Avė.;
a'iiferius. 4’839 Winiiėmac | 
ĄVenue 1736; J. Mila- 
A 2750 ». Nevk AVėJ 

.... ^_nac'7641; Ą. Sebeckis.
nrinūdžerius ’kliubo, 1927 Califoriį 
nia. ĄVė.. ■ .
Sasitfhkiiibai , ivyksta kas mėnesį 

pirina ketvirtadieni. 2007 North Avė. i 
ant antrų luM 8 vai. vakare.

LlfeTUVlV POLITIKOS 'KLIUBO I 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage. 
(JŪSėvičiatf) — bifm., 4456 Bo>

draugystės Tautiška gar
sus VARDA& LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIŲ; valdyba 1936 me
tams; Antanas Ivanaitis 
5542 S. Talman Avė.: P. 
pirm. I>ag., 4649 S. Ii 
Avė.; I. Yuškėpas -— 
2547 W. 45 St.. Zr .7 ' ‘ 
raŠf., 1803 W. 45 St 
kas, glob., 
•F. Stankus
F. Diktus — teisėjais, 4544 So. 
Marshfield Avė.;, S..Vaitėkaitis — 
maršalka, 8508 W. 61 St.; Bruiio 
Jūdeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesio; 

pirina sekmadieni, 2 vai .po piėt, 
Ą. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

’bl. SbadldinV 
rąšt.. 2345;
waėlditife;

, ją.. w.. 
A. Bulvffis.

Padekit dienai 
praėjus

LIETUVIU ŽAGARIEČIU KLIUBO 
1936 metų Vėldyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia pirm. pagelb. 
3852, So. California Avė.; Sophie 
AmbrozaitŠ — nut. rašt., 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskięnė — fin. rašt. pagelb. 
1218 Š. Ihdependėnce BĮ.; Frances 
Ambrozaš — kasin.. 11731 Indiana 
Ąve.; Adolf. Mirovitz._ 2539 ,W 
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Beldėn 

, Ąvej./— kasos globėjais; R. šniu- 
' i t&k°»S^»8A7emar- 

Kliubo sbsifinkimai ivyksta kas 
menesio ketvirtą sekmadieni 1. v. pp., 
ŲollyivdOd iiin svėtainėjė, 2417 W. 
43rd Št.

VVanted-Fernak 
Darbininkių reikia

MERGINA bendram namų darbui, 
gera virėja. 946 Oak Št., Winnetka, 
fel. Winnetka 2444.

Tų draugų ’ir draugių. Muzikan
tams nuolat 'grojat Visi sma
giai šoko.

■Apiė 12 valandą ponios ir 
panėlės prisegė rožes, maršą 
grojant jaunieji, pamerges, 
švotai, svočios it visi veselnin- 
fkai, apėję svetainę, huVo sodina
mi prie stalų apkrautų val- 

bidoliš gėlių bukietas
■ ■.„■r.-.--.   --tta ———-----------

aBBHamr.WfW'nrn ■

puošė sVOdbą, dainininkai, pri-, 
tariant orkestrai, uždainavo 
dainelę primindami pp. Rakš
teliams jaunaltVes dienas, ku
rios jau tolokai yra pasiliku
sios. Dainuojant “O aš viena 
vargo dieną grėbiau šieną” 
Juozui ir Monikai gal prisimi
nė Lietuva, kai jauni būdami 
piovė šieną lankose ir pradal
gius daužė, pasirodžius debe
siui skubinosi grėbti, kad šie
ną nesulytų.

Vaišių metu Joniškiečių 
Kliubo pirmininkas jonas Gas- 
paraitis savo kliubo vardu pa
sveikino pp. Rakštelius linkė
damas jiems ilgiausių metų ir 
geros sveikatos. Sveikino taip-r 
gi dėdė Vaitiekūnas ir dauge
lis kitų. 1

Rengėjos, p-nios. Rumšietf# 
ir Adomavičienė, turėjo daug 
darbo. Dirbo penios Rakštė- 
lienės duktė Mariutė,' Jurkus,1 
Base Danik ir (kitos. P-nas Stan
kus už bufeto dirbo sušilęs, bet 
spėjo į bokalus bavarską pilti.:

Nuotaka per vsą ’haktį ir 
visur buvo igraži, o 'dainos: 
skambėjo iki šeštos valandos- 
ryto.

AtSišvėdkinę Su Vaišingais 
Rakšteliais ir linksmumais vy-i 
kome namo saldžiam miegui.

u_ Gi<irzdžili GrVrtoHiis.
REIKIA patynisių dreipų maši- 

nos operatorių. 413 So. Maricbt St 
6-tas aukštas.

PATYRUSI mergina 18-&) bend
ram rfahūi darbui — savas kamba
rys, vana, 6 metų vaikas* nėra vi
rimo. $6.00. Nuolat. BfoHyeoiirt 5698

fcr 1.A- o.; tjEL.. J!c.fiinzfiy . M t..... m..t AME.......

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams prižiūrėti vaiką — nė- 
rą ^skalbime ųė virimo. Gėri namai. 
5697 Ridge; Sunnyside 7100.

PARSIDUODA batų taisymo šapa 
pigiai su pilnu jrengimu. 4808 West 
I9th St?, Cicero, 111..  -į; .i.i n,--į- ...m;;..••■•;■!.< .r.

PAksrDUO'DA 2 aukštų plytų 
rezidencija arit aukšto beismento, 
pagerinta ir papuošta. Gruntas 75x-Į 
125. Kairia $5600. UŽ cash nuolaida^ 
k. Ų. Helwig, 3642 West 59th PI. i

Parsiduoda delikatesų, mristo 
krautuvė, sendvyčiai, cigarai, sal-’ 
daihiai, arti Uigh SėKori. Gera? 
kradttivė, biznis šenai išdirbtas, ŪO 
rėnda.'garti Šildoina, puikus flatas* 
■ir VanS. Kainą $750.00. IšmokėjiriuL’ 
—jei reikia. 3624 No. Viesfem AVe.S 
Arti Addison.

IUGAI
CANAt m

CLASSlFlEDaOS
i liM-iini lt r i r i-Ti-iF i f i fin iii M ma...

Esame sveiki šiandie ir ro
dosi, kad niekuomet nereikės 
nū daktaro pagelbos šauktis, 
nū ligoninėn važiuoti.

Bet ką lemia rytojus? Gal 
teks ir mums važiuoti į ligoni
nę, kaip 'kitiems, neprišitėn- 
gus, neturinti ‘ tinkamai ligoni
nes tarnybai iš ko užmokėti.

Sunku sirgti, bet dar sun
kiau daugumai iš mūšų ligoni
nės kaštus pakelti. Taigi Ame
rikos gyvenime klausimas ma
žesnių ligoninės išlaidų jau Kė
niai yra opus ir rimtai diškir- 
suojamas ir tyrinėjamas. Iki 
šiol prieita vienas, rodoši, 
praktiškiausias išvadas —grii-. 
pių apsidraudimas arba gru
pių nusamdymas ligoninėj Tar
nybos. '

šitoks planas dabartiniu lai-; 
ku yra organizuojamas ir ’dhi-? 
eagoj. Jis vadinasi ^Pla’h fbr. 
Hospitai Care”. Sulig Įkalba
mu planu, ašmuo įstoja į Tą ^gižts.

.... - r. ....g.

REIKAMNGAS vaikinąs dirbti 
ttž pagelbininką dnoUkepykloj.

11749 SO. Michigan Avehūe.

Baš 
šalkaūskus adresu 1151:8 East 
65 st. viešėjome praėjusį ket
virtadienį ir minėjome Padėkos 
dieną. P-nia Šalkauskienė iš
kepė 24 svarų kalakutą ir mes 
valgėme jį pasigerėdami.

Musų draugijoj pas pp. Šal
kauskus buvo ciceriečiai drg. 
Dočkai, Šalkausko švogerka 
p-nta Mase, pJlė Laticiūtė, 
p-nios Laučienės sūnūs Kažys, 
Šalkauskų sūnus Albertas su 
žmona , ar, /šu savo
Stveetheart ir \ į

Stalas bUvo pilnas apsėdūsiųį 
svečių, ir p-nia ' šalkatlskierie 
vos spėjo paukštieną čVerta-' 
voti ir lėkštes pridėjusi mums: 
siųsti. ' * j

Prie progos priminsim, kūj, 
Šalkauskų sunūs Pranas baigė 
mokslą civilio inžinieriaus pro-į 
f esi j ai ir jau praktikuoja ją4 
daro planus tiesimui niauju fe-į 
lių, statymui naujų tiltų 'ir 
me darbe pats dalyvauja. į

I>O 35 METŲ PRISIPAŽINO UŽMUŠĘS BROLj
>’■' ' - ■ ■ '—~—i------------ ■ ■ -------------- - -------- ■ ■ •-  -

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ Lietuvos brolių ir 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkus, 8055 
S. Racine Avė.: -F. Grigula, nut. 
rašt, 10489 S. State St; S. Yur- 
čis turtų rašt. 10725 Indiana Avė.: 
Ą. Budintas, iždininkas. 10036 S. 
Statė St Atstovas i Naujienų 
Beftditovė ž. Kliblfenfi. 10718 
Prairie Avė.

RESYVERIS pardavinėja. namų 
ir apartmentų bargenus. Išmokėji- 

kūtaWys, toto ii ^Sal-

^UŠirinlriinRš įvyks- 
gruodžio 2-Tą rdičną, 8-tą vai vUk^Te, Sandaros svet., 814 
8Šrd St. Btts rinkimas ^kuo^s Valdybos švaistoma kiti 
svarbus reikalai. Visos prašomos atsilankyti ir užsimokė
ti šių metų prigulinčias mokestis.

■ K. Katkevičienė, fin. sek r.
Liet. Mot. Piliečių Lygos cxtra susirinkimas įvyks gruodžio 2. 

dieną Fellowship House, 831 W. 33rd PI. 7:30 vai. V^k.: 
Visos malonėkite kuo skaitlingiausiai atsilankyti, bes yra' 
daug svarbių dalykų dėl apsvarstymo.

Stena NViOditaan. į 
SLA 36 kuopa laikys priešmetinį susirinkimą gruodžio 2 d. 7:30 

vai. vak. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halstėd St. Prašo 
pribūti visus narius, nes bus svarbių reikalų. Taipgi bus 
renkama valdyba ateinantiems metams ir 50 metų jūbilte-^ 
jaus albumo leidimo klausimas. Kviečia Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Namų Šavmirikų Sąjuhga laikys prieš
metinį susirinkimą trečiadienį, gruodžio 2 d. 7:30 vai. Vak. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halšted St. Malonėkite Visi 
dalyvauti, nes bus rinkimas 1937 m. Valdybos ir daug svar-'

REIKIA vyrų prižiurfcti popieriaus 
atmūtų britlėrius. Geri nuolatiniai 
darbininkai. Sarigaftion Papėr 'Grad
ihg Co., 1731 West Cermak Rd.

iffl,>>„ „ T a,tn;,jias  

RĖIKIA 2o tvirtų vaikinę, 18-25 
m. tftako, fakterių ir Šapų dfttfcfems. 
Patyrimais nereikalingas. AU Triades 
Employtnent Būtoriu, 16 £ack-

M<‘. t iC'NS HAVl BELN
USED BYOUR. GCVr-nNPF N T



4
NAUJIENOS, Chieago, III.

I 
r

tudė Lietuvį Ir 8 
s Už Užsiėmimą 
’lumbervste”

Anna Kaskas Pada
rė Gražų 'ĮspūdįI 

Chicagiečius

L. šimutis, laikraščio redakto- RoselandieČio Lietų - Rytoj SLA 36 Kuopa Imigrantų Apsaugos 
rius, pradėjo savo kalbų i . iaah m j « • vi n* • •
mais žodžiais, “....Draugas ne- *V Kltll dZv HcUeU 11 vmais žodžiais, 
turi nieko naujo pasakyti

Rinks 1937 Metų Lyga Paieško Cirici 
jaus WaliausValdybę

> Jugi.s- nubaustas $25; 
neturėjo leidinio

is lietuvis ir aštu'oni ki- 
agiečiai buvo nubausti 
ėmimų “plumberiavimu” 
sto leidimo.
buvo nuteisti bendrai 
ti $300 pabaudos.
stasis lietuvis yra 

Jugis, 7000 South
11 Street. Jis buvo nu‘- 

s u mokėti $25 pabau-

Dainavo Chieago Civic Operos 
ritmuose sekmadienį 

po pietip

Jugiui ir kitiems “ne- 
tiems plumberiams” iš
tęsto advokatas ir Ma- 
jmbers’ unijos taryba, 
lejų vardu kalbėjo mie- 
okatas John Mortimer. 
cino, kad “nelaisnuoti 
iai” yra pavojus žmo- 
ybei. Nemokėdami dar- 
ti, jie gali vandenį su- 
ir žmones nunuodyti.

s vardu* bylų vedė Ju- 
vman ir John Castens,

nuo gazo dujų

Sekmadienį po pietų Chiea
go Civic Operos salėje daina
vo Anna Katkauskaitė-Kaskas.

Ji yra pirma lietuvaite dai
nuojanti New Yorko Metropo
litan Operoje. Ji laimėjo de
biutų radio konkurso keliu.

Konkursų rengė operos val
dyba kooperuodama su Shcr- 

I win-Williams firma. Po de
biuto dainininkė gavo ir kont
raktų.

P-lė Kaskas padarė gražų 
įspūdį į chicagiečius.

Koncerto išklausyti susirin
ko apie 1,600 publikos. Jų di
džiumoje sudarė lietuvių mu
zikos mėgėjai, biznieriai ir 
žmonės, kuriuos tenka daž
nai matyti įvairiose lietuviš
kose muzikaliuose vakaruose.

Koncertų rengė Columbia 
Concerts Corporation per savo 
skyrių, Arthur C. Judson Bu- 
reau. Chicagos atstovybė buvo 
Harry Zelzer 
gement.

Dainininkei 
nausko Vyrų

Chicagos dienraštis “Drau
gas” afišavo Katkauskaitės- 
Kaskas koncertų savo paren
gimu, 20 metų jubiliejaus pa
minėjimui. Laike pertraukos 
kalbėjo J. Brenza, Dr. Bagdo-

Šiandien Programas 
Apie Lietuva Iš Sto

ties W. C. F. L.
9:30 vai. vakare transliuos Bar- 

ratt O’Hara ir kon. Bagdono 
kalbas.

Radio stotis WCFL šįvakar 
transliuos radio programų, ku- 
lis bus pašvęstas Lietuvai.

žymus politikas Barratt 
O’Hara pasakys kalbų, kurioje 
apibudins dabartinę padėtį Lie
tuvoje. Jis ta’.pgi pasakos apie 
gyvenimų Lietuvoje, apie Lie
tuvos miestus ir kalinus Pro
gramas yra skiriamas painfor- 
mavimui amerikiečių apie įvai
rias Europos valstybes.

Stotis pakvietė Lietuvos lai
kinų konsulų Chicagoje, p. M. 
Bagdonų pasakyti įžanginę kal
bų.

Programas bus transliuoja
mas 9:30 vai. vakare. s

Conccrt Mana-

Mire nuo automobilio dujų 
surado B. Gailevičius

JI Susirinkimas įvyks 7:30 v. v., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

Atvyko Chicagon 1928 metais, 
gyveno vienu laiku Brighton 
Parke.

miręs nuo automobi- 
> dujų garaže Conrad

41 metų, 118 East 
eet. Jis gyveno adresu 
st 105 Street; garaže 
no ir rasta negyvas.

asistavo Sas- 
Choras.

SIŲSKIT Hfek
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonės* 
tip pataria Lietuvos barte

ROSELAND. Vakar Ro- 
selando lietUyį8, Boleslavas Gai
levičius liudijo. Jis liudijo ko
ronerio džiurei, kuri svarstė jo 
kaimyno, Conrad Lindnerio 
keistos mirties reikalų.

B. Gailevičius liudijo, kad 
sekmadienį, apie 3 vai. po pie
tų jis nuėjo į garažų savo na
mų užpakalyje pasiimti auto
mobilį. Nustebo pamatęs negy
vų žmogų garaže. Lavonų ap
žiūrėjęs, sukrato, kad tai jo 
kaimynas, Conrad Lindner, 
kuris Gailevičiaus garaže lai
kė savo automobilį.

Atrodo, kad velionis atėjęs 
garažan pradėjo autonąobilįo 
motorų, bet pamiršo atidaryti 
duris. Ilgainiui prisirinko tiek 
nuodingų dujų, kad Lindner 
apsvaigo, ir numirė.

Jis gyveno adresu 118 East 
105th street. Gailevičius gi 120 
East 105th street.

Velionis buvo vokietis, 41 m., 
o našlė A. Lindner lietuvė.

Laidotuvės įvyks greičiausiai 
rytoj. Kūnas bus pakastas Mt. 
Greenwood kapinėse.

Inkvestas vakar įvyko laido
tuvių direktoriaus Phillips įs
taigoje prie 102nd Place

Imigrantų Apsaugos Lyga 
nori susižinoti su Chicagos 
tuviu, Ciricijum Waliu.

Kiek Lygai yra žinoma, 
vienu laiku gyveno

Antradienis, gr
»   .i.iipii iii,i o i  ...........................i i m.. ~ u,

malonumo ir aš i 
pp. Bartininkais i 
drejauskus valan 
žioj nuotaikoj pn 

Bartininkai lab 
žmonės ir tikrai r 
mintimis pasidalii 
tininkas yra iškali 
budo. Tų patį j 
kyli apie p-nių 
sykiu ir jų sūnų 

Kadangi sekma 
dų po pietų tur 
namus, tai netel 
jais susidraugaut 
į šį trumpų laikų 
kalbėti. P-nas 
be kitko, pava 
papirosais.

Pasak jo, Dėt 
ku darbai daug g 
gu pirma.- For 
vo paleidęs seno 
bininkus, ir tuos

lie-

jis 
adresu,

Rytoj vakare didžiausia SLA
kuopa Chicagoje, 36-toji, rinks 
1937 metų vaidybų.

Priešmetinis susirinkimas j- 
vyks Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 South Halsted
street. Prasidės 7:30 valandų 4601 South Washtenaw avė. 
vakare. Nuomavo kambarį nuo vienų

KT. . , , pp. Martin.Narių taipgi bus atsiklausta ... .. . . . ..• or a m Wahus atvyko Amerikon he-apie prisidėjimų prie SLA 50 _ . .. • i-r • ii Pos 6 d., 1928 metais, laivu*metų jubiliejaus albumo. *. . ’ . _ T.Veendam. Gimė Kaltinėnuose,
Visi nariai yra raginami da- gruodžio 1 d., 1911.

lyvauti susirinkime. ‘ i Paieškomasai ar asmenys,
kurie tyri informacijų apie jį, šaukė į darbų, 
yra prašomi susižinoti su Miss 
Katharine Mullenbach, Immi- 

j j grants’ Protective1 League, 824 j
Kongresmano Sabatho vado- South Halsted street. Telefo

nas yra Haymarket 6374.

Atnaujins tyrinėjimą

Detroitiečiai aplan
kė chicagiečius

Petras ir Matilda Bartinin-

vaujama komisija šiandie pra
dės tyrinėjimų subankrotavu- 
sių Chieagoj ir Illinois valsti
joj apdraudos kompanijų. Nu
žiūrima, kad ypatingo dėmesio 
komisija kreips į Illinois Life, 
National Life of U.S.A., Secu- 
rity Life ir’ Peoria Life Insur
ance biznio praktika. Bus de- kai, pasiliuosavę nuo savo kąs
damos pastangos patirti tų dieninių pareigų, atvyko į Chi- 
kompanijų subankrotavimo cagų keletu dienų čia praleisti 
priežastis ir vėliau, pasire- ir pasimatyti su giminaičiais 
miant šiais patyrimais, bv?s pp. Stikliais, kurie gyvena Mar- 
mėginama išleisti įstatymai quette Parke, ir pp. Andrejau*s- 
publikos apsaugai nuo panašių kais gyvenančiais Brighton 
nelaimių ateity. j Parke. Vaišių proga turėjau

SEKMADI] 
NAUJIENĄ 
OFISAS Vi 
BUS ATD2

• Dėl biznio 
ir Chicagos 
lietuvių pato 
nų Ofisas vS 
Sekmadieniai 
18, 9 vai. r; 
po pietų.

Apgarsinin 
niais gajite 
fontl ir vėlii 
nuo 4-tos i 
vakaro.

Canal 8f
NAUJIENŲ 

ADMINIS

rezidentas Rooseveltas Argentinoje Elektros Kėdėn Už
—c

NTINOS PREZI- 
\. P. Justo, kuris 
škilmingai sutiko 
ooseveltų. U. S. 
tas nuvyko į Ar- 

sostinę Buenos 
idaryti Pietinės A- 

valstybių taikos 
icijų. Konferencija 
a šiandien. Joje 
i visos pietinės A- 
valstybės.

ANGLIJOS KARALIUS EDVARDAS VIII SU SAVO PA- 
lydovais tarp neturtingų VaHjos ūkininkų. Karalius prižadėjo 
pašalpą. Del to susikirto su ministeriais.. Jie sa'ko, kad tas 
negalima.

AUSTRIJOS KUNIGAL 
kštytė Adclaida, kuri su
sižieduosianti su Belgijos 
karalium Leopoldu. Pir
moji karaliaus žmona žu
vo atomobilio nelaimėje, 
Šveicarijoje. Kunigaikšty
tė yra 22 metų amžiaus. 
Ji yra sesuo kunigaikščio 
Otto pretendento į Aust
rijos sostų.

ŪKININKAITĖ M. KINSIN-
/‘MIRTIES PIRKLYS” SIR 

Basil Zaharoff, netikėtai mirė 
širdies liga.

CHICAGO PUOŠIASI KALĖDŲ ŠVENTĖM 
kai dekoruoja miesto rumus eglaitėmis. Eglaitė | 
3,000 svarų, 41 pėdų aukščio.

ger laiko avinelj, kuris gimė
' • ■ •' /

Ūkio Parodoje, Chicagoje.



MONON TRAUKINYS TIES FAIR OAKS, U 
lutomobilj užmušdamas du žmonęs.


