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Karalius Tebėra 
Nenusprendęs

■ 1   "  ■— ■■IIHllĮI !■

Taip pareiškė atstovų butui premjeras 
Baldwin. Kabinetas veiksiąs tik gavęs 

galutiną karaliaus atsakymą.

Lietuvos Naujienos
m

Įiįiiųjį Emigracija iš 
Lietuvos

Nubaudė kalėjimu 
tris komunistus

Pre-LONDONAS, gr. 7. 
mieras Stanley Baldwin šian
die atsakydamas į Winston 
Churchill klausimui, pareiškė 
atstovų bute, kad karalius Ed
vardas tebėra dar nenusispren- 
dęs ir todėl kabinetas nieko 
negalėjęs veikti ir duoti ka
raliui savo “patarimus”.

Krizį iššaukęs pats karalius 
prieš kiek laiko pareiškęs no
rą apsivesti su amerikiete Mrs. 
Simpson, kada ji bus visai 
laisva. (Ji dar neturi pilnų per- 
skirų ir negali vesti dar per 
keletą menesių).

Bet karalius dar nėra galu
tinai nusisprendęs ir kada jis 
su laiku* paduos valdžiai savo 
galutiną nusisprendimą, tai 
kabinetas tą dalyką apsvar
stys, taipjau susižinos su do
minijomis ir tik tada valdžia 
nuspręs kokius patarimus duo
ti karaliui.

Churchill, kuris numatomas 
prtemieru, jei Bald\yin rezig
nuotų, spyrė premierą pasisa
kyti, kad kabinetas nevers ka
ralių daryti "“neatitaisomą 
žingsnj”, j 
triukšmo premieras negalėjo, 
ar ir nenorėjo atsakyti į tą 
klausimą, kaip ir į daugelį ki
tų paklausimų.

Buvo aišku, kad konservato
rių dauguma eina su premje
ru, o konservatoriai valdo vi
są atstovų butą. Jie yra nusi
statę ir prieš Churchill, kuris 
remia karalių jo pasiryžime 
apsivesti iš meilės su ameri
kiete, o ne su kokia nemyli
ma priheesa iš kokio nors nu
smukusio karališkojo dvaro.

Kaip matyt, Baldwin vald
žia yra susirupinusi dėl žmo
nių palankumo karaliui ir bi
josi versti karalių duoti’ galu
tiną atsakymą, bet priprastų 
konservatoriams budu, bando 
ir šiame dalyke vilkinti. Jei 
karalius nusispręstų vesti ame
rikietę, tai kabinetui tektų re
zignuoti. Tada turėtų įvykti 
nauji rinkimai, kupriuos kon
servatoriai gali pralaimėti. Ka
raliaus vedybų klausimas yra 
kova tarp aristokratijos ir pa
prastos liaudies. Aristokratija 
nori palaikyti senovines supe
lėjusias tradicijas, kuomet liau
dis stovi su demokratiškai nu
sistačiusiu karalium. Greičiau
sia yra nenusisprendęs ne ka
ralius, bet pats kabinetas, ku
ris nežino ką dabar daryti.

Dabar jau? daug mažiau .kal
bama apie karaliaus abdikaci
ją. Jos bijosi ir aristokratija, 
nes galėtų kilti sumišimų.

Premieras Baldwin bando 
veikti ir našlę karalienę Mary, 
kuri yra senovinių papročių. 
Perkalbėta premjero ji bandė 
paveikti ir savo sūnų, dėlei ko 
tarp sunaus ir motinos įvykęs 
aštrus susikirtimas.

Baldwin visame Šiame krizy- 
j e yra geresnėje padėtyje, nes 
jis gali apeliuoti ir į žmones, 
kuomet karaliui burna yra vi
sai uždaryta. Jis negali daryti 
jokių pareiškimų ir dagi ne
gali ' kreiptis, išėmus tik per 
sau nepalankią valdžią, į savo 
pavaldinius, bet ir tai gali kal
bėti tik tą, ką 
valdžia.

Australijos
CANBERRA,

vardo VIII mylimoji, 
karaliaus pasiryžimo ją vesti. Namai 
randasi Cannes kurorte. -

41o rūmus, kuriuose pasislėpė karaliaus Ed
ison. Ji apleido Angliją, kai kilo krizis dėl 
įpriklauso amerikiečiams Herman Rogers ir 

Acme Radiophoto

KAUNAS-—Vidaus reikalų 
ministerijos statistikos davi
niais iš Lietuvos emigravo: 
sausio mėn. 79, vasario 133, 
kovo 175, balandžio 151, gegu
žės 118, birželio 208, liepos 
259, rugpiučio 124, rugsėjo 
153, ir spalių 111. Iš viso 1511 
asm. Į Argentiną emigravo 
227 asm., į Braziliją 355, į 
Pietų Afriką 181, į A. J. V. 
(šiaurės Ameriką) ,116, j Ka
nadą 61,, į Urugvajų 50, į Ku
bą 9, į Meksiką 17, į Australi
ją 3, į Costa Rica 2, į Peru 2, 
į Paragvajų 3 ir į Palestiną 
485 asmenys.

Kaip statistika

_________ , i

KAUNAS — Kariuomenėj 
teismas teisė kelis ukmergiš
kius už komunistinį veikim^. 
Jie Ukmergėje ant sinagogai 
ir namų sienų rašinėjo kopuik 
nistiškus r 
budais 
propagandą. Teismas nubaudė 
Mejerį Helmaną 6 metais, Fait 
ną Helferį 5 metais ir Pesę 
Paslauskaitę 4 metais sunkių
jų darbų kalėjimo.

11 JHi®'Šukius ir kitokiais 
A A J komunistinįskleidė

Susirgo kun. Rankelė:;

■j

N

jam padiktuoja

rezoliucija.
Australijoj, gr.

7. — Australijos valdžia turi 
paruošusi rezoliuciją, kurią 
ruošiasi įnešti parlaftiente, kad 
karaliaus Edvardo vaikai ne
gali užimti sostą, jei karalius 
abdikuotų ir apsivestų su ame
rikiete Mrs. Simpson.

Bet ta rezoliucija bus 
siūlyta tik tuo atveju4, jei 
ralius abdikuotų.

Sukilėliai vėl visu 
smarkumu puola 

Madridą
išBando prieiti prie sostinės 

kitos vietos. Bet lojalistų pa* 
siryžimas apginti sostinę ne 
kiek nesumažejęs. (

pa- 
ka-

" ‘ 'Z) > '.fe'‘ ♦> ’

Mrs. Simpson ragi
na karalių pasilai

kyti sostą
CANNES, Francijoj, gr. 7. 

— Mrs. Wallis Warfielcl ^Simp- 
son šiandie paskelbė, kad ji 
yra pasiryžusi atsižadėti 
glijos karaliaus Edvardo, 
tik jis (galėtų išlaikyti 
sostą.

> Tokį pareiškimą ji davė spau
dai per lordą Brownlow, ku
ris išėjęs už vilos vartų be jo
kių komentarų perskaitė pa
reiškimą laikraštininkams. Ji 
sakosi esanti pasiryžusi atsi
žadėti vedybų su karalium, 
kad tuo išgelbėti Anglijos im
periją,

Šiaip Mrs. Simpson gyvena 
labai užsidariusi ir niekur ne
sirodo. Visa amerikiečių Ro
gers vila, kurioj . ji gyviena, 
yra apstatyta policijos ir men
kas prie jos negali prieiti. Ne
gali prieiti ir laikraštininkai.

Betgi ji nuolatos susižinan- 
ti su karalium telefonų.

Su ja yra atvykęs iš Lon
dono ir karaliaus privatinis se
kretorius lordas Brownlow, 
kurį ji ir padavė' gaudai 
vo pareiškimą.

Ji mananti pasilikti čia 
aprybotą laiką.

An- 
kad 

savo

per
sa-

ne-

Karaliaus lėktuvas 
paruoštas

ORAS■B
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia sniegas, biskį šil
čiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 17°. 
(Priemieščiuose užpereitą nak
tį buvo

Saulė 
4:19.

net ir žemiau 
teka 7:05,

zero). 
leidžiasi

35 sužeisti viesulo j i Augš. teismas parė- 
tuscaiAAaAair.. A 7 mč III. teisingos pre 

kybos įstatymus
TUSCALOOSA, Ala., gt. 7. 

— Smarki yiėsula perėjo per 
keturias pietines valstijas ir 
sužeidė 35 ■ žmones. Taipjau 
pridarė ' didelių nuostolių.

MADRIDAS, gr. 7. — Fa
šistų artilerija skina kelią per 
Madrido priemiesčius, sukilė
liams, kaip mjtoojįa,L besiruo- 
šian t prie nau j o^smai&aus puo-

LE BOURGET, 
gr. 7. ~ Karaliaus 
privatinis lėktuvas 
sargyba vietos kariniame aero
drome, visuomet paruoštas 
skridimui. Lėktuvas atskrido į 
čia penktadieny.

Manoma, jei karalius nu!si- 
sfpręs abdikuoti ir vykti pas 
savo mylimąją Mrs. Simpson, 
kuri dabar yra Cannes vasar
namy, tai jis ir pasinaudos sa
vo lėktuvu pas ją nuskristi.

Francijoj 
Edvardo 
stovi po

limo sostinės. /A :
Fašistų kanuolės griauna 

Afguelles priemiestį, kurį smar
kiai bombardavo 13 oro ir jų 
lėktuvai.

Kaip Spėjama, kanuolėmis 
paruošę sau kelią, fašistai ban
dys išnaujo visomis savo jė
gomis pulti Madridą, iš šios 
pusės. Manoma, jie yra susi
laukę daugiau ginklų ir karei
vių iš užsienio ir todėl dar sy
kį bandys paimti sostinę, ku
rios jie neįstengia paimti jau 
visą menesį.

Kiti spėja, kad sukilėliai gal
būt bandys pulti iš šiaurvaka
rių, kur pastaromis dienomis 
buvo ramu,. bet kur dabar, 
Guadalajara apielinkėj bom
bardavo net 23 sukilėlių lėk’ 
tuvai. .

Lojalistų. linijos, kurios iš
laikė veik visą mėnesį nepasi- 
liaujančios kovos, yra prisi- 
ruošusiosr; atmušti ir naujus 
sukilėlių puolimus. Milicijos, ir 
svetimšalių legiono ūpas yra 
pakilęs ir jie yra pąsiryžę suT 
kilčlius atmušti ir į sostinę jų 
neįsileisti.

Daug žmonių užmušta ir ke
li namai sugriauti vakarykš
čiame bombardavime iš oro. 
Per visą gi naktį veikė didžio
sios kanuolės, kurių granatos 
krito netoli amerikiečiains pri
klausančios telefonų kompani
jos trobėsio.

Provincijose valdžios milici
ja atmušė sukilėlius, kurie ban
dė pastoti kelią besivaržian- 
čioms linkui sukilėlių sostinės 
Butgos valdžios jėgoms.

Pardavė daug miško

rodo, dau
giausiai emigruota per 10 mė
nesių į Pietų Ameriką ir į Pa
lestiną. Į Palestiną emigravo 
vieni žydai, o į Pietų Ameriką 
daugiausiai stačiatikiai—rukai.

PALĖVENTĖLĖ— (Kupiškio 
valsč.) Spalių iš 27 j 28 d, 
naktį, Palėvenėlės 
tarnautojai pajuto 
bono k u n. Rankelės

Buvo pakviesti

Aukščiausia eglė 
Lietuvoje .

Chicago gal susi 
lauks požemi 

niu kelių
WASHING,TON, gr.

Įstatymai, kurie taikosi užkir 
sti kelią neteisingai kompe 
ticijai ir kainų kapojimui Ii 
ko patvirtinti šalies augš 
čiausiojo teismo.

A v*

Chicago- gal ife. susilauks - pože
minių kelių, apie ' kuriuos ji 
taip ilgai svajoja. Chicagai ke
tina ateiti pagelbon pašelpų 
darbų administracija, jei Chi
cago įstengsr ųrodyti, kad po
žeminiai keliai jai yra tikrai 
reikalingi ir jei ji sutiks pa
dengti bent 20 nuoš. statybos 
kaštų. ; :

Ispanijos sukilėliai 
sulaikė septynis 
Rusijos laivus

MASKVA, gr. 7. —- Užsienio 
reikalų (komisariatas paskelbė, 
kad per pastarąsias devynias 
dienas Ispanijos sukilėliai su
laikė septynis Rusijos prekių 
laivus. Niekurie tų laivų jau 
yra palitfosuoti, bet kiti tebė
ra sukilėlių naguose.

Meksika sutiko pri
glausti Trockį

MEXICO CITY, gr. 7. — 
Užsienio 
paskelbė, 
žia leido 
sigyventi Meksikoje.
dabar gyvena ištremtoje Stor- 
sand, Norvegijoje, bet < jo lei
dimas j
greitai išsibaigs. Bėt ir gyven
damas Meksikoje Trockis tu
rės laikytis įstatymų 
kišti< į šalies socialius 
tinius reikalus.

AVASHINGTON, gr. 7. — 
Augščiausias teismas šiandie 
pripažino teisėtais Illinois val- 
stijbaAteišnįgoš ’^fekybos įsta
tymus, kurie leidžia daryti su
tartis tarp distributorių ir san^ 
kroviriinkų ir nustatyti pasto
vias kainas, ani sutartų pre
kių ir tas kainas turi palaiky
ti visi sankrovininkaL

Teismas taipjau parėmė Ca-I 
lifornijOs teisingos prekybos Į 
įstatymus.

Tų įstatymų tikslas yra su*-j 
stabdyti neteisingą kompetici- 
ją kapojant kainas, kuri atsi
naujino z teismui panaikinus 
NRA. ' :/■

Jau 14 valstijų turi pana- 
sius įstatymus ir manomu kad 
šis teismo nuosprendis palies 
ir visų kitų valstijų teisingos 
prekybos įstatymus. /

ALYTUS. — Alytaus apskri
tyje yra daug miškų. Bet žy
miausias ir didžiausias miš
kas, tai Punios šilas. Dabar 
jis vadinamas tautos parku. 
Šis šilas daug byloja apie 
Lietuvos praeitį. šiame šile 
nekartą teko garsiam Margiui 
kovoti su kryžiuočiais. Parke
pasidairius- >kiokvįei>am>J?®
* ♦ x . ’ Ix. P«

krinta nepaprastas medžių 
aukštumas. Prie vieškelio 
stovi eglė, kuri turi 41 metrą 
aukštumo. Miškininkai sa
ko, kad tai yra aukščiausias 
medis Lietuvoje, šią eglę ek
skursantai dažnai lanko ir

:.'*'**! A,

domisi jos nepaprastu, aukštu
mu. Šalia jos yra daug eglių 
ir pušų, taip pat iki 40 metrų 
aukštumo..

Daug vilkų

Lapkričio 10i KAUNAS.
d. Miškų departamente buvo 
didelės stačio miško varžyti
nės, kuriose dalyvavo daug 
vietos ir keli užsieniečiai miš
ko pirkliai. Įvairiuos Lietu
vos miškuose parduota' stačio 
miško 
lijonu

daugiau 
litų.

kaip už 2 mi-

Penki žmonės rasti 
nutroškę turistų 

name
FAYiETVILLE, Ark., gr. 7* 

— Trys moterys ir du vyrai 
rasti negyvi kabinoj John Būt-L 
ler turistų kempėj, 2 mylių | 
atstume nuo čia. (

Koroneris nusprendė, kad vi-| 
si jie mirė nutroškę nuo gaso | 
dujų.' I

žuvę yra du vietos biznie-l1 
gyventi NorvegijojeAriai, viena vietos mergina ir|

dvi apielinkės moterys. VisiT
jie buvo dalinai nusirėdę. Ka
binoj degė gasinis pečius, o 
visi langai buvo uždaryti, tad 
jie ir nutroško pritrukę oro. 
Vipno vyrų, lavonas buvo ap
degęs; matyt, jis 4>uvo užvir
tęs ant degančio pečiaus. 

■\ IHĮ—!■ I»l ■IW»>I»>H« ■ I

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
apylinkės miškuose priviso 
daug vilkų. Ypatingai daug 
yra žaliosios girioje, kuri api
ma Panevėžio, Pumpėnų, Su
bačiaus ir Vabalninku vals
čius. Vilkai vaikščioja gau
jomis ir vietos gyventojams 
pridaro daug nuostolių. Buvo 
iškasti tvartų pamatai ir iš
plautos avys.

Medžiotojų draugija, sulau
kus sniego, žada surengti di
delę medžioklę.,

bažnyčios 
savo kle- 
susirgimą.' * 
artimesni 

kun. Rankelės pažįstami., Kurį 
Rankelė, atvykusius malonia^ 
bet su griežtais įsakymais pri*/ 
ėmė kaipo svečius, įsakė vai* 
šinti. Matydamas svečių tar* 
pe šaulius, pradėjo 
duoti 
gabus prakalbininkas, savt) 
kalba kai kuriems net ašaras 
ištraukė.
sirikiuoti
, Apie įvykį buvo pranešta 
Kupiškio, policijai, kuri su au- 
toi^obUių . tpojau pribuyoi 
““T*atariamas, persivilko civi
liais, drabužiais ir spalių 23 d. 
iš Kupiškio stoties išvežtas į 
Kalvarijos ligoninę.

Kun. ’ Rankele visuomenei; 
yra gerai žinomas iš Rokiškio 
įvykių, kuomet jį norėjo iš ten 
iškelti, o parapijos žmonės ne
norėjo išleisti*.
ventojų jis- labai gerbiamas ir 
mylimas dėl to, kad jis pilna 
to žodžio prasme kunigas,? 
žmogus ir visuomenės veikė--

I

koman*
Pasakė pamokslą iij

Liepė vedusiems iš*

Apylinkės gy-‘

jas, ne savanaudelis

Prigėrė žmogus

GELGAUDIŠKIS.
šiomis

- Petrai
čių kaime šiomis dienomis 
Grybas Pranas 70 m. amžiaus* 
įkrito į šulinį, kuris buvo be 
rentinio.

f ■ .
Antras toks pat šulinys yra 

prie Gelgaudiškio dvaro. Jis 
taip pat gali kada pareikalau
ti aukų.

reikalų ministerija 
kad Meksikos vald- 
Leonui Troekiui ap- 

Trockis

ir nesi-
ir poli-

* ■ ■

Rusija švenčia pri- 
ėmimą konstitucijos

■:

MASKVA, gr. 7. — Apie 2,- 
000,000 • žmonių suruošė para
dą ąpminėjimui priėmimo Ru- 

jos konstitucijos, kuri betgi 
nieko naujo Rusijos liąudžiai 
nežada. v

Mažesni paradai įvyko kito
se Rusijos vietose. Bet nė vie
noj tų iškiliųjų Stalinas neda
lyvavo, nors jis yra skaitomas, 
autorium tos konstitucijos. 
A

GALESBURG, B!., gr. 7. — 
Barzdaskutys James G. Apple- 
by, 28 m., sudegi kilus gais
rui jo barzdaskutykloje, kurioj 
jis tuo laiku miegojo.

RusijosMASKVA, gr. 7. - 
užsienio reikalų komisaras Lit- 
vinov atmetė Vokieti j os am- 

pasima-
Rusijos

hasadoriaus prašymą 
tyti su 35 sėdinčiais 
kalėjimuose vokiečiais.

Giminėms Lietuvoj 
Dovanų Kalėdoms "8

I ■ ’z'. ’ ' ’ A ’ ■ ■' . ‘ ’ •

Neužmirškit savo 
brolius ir sesutes.

brangius tėvelius,
' -J , r • ■

dovanėlę per Naujie-Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitą, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

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

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

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



chicągos

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINI# IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 011/ — Atdaras ketveygais visą dieną.; 

VALDYBA: P. MILLER, finansų sekitttorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, viceprezidentas P. ŠULSKIS, trustisas ' j
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS/trustisas. '______ i

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGiS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius. . .         r...... .. .......................... ....... ..... ...... . Į. -■... ..................... . <1 > ■

Pasiekimui Septynių Tūkstančių Narių 
Chieagos Lietuvių Draugija Rengiasi Prie 

Triumfo Konkursui
TRIUMFO KONKURSAS prasidės vasario, 1 d. 1937 m.' 

Prašome Draugijos narius pradėti ruoštis tani darbui.
TRIUMFO KONKURSAS ėW Chicagoje ir apylinkėse - 

TRYS TUJKSTANČIAĮ NAUJŲ Įurfe būt Įrašyta Chi- Į 
eagos Lietuvių Draugijon.

TRIUMFO KONKURSE bus duodamos stambios dovanos 
konkursantams, linksmos ’ puotos ir barikietai pasidarbavusiems 
draugams įrašyme naujų narių. f

Veiklus Chieagos Lietuvių Draugijos nariai dar kartą nu- 
stebins lietuvišką pasauli įrodydami, ką jų aktyvios jėgos gali 
nuveikti — TRIMIS TUKSIANČIAIS NAUJŲ NARIŲ Chiea
gos Lietuvių Draugija bus apvainikuota.

Draugai ir draugės, nariai Chicągos Lietuvių Draugijos, 
ruoškitės veikimui, musų kilnaus darbo pradžia jau arti.

Draugiškai. '
JULIUS MICKEVIČIUS,

Chieagos Lietuvių Draugijos, prezidentas.

ĮSIKŪRĖ MELROSE 
P ARK LIETUVIŲ 

KULTŪROS 
DRAUGIJA

7:30 vai 
MAsonic

vakaro
Temple

Lietuvhl
Bus 
me-

ŠIANDIEN DRAUGI 
JOS SUS^INRIMAS
šiandien 

Northwest 
svetainėje,
įvyksta ■ , Chįcagos 
Draugijos susirinkimas, 
valdybos nominacijos 1937 
tams, taipgi programas 
bes I)r. A. Montvidas, Drau
gijos daktaras, taipgi “Naujos 
Gadynės” choro nariai po va
dovyste Jurgio Stėponavičiau3 
duos gražų dainų ir muzikos 
programą. ■ "

Sekretorius.

darbuotis, kad sukeltų reikiamą 
narių skaičių. P-inas Kazlaus
kas, savininkas vlj&no gražiau
sių taverno visame ' Chicago 
Heights, yra simpatiško budo 
žmogus ir kai kurių organiza- 
cijų pirmininkas, bei stambus 
darbuotojas. Abu — Kazlaus- 

. — yįšiškai 
reikia Chieagos 

į skyrius 
įsteigti. Dar aplankėm ir kai 

= kurias kitas įstaigas, bet pa- 
geidaujamų asmenų neradome 
namie. Beje, dar užėjome pas ■mpijunų ..

nesikiša, sen? naujiem et į p. Stanceli,

ną, bei p-nų Štancelių nerado
me namie. Radome tik ganą 
sumanią, inteligentišką p-nų 
Štancelių dukterį; ji mudu su 

kiek man p. Galąkiu gerai pavaišino. Ka- 
teko sužinoti, yra šios: šv. Ka- dangi saulė buvo'jau arti me- 
zimiero Karalaičio, D. D. D. dzių viršūnių, tai buvo žęnk- 
Ukesų Klubas ir Lietuvių Po- las, kad reikią traukti namų 
litiškas Kliubas. Yra dvylika linkui. Ir j taip sau4 draugiškai' 
lietuviškų biznių — 6 taver- pasitarę, gerai pasisvečiavę at-! 
nai, 4 budemės-grosemės, 1 sisveikinome su Chicago Hei- 
fotografas ir 1 drapanų krau-!ghts gerais žmonėmis. Mano 
tuvė. Iš tikrų “naujieniečių” i draugas P. Galskis čia nusita- 
biznierių yra šie: fotografas:rė greitu laiku vėl grįsti ir or- 
Jokubauskas, 31 E. Main St.;' ganizuoti .Chieagos Lietuvių 
rūbų krautuvės savininkas p. Draugijos skyrių.
Jogminas, 1405 Wentworth kad jo darbas bus sėkmingas 
Avė.; grosernes-bučernės savi- svetingi šio 
ninkas p. Butkus, 1443 Went- 
worth Avė. ir tavernų savinjn-

CHICAGO HEIGHTS 
ILLINOIS

Šis tas apie šią koloniją.

Retai tenka pastebėti laik
raščiuose apie Chicago Heights 
lietuvių gyvenimą, čia irum- , . _ .
pai kai ką pažymėsiu? p*
vių yra tarpe 4^5 šimtų,'W^re- ka/ : .. 
šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
prie ktfrios priklauso 70 šeimy
nų. Parapijonai sako, kad jie 
turi gana protingą kunigą Mar- 
tinkų, kuris į savo parapijonų ; 
privatinius reikalus . v ■ • j.
velniais ir pekla perdau savo kur,s tun ger^ irengt^ taver’ 
parapijonų negąždina, su įvai
rių pakraipų žmonėmis palaiko 
gerus santykius.

Iš organizacijų,

šeštadienį, gruodžio 5 d., to-' 
togriafo p. A. Krušinio studi
joj e. j vyko pirmas Melrose. Park 
ir apylinkių Chicągos Lietuvių 
Draugijos narių susirinkimas. 
Įsteigta Melrose Park Lietuvių 
Kultūros Draugija, išrinkta ge
ra ir aktyvi valdyba:

... . ' 1 . ' ,i

J. Puodžiūnas, pirminin
kas,

A. Kavaliauskas, pagelbi- 
ninkas,

J. Butą, užrašų sekreto
rius,

A. Krušinis, sekretoriuj-’ 
iždininkas,

. A. Bertulis ir J. Pilipavi
čius, iždo globojai. V , :

Melrosc Park, Maywdod ir 
Bellwood stojo j veikliųjų ko
lonijų eilęneabejotina, kad si 
Kultūros Draugijos valdyba su
gebės švietimo ir kultūros dar
bą plėsti šioje apylinkėje. Vė
liau bus apie tai plačiau pa
rašyta.; . vtIz’

Lapkričio Ą. įsikurt Rą-Į 
cine ' Lietuvių Kultūros Drai/ 
gija iš 32 narių. Gražiame sų-J 
sirinkime, kurią įvyko Wintersį 
svetainėje, dar buvo gauta jįe/į 
lioliįka gerų? prošpektų į M 
Draugiją. Tuklu ’budu Racine; 
Lietuvių Kultūros * Draugija 
susidarys' mažiausia iš ke^iitiųi 
dešimčių narių arba ir dau
giau. Na, o įprasidėj us Chiea
gos Lietuvių Draugijos Trium
fo Konkursui, šimtas naujų 
narių bus kaip padėta, čia pa
minėsiu vardus visų musų or- 
gamzacijos naujų narių, kūne 
sudarė Hacine Lietuvių Kultu-J 
Tos Draugiją: '

Stasys Statkevičiųs/ 
Anna Stątkevičius, 
Vincas Liulcvięius, 
Marė Liulevičius, 
Stadys Liulevičius,

.......................  „r,,,,-,......... .................

.S-<r-

Neabejoju,

miesto lietuviai 
jam prigelbės darbą padarytį 
vaisingu. Kaip seksis darbas p. j

kai pp. Kazlauskas, 284 E. 14th Gąlskiui organizavime Draugi-
St., bei Stancelis, 343 E. 14th 
St. Dar yra kitų gerų “nąu- 
jieniečių“ — tai p. Bukavec- 
kas, farmerys p. Jakaitis ir 
keliolika kitų. 1 Visi jie seni 
“Naujienų” skaitytojai.

Kursis Chieagos Lietuvių 
Draugijos skyrius.

Praeitą ketvirtadienį man ir 
p. P. Galskiid teko šią koloni
ją atlankyti. Tiesa pasakius, 
buvome kviesti p. Butkaus pa
sitarti apie įsteigimą ėja Chi- į 
cagos Lietuvių Draugijos sky- « 
riaus, būtent — Chicago Hei- 
ghts Lietuvių Kultūros Drau
gijos. Reikia priminti, kad p« 
Butkus yra senas šios organi
zacijos narys, taipgi yra na-, 
riai visa jo šeimyna. Pasita
rus su p. Butkumi, prieita prie - 
supratimo, kad suorganizuoti 
Chieagos Lietuvių Draugijos 
skyrių čia nebus sunkti, tris
dešimt naujų narių bus gali-. 
ma greitu laiku įrašyti. Pasi
žadėjo pat/ p.’ Butkus prigel- 
bėti musų Atstovui P. Galskiui

jos skyriaus, bus apie
I

progos pranešta.

tai prie
.. ... '

j: m.

Labiau-sušvelninti OM 
Golds yra dirbtuves šviežu
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktum kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare- 
tų baro mieste.

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai-' 
nomis Chicagoj. Radios: ZENITH/ 
GRUNOW, PHILCO, R. C. A.j 
VICTOR, nuo $4 Q QC
ir augščiau ............... 4

JOS. JIRAN i
1333 W. 18St. 1

Tel. Canal 2556 /
6209 W. Uermak Rd. !

Tel. Berwyn 2141
Atdara vakarais, pirmadienį, ant- : 
radienj, ketvirtadienį ir šeštadienį

Reikalaukite DEGTINES
r,, _, s _... ...... ..... ..........

Tom Taylor:
I .

18 menesių ' 
senumo

3TRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE. 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTJB HALSTED STREET

VisF Telefonai Yards .0301 
VIENINTELIS DISTRIBUTOĮUUB

A. Samulonis, 
Stasys Samulionis, 
Joseph Rėžinis, 
^Edvardas Stall, 
Adolfina Stall, 
Petras Vegel, 
•Charles White, 
Stasys Mockus, 
Joseph Baičaitis, 
Povilas Svaikauskas, 
Zuzana Svaikauskas, 
Amia Gruzdąs, 
Johanna Gruzdąs, 
Marė Mikulskis, 
Gedviv Mikulskis, 
Emilija Mikulskis, 
Mary Mikulskis, 
Anną Dukšienė, 
Jonas Kimčius, 
Thomas Lizdas, 
Alfonsas Lizdas, 
Charles Vaičikonis, 
Mąrė Aginskienė, 
Adele Stanaitis, 
Joseph Stanaitis, 
Petras žičkus, 
Jadvyga žičkus. i*- ■' z • ’' • i, *

Dėl pradžios, tai gana gerai, 
kad Racine lietuviai bėgyje ke
lių dienų susibūrė į tokį skait- 
liiigą būrį. Ateitis Racine Lie
tuvių Kultūros Draugijai nu
matoma gana šviesi.

— Racinietis.

Antradienis, gruod. 8, 1936 ........ u""".. . -
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 1 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu ftassage^ 
eleetrie t r® a t- 
ment ir magne- 
tic blanksta irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai,

' -i

ADVOKATAI

GARY, IND
dar-■■ Trijų Gary nuoširdžių 

yUuotojų (Grakey, Staponaičio 
įr p-nios^ Prakur o tienės) dėle a 
įsikūrė Gary Lietuvių Kultū
ros Draugija, geriau pasakius, 
Chieagos Lietuvių Draugijos 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
r KIEKVIENĄ

ANTRADIENI IR TREČIADIENI
9:30 vai vak.

NAUJAS PROGRAMA
* .... . t.. r.i(i

stMI 60 KILOCYCLES

8:30 valandų iš j ryto.
* iV" * ■ ■ ■ * ' * . ■ r» •' ..

Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai

’ C

; Direktoriai

Nariai Ghicagos, Cicerus Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMpULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
nPl-*•! Hla *W<Wnl «* a VtafMM TtfiAc.tr. Tlcalvacr 1

.4819 Lituanica Aienue

Phone Boulevard 4189

1646 West 46th Strėejt Phoues BouJevard £208-8413

718 West ĮRth gįteeet pjbpne Monroe 8877

10734 S. Michiįan Avė.

LACHAWICZ ir SŪNŪS
Phone Canal 2515

Tel. Pullman 5703
Į1 —     ■ m ii'i.iiji ii nu į

2314 West 23rd Place
...........................................       - J

S. C. J ACHAVięZ
Eąst M«th Si. Ttd. Pullriian 1270'arba Canal 2«t> 

........... .............. 1 i"'»į 1 " ■'»   * ■■   —-r—'r     »■»i   —.d"|MI ■ I 1»Į 1.1. I ........... ...

j. F. EUDEIKIS
4605-07 Hertnitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Škjrrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

.... ........... ■*' 1 ■ ............... ....................... ................ — ' 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 17111712
i J. F. EUDEIKIS
& EUPEIKIO RALIO .FROfcBAMAS Pirmadieniais iš stoties

i ?’ \ Ap*’4X-.4įtį>-'JKiloęycle», 9:45 vai. vakaro.

Ofiso TeL Boulevard 5913
H P RVDT A QTI JOo* 1) Julk A
756 West 35th St 

Cor. of 85tb and Halsted Sta. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

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

TeL Kenvood 5107

Phene Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčL paxal autartj 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

K. P. GUGIS ;
ADVOKATAS 

Miesto ofisas—127 Ni Doarbom St.J 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halsted StJ.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. j Valandos 1—4 
Tel. Boulevard L310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—; 
pagal sutarties.

'M Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8395

U V8i& H*®6900 So. Halsted St 
balandos 1—4 po piety, 7—8 v. vak. 
išskyrus aeredomis Ir subatomia.

JvoJhrll J. UKlintl
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Ročkwell St.
Telephone: Republic 9.728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 B. Halsted St. TėL Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

8407 Leve Av*. TeL Yards 2510

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6738 Crandon Avenue 
namų Tel.: —■ Hyde Park 3395

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
OflM. 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

........ .......... ....—ą ■ i fi

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Resldence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
NedėHoj pagal sutartį 

.   ‘"'■-■■i., i ii*......—* —     -    
Phone Boulevard 7042

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012.
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.

IKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas, 
palengvins akiu įtempimą, kuris 

estį priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda Atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną 4r Naktf 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
_ Tel. Tardą 18^29

Pritaiko Akinius : 
Kreivas Akis ’ 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarą 
_________Draugijos. Nariai_________

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

2400 AVest Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų* 6 iki 8 vak

• Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
.7 ; , CHICAGO. ILL. .

' ' ■ - •- -- ------------------------------------------ ■ ■ ■ ......

PHYS1CIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office & residence 2519 W. 43rd St 
TeL Lafayette 3051 

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

Sekmadieni susitarus.

Rex 6609 SO. ARTESIAN AVĖ- 
TeL Prospect 3403 

Dr A T QhimlriiQ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nu6 2 iki 4 v. p. p., if nuo 7 
iki <9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

KTTATAlfflAI
f % 1 t’ j - :___

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas jehi- 
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 945# ar Central 7464

f ’< OFISĄ
4729 So. Ashl

‘.^7 . ” •

Avė.

OFISO VALANDOS: .
Nuo 19 1ki 12 vau ryte, nuo 211d 4 
vai. po pietų ir nuo 7, iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWĄY

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai,, Nedaliomis nuo io iki 12 

8843 South Halsted St.
Tel. Bonlevnrd

GERB. skaityta
jon ly skaitytojai prašomi

Nuo 10 iki 12 diena. 3 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo Į9 1H 12 

Rez. Telephone PLAKA 2409’
.—; ....... . .t,.',.: ..-..-..„Liw „

Ofiso TeL Doichesfer 5194 
Rez. TeL Draxel 9Į21-

BR A A ROTU
Moteriškų, Vyriškų, Valkų jr rifų f Hm > I >I

vaL. vajt tyį*

i

Valandas: 2—4, 7—9 '.ui. vok. .metu 
liomis ir Iventadienlaie 

dtauk- —W Ii. .. . .

TtfiAc.tr


Antradjęnis, gruod. 8, 1936
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KUPIŠKĖNO LAIŠKAS KUPIŠKĖNAMS organizatoriai
nuis ran

Waukegan, III
Jonas

prieš

svetainėj Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Adresas

DAILY BUSINESS DIRECTORY

• ANGLYS—COAL RADIOS

Budrik’s Furniture Mari
ŽEMAS

organizacijos

Chemical Co.

telefonu

Bulaw sėkmingai darbuojasi

Floor Liampos po

atmini'

atmini

asirinkimą

12.50

IP.. NeVi

Dovanos su kožnu pirkimu*

8.75 4148 Archer Avenue

8.65
4.10
4.15
4.35

6.75
7.65
7.75
8.20
5.75
6.25

$3.00
$2.00
$5.00
$2.00
$3.00

10.75
10.75 
m

8.70

9.20
8.75
8.85

13.40

i AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

$5.50
5.25
4.50

Visose 
Vaistinėse

8.20
3.20
8.20
2.70

2.90
2.70
2.75
8.85

5.90
5.90
5.90
4.90

5.25
4.90
4.95

7.20

11.00 
11.00 
11.00

9.00

9.45 
9.00 
9.10

13.65

6.50
7.40
7.50
7.95

5.65
6.00
6.25
6.75

87.5a
7.95
8.95
9.50

6.25
7.15
7.25
770

5.50
5.75
6.00
6.50

Tono

>4.25
4.50 
5.00 
5.25

Barčienė, 
Wenslow.

Tono
82.40
*2.50

2.75
2.90

11.25
11.25
11.25

9.25

9.70.
9.25
9.40

13.90

A. Pavilionis.
— J, Radzvilas

Dabar 
auksinių

Old Goldscigaretai yra 
labiau-sušvčlninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo-

• LIGONINES— 
HOSPITAL8

K. Jėčius, 
K.L.E.K.Dr. sekretorius

oukSČ.
’l.OO

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

r Avė
MOl

5352
T<t. BCMI8MČ

Cedar Chest po 
ir aukščiau ....

Naujienų” redakto 
rius lankysis

Kanadoje

BRANGENYBES— 
JEWELRY

programas buvo

H. Lukauskaitė 
etikos

Skalbiamų ir prosinimų mašinų 
Radios visų išdirbysčių.

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Pašaukite

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

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

Pirkite Kalėdų Dovanas, 
didžiausias pasirinkimas 
žiedų, I laikrodėlių ir viskas kas rei 
kalinga \iš> brangenybių.

šios savaitės gale “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis 
išvažiuoja keletui dienų į Ka
nadą, kur įvairios lietuvių or
ganizacijos jam rengia prakal
bas.

Gruodžio 12 ir 13 d.d. jisai 
bus Montreal mieste, o gruo
džio 14 d. — Toronto.

Juk ir mes patys tifci- 
amžinam poilsiui at- 

kad ir kitų 
Kultūros 
)r. Grai- 

ir kitų, ąžuolas ir pa-

Išpardavimas ant geresnių ir.
AIL BURNERS

TYPEWRITER 
EXCHANGE ' 

943 W» Madison St» Haymarket 0334

Šnarskienė
P. Pivorunas, A. Laųrutėnas ir 
B. Barniškis, maršalka M. At- 
kuceviče, atstovas į Rošelan- 
do Darbininkų Namo Bendro
vę P. Karzikauskas, daktaras 
kvotėjas Dr. I. E. Makaras.

Nutarta surohgti
Tam tikslui išrinkta komisija 
iš sekamų narių: P. Gilis, P* 
Kučinskas ir A Laurulėnas. j

Nutarta prigulėti prie S.L.A. 
6-to apskričio.

Išrinkti delegatai 
lenas, M Rertulienč 
saitienė

brinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
sius neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALČIŪNAS, Sav.
10814 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946

vice*
J. Aleksandravi- 

raštininkas A

POPSIE’S TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Prieš didžiuosius Stock Vardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visądoi 
Užkviečia at

A. K. MASIULIS, 
JOHN NOMENAS 
4171 SO,

botų.
mes čia
sigulti ir likime
Kupiškėnų didžių 
darbininkų, kaip: 
čiuno
minkius aukso raidėmis iškal
tas primins busimai- kartai 
didžius kultūros darbus... '

Nežinome, kiek muų pa jo
go leis,xbet tikimės ir norime, 
kad minimos kapines butų 
musų bendraminčiąms Kupiš
kėnams sunkaus gyveninio 

i, tikrai poilsio 
vieta; čia užėjus

Mes turime dideli pi 
naujai atgautų karų, bile kuris mo 
delis, su f“ “ . _ " *, .**'
negu pirkaite karą kitur, atsilan 
kyklt pa? mus, : *_
jmękėjimas, likusi lengvomis išly 
gomis. Pašaukit mus, mes pade 
monstruosime 
karus. 
RAY TITUS MOTOR SALES

TeĖ Longbeach 2929 
5710 Brbadway.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Gražios 
ir aukščiau

CONRAD AS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

Chicago, III.—“Aš vartoju Trlnerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais- liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Draugijos atstovas F. Bulaw 
čia veda sėkmingą darbą or
ganizavime naujų narių į Chi- 
cagos Lietuvių Draugiją, kad 
įkurtų Waukegan Lietuvių 
Kultūros Draugiją. Per trumpą 
laiką įrašė nemažą skaičių 
naujų narių, jų tarpe jaunąją 
Malelą, sūnų žymaus šio kolo
nijos biznieriaus, biznierių-dai- 
nininką A. Putvinską, tavernos 
savininką J. Skrusdę, puikios 
sielos žmogų J. Stoškų, gazo
lino stoties savininką, jauną 
žmogų F. Petrošką ir kelioli- 
ką kitų. Kitą antradienį šiame 
skyriuje bus apie tai plačiau 
parašyta.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670.

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

Iškilmingai palaidota 
Dikša

‘ i — kviečia visus
Užlaiko MTILFRS

Salutaro Riteris 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 visi ir visados Saluta- 
ras Riterio. 
Canal 1183.

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau- 
ciečiams, kad esu naujame bizny— 
Liouor Store, kur yra didelis pa 
dnnkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri

musų degtinė!

( Pereitą šeštadienį, gruodžio 
5 dv iškilmingai, likos palai
dotas Jonas Dikša iš Wauke- 
gan, III Velionis buvo lais
vų pažiūrų, rimto budo žmo
gus. Waukegane išgyveno 34 
metus, ir pavyzdingą šeimą 
išauklėjo. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Bertlią, sū
nų Joną, dukterį Eveline ir 
marčią Juliją. /

Laidojant lydėjo per šimtą 
mašinų. Žmonės kalbėjo, 
kad tai pirmos ir pavyzdin
giausios laidotuves su laisvo
mis apeigomis, kokias Wauke- 
ganiečiai yra matę. 

>Laidotuvių ceremonialį pro
gramą išpildė chicagiečiai: 
namuesė V. B. Ambrose pasa-

kuris 
gruodžio.

Ligonis kuopi,j yra tik vie
nas J. Malinauskis, 3857 Cot- 
alge Grove avė. Lankytojai 
paskirti A. Doraškėvičius ir J
Zakarauskas,

TAKSAI EKTRA 
1 

Tona*
8 8.00

8.45
9.50

10.00

kiuos, kad ir toliau neužmir- ke pritaikytą trumpą kalbą 
šite

Daugumas 
rių pasižadėjo nuoširdžiai dar- 
buotisj kada prasidės Chicago^ 
Lietuvių Draugijos Triumfo 
Konkursas. Galima tikėtis, kad 
Gary draugai sugebės savo 
kvotą užpildyti naujų narių 
įrašyme.

Kojų žaizdas ...... -..............
Varicose Veins ...............
Kylą ...................................
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 9:80 v. r. iki 5:00 p. p. Antr. 
ir penkt. 9:80 v. r. iki 8:00 p. p.

Table Liampos po 
ir aukščiau ........

Didelis pasirinkimas dėl Kalėdų dovanų, 
COFFEE TABLE, SMOKERS CHAIR.

švietimo 
Bet šiuo 

metu, prie dabartinių sąlygų 
nedaug kas galima padaryti 

Tai šiuo tarpu baigdamas 
šį savo laišką dar kartą sakau, 
jums, mieli Kupiškėnai Kultū
rininkai, padėkos žodį ii; ti-

2 ir 3 4 Tona! 
Tonai ar Viri

8 7.75
8.20
9.30
9.75

WCFL — 970 K. Programas, Nedėlios Vakare nuo 7 iki 8 vai. vak 
WHFC — Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 Val.žvak.

EsteUe’s Beauty Shup 
903 W. 35th St.

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBfi
LUMP or EGG ........ ......... .
MINE RUN ............................
SCREENINGS ......... ...........
Sales taksai extra—vieno tono už 

sakymas 50c ėxtra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

Milda Auto Sales 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Ruick 

ir Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS ;

806 West 31-st Street 
- Victorv 1696

ULTRA-VIOLET 
SPINDULIAI 

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

Moksliškas gal
vos gydymas su 
finger wave $1.00 

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus,'

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

MISS ESTELLE SLOTKUS 
Dėl sutarties pašaukit ROUL. 7459.

Kainos Kali paalkeistl be įspėjime 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mino Run, 65% Stambios ____ __

Mažo* Nut ar Pea -----------------
Krosniui ar Pečiui —........ —

Lump ar Ers — --------------

COKSA1—KOPPERS AB 8OLVAY 
Pečiaus Koksai ...... .......... ............... .

Nut Koksai ..■■■.... ——.. ... .. .............
Pea Koksai .............................

Petroleum Carbon Štili Run _____

MILLERS CREEK LUMP _______
MILLER8 CREEK, EGO_________
BLACK BAND LUMP___________
KIETOS ANGLYS—ANTHBACITE 
Cbeetnut (Pennaylvania) _______

FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stambios _________

Plautos Nut—3»8 ___________
Enr--------------------------------------

Lump -. —...........................
Wn.MINGTON COAL
Mine Run—Coarse ....................
3 to 2 inoh Nut—Clean —______
6 to 2 inch E*r—Clean —
12 to 8 incb lump—Clean —-------

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI 

Turinys: Vaclovo Bielskio 
mai—St. Kairys.

Velionies Bielskio geram 
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielskį atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus 
causkas.
Vac. Bielskiui

Istorinė žmoniškumo 
teisės evoliucija—Prof. Leonas.

Pavasaris * 
Apie kritiką 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai

VISKAS DEL NAMŲ 
KAINAS;

S. L. A. 63 kp. laikė 
metinį susirinkimą 3 d. gruo 
džio Tuley Parko 
9o st. ir St. Lawrence avė. Na
rių atsilankė gražus būrelis. 
Kuopos valdyba 1937 metams 
išrinkta iš sekamų ypatų: pre
zidentas Kučinskas 
prezidentas 
čiusį užrąšų 
Laurutėnas, finansų raštinin
kas P. Pivorunas, iždininkas 
B. Barniškis, iždo globėjai: -O. 
Jasaitienė, M Bertulienė ir A.

Savininkai
HAL8TED STREET 

Tel. Yardu 0137.

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradieni, Trečiadienį, 
Penktadieni ir šeštadienį

KAIP 8:30 VAL. RYTO Iš “ ’

Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles
TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES . V

Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

Gerbiamieji: /
| Didžiai malonu buvo aplai- 
kyti nuo Tamstos laiškas, ir 
vėliau po savaitės, aplaikiau 

sumoje ant 
penkių dolerių 

($25.00), už ką tariu jums, 
mieli Kupiškėnai arba “Kupiš
kėnų Kultūros Dr-jos” nariai, 
vardu K. L. E. Dr. visų narių 
širdingiausią padėką. Jus gal 
net negalit ir įsivaizduoti, į nuvargintiems 
kaip mums smagu ir malonu, valandėlei v 
gauti nuo savo bendraminčių Kalės be triukšmo ramiai va
gy venančių už tolimų vande- landėlę pasėdėti, atsidusti... 
nų kaip moralė, taip piniginė Bendrai apipasakojau kapi- 
paramą musų kultūriniam nių reikalą. Musų L. E. K. Dr 
darbui., Mes vieni neįstengtu-1 rūpinasi ir kitais 
mėm tiek padaryti, kiek jau I kultūros reikalais, 
esame padarę, tai dėka jūsų 
paramai.

Dabar musų pirmaeilinę už
duotis yra, būtent: baigti 
“Laisvų kapinių” sutvarky
mas. Pirmas dalykas užtver
ti — aptverti gražia tvora, po- 
tam apsodinti medeliais ir ki
ti pagražinimai padaryti. Ęo- 
liai dar kapines neaptvertos 
tvora, medelių sodyti negali
me, nes musų darbas butų be 
vaisiaus. Manome, kad atei
nantį pavasarį gal ir galėsime 
aptvėrimo darbą pradėti. Iki 
šiol vis dar nedrįsome staty
bos darbus pradėti, .nes dar 
mažai ką pinigų turėjome, 
nors iš lėto, bet musų iždas 
eina pilnyn. šiuo metu tu
rime pinigų L. Kapinių ap
tvėrimui 950 litų, be to, dar 
turime pasižadėjusių asmenų, 
kurie po šimtinę, kitą žada 
skirti darbui prasidėjus.

Tokiu budu musų viltis di
dėja, kad jau ne trukus mes 
savo užsimojimus galėsime 
įvykdyti. Nors galutino tvo
ros plano dar neturime, bet 
iš pasikalbėjimų su inžinie
riais • aiškėja, kad tas' visas 
darbas kainos apie 4,000— 
5,000 litų. Norime, kad tik
rai kultūringai pastatas atro-

Laidotuvių Direktoriail 
111 "/t;.".....■■■'■'i—-——-'-i—

E
 JUOZAPAS A
UDEIKIV

IR TĖVAS U 
REPublic 8340

jjo jo, kalbos p 
Vičienė sudainavo laidotuvių 
dainą palydint dūdų muzikai.

Kapuose 
pakartuota

Kadangi oras buvo labai šal
tas ir vėjuotas su smarkiu 
sniegu tai publikai reikėjo di
delio pasišventimo išklausyti 
laidotuvių prbgnamo.

— VBA.

2.10
2.30
2.85
2.45
1.80
1.95
2.00
245

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
skyrius. Įrašyti iš karto nema- pašto perlaidą 
žas skaičius narių, o prospek- dvidešimts 
tų čia yra dar daugiau. Toli
mesnis sėkmingas darbas or
ganizacijos auginime priklau
sys niro pačių vietos darbuo
tojų. Yra stipri viltis, kad Gary 
Lietuvių Kultūros Draugija 
prasidėjus Triumfo Konkursui 
išbujos iki šimto narių. Na
riai, kurie sudarė čia paminėtą 
Draugiją, yra šie:

Barbora Prakurotienė, 
Walter Musui, 
Tadas Lubis, 
Uršule Grakey, 
John A. Grakey, 
Chester Prakurotas Jr., 
Jonas Poplauskas, 
Iz. Kančius, 
Petras Barčius, 
Vincas Juodis, 
Kaz. Peldžius, 
Anna Jonaitis, 
Pranas Jonaitis, 
Barbora Jonaitis, 
John Vareika, Jr., 
Antanas Steponaitis, 
Albina Petraitienė, 
Agota Juškevičienė, 
Antanas Kazlauskas, 
Jonas Apolskis, 
Paul Stonis, 
Stasys Misevičius, 
A. Mekelionis, 
Kazimieras Purvinis, 
Jonas Kuchis, 
Stasys Kuchis, 
Stella Elias, 
Olga Jocius, 
Katrina 
Paulina

Lauru
A. Ja- tL Padaryti iš puikiausio ia- 

susirinkimą de- bako derliaus, jie pataiko j 
mokratijai atsteigti Lietuvoje, kiekvieno skonį.

r***---------------- PRASYK SAMPELIO DYKAI--------------------
Trlner'f BUter Wlnc Co. “’l 8. Wells St., Chkaro, III, 
Pflaiųsk man saiųpeli dykai
Vardas .................. ...................................... ■ — ■■

(Laiškas rašytas D. Tamošių- |dytų 
naitei — Girdvainienei, 3223

S. Halsted St., Chicago, III.)

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ
850. PHILCO—trumpu Ir ilgu *29.50 

bansru r L -i--.-r—----t—t----------------

859. R. C. A. VICTOR—Ilgu *29.00 
Ir trumpu bangų —----- -.

R. C. A. LAISNIOTOS Radlo Tūbos 

jftTIDGErl? RADIOS . .... .

RADIO PATARNAVIMAS

Ir kiti bargenal, kuriuos rasite musu 
krautuvėje.

LIPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE .

4910 W. 14th Street CICERO, ILL.
Telefonas CICERO 1329

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705 '

A. K. TAVERN
Geras panevčžijkis 
atsilankyti. * T—
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Ąve.
• RAŠOMOS MAŠINĖ

LĖS—Typewriters
RAŠOMOS MĄšINRLfiS 

BARGENAS 
WOODSTOCK No. 5

Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai COE 7Ė 
irSiti ba: '

MID

• TAVERNOS
FORT DEARBORN TAVERN 

Visas valgis už 25c nuo 11 A. M 
iki 11 P. M: Stiklas alaus veltui 

prie valgio.
3464 SO. LITUANICA AVĖ. 

Tek Boulevard 6541.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentlšld gydytojai, o ne sta. 

dentai, teikia patarnavimą, 
Ikima tansilus. Ekzaminuoja ūkis 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami. 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslfe 
gydymas . iivirkitiniii, kyla ir vari* 
cose veins.

DOUGLAS P ARK HOSPH’AL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel Lawndale 6727.

^RESTAURANTAI

AUTOMOBILIA, 
turime dideli j

90 dienų garantiją. Pirm 

mus, nesigailčsit. Mažas 

mes pade- 
jums musų puikius

COAUCOKE
3 719 5 KEDZIE AVENUE 
GUAtANTEED COAL

VVOOD COAL

PHONE LAFAYETTE 324.
BONDED WEIGH



NAUJIENOS
The Uthn^n Baily New« 

Published Daily Excepi Sunday by 
Thę Lithuanian News Pub, Co., Ine

U3» So.th Hakted Streot 
Telephone CANaI 8500

^ubscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per ėopy. ' z

Entered as Second Class Matter 
Maręh 7* 1914 ai the Post Oiflce 
oi 'Čbicago, iii. under the act of 
tfarcb 3rd 18^.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
ąeknoądienlus. Leidžia Naujienų Ben- 
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Halsted SU Chicaąo, 
Ganai 8500.

■i ■ -v! - - - - ....!.. .

Užsakymo kalnas
Chicago Je — paštu:

Metams ......... ............... ......
Pusei metų ____ ________
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams ----------
Vienam mėnesini ....... .... .

Chicagoj per išnešiotojus:
Vi?”? kepiJR --T—r~—— 8c 
Savaitei_____ _ ____ —--------18c
Idėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Ąžetaųui .......$5.00
Pusei metų----- -—--------- 2.75
Trims mėnesiąmą ^....—1.50 
Dviem mineęiam* —------------1.00
Vienam mėnesiui* J------------ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams  .........  $8.00
Pusei* metų  ----------------------4.00
Trims mėnesiams .al.aa.aaoaa.aalaaa. 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu karto su užsakymu.

$ą.oo 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

•

Antradienis, gruod, 8, 1936
« ‘My Mm ' ■

Vertę K. Aukuras

Sentimentališkas Pasakojimas
M. ZOščENKG

Amerikinis taikos planas
. *'..i *■ . ir . ■ *

Amerikos valstybių kongrese, kurią dabar yra susi
rinkęs Buenos Aires mieste, Argentinoje, Jungtinės 
Valstijos per savo delegaciją pasiūlė bendrą “neitralumo 
sutartį”, kurios tikslas butų, viena, taikos keliu spręsti 
visus kylančius tarpe tų valstybių ginčus; antra, jeigu 
kartais nebūtų galima išvengti karo, tai kad į jį nesi
kištų' kitos, valstybės.

Pągal šitą planą turi būt sudarytas nuolatinis pa
sitarimo komitetas, į kurį įeitų visų Amerikos valstybių 
užsienių reikalų ministeriai. Dviem šalim susiginčijus 
dėl kokio nors dalyko, tas komitetas stengtųsi jas su
taikyti. Beeinant deryboms dėl jų sutaikymo, jiedvi tu
ri neprasti kąra. Jeigu paskui karas vįstiek kiltų, tai 
visps kitps šalys turi laikytis griežto neįtrąliteto — ne
padėti nė Yięnąi. kariaujančiai pusei ir nepardavinėti 
jom ginklų.

Jeigu kongresas Buenos Aires šitą planą priims, tai 
Amerikoje įsikurs savotiška tautų sąjunga. Bet jos už
daviniai bus daug siauresni, negu Genevos organizaci
jos. ?

Anglijos fašistai nori pasinaudoti '
Kai du pešasi, tai trečias naudojasi.
Susikirtus Anglijos parlamentui su karalium Ed- 

wardu dėl moteries, kurią jisai nori vesti, sujudo Sir 
Oswald Mosley ir kiti fašistiški arba fašistuojantieji 
elementai. Jie užtaria karalių ir siūlosi jį apginti nuo 
lordų ir bažnyčios šulų, kuriems p-ią Simpsonienė yra 
“nepriimtina”, kaipo busima karalienė, nes ji “prastos 
kilmės” ir du kartu išsiskyrusi su vyru.

Jeigu Edwardas neatsįžadės savo mylimosios ir nor 
rėš palikti karališkam soste, tai ministerių kabinetui 
teks atsistatydinti. Tuomet turės būt sudaryta naują 
vyriausybė ir paskelbti nauji parlamento rinkimai, nes 
dabartiniame parlamente didĮelė dauguma remia Bąld- 
winą.

Fašistai tikisi, kad tokiame atsitikime jįęms butų 
gera proga pasireklamuoti, apeliuojant į žmonių jąust 
mus,. Dauguma pąprąstų žmonių Anglijoje, be abejo
nės, pritaria labiau Įęaraliui, negu kabinetui,, kuris prie
šinasi jo sumanytoms vėdyboms.

Kovą dėl Ispanijos politikos
. Franci jos parlamentas 350 balsų prieš 1(1 išreiškė 

pasitikęjipiį valdžiai, pritardamas jos nesikišimo politi
kai Ispanijos karo klausime. Už valdžią balsavo socia
listui ir radikalai, prieš ją — nacionalistai ir centras; 
o komunistai susilaikę. '

4.y*”-įki' ’ ■?•<’<* O *

Tai pirmas atsitikimas, kad viena kairiųjų partijų 
parlaųięnte atsimetę nuo “liaudies fronto”. Komunistai 
iki šiol balsuodavo kartu sp socialistais ir radikalais. Šį 
kartą jie nebalsavo nei už, nei prięą. 

• ‘ '

Komunistai čia vadovąvosi grynai agitaciniais su- 
metįjpąįą. J^eigu jįe tikrai butų norėję Blum’o politiką 
pasmerkti, tai jie butų balsąyę pyięš Jį.

Antrą vęrtų^' Įj^apęijos komuhfetai nęsąko W žo
džio prieš sovietų valdžią, kuri taip pat, kaip ir Fran- 
euzija, oficialiai stoja už nesikišimą j Ispanijos reikalus.

Visi žino, l$ąd tą nęsikįšiftib politika yra tik skrais
tė, kuri pridęngįa įąbai aktingą įvaikių šalių kišimąsi į 
Ispanijos karą. x ra remiaipos ginklais ir žmonėmis abi 
kariaujančios pusės — ir sukiįęiįąi? įr ręspubįiko^ gy
nėjai. v

(ĮęifiP butų viešai atšauktą,
tai pusiau-slaptas rėmimas virstų atlipu. $iajp vargiai 
kas pasTkęis'tų." 'ir

C 19J6. KinąKing Featuw Btodkate,'Ine.. World rightt reterved.
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APGAILĖTINAS LAIKRAŠTI 
NINKO LIKIMAS

skirtingą nuo komunistų užim

V. K. Račkauskas vėl buvo 
rastas kai tu. ir turės atsėdėti 3 
metų sunkiųjų,^aybų, kalėjime. 
Be to, jisai turės grąžinti Lie
tuvos užsienių reikalų ministe
rijai 53,000 litų. <

Račkauską-Vairą buvo nutei
sęs Kauno apygardos teismas 
už pasisavinimą 80,000 litų vie
no Lietuvos piliečio, būnant 
konsulu Afrikoje. Paskui jisai 
buvo patrauktas atsakomybėn 
dar už pasisavinimų daugiau 
kaip 50,000 litų, būnant konsu
lu Londone. Teismas pripažino 
Račkauską kaltu, bet dėl nusi
kaltimo įsisenėjimo bausmę at
leido. Tuomet prokuroras pada
vė skundą Apeliacijos Bumams.

Apeliacijos Rūmai dabar nu
baudė Račkauską 4 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo, bet pasi- 
remiant 1928 m.
bausmę sumažino vįepu treč
dalių.

Labai gaila, kąęt toks liki
mas ištiko tą seną laikraštinin-

tos. pozicijos nuomonę.
•J" ĮV ; ■' . ' v-'*' > , - ;■

Keli menesiai atgal, kai But- 
•kus-S'tilsonas1 dar sėdėjo kalėji
me, tai buVo kilęs bąisus “ka
ras” tarp oficialių kopaunįstų ir 
opozicionierių dėl aukų rinki
mo Stilsono! išvadavimui. Viepi 
antriems dayė pikčiausių prie
kaištų. O' jeigu dalykas butų 
buvęs apsvarstytas šaltai, tai 
butų buvę aišku, kad peštis vi
sai nėra koj

kale, kurios niekas negalįs pa

MELO FABRIKĖLIS DIRBĄ

Sandariečių organe skelbiama 
naujas melas: kad SLA. prezi
dentas Bagočius “agitavo už 
tai, kad ‘Tėvynė” butų, uždary
ta”. 1 o

Pasiiyėįtąyų^^ asmenisi kų-
• k-**'--*.' • a a •

amnestija

/ V. K. Račkauskas ilgus me
tus gyvena Amerikoje ir verte? 
si literatipįu darbu. Jisai reda
gavo SLA. organą “Tėvynę”, 
vėliau — “Dirvą”. Jišai yrą 
išvertęs. į lietuviu kalbą keletą 
didelių knygų.

įsikando

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS
, -uruĮ. SLA..' % •

Prasidėjo, ptfuja plunksnų ba
talija tarpe mūsiškių komunis
tų ĮąikrąŠčįų ir opozicionierių 
“N.” Gadynės”. Dabar triukš
mas eina dėl Ispanijos.

“Sklokininjkų” laikraštis pa-, 
kritįįąvo išsireiškimus kai ku
rių kalbėto j ą, dalyvavusių; 
Brooklyno prakalbose, ir pasa
ko, kąd, jeigu abejojama apie 
aukų reikalingumą Ispanijos 
respublil^iečiapją, tai kam dąr 
važinėti po kolonijas ir rinkti 
piąigųs taip tijęsjuį. :

Tai nebuvo įą^aį tikslingą 
pastaba, bet komunistų orga
nai dabar šąųkią prieš “sl^lo-- 
kininkus”, •piešdaipi juos di^f 
džiausiais nevidonais. Atbodo, 
kad Ispanijos klausime yra yno, kąį 
“smertelnas griękas.” išreikšti kią galią

M ” -5 • -.XX- M v - f A v-

“Naujienoms” teko pasisaky
ti klausimu apię SLA. centro 
sekretoriaus galią, priimant 
naujus narius į orgąnizačiją, 
kuomet “Tėvynė” redakcinia
me straipsnyje išreiškė nuomo
nę, kad apiė ąplikarito tinka- ‘ - I • ’ t - - ■ ■ . .
mumą galutinai sprendžia sek
retorius, kurio sprendimų šitą- 
me reikale, ęs.ą, negalimą nę 
pkvestijonu6ti’*. •' ■ - ■■ - ■ 1 :

Po SLA. Pildomos Tarybos 
suvažiavimo, kuriame tas klau- 
simas buvo svarstytas ir iš
spręstus priešingai SLA. orga
no redaktoriaus nuomonei, “Tė
vynė” dabar rašo:

“ ‘Naujienų’ ap.?vąĮgįinn- 
kui nepatinką . tik tąs,.. kad 
vienas S^A. Sekretorius, ap- 
likanto kvąĮifįkacijas sulig 
jo cjiąyaktęrio sprendžia. Esą 
tokių ąįyėjų, vienas SLA. 
Sekretorius gali atmesti sąvo 
asmeniškus priešus arba to
kius asmenis, kurie pakriti
kavo organizacijos viršinin
kus.

“Tokios išvados dalinai 
teisingos ir tas galėtų atsi
tikti, jei (s.įą.ųrų pažiūrų as
muo butų SLA. Sekreto
rium.” \
Bet įstatytnas kaip tik ir pri- 

yalo užkirsti kelią blogų virši
ninkų sauvaliayįmuį* Gęrį vir
šininkai galėtų ir be įstatymų 
teisingai vesti organizacijos rei
kalus.

“Tėvynes”, redakcija sako, 
įad nebuvę reikąįo kelti “ąųd- 
ęą 'ąąųk^te vandens”. Tačiau, 
Ijadą ji savotišką; ū?tęrpre1<ąvQ 
SLA. konstitucija, tai visai ne
atrodo, kad čįą hutų tik šftųkš- 
tas vandens. Prieši,lgąį4 ji sta
tė klausimą labai rimtai ir tvir- 

no, kad sekretorius turįs to- 
; narių priėmimo rei-

t. .
Į* 

tiems yra žinomi Susivienijimo 
centro reikaląį, teko patirti, 
kad nei Bagočius, nei/kuris ki
tas SLA. viršininkų niekuomet 
perą kėlę sumanymo; apie “tė
vynės” uždarymą. Buvo disku- 
suojąma tiktaį klausimas, kaip 
padaryti, kad bųtų išvengtą 
deficitą, kųriąoą ^Tėvynė” ne
ša orgapįzacijąi. šituo tikslų 
vieni vųšįninkąį siūlė, kad “Tė
vynę” butų sumažinta dviem 
puslapiais (kaip kad buvo ląį- 
kipąį padaryta pernai metais); 
kiti — kad ji butų leidžiama 
rečiau; freįi — kad. butų pa- 
keistas jos formatas.
' Prezidentas Bagočius buvo 
vienas iš tų, kurie manė, kąd 
gal butų praktiška leisti “Tė- 

kųįp 
kad leidžia savo organus lįąį 
kurios didelės profesinės ąrbą 
fraternalinės amčrikonų organi
zacijos. Smulkiaus patyrinėjus *--r i t-f t ' :L '"'PiT • Ji »f.(šitą klausimą, rodos, paaiškėjo,, 
kad. leidžiant Įąįk^tj žurnąlp 

■ pavidale j okio išlaidų s u taupy
mo nebūtų, bet joą, gal būt, <įa- 
gi padidėtų.

Tokiu bųdų ęild. Taryba ke
tina palikti tą pąčįą. “Tėvynės” 
formą, tik laikinai leisti ją 6 
puslapių, vietoje 8.

Bet kad SLA. orgąnas ‘ butų 
uždarytas, tai nebuvo nė kal
bos.

teko patirti,

-kąd ji butų leidžiaipą 
—kad. butų pa-

vynę” žurnalo formoje

f’ ■i
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(Tęsinys)
Tik gatvėje Sergejus Petro- 

vičius kiek atsipeikėja. Jis lė- ; 
tais žingsniais pradėjo žygiuo
ti namįų link. Visą tą laiką jis 
stengėsi apie nieką negalvoji. 
Bet visokios mintys pačios lin- , 
do jam į gąlvą. Jis griebėsi 
ironijos, kad galėtų šiek tiek 
savo būklės rūstumą suminkš
tinti.

— štai kaip, bryli Serge
jau;, — murmėjo jis. — štai 
kaip tave suėmė.

Vienok ironija negelbėjo.
Jis parėjo namo visiškąi nu

sikamavęs ir tuoj atsigulė į 
lovą.

— Ir koks čia, pągąliaų, rei
kalas? — ramino save Serge
jus. — Didelis čia daiktas, 
kad pinigų nėra. Po velnių, 
ko £ia krimstis. Nusispiauti, 
ir tięk! Kuriems čia galams 
paskutinį sąyo kraują visokiais 
klausimais nuodyti? Eisiu ir 
pasakysiu: nėra — tai ir vls- 
kąs.

Yįęnųk kažkas atkaklumas 
ir noras, į;ą<į Čia ir kaip, gąu- 

jąm apię ką kitą galvotį.
Atrodė, kad čia visą gyve

nimo prasmė. Arb,a jis, Serge
jus Petrovįčiųs, gaus reikalin
gus pinigus ir šiandien eis su 
ipęygipą, kaip visi žmopęs ei
ną, nęrųpęstingaį ir linksmai, 
ąrbą kažkoks krachas, kažko
kia baisi katastrofa jį ištiks.

Sergejus Betrovičius nejudė
damas gulėjo, lovoje. * Visokie 
fantastiški planai ir pąveikslai 
pradėjo vaizduotis jo smege
nyse.

štai, pavyzdžiui, jis einą 
gatve ir randa piniginę. Arba 
štai jis užeina į krautuvę, įva
ro paniką patarnautojams įr 
pasiima prekių už geroką ęu- 
iną pihigų.^Arba ateina į Gos- 
banką, uždaro tarnautojus 
maudynėje ir išsineša visą 
jnaišą grivenų.

čia jau, pp kiekvienos fan
tazijos, Sergejus heviltingaį 
šypsojppi ir išmetinėjo sau, 
kad nesistengia reąliškąi prie 
dalykų eiti.

Jis maldavo savęs nesijau
dinti, bet rimtai ir tvarkiai, 
įšsįžą4ąnt masinančių iliuzijų, 
svarstyti visokius metodus, 
ką;d galėtų tįįkąmą išeitį su
rasti.

Bet staigą viskas — ir lo-
. ' * ' * « * ’ f i •

va, ir kambarys, ir priegalvė 
— pasidarė nepakenčiami. Ser
gejus Petrovičius beveik teki
nas išbėgo į gatvę.

Jis ėjo dideliais žingsniais 
ir visą laiką kažką murmė
jo. r į

Kąžkaip netikętai jis atsiy
rė iięs laikrodžių krautuve ir 
jirądėįo žiuręti į ten išstaty
tus laikrodžius.

Jis ilgai stovėjo ir žiurėjo, 
kaip judėjo minučių rodiklis. 
Jis judėjo labai lėtai. Su kiek
vienu rodiklio truktelėjimu 
Sergejaus gerklė darėsi vis 
sausęspė ir sausesnė.

Buvo jau lygiai šešta valan
da.

Ilgasis rodiklįs dagi jau4 nu
krypo į septintus valandos te
ritoriją.

Sergejus Petrovičius apsi
gręžė ir nužigsniavo toliau. Ei
damas pro šalį Gosbanko, jis 
keistai nusišypsojo ir pirštais 

į f

sudavė į iškabą.
Ir nutraukė jis toįiąų. Šyp

sena vis dar tebebuvo jo vei- 
de‘ ' : • : i 0

Jis ilgai žygiavo kažkokio
mis gatvėmis. Ir staiga vėl 
pamatė savo tetos namą!

5
Sergejus Petrovičius kurį 

laiką stovėjo prie namo. Pas
kui tvirtais žingsniais įžengė 
į kiemą, o iš ten pakopomis / 
užėjo į antrą aukštą.

Neaiškios mintys staiga pra
dėjo vaizduoti visai ąiškias 
formas.

Na, žinoma! Reikalas visai 
aiškus. Jis ateis pas tetą ir 
tiesiog ką nors pasiims. Arba 
išbudins ją ir paprašys.’ Jis 
visai nenori slėpti nuo jos. 
Jis, pagaliau, kaip įpėdinis ga
li tatai padaryti. Jis gali, pa
vyzdžiui, atidaryti spintą ir iš 
ten pasiimti kokį nors menk
niekį. Koks Čia reikalas ? Pa
galiau, jis gali įspėti tas dvi 
kvailes.

Sergejus Petrovičius priėjo 
prie durų ir apie dvi minutes 
išstovėjo, nežinodamas ką da-
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ryti. Nedrįso.
Pąskuį pasakinėjo rankęna. 

Duryą buvo užragintos.
(Bus daugiau)

t i b/' > "*!l . 11 ' ‘•i'K-.-'t 1»" >■ <" _

Po. Eilutę Kasdien
t «r , 

(Iškirpkit

■ "k. :

šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
' gražų eilių rihkįitf).‘

Alexandra Danilovą šiomis 
dięąomis pasirodys Auditorium 
Teatro scenoje su Baile t Russę.

■.•1 <•? Cm- y.r>.«. • > •> •*-<*’*'• '• * y

Ę^neljis.
marguoja žaliasis lęalųelis 

pavasariu saulės meiliajam sąpnę; 
ties juo pralinksmėjęs Čirena paukštelis, 
Yr 5oJgięsmes aidas žavčja manę, 
galingas tas aidas! Varguolę krutinę, 
it kokia Jjvąjp.nė vaiskios praeities, 
jią tirpdo iį iųlgdo banga sidabrine, 
banga atgimimo, malonės, vilties.

Kalnelis apaugęs varsotais žolynais,, 
žaliuoja dirvonu, eglaičių šeima,

Ir debesys šėmi, kad etery plaukia 
iš tolinu) kraštą j kitą lenkai, 
taipogi sustoja, ik dangų aptraukę, 
gąusių lięt^iu jįjį yil^ dažnai.

Ant kekių žaliųjų skarotų eglelių, 
kad snaudžia pasaulis gamtos puikume, 
sustoję pulkai jpla§takėlių-sęsęlių 
ir puošia kalnelį savąja tankme. 
|r. jęigu iš tolo tada pažiūrėtum 
į jas, tai lyg, rodos, aguonų žiedais 
pražydo eglaitės sapne numylėtam... 
Taip gera, puiku vasarvidžio laikais!

Kad dębesys drumdžiasi, vėsula kyla 
ir neša nuo vieškelio dulkių bangas, — 
atbunda kalnelis ir pradeda bylų, 
išblaškęs sapnus ir svajones žvainas.

. Jįo žalias dirvonas ir vaiskios^? gžjes, 
jo tankus kerynai verkšlena liūdnai; 
jb jaunds eglaites raudoja: paSČlęš 
audros šufcurys jąsias tramdo piktai.

Bet audra praūžia ir šviečia saulelė, — 
ramumas, ir laimė vėl skrieja laukais; 
ir juokiasi, skamba senutė-žemelė, " 
ir džiaugias iš naujo savaisiais vaikais. 
Ir linksma visur... Atgimimo dainelę 
vėl meiliai praplyšta ties močią žeme, 
ir buria, žavėja malonų kalneli, 
ir supa eglaites gamtos puikume..
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Jau pąrduodamįPakeltas klausimas,

Pakeitė vardą

laike

avė

KASPAS AMERICAN STATE
DĮRĘIiTOpĮV TĄ^YBĄ

ener

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
visa tai

UICK
UNDER

Paškaus- 
vilkas 

Maženis

suderini- 
veiklos 

nesimatė 
kuriuo inu-

ssįj;

Oro Bangomis” sek 
mingai praėjo

L. M. NORKUS 
Rea. HEMLOCK 6240

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iŠ geriausios rūšies pro- 
dūktų.

Mes manom, kad ir kiti pa 
ąšus parapijiniai kĮiubai pa 

, Rokiškėnų fdiu 
IŠ to daug dau

georg
V. A.SV
LOUiS J. JANAtA 
SAMUEĖ KOSTELNY

C FOĮISTĘĘ 
ERiNGER

(Wh?|esale), ^ainomią pri
stato į aįipes ir kitas įstaigas. Vi 
suoiųet kręiplptčs pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefono. BOULEVARI) 7179

TMB 
141DĘ 
At4D 
seėu.

1936 ir vėliau, pristąčius savo Certįf icatę o

TO NEBUS GALIMĄ GAUTI APMO^ĖJi.MO. tfsūiu 
l»na iškeisti tuojau arba pa.lėli savo taupoiiib'jc ' 
ČękiąVpno sąskaitose.

UŽ šunį — NUBAUDĖ

KAI CLĘVELANDE ĖMĖ SNIGTI, TAI SNiętO NE JUOKAIS. Paveiksiąs, pą 
rodo kaip dalykai atrodė pūgai praėjus.

Illinois valstijos 1937 piptų 
laisniai jau pardundami valsti
jas sękretoriąuą ę^a^Į į. 
Hughes skyriuj Chicagoj ad
resu 12p Šo. Ąshland avenue.

Reikalauja tyrinėji
■ ■ f T 'T t 
mo jaunuomęųęs

namų

Padarytos, Johnson^ J.ohnson.didž taurių 
V&aįlfo 'įiĄKlfį^įp^-. c^rgiik^ dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

Vaidinimui pasibaigus buvo 
^o^iąį. šokią sąlęjį, kaip 
biliete ir valgomajame kamba
ry nuotaika buvo šveni, raiųi, 
maloni ; ne įkąitii^ ąžjiįu, 
M rąąiųO’ R Wi- 
žyiųėjo, nors įiųįsinųmp, 
stoka yp. — V p.

dąrys tą, 
bas padarė 
gigą 'naudos bus.

Segančiam susirinkimui, ku
ris įvyks sausio 8 d. 193.7 me
tų, kuopa nutarė pasikviest 
iš Centro valdybos bent vieną 
narį, kad supažindinti nąrius 
plačiau su L. Il£ K. Draugijos 
ąiekiąis. -

Buvo skaitytas laiškas Ame
rikos Lietuvių Kongreso De- 

Tvarkai Lietuvoj 
Ątstęigti. Ląįške buvo kvie
čiama, kąd. Ėtakišk^uą kliu- 

prisiųstų ątąfovą į šaukia
mą vis.ų oygąnizaęijų ątstpvų 
ūw,fewęij% ^Jir* ivyk». gru°- 
ČĮžip 20 d. Cųicagos Lietuvių

Atstovu išrinktas A. Vi lis.
Susirinkimas buvo gyvas ię 

draugiškas. — A. V.

ęhięagos Darbo federaciją 
sąsirjnkima^ p^aėjųęį sąkma- 
dignį pfi?mė rezoliuciją, Jcųp 
reikalaują, kad butų pądąry- 
tas tyrinėjimas Ju venile De- 
tention Home, kur yrą ląiko- 
mos įstatymams nusįlęąltiįios 
jąąpąą merginos.

siurprizą patiekė p-nia Stepo- 
nąvičięnę: iš karto, apie žvir
blius išgirdus ją dainuojant, 
pasijutai lyg šąltu vandeniu 
Apipiltas - 
ponąvičįer 
gresavo”..-

Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoj 289 kuopos priešmetihis 
susirinkimas įvyko 3 dįęiią 
gruodžio J. Lamatąvičiaus sve
tainėje, 15609 <So. lįalsted it, 

‘ . , ’• • • -•* - ■ j

Nors nariai buvo kviesti su
sirinkimui atvir.uletnis, tačiau 
jų mažai’ atsilankė. Tai yrą 
nepagirtinas dalykas įjarjų 
apsileidimas, < i<kad< ųesidoipj 
savo orgaųizačijos reikalais.

Iš svarsbeSnių susirinkimo 
darbų tai tur būt buvo išrinki
mas naujos valdybos 1937 mę- 
tams. Ęuvp keletas laiškų, jų 
tąrpė iš Amerikos Lietuvių 
Koųgreso Demokratinei Tvajįš- 
kai Lietuvoj Atsteigti Chicą- 
gos distrikto skyriaus, para
šytas sekretorės p-lės Ė. Mikų- 
žiutės 
ir priimtas, bet rinkimas at
stovų į busimą konferenciją 
2.0, dieną grųųdzip Lietuvių 
A u di tori j o j ta po a įmestas. Tąį 
reiškia, mųsų supratimu, ką^Į 
Amerikos lietuviai' negali 
steigti tokią tvarką Lietuvpj’ 
ir kad tąs reikalas yra pačįd 
LiėtuvoįS žiuonių.

Buvo atvirute 6 apskričio or- 
ganizato.rians K. P. poveikio, 
kurs kvietė atsilankyti 6 die
ną gruodžio į p. Kurinskįp, 
svetainę radio valandos reika-

MĄRTHA BENSON, "Čliięagiete, kurią 
teismas nubaudė už išvarymą šunies iš 
namų. Ęensonienė aiškino nebęnornili 
užląikyti gyvulio, nes jis pi.ovęs vištas.

TRIBŪNE PHOTO

Rądįo programai musų pra
mogose ir bizny, nors nese
niai prasidėję, užima gan svar
bią vietą. Natūralu, kad ir 
musų teatras paėmė juos kaip 
siužetą scenai, ir sekmadienio 
vakare, gruodžio 6 dieną, Pir
myn choras suvaidino opere
tę “Oro-bangomis” Sokolų sve
tainėje.

Nesusipažinusiam su deta
lėmis operetės “Oro bango
mis”, turinys man, kaip vie
nam iš publikos, atrodė toks:

Keletas jaunų energingų vy
rų, kupinų šaunių idėjų, su
manė leisti radio programus. 
Tačiau, kaip paprastai su to
kiais vyrais būna, jiems vie
no dalyko trūksta — pinigų.

Na, “druugučiai” sumano 
gauti garsinimų lėšoms pa
dengti. Ir ot tuląs biznierius, 
“silkių karalius’’, sutinka duo
ti garsinimus. Tačiau kąrtų 
iškyla rimtą problemą. įįaip 
daugelių kitų atvejų, |ąį i^ 
šiuo, kuomet pats “silkių ka
ralius“ krovė pinigų maišus, 
pas jo žmoną atsirado ambi
cija nustebinti svietą savo me
no gabumais. Moteris nori 
būti radio žvaigždė, nors jo
kiu budu netinka “žvaigž
dėms”. Be to, radio stoties 
savininkas spaudžia leidėjus 
reikalaudamas, tuojau “cąsh”.

Leidėjų padėtis kebli. Pini
gai reikalingi, jų galima gau
ti iš. “silkių karaliaus”, bet są
lyga yra leisti jo žmonai pub
liką-gąsdinti savo balsu- Lei
dėjai apgauna “silkių kara
liaus” žmoną: pirmiau jie už
daro ją kambary; kai ji iš
bėga iš kambario, tai sulaiko 
ją elevatoriaus kletkoj tarp 
dviejų augštų. Jos vietoj dai
nuoja kita, o kai pagalios mo
teris pasiliuosuoja ir iš eleva
toriaus,'tai laidėjai nutrau
kia transliavimą, ir ji dainuo
ja viena sau ir tiems, kurie 
randasi tuo laiku radio sto-

čios, kuriu milte
liai pageidauja!

Pastebekit Rahdo- 
na* Kryžių ant kla
sterio kada pirksit

g ŠIUOMI MALONIAI PRANEŠAME VISIEMS
S" BANKO? į

... , ' Į f'" V ?

g CERTIFICATE of BENEFICIAL

i KASPAR AMERICAN 
STATE BANK

jau mes esame pripratę iš ją 
laukti.

stoja į rinitą ir naudingą vi-

savininkams, kad Direktorių Taryba, patariant Viešosios 
Atskaitomybės Auditoriui Edward X Barręlf, 

. O’
yra paskelbusi

ANTRĄ VISIEMS »TWATO
SAVININKAMS 5^ WSTRWWU|

Jų§ galite gauti savo dalį ątsĮląųkius. į bąi^ą ^ęuudžjįp 7t 
1936 ir vėliau, pristąčiuą savo Certtf icate of Benefięial įn- 
terest indorsaYimui. N^PRISTACIUS ŠIO ČERtlFlSĄ-

- nejaugi p-nia Ste- 
i taip toli “nupro- 
gaila! Tik atsikvė

pęs, už valandėlės, kitos su
pratau, kad tai vaidinimas, 
rolė tokia-

Panelė Grigoniutė, sakoma, 
yrą viena žymiųjų šiuo laiku 
lietuvių dainininkių ypač ra
dio programuose. Kaip se
nos kajios žmogus, gyvenęs 
20 metų atgal, turiu prisipa
žinti, kad radio žvaigždžių 
net iš jų balso nepažįstu. Ta
čiau tenka pasąkyti, kad šį va
karą, veikale “Oro bangomis’’, 
be a^ejoĄės P-l$ Grigoniutė 
aiškiai pasižymėjo,.

Trio — Barbutė, Jevutė ir 
Magdutė (Bendikaitė, Saupa-

Bet leidėjų klasta išeina 
aikštėn. Dabar jau kyla tik
ra audra: leidėjai ir jų ben
drai,* dainininkai, dainininkės 
ir kiti, susipyksta savo tarpę, 
leidėjams grūmoja praradi
mas stoties transliavimo tei
sių, trumpai kalbąnt, bankro
tas. Jų alimei, vyriausias iš 
visų leidėjų * gauna netikėtai 
mirusio dėdės palikimą ir ke
blumai pranyksta prieš pini
gų galią. Ir dąžnąį gyveni
me tąip pasitąiko, kad 
gingi, sumalus enterprenieriai 
nugali ilgainiui finansines 
klintis.

Siužetas buvo suprantamas 
publikai. Be to, pąstatyąią^ 
atrodė margaspalvis, lųaloųųs 
akiai ir ausiai. Drabužiai, 
grupės choristų, šokiai, a|sį:i- 
rų asmenų veiklą 
sudarė, kartu su orkestros pri
tarimu, gražius vaizdus ir 
įdomų jų vystymąsi.

Kalbant apie pavienius ak
torius teųka pasakyti, kąd šau
niai pasirodė inžinierius Al
girdas pujijį l$aipp “ąnąuncc- 
ris”. Pirmą kartą, sakoma, 
vaidinęs scenoj, bęį gęrąs jis 
buvo — tikrai geras! Greta 
jo kitas: apspurus patarėjas, 
kurio joks netikėtas įvykis ne
užklups, arba, jei ir užklups, 
tai, žiūrėk, kitą momentą jis 
ir vėl atsigavo; wcll, jis buvo 
jaunasis Nekrash. v 
kas, senas scenos 
Rukštella, Dikinis, 
Miller ir Dambros atrodė visi 
savo vietose ir rolėse buvę. 
Kas ypač man, kaip vienam 
genesnių scenos parengimų 
lankytojų, atrodė malonib tai 
bendras vaidinimo I 
plas ir prisilaikymas 
(aktinimp) r 
“skerečiojimosi
<$ų vaidilnojai gan dažnai nu 
sikalsdavo praeity, pay. 15 ii 
20 metų atgal

Vaidintojos 
pasirodė ne prasčiau, jeigu 
geriau, už vyrus. Ypatingai

J:

dainininkės
Į"į* ii*1 it.!"* ne

4301 W. Grand Avė., C1
REIKALAUKIT TAVERNOSE JR V^l

. .. ■. - ■ ' 7 *7

Buk sveikas ir linksminkis gy venimu 

“REX BITTERS”
j. • ’ ’

Yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šak- į 
nų, (Europine iormula). Butelis ^io žinomo biferjp. fd I 
retų rastis kiekvienje stuboje. Visai šeimynai paties Re> I 
Bitters. Pabandykit ii_šiandien. - ------- ----- - .^-l

: REX PRODUCTS (JO,
............

Rokiškępų Kliubas 
priešipėtiųį susirmįcim 
džip 4 d. p. F? Mičko^ krautu 
veje, 4146 Ąrcher

Rpkiškėnų kllubąą d.ąr vi
sai jaunąs, tįk vienų naętų 
kūdikis, hėt veikime neatsįlie? 
ka ir nuo sęniaį gyvuojančių 
kliubų

Nariai rimti ir iškeltus klau-
r » .. ■ ■ t r K.. •sjmus syarsto rimtai ir nuo

sekliai.
š,toi payy^^s. Bąivo prį- 

siųstas laiškas iš Ceųtro val- 
(lybos Lįeįuvių Etines Kųltu^ 
ro^ Draugi j os? Huri įąpp įst^f 
tą viįįiįotįnamę Amerikos Lier 
tuvių suvažiavime Cievelande,

tų. yisĄ^ijs^kąi laiškę ap- 
^arl*uotis 

už Lietuvių Etįnąs Kultūros

' 'Wi

savo varčią Dabar 
ų Kliubas bus 
NeS kULTŪ- 

ff® URANUOS' kuopa. Bu
vo. durt vardas
“Rokiškėnų Etines Kultūros

svarsčiui ^tėifą ą^vą^ųs, Įęąd 
ųėrą ęeįlęalp ininęt ąjbą ru"

raitė ir Mimkaitė) — darė ma
lonų įspūdį. Kas dar malo
nių buvo, tai jų aiški dikciją. 
Klausais ir manai: nors kartą 
girdi. dainavimą, kai dainos 
žodžius gali suprasti.

Jęąn Spirgyte — Albina 
Trilikaite — gal neturėjo pro
gos veikla (akcija) savo'rolėj 
perdaug išsiskirti ,iš kitų tąr- 
pp, bet kaipo sweetlieart ji 
tikrai pluošė sceną.

Šokėjos, — p-lės Markiutė 
ir Aleksaitė, netik papildė, bet 5 
ir iškėlė visą veikalą. Be jų 
šokių ppere.te “Oro bangomis” 
butų nublankusi.

Sųmokinti šitokį veikalą, 
pastatyti jį scenoj, ėmė nema
žai dąrbo ir planavimo. Už 
tai kreditas tenka pp. Stepo
navičiams ir jų bendradar- 
bjįąi^§; to i|, tęisybę pasakius,

eita išvados, kad kuopai ge
riau pasilikti neitraliai ir ne
didėti niekur.

Į valdybą išrinkti sekami
Aum kųjffljy i““;

iBSS eilę pietų: p,iyin. Ą. Lę-
YiceTPMm, J- Marinąs!,

ęail. Ą< L. Sįkięipontą?, 
p^ą^ų rašt. ižiįį-
VMąs Kv šilipsUSi i^do glp- 
įpjąi X gęįnpBiufį įę I{. G-

■AątĄpIką ę. Mj-
.fojįipĮK datftaraą kvotėjas Dįt- mokratinei 
Wr»

•TĄMęą M. ■
lkpn j. WIĄTMi ■

GERKIT w em ALŲ
'  ----------------------- —Z ............ ................
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Madridas Kaune
ne

(Musų specialaus korespondėnto Lietuvoje)

Downers Grove
Dar links

DUOKITE RADIO
Kalėdoms

bokso

Foto studio ir artistų kolonija

net ne

URIAH KATZENELENBOGENO

DAINA
Graži Kalėdų Dovana

Amerikoje augusiam jaunimui.

KAINA $2.00
Knyga parašyta angliškai. Galite gauti

M $8.00

$5.00

už Naujienų prenumeratą

Darys Žemaičiui Tragin 
gos Mirties Investigaciją

Gėdu-
Dievo

buvo 
laid.

Vardas
Adresas

3460 S. Stato St.
2950 E. 92nd St.
852 W. 63rd St.

4834 S. Ashland Ava.
2733 Mllwaukoa Ava.
4231 W. Madlion St.

įkainuota taip 
pigiai kaip

1—Kasper
Downers Grove, III

stebi 
žemėlapį, 

akimis se- 
eina cįvili- 
Čia pilnai

GERIAUSIA 
DOVANA

Pučkorius yra ne tik

įspūdžiais, 
ramiai

DYKAI NAMUOSE 
IŠBANDYTI!

yra Downers Grove
jaučiasi? Suvarys juos visus ir 
visur į ožio ragų!
miau sako švarutis vyriškis.

čia neprašytas 
atėjai ir neprašytas iš čia pa
sitrauk- Koliotiš čia ne vie-

nirnų, bet iš padėties... ' <
Jie tyli, jie tyli ne dėl to, 

kad tylėjimo mlėtojai butųų 
arba kad neturėtų ką pasar 
kyti, bet dėl to, kad reikia ty-

įvyko, prie Hamlet 
Indiana valstijoje, 
Valparaiso.
dukteryte pareiškė,

smagus 
jam į veidą

griuvo

truputuką pavoksavo, kas čia 
kaltas, jei ponulis toks lepus.

Aiškina policistui vienas iš 
stovinčių.

— Prašau tuoj, nieko 
laukus šitą vesti į nuovadą,— 
karščiuojasi , muštasai vyriš

renkasi
Dalinasi ką tik bu- 

atšitikimo

giau akrą žemės.
Artistų namukai į va ’ ųs ir 

keisti. Vadinasi, tie namukai 
yra artistiškos fantazijos pada
ras. Artistai ne tik tuose na
mukuose gyvena, bet taip pat 
turi įrengę studijas.

Pačiame 
mieste, netoli nuo geležinkelio 
stoties
Photo Studio (928 Warren Av.) 
To studio savininkas yra p. P:

C0MM0NWEALTH EDISON ELECTRIC 
SKOPS

Ponai Grimaliai (sėdi) su savo šeima, giminėinis ir drau
gais. Lapkričio 15 d. ponams Grimaliams buvo surengta šauni 
“siurpraiz parė” 31 metų vedybinio gyvenimo sukaktuvių pro-

Persitikrinkite I 
Pamėginkite vieną patys! 

Nėra prievolių!

parė. Visi išėjo patenkinti, nes 
tikrai nieko netruko.

Didelis ačiū sunui Stanislo
vui ir jo žmonai už surengimą 
tėvams tokios Šaunios parės. 
Tai buvo gal puikiausia parė, 
kokia jiems kada nors buvo su
rengta. —Ten buvęs.

LIETUVIŲ IR LATVIŲ LIAUDIES 
DAINŲ ANTOLOGIJA

1739 So. Halsted St, 
| Chicago, Illinais. r

Aš čia prisiunčiu $
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo

Dukterys vakar palaidojo traukinio už 
muštus tėvą ir motiną

giama. 
tai tuoj 
kestras 
maršą, 
sūnūs ir jo žmona priėjo ir pa
sveikino savo mylimus tėvelius 
bei įteikė jiems gėles. Pasvei
kino taip pat giminės ir drau
gai. Tada* sūnūs ir marti nuve
dė juos prie stalo ir paprašė, 
kad išgertų geresnei laimei. 
Tuo pačiu metu su visų giminių 
ir draugų vardais buvo įteikti 
dovana. Būtent, didelis gražus 
baltas virtuvės gazinis pečius 
su gėlėmis ant viršaus. Jaunie
ji su visais pasisveikino ir šir
dingai padėkojo už gražią do
vaną. *

Apie septintą valandą vakaro

. Lengva Nusipirkti 
Dabar!

Mažas įmokesnis.
Likusi dalis išmokėti kartu 
su mėnesine Elektros bila.

Prieš kelias dienas teko ap
lankyti Downers Grove bei ša
limai esančią artisfų koloniją.

Ta kolonija yra prie pat 
miesto. Joje yra apsigyvenę ar
tistai piešėjai su savo šeimo
mis. Kiekvienas jų turi savo 
namuką ir apie vieną ar dau

žtai ateina prie lango link
smai nusiteikęs vyriškis. ,Jo 
veidas grynai skustas. Ran
kos baltutės, rūbai švaručiai.

E, e, jau ateina galas tiems 
visiems banditams! Madri
das žus, Madridui galas, o su 
juo kartu žus ir ta velnio 
sėkla.

Linksmai taria tasai vyriš-

traukiniui prisiartinant, 
nei kryžkelio sargo, 

kuris išeina ant kelio su rau
dona vėliava.

Be to, 'tuo laiku, kai nelai
mė įvyko, traukinių paprastai 
nebūdavo. Ekspresas, kuris 
sudaužė žemaičiunų automobi
lį arba buvo specialis trauki
nys, arba buvo susivėlavęs ir 
skubėjo, norėdamas atsigriebti. 
Darė apie 90 mylių į valan-

— Jei jau eisim, tai eisim 
visi' į nuovadą, pats esi kal
tas, nes kolioti pradėjai.

— Žinom, kad pats jis kal
tas, jį tik ir reikia suimti, — 
šaukia kaip kas iŠ stovinčių.

— Einam visi į nuovadą, 
tenais surasim kas kaltas, — 
kviečia policįstas.

Visi eina.
Ir vėl prie lango 

žmonės 
vusio

Viena iš moterėlių 
išklausiusi įvykio nupasakoji
mo ryžtingai balsiai tarė:

— Jei nebūtų šitų brudų 
ponų, tai ne tik čia prie lan
go, bet visame pasaulyje butų 
ramu!

■— Teisybę sakai friotin! — 
Tvirtina susirinkusieji.

— Vyrai skirstykitės, tai vėl 
ragina atė-

Fučkorius, kuris prieš dešimtį, 
metų gyveno Ciceroje.

P-as Pučkorius turi labai 
gražų namą, kuriame ir yra 
studio įtaisęs. Matyti, fotogra
fo biznis jam čia visai neblo
gai sekasi, nors lietuvių šiame 
mieste kaip ir nėra.

P-as 
sėkmingas biznierius, bet taip 
pat ir geras lietuvis.

—Dr. A. L. Graičunas

• Kiekvienas džiaugiasi su radio! štai delko jis yra to
kia ideališka' Kalėdinė dovana. Pas Gommonwealth 
Edison Electric Shops yra penkios rūšys pagarsėjusių 
radio setų pasirinkimui. Ateikite ir pamatykite! Išsi
rinkite. tokį, koks jums geriausiai patinka! Pigu, įma
nomi išmokėjimai.

— Kam galas? Kas žus? 
Ponuli, trumputuką atsarg- 
giau sprendimus daryk! Ra
miai jam atkerta vienas iš tų 
pilkų žemėlapio stebėtojų.

— O ką, nepatinka, kad tie

peštis pradėsit, 
jęs naujas policistas.

Tai tasai argumentas, ku 
ris verčia prie to lango že 
mėlapio stebėtojus būti neit 
raliais ir kantriais...

— Vistapats.

— Trumpai ir griežtai jam 
atsako vis tas pats pilkutis 
stebėtojas. ,

— Von, von iš čia smarve!
Visa gerkle sušunka skus

tas, baltarankis* vyriškis
Ir vos jis spėjo tuos žodžius 

ištarti, kaip 
smūgis sušėrė 
Susvyravo' ir staiga 
Kaip kas nusigando, kaip kas 
pabėgti norėjo, bet smūgį da
vęs ramiai tarė:

— Nieko čia tokių, gavo 
bokso taikų smūgį, skaitykit 
iki dvylikos ir tuoj atsigaus, 
— tokių ponų velniai negrė
bia!

Muštasis tuoj pakilo ant ko
jų ir visa gerkle šaukti pra
dėjo.

— Policija, policija...
•— O kam čia policija? Ty

liai jį mušęs sąko. Esi vyras, 
matyti drąsus, tai galiva pasi- 
boksuoti. Pažiurėsiva, kuris 
iš mudviejų smarvė?

Susirinkę kvatoti pradėjo.
— Prašau šitą žmogų suim

ti, jis mane užmušti kėsinasi, 
tai iš akių matyti, kad soci
alistas, — sako muštasai atėn 
j tįsiam policistui.

— P’onuli, ponuli, 
gražu šitaip meluoti! 
tamtos niekas nemušė, 
kaip koliotiš pradėjai

RAGINE, Wis. — Lapkričio buvo paruošti stalai dėl 250 
15 d. buvo surengta labai dide- i žmonių. Stalai buvo apkloti bai
lė ir graži “siurpraiz parė’* po- ’ tomis staltiesėmis 
rams Kazimierui Grimaliui iri kės 
jo žmonai SI metų jų vedybi-1 Stalus 
nio gyvenimo 
ga. Pokylis arba parė įvyko. 
Co-op svetainėje, Ilerrick Avė. 
ir 12-ta.

Žmonės pradėjo rinktis apie 
' vai. popiet, o pats ęiurprizas 
įvyko pusę ketvirtos. Ponai Gri
maliai atvyko neva į kitiems 
žmonėms rengiamą “siurpraiz 
parę”. Jiems nė į galvą neatė
jo, kad ta parė yra jiems ren- 

Kai jie užlipo į viršų, 
“Royal Egyptians*- or- 
pradėjo griežti vedybų 
Po to ponų Grimalių

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai*
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį r

unmns ■

servetu- 
buvo baltos ir geltonos.

puošė gėlės. Svetainė 
ukaktuvių pro- buvo išpuošta baltais ir gelto

nais popieriais su dideliais bal
tais skambaliukais. Jaunųjų 
kėksas taip pat susidėjo iš bal
tų ir geltonų sluoksnių.

Iki septintos valandos šoko 
tiek jauni, tiek seni, o paskui 
prasidėjo vakarienė. Vakarienės 
pagaminimu rūpinosi šaunios 
gaspadinės, būtent, ponios Gu- 
tauskienė ir Simanavičiene. Jos 
prigamino visokiausių valgių ir 
skanėsių. Prie stalų visi sve
čiai susėdo susyk. Valgių ir 
gėrimų tai tikrai niekam ne
truko.

Vakarienės metu p. Jonas 
Glėbas buVo paprašytas pasa
kyti kalbą. Jis ne tik pats pa
sakė labai puikią kalbą, bet 
pakvietė kalbėti ir kitus drau
gus. Visi linkėjo kuo geriausio 
pasisekimo ir ilgo amžiaus po
nams Grimaliams.

Po vakarienes vėl prasidėjo 
šokiai ir tęsėsi iki dvyliktos 
valandos nakties. Paskui marti 
supiaustė vedybų keksą, o jau
noji davė visiems po gabalą 
parsinešti namo.

Tuo ir pasibaigė ta šaunioji

Vėlionių laidotuvės įvyko va
kar rytą. Kūnai buvo pakasti 
šv. Kryžiaus kapinėse, 
lingos pamaldos įvyko 
Apveizdos bažnyčioje.

žmonių laidotuvėse 
apie 500. Jomis rūpinosi 
dir. Butkus.

Velionių, dukterys šiandien 
grįžta ukin. Jos yra pasiryžu- 
sios ten pasilikti ir išvystyti 
120 žemės plotą į pavyzdingą 
vištų farmą.

, “NAUJIENOSE”
1739 Sb. Halsted Street Chicago, III

Vakar Emilija ir Frances bėti 
žemaičiunaitės palaidojo tėvą Nebuvę 
ir motiną.

Tuo pačiu laiku jos pareiškė, 
kad yra pasiryžusios ištirti 
priežastis nelaimės, kurioje ir 
tėvas ir motina buvo užmuš
ti. Jie žuvo, kai Pennsylvania 
linijos traukinys sudaužė aus 
tomobilį, kuriuo važiavo iš sa
vo ūkio į 
gruodžio 4

Nelaimė 
miestelio, 
netoli nuo

Vėlionių 
kad nėra tikslių žinių apie tai 
kaip nelaimė įvyko ir ar kryž
kelio signalai dirbo, perspėda- 
mi automobiliais važiuojančius 
apie traukinio prisiartinimą.

Apsaugos vartų prie kryžke
lės, kur žemaičiunai žuvo —- 
nėra. Kai kurie liudininkai sa
ko, jog nedirbo nei skamba
las, kuris paprastai ima skam-

kuris metams tekaštuoja tik b dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susldėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad ,.Lietuvos žinios“ 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių.

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui,
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau

nas. Gedimino 38. Lithuania.

Penkios Pagarsėjusios
Pasirinkimui Pas

PHILGO... RCA V1CTOR
ZENITO... GRUNOW 
GENERAL ELECTRIC

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS.

intorttt andptbtr cotts, a somtu>bat bigberprict it cbargtdfor 
Raaiot toU on dtftrrtd paymtntt.

COMMONVVEALTH EDISON ELECTRIC SHOPS 
DOWNTOWN— 72 W. ADAMS STREET-132 S. DEARBORN STREET 

, . Telephone RANdolph 1200, Local 979
4833 Irving Park Blvd. 
4562 Broadway 
11116 S. Michlgan Ava.

Kaune prie krautuvės lango pasaulio valkatos visai riestai 
sustoję žmonės žiuri, 
išstatytą Ispanios 
Visi jie tyli. Tik 
ka tas vietas,, kur 
nio karo mūšiai, 
įgyvendintas nesikišimo' poli
tikos į svetimus reikalus klau
simas. Pilnas neitralietas. 
Jis toks čia griežtas, kad net 
tuo *" klausimu nekalbamą. 
Tie pilki žmonės, tik ką atė
ję iš dirbtuvių, kontorų . dar 
veidais dulkėmis ar suodžiais 
nusėtais stovi ties langu ir 
akimis seka, kur tiesiai tų 
nuožmių kovų linija, kur eina 
revoliucinis frontas.

Jų visų veidai rimti, akys 
įremtos į tuos žemėlapio taš
kus, kur eina mūšiai. Jie se
ka tas vietas, kur gyvenimo 
tikrumoje pilnai įgyvendintas 
bendras frontas. Jie steDį 
tuos taškus, kur tokie pat, 
kaip ir jie, darbo žmonės kau
nasi dėl naujo gyvenimo, kur 
kasama duobė atgyventam pa
sauliui.

Sukandę dantis, kartais pil
nomis neapykantos akimis jie 
žiuri į tas vietas, kur vokiško 
nacionalizmo dirbtuvės paga
mintos bombos skina vaikų ir 
moterų gyvybę. Jie kumštis 
gniauždami stebi tas vietas, 
kur italų fašizmo dirbtuvėse 
pagamintos armotos naikina 
ispanų liaudies sukurtą turtą.

Jie tyli, jie nekalba, jie vie
nas kitam žodžio netaria, vie
nas kitą pilnai supranta, kaip 
lygiai supranta tų kovų reikš
mę ir užjaučia tiems, kurie to
kie pat kaip ir jie pilki žmo-, 
nes tolimame fronte lieja dėl 
geresnės savo dalios kraują. 
Jie tyli, jie tarytum neitralųs 
tiems visiems įvykiams, nes 
jie turi tylėtį, turi būti neit-

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS

kalno.-,
Chicagoje ;..... ...............
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje .......................

ISPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

V/

dienos šiuo adresu
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Antradienis, gruod. 8, |9Ž6 NAUJIENOS, Chicago, UI

Saldainių išdirbę jų 
seimas Chicagoj

Chicągoj, Pąlmer House vieš
buty, nuo 24 iki 27 dienos 
gruodžio šalies saldainiu išdir- 
bėjų asociacija turės seimą. 
Nužiūrima, kad Seiman suva
žiuos daugiau kaip 1,000 de
legatų ir svečių.

Kaspar American 
State Bankas

Pritariant auditoriui Barrett, 
paskelbė 5% išmokėjimą

ties, padarytą įvąirių tąrimų. 
Visi reiškė pageidavimų vieny
bės ir darbuotės draugijos ge
rovei. Taip ir turėtų būti. Su 
senuoju iždininku taipjau at
siskaityta, nors n.e visai. Bet 
ateitis viską išlygins, o karš
tuoliai turėtų atminti pasakai
tę “pamažinus važiuosi, toliau 
nuvyksi”.

Kalėdų parengimo komisija 
pranešė, kad ji nuoširdžiai dir
ba, ir prašė visus narius ko
operuoti su ja, .dirbti visiems 
vieningai. To aš linkiu iš šir
dies. v

K, p. Deveikis.

Tai jau antras tos rųšies iš
mokėjimas. Prieš persiorga
nizuojant bankui buvo išmo
kėta $920,000.00. šių metų| 
sausio 1 d., naujai bankui at
sidarius, centifikatų savinin-; 
kams lišmdkėta $1,075,000.00 
ir plūs balandžio 14 d. 5% \di- 
videndų, kas bendrai sudaro 
$176,000.00.

Direktoriai sako, kad likvi
dacija einanti tvarkingai. Jie 
dedu visas pastangas . iŠkolek- 
tuoti daugiausiai kų galima be 
aukų, čertifikatų savininkų 
naudai. Paskui žygiai, dabar 
prisidėjęs savasties kainų pa
kilimas ir čia suminėti jų da
vė ypatingai geras pasekmes.

Beto, banko Direktoriai ir 
valdininkai sako, kad banko 
indėliai jau pakilę virš $800,- 
000.00 nuo sausio 15 dienos ir, 
todėl, reiškia padėkų už pasi
tikėjimų.

Tas bankas priklauso prie 
Federal Deposit Insurance 
Corporation ir per jų visi in
dėliai apdraudžiami iki mak
sim um $5,000.00 sumos.

DIREKTORIŲ TARYBA: 
GEORGE FORSTER, V, A. GER- 
INGER, LOUIS J. JANATA, SAM- 
UEL KOSTELNY, EDWARD M. 
KRALOVEC, ANTON LAADT. V. 
F. MASHEK, WILLIAM OETTING, 
WALENTY SZYMANSKI, JAMES 
M. TJRINER, LEON J. WIATRAK.

VALDININKAI: ' * :
JAMES M. TRINER^jPrez. { l
V. F. MASHEK, Vice-pre®^-
E. A. HINTZ, Exec. ViCe-prez. 
JOSEPH J. KRAL, Kasininkas.
W. F. KOSOBUD, Pag. kas. 
WILLIAM SLAVIK, Auditorius *

Rep, x-yj

Valdžios parama 
apšvietai

■ ....................... ......n. '

Sekmadieny įvyko naciona- 
lės apšvietos asociacijos pildan
čiosios tarybos posėdis Stevens 
viešbuty. Asociacijos sekreto
rius Willard. Ė. čivens išdavė 
raportą, kad yra pamato ma
nyti, jogei naujas federalis 
kongresas paskirs įvairioms 
valstijoms stambias sumas pi
nigų liaudies apšvietos reika
lams. Numatoma, kad Illinois 
valstijai iš Šių fondų teks .at
einančiais metais tarpe 5 it 6 
milionų dolerių.

*
■
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Cicero
Raudonos Rožės kliubo 

susirinkimas

Iš didelio debesio mažai lie
taus — tai sena lietuvių patar
lė. Ir štai kam ji šiandie ata- 
tinka. Keletas mėnesių jau 
bus, kai tūli karštagalviai pa
leido paskalufe apie Raudonos- 
Rožės kliubą ir jo buvusį iždi
ninką Juozą Nagreckį. Neuž-< 
teko tų piktų plepalų vietoj,! 
karštagalviai nusikraustė su i 
jais į “Vilnį” ir ten pasiskelbė 
“didvyriais”, Raudonos Rožės 
kliubo “gelbėtojais 
žūties”, 
valdybą, 
rių. Bet 
sekos:

Pirmininkas Leo Švėgžda, 
kliubo veteranas, atsisakė? Pir
mininku išrinktas B. Senionis. 
Jis pirmą kartų užima tų at- 
sakomingų vietą. Pirmininko 
padėjėjas C. Biknis, čia augęs 
jaunuolis. Dauguma baisų pa-i 
liko abu sekretorius senuosius 
— tai K. P. Deveikj ir Bęn! 
Tumavičiy. Iždininku išrinktas 
Ant. Petkus, laidotuvių direk
torius — / 
dybon įėjo.

Reiškia, visi “kliubo gelbė
tojai” nepešė nieko.

” nuo “pra-
Jie agitavo išmesti 

ypač kliubo sekreto- 
vė los agitacijos pa-

1API
GRAŽIOS DAINOS, MUZIKA 
ŽINIOS, ĮDOMUS PRANEŠI

MAI, ET€.«

Primintina, kad šiandie 7 tų 
valandų vakare įvyksta regu- 
liaris antradienio Lietuvių ra
dio programas, . kurių leidimu 
rūpinasi Peoples Rakandų Ben
drovės krautuvės, 2536 W. 63 
Street ir 4183 Archer Avenue. 
Kaip visuomet, taip ir šiandie 
programo išpildyme dalyvaus 
žymus dainininkai, muzikai, ir 
kalbėtojai: Patartina * nepamir- 
šti užsistatyti savo radio ir pa- 
siklausyti.

Rep. xxx
Į

žada taisyti paro- :
1 • '■ *' ‘ I 

liaus įstatymus 
. h X “f. », , ' / 1 ♦. f rf .

ANGLIJOS KARALIAUS RŪMAI

BELVIDERE PILIS—Viena iš daugelio Anglijos karaliaus, Edvardo- VIII, 
rezidencijų. Krizini užėjus, karalius pasislėpė šioje pilyje, kad atsiginti, nuo smal
sių akių, laikraštininkų'ir—-savo ministerių. ACMB PH0T0

i

.. I ........................... ... , , . . -,J “ t;t

avė., teh Laf. 6719.— Komisija:, 
Politiško skyriaus: Paul J. Pat.: 
raitis, 4223 So. Wells st., A. 
Saldukas, 4038 Archer avė. Dr. 
A. J. Manikas, 2519 W. 48«i st. 
—Komisija Pilietiškų popierių:
A. gaidukas, 4038 Archer avė.,'
B. Putrimas, 4536 S. Turner 
avė;, tel. Vlrginia 1309.— Susi 
rinkimai laikomi trečią .(8) sek
madienį kiekvieno menesio Hol- 
lywood svetainėje, f
43rd St. Priimami i ktiubą vy-i 
rąi ir moterys nuo 16 iki 45 m. 
amžiaus.

CLASSIFIEDADS
Help VVanted—Malė 

Darbininkų Reikia

2417 West

F
^arasiškių Kliubo <ryt Laidojamas 

nariu domei Dominikas Gąl- 
kauskasnariu domei

Kliubiečįai, atbuskime! Lai
kas jau prie darbo-, vasaros 
karščiai seniai praėjo, 'kiti pa
našus kliubai dirbą sušilę sa
vo bei lietuvių visuomenės 
labui, tai kodėl mes turėtu
mėm pasilikt ?

Ketvirtadienio vakare, gruo
džio 10 d., pripuola musų, 
kliubo priešmetinis susirinki
mas, dalyvaukite skaitlingai^ 
Turime daug neišspręstų klau
simų iš praeities, ir svarbiau
sių klausimų, kų veiksime 
ateityje. Turime neišduotus 
raportus net iš dviejų vasaros 
išvažiavimų, (lėliai kurių kai 
kas iš narių nepamatuotai 
įtaria rengimo komisijų ir 
tųom elgesiu sėja tarp narių 
nesusipratimus. Tad, kaip 
virš lUi^iėti, Jąip ir čią nepažy-

^JausįmĮmf tįni bjit;
spręsi 
me susirinkime 
nauja valdybą 
metama.

Susirinkimas įvyks papras
toj vietoj, pp. Žukauskų: na
me, 2126 S. Halsted st., Ciu- 
cago, Tll.

T0WN OF LAKE. — šian
dien įvyks laidotuvės seno 
townoflakiečio, Dominiko Gal- 
kausko, kuris mirė gruodžio 4 
d., sulaukęs 90 inetų amžiaus.

Kūnas bus išvežtas iš namų, 
adresu, 1834 Wę^t 46th Street, 
į šv. Kazimiero kapines.

Velionis ; paliko daugybę gi
minių, tarp kurių yra šeši anū
kai ir šeši praanukai. Laidotu
ves tvarko I. J. Zolp. <>

-   ■ — v' ■ y (•. •

World PIayhouse , 
teatras

Lietuviai ir lietuvai- 
’ ’ -. y. ■ ■ ' - ■■■ ■ ' • ■ ■ ' ' ■ ‘ 

tęs paėmė leidimus 
vedyboms

Šie lietuviai ir lietuvaitės U 
piėmė laisčius (leidimus) ve
dyboms:

Cliarlęs Lukas 49 m. ir Ho- 
len Eminger 40 m..

Earl Prorįs 24 m. ir Mildred 
Jonas Ž2 m. |

William Rėkus 84 m. ir Flo- 
rence Stankus 24 m.

, ■ . r _______,j,. .,,, L_ _u L , ,, 1L . ,. i

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS-j 
TĖS valdyba 1986 metams: p. 
Killis, pirmininkas, 8347 South 
Lituanica Avė.: 3. Racevičia. 5dce 
pirm., 3826 So. Union Ąve.; S. 
Narkis, sekretorius. 4358 So. Tal- 
man Avė.; F. Kasparas, fin. ragU; 
8534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas . 
kasierius, 3187 So. Halsted St.; Z- 
Grigonis, kontr. rašt,.. 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jotapavičia, 
kasos glob.; 837 W. 38rd Place: 
A/Wilkis, maršalka. 381 38rd 
Pi.; S. Narkis, korespondentas, 
4.353 So. Talman Ava; Dr. J. P 
Poška, Dr-stės Daktaras, 8133 So 
Halsted St.. rez. Tėl. Hemlock 

, 2374 — Ofiso Victory 3687.
Draugystės susirinkimai Įvyksta, 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Chieagos Lietuviu Auditorium 
3133 So, Halsted St., 12 vai. dienk 
» ' ,,,'U I .1 ..VU r.......... .... ".nii'll.,L'...............

čiunas, pirm.. 9227 So. Cottage 
' Grove Avė.; Jut. Racevičia, vice- 

pirm., 8326 SO. Union Avė.: P. 
Killis, nut. rašt.. 8847 S. Lituanica 
Avė.; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 38rd St.; A. KatHakis, 
turto rašt.. 8842 So. Uhion Avė.; 
tz. Masaitis. kontr. rašt,, J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckjs. .knygius, 
3831 So. Wallace St.:. Draugij> 
Daktaras. Dr. J. P. Poškai ofi 
3133 So. Halsted St. Tel. Vietoj 
8687, rez. Jlęmlock 2374.
Susirinkimus laiko kiekv__  _

nesi kas pirma sekmadieni' 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 3183 
So. Halsted St.

|QS
ice'

. Victory
ekviena mė-

ir išrinkta 
ateinantiems

Rytoj scenoj pasirodo kitas 
įdomus Sovietiį:' filmos kuH-; 
nys “Son of Mongolia”. Tai 

igiįlitariznio ir 
fe’ / 
e,' dalyvaujant- 

• i 1 *x •

Chicagos Draugijų, 
Kliubij Valdybos 

1936 metams

Illinois valstijos legisįatura 
susirinks sausio 6 dienų i^§7; 
mėtų. Abiejų butų — atstovų; 
ir senato — vadai jau pareis-
kė, kad jie dės pastangas val
stijos paroliaus įstatymams ‘ 
pataisyti. Pataisos bu!į? daro
mas ta linkme, kad užkietėję' 
kriminalistai nebūtų paleidžia
mi ateity iš kalėjimų taip len
gvai, kaip jie buvo pajeidžiami; 
iki šiol. . > ' .

Rengia Pagerbimo 
Bankietą “For- 
ward” Redak

toriui

— Vaja^iškietis.

SLA radio valanda
l- • '/-f' ' . * ■■ V v1 '

Su; 15 diena šio menesio; 
(gruodžio) prasideda Susivie-> 
nijimo Lietuvių Amerikoj ra-Į 
dio, valanda. Ji tęsis porą ihe^Į 
nėšių ir kiekviena kuopa ims; 
dalyviįną su savo talentais. 
Kuri kuopa. dar nėra pasįąky-j 
rusi dienos,. tąi »prašoma atsi-; 
šaukti pas organizatorių K. P. 
Deveikį, 1518 So. 48 court, Ci
cero, III. Patartina visoms kuo
poms'prisidėti. / 

/ t » / f , . 5/ . 4 ■'

moderniškojo ii 

šliRurtaš < vietoj 
vietos artistams ir visa kita,i 
kas panašaus turinio kūriniui 
yra . v

Teuipaš randasi prie Michi- 
gan Aye. įp^Įan Buren. Tad; 
kam leidžia laikas, nepraleis
kite progos pamatyti.

Į; . V i r';' Rep. X’Y;

Taksus povai
Cook kauntės iždininkas Jo- 

seph L. Gili praneša, kad iki J: 
gruodžio mėnesio 1 dienos' 
kauntės piliečiai sumokėjo 1935, 
metų taikų $86,440,00.0. . Visa i 
gi taksų suma tiems metams 
yra $196,279,792. Reiškia, iki 
šiol sumokėta tik 44.04 nuošim
čiai. .. '

Garsinkites “N-nose”

REIKIA seilsmanų refrigeratc- 
riams pardavinėti, gaso pečius, alie- 
aus šildytuvus, radios patyri

mas nėra reikalingas. Musų vyrai 
gali uždirbti 840—865 savaitėj — 
alga ir komisija. 2332 Madison St.

REIKALINGAS patyręs indų plo
vėjas. Pageidaujama suaugęs, pa
vienis žmogus—gyvenimas ant vie
tos. 2404 West 16th St

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
jako šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvehuntą Old 
Golds cigaretų pakelį.

AMERICAN LITHUANIAN CJTI- 
ZENS CLUB, Political and Be- 
neficial of the 12th Ward, Ghi- 
cago, III. Valdyba 1936 metams: 
Pirm. J. Svitorius, 2630 West 
40th'<fit.—pirm, pagelb. A. Ber- 

, oi tašienę, 448^ Sp.i?Sawyer Avė.
—nut, rast. Paul J. Petraitis, 
4223 S. WėUsst.—•turto r.ašt. 
B. Putrimas, 4586 So. Turner 
avė.—kontr. rašt. Frances Wit- 
tis, 4469 Archer avė.—-kasos 
globėjas J. Jesiunas, 2440 West 
39th :st.—kasierius Helena Gra- 
mantiene, 4535 So. Rockwel 
St.—Dr.-kvotėjas Dr. A. J. Ma
nikas, 2519 W. 43rd St. Tel. 
Laf. 8051.—teisėjas A. Lauri
naitis.—maršalka J. Balčitis. —

•Bancmanai: K/ Gramontas, 4535 
So? Roqkwell St., tel. Laf. 2418. 
—J. Baršauskas, 4155 Archer 

. avė—A. Šaltukas, 4088 Archer,
, ........................... ..............  II,,,,,,. ,

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR 
’ MIESčIUOSE. 

----------- ------ --------- -----------------

ANGLYS

WORLO PIAVHOUSE
410 S. Mlėhigan—arti Van Buren 
Tęsis nuo pietų ilki Vidurnakčio

— 25c iki 2 vai, pp. ' ' ■ 
PRADEDANT RYTOJUMI!

Ypatingas patodymas~- ;
“SON OF

MONGOLU”
Pirma Sovietų filmU pagaminta! 
Mongolijoje su Vietiniais Artistais - 
“Vienintelė, tikra”—N. 'Y. Times ; 
“Paprasta—žavinti”—N.| Y. ^Post. i

410 S. Michigan—artiVan Buren

1937 METU PLYMOUTH PASIŽYM I ILGIU IR ŽEMA KONTŪRĄ

REIKALINGAS senyvas darbinin
kas dirbti mažame viešbutyje. $4.50 
savaitei ir kambarys. 952 West Ma- 
dison St.

REIKALINGAS porteris — kam
barys ir gera mokestis. Geram žmo
gui darbas visados. Šaukite Albany 
1213.

REIKALINGAS JAUNAS tvirtas 
vaikinas dirbti kaipo pagelfaininkas 
prie troko—Atsišaukite anksti;

1351 Blackhawk St.
—O—-

t*
HHp Wanted—Feinale 

Darbininkių reikia
■** •**>**&**>l***llfyl**»***^^

REIKIA avių keising striperių ir 
ttiieruotojų, patyrusių tiktai. Kreip
kitės 1335 West 471h Street.

'....    i i i ........ —

REIKIA merginos bendram namų 
darbui. Kreipkitės 930 ®luė ,islafid 
Ąve., 7 kambarys, Monroe 1388

RfcNKIA merginos bendram na
mų darbui mažoj šeimoj —. nėra 
skalbimo, $5.00. Columbus 1148,.

—o— ‘ .

Business Chanoes 
pardavimui JBUniąi

PARDUOSIU gerą bučernę gro- 
Sernę’ už pirmą pasiūlymą, \arba 
mainysiu į automobilį arba į lotą.

' " ‘ 711 West* “84th‘ St.
-........ —.............   ■ t......... ...............  ■■ ■ ... .  ■ »I ■

PĄBpAVIMUI tavernas, geroj vie
toj, tinkamas žmogus gali padaryti 
daug pinigų. Atsilankę patirsite prie 
Žėstį ir vertę biznio< 872 E. 71 St

r

PRIE

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ įj

Tel. K«izie *882 3

GROSERNĖ* ir bučern£ ant p«r- 
apgyventoj vietai,

; ■1 7"!*; " '""Į" * _ .... ". i'""?!"?'1.1 •”'* "*yv'*'!W
PARSIDUODA labai apsimotaihti 

taverna. Kreipkitės pas žyitaką, 
4707 S. Halsted St

; . ...... į. -'į:.;.

PĄR8IDU0DA ^ąverjta—Vjjui ar- 
ba priimsiu pusininką. >' Pragyven i- 
mui kambariai ant vietas. Bitais 
randasi ant bizniavos gatvės. 1587 
West 68rd Street ' <

..........  ■ I.!,,,.
PARSIDUODA Taverną su Maąis 

‘ r^bars^—
’ -I I ■ ..B ,y<, .... •

įrengimais—Naujos mados 
Remia pigi. Parduodu jpigi

■■ij'i m m . .........................n n;......... i".............n ‘i .'i

GWw Tel n« | TImm 
PamuIIo

KVIETKININKAS 
Gėlės Vcstavėms. Bankietams
< ’ ‘‘Ar. • • t. ■ c 4 • •> J

Tel. BOUlevard 7814
.......................... y........  W«IM>WHIW »■■■■ III1Į III........-

'i i

CDISSIFI
; h'I'P-S ’ ;■’> ' - " ■ < ■'i

EDAOS
*' • KL-:*

i

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

BRIDGEPORT RpOFTNG

6352 So. Kedrie Avė,

PARS/DŲODA Mėsos Marintas, 
fintas užpakaly, plytinis,H furnasų 
šildomas, arti Archer ir Mariem — 

i dabar renduojamas — įmanomai. 
; 5823 So. Troy St. Hemloek 4146
! . .. . ...Į irrM ... • .1 . . -iri-'-i'-. -

ca

*

PARSIDUODA gerai apsimokan
tis restaurantas. Kreiptas pas Žy
duką. 4707 So. Halsted St.

I
PARDUOSIU harbernės šapą ar 

parenduosiu arba duosiu dirbti*—ga
lite pasirinkti. Geram barbenu! auk- 
M mainos. .7122 So. ftarime Avė:

. —' — ® V —“ * ® w fek ® ® • tji

THE BRIDGEJPORT KNITTING 
-MILLS ;

F. Selemonavięh 
504 WEST 38-RD STREET ) 

Telefonas Vįetory 8486

■» 7 t

TIKRAS įBARGRMAS 
dviejų
dų lotaą, tik 12 metų Movom). Par- 
riduode už $4.700. TntasI 
pasMftong W įgraaraį

‘t 6. MICKKV1CE md CO. 
681« 8®. W«Ktern Avi, 

Hemlock $80$ ’ ■*

Svetelių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir sfcemadienials. v

p

įvairios Chicagos unijos ry 
toj rengia pagerbimo į>aakie- 
tą, žydų dienraščio, “For- 
ward” vyriausiam redakto-' 
riui, Abraham Cahan.

Pagetrbimas rcngiabias žy
maus redaktoriaus ir socialisto 
75 metų amžiaus sukaktuvių 
proga.

Bankietas įvyks iCaineo 
kambaryje, Morrison Holel' 
viešbutyje. Bus koųcęrtinė d a^ 
jis, kurioj dalyvaus garsi’

i

s
For Bent J

* ~    * p#****W,*|R*RMMP**lMĮt*lhr |

1
Furniture & Fixfures 

Bakandai-Itaisai ■

jis pirmų kartą vai-:

lis, kurioj 
operos dainininkė, Roša Rai-' 

Pats susirinkimas užsitęsė sa. Bilietai yra 75 centą. Pra

E BARŲ FIK0B 
«u Coil Bakmb 

ar ainkom. Taipgi Moru fikgerin* dd 
bite kurio bizufo Įskaitant svarstyk* 
W. registarius dr ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo, 
mus pirm nagu 
' ■" ....

CALųmet 5269.
(Naujoj Vie^ĮL, 

SŪuatioit Wanied
• JMho leškp

e

iki po dvyliktos valandos nak džia 6 v. v

■ ........... —.-'.um, .................................... ....

SUSIRINKIMAI

IEŠKAU darbo už janitorių arba 
Nvatchman. Esu patyręs prižiūrėti 
boilerius. Moku visokį repaSring. At
sišaukite t>ORšA Juozapas, 8859 B. 
Lowe Avė. antros lubos.

r-

21 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Sąjungos priešmetinis 
susirinkimas įvyks rytoj Dievo Apveizdos parap. svetainė
je, 7:30 vai. vak. Susirinkimas perkeliamas dėl Kalėdų 
šventės. Bus renkama valdyba sekantiems metams ir kiti 
dalykai. —G«».Jiįkubtui^kiae, fim rast./

1937 METŲ PLYMOUTH yra padaręs, galinta sakyti, tikrų perversmų savo išveizdoje, 
ypatingai “Safety Styling” ir body įrengime. Visame kame naujumas, tobulumas. Hypoi- 

dine užpakalinė ašis,;orlaivįo4^okretimb>jRrbiyš, vidus erdvesnis ir kiti extra patogumai. 
Šiais metais daroma astuoni “dfeluxe” ir trysV**business” body typai. Paveiksle parodoma 
keturių durų touring sedanas (žemai kairėj) dviejų durų sedanas (viršuj dešinėj) ir RUnib- 
le Seat Coupe. '

O

Įtarbintaky Reikią
REIKIA veiterkų $12, foutttain 

merginų $15, hoteliams merginų 
$50, virtuvėms pageibininkių $12, 
tavernoms virėjų $14, salad mergi
nų $18, taipgi vyrų visokiems dar
bams. Wabash Employment, lt 
aukštas, 20 E. Jąckson. 

L

NETIKĖTAS itargenas, 3 Datų po 
5 kamb. muro namas ' * ‘ 
labai * - * - 
Grovi

mployment, 14
. : ; ■1 t

*•

REIKIA vyro ir moters i— vedu- 1

Ksąja poros ar vienišių fotelio dar 
bui. 516 Rusk St. ' '

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

GANAU 8500
Musų apramintam kainos 
prielįamol Už pąkartoji- 
taUS duodame tĮftm miii>r •!
Iaim ■ k-*'. vMu



V:;!'

JRIS, KITI RINKIMU LAIMĖTOJAI 
VAKAR UŽĖMĖ URĖDUS

tinti su Ceremonijomis; Zuris bus Miesto 
Teisėjų per 6 Metus.
kartu su ki- 
demokratais

T. Zuris, 
imėjusiais 
)uvo įšventintas ir pra- 
ti miesto teisėjo parei-

priėmęs, teisė- 
kelis žodžius j

vadovavo tei-

uravimo ceremonijos 
liesto salėje, kambaryje 
6. Iškilmės prasidėjo su 
a, kurią 
is tarė 
:usius.
aonijoms

Lewe, Superior teismo 
Buvo atsilankęs kon- 

las A. J. Sabath ir bu- 
uvių rėmėjų. Atvyko ir 
ja Dariaus-Girėno Pos- 
į, pareikšdama pagarbą 
ivusiam viršininkui. 
Zuris yra pirmas lietu- 
sto teisėjas. Apskričio 
jau nuo seniau yra lie- 
isėjas, Wm. Wimbiscus, 
ng Valley, III. Jis yra 
nu” redaktoriaus, P. 
o, giminaitis.
nauji miesto teisėjai, 
vakar buvo prisaikdinti 
chael Tremko, John V. 
liek ir Oscar Caplan. 
sų kambariai buvo už- 
ėlėmis 
itinių

su sveikinimais 
organizacijų ir

ngai iškilmingai ir

“Naujienų”
'. Grigaitis !
sveikinimo

installati&n 
of the As-

Vakar lietuvis John T. 
Zuris buvo įšventintas į 
miesto teisėjus.

Ta proga 
redaktorius 1 
pasiuntė jam 
telegramą,

“On yoiir 
to the Office
sociate Judge of the Mu- 
nicipal Coiirt permit me 
to extend to you the most 
sincere congratulal i o n s 
and best urishes for your • 
suecess.

“P. Grigaitis, 
“Editor o f Naujienos”

triukšmingai vakar pradėjo an- 
•trą terminą apskričio prokuro
ras Thomas J. Courtney. Jis 
yra vienas iš stipriausių demo
kratų ’’ valdininkų Chicagoj e. 
Pereituose rinkimuose Cook ap
skrityje surinko daugiau balsų 
negu bet kuris kitas kandida
tas.

Eina kalbos, kad Courtney 
svajoja apie kandidatavimą į 
miesto majoro vietą ateinan
čiuose majoro rinkimuose.

Vakar pareigas pradėjo eiti 
ir Victor L. Schlager, naujasis

■». nm ..i,,. .. ........ ........ .... „......... ,..... .

Superior teismo raštininkas. 
Jis užėmė tą pačią vietą, iš ku
rios kiek laiko atgal buvo pra
šalintas Frank V. Zintak. 
Sch lagerio žmona yra lietuve, 
buvusi Viktorija Mališauskaite.

Teisėjas Zuris eis teisėjo pa
reigas per ateinančius šešis 
metus. Atlyginimas yra apie 
$10,000 į metus. Zurio vyriau
siu bailiffu yra Ai Kumskis, 
kampanijos vedėjas, kuris va
kar pirmu kartu pasirodė pub
likoje su tradicine bailiffo 
žvaigžde.

Jau Trys Žmonės Mi
rė Nuo Pirmųjų Šal

čių Chicagoje
Temperatuna buvo nukritusi 

iki zero, priemiesčiuose 6 že
miau zero.

Pirmoji šalčių banga, kuri 
užklupo Chicago šią žiemą jau 
pasiėmė tris aukas.

Nuo šalčių ar nuo komplika
cijų, kurios prasidėjo nuo šal
čio mirė trys vyrai.

Ėmė šalti sekmadienį rytą. 
Chicagoje temperatūra buvo 
nupuolusi iki zero, o priemies
čiuose iki šešių žemiau zero.

Oro biuras pranašauja, kad 
šiandien atšils.

žmonės, kurie mirė yra:
Vienas nežinomas vyras, ras

tas Crawford avenue gatviaka- 
ryje;

NAUJIENOS, Chicago, 111. 1 Antradienis, gi’

Vagonas nukirto 
galvą darbi

ninkui

■

' __ ________________________. ■ ‘

Fred Carlsbn 57 metų, 4828 
AHdison Street, bėgių sukioto- 
jas (svičmanas), sugriuvo an
glies vagonui beriedant/ Gale- 
wood kiemuose. Vagonas nu
riedėjo ant jo ir nukirto jam 
galvą. Nelaimė ištiko Carlso- 
ną sekmadienio vakare, gruo
džio 6 dieną.

Pabėgo iš ūkio 
kaliniams

.................. m ■■■■■A

Oscąr Browning, Roosevelt 
Stevenson ir William Barnes 
pabėgo iš flarmos 
kuri ■ randasi prie 
Chester, Illinois.

kaliniams, 
miestelio

Meldžiasi už popie 
žiaus sveikatą

Chicagoj praėjusį sekmadie
nį laikyta pamaldos ir kalbė
ta poteriai už popiežiaus svei
katą. Netik katalikų bažnyčio
se tai darė, bet ir įvairių ki
tų tikybų vadai išreiškė linkė
jimus popiežiui pasveikti. .

Henry Kopper, 5335 Ogden 
avenue, rastas negyvas aplūžu
siam automobilyje, ir

Fred Warner, 54, 4659 N. 
LaPorte avenue. Susalo “beped- 
liuodamas”. .

Iš kalėjimo ir vėl Penki sužeisti auto 
mobilių nelaimėjĮ kalėjimą

Joseph Sėhonik 29 metų, 
661 West Madison Street, pra
ėjusį šeštadienį tapo paleistas 
iš kalėjimo, kur buvo patekęs 
jau šeštą kartą. Valandai pra
ėjus po tai, kai jis tapo pa
leistas, jį nutvėrė važiuojant 
vogtu automobiliu, taigi “drau- 
gutis” ir vėl atsidūrė už ;.:ė4gutis” ir vėl atsidūrė už 
ležinių grotų.

Penki asmenys tapo sužeisti 
automobilių nelaimėj, kai su
sidaužė du automobiliai, kuį 
riuos operavo John Kovaleski 
23 metų, 5941. So. Hermitagė 
avenue, ir Robert Malcolm 19 
metų, 7508 So. Honore Street; 
Nelaimė juos ištiko prie Sduth 
Loomis ir 54. gatvių.

14,923 išeir 
šalpos s

Joseph L. Mos: 
stijos visuomenės 
ro direktoriui ] 
lapkričio mėnesį 
kelta iš pašalpą 
rašo ir padėta į 
nančių skyrių 14 
Tai yra žmonės r 
65 metų, kuriei 
stijos įstatymu 
natves pensijos.

Nauja operos 
žvaigždė

Betty Jane Schultz, 15 
tų Starret au'gštesnėsės moky
klos mokinė, sekmadieny, gruo
džio 6 dieną, debiutavo kaip 
Chicagos Miesto Operos prima
dona veikale “La Boheme”,
Mimi rolėj. Kai jau ji baigė 
savo rolę, mergaitei tapo su
keltos ovacijos. Nesigaili jai 
pagirimų nė kritikai. Mergai
tę pradėta mokinti dainuoti, 
kai ji buvo vos keturių me
tų.

11 mirė dėl elevato 
rių nelaimės

Mirė Harry Walborne 34 me
tų, 6652 North Clark Street. 
Jis buvo sužeistas elevatorių 
nelaimėj įvykusioj lapkričio 24 
dieną; Walborne yra vienuolik
tas asmuo žuvęs dėl tos nelai
mės.

me

PASVEIKINIMAI
NA bJlEN

GRUODŽIO 24 d.,

JŪSŲ KALEI

bus malonus jūsų kostumer 
draugams.

Pasveikinimai tilps dideliam 
jienų Kalėdiniame numeryji 
išeis

Popiežius Suparaližuotas “Valio Karalius!” -■ “Brangi Ausis”

LIO, KARALIUS!—šis paveikslas, persiųstas Chicagon iš Anglijos per ra- 
odo dalį didelės minios, kuri surengė demonstracijas prie karaliaus Būck- 
rumų, reikšdama jam pritarimą kovoje su ministeriais dėl Mrs. Simpson, 

arime karaliaus,’’ “Valio, Karalius!” šaukia jų plakatai. Acme Radiophoto

SUPARALIŽŲOTAS—Popiežius Pins XI, kuris bu
vo suparaližuotas ir nebegali naudoti kojų. Jis guli lo
voje. Jo sveikata yra blogame stovyje. Sekmadienį visos 
katalikų bažnyčios laikė pamaldas už ligonį. Popiežius 
randasi Vatikano rūmuose.

UŽ KARALIŲ—Anglijos 
kairiųjų kons e r v a t y v ų 
vadas Winston Churchill, 
kuris gina karalių Edvar
dą VIII. Jei Baldwin rezi
gnuos, (Churchill sudarys 
kabinetą. ACME PHOTO

BE NAMŲ—Chicagieti 
Benson, (žiur. vid. pusi, 
sta sumokėti pabaudą 
namų šuniuko, kuris liu 

jos globėjos glėbyje.

aKBSS

■■IB



1NESĮ — Tuščioje aikštėje prie Grand ir F( 
lynos apsigyveno “treileriuose.” Jos moka

Tos šeimynos pasiryžusios ten gyventi p 
rno kambario “namai”, prijungti prie auto; 
ėjo madon tik paskutiniu laiku ir yra plač 
žiuoja provincijon poilsiui. Visame krašte 
treilerius. Į jų populiarumą nelabai prielar 
įlos prie vieškelių. . '


