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Prez. Rooseveltas ragina Ameriką išlaikyt taiką
Prasidėjo Amerikos 
Taikos Konferencija
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Rooseveltas Atidaro Taikos Konferenciją
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Jungt. Valstijos ne 
sidės prie tautų 

sąjungos

Demokratija yra taikos pagrindas, sako 
prezidentas Rooseveltas. Konferencijoje 

dalyvauja 21 valstybė.
kiltų karas, tai 
vengtinai turi 
Amerika. Todėl 
dėti visas pastangas išlaikyti 
taiką ne tik tarpusavy, bet ir 
visur kitur.

Tačiau nusisprendusi išlaiky
ti taiką namie, Amerika stos 
petis į petį prieš svetimas val
stybes, kurios sumanytų ją 
pulti.

Demokratija yra pagrindas 
taikos, sakė prezidentas. Tad 
pirmas rupesnis turi būti 
laikyti demokratiją, kuri 
rantuotų tautai laisvę, 
stoka vidujinio socialio ir
litinio teisingumo bile kurioj 
šaly visuomet yra pavojinga ir 
kitų valstybių taikai.

nuo jo neiš- 
nukenteti ir 

Amerika turi

BUENOS AIRES, gr. 1. — 
šiandie čia prasidėjo istoriška 
visų Amerikos valstybių tai
kos konferencija, kurioj daly
vauja visos Amerikos konti
nento valstybės — viso 21 val
stybė iš šiaurinės, Centralinės 
ir Pietinės Amerikos. Nedaly
vauja tik Kanada ir kitos Eu- 
ropos valstybėms priklausan
čios kolonijos.

Tą konferenciją sušaukti pa
siūlė prezidentas Rooseveltas 
vasario 12 d. Pasiūlymą ilgai
niui priėmė visos Amerikos 
valstybės ir dabar jos suva
žiavo pasitarti ir surasti- bu
dus išlaikyti taiką Amerikos 
kontinente.

Konferenciją atidarė Argen
tinos, užsienio reikalų ministe- Antras svarbus dalykas iš
ris Carlos Saavedra Lamas, ku
ris yra gavęs Nobelio taikos 
dovaną. “ „ -

Į konferencijos \ atidarymą 
atvyko ir pats jo admąnyto- 
jas — prezidentas RddfeeVel- 
tas, kuris Pietų Amerikos bu
vo labai iškilmingai priimtas 
(Brazilijoj ir Argentinoj) ir 
kuris konferencijai šiandie pa
sakė svarbiausią kalbą.

Visuomet prezidentas Roo
seveltas kalba nuoširdžiai ir 
jausmingai. Tokią pat kalbą 
pasakė ir šioj konferencijoj. 
Nebuvo jo kalboj jokių grū
mojimų, jokių pasididžiavimų, 
tik maldavimas išlaikyti taiką 
ir demokratiją, kaipo vieninte
lį būvį pasiekti tautos ir val
stybės gerovę.

Savo kalbą jis pradėjo žod
žiais: “Nariai Amerikos tautų 
šeimynos”. Ir čia į>at priminė, 
kad kaip vienos šeimynos na
riams nereikalinga nė supažin
dinimų, nė priprastų formalu
mų. Nesiimdamas sau jokio 
kredito už šios konferencijos 
sušaukimą, prezidentas sakė, 
kad pagrindai šiai konferenci
jai liko padėti trys metai at
gal Amerikos tautų konferen
cijoje Montevideo. Tada buvu
sio sunkios dienos, 
visame

tautų są-

• iš
ga
nęs 
po-

Jei gi ši 
budus dar 
laisvą, pre- 
daug pasi-
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Vakar Jungtinių Valstijų prezidentas, 'F. D. Rooseveltas, 
Buenos Aires mieste, Argentinoje, atidarė Amerikos valstybių 
taikos konferenciją. Paveikslas parodo prezidentą, po atidary
mo kalbos, pasikalbėjime su Argentinos užsienių reikalų mi- 
nisteriu, Carloš JLaipaš., ,, <
j ,21*oą ,yąjsty^ės (.)deJe^ątaididžiausiu >eįtUziazmu sveikino 

Jungtiiiių Vaistijųz galvą, kūrW; sumanė ir .pasiūlė 'konferenciją' 
sušaukti. ■ ■ * ! “>

Šis paveikslas buvo trauktas vakar Buenos Aires mieste, 
apie 6,060 mylių nuo Chicagos. Bevieliu telegrafu buvo perduo
tas New Yorkan, o iš ten atgabentas “Naujienoms” lėktuvu. 
(International Illustrated News Soundphoto)/'/

Siaučianti 
pasaulyje depresija 

skaudžiai palietė ir visą Ame
riką, kur be to dar dviejų Val
stybių siautė karas. Dabar pa
dėtis yra pagerėjusi.

Bet ten už vandenyno eina 
skubus apsiginklavimas, eina 
ruošimasis prie karo. Jei ten

laikyme taikos ir pakėlime ša
lies gerbūvio yra laisva pre
kyba. Visos valstybės jau4 pa
juto blogumus apsitverimo sie
nomis ir suvaržSnrtėAtarptauti
nęs prekybos: Tosios valstybės 
suskurdo ir pradėjo ginklavi- 
mos lenktynes. Amerikos val
stybės jau pirmiau pasisakė 
už laisvą prekybą. Ir tai yra 
šviturys dabartinio ekonominio 
pamišimo audroje, 
konferencija ras 
plačiau pritaikinti 
kybą, tai ji labai
tarnaus taikos išlaikymu4!, nes 
dabartinė musų civilizacija ry
mo ant apsimainymo prekių 
tarp valstybių.

Reikia ugdyti ir taikos dva
sią ir pasitikėjimą tarp valsty
bių. Laisve ir saugumas pa
vienio asmens yra pagrindas 
taikai.

Tarp niekurių Amerikos val
stybių yra nesutikimų dėl sie
nų, kuriuos teks išlyginti. Jei 
kuriai valstybei dėlei to ir tek
tų kiek nukentėti, tai ji turi 
atsiminti, kad karas daug dau
giau kainuoja.

Išlaikydami taiką namie 
Amerika duos gražų pavyzdį 
ir vakarų (Europos) pasauliui. 
Kartu išlaikant ir demokrati
ją, bus pakeltas žmonių ger
būvis, jų kultūrinis augštis, 
atsiras bendradarbiavimas tarp 
tautų ir išnyks ginklavimosi 
lenktynės.

Galbūt' prezidento Roosevel- 
to priminimas apie reikalą iš
laikyti demokratiją ir nebuvo

Siūlo uždrausti An 
glijos laivams ga

benti ginklus

Sovietų kongresas
Ipatvirtino konstitu

cijos principus
Val-LONDONAS, gr. 1.

džios pasiidymas uždrausti An
glijos laivams gabenti į Ispa- 
niją sutiko griežtą pasiprieši
nimą atstovų bute. Pasiulyniui 
pasipriešino ne tik darbiečiai, 
bet ir liberalai. Liberalai nu
rodinėja, kad dar jokia kita 
valstybė nėra tokio nutarimo 
padariusi, o darbiečiai tikrina, 
tad tokis bilius yra labai ša- 
iškas. Jis uždraudžia gabenti 
ginklus į Ispaniją, bet neuž- 
draudžia gabenti į Portugali
ją, per kur eina ginklavimo Is
panijos sukilėlių.

J*7, * •. f

Visos

ŠIANDIE “NAUJIENOSE”

malonus niekurioms valsty
bėms, kur taipjau yra įsiga
lėjusios diktatūros, bet ir jos 
turėjo priimti prezidento kal
bą bent su nuduotu pasiten
kinimu.

Konferencija dabar tvarko
si, renkasi įvairias komisijas 
ir tikruosius svarstymus pra
dės tik ketvirtadieny.
....... r."".

ĮDOMI APYSAKA:

“SENTIMENTALISKAS
PASAKOJIMAS”

ŽIŪRĖK 4 PUSL.

ORFĮSŽhs
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, gali būti ir kiek 
sniego; maža permaina tempe
ratūroje.

Vakar
peratura

Saulė
4:20.

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 31°. 
teka 6:59, leidžiasi-

5,000 Vokiečių Atvyko
Padėti Sukilėliams

' 4 »

Tautų sąjungos taryba šaukia susirinki
mą dėl Ispanijos. Smarkus mušis 

prie Madrido. f

BUENOS AIRES, gr. 1. — 
Pasikalbėjime su Argentinos 
laikraštininkais, prezidentas 
Rooseveltas -pareiškė, kad nė
ra jokios galimybės Jungt. 
Valstijų prisidėjimo' prie tau
tų sąjungos.

Paklaustas, ar Amerikos 
valstybių taikos konferencija 
sudarys Amerikos
jungą, prezidentas atsakė, kad 
tai priklausys nuo pačios kon
ferencijos.

Jis džiaugėsi labai iškilmin
gu jo priėmimu Buenos Aires 
mieste. Tokio pasitikimo jis 
nesitikėjęs. Jis tris sykius per
važiavęs per visą miestą ir 
kiekvieną kartą pasitikimas 
darėsi vis karštesnis ir nuo
širdesnis, paeinantis iš žmonių 
širdies.

Prezidentas liūdi tik nete
kęs savo seno draugo ir paly
dovo . Gus Gennerich, kuris 
staigiai pasimirė Buenos Aires.

Vėl susirinko Ispa 
nijos seimas

VALENGI.A, gr. 1. — An- 
trą jįąrtą Jąįke ęįYĮJįoį karo ^su
sirinkuIspanijos cortes (sei
mas )< Šusirinkimąs šį kartą 
laikomas Valencijoj, į kur yra 
persikėlusi Ispanijos valdžia. 
Bet dėl pavojaus bombardavi
mo iš oro, apie susirinkimą 
nieko nebuvo skelbiama iki 
paskutinės valandos.

Pikietuotojai vėl 
sugulė gatvėj

LONDONAS, gr. 1. — Vai- 
džia gavo patvirtintų iš kelių 
šaltinių žinių, kad per pasta
rąsias dvi ar tris dienas atvy
ko į sukilėlių centrą Seville 
daug vokiečių padėti Ispanijos 
sukilėliams tęsti karą prieš 
valdžią. Tvirtinama, kad gal
būt atvyko 5,000 vokiečių ka
reivių. Jie atvyko kaipo “tu
ristai”.

Pusiau oficialiai pareikšta, 
kad jei pasirodys, jog Vokie
tija sijunčia į Ispaniją savo 
kariuomenę, tai Anglijos val
džia labai “apgailaus” šį Vo
kietijos žygį.

Esamomis žiniomis, vokie
čiai atvyko į Cadiz mažiausia 
dviem laivais.
Smarkus mušis prie Madrido.

MADRIDAS, gr. 1. — Prie 
Madrido siaučia labai smarkus dą prieš Vokietiją ir Italiją 
mušis, sukilėliams dedant., vi- įvyks gruodžio 10 d.

. .. ...............— .. ... -

viršų ir veržiasi į

apielinkėj, šiaurinėj 
lojalistai smarkiai 

ir veržiasi į 
Vitoria apielinkėj jie

sas pastangas sulaužyti vald
žios linijas, o lojalistams nuo
latos juos kontr-atakuojant. ‘

Betgi visos sukilėlių atakos 
liko atmuštos, o kai kur loja
listai ima 
priekį.
' Oviedo 
Ispanijoj,
puola sukilėlius 
priekį.
paėjo 7 mylias ir atėmė iš su* 
kilėlių daugelį miestelių. į 
šaukia tautų sąjungos tary>

bos susirinkimą. J
GENEVA, gr. 1. — Kaip iš* 

rodo, tautų sąjungos taryba 
neįstengs išsisukti nuo svar
stymo Ispanijos sukilimo, nes 
tarybos pirmininkas Edwards 
paskelbė, kad tarybos susirin
kimas svarstyti Ispanijos skun-

• « e o v v v • i • • • * i « • •

Didelis gaisras 
Londone

MASKVA, gr. 1.
Rusijos sovietų kongresas pa
tvirtino principe' naująją Ru
sijos “Stalino konstituciją”, 
kuri pasak bolševikų, esanti 
demokratiškiausia pasaulyje, 
nors paties Stalino prisipažini
mu diktatūra ir toliau pasiliks 
Rusijoje, o laisves turės vie
ni komunistai, taipjau vieni 
komunistai > galės statyti kan
didatus į sovietų kongresą, ku
ris susidės iš dviejų butų.

2,016 delegatų triukšmingai 
priėmė tą konstituciją ir tuo- 
jaus paskyrė 220 narių komi
tetą, vadovaujamą paties Sta
lino, paruošti galutinas kon
stitucijos pataisas. Tai busią 
padaryta į tris dienas.

Sovietų kongresas visai kon
stitucijos nesvarstė, kaip ne
svarstoma kongrese j okių kitų 
klausimų. Užteko Stalinui įsa
kyti priimti konstituciją 
kongresas ją priėmė. Svar
stant gi gali pasireikšti nuo
monių skirtumas, kas suardy
tų komunistų “vieningumą” ir 
todėl jokių svarstymų kongre
se nėra — vien išklausoma va
dų pranešimus ir juos be svar
stysiu priimama. Pareikšti gi 
savystovią nuomonę yra pavo
jinga, nes tokis gali būti at
šauktas iškrypėliu, kurie Ru
sijoje rigra toleruojami.

- ■ ...................
LONDONAS, lapkr. 30. — 

Kapt. ' James A. Mollison skren
da į Pietų Afriką tikslu su
mušti savo žmonos rekordą. 
Jis jau pasiekė Sudaną.

READING, Pa., gr. 1. — 46 
pikietuotojai, apie pusę jų mo
terų, nebodami šalčio, šiandie 
vėl sugulė gatvėj, ikad tuo ne
įleisti streiklaužių j Berkshire 
Kriitting dirbtuvę.

Vakar policija puolė dujų 
bombomis taip sugulusius pi- 
kietuotojus, bet dujomis jų 
neįveikusi, visus juos areštavo 
ir 57 streikieriai, jų tarpe 12 
moterų liko nuteisti kiekvienas 
po 30 dienų kalėjimam

LONDONAS, gr. 1. — Gar
sus Londono “kristaliniai rū
mai”, kurie buvo pastatyti pa
saulinei parodai ir kurie vi
suomet buvo Londono pasigro
žėjimo ir didžiųjų parengimų 
vieta, liko sunaikinti gaisro. 
Gaisrą kovojo 500 ugniagesių, 
bet rūmų nepasisekė išgelbėti. 
Jų pastatymas • kainavo virš 
$7,500,000.

Nuožmus tėvas
S ,

JESUP, Mo., gr. 1. L. 
Ward savo 14 metų dukters 
laidotuvėse liko suimtas už 
tos dukters užmušimą. Jį 
įskundė jo žnyona, kurią jis 
nusivedė į mišką, pririšo prie 
medžio ir pradėjo mušti. Pa
likęs žmoną pusgyvę jis už
puolė mušti dukterį, kurią ir

Roosevelto draugas 
ir palydovas

BUENOS AIRES, gr. 1. 
August Adolph Gennerich, 55; 
m., palydovas ir artimas pre-. 
zidento Roosevelto draugas 
nuo 1928 m., staigiai pasimi
rė nuo širdies ligos Buenos Ai-; 
res restorane, į kurį jis buvoj 
nuvykęs su draugais preziden- 
tui jau atsigulus.

Gennerich sėdėjo su d vieny 
draugais restorane ir klausės^ 
argentiniečių muzikos, 
jis krito ant grindų, 
pašauktas gydytojas 
jau nebegyvą.

Jo kūnas kruizeriu ' 
polis, kuriuo jis atplaukė į Ar
gentiną kartu? su prezidentu 
Rooseveitu, bus parvežtas at
gal į jungt. Valstijas, kur bus 
palaidotas po valstybinių iš-

Urnai 
Skubiai 
rado jį

Indiana

Francija tarsis dėl 
skolų mokėjimo

PARYŽIUS, gr. 1. — Iš au 
toritetingų , šaltinių patirta 
kad Francija ir Jungt. Vai 
štijos susitarė dėl atnaujini 
mo derybų apie mokėjimą ka 
ro| skolų. Jei bus pasiektas su 
sitaikymas, tai, bUs padaryta 
didelis žingsnis linkui ekonc 
iriamės tarkos.

Hitleris
BERLYNAS, gr. 1. — 5 

kiečiai jau apsidžiaugė pa< 
rytąja sąjunga su JaJponija 
dabar pradeda abejoti, ar 
kartais nėra padarę klai( 
susidedam! su Japonija. Su 
rūpinęs yra ir pats Hitlei 
nes vokiečiai jaučia, kad. 
susidraugavimu su Japon 
prarado draugingumą Anglij 
kuris jiems yra daug svarb 
nis, negu sąjunga su toli 
Japonija.

■kilmių

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

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

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.

užmušė. Priežastis — pavydas

Pasiuskit savo Kalėdų dovanelę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitų, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Giminėms Lietuvoj 
Dovanų Kalėdoms
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aščtei > kone t- kiek-

NAUJIENOS, .Chieago, UI.

J

keletą mėtų. ; Vėliau vieni „ iš
vyko į ^Lietuvį, kiti apsivedė,

Kdąr> kiti pąsėno. J’Okįu ,..budų 
jau 'ir ' patą? vaidas, nėatatika 
jr ^Įepr-'-jr ^įepąrpę^ j susirinkime - tapo

s^rtihinkąGlfetuVį.(.:į.
6 ;ktlrr, riirisji. .diįcijas^ Peter 

JąČoBš (l (Jbiu^ateMš)'? Saky
sit užmiršot jį. Tik ne jį, ku
ris taip, “rogby” atsidavęs, kad 
ir smarkus sužeidimai jo nuo 
td spdrto neatskiria.' t

tik yra lietuvių—ten rasi ir' DAŽnfU sta&mr klausiniai: 
lietuvių sportitainkų ir tai ne ką komanda-be jo darytų? Pei- 
paskutiniųjų eilėse.

Paimkim kad ir musų Toron
to miestą; čia lietuvių, kaip jau 
ankščiau buvo minėta, vos apie

Jeigu palyginsime lietuvi^ 
tautą su kitomis didesnėmis 
tautomis sporto srityje, tai paį 
matysim, kad musy tauta nors 
ir nedidele, bet gyva; v beveik 
kiekvienoje pasaulio daly j,; kur 
tik yra

ter jacobs i?s£ Janko Central 
Technical augštąją mokyklą 
ir studijuoja inžinieriją.

— Na; o ką pasakyširii apie 
anKsciau uuvu nuimta, vos VValker (Vilkaiti! ? Jis2,000 galima butų priskaityti, Arthur^ValKer J Vilkaiti) ? jis 
ir iš šio taip nkldib skai- Jaunas ent™tas sPorto 

čiaus lietuviai sugabėjb sudary-i 
ti pirmaeilių sportininkų vaini
ką šiame, galima sakyt, mili
joniniame mieste! 

.. -f . - > J ■* • V ■ . • i *
Pirmoj eilėj paimsim’ Kana

dos žvaigždę—bėgiką ir šoki
mo aukštyn čamipijoną—Alfre
dą žižj. čia po ranka turiu jo 
foto patalpinta viename Kana* 
diškame žurnale; po paveikslu 
seka parašas :-r-Alfred‘ Zizis, 
member Inter Empire team re- 
presenting Canada a t Mel- 
bourne, Auštralia, Nov., 1934. 
—To užtenka, kad supraštu- 
mėm kiek šis jaunuolis reiškia 
ne tik mums lietuviams, bet ir 
visai Kanadai. A. žižis lankė 
Central Technical augštają mo
kyklą, kurioje studijavo - Aero 
inžinieriją. Pastaruoju laiku be
rods jau dirba. Alfredo tėveliai 
p. p. žižiai labai malonus ir 
draugiški lietuviai,—be abejo, 
turi kuo pasidižiuoti. poliau 
paimsim p. p. Stukų šeimą, ku
ri suteikė Torontui net tris žy« 
mius sportininkus, L y. A.-SiUr 
kas W. Stukas ir F. Stulas!‘Vi
si trys, o ypač vyresnysis (A. 
Stukas) yra Toronto jžimybės 
rogby ir hockey komandose. A. 
Stuko fotografijomis puošiasi

srityj. Jis viską atiduotų dėl 
—sporto ir nors dar 'tik 16 me- 

J tų amžiaus mokihyš, ;bet jau 
spėjo pasižymėt. ir užimt pir
mą vietą jaunesniųjų fogby ko- 

inandojė. . . *
Taigi, čia pažyiriėjair keletą 

Žymesniųjų: Toronto lietuvių 
sportininkų, kurie pakankamai 
gražiai lietuvius i atrėkomen- 
duoja; o juk tai dar ne visi.

Butų gerai, kad kas nors, 
mylintis sportą, dažniau ir 
daugiau apie lietuvius sporti
ninkus praneštų.

Gimtadienių balius

’ Lapkričio mėti. 18 d.
Paulių Jennetai. sukako 3

— . J . JI ' '

. Kulitutės draugi ją tųb 
dąį paliksiipe, p prikalbėsimė 
apie pirmiaii sUŠitvėi'usią švie
sos draugiją ir jos nuveiktus 
darbus. 51928 metais vieną ląp- 
kričio. mgri. šękmaęiiėriį* pradė
jo rinktis ( pas . mane žmonės, 
■<f aš riet" nežinOjlau' koks* čia da
lykas. Tik kuomet pradėjo kal
bėt kokiu reikalu susirinko, 
tai supratau, kad: tai laikraš
čio leidimo, reikalu1 buvo nu
kviesti tam darbui prijaučian- 
■tys asmeriys. Pasitarime daly
vavo labai skirtingų pažiūrų 
asmenys ir be abejonės Jiems 
susitarti buvo labai šunku. J. 
Kružentaitis, kuris, rodos, ir 
buvo iniciatorius, norėjo, kad 
laikraštis . butų kaip ir tauti
nės krypties, kitų pageidavi
mai buvo kitoniški, ir taip vie
ni kitiems nepasitikėdami iš
siskirstė. i v

— J. ’Jokubynas.
(Bus daugiau4)

! WO&or, K^Uida
\ į;Musų' miestas yrą vadina
mas-^ ramiu miestų,v nes šven
tadieniais viskas uždaryta. Už- 
(įrivoma ne tik krąjltų^ė^, bet 

‘i? visi teatrai. Ūždardmi taip 
riat- yra prilruimiai, saliunai ir 
kitos pramogų įstaigos. Netu- 
(ifedami ; niekur smagiai' ' laiką 
pjfąiėišti, win^°riečiai šventa-

“‘£2? S;: 

Kąriaddje, sVpąč jei butų 
^^g^l^^/t^trai^.tm jau-

r Tiesa, sekmadieniais galima 
iJk .rašp^M prakalbas ir kitokias

kongreso dątyvįįįįi, -įVąirių^ įsi- nekaltas pramogas, bet tikie- 
tikinimų lietuvUi.v^adihjasi, jo

yien ^ariėši^imaąį apie bar 
genus Jr tairi panašiai, i 
g Well! Kaip teų- bebūtų su. 
iiįomisj.taėio programomis, bėt !

Joe F.: Budriki) Teįdžiamą Tadių 
įfcograrfią; ■ 
patenkinti. V - -

šiai^ kį^ynos

$'- komuhi-1 
štin# ‘ri^Mrf^^

proga. sako f^Karią^ 
turi ’ ^ieną Iiiikr'aŠti. 
skaito ne tik darbininkai; bev. 
ir valstiečiai ir maži biznie
riai.

Antradienis, gruod. 2, 1936

Mrš. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju’ prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų mašsage 
electric treat- 
ment ir magne- 
ticblanketsirtt.

' Moterims ir mer
ginoms pat ar i- 

. mai dovanai.

*

_____ _ tai i; pardavinėti draudžiama, 
turiniui turišitikti ir vhrdiaš; Aišku,- kad dėlei to patvarky- 
Liaudies Balsas yra tinka- mo beveik niekas nieko neren“Liaudies Raisiąs . yrą 
miaUsias varSu^ kanadiečių 
laikrąš&ui”. ,

PriėJŠįp redakcijos paaiški
nimo butų galima dau^ kas 
pridurti, bet lai ’ pasilieka taip, 
kaip jie mano. .

Stai^ioš krik^tyrios dar tu
rėjo kita tikslą, o ne vien 
pasigerinti yąlfetįąčiams ,ir bįž„ 
nią^iiahis, ,bet 'Jpaftyį; tai nėra 
reikalo kištis, ™ jų laikraštis 
ir jų dhlykai; , ; <

7 — Rep. xx

ia daug' 'kas

!..................... ... ■» H L......... -ii.'

’gia. Todėl šventadieniais mies
tas išrodo kaip apmiręs. Vi-tas išrodo kaip apmiręs 
sur tyku, ramu.

Šiomis dienomis liko atida
rytas dar vienas kino teatras. 
Tokiu’ budu tai bus aštuntas 
tos rųšies teatras. Nuo kitų 
jis skirsis tuo, kad šventadie
niais jis atsidarys nuo dvylik
tos valandos nakties.
i Jei pas mus šventadieniškas 
Judėjiinas yra menkas, tai šio- 

(Tęsinys 3-čiam pusi.)
v>

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASII
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valąndos jlup 1-8 nuo 6:80-8:80 
, , NedSliomis pagal sutarti.
ReZ. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107
.n I I II IIIMI ■ UI ,         m, ;

< Phone Canai 6122 J!

ADVOKATAI
K. P. SUGIS

■ ’ ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel, Central 4411-2 
Namų ofisas—-8828 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. 651P So. Rockvell St.
Telephone: Republic 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •-;?
2201 West 22nd Street -

Valandos: nuo 1*—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sbtartį • 
Rez. 6631 Soi California Avenue \

Telefonas Republic 7868

■i

Tel, Office Wentworth 6830 
Rez. Hyde Park 8895 

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

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

ft

V

DR. STRIKOt/IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų T e L: Prospect 1930.

Ofiso Tel. Virginia 0036 _ . ---- -,244
Kk I DffT.TD® ®

Veda byhs visuose teismuose 
, > Bridgeporto 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 Avė. Tel. Yards 2510

tl

PP- 
me

tai, o 20 d. Aldonai 11 metų. 
Ta proga tėveliai. surengė sau 
vo dukrelėms gražią vaikų puo
tą lapkričio 21 d., o tos pat 
diėnbs vakarė tapo: šukviėsta 
keletas pp. Paulių draugų, ku
rie susirinkę turėjo tikrai ge
ras vaišes ir pakartotinai pa
minėjo jų dukrelių gimtadie- 
įrilu’s. , r . K.. '

Linkiu panelėms P^ulytėms 
augti ir būti sveikoms, o pp. 
Pauliams džiaugsmo iš savo 
dukrelių. ...

— Fraiiices;

TRUMPAI APIE
] > M ‘ -J. i • i

Budri ko radio programa links
mino Kanadoš lietuvius

ALUI

I

J

DEŠIMČIAI METU PRASIMUS
(Tęsinys)

Kanados lietuvių jaunimo są
jungą apleidau dėl to, kad ko
munistai sudarydami didžiumų 
su seniais pradėjo visai nėsi- 
skaityt su draugijos įstatais. 
Komunistai bijodami, kad kas 
nors tų jaunuolių nenusivestą 
stengėsi visokiomis priemonė
mis juos užkariaut. ..Bet jie 
skaudžiai nusivylė, kada pa
matė, jog tuos jaunuoliu^ nė- 
taip jau lengva savo pusėn pa
trauki ir jiems diktuok.. Jau
nuoliai, pamatę komunistų tro
škimą jais vadovaut, štojo 
griežton kovon savo ,organiza
cijos teises gint ir nuo senių 
“globos” atsipalaidot.

Ta kova tęsėsi ilgoką laiką 
ir lėtesniems nariams skaud
žiai įgriso, ir jie viėns pd ki
tam pradėjo iš draugijos iš
stok Ypatingai Kanadoje gi
męs jaunimas negalėjo tų rie
tenų pakęst. Kadangi ta kova 
juo tolyn, juo vis aštryn ėjo, 
tai, kaip galima buvo ir tikė
tis, nenusileidus nė vienai pu
sei turėjo įvykt skilimas, kas 
ir įvyko. Per vieną susirinki
mą komunistams * pradėjus 
triukšmauk 4 valdybos ir 28 
eiliniai nariai apleido sfc^iriri- 
kimą paskelbdami,. kad jie tą 
pačią dieną šaukia kitą susi
rinkimą, kuriame ir mari teko 
dalyvauk ?

Šiame susirinkime liko iš
rinktas kitas iždininkas \ {vie
toj pirmesnio, kuris pasiliko 
pas komunistus) ir pravesta 
keletas svarbių nutarimų dė
lei apsaugojimo organizacijos 
turto.

Kanados Lietuvių Jaunimo

! Lapkričio 22 d. 8 v. Vj To
ronto laiku iš stoties WCFL 
960 kiloc. buvo gana gerai gir
dima4 lietuviška radio įtfdgrama- J; ’ » i ‘ < ,■ ‘f ę ■ ‘ f
su lietuviškom dairiom ir su 
lietuviška muzika. Ta progra
ma ne vieną lietuvį palinks
mino per visą valandą; laiko.

Kurie tik klausęsis minimos 
radio programos; Visi bUvo pa
tenkinti ir širdingai dėkojo Joe 
F. Bivdrikui už taip linksmą 
ir drauge įdornią radio pro
gramą.

Aš pats nuo savęs p. Joe 
F. Budrikui ir visiems progra
mos dalyviams reiškiu širdin
gą padėką už palinksminimą 
musų kanadiečių su taip liriV 
sma daina kaip Boba Virė Ku
kuliu#. Ta daina man labiau
siai patiko. Kas įdomiausia, — 
tai Makalų šeima, kurios klau
santis f užvįešpatayo tokia ty
la, kad musė skristų per kam
barį, tai butų girdėti. Tas reiš
kia, /ika/1 Makalų šeima yra 
įdomi ir' verta tos tylos,- kuri 
1 . i *•' ' rt.

viešpatavo tuo laiku.

Kas tik tupite tadio; tai uz- 
SiStatykite ant 960 kiloc. 8 v. 
v. kibkyieną sekmadienį Gir- 
dėšit' gana' litiksirią rądio pro
gramą' ir smagiai’- pralėišit vie
ną valandą besiklausydami lie
tuviškų' dailių ir muzikės. , ' ■ i *-. , * ►1 į' ..
Kitos rądio stotys su,, lietuviš

komis programomis

•• Sukiojant radio, visai4 netįr 
ketai pasitaikė . sUgriiiti1 lietu
viškai garsinant kokią tai krau* 
tlivę. ' : 1 J” - • ??

. Apie šią, lietuvių , radįą, .pro
gramą nieko tikslaus negaliu 

_____  ______ _________ pasakyti,,įneš visai mažai tekę 
sąjunga po skilimo gyvavo'dar girdėtis Kas buvo girdima; tai

sąjungos teises gynė ir smar
kiai* dėl jos kovojo šie jaunuo
liai : A, Gartenis, . J. Stankus, 
V. Dagilis, W. Marcinkevičius, 
J. Simonaitis ' (Kanadoje; gi
męs), J.- Srugis ir visa ,eilė ki
tų, „kurie tik iriatė reikalo at
sipalaidot nuo 60 m. “jaunuo- 
lnįT’ diktatūros, šios draugijos 
skilimas įnešė daug- neapykan
tos Tdordnto lietuvių tarpę, .ku
ri tik, dabar pamažėle prade
da išnykt, kdrhuhistai tuo lai
kuapie jokį bendrą froiįtą yL 
kiškai negalvojo, f adą. ; jias 
juos buvo sukis gręžt iš vi
daus visiškai riėatkižyęlgiant, 
kaS bus rytoj. Ir šiandiėri kad 
•ir kažin kaip norėtum pąria- 
šią jaunimo sąjungą sukurt 
(tas jau ne kartą ir buvo mė
ginta), bet viskas veltui, ries 
net jų pačių vaikai jau pra
deda visiškai nutolt nuo lietu* 
vių. Tai vis pasekmės visokių 
cypimų, baubimp ir kitų 0fcul; 
turingų” triksų, kurie jauni- 
mui nebuvo prie širdies.. -„t)'4

Kanados Lietuvių Jauriimp

4<0^07 Š. Ėeririitagė Aveųue Phones Yards 1741-1742 
Rrightori Park Skyrius; 4447 S. Fairfield, Lai. 0727

J. F. EUDEIKIO,' RADIO PROGRAMAS Pifinįdienials iš stoties 
M Kilocyclee* ,9:45 vai. vakaro,

EŽERSKIS IR SŪNŪS ’ 
^10734 S? Mldhigan' Avė,____________ Tel. Pullmah 5703
b LAėriAWlCZ ir SŪNUS

2314 West 23rd Placę Phbries Cana] 2515—Cicero 5927 ...... * į ■“ ‘ i f “ i ■■ ■ Su ■ i »'■ 4 L ,i u . i ' ii '     r- į '

!£ :

: 5
Visi geria įr mėgsta aMBBOSIA 

JALŲ nes jie-žirid; kad tas alus yra 
' i padarytas' iš geriausios rųšiės prd- 
j - dūktų.

Urmo (Wliolesale) kainomis pri
stato į alinęs ir kitas įstaigas. Vi-

i suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patat- 
naviiną.

2415 Węst 64th Street
Biznio Tejėfonas BOULEVARD 7179

.1 VffĮiIIufliiliirtihriiiliiiiffi)f! ii.nh ■■

Laidofiįviti Direktoriai

<',jn><jĮ>>.-aĮjaaa‘^v<cxdl

L. M. NORKŪS
Res. HEMLOCK 6240

)

-i • 4". >.

Naria
Laidol

. i v,- ' v ■ ' k ■ >> / ■■■■■■ ■

gos, Cicerus Lietuvių

L

AMBULANCE PATARNAVIMAS* DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

į

4^44 Eašt ibStliS

d319 Lituanika AVėriue

T
arba Čanal 2515

» • V. - • ’ • * ’ • »»,»*♦.

Pilone Yards 1188

k 7.- : X L1UWVICIUS U)
Ė; 4848 .Sol, Gąjifpriiįą Ąyėnųe, u ; Phone: Lafayette 3572

I® .ą.;mašals«iš. .......
r 8307 LituRritoa" Avenue1 7 Phbne Boulevard 4189

■' - ------ ą;*'.' r 1  ----------------- —------ r—į-  ' „i"" r-.r’   1  ----------------------------- ’—
'A- PETKUS

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
Į 7 .7rį -Iį. n.,’ Į Į 7 , , , •--------—--------- -------------

. ą J. RIDIKAS
3354 Š6. Šlrėėt ^ Boulevard 4089

rv l '' •7 ‘ ?l ------------------ ------------------------
- . JLc .<•. .{'/j i

f 1646 - W€Į8t 46th Street Phones Boulevard 5208-8413
K-

v?«« J&Jfc SKUDAS
718 West 18th Street r”Pilone Monrod 3377

♦ »'i-'v—»■

AMBULANCE  ̂PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

. . t . u. ' ■

i . ADVOKATAS
111 W. Washington St

Room 737
Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4490

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

, / * -4. ■ » . M t./ - . <• ♦. •

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

t

Marųuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nua 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 

Rezidencija
8939 SOUTH ČLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

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

dentistas
į 4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

.-.-■-.-^.-.¥-^.-■-^^“7^-- daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, riup 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo Itt iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenęija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL. -

1

L

TT

Office 4070 Archer Avenue
’ ’ Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p.
Office & residence 2519 W. 43id St-

TeL Lafayette 8051
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredų. 
Sekmadieni susitarus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS į

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

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

Dr. A. J. Shimkūs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL hemlock SM8,

KITATAUČIAI

D1 G. SĖRNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso. .

Ofisas ir Akintą Dirbtuvė
756 Wešt 35th St

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10-—« nuo 6 iki 8 

NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IRDENTISTAI 
Amerikos Lietuvių , Daktarų

A. Montvid, M. D.
Wešt Town State Bank Bldg- 

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597
■  .......*" 1   ■■■— " 1— -

DR. HERZMAN
; iš kusijoš ;

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus;

Ofisas ir Laboratorijai ’ 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

1 TeL Canai 3110
Rezidencijos : telefonai: /

Superioi; 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
.OFISAS f ,

4729 So. Ashland Avė.
2-ros/ lubos . 

CHICAGO, ILL.
r .OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki1 12 
valandai dieną.

Phone MTDWAY 2880.
.-"T ...................... ....... ii' n’llj.hii . .................... ..m——

_. , Telefonas Yards 0994
Dr. Mžturice Kahh
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

, Ofiso valandos: i
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai NedčL nuo 10 iki'12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘ " "1 9Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vaL, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St. 
Tel. Bonleverd 1401

<a ** i>--r* A
‘ li'J

GERB. NaajUmj įkaityto* 
joiir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi

■ Naujienose.
i i. i >i

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexei9191 i

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškoj ligų.
Ofifcas 6850 Stony Island Avė. 

Valandas: 2—4, 7—-9 vaL vak. Ned* 
. Įlomis ir šveųtadjenUb 10—12

ditną» j

< * ’• ■ , t , ■ • 'įį . i f s » \ -;;i/ 'A'’

•f J, Mtai: f ošiu ■■ .
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Windsor, KanadaIkorespondencijos
TRAUKIA INSULLA TEISMAN

IŠ BR00KLYN0 PADANGES

Taurinskas.

jog

Oi

$:W:

ir užtektinai

me

Detroit, Mich

A. M. Metelionis

Visose 
Vaistinėse

BEREIKALINGAS 
PRIEKAIŠTAS

Svarbus pranešimas Detroito ir 
priemiesčių laisvamaniams

Vis dėlto laikas butų lietu
viams susiprasti ir žiūrėti, kad 
jų pinigai nebūtų taip be jo
kios atodairos eikvoiami.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

drau 
daly

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

Vienas
korespondentas

kada 
neat-

diskusuojama rei-
Detroite organizuoti

Laisvamanių Etinės
Draugijos

Ne laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamų 01d 
Golds Cigaretų labiau-su-

Dvejos prakalbos. —
....bai nepatenkintas

kuopa
kos nepiĄfažįsta. —Socialis 
tų prakalbos ir vakarienė.-— 
Mainosi laikai.

šeštadieni, gruodžio (Dec.) 
5 d., 7:30 i valandą vakaro, 
Draugijų Svetainėj (4097 Por- 
ter st.) įvyks svarbus Detroito 
ir priemiesčių lietuvių laisva
manių susirinkimas. čia bus 
svarstoma 
kalas 
Lietuvių 
Kultūros Draugijos skyrių, 
taipgi ir kiti laisvamanių rei
kalai. Be skirtumo partijų, 
visi laisvamaniai yra kviečia
mi šitame suvirinkime daly
vauti.

Į tai galiu tik tiek pasaky-i 
ti: daug ar mažai, o nuveil 
ti vis dėlto galėsime, jei ti 
veiksime.

aiškiai ro- 
kur ir vėl 
butų gali- 

Ispanijos 
liaudis tikrai didvyriškai kovo
ja dėl laisvės.

Paskui kalbėjo Dr. Montvi
das. Brooklyne jam tekę kalbė
ti prieš 30 metų. Tada,Rusijos 
imperija buvo labai galinga. 
Daugelis tad tiesiog juokus 
krėsdavo iš revoliucionierių sa
kydami, jog jie tik vėją vaiko 
kovodami su caru Nikalojum. 
Bet praėjo keletas metų ir tasai 
galingasis caras nusirito nuo

daryti. Be to, Detroite mes 
turime gerų draugų, kurie vi
sada yra pasirengę mums pa
dėti, 
nes” 
mane

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

gauna.
atsidarė 
klubas, 
gembleriąvimas 
centus į tą kliubą ir lietuviai. 
Kai kurie jų viską ten pra- 
eidžia, o kai reikia laikraštis 
prenumeruoti, tai sako, jog pi- 
■igų nėra. Taip daro ne tik 
tamsuoliai, bet ir progresyviš- 
ki žmonės.

jaučiama 
Štai jau4 
mėnesius 
susirink- 
yra tik- 

reikėjo 
kažkokį komunistišką laikraš
tuką sušelpti, tai to paties ko
miteto nariai sugebėjo susirin
kimą sušaukti. Nejaugi to laik
raštuko būklė jiems yra svar
besnė nekaip Lietuvos brolių 
ir seserų likimas!

Žinoma, musų čia nėra daug, 
tačiau jei veiksime vieningai,

PRASYK SAMPKLIO DYKAI 
Trlner’g 
844 S. 
Prl siųsk
Vardas

GYDOME
Kojy žaizdas  ................. $3.00
Varicose Veins ............... $2.00

$5.00
$2.00
$3.00

Ir Windsoro lietuviai įsteigė 
komitetą Lietuvos demokrati
jai ginti. Pradžia buvo visai 
nebloga, reikia tik, kad ir to
liau darbas sklandžiai eitų. 
Juo labiau, kad jau 
“nuovargio” ženklai, 
per paskutinius du 
komitetas nepajėgia 
ti. Toks nerangumas 
rai peiktinas. Kada

Paskutiniame K. L. ž. sky
riuje gerb. Rep. xx bereika
lingai man prikiša kokias tai 
“bobiškas” teorijas ir infor
macijas, dėl kurių aš buk tai 
pasitraukiau iš korespondentų 
tarpo. Visai netiesa! Nesu pa
sitraukęs ir nemanau trauktis. 
O jeigu per šiuos pora mėne
sių nieko, nerašinėjau', tai tam 
yra rimtos priežastys.

Kaslink “bobiškų” teorijų ir 
informacijų, tai gerb.- Rep. xx 
perdaug drąsiai man primeta. 
Aš manau, kad man skiriamas

GRAIKĖ HELENE COYIMZOGLU, kuri atvyko iš 
Atėnų, Graikijos, Chicagon užvesti bylą prieš Samuel In- 
sullą, buvusį Chicagos elektros magnatą. Ji reikalauja at
lyginimo už užlaikymą Insullo, 1933 ir 1934 m., kuomet 
tasai slapstėsi Graikijoj nuo Amerikos teismo. ACME PH0T0

(Tąsa iš 'pusi. 2-ro)
Jomis dienomis saliunai ir ki
bs pramogų vietos ūžia, kaip 
ličių aviliai. Musų tautiečiai 
,aip pat neatsilieka: jie irgi 
mėgsta ten pasilinksminti. 
Linksminasi ne tik dirbantie
ji, bet ir tie, kurie ppšalpą 

štai šiomis dienomis 
vadinamas Detroito 

kur eina pusėtinas 
Neša savo

Bitter Wlne Co.
Well» St„ Chlcaro. I 

man sampell dykai

Kyly . ..................................
Raudongysles ...................
Ištinusias kojas ...............

už kiekvieną gydymą, 
Patarimai dykai. Tūkstančiai paten
kintų ligonių.

DR. E. N. FLINT ASSOC. 
1105 kambarys—32 N. STATE ST.

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

Bimba la- sosto.. Ir ne tik nusirito nuo 
..LSS 19 sosto, bet ir savo galvą palydė-

Laisviečiai ...sklo-jo.
Dabar atsiranda gudragalvių, 

kurie sako, jog kovoti su* Sme
tonos įsteigta diktatūra esąs 
bergždžias darbas. Tačiau ten

oras pas mus jau pusėti- ka pasakyti, jog jie niekus kal
nai atvėso, šaltis tiek spuste- ba. Caras buvo daug galinges- 
lėjo, kad skystis termometruo- nis, o vis dėlto liko nuspirtas 
se susitraukė ir nusmuko iki lyg koks grybas, tai ką jau be- 
20 laipsnių aukščiau nulio. 
Vadinasi, žiema pradeda ne 
juokais įsigalėti.

štai prakalbų rengime įvyko 
lyg ir lenktynės. Lapkričio 17 
d. prakalbas surengė laisvie- 
čiai. Tomis savo prakalbomis 
jie norėjo nugąsdinti socialis
tus. Tačiau4 jiems teko pusė
tinai nusivilti. Tiesa, Piliečių 
svetainė buvo pilna. Bet iš vi
so ta patalpa nėra jau labai 
erdvi. Tad publikos gausingumu 
per daug negalima pasigirti.

Prakalbos, žinoma, buvo la
bai gerai išgarsintos. Pirmi
ninkavo pats Bimba. Jis nesi
gailėjo pipirų socialistams. Ne
patenkintas socialistais jis bu
vo dėl to, kad tie, esą, susidė
jo su sklokininkais, o ne jais. 
Sklokininkai esą tik šašas ant 
lietuviško kūno. Politikoje jie 
jokios reikšmės neturį, tad 
rimtai su jais negalima skai
tytis.

šia proga Bimbai tenka pa
stebėti, jog jisai be jokio rei
kalo sielojasi. Bendrą parengi
mą suardė ne socialistai, bet 
patys laisviečiai. O tai atsitiko 
todėl, kad jie atmetė sklokos 
talkininkavimą. Vadinasi, nesu
tiko, kad sklokininkai dalyvau
tų. Pasiūlymas buvo toikis, kad 
nuo socialistų kalbėtų S. Mi- 
chelsonas, “Keleivio” redakto
rius, ir adv. F. J. BagoČius, b 
nuo sklokininkų J. Stilsonas. 
laisviečiai galėjo turėti du ar 
daugiau kalbėtojų.

Rodosi, toks patvarkymas 
buvo visai geras. Tačiau lais
viečiai užsispyrė Stilsono neįsi
leisti ir tada viskas suiro. Tie
siog keista, kad jie taip labai 
pabūgo sklokininkų.

Kada dėl bendro parengimo 
derybos nepasisekė, tai LSS 19 
k irt) p a nutarė rengti savo pra
kalbas. Juo labiau, kad kaip 
tik tuo metu į Byooklyną turė
jo atvykti Dr. Montvidas.

Beje, Bimba dar nusiskundė, 
jog sklokininkai jam iškirtę 
triuką: parendavę Grand Para- 
dise. Atseit, užbėgę laisviečiams 
už akių.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
bet socialistų prakalbos įvyko 
ir buvo labai sėkmingos, žmo
nių susirinko pilnutė svetainė. 
Nemažas skaičius buvo galeri
joje. Jei tos prakalbos birtų bu
vusios Piliečių svetainėje, tai 
publika nebūtų galėjusi tilpti.

Pirmas kalbėjo nuo sklokos 
J. Stilsonas apie Ispanijos re
voliuciją. Antras kalbėjo alga- 
meitų unijos atstovas. Kalbėjo 
irgi apie Ispanijos liaudies ko
vą su generolais, kurie yra pasi
ryžę antmesti žmonėms fašis
tišką santvarką. Kalbėjo jis 
angliškai apie 45 minutes.

Trečias kalbėjo adv. K. Gugis 
iš Chicagos. Kalbėjo jis apie 
tai, kaip sunku žmonėms yra 
iškovoti laisvę ir tiek pat sun
ku ją išlaikyti. Tai 
do Ispanijos įvykiai, 
liejasi kraujas, kad 
ma laisvę apginti.

sitenkinimas asmenų, aš labai 
šaltai į tai žiuriu, nes gyveni
mas (davė igerų pamokų, — 

į kur du pešasi, trečias nesikišk, 
nes liksi kaltas. Pas mus, ypač 
iš moterų, dažnai įvyksta su
sikirtimų kuone į plaukus ga
tavos kabintis, bet už kiek 
laiko vėl geriausios draugės. 
Kartais iš didėlio draugiško 
džiaugsmo net barjerais va
žiuoja nuo antro aukšto, o vė
liau gatavos viena antrą šauk
šte vandens prigirdyt.

Pamėgink į jų tarpą įsikišt 
ar palaikyt kurią nors susipy- 
kusiųjų pusę, tai sveikas din
gęs. Jos siirigerinusios pasibu
čiuos ir vėl bus geriausios 
draugės, o pats tuomet krau
stykis net ir iš to miesto.

Rep. xx, kaip tas Motiejus, 
kuris vaikščiodamas su palai
dais apivarais ieškinėja prie
kabių.

tai vis dėlto daug galėsime pa-[tas “komplimentas” yra ar
čiau Rep. Širdies, ir aš jo ne
pageidauju.

Daleiskime, kad ir butų įsi- 
Naujosios Gady- maišusi “bobiška politika”, tai 

įspėja neturi visgi nieko bendro su 
Girdi, pažiūrėsime, kiek bendradarbiavimu spaudoje 

drauge su detroitiečiais • Koki nebūti) kivirčai ar nepa- 
nuveiksite

kalbėti apie Smėtoną ir jo 
kalikus. Galimas daiktas, 
po metų ar kitų apie juos 
siliks tik prisiminimas.

Kada aš vėl čia atvyksiu, 
reiškė daktaras, tąi reikia tikė
tis, jog Lietuvoje Smetonos re
žimas bus sugriuvęs ir Lietu
vos liaudis bite atgavusi laisvę.

Kalbėjo dar St. Michelsonas, 
‘“Keleivio” redaktorius. Kalbė
jo jis labai nusekliai apie Ispa
nijos liaudies kovą su fašistais. 
Jo kalba publikai itin patiko. 
Kai prakalbos pasibaigė, tai jau 
buvo apie 11 vai. vakaro. Tiesa, 
buvo pasižadėjęs kalbėti adv. 
Bagočius, tačiau jis nepasiro
dė. šiaip ar taip, o tai labai ne
geras daiktas, kada yra suvilia- 
ma publika ir prakalbų rengėjai. 
Rengėjams tikrai nemalonu yra 
teisintis prieš publiką, 
kalbėto j as pasižada, bet 
vyksta.

Po prakalbų dar buvo 
giška vakarienė, kurioje 
vavo apie 40 asmenų. Vakarien
ėje dalyvavo ir p-lė E. Miku
ži utė, SLA iždo globėja. Buvo 
ir trumpų kalbų. Beje, Keistu
tis Michelsonas nusiskundė, kad 
jis esąs sklokos ignoruojamas.

Per prakalbas Ispanijos loja- 
listams buvo surinkta per 40 
dolerių.

lengvi nunokę tabakai 
iš Carolinų, Georgia, Kentucky, Mary- 
land ir Virginia—yra užtektinai ge
riausių į Chesterfield.

aromatiški tabakai
iš Turkijos ir Graikijos 
padaryti Chėsterfields geresnį skonį— 
ir skirtingesnius.

Priimnus skonis ir kvapsnys, 
gaivinantis lengvumas — 
Chestėrfieldš yra pilni gerųjų 
daigtų, kuriais jūs geresitčs 
cigarete.

Sakoma, kad mainosi laikai, 
mainosi ir žmonės. Taip, maino
si žmonės, o taip pat ir jų nusi
statymas. štai dar visai nese
niai laisviečių diriguojami žmo
nės gana nepalankiai pasitikda
vo Keistutį Michelsoną. Taip, 
pavyzdžiui, buvo debatų metu. 
Visai kitoks reikalas dabar. Kai 
lapkričio 17 d. laisvi.ečių pra
kalbose buvo pristatytas kalbė
ti Keistutis Michelsonas, tai jis 
labai šiltai buvo sutiktas.

Keistutis savo kalboje vis 
dėlto nušvietė socialistų nusi
statymą kitaip, negu Bimba. 
Vadinasi, jis lyg ir truputį atrė-

Bimbos priekaištus.
—Frank Lavinskas
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Karingi valdžių pareiškimai
Gražios kalbos apie taiką ir diplomatų pastangos 

sušvelninti santykius tarpe valdžių paliko bergždžios,1 
taigi dabar įvairių šalių valdžios jau pradėjo vienos ki
toms atvirai grasinti jėga. - ‘

Anglijos užsienių reikalų ministeris Eden pareiškė, 
kad Anglija eis su ginklu rankose ginti Belgiją, jeigu 
ją (Belgiją) kas nors užpuls. Francuzijos premjeras 

’Blum pasakė, kad Francuzija šiandie ‘turi galingiausią 
karo mašiną Europoje, neskaitarit soVietų Rusijos, ir 
jeigu Francuzija bus užpulta, tai jos karo jėgos urnai 
bus atkreiptos prieš užpuoliką.

Sovietų Sąjungos komisarai padarė viešą įspėjimą 
fašistiškonis valdžioms ir .Japonijai, kad SSRS, armija 
ir oro laivynas šiaiidie esą geriau pasiruošę karui/negu 
buvo ‘kada nors visoje Rusijos imperijoje. Vokietijos 
premjeras Goeringas pasigyrė, kad Vokietija dabar 
esanti daug stipresnė, negu ji buvo pasaulio karo pra
džioje, 1914 m.

Šitie karingi demokratiškų ir diktatoriškų valdžių 
pareiškimai aiškiai rodo, kad taikios kalbos tarptauti
nėje politikoje jau niekieno neklausomos. Valdžios, no
rėdamos vienos kitas įtikinti, dabar jau nebekalba apie 
“teisę”, “žmoniškumą” arba tarptautines ^sutartis, bet 
sako, kiek kuri jų turi ginklų. Paprasta j^( pareiškimų 
prasmė yra tokia: “Jeigu tu nori'peštis, tai eik šen — 
mes turime pakankamai šautuvų, kanuolių, 'karo lėktu
vų ir laivų!”

. Diktatoriškos valdžios jau Seniai giriasi savo karo 
jėgomis. Pasaulis prie tokių kalbų yra [pripratęs. Bet 
demokratiškos valdžios iki Šiol taip nekalbėdavo. Jos 
vis stengdavosi sugalvoti kokį nors būdą, kad tarptauti
nė taika nebūtų suardyta. Jos kalbėdavo apie nusigink
lavimą ir siūlydavo įvairias “kdlėktyvio csaugUmo” prie* 
mones. Bet iš tų ..pastangų neišėjo nieko. Taigi dabar 
jau ir demokratiškos valdžios pradėjo grumuoti ginklu.

Ar tai reiškia, kad pasaulis jau stovi ant slenksčio* 
į naują karą? Ne, ne būtinai. Karo, gal'būt, vištiek ne
bus. Karingi Anglijos ir Francuzijos valdžių pareiški
mai karo pavojaus nepadidino. Gal būt, greičiau suma
žino.

Tarptautinė taika buvo vis paVdjihgešhėje ir pavo
jingesnėje padėtyje, kuomet fašistiškos valdžios atvirai 
ėjo smurto keliu, o demokratiškos valdžios nedrįso joms 
pasipriešinti. Hitleris su Mussoliniu buvo pasidarę be 
galo drąsus. Jeigu niekas nebūtų mėginęs jų sulaikyti; 
juodu butų nuėję kažin kur. Anksčiaus ar vėliau demo
kratiškos valdžios būtų buvusios priverstos griebti - prieš 
juos ginklą. ; '

Bet dabar ginklo, gal būt, nereikės vartoti. Gal būt, 
pakaks jį parodyti

' s » .v w f , • •***’ «f. **’< ’ 'T ' '1^ 1 W.;> -J, «.«

Ar Sovietai duos amnestiją?

Londono laikraštyje “Daily 
Herald” .vienas rašytojas reiš
kią nusistebėjimą, iš kur suki
lėlių • generolai ima pinigų savo 
“valdžiai” ir karui. Jisai nuro
do, kad Marokas (Morocco) ne 
lik neapsimoka Ispanijai, bet 
Ispanijos valdžia visuomet turė
davo duoti kas menesis po 16 
niilionų pesetų tos kolonijos Už
laikymui.

Karas sukilėlių generolams 
kaštuoja kas mėfiesis po 250 
milionų pesetų. •

Tuo tarpu teritorijos, kurias 
fašistai yra užėmę yra netur
tingos. Iš jų būdavo eksportuo
jama į užsienius tiktai penkta 
dalis Ispanijos prekių.

Ispanijos banko aukso rezer
vas yra valdžios rankose. Vals
tybės iždas taip pat valdžios 
rankose. Kadangi sukilėliai ne
turi aukso ir eksportas iš jų te
ritorijų į svetimas šalis yra 
menkas, tai kaip jie pąderigia 
karo ir administracijos išlaidas? |

DAtlBlNiNKŲ TeVYNė?

Tragiška Vienos 
Ta u tos Ist

Tauta, tari negali išsilaisvinti- i i
Kartais ‘ ir musų spaudoj e 

pašitaiko skaityti Viena kita 
žinutė, kad, štai, būrys “komi* 
tadžių”, JšiVėržęs iš ?BUlįarijoš 
į JUgOšlavijos teritoriją, susi* 
šaudė su serbų žandarais;- vieną 
kitą užmušė, Vieno kito nėtekd 
iš tavųjų tarpo,: ir grįžo į Buk 
gatiją atgal. ;• . ,Į

Kas yra tie “komifadžai” ?■ 
Tai yra iB&ėbbdiėČihj re volių* 
ėinės orgahižacijos nariai, or-i 
g anižacijoį kuri tavoj a už 
htatadoht&ių tautos išlaisvini-* 
imą iš 'po>;statimųjų ' jūūta-,

' ‘į*»k .r

!•

Antanas Bimba sako, kad 
“Naujienų” nuomonė apie mir
ties bausmes sovietų Rusijoje 
esanti tokia pat, kaip “ir kitų, 
kurie nieko gero nevelino ir ne
veikia darbininkų tėvynei”.

Tai pasakyta gana storai. 
Bet jeigu * sovietų Rusija yra 
“darbininkų tėvynė”, tai mes 
norėtume žinoti, kodėl toje ša
lyje sočiafdemoknafai ir socia
listai yra nelegališkos partijos?

Niekas nesistebi, kad socia
listai yra sugrusti į kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklas hit
leriškoje Vokietijoje, nes visi 
žino, kad Hitleris yra darbi
ninkų judėjimo, o ypatingai so
cialistinio judėjimo, pikčiausias 
priešas.' Bet? Ęusiją Antanas 
Bimba vadina “darbininkų tė
vyne”. Tai argi ir darbininkų 
tėvynėje socialistai turi būt 
taip pat persekiojami, kaip hit
leriškoje diktatūroje?

Musų supratimu, darbinin* 
kams yra tėvynė tenai, kur jie 
turi laisvę ir visas žmogaus ir 
piliečio teises. Jau net ir kapi
talistiškose šalyse darbininkai 
šiandie gali organizuotis poli* 
tiškai ir ekonomiškai, gali J leis
ti savo laikraščius, daryti susi* 
rinkimus ir kritikuoti valdžią; 
Na, o Rusijoje darbininkai tų 
teisių neturi. Jeigu koks darbi* 
ninkas Rusijoje nori įstoti į 
socialistų organizaciją, tai/jisai 
gali tai padaryti tiktai slaptai į 
o kuomet sovėtų Žvalgyba tokį 
dalyką suseka,. tai ji tą 'dūrbif 
ninką suareštuoja ir uždaro į 
kalėjimą. Sovietų Rūsijoješian* 
die yra tūkstančiai darbininkų, 
kankinamų kalėjimuose už $a4 
vo socialištihius įsitikinimus, j

Tai argi tokią Šalį, kūr stv 
darbininkais šitaip elgiamasi j 
galima vadinti “darbininkų tė- 
vyne”?

VOKIETIJA PAVERSTA SfO

i 
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-vi!'Sovietų Sąjungoje yra pilna politinių kalinių ■ 

daugiau, gal būt, negu kurioje kitoje šalyje, heišskiriantį 
nė hitleriškos Vokietijos.

1 Tie kaliniai milžiniškoje savo daugumoje yra dar
bininkai ir valstiečiai. Dvarponiai ir kapitalistai Rusi
joje seniai tapo išnaikinti. ^Baltagvardiečiai”, kurie ko* 
vojo kontr-revoliucinėse armijose pheš sovietus, buv(Į 
išblaškyti jau prieš 15-16 metų. Tų kontr-rėvoliueiniij<; 
armijų vadai, kūne. nesusitaikė su Maskva, šiandie gy-į 
vena įvairiose svetimose šalyse.

Taigi sovietų kalėjimuose, koncentracijos stovyklo
se ir trėmimo; vietose šiandie yra beveik išimtinai dirį 
bančiosios liaudies atstovai, žymi jų dalis yra šoeialisį 
tai, anarchistai ir opoziciniai kdmunistai. Jie kenčia dėl 
savo politinių įsitikinimlų.

Dabar yra patogi proga soviėtų valdžiai grąžinti 
tiems žmonėms laisvę. Specialis sovietų kongresas svar
sto naują konstituciją. Jos priėmimas turėtų' būt pažy
mėtas suteikimu PLAČIOS AMNESTIJOS POLITI- 
NIEMS KALINIAMS.

.♦■—■——■'■■A ; .. . .—.— į.

M. ZOŠČENKO Vertė K. Auguras

Sentimentališkas Pasakojimasujaf
niarn gyvenimui. Visos sukili-' 
me /prieš turkus dalyvavusios! 
tautos tani'Šjb ’ ir atgavo nepri-į 
kiausomybę, <o?,|JO^®oniečiai 
bUVo^l^

Makedoniečiai,! tiesa, butono- 
m.yą nebuvo-patebkiiitį ir rei-į 
kmavo Visiškos brė^riklausomy- 
bės,: l'jėt ’EUropbs didžiosios val-J 
Stybės. kuribs tsida, kaip ir 
šiandien, lėmė 'ni^dSdiių tautui 
likimą, ;makėdčdiėčių reika4 
iaVimb n'epaišė^ Pamatę, kad iš 
Kdr^sg^idu'ų Lt$f^b£s sau'ne- 
škišilaUks, nrakėdontėčiai, kdrių 
tauthils 11dšlp^atfimis ^kaskart 

’a^go,' ėmė j paiys. rėtfgtis kdvai 
Už SaVo itėdšėsi At^aVUSios j ne* 
^rildattsom^toę IMlįftrijos teri-i . . .

“Ma4 ir Pnsimmtl-
kuris Tiesa, •paviršutiniškai žiu- 

‘i^V^idcija, ku-Įfint, ypatingo ‘budrumo ir lai-

nraž fedrčpž 
iiafeiatfšiU vbndu hdhialšino* 
Po ; bėyasmdšibs rrėVbliucijos 
k^te l^yyrayb 'tbkta prie- 
sjplatida, /kad n^tadoūfėčiai, ijos 
hėpak^sdami, 1903 iin. ’ rugpiu* 
Čio ta M. Vėl ^šiikĮlo. tat ir šį • .

‘b^vo taiplgmą tiuofyitį, ‘ kuris tik visai 
pat žiauriu ’budu numalšintas, šiomis diėriomis atsitiko su 
tik dabar >jauj Šukilinio ^malšini- Sergejum Petrovičium 
mę dalyVAVb ir' tarptautinis, iš chovu. 
įvairių Europos valstybių su* 
rinktas žandarų . korpusas, !nės) 
Europa kaltino Turkija, kad ji 
ifešugėbanti palaikyti Makėdo* čhovas šėkmadiėniais neidavo 
nijoj *■ tvarką” iridei to esą rei
kalinga tarptautiniai žandarai.

Bet ir tie tarptautiniai žan-J 
darai, kurie elgėsi negeriau u^ 
pačius turkus, piakedoniečių: re
voliucinės nuotaikos nuslopinti 
nepajėgė. ’Rytų Rumelijoj pra- 
sidė j o nuolatinės ir nepertrau
kiamos kruvinos kovos su iha- 
kedonječių revoliuciniais parti
zanai^ —( ‘‘komitadžais”. šis 
hiiblatiiiiŠ Vidujinis karas nuga
lėtųjų su nugalėtojais privedė 
prie to, kad pagaliau 1912 me* 
tais, kitos Balkanų valstybės —-1 
Graikai, Serbai ir Bulgarai, — 
tnakedOnieČių prašomos juos, 
užtarti, įsikišo ir paskelbė Tur-dį 
kijai karą. Karas pasibaigė I 
Turkijos pralaimėjimu, kuri he-J 
teko beveik Visų savo žemių ! 
Balkanuose, Makedonija buvo 
iš turkų jungo išvaduota, bet’ 
i m t uasiiai liepi įsiminė, kr jis iuu-karo humsto a. jos nepriklausą

kažkdMos šokančios ^dalino ją tarp savęs. O pasi* 1 - '
dąiMą tuojau /Susipešė, nes 
kiekvienas nugalėtojas — reiš
kė pretenzijasi vieni patys išVa-

1 i duotąją tautą valdyti. Kilo taip 
vadinamasis antrasis Balkanų 
katas, karas tarp Bulgarijos iš 
viėiios ir Serbijos bei. Graikijos 

kitos pWs. Karas baigėsi 
Bulgarijos pralaimėjimu. Dides- 
nėmakedoniečių tau tos gyvena
mo ploto dalis teko Serbijai; 
nemaža dalis Graikijai ir tik' 
mažutė dalis paliko' Bulgarijos, 
valdžioje. Tuo budu, makedo
niečių tauta, ’ vylusis “broliškų” 
?t^utų pagelba išsikovoti sau 
laisvę, laimėjo tik tiek, kad iš 
yįerio jungo pakliuvo į kitą j un- 
įįą, nes -broliai”, ypač Serbai 
ir Graikai, elgėsi negeriau 
bUvušiUs okupantus turkus it 
tik Bulgarijai atatekusiems ma-į 
kęddnięčiams buvo kiek ląįs* 
viau. Bulgarijoj jie turėjo kiek 
žmoniškesnes sąlygas ir todėl 
čia ėmė koncentruoti savo jė
gas vyriausiai kovai — galuti* 
riiam tautos išvadavimui. Kilus 
Didžiajam karui, makedonie- 
čiams gimė viltis atsiekti savų 
^k^lą VOkietijosJr Austrijos 
pagęlba, prie kurių koalicijos 
įsidėjo. Bulgarija, bet įr čia 
likimas davė makedonįečiarns 
skaudžią pamoką karas bai-j 
gesi Vokietijos ir jos sąjurigi-t 
įįrtkų, taigi ir Bulgarijos pra* 
laimėjimu. 1919 m. taikos su
tartimi1 iš Bulgarijos atimta pa
skutine Makedonijos dalis ir 
priskirta r prie Jugoslavijos (bu-i 
vušIds^Šėrbijoš)? tat nežiūrint

,4;
tauta, .gyvenanti /įOfee Bab 

pušf^alio 'Čėhtre, tautą, 
kurios ethografinis 'plotas ūžin 
ma net 65,000 kv. kilometrų, 
kūli j'turi ‘ Į$ie & ^milijohuąįržiho* 
hfų, Bet .tari ‘hėturi 5ŪWHltfAu-; 
sdmybės.’

Ka:daišb ? ihtoėūdįiečiai 'bUvč .• 
sūkųrę didėlę ir galingą vAUfe- 
bę. VfęįfAs tčis
vų, būtent AlėkėahŪWs, vadi-i 
namas Makeddniečiu, būvb !pa4 
įgarsėjęs ’visame pasauly ‘taip! 
didėlis į ir smalkus ūžkariau-į 
to jas. Ifeėt ^makedoniečių^VAlsty* 
bė laikėsi tik tol, kol Lbū'vo įgyJ 
vi jos smarkus ir karingi val
dovai. Su Aleksandro Makedo-; 
piečio mirtimi baįgeši make- 
'doniėČių ’ Valstybes galybė ir be-; 
ne - pats tds valstybes : gyvavi
mas. - „į V

Prasidėjo vergavimas sveti
miems, kuris tęsiasi iki šiol jau 
visą eilę šimtmečių. Ilgus šimt
mečius lųakedoniėčiąi vilko tai 
vienų, tai kitų užkariautojų 
jungą be ypatingo murmėjimo 
ir pasipriešinimo. Ir tik XIX 
amž. antrosios pusės pradžioj 
m^keddipfečių tautoj e pradėd^ 
rodytis tautinio atbudimo ;bėi 
politinio susipratimo reiškiniai. 
Bet tie reiškiniai dar -tokie šilp-į 
ni, jbg apie bent kokią platės* 
hiu mastu; kovą už savo tauti-’ 
mūs bei pelitinius reikalus ma- 
kėdoniečiams dar Įr galvoti 
netenka. Tačiau, kaip tik ,tai Šį 
aplinkybe suvaidina makedo
niečių tautos istorijoj labai tra
gišką. ir lemiantį vaidmenį. 
Mat, ■ iki to laiko, nuo pat pen
kioliktojo amžiaus pradžios, di*? 
dešnę Balkanų dalį valdė tur- 
kai, ikūrieįiabai sįfaŪŪė ■paveiįfi 
luošius graikus, serbus, /būfea| 
rūš. o jų tarpe ir Jn^ddoita^ 
čiūs. Ilgai kentę' tūrinį vergija 
graikai, serbai 'ir 
trojoj perėito šimtmečio pusėj,' 
įagaliaiu sukilo. Prie sūlcilimd 
buvo kviečiami ir |makedonie* 
čiai, bėt /šie, budaini dar ina-į 
žai suši^rAfę ir Weį»aširubšę| 
laikėsi ■; pasyviai ir prie sųlali* 
rho; nėprišidejp. Tai bąyo dideį 
įė klaida, ’ kurios įpašekos skau* 
džiai atsiliepė visam tolimes^

lliliu’nI»i I įIĮ.1' 11'|<| 11|,U 

3Š paritą milžinišku kajėji- 
taį 1 tartu su žemėlapiu ShĮbį 
/tętas;pąškėlbė'tokias skaitlines’ 
apie Tlįtlėrio “trečiąjį reichą”^

' 1051konCeiitraeijos stovyklos;
Jž25,000 kaliniai, ;

• -Kalėjimo bausmės, sudėtos į 
•daiktą sudaro 600,000 metų, , 

65 mirties sprendimai, .
kan

kinimais priverstos nusižudyti 
Arba uždarytos kalėjimuose.

Ir šitos skaitlinės toli-gražu 
nepilnos. <

Amerikos darbininkų-fondas 
‘ Labor Chest” būta ^šfei&tas 

,1934 m. Jo pirmininkas yra 
Am. Wdei?aįifos ? pfėžiį

1

Amerikos darbininkų fondas 
kotai •prfeš 'Europos fašizmą,; 

‘ LaborChest, renka ne ’ tik4 pL 
nigus fašizmo aukoms sušelpti, 
bet taip -pat dr žinias apie fa* 
šizmo šunybes įvairiose šalysef 

' Gale pereito mėnesio to fon
do komitetas Ū^Žarųinb Vokie
tijos žemėlapį, kuriame paro
doma, kiek toje - šalyje yra ka
lėjimų ir koncentracijos sto- 
yy^ą Žlitierio priešams. Kai 
K?Wgi:j tą žemėlapį, tai gau* ..

‘ai įspūdį, kad visa Vokietija centas Wm. Green.
!4 •3*.

Jeigu sovietų valdžia nuoširdžiai nori, kad su nau
jąja sovietų konstitucija prasidėtų Sovietų Sąjungoje 
nauja gadynė, tai ji amnestiją paskelbs. •

Bet jeigu amnestija nebus paskelbta, tai pasaulis 
žinos, kad ta naujoji konstitucija yra ne demokratiją, 
o tik nauja diktatūros skraiste. --

; (l’ęširiys)
i Taigi, perkratinėdamas *savo 
l| atmintyje kelioliką Visokių is

torijų, autorius yra nusitaręs 
sustoti ties vienu linksmu* nuo
tykiu, kurio aprašymas tiktų 
plunksnai kurio nors pasižy
mėjusio prancūzų rašytojo.

Tame linksmame nuotykyje 
daug buvo laimingų ir aštrių 
pergyvenimų, daug buvo bU- 
drUmo ir kdvos. čia buvo tb-i 
mantiški susitikimai. Kaip dėl 
rudėhs, bras buvo visai geras, 
Ir Viskas baigėsi tikrai laimin
gai. Ko :gi daugiau begalima 
norėti ?

Autorių mano, kad geres
nės istorijos jis tiesiog negali

tingo gyvenime, arba koKio 
nors įdomaus ir linksmo nuo
tykio. Jis panorėjo lyg ir tę
sti praeitos nakties sapną.

Jis geidė gyventi erdviame 
ir linksmame kambaryje, kad 
butų kur tinkamai apsisukti. 
Jis jau savo mintyse tiesė ta
me kambaryje persiškus kili
mus'ir statė ten brangius pia- 
hihus.

Jam jau vaizdavosi, kaip jis 
vedasi už rankos gražią ir ma
lonią rriėrginą. Jam rodėsi,‘kad 
jis ‘eina su ja į kavinę, kur ge
ria tirštą kakao ir valgo aus
triškus sausainius, moka už 
viską vienas, o paskui, svirdu
liuodamas, išeina į gatvę.

Sergejus Petrovičiūs atsidu
so, su paniekos pilnu žvilgs
niu pažiurėjo į savo miz’eriįą 
patalpą ir staiga, tarsi spy-

ifą - tS^ąu Valdžia, be^ L^es lyg ir nepastebėsite. Bet ruoklių stumiamas, pašoko iŠ
■ėpai į pritariantį Į juk ir negalima, kad vis butų* lovos. S

laimė ir laimė. Taip ir gyven* Jis iššoko iš lovos, ant grei
ti, patys suprantate, pasidarys tųjų nusiprausė, sušukavo sa- 
gana nuobodu. vo šusidraikusius plaukus ir,

Tokiu 'btMų 'autorius pasi- pakabinęs savo mažą kišeninį
> 

rišti kaklaraištį.
<Jis ilgai čiupinėjosi m>8u ka

klaraiščiu, o paskui su didžiau
siu atsidėjimu šveitė savo ba
tus, kad jie blizgėtų, kaip veid
rodis. Paškui ilgai taikė skry
bėlę. Pagaliau apsirengęs ir 
susišukavęs bei susilaistęs J mė
tų lašais, jis išėjo į gatvę.

Buvo stebėtinas ir ramus bo
bų vasaros rytas, žalumynai, ty
ras oras* ir saulės spinduliai tiek 
paveikė Sergejų Petrovičių, 
kad jis kokią minutę tiesiog 
apako. Kažkur dundėjo dūdų 
orkestras laidojo visuome
nės veikėją.

Sergejus kiek pastovėjo :prie 
namų, pasuko rankoje lazdu
kę dr pradėjo lengvai, ‘tarsi 
šokdamas, n žingsniuoti bulva
ru.

Sergej us • Petuchovas buvo 
dvidešimt penkių - metų ' am
žiaus. Jis buvo jaunas ir svei
kas. Jo raumenys buvo tvirti. 
Jo veido bruožai buvo ryškus 
ir gražus, o akys pilkos ir vi
liojančios. Nurenusios ir Suvy
tusios namų šeimininkės bei 
jaunos ir nepatyrusios mer
gaitės praeidamos su pasiten
kinimu žiūrėdavo į jo išdid
žią figūrą, į jo apskritus vei
dus ir į vos tik suprOsytas 
kelnes, ant kurių > nebuvo ga
lima daug dėmių pastebėti.

i Sergejus Petrovičius tik-tik 
primerkta akimi tarsi sveikin
davo kiekvieną praeinančią mo
terį. Kartais atsigręždavo ir, 
palydėdamas praeiVę savo žvil
gsniu, kažką galvodavo ir pla
nuodavo. Jis ėjo lėtai ir kvė
pavo pilna krutinę. Kurtais 
švilpdavo kUrią nors linksmą 
melodiją. . 'Kartais sustodavo 
ties krautuve šalia jaunos1 mer
ginos rir įžūliai žiūrėdavo į j^, 
tarsi ją vertindamas ir lygin
damas su tomis t panelėmis,»ku
rias jis matė tą naktį.

Staiga Sergejus atsigręžė -ir 
su atsidėjimu pradėjo žiūrėti 
į kažkokią praėjusią mėrgi- 
ną.

— Katiuška četviakova sa- 
yo tikroje personoje, — pamą
stė Sergejus Petrovičius. Kiek 
pastovėjęs vietoje, jis pradėjo 
sekti paskui ją. .

(Bus daugiau)

» »

Jis iššoko iš lovos, ant gret

gana nuobodu.

stengs teisingomis ir budingo- veidrodėlį ant sienos, pradėjo 
mis spalvomis pavaizduoti link-

2
Sergejus Petrovičiūs

Petu-

Petu*

tarnybon. Tomis diėnomis, ge
rai ^pailsėjęs ir kupinas links* 
Mumo, ‘jis atsikeldavo vėlai, 
— taūšime, 'apie 'dešimtą, o 
ikaHafe ’ir vienuoliktą -valandą 
[ryto. Tlkrėi taip!
i Bet šiaridiėh dar bebuvo nė 
dešinitOs valandos, ‘kai Serge
jui Pėtho’riČius saldžiai išsi
tiesė savo lovoje, apsivertė ant 
kito šono, linksmai nusišypso* 

[damas rytui. *
Tai buvo šypsena jauno ir 

sveiko OrgAŪizmo, kurio dar 
nenuČiūpiūėjo daktarai. Tai 
buvo šypsena jaunuolio, sapna- 

2 įvdsio naktį puikiūs' saphus, 
šviesias ;^ėršpektyvas ir gra
žius hdrizohtus.

Ir iš ties^, tą naktį Serge- 
Jjjus Petrovičiūs sapnavo, kad 

jis yra kažkoks jaunas ir tur
tingas 'dabita (frantas). Jis 
tiksliai neįrisihiiriė, ką jis fna-

panelės, ! kažkokios lengvos , ir 
neŽėMžiančids kalbos ir pa
traukiančios ‘‘šypsenos — sėsi* 
pybe :tą ‘nftktį į linksmą sap
ną, į jaunutės laimės ir pa
sisekimo paveikius.

Sergejus Petrovičius delnu 
užėmė žiovaujančią burną ir 
atsisėdo lovoje.

Gana Švarus naktiniai marš* 
kiniai iš plonos medžiagos den
gė jo aukštą krutinę ir jau* 
nUs, - tvirtus pečius.
,; (Sergej Us Petrovičius ilgai 
sėdėjo lovoje ir, apkabinęs pe
čius, galvojo apie matytą sap
ną. z. f

Ir to sapno J įtakoje, o gal 
dėl to, kad* saule šviėtė į : kam
barį, Sergej us ’ Petrovičius ■ pra* 
dėjo • trokšti ‘ lengvo ir berupes-

visų Šių nepasisekimų ir apsi
vylimų, * mdkedoniečiųf tauta be
paliauja svajojusi ir kovojusi 
dėl savo ■ nepriklausomybės.

■mm

Po &IA Kasdien,f ....................

'(įSMrpat ffias eilės ir pasidėkit atminimui. * Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį)*.

Praeis šaltoji Ziemuželė.
Praeis Šaltoji žiertrtižele; Giedos galybės vyturėlių,
žels augs Wkoji gijelė; strazdų, patyliu, lakžtinghlelių. 
vanduo upeliuose sroves, o jiems savaip varnėnai tars—
Dangus, gamta. gims, kils, judės. linguos, plestens, Sauks, bars.

'•'žntorieliai džiaugsis ir grožėsis, 
Didiems darbams sekinės tikėkis. > :

■ Pumpuras.

:W»



IŠ DARBO LAUKO

daugiau Pastarosiomis
Iš &LA 139 kuopos vėikimo

SAVAI
isim

Coach

iiiUiZt

CHEESE CARE

Setas

Vertas $2.48

išeiginiai

Ameri

streiko apimtą 2k)č. vertės $1.39 vertes 59c vertėt

porą

VertSs iki $12.50

Ištikrųjų verti iki • $12.95

Aukšti kehai 
Ne vaikams

Vaiky nbšuoti 
UNION SIUTAI

Paintė 
Kvorta

Tono
$4.25 

4.50 
5.00 
5.25
5.00 
5.00 
5.00 
4.75 
0.75 
5.25 
4.50 
4.05

6.75
650
7.40
7.50 
7.05
5.65 
6.00 
6.25
6.75

8.75
8.65
4.10
4.15
4.35
3.15
3.40
3.60
3<75

7.65
7.75
8.20
5.75
6.25
6.50
7.00

KETVIRTADIENI
SIRLOIN STEAK

KETVIRTADIENI
Mother Hubbard Vyrų Melton Džakėtai 

100% Vienų Vilnų 
$5.00 vertes

VYRŲ VIENŲ VILNŲ 
ICE MAN’S PANČIAKOS

Yra 1 kazokų styliaus,’’ 
sunkaus 32 unc. mėlyno i 
Melton. Mier. 36 iki 46 .

1/4 
Tono

$2.40
2.50

, 2.75
2.90
8.20
8.20
3.20

. 2.05

. 8.65

. 2.00

. 2.70
2.75

,8.85
2.20
2.15

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonai

$ 8.00
8.45
0,50

10'00
T

11.25
11.25
11.25 

0.00
13.00
.9,70 
9.25 
9.40

7100

Vyrų ribsuoti 
UNION SIUTAI 

98c vertės

PRISCILLA ST. GEORGE, PREZIDENTO ROOSEVELTO Gi
minaitė, kuri. rengiasi ištekėti už Angier Biddle Duke, tabako 
milionų įpėdinio. (Acme Photo).

TAMPA, Florida.

2.30
2.85
2.45
1.80
1.95 
2.00
2.15

$7.50 
7.95 
8.05 
9.50

16.75 
10.75 
10.75 

8.45
12.50

9.20 
8.75 
8.85

13-40 
7.75 

16.50

81x90 3 metų 
PAKLODES

ketvirtadie
nio VAKARĄ
7 iki ?*9 v. vak.

tiktai
Moterų
Madnos

•Pančiakos
V455c vertės

WASHINGT()N, D. C 
ry L. Hopkins, 
Administration 
išleido knygą i 
šelpimą antrašte 
Save: 
Relief 
kia nuomonę 
oarbiams turi būti;teikiama iki 
privati pramonė ir biznis pa
ims darbui žymų dabartinių be
darbių skaičių. Taipjau knygoj 
reiškiama plačioms darbininkų 
ir farmerių minioms raginimas 
organizuoti darbininkų ir far 
merių partiją.

WASHINGTON, D. C. — Po 
vizito Baltajame Name ir pasi
matymo su prezidentu Roose- 
veltu, Harper Sibley, Jungtinių 
Valstijų pirklybos buto prezi
dentas, išleido pareiškimą, kad 
reikalinga yra finansų ir pra
monės vadų konferėncija tiks
lu paimti darbui ateinančiais 
1937 metais dar 4,000,000 dar
bininkų. CHICAGOJ Associated Milk 

Dealers paskelbė algų pakėlimą 
savo darbininkams bendra su
ma, kuri per metus sieks $130,- 
000. Pakėlimas vienam darbi
ninkui yra apie 50 centų savai-

Vietos geriausia 
inėsa.

TEISĖJAS John 
užgavo Re-

WASHINGTON, D. C.—Dvy
likai valandų praslinkus po to, 
kai prezidentas Rooseveltas ap
leido Washingtoną kelionei į 
Pietinę Ameriką, iš Baltojo Na
mo išleista jo pareiškimas ne
darbo klausimais. Svarbiausias 
pareiškime punktas atrodo es
mėj toks: Biznio ir pramones 
interesai reikalauja sumažinti 
išlaidas bedarbiams šelpti. Lai 
pramonė ir biznis suima bedar
bius samdai, tai sumažės šios 
rųšies išlaidos, o koliai kas be
darbiai turi būti šelpiami.

Vaikų ir 
Mergaičių 

SVETERIAI .

FEDERALIS
Knight skaudžiai 
mington-Rand kompaniją, kuri 
išdirba rašomas mašinėles. Že
mesniajame teisme kompanija 
buvo gavusi laikiną indžionkše
ną prieš valdžios agentiją vadi
namą Labor Board. Indžionkše- 
nas draudė Labor Board’ui da
ryti tyrinėjimą deltai darbinin
kų skundų, kad kompanija juos 
persekioja. Teisėjas Knight at
metė kompanijos prašymą pa
daryti indžionkšeną pastovų ir 
dar panaikino laikinąjį in
džionkšeną.

^UG pora

Pasitikimas iŠ 
netfraakšlėjančio 
šifano arba pa
gal pageidavimų. 
Žiemos spalvos.

ROOSEVELTO GIMINAITĖ VEDASI SU TABAKO
MILI0NAIS

Gudriai VapdoSti 'štyliai ’sVi 
pritaikoma skrybėle-ir iriu-! 
fa. Tvirtos žalios, royal 
'ir- mėlynos -spalvos, ‘pritai
kyta arba swagger styliai, 
šiltas; 'pamušalas. Mieros 
7 iki 14.

BOurbon

DEGTINĖ

NEW YORK, N. Y.—Brook- 
lyno apeliacijų teismas, Stan
dard Baking Company of 
Brooklyn ir Bakery and Con- 
fectionery Workers Interna
tional Union lokalo 505 byloj, 
išnešė sprendimą, kurs sako, 
kad streikuoją darbininkai tu
ri teisę vaikščioti arti streiko 
apimtos vietos ir arti to biznio 
kostumerių. Kitaip sakant, teis
mas pareiškia, kad darbininkai 
gali pikietuoti 
vieta.

Champidn šeria

181c
Lengvus ir putus

Works Public 
galva, ką tik 
apie bedarbių 

“Spending to 
The Complete Story of 

Knygoj Hopkins reiš- 
kad pašalpa be-

’ populiarus, už-
‘Styliąi: 

Tvirtos spalvos, 
Mieros 24 “iki 34

matais. įsteigtos. kompanijos 
unijos veikia ir kituose mies
tuose; be to, jų pavyzdžiu sek
damos kitos kompanijos įstei
gė tokias pat organizacijos. 
Reiškia, ir kitas dirbtuves ir 
kompanijas sprendimas gali pa
liesti.

VVASHINGTON. D. C. — In
ternational Harvcster kompani
ja ilgoką laiką turėjo įvedusi 
savo įmonėse vadinamą Har- 
vester Industrial Plan. Trum
pai pasakius, tai buvo kompa
nijos unija. Dabar valdžios 
agentija, The National Labor 
Relations Board, uždraudė 
Harvester kompanijai vaizduo
ti tą jos neva uniją kaipo dar
bininkų reprezentuotoją. šis 
nuosprendis liečia pirmon gal
von Harvester- kompanijos dirb
tuvę mieste Fort Wayhe, -In
diana. tačiau tais pačiais pa-

CHICAGO MOTOR 
kompanija pakėlė savo darbi
ninkams algas, kaip manoma, 
dėliai to, kad jos darbininkų 
tarpe varoma yra organizacinis 
vajus. , <

Moterų Skrybėlės 
iki $1.88 vęttes , jdhjjffrk

Sekmadieny, lapkričio 22 d., 
Štrumilo svetainėje buvo SLA 
>139 kuopos parengimas, kurs 
pavyko gan gerai Suvaidinta 
vieno akto komedija “Aš numi- 
įiau”. Vaidino patys kuopos na
rai, būtent !J. Pūčkorius, P. 
Bobelis, Aldona Gailevičiutų, A. 
Andrijauskas, A. Narbutas, 
Vaidinimas išėjo neblogai, o 
publika turėjo gardaus juoko.

Programą taipgi .pildė ;p4ė 
Florence Shimkus, kuri šoko 
Tap Dance, ir Vytautas Pučko- 
rius, kurs grojo akor'dioną.

Programas prasidėjo visą va
landą vėliau, negu numatyta 
pradėti, nes rengėjai laukė 
kalbėtojo A. Zalatoriaus, brid- 
geportiečio, kurs buvo pasiža
dėjęs kalbėti. Kalba butų bu
vusi labai svarbi — tai supa- 
žinti publiką su SLA auksinio 
jubiliejaus reikšme Amerikos 
lietuvių gyvenime.

Tačiau kalbėtojas nepasirodė. 
Rengėjai deliai A. Zalatoriaus 
neatsilankymo turėjo daug ne
smagumo ir jiems teko teisin
tis publikai.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 139 kuopa permainė susi-' 
rinkimų dieną: iš trečiadienio 
perkėįė į ketvirtadienį tą pačią 
savaitę, tik, reiškia, vieną die-i 
na vėliau'.

kos Darbo konvencijai, įvyku
siai Tampa mieste, buvo rapor
tuota, kad visos šalies unijos, 
prikldusaiičios Federacijai, per 
paskutinius metus išmokėjusios 
pašalpos (benefits) savo ba
riams suma $26,108,606. —Vp.

Bus didelė kamša
tis prie šių skrybė
lių, tad ateikite an
ksti. Yra iš vėl- 

■ veto ir felto me 
Vžiagos.

Kuopos priešmetinis susirin
kimas įvyksta ketvirtadieny, 
gruodžio 3 dieną, Pahnėr Par-. 
ko svetainėje. Visi nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime,; 
ries bus renkama1 tuopos valdy
ba ir bus svarstdmi kitokie' 
svarbus reikalai. —N.

» ir 3 4 Tona! 
Tonai ar VirS

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25

9.45 
9.00 
9.10

JOLIET. — Varoma oTgani- 
zacinis vajus tarpe darbininkų 
tose įstaigose, kurios išdirba 
sienoms dekoruoti popieras. 
Laukiama, kad netolimoj atei
ty darbininkai išeis į streiką.

V72C yardas 
Tvirtės, baltos ‘arba pastel špalvo; 

ros'kokybės. Yardas platume

Nebus geresnio lai- 
ko negu dabar pirk- 
tj savo vaikams 
overkautą. 1936 me- 
tų vėliausi styliai 
iš extra vyrų ap- 

11 darų, populiariose
mažose kletkelėse 
jr girtose spalvose, 

su naujomis raglan rankomis ir ap
ima visų diržus koki vaikai mėgsta. 
Mieros 12 iki 18.

36 ‘cdl. Shaker 'Klanelis
Paprastai 19c vertės

Kainos gali pasikeisti' be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios -----------

Mažos Nut ar I’ea -----------------
Krosniui ar Pečiui _-------- —

Lump . ar Egg —l — 
UOKSAI—-KOPPERS AB SOLVAY 
Pečiaus Koksai ------------ -------—-—
' Nut Koksai ------------------- ;----- —

PeA Kolcsni
Petroleum Carbou Štili Ęuu -------
Petroleum Carbon Lump, E>gg-------
MTLLERS CREEK LUMP _______
MltLERS CREEK, •' EGG--------------
BLACK BAND LUMP___________
KIETOS ANGLYS—ANTHBACITE 
Chestnut (PenneyIvania) ........ .. ..
Indiana Lump--------------------------
■Indiana Egr 6x4 ________ _—
FRANKLYN COUNTY ‘ANGLYS 
Mine Run —•, Stambios --------------

Plautos Kilt—8x9 __ _________
Egg ----------- -

Lump -• —______________
W1LMINGTON COAL 
Mino Run—Coarso _____________ _
3 to S ineh Nut—Clean ............. .......
6 to 2 inch Egg—Clean —.......—
12 to 3 Uicb lump—Clėau

KETVIRTADIENI \ 
. TIKTAI!

Pet, Borden, CaLMilkaš

Puikus užvelkami 
ir twin sveteriai 
pritaikomi. Minkštų 
šukuotų vilnų. ‘Mė
lyni, tamsiai žali, 
rude ir rusvi. Mie
ros ;34 iki '40.

Turime veik viską ką tik many- 
tūm iš gėSrėsnių dresių. Naujau
sios karūnacijos ‘mėlynos, gels
vos, juodos ir žalios kpalvos 
Mieros 44 iki 20 ir 38 iki 48.

rink- 
išsiu- 
Pilno 

Visos mieros

NEW YORK. — American 
Federation of Hosiery Workers 
unijos atstovas Jonu W. Edėl- 
man paskelbė, kad tos unijos 
nariai pradėsią visoj šaly pikie
tuoti žinomos F. W. Woolworth 
kompanijos krautuves. Darbi
ninkai nekovoja prieš pačią 
Woolworth kompaniją, jie tik 
reikalauja, kad kompanija ne
pirktų pančiakų iš Berkshire 
fabrikų, kur dirba-skėbai.

4187-93 ARCHER AVĖ., Nerir SAUKAMENTO ST. 
•' •'TWs-3i'diWš \ ......

Ketvirtadiėiiį, Peirfktaffieiiį, šeštadienį, Gruodžio 3, 4, 5

S8C
Sunkios ’ ir tvirtės, besiu- 
lių; paklodės. Parduodama 
4 Vieriairii pirkėjui.

MOTERŲ STOfcO 
KLANELIO 
NAKTINIAI 

6s>C vertės 

39c 
Pasirinkimas ’iš 
tinių dryžuotų, 
tinėtų krūvos, 
kirpimo

'.Liemens styliaus, < 
stambiai ribstioti; 
Smulkiai flysuoti. 2 
iki 12 metų amžiaus^

.....

Moterų Arėh 
BATAI

Oxfcrds balti arba juodi 
kid. įdirbta arch para
ma. Miėros 4 iki 8 — 
D ir E pločio.

S t >98

i Puikios koky
bės broadcloty 
paikiuose raš
tuose <!r tvir
tose spalvose.

Storos, tvirtos, baltų vilnų 
darbinės pančiakos. i

i-ui!-1' iiTiilM

CHICAGO
dienomis teisėjas Stanton išda-į 
ve indžionkšeną prieš J. F< 
Irwin ir H. R. Songhurst, Sing 
and Pictorial unijos lokalo 830 
viršininkus, kurs draudžia da-> 
ryti spaudimą į asmenis turin
čius reikalų su Hub and Oakley 
teatrais, šiose 'vietose kai ku-s 
rie unij istai paskelbė streiką 
dūliai to, kad yra samdomi ne
linijiniai darbininkai.

*

' Mieros ■ 14 Ūki 48
Turime sporto kautų pritalko'nitio 
se ' ir šwųgger styliuose, lengUo 
tų ir tvirtos spalvos 

! kautai -pritaikomuose 
papuošti rsu jūrių, liūto, 'bšrsttko 
ir vilko kailiais. Juodi,, žali, ru
di ir doubohette.

MOTERŲ OB 
DRESĖS

Ištikrųjų ' kainuoja iki $5.95

VaikyEMin q 98 
Su kišene peiliui.
Getai pasiųti ir sustiprinti. Oro 
neperleidžiami apsiuvai, neper
merkiami sudėtiniai padai, ro- 
berio kulnys. Mieros ikį 6.

Ketvirtadienį Tiktai! . 
Stalų Aliejine Klejonkė 

29c vertės 

17c
46 col. mieros. Didelis 

raštų pasirinkimas.

MOTERŲ NMJJI 
ŽIEMINIAI 

KAUTAI
Vertės Iki $15.

Dviejų ryšių žinios, tilpusias 
pastaruoju laiku unijų leidžia
muose laikraščiuose, atrodo gan 
reikšmingos. Viena rūšis pažy
mi valdžios spaudimą į samdy
tojus, kad jie imtų 
darbininkų pramonei, ir sam
dytojų pareiškimą, kad atei
nančiais 1937 metais pramonėj 
gausią samdos dar kokie 4,000,- 
000 darbininkų. Antroji rųšis 
rodo teismų palinkimą pripa
žinti darbininkų teises ginčuo
se su samdytojais, nors 
čių irgi nestoka.

SIUTAI
$6.50 vertės

S4.77
JT " . ■<; 5-.. ■ ■ , >

Stambiai ribsiio- 
ti, žieminiai. Yrą 
su Ilgomis irt 
trurftpOihis ran-, 
kovėmis. Mieros 
8fi «=! 4B. .

100% vien vilnų medžiaga, tvirtos spalvos 
Ški kelnaitės ir puikus languotas Ar' tvirtos 
spalvos ^Žaketas. Kepurė prirenkama, 4 iki 8.

. —— . 11 'l-* 'r'?1 ‘l.-4

Ketvirtadienio Vakarą 
'7 iki 9 VAI. vak. tiktai 
Vyrų Išeigriniai 

Marškiniai
69c ir 79c 

vertės

10WEST PRICES

COAL&COKE
57I9 S.KEDZIE AVENUE 
GUAPANTEED COAl

PHONE LAFAYETTE 3244
KONDED WEIGHT

VVOOD COAL

BBTTER. MERGHANDISE:

80
■•.j. .
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RADI įvedė į saliuną,

Motor Sales

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Josephine Tavern • ANGLYS—COAL

Reikalaukite DEGTINESNorth Roseland
Liquor Store

4148 Archer Avenue

Budrik’s Furniture Mart

'Laidotuvių Direktoriail

atmini

Naujos Skalbiamos Mašinos po

8 Tūbų Radios atpigintos po

geras

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Jau Paštu Siuntinė 
ja 1937 Metų Auto
mobilių Leidimus

ran-
35th

Westsidės
Vakaras 

svetainėje,

ihontas Mine Run Screened 
mai ar daugiau $7.40 tonas 
Smulkesni $7.15 tonas.

BEAUTY SKOPS 
—Grožio > Salonai

• LIGONINES— 
H0SPITAL8

Visuose Su v. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
sako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-suš velnintą Old 
Golds cigaretų pakelį.

Trys 
gavo j 
sandėlj 
Street,

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO ME KANTRAI

Patikėtinas llnimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PA1N-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. ,

Vytauto 
grupė šį šeštadienį 
50 metų sukaktuvių 
mo vakarėlyje.

vadinosi Wm 
ir Kals

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavima ir geriausia 
pataiso automobilius.

Teisman šaukia 2,000 
automobilių savininkų

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

H. Lukauskaitė. 
etikos 

Leonas. 
A. Pavilionis.
— J. Radzvilas.

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

STRAIGHT
KENTUCKY 

j . ĘOURBON

Milda Auto Sales
Vienintelis lietmds pardavėjas BuicL 

Ir Pontlac automobiliu 
DOMININKAS KURAITIS 

806 We«t 31-st Street 
Victnrv 1696

KASDIENINIS BIZNIO SARASAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu payelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų

ėjus neužmirškite 
sandėlio, gausite' gerą degtinę už 
nrieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946

- papso 
Garsinimas 

Naujienose”.

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

Pirmadienį atsidaro laismų 
skyrius Chicagoje.

Pakeistas Budriko Pro 
gramo Laikąs V. Painokas 

Paul. Painokų 18 g 
ted apielinkės gyventojai pa 
žinojo kaipo langų 
Visada jis 
viedru ir 
visuomet vienas sau kalbėda
vo ir juokdavosi. Nors pasto
vios vietos gyvenimui neturė
jo, bet daugiausiai prisilaiky
davo pas Wm. Ritis, 1445 So 
Halsted st. 

■ •
Lapkričio 27 d. ryte duon- 

vežis, radęs jį prie saliuno du-

plovėjų 
vaikščiodavo su 

smaigu rankose ii

• BRANGENYBES— 
JEWELRY

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

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

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

3464 SO. LITUAN1CA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

nežinomi plėšikai įsi- 
Milton H. Solow kailių 
adresu, 202 So. State 

ir pasivogė $8,000 kai-

Josephine Tavern randasi 
adresu 6334 So. Western avė. 
Padėkos dienoj čia buvo su
rengta kalakutų parė. Kadan
gi p. J. turi didelę pažintį Chi- 
cagos visuomenėje, tai ir į jos 
puotą atsilankė daug svečių 
taip lietuvių, kaip ir svetim
taučių. Už taip skaitlingą at
silankymų p-nia Josephine Pil
kis yra visiems dėkinga.

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Yra žinoma, kad jis turėjo 
moterį ir du vaikus, bet nie
kas nežino kur jie randasi. 
Todėl, jei kas žinote, tai pra
neškite Charles Johnsonui, 
1445 So. Halsted St., arba 
Wm. Ritis, tuo pačiu antrašu.

Velionis paėjo iš Šeduvos 
miesto, Šiaulių apskrities.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:80 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Charley & Tony Motor Sales 
randasi adresu 3967 Archer 
avenue. J šią įstaigą įėjo p. 
Antanas Kasiulis, kurs plačiai 
yra žinomas Chicagoje kaipo 
rimto budo ir draugiškas žmo
gus. Jis yra buvęs automobi
lių pardavimo bizny pirmiau 
per dešimtį metų, užlaikęs 
Midland Motor Sales biznį ad
resu 4492 Archer avenue*. Vė
liau4 įėjo į tavern biznį, o da
bar ir vėl sugrįžo automobi
lių biznin, kurs parduoda ge
ros išdirbystės karus De Soto 
ir Plymouth.

Reikalui esant neužmirškite 
A. Kasiulio. Jo garsinimas bus 
“Naujienose”.

taipgi alaus ir mink- 
ginger 

eina
Estelle’s Beauty Shop 
903 W. 35th St.

Parengimų rengia 
SLA 109-ta kuopa, 
įvyks W. Neffo 
2435 South Leavitt Street.

Po programo bus įvairus žai
dimai ir šokiai.

įžanga į vakarėlį yra 50 cen 
tų. . (Sp)

rų sušalusį, 
adresu 1445 So. Halsted St. 
Ten besėdėdamas Painokas 
parvirto. Iš karto manyta, 
kad jis buvo išgėręs, bet vė
liau patirta, kad yra sušalęs. 
Tad buvo pašaukta policija, 
kuri nuvežė jį į kauntės ligo
ninę. Lapkričio 29 d. Paluc- 
kas ten ir mirė,

"52 s2>X9i!G Avr 
TU.. MMIfMC r

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1183.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

CONRAB AS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewond 5883—6840

North Roseland Liųuor Store 
randasi adresu 10314 So. Mi
chigan avenue. Biznio savinin
kas p. Antanas Balchunas pra
neša visiems tautiečiams, kad 
jo naujai įsteigtame degtinės 
pardavimo sandėly yra didelis 
pasirinkimas įvairiausios rų- 
šies degtinės už prieinamas 
kainas 
štų gėrimų 
ale ir sodės 
kasdien

3347-49 SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILL.

; \ . J 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.

Budriko ketvirtadienio pro
gramai iš stoties WHFC yra 
transliuojanti nauju laiku. 
Pirmesnis laikas buvo nuo 8 
iki 9-nių vakaro. Dabar — 
nuo 7-nių iki 8-nių vakare.

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas auksinių 
žiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei
kalinga iš brangenybių.Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

2 šmotų gražus Parlor Setas po

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

TIESIOG
IŠ MUSŲ DIDŽIAUSIOS AUTOMO 
BILIŲ FINANSINĖS ORGANIZA 

CIOS

nas, likusi lengvomis išly- 
PaŠaukit iraus, mes pade- 

jums musų puikius

GALITE NUSIPIRKTI ATIMTUS 
AUTOMOBILIUS, VISŲ IŠDIRBYS- 

ČIŲ IR MODELIŲ. ĮSKAITANT 
1936 OLDSMOBILES 
1986 CHEVROLETS

■ 1936 PLYMOUTHS
1936 FORDS

Ir 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 

LAFAYE'iTE 6116.

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Louis Zervas 18 m. ir Effie 
Miller 18 m.

Stanley Deikus 48 metų ir 
Agnės Paulukaitis 44 m.

Walter Pankauskas 36 m. ir 
Petronėlė .Tolekis 42 m.

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liquor Store, kur yra didelis pa- 

' imas įvairiausios rūšies degti- 
vyno ir alaus. Reikalui pri- 

i musų degtinės

Ateinantį pirmadienį apie 
2,000 automobilių savininkų 
turės stoti teisman. Jie turės 
aiškintis teisėjui Gibson E. 
Gorman kodėl nedavė savo au
tomobilių miesto inspekcijai. 
Visi Čhicagos automobiliai pri
valo turėti languose . įjispękto- 
rių paliudymus, 4cad'5jiė yra 
saugus važinėti.

Beliajaus šokėjai
Beliajaus šokėjų 

šoks SLA 
paminėji-

POPSIE’S TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
Užkviečia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, į o t 
JOHN NOMENAS 1 Savininkai 
4171 SO. HALSTED STREET 

Tel. Yards 0137.

Akiniai ant Kredito
$1.00 ĮMOKĖTI

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

Tel, Y arda 3565 
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

MID CITY COAL CO.
IŠ KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBĖ
LUMP or EGG ....................... $5.50
MINE RUN .......................   5.25
SCREENINGS .......................... 4.50
Sales taksai extra—vieno tono už

sakymas 50c extra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

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

Valstijos ,sekretoriaus rašti
nė vakar pradėjo siuntinėti 
ateinančių mėtų automobilių 
laisnius paštu. Laisniai siunti
nėjami aplikantams, kurie ap
likacijas padavė iš anksto.

šį pirmadienį, gruodžio 7 
d., atsidarys laisnių skyrius 
Chicagoje. Skyrius randasi ad
resu, 120 South Ashland avę- 
nue. Ten padavus aplikaciją 
laisnius galima gauti tą pačią 
dieną.

Siunčiant aplikacijas Sprin- 
gfieldan, reikia išpirkti money 
orderį ir jį pridėti prie apli
kacijos.

Kainos laisniams yra tokios 
pačios ’kąip ir pernai: laisniai 
25 arklių jėgos automobiliui 
—,$6.50; 35 a. j.—$10.50; 50 
a. j.—$17. Didesnės arklių jė
gos automobiliams — $22.00.

Miesto laisnius reikia su
mokėti atskirai. Chicagoje jie 
yra $10 autom obliui.

Estelle’s Beauty Shop 
dąsi adresu 90B Wes?t 
Street, šioje gražiai išpuošto 
j e Beauty Shop, kur dirba ge

riausiai patyrusios Beauty dar
bininkės, yra įrengimai sulig 
naujausia mada. Kainos už at
liktą darbą prieinamos.

Estelle’s Beauty Shop gar
sinimas 
kasdien.
mirškite

AUTOMOBILIAI 
į Mes turime _
naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirkaite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
įmokė, 
gomis. 
monstruosime 
karus* 
RAY TITUS MOTOR SALES 

Tel. Longbeąch 2929 
5710 Broadway.

ULTRA-VIOLET 
SPINDULIAI 

Ar jūsų, plaukai 
sausi... negyvi ? 
Ar jūsų galva per
daug aliejuota T 
Ar turit nieštan- 
čias pleiskanas 1 
Ar smunka plau
kai? r 

Moksliškas gal
vos gydymas su 
fingei* wave $1.00 

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus.

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

MISS ESTELLE SLOTKUS 
r! ffiitnrriec BOUL. 7459.

MASTEI! WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel, Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BįINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

eina “Naujienose’ 
Reikalui esant neuž 
šios įstaigos.

— Senas Petras.

Estelle’s Beauty 
f-

Shop

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI 

Turinys: Vaclovo Bielskio 
mai-—St. Kairys.

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

Vaclovą Bielski atsimenant?—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

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

Istorinė žmoniškumo 
teisės evoliucija—Prof. 

Pavasaris 
Apii kritil 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai

savo užsakymus gauni patvir
tinimą tuojau ir sužinai kada 
tikėtis prekių, tai svarbus atly
ginimas ypatingai dabar, kai 
švenčių pirkimas yra pilnai Įsi
siūbavęs, Tolimos distancijos 
pašaukimas yra pigus.

Pasinaudok Long Distance -bargenų, kuris veikia Į 
nuo 7-nių kas vakarų ir visą sekmadienį. i

didelį pasirinkimą

SAVO STARUI PAPILDYTI -Telefonuok
Kada netikėtas biznio padidėji
mas pareikalauja kai kurių pre
kių iš stako pirm negu tai tikė
jais, pašauk dirbtuvę arba jos 
tarpininką telefonu. Pašaukimas 
telefonu iš už miesčio atkreipia 
bile kokio pristatytojo greitą 
atydą. Ir, beto, telefonuodamas

Mnatlan OMe* | VIom
PMMuHn milą 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Banldetams
3316St.

, Td. BOUtemd 7814

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

3329 S. Lituanica Avė.
• RAŠOMOS MAŠINE- 

LES—Typewriters
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 

Pargenąs
WOODSTOCK No. 5

Perbudavojame ir garantuojame ant vienų metų. Tiktai 7Ė
ir kiti bargenai ............ w

MID CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE

943 W. Madison St. Haymarket 0834

Diamonds, Watches and
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing1 Kompetentiški gydytojai, o ne atn- 
1 dentai, teikia patarnavimą.

Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 
priskiria stiklus. Medikai! ekzami-

Raudongyslės
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. P _
gydymas Įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

639 West 18th Si. 
CHICAGO TLL

• TAVERNOS

“ 49.00 
16.50 

’39.50

JOS. F. SUDRIK, Ine.

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE NATHAN KĄNTĖR

MUTUAL LIQUOR COMPANY
" 4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yarda 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

aFrlCE;
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$20,500 5 M. Mergai
tei Už Žaizdas Auto
mobilio Nelaimėje

Ištraukos Iš “ORO 
BANGOMIS” Stepo- 
navičiiį Valandoje

NAUJAS DE LUXE PLYMOUTH DIDESNIS, ERDVESNIS
, £ , . s ( ..z ••• . S . , * <«%V «.>

šįmet milžiniškas automobilių 
aukų skaičius £

Pereitų metų spalių mėnėsį 
7 vienos Chicagos maisto firmos 

trokašt s u važinėj o 5 metų mer
gaitę,. Mae O’Hąra, 6159 Yale 
avenuę. :

Kūdikio motina užvedė bylą. 
Ji tęsėsi ilgoką laiką, bet nuo
sprendžio nebuvo.

Vakar motina įr skundžia
moji firma susitarė iš teismo. 
Firma sutiko atlyginti kūdikiui 
$20,500. Tie pinigai bus padėti 
į banką, kur gulės, kol mergytė 
nebus pilnų metų.

šįmet kruvini metai
Automobiliai šįmet sužeidė ir 

užmušė daugiau žmonių negu 
per kelioliką praeitų metų. Ap
skaičiuojama, kad metams pa
sibaigus nuo automobilių bus 
žuvę apie 35,000 žmonių visoje 
šalyje. Vien Chicagojė nuo me
tų pradžios iki vakar dienos 
užmuštų buvo 707, o sužeistu 
apie 18,000.

Programas leidžiamas iš AVSBC 
; Sjvahar 9;30 vai, vakare.

J. Steponavičių, radio valandoje 
šįvakar bus dainuojamo > iš
traukos ^Oro Bang6piis’.\ 
Tai yra dviejų aktų komiška 
operetė, ’ kiirią šį sekmadTęiiį 
stato “Pirmyn”- choras.

. ■ ' / . ■/. < 
Ištraukas dainuos choras ir 

solistai. Tarp jų bus Aldona 
Griniūtė, A. Trilikaitė, S. Rim- 
kaitė, O. Benikaitė, J. RUkšte- 
la ir kiti dainininkai.

Steponavičių programas yra 
leidžiamas iš stoties WSBC, 
9:30 valandą vakarė/ kas antra
dienį ir trečiadienį.

K. Steponavičius, programo 
vedėjas, yra ir “Pirmyn” choro 
vedėjas ir mokytojas.

Etinės Kultūros Dr- 
ja Ruošiasi Darbuo

tės Plėtojimui

•Šjįg

Naujas 1937 metų Plymouth, nauja ir jo priešakio išvaizda, daug masyvesnė. Visas kėblas arba 
body ant guminių poduškaičių, turi apsaugos stiklus, balsą pašalinančius prietaisus užpakali
nėje hypoidinėj ašy ir daug kitų naujovinių savybių.

. • .v:'-.' . . ........t i ■

.. • - • /'l '

Šamui Insultai ir vėl nesmagumai
Pirm depresijos Saftiuel In- apmokėjęs poniai Coyimzoglu

Čhicagos Centro Komitetas ko 
opiuos tris naujus narius 
svarsto įstatus.

išlaidas, varo konkurenciją ir 
opėrūoja netikusiai. Miestas ti
kėjo, .kad visi blogumai bus pra
šalinti; kai bendrovės dirbs iš 
vieno: visas susisiekimo prie
mones sujungs, kad nereikėtų 
mokėti ekstra ’ f erų, ir linijų 
įrengimūs.pagerins.'

'.Bet>dabar tas įplanas yra nu
metamas į šalį. Susivienijusios 
gatviakąrių bendrovės gaus lei- 
dimą/-o: suirutę; Chicągos?susį- 
siekimė kaip^ bii^o; taip bušž t 

.r fįiuvoi ‘kalbėta vienu laiki 
apie požeminių traukinių" įren
gimą, bet ir tas dalykas buvo 
užmirštas.

Nebandys Suvienyti

Roseland

Ict^StflEDfiDS
•*» - * e » e " •*> ■ <*» • l *

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

7 REIKIĄ:*-merginos ar moters ben
dram namų jdąrbui, prižiūrėti 4 me
tų amžiaus-vajho; 3812 So. Emeralil 

ĄvejHŪe.'-,. '*?>.■*■’ • ....
,— ........ ...... ,

I Žių> darbui, geri
^iuosl&lkis. Briargate *8480. V
L.1-- Z- '-rr |<» ■ ■ ........................ . ..Tiiii, 4 , , .7

PATYRUSI mergina bendrarh na
mų darbui be skalbimo — savas 
kambarys, $6.00, mėgti vaikus.

Longbeach 5133; po 10.

k REIKIA jaunos merginos leng
vam namų darbui, virti, nėra skalbi
mo, būti. Normai 4460.*• ■ __________ ——.

Leonoros ir Vincento Leleckių
25 metų ženybinio gyvenimo
sukaktuvės. $7.00į Briargate 1186, Marcus, 1605

šiurkštus rudens oras pri
verčia ^augelį žmonių pasilikti 
namuose ir pasitenkinti nuola
tiniu monotoniškumu, tačiau 
kiekvieno nuobodumo nuotaika 
prašvinta išgirdus gražius Bud- 
riko radio programus iš stoties 
WCFL. Praeito sekmadienio 
vakare, nuo 7 iki 8 vai., Sudri
ko radio valanda buvo maloni 
pasiklausyti. Simfoninė Budri- 
ko radio orkestrą kuteno kiek
vieno sielą musų tautinėmis 
melodijomis. Kartkartėmis or
kestrai pritarė harmoningas 
Budriko kvartetas vadovaujant 
p. Sauriui, Makalai irgi buvo 
gana įdomus, šie Budriko radio 
programai yra vienlntėliai, ku
riuos transliuoja pirmos rųšies 
radio stotis WCFL, pasiekdami 
veik kiekvieną musų lietuvį gy
venantį Amerikos kontinente.

Be sekmadieninės radio va
landos, Budrikas dar leidžia ir 
kitas radio valandas, tai yra 
pirmadieniais ir penktadieniais 
3:30 vai. popiet iš stoties 
WAAF, o ketvirtadieniais nuo 
7 iki 8 vai. vak. iš stoties 
WHFC. —F.

žymesnius Ameri- 
laisvamanius.
turėjo susirinki- 

antradįenio vakare

Lietuvių Etinės Kultūros 
Draugijos Amerikoje Centro 
Komitetas ruošia užsukti į dar
bą Chicagos ir kolonijų sky
rius ir visus 
kos lietuvių

Komitetas 
mą pereito
pirmininko, Kleofo Jurgelonio, 
namuose.

Susirinkime dalyvavo sekre
torius, Dr. A. L. Graičunas ir 

‘centro komiteto nariai, “Nau
jienų” redaktorius, P. Grigai
tis ir p. M. Jurgelonis. .

Susirinkimas nutarė ateinan
čiam susirinkime galutinai ap
svarstyti ir ’priiriiti l^raugijos 
įstatus. Sulig Clevelando kon
ferencijos įgaliavimu, komitetas 
koptuos Centrb valdybon tris 
ąsmenis. >

Sekretorius Dr. Graičunas 
raportavo susirinkimui apie 
laisvamanių judėjimą kolonijo
se. Jis pranešė, kad centro var
du pagamino ir jau siuntinėja 
atsišaukimus j kolonijas.

Sekamas Komiteto susirinki
mas įvyks netolimoje ateityje.

sUll buvo viešųjų įmonių mag
natas. Jo asmeniškas turtas, 
sakomą, siekęs 100 milionų do
lerių. Insull viešųjų įmonių im
perija susmuko. Dėliai to nu
kentėjo ir daug žmonių, kurie 
buvo pirkę tų įmonių Šerų ar
ba bonų.

Pats Insull pabėgo į Graiki
ją, ir Amerikos valdžia turėjo 
nemažai vargo koliai pargabe
no jį į Jungtines Valstijas, 
čia teismas, ėjęs Chicagoj, pa- 
liuosavo Insullą. ...

Tačiau p. Insullą ir vėl lau
kia nesmagumai. Pranešama, 

' kad iš Graikijos į Ameriką at
vyksta kokia ten ponia Helene 
Coyimzoglu, turtingo Graikijos 
pirklio žmona, su savo advoka
tu Peter T. Kouridas.

Išvykdama į Jungtines Vals-. 
tijas .moteris paraškę, kąd Inį 
'sullui ir būnant Grai
kijoj, ji j uos priglaudė, jų 
gerove rūpinosi. Insullai gi ne
atlyginę kaštų, kuriuos ji, Coy
imzoglu, turėjusi' pakelti. Taigi 
Amerikoj mėginsianti juda at
gauti. .

Klausinėjamas apie šią žinią, 
Samuel Insull pareiškė, kad jis

visas bylas, kurios priderėjo at
mokėti. O kai dėl to, kad mo-

• • £ v \ utens ieškanti daugiau, tai yąr-, *- : . . - ------- —
giai kas išeis: jis pats Insultas Miestas pasižadėjo išduoti lei

dimą naujai gatyiakarių ben
drovei, Chicago Surface 
Lines, Ine.

nieko nebeturjs.,
Insullo advokatas

Thompson kalbėdamas tuo pa
tim reikalu pareiškė: girdi, ži
nios buk Insull ir ponia Coyim
zoglu ketina susitaikyti be tei
smo įsimaišymo' esančios ne
pamatuoti, nes Insultas atmokė
jęs graikų šeimai visas obliga- 
„cijas pilnai, ;

. r-
Gandai eina; kad ponia Coy

imzoglu buvusi tą ypata, dėka 
kurios graikų:Vąldžią taip ne
norėjo išdu^įffhsullą Jungti- 
nėrn^'; ji, sakoma,
taipgi pąsamidĮ^įusi laivą, kuriuo 
Insull mėgino^ pabėgti iš Grai
kijos į Tiįrki^Mąijjau atrodė, 
jogei..tošAf8“ ‘ 1 
'J’dhg^nii^^

Floyd

aldžig išduos jį 
valdžibš'

agentam^ (Pįrnos Helene Coy- 
imZoglu paVeiKŠlas telpa 3-čiam 
“N.” puslapy J1.’

Angltsi '
ANGLYS! į

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE 
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES! ILLINOIS

? PAŠAUKIT* DIENA AR NAKTĮ
Tėl. fadžič 3882

PAŠAUKIT^ DIENA AR NAKTĮ
American

Lady

.... •

Chicagps susisiekimo proble
ma palieka neišspręsta.

Vakar miesto valdyba priža
dėjo dubti leidimą “franchise” 
operuoti Chicagb Surface Lines, 
dnc. bendrovei, jei tokia bend
rovė bus sudaryta.

Tą busimą bendrovę rengia
usi sudaryti keturios " gatviaka- 
rių firmos, kurios operuoja 
Chicagoj e.- Miesto sąlyga yra’ 
tokia
si jungs jos gaus leidimą, jei ne 

I— leidimo nebus.
t Per metų met^g miestas sten
gusi tyisąs susiekimo bendro
ves sujungti į claiktą — ir ele- 
jveiterius, ir busus ir gatviaka- 
nus.

Trys bendrovės turi trigubas

jei tos bendroves su-

ROSĖLAND. —Lapkričio 29 
dieną įvyko, ponų Leonoros ir 
Vincento Lelėckių, 10156 So. 
Indiana avenue, 25 metų vady
binio gyvenimo sukaktuvėms | 
paminėti parė.

Puotoje dalyvavo daug sve
čių — giminių ir artimesnių 
draugų. Prie' skanių valgių ir 
gėrimų ir draugiškų kalbų sve
čiai gražiai laiką praleido. Vė
lai naktį skirstydamiesi namo 
svečiai linkėjo pp. Lelėckiams 
dar ilgo ir gražąus šeimyninio 
gyvenimo. Pp. Leleckiai yra 
dėkingi visiems už taip skait
lingą atsilankymą į šią parę.

— Sėnas Petras.

.< .... į. ~

• Pirkit čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausį pasi
rinkimą geriausių čeverykų. Tuo
jau pirkdami sutaupysite pinigų. 
Šventėms dėvėkit naujus čeve- 
tykus. . .

P* < y/* Y'-r-

REIKIA patyrusios merginos na- 

$7.00 į Briargate 1186, Marcus, 1605 
Farwell Avė.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams prižiūrėti vaiką — nė- 
ra skalbimo nė virimo. Geri namai. 
5697 Ridge; Sunnyside 7100.

Į« x t ■ * \r ■ • • • »» ■ » •.

REIKIA patyrdšių dreipų maši
nos operatorių. 413 So. Market St. 
6-tas aukštas.

Bridge turnamentas 
prasidėjo Chicagoj
.American Bridge League 

pradėjo turnamentą Bridge lo- 
šiui Chicagoj pirmadieny, lap
kričio 30, Stėvenš viėšbuty. Ti
kimasi, kad turnamentui suva
žiuos visos šalies šio lęšio eks
pertai.

REIKIA patyrusių popierių sor- 
tuotojų. Gerų nuolatinių darbininkų.

Sangamon Paper Grading Co. 
1731 Wėst Cermak Road.

t

REIKIA kasierkos dirbti mėsos 
markete amžiaus tarp trisdešimts ir 
trisdešimts penkių. Patyrimas nėra 
reikalingas. Maža apdrauda arba 
bondsas pageidautina. Rašyk Jef- 
ferson Meat Market, 8304 West Jef- 
ferson Avė., Detroit, Mich.

I .... .... ' —. ■1 ■-"■■■ ■■ ..........—
PATYRUSI mergina bendram na-

1 irių darbui geruose namubse, hera 
skalbimo— savas,, kambarys, $6.00. 
Vari Būh»n 0964. » „j. ___

Help VVanted—Malė 
Darbininkų- Reikta

REIKIA vyrų prižiūrėti popieriaus 
atmatų bailerius. Geri nuolatihiai 
darbininkai. Sangamon Paper Grad- 

;ing Co., 1731 West Cermak Rd.

REIKIA 20 tvirtų vaikinų, 18-25 
m. steko, fakterių ir šapų darbatns. 
Patyrimas nereikalingas. AH Trinies 
Employment Bureau, 16 West Jack- 
son Blvd. 2-raš aukštas.

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų niuro namas, 35 pČ-
dų lotos, tik 12 . metų senumo. Par- 

Taipgi didelis 
L pargenu. - 
1VICE and ČO. 
>4. *4 - * ' I.' • a-’

__________ t v-. _ (•> 

Hemlock 0800
—O—

i ; STOGDENGVSTfi .
Mes dengiame pataisonie yišdkids 
ihšies\stogus, taipgi dirbame blėtįes 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
daujamta' ^ ;

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Hatatod 

Victory 4965
>. -i- i v.<

siduoda už ., $4,700. *'
pasirinkimai kr

Z S. MICL-. _ .T
6816 S'o.’ Westėrri Avė,

REIKIA patyrusio vyro dirbti 
kilbašų virtuvėje—nuolatinis darbas, 
gera alga. Monroė Packing Čo., 
>W&oMonroe f St., Tel. 6126 Gary, 
Ind.

Personai '
Asmenų I$5ko . ;

P AI ES K A U a psivedimui doro vai- 
kitib, ne senesnio 30 metų, aš esu 
mergina' 22 metų, gyventi ukėjesu 
tėvais, myliu dorą šeimynišką gyve
nimą, esu laisvų pažiūrų. Su pirmu 
laišku prifeiųskit paveikslą. Be rei
kalo meldžiu nerašyti. Boxholder 
No. 3, Coddington, Wis.

’ IEŠKAU MERGINOS ar našlės 
ne jaunesnės 35 metų, amžiaus. Esu 
karipenteris ir budavotbjas, nerei
kalinga pinigų. Turi kalbėti ir .ang
liškai. Butų gerai, kad mokėtų vo
kiečių kalbą. it

Atsišaukite laiškiu 1739 Sd. Hals- 
toa; strišėt.,

■i irk

SLA. 134-tos moterų kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 2-rą dieną, 8-tą vai. vakare, Sandaros svet., 814 
33rd St. Bus rinkimas kuopos valdybos ir svarstoma kiti

i f . , ■ ■ ■ • ■ į > E J t I
svarbus reikalai. Visos prašomos atsilankyti ir užsimokė
ti šių metų prigulinčias mokestis.

K. Katkevičiene, firt.' sekt.
Liet. Mot. Piliečių Lygos extra susirinkimas įvyks gruodžio 2 

dieną Fellowship Hoiise, 831 W. 33rd PI. 7:30 vai. vak. 
Visos malonėkite kuo skaitlingiausiai atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų dėl apsvarstymo. .

Stella Wiodiiiari.
SLA 36 kuopa laikys priešmėlinj susirinkimą gruodžio 2 d. 7:30 

vai. vak. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Prašo 
pribūti visus narius, nes bus svarbių reikalų. Taipgi bus .f •, ■ , ■ . i..
renkama valdyba ateinantiems metams ir 5Q metų jubilie
jaus albumo leidimo klapsimas. Kviečia Valdyba.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys prie$- 
metinj susirinkimą trečiadienį, gruodžio 2 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių AuditorųOj, 3133 S. Halsted Št. Malonėkite visi 
dalyvauti, nes bus rinkimas 1937 m. valdybos ir daug svar
bių reikalų aptarti. —S. Kunevičia, rast.

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadieny, gruodžio 2 
dieną, J. Grigaičio svetainėje, 3804' We’st Ąrmitage ąvėnue, 
7:30 valandą vakare. Viši kuopos nariai bukite laiku šiam 
svarbiam priešmętiniam susirinkimui. Bus renkama visa 
kuopos valdyba sekantiėms 1937 m., kuri tinkamai pri
žiūrės kuopos reikallis ir visą organizaciją. 4 w......

Ben Aluzas, užr. rašt.
Mdming Star KliubAš. laikys, pbi^mfe6nį sūsirinkįmąj gruodžio 

3 d., 2345 N. Kedfcie Avė. Malonėkite atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų įr bus renkama nauja valdyba sekantiems 
riietams. —M. Chepūlis, rašt.

NIP
t .n -i •

THAT

OM

J^MĄRTĮg Navininkai

Jiffvt'.d - G-» -------

' Martin’s Vyrų MgMB

bių reikalų aptarti.

■ ■ IŠPARDUODAME 
RlUS;;^oW,(fiO 
(r sinkorh;; Talpiu

arba ant* ištoOjkėjim&'
mus nirfh riŠrfĮrįJpirkSlt

< E. SOSTHElM L
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)•Mi-

;NIP ________ _ .
yra jau per daug motu 
duole nuo broiich.iaiiii.
lio lirų, paeinančiu n|io perHlSaldymo. NIP 
pripažino tuksttinčiai vartotojų. Ji rali vai
toti vaikai ir suaugę. Pasireiškus gerkles 
uždegimui su kosuliu, užpilk ant liežuvio 
nuo 16 iki 20 lašų, kosuliui suraminti.

įsigyk NIP bonkutę šiandien.
Parsiduoda visose vaistynCse.
NIP YRA PILNAI GARANTUOTAS.

■ . »,»..! n. ... ' . .. .. ............. ■■ ■ 'I 'L.".. .
X.. ■ .a .. '

MENTHOLIO broncialis rainintojus 
j pripažįstam gy- 
prakaito, ir kosu-

3225 S. Halsted St.
VYBIšk|§ PIRŠTINĖS 
. • • .»T”J*^4i,uS" • ’*>' » v- * z'

95c iki $2.50

Dvi Krautuvės 6214 So. Halsted

ę ;• M

B

st.

Deginkite 
aliejų"' 

; • .‘žV; • ' > ■ ’ ' .
Švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500,0004 galionų įtalpa
Visų žymiųjų aliejinių pečių 

1. , gamintojų; patvirtinta'.

LAF^tEri® 80(50’ 
; ' MeTROPOLITaS, 

PETROLEUM CO.

DAR GINTAI

< $t.95 iki $4.50
1 **' **

u

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO

SKRYBĖLĖS 
$1.49 iki $3.35

KAKLARYŠIS DYKAI 
Jei prisiminsit šį skelbimą

GARANTČOTAS kokybės anglys, 
ahkštos rūšies Mine Rtin $4.90 už 
toną. livuhp,'. Egg ar Nut $5.75 už 
toną, General Pocahontas, Fine, 
15% stambumo $6.50 už toną. 4 to- 
ų, :“ 
mažiau; Supėr Coal Co, 59 E. Ma- 
dison.sTėL Dearborn 0265. • :

Mezgimo Dirbtuvės
• : rT^KriĮtling Mills ,

THE BRIDGEPORT KNITTING 
M I L L S

F. Selemonavich
■ I 504 WEST 38-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

; ,—ir .vakarais ir skemtaU^niais.
i ? Telefdnaš Victory ,34gfr \

nų lodaisy kiek extra primokėti už

•RESYVERIS pardavinėja nthnų 
ir aparttnentą barg^iitts. IŠmokėji- 
-rtiai: 1604 ItoriibMnrs, 228 N. La' Sal
dė Street. . - ..
“ - ---------------- - ----------------------------------------------- -------------.-i--------------- -- •

j —.."'H* T V.. "V" ? T s'
; • < NEPAPRASTAI BARGENAS 
Našlė priverstą parduoti -pigiai mu- 
;rihį namą; 2 pb 5 kambarius, Brig- 
hton Parke. * Mažai reikia įmokėti. 
Kreipkitės tubjaus laišku, 1739 So. 
Kalsted St. Bdx 543.

Olrf :GoW ei- 
garėtų pakelis suvyniotas į 
dvigubą ^ęeflophane dvi 
eiles. ceŲophapęnępęr- 
merkiamą—aukščiausios rų
šies.

* rt o*'Vv 1& ’ '

'telefonu

ASIKLAUSYKIT .1

Kas Pirmadienį-, Antradįęnį, s Trečiadienį, 
Penktadieni ir šeštadienį

1. \: ^;rvTAli»GI JšįTOŠ PAČIOS STOTIEŠ' t
: Pirmadieniais kai*». 7:30 vai.

<V-

Business Chances
H J^rišaviniųi BIsniaL

■ PARSIDUODA 2 aukštų plytų 
rezidencija ant aukšto beismento, 
?agerinto ir papuošta. Gruntas 75x- 

25. Kaina $5609. Už cash nuolaida. 
R. O. Helwig, 3642 West 59th PI.

» ' - T • - .................. ’ - * ‘ e . .-------------------------------------------------------- ---------------- ----------------

PARDAVIMUI restourantos, biz
nis išdirbtas per daug mėtų. Prie
žastį patirsite vietoje., 3206 South 
Halsteį Strėėt.

\ PARDAVIMUI taverna’,- išdirbu 
vieta, geęaąpielinkė. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsite vietoje.

2103 bt.‘ California Avė.

PAGARSINKIT SAVO
BARGENŲS

Miitaį apgarsihimiį kainos 
prieinamos. Už pakartoji
me duodame gerą nuo
laidą. ■ <



kad užmušė brolį žudė bažnyčioj
Charles Kohr 64 metų, iš 

Belleville, Illinois, prisipažino, 
kad prieš 35 motus jis užmu
šė savo brolį kivirčo pasėkoj. 
Kohrui areštuoti St. Claire 
kauntės vyriausybė išdavė wa- 
rantą. Tačiau valstybės gynė
jas toj kauntėj pareiškė, kad 
Illinois valstijoj neužtenka vien 
prisipažinimo papildymu galva* 
žuGystes, o reikia dat įrodyti 
tikrą mirties priežastį.

Kadaise buvęs pasiturįs as
muo, Samuel Curtis 70 metų, 
iš Downers Grove, prarado 
turtą. Sulauki/3 70 mętų jam 
teko dirbti kaip dženitoriui. 
Pirmadieny jis nusižudė gazu 
Downers Grove kongresionali- 
stų bažnyčios skiepe. .

nuo ja Operetė jy" 
“ORO BANGOMIS”

Dar mėgina' išsigel 
bėti nuo mirties

Peter Crisoulas, nušovęs tea
tro menedžerį, ir Joseph Rap- 
paport, nudaigojęs valdžios šni
pą, laukia mirties elektros kė
dėj ateinantį penktadienį. Bet 
jie dar kreipėsi per savo ad
vokatus vienas į augščiausią 
valstijos teismą, o kitas į gu
bernatorių Hornerį prašymu 
sulaikyti mirties nuosprendžio 
išpildymą.

Chicagos taksai 
augšti

Šventadienis netei 
sėtas Illinois 

valstijoj
Freeporte, Illinois valstijoj, 

kauntės teisėjas Harold S. 
James išnešė sprendimą, kad 
valstijos įstatymas paskiriąs 
bent vieną dieną savaitėje kai
po šventę arba pasilsio dieną 
daugumai valstijos darbininkų 
esąs priešingas konstitucijai. 
Kalbamas įstatymas tapo pri
imtas Illinois valstijoj 1935 
metais.

Teatrų prizai 
nelegalus

Civic Federation ir Bureai? madienio 
of Public 
kad 1935 
sai užima 
m u tarpe
kurie priskaito 500,000 ar dau
giau gyventojų.

Efficiency pareiškė, 
metų Chicagos tak- 
antrą vietą augštu- 
visų šalies miestų,

Illinois valstijos generalis 
prokuroras Otto Kerner pir- 

vakare neformaliai 
pareiškė, kad dalinami kai ku
rių teatrų prizai esą priešingi 
valstijos įstatymams, kurie lie
čia loterejas. Gal būt kad pri
zų dalinimas taps sustabdy
tas.

Al Rulis

Algirdas Rulis, Lietuvių 
Universiteto Studentų Kliubo 
pirmininkas, dainuos “Pirmyn” 
operetėj, “ORO ^ANGOMIS”.

Jis vaidins “anauncėrio” J. 
Baltramiejaus Birbilo rolę.

“Pirmyn” choras stato ope
retę Chicagos Sokolų svetainė
je, 2343 South Kedzie avenue, 
šį sekmadienį,, gruodžio 6 d.

Be A. Kulio, vadovaujamose 
rolėse pasirodys p. A. Stepo
navičienė, Aldona Grigoniute, 
A. Trilikaitė, J. Rukstela, Fe
liksas Maženis, A. Neckrash ir 
daugelis kitų.

Operetė yra dviejų aktų ne
paprastai juokinga radio pro
gramų satyra. Ji yra pritai-

į prasidės Jpunkttfa- 
liškai 4:30 y. p.p. Bilietai yra 
60 centų iš anksto, o 75 c. prie 
durų. ••

Po operetės įvyks šokiai ir 
vaišės. //•.į'' ■

“Pirmyn’’ choras ir ' vedėjas 
K. SteponayįČiuš .Visus nuošir
džiai kviečia: atsilankyti.

■ ■ A-S.1 i' ’ .

Engagement Party 
ponųCukurų na-

‘ ..t; •; <■ U (ji'”'

18 GATgr ĄftELINKĖ. ’ — 
Lapkričio 26į dįfeiiią pp. Cuku- 
: - ■■ . -C X 
road, įvykų;įEiįįfagement parė 
jaunuolių-: jPėįįkąp Naujalio su 
p-le Aniceta, Šturmai te, 2462 
Blue Islarid 'jvenue.

Jaunasis...Fąįiį Kraujalis yra 
sūnūs West /^idįš sehų biznie
rių, kurie užlaiko groserriės ir 
anglies išvežiojimo biznį, bai
gęs inžinieriaus kursą. North- 
,western . universitete ir dabar 
praktikuojąs savo profesiją. 
P-lė Anicęta Sturniaitė yra 
duktė plačiai žinomų tavem 
biznierių pp. Šturmų, gražiai 
pasižymėjusi lietuvių tarpe kai* 
po dainininkė, >

Jaunieji/ 4įempš/ šalčius prąr 
leidę, pavasariui atėjus birže
lio mėnesio pradžioj žada ap
sivesti. ■

P-nia Vėrą Cuįur su savo 
j auna, gražią dUkterią paga
mino skanios .paukštienos pie
tus ir vakariėiię; Einant pie-

rė surengta jaunos poros su- ĮĮUOpOS PrieŠmetiniS
Susirinkimas

žiedavimui atžymėti. Jaunasis, 
p. Felix Kraujalis, įteikė p-lei 
Sturmaitei žiedą.

Prie skanių -valgių, gėrimų 
ir draugiškų pasikalbėjimų 
svečiai gražiai praleido laiką 
ir apie 11 valandą nakties iš
siskirstė į namus, aČiuodami 
pp. Cukurams už gardžius/pie
tus.

Valstijos prižiurin 
49,000 žmonių

Illinois valstijos gerbūvio 
partamento pranešimas ro

rų namuoš^!,782’West Cermak-kad valstijos įstaigose laikorr
49,600 žmonių. Iš to sks 

čiaus 27,000 randasi ligonin 
se sergantiems proto ligomi 
6,000 laikoma kolonijose si j

■ z. ■ I.. ' . ■

napročiams ir daug maž 11 
000 žmonių kalėjimuose.

Atnaujino karą
Jack Murrie 46 

Lake Vilią, ir Jerry 
metų, iš to paties 
susiginčijo klausimu,

metų

susiginčijo klausimu, kuris 
judviejų daugiau priešų < is 
dė Pasauliniame kare. Gir 
pasiekė tokį karštį, kad Je 
Lyon pašovė Murrie ir mi 
nai sužeidė jį.

Pirkit labiau-sušvelninl 
Old Goldš Cigaretų vier 
pakelį. P. Loriilard bendri 
Vė užmokęs už du, jei OI 
Golds jūsų nepatenkins. 

■*!*■■' Į ii .....  I — „„ ' / ,

Rinks valdybą 1937 metams; 
susirinkimas Auditorijoje

tarti ar kuopai rpsimoka prisi
dėti prie Albumo ar ne.

Susirinkimas prasidės 7:30 v. 
vakare. Chicagos Lietuvių Au
ditorija randasi adresu 3133 S. 
Haisted stęeet.

šįvakaf Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks SLA 36-tos 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. k -

4Bus renkama nauja, 1937

GERB. Naujienų skaityto-* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

bus malonus jūsų kostumeriams ir 
draugams.

metų valdyba. Kuopa taipgi

JŪSŲ KALĖDŲ
PASVEIKINIMAI

NA LJIENOSE

Pasveikinimai tilps dideliame Nau
jienų Kalėdiniame numeryje, kuris 
išeis

GRUODŽIO 24 d., 1936

Traukia Insultą Teisman —$6 Milionų Gaisras Londone
____________________________ _________________________________________________________________ - ■ ■ ■

■■ ••

MAXINE HOWARD

i

lis&£

aSBraMBoMte
Į*"***

■; p? '

SAMUEL INSULL buvęs 
Chicagos elektros magna
tas, kurį graikė Helene 
Coyimzoglu traukia teis
man. (žiur. žinią) činšui- 
Irt O rtAI O . TlOCl-

GAISRAS PADARĖ $6,750,000 NUOSTOLIO SUNAIKINDAMAS LONDONO 
ANGLIJOS pasilinksminimo centrą, CRYSTAL PALACE. Įstaiga buvo pastatyta 
1851 m., ir tarnavo iki šių dienų. Lon-doniečiai traukdavo į Krištolinius Rumus 
taip kaip chicagiečiai — į Riverview Parką. Iš didžiulio triobesio paliko tik gele- 

finicrininkai nptffilėin trai -.ro gesinti. Nuo karščio stiklas ėmė tru-



IY H0WARD 
vakar aplėi- 
ir apsigyve- 

rhipple Street, 
o nelaimėje, 
įle laikę, ^ro 

Pasveikę vėl

, “BROWNDALE S 
“trumpąragių didžiuo 
International Amphitl 
Ihd. Sveria 1,800 kvs 

Paroda užsidarys


