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Kas darosi?
Praėjusį metą visoje šaly 

'žymiai įsisiūbavo ^tatyba nau
jų namų; Chicagos priemies
čiuose pastatyta ne| keletas 
tūkstančių viepos šeimynos 
pagyvenimų. Statybą visuose 
Chicagos šonuose, brangesni ir 
pigesni namai, bet didžiumoje 
pigesnės rųšiės, kurie parsi
davė daugmaž penkių tūks
tančių dolerių kąina. Daugu
mą tų naujų namų išpirko Chi- 
cagoje gyveną ir dirbą žmo
nės, kurie turės praleisti apie 
valandą ar daugiau laiko, 
kad pasiėkti savo darbo vie
tas. Kodėl taip darosi? Ęodėl 
žmonės važiuoja kelioliką myu 
lių į užmiestį, o neperka mie
ste? Tolinus, (kodėl ^beveik 
nieko nestatyta iš gyvenamų 
namų miesto* ribose?

šie klausimai verčia pa
svarstyti dalyką nuodugniau. 
Žmonės keldamiesi urmu į 
užmiestį ir apsunkindami savę 
didesniais kelionės kaštais ir 
sugaištamu laiku keliavimui 
nedaro tai be priežastięs. An
tra, statytojai uoliai bydavo- 
ja grupėmis po kelioliką na
mų užmiestyje, bet nei ne
bando tą daryti miesto ribose.

Tiems klausimams randasi 
keletas pamatinių ^atsakymų. 
Paskutiniais laikais gana daug 
kalbama ir rašoma apie pla
nuotus namus, kitr šeima gau
tų daugiau liuosybės, kur vai
kučiams butų galima be bai
mės savame kieme žaisti, gė
rėtis gamta ir saules spindu
liais, kur į kiekvieną buto 
kambarį įeitų šviesa ir saulė, 
kur butų galima užsiauginti 
šviežių reikalingų maistui dar
žovių, kur galima apie namą 
užauginti kitokių žalumynų— 
gėlių ir medelių. Prie to‘,‘ ei-

nant į užmiestį, į naują kolo
niją manoma surasti ramesnę, 
saugesnę gyvenimui nuotaiką 
laisvą nuo palvirkėlių, vagi
lių* plėšikų. į , >

Gi statytojai, kad
|emos kainas namus galima 
greitinusia paropoti* stato už
miestyje, kur Žemė pigesnė. 
Ten galima apsilenkti - su 
mieste nestatytais , standartais 
—reikalavimais darbo ir ma- 
tęrįolo kokybės, ten ppt apsi
lenkiama su nustatytu darbi
ninkams miniinum atlyginimų 
už darbą.

Ar ilgai ta kriptimi bus ei
nama? Žinome, kad po kelio
likos metų tos kolonijos tyrės 
vistiek prisijungtį prie miesto, 
tapti miesto dalimi. Tie na
mai, kuriuos dabar pastato 
pigiomis kainomis, nebus tvir
ti, nei sutiks su miesto pla
nais. Pats mįe^tas yra pla
nuojamas, paskirstomas į zo- 
nūs, uiustatomos restrikcijos, 
kuomet užmiesty nėra bando
ma šių planų prisilaikyti. Tuo 
mi, rodosi, turėtų susirūpinti 
valdiškos įstaigos—kaip mies
to valdžia, taip pavieto ir nęt 
valstijos — ir kooperuojapt 
turėtų būti nustatomas stan
dartas ir artimiem priemies
čiam, kad atatiktų ir miesto 
reikalavimam, nes ankščiau 
ar vėliau jie turės tapti mies
to dalimi. Neturėtų būti leis
ta atidaryti naujos subdivizi- 
jos- bei numotomos tam svar
bios priežasties, ir kuomet jos 
atidaroma, tai tik pritaikius 
miesto reikalavimams. Tas 
užkirstų kelią visokiems spe
kuliantams supirkinėti ukius 
ir po kelias mylias viena nuo 
kitos pradėti vis naujas ko- 
lionij'as, kurios vos tik po ke
lioliką namų turi. ’ '

r \ V. M-us.
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kuldavo narpuoše, bęt be vaito 
žinios pegalČdąvo vežti turgun 
nei ką kitą pęsilai-
gppi galavo O- 
čių.' Taip, vkį|aą Misevičius iš-' 
tiesė Klivaitį ąnį SUplo ir rykš
tėmis pliekė, kol tas kraUjuo-..

tų ir pagreitintų darbą. Mal^tatų vandenių ir -Viskam tuo 
" 1 j - baigėsi. val

stieti, kuris ^uvo' žiauresnis ir 
daugiau kankindavo žmones. 
Vaitas ką norėjo, galėjo dary
ti. PašitaikydaF, kad vaitus 

, štai Leyaniškių 
^įj&ąsęs (?) 
ds pakištas ne- 
titaA mirė nuo

Pirmadienis, sausio 4,'193i

Kaip gyveno dvary 
stos laikais

(Pasikalbėjimas su bandžiau 
n inkais)

nuo baudžiavos 4>anai-i 
praslinko ilgokas laikot 
bet vis dėlto šiandien

Nors 
kinimo 
tarpis, 
kur-ne-kur dar yra vienas ki
tas tų skaudžių jų laikų liudi
ninkų, kovotojų. Jie dar vaiz
džiai prisimena ir nupasakoja 
pergyventus tuo laiku vargus, 
papročius, perkąstas kančias. 
Čia kaip tik noriu perduoti 
pluoštelį minčių gerbiamiems 
skaitytojams iš pasakojimo 
laimingai tebegyvenančios Kil- 
diškių km., Pasvalio valse, ste
bėtinai senos Liukpetrių pore
lės — Liukpetris turi 104 me
tus, o , 
(pati tikrai neapskaičiųoja). 
Abu laimingi seneliai dar gan 
gerai atrodo,, tik senukas turi 
silpnoką klausą, bet užtai Vi
sus dantis ir neblogas akis— 
šviesią .dieną dar paskaito be 
akinių. Senutė gi atrodo ge
rokai jaunesnė už savo68 me
tų dukterį ir nepažįstantieji 
žmonės iš pirmo pamatymo 
tvirtina, kad duktė yra 
na, o ne atvirkščiai.

Maloniai pasikalbėjęs 
pusvalandį bendrai apie 
nimą, paguodęs, kad dar teks 
ilgai seneliams gyventi, paklati- k 
siau, kaip gyveno žmonės — 
ūkininkai — valstiečiai prieš 
baudžiavos panaikinimą.

Kaip atmenu* ne visų val
stiečių gyvenimas, buvo vieno-, 
das. Mat, po maišto (turi gal
voj 1831 metų sukilimą) kai 
kurių vietų, kaip Žadeikių, Par- 
valkų, Šimonių, Tetervinų, 
Skrebotiškio ponai — dvari-

nion. Valdžia tą žemę išdalino 
baudžiauninkams ir kolonis
tams už tarp tikrą arendą 
nuomą ir šitų valstiečių gyve
nimas pasidarė nuo to laiko' 
savarankiškas ir pakenčiamas. 
Kas kita buvo su ponų valdo
mų dvarų valstiečiais. Jie, nors 
buvo gavę iš ponų žemes po 
10—14 dešimtinių, bet negalė
jo kaip norėjo ūkininkauti, nes 
žemė ir visas kitas turtas, tu
rint galvoj ir pačius valstie
čius, visiškai priklausė ponui. 
Be to, nuo kiekvienos tokios 
dubos-valako turėjo eiti kas
dien dvaran dirbti berniokas, 
mergiotė ir retkarčiais piemuo. 
Kolonistai, kurie buvo atsių-

dįęw W Da^bo dva
re hH#®'
Įabi^ušia p^vargių^ m 
nes kūlimas ir malimas. Kul
davo naktimis iš jaujų su kul
tuvais lig po Šv, Jurgiui (ba
landžio 23). Nebuvo net vele
nų, kurie, šiek tiek palengvin-

ti reikėjo ištisas naktis girno
mis. Nebuvo plūgų, o tik me
diniai arklai, nebuvo pinklų ir 
kitų teikalingiąu^y 4a*kty bei 
įrąnkių. Vasarą, einapt darban 
(dvarą, buvo įsakyta nunešti 
vairiop.ų ^olių lesinti paukš

čiams bei šerti galvijams. Tie 
žmonės, kurie pasilikdavo na
triuose ir neidavo‘dvaran, (dau
giausia seneliai ir vaikai) dir
bti, gaudavo namuose atitin
kamų darbų: verpti, austi, 
plunksnas plėšyti, javus ątr 
rinkai ir pan. Viskas būdavo 
išduodama ppgal tam tikrą 
mierą — plunksnas išduodavo 
svoriu, ir kiekvienas galintis 
plėšyti žmogus turėjo suplėšy
ti vieną stiklinę per dieną.
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Į duotas dubas valstiečiai jo
kių teisių peturėjo — ką po
nas sutnislydavo, tą darydavo. 
Antai KildišĮęiy dvaro popas 
Poviląvičius atėjo kartą į tvar
tus ir papratęs ĘąlįpąMą są
žiningai “lįųobiant’ 
telipkųs, sako: — 
tu' geras žmogus,- eik į I^no 
Klivaičio dubą ir dirbk. Kali
nauskai puolė ant kelių prieš 
poną ir .bučiuodamas kojas ir 
kelius, verkdamas dejuoja, kad 
neturi nei gyvulių, nei įrankių, 
o galų gale nei gaspadinės. 
Ponas atsakė, kad tuo nėra 
ko rūpintis — duosiu karvę, 
arklį, o Už gaspadinę ženykis 
Misevičiutę Uršulę. Taip ir bu
vo* padaryta: ponas tuojau 
ve gyvulių ir įrankių, o 
batos vakarą Kalinauskas 
tarė vesdintis su Uršule 
sevičiute. Nebeiškentęs 
klausiau, ar ponas ir žmoną 
baudžiauninkai galėdavo pa
skirti. Atsakymas buvo. sta£us 
— taip — ką su kuo įjorėjo, 
tą suženydavo. j

/ Išvaryti iš dubų valstiečiai 
turėjo pas kitus apsigyventi ir 
eiti dvaran dirbti, kaip bernio
kai. Nekenčiamus berniokus, 
mergaites, pusbernius Kildįš- 
kiuose priskirdavo prie Jankau
sko dubos, šito valstiečio šei
ma buvo nepaprastai sutingu
sį ir apsileidusi: valgiai visa
da buvo verdami be druskos, 
bulvės ir koliai neskusti, van
duo nekoštas, o mėsą galėdavo 
pamatyti tik per didžiąsias 
šventes.

Reikia, sako, dar priminti, 
kad silpnesni valstiečiai ir sa
vo dubų javų negalėjo kulti 
namuose, bet turėjo vežti dva
ran ir ten kulti kartu. Vėliau 
iš pono gaudavo nustatytą miė- 
rą duonai. Tvirčiau gyvenantis

(šerįant) 
žinai ką —

da- 
su- 
su- 
Mi- 
pa~

Užmušdavo, 
dvare puvo 
upelėj po -kark 
gyvas vaitas, , 
sumušimo: nujoję pusberniai 
nakties laiku tąręsi ne
joti 4 namo lig saulės 
patekėjimo. Tą pajutęs vai
tas ątjpjo su nagaika, bet 
pusberniai nepabūgo ir ėmė 
mušti vaitą. — po kelių die
nų. šis mirė. Trečiam pats po
nas Rimša liepę sųsivaldyt ir 
nieko išsakyti VąlstieČįąms, 
Mat, ši|ąs ?, ątsitįkimas įvyko 
prieš ‘'m11ętiežo,, metus, kada 
jau po truputį reiškėsi brūz
dė j imąs. Valiau ir x mąne vadi- 
po Mąrąčinskąs Adorpąs pri
sidėti prie sukilimo, bet nę- 
drįstėjąu. $iąme bruzdėkime 
dąlyyavo labąi daug vąlstiečių 
ir ne vienąs po. to nukentėjo. 
Iš mano pažįstamų Sibiran pa
kliuvo tik Klivaitis, kMTįs ir 
nebegrįžo. Atsidūsėjęs senukas 
dar' pridūrė, kad tąį buvo bai
sus laikai. Naktimis užeidavo 
“paliokai” ir, reikalaudami val
gyti, ragino prisidėti prie jų. 
Dienomis lankydavosi kazokai, 
grasindami už rėmimą palio
kų.' Tik per plauką išliko gy
vas (starasta Misevičius Anta
nas. .
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Paklausiau senelę, ką žmo
nės aAais laikais valgydavo, 
kuo vilkėdavo)';kaip vestuves 
keldavo. Valgiai siais laikais slapstydavo, 
buvo visai netok^; kaip šiari-

dien; mėsa ir pienas (apie svie
stą nėra ką kalbėti buvo la
bai reti valstiečių, svečiai. Ga
vėnioj t|ei mėsos nei pieno vi
sai nevalgydavom. Tuomet vir
davom 4‘grucę” iš šu-
tindavom kopūstus; žirnius 
kepdavom su druska ir taip 
pavalgydavom, kad atrodyda
vo daug stipriau, negu lašinių. 
Drapanos bu^o Storos, čia įsi
terpė senukas: “Pačiupinėk 
mano kelnes iš senoviško mi
linio pįosčįo pasiūta^-. Ištik- 
rųjų tąi piršto storumo audi
nys, kuris sęnelio tvirtinimu 
su “pačėda” nešiojamas, kelias 
dešimtis metų laikydavo. Siū
davo drabužius žydai, nes lie
tuvių siuvėjų ar šiaučių^va^ 
rystos laikais nebuvo. Anuo
met kailiniai buvo laikomi la
bai ištaigingu apsivilkimu. 
Ayėdavom vyžomis, debatus 
(batus) turėjom tik bažnyčion 
nueiti, žįnomą, apšiąpdavom 
tik prie bažnyčios, o šiaip nešz- 
dąvomės ąnt pęčių. Prieš pat 
dyarystos pabaigą buvau pir
kęs bątus už 2 rubliu, kuriuos 
įšnešidjąu virš 30 metų.

Alaus pątys valstiečiai neda
rydavo, bet visur būdavo bra- 
yąrų ir karčįamų, arielka bu
vo Visai pigi. Vestuvės buvo 
keliamos karkiamose. Per ves
tuves pąprąstai vaikai priskus- 
dąvo puodus bulvių, kurias iš
virdavo su mėsa ir vestuvinin
kai besigardžiuodami jas val
gydavo. K Dar pažymėtina, kad 
pąs geresnius ponus valsiiečiai 
kučiavodavo kartu su ponu. 
Tuomet būdavo visokių valgių. 
Moterims ponas padovanodavo 
po skarelę, o vaikams žaislų.

Ponas d varys tos laikais sta
tydavo valdžiai kareivius ir to
dėl ko nenorėdavo laikyti, tam 
dažniausiai ir tekdavo eiti ka
riuomenėn. Vėliau užrašytąjį 
reikdavo valdžiai susigauti, o 
jei kas per gaudymą prasi- 

■■ , tam nereikdave 
(Tąsa ant 3-Čio pusi.)

Mrs. Anelia K. Jarusz

6630 S.

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrio t re a t
meni ir magne- 

blankets ir it. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

AdvokataiK. P. fiUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Boulevard 1810. X.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRLSH 
lietuvis advokatas 

Telephone: Boulevard 2800\ 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. RbckVell St 
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
• ADVOKATAS , 

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

8241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Aye. TeL Yards 2510

st
A. A.SLAKIS

ADVOKATAS
111 W. VVashing'ton

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

Ofiso Tet Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Z_venue 
namą Tel.: — Hyde Park 8395

jo žmonK apie 96 m. sti iš Rusijos ir apgyvendin- 
tikrai neapskaičiųoja). tf dvaruose, gavo tokį pat že-

mes gabalų. Kaip valstiečiai, 
bet geresnėmis sąlygomis — 
jie dvaran teturėjo eiti tik 3
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ANGLYS!
■. ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE 
MIESčIUOSE.

AUKŠTOS RUŠIEŠ ILLINOIS 
ANGLYS 

$4.75 iki $6.00 už toną 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
- .............................................. ' , ' ______—■ .............

Reikalaukite DEGTINES
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moti*'

apie 
gyve*

g /
i č. z

Tom Taylor 
18 mėnesių 

senumo 
STRAIGHT O

į KENTUCKY 
BOURBON 

^DEGTINE.’ 
' 90° | 

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE NATHAN KANTER

mum:
4707 SOUTH' UALSTED STREET 7 " ' 

Visi Telefonai Yards 0801

■ ■ ■
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DR.S.BIEŽIS
OTDTTOU3 IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Streėį

Šo. Califormia A vešu 
inas Republic 7868 v

Til. OMc® Wtąt4ortii 6880

Moterą ir vaiką ligą gydytoja
6900 So. Kalstei St

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurge 
OfiMS 4«4S SO. ASHLAND AVI 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ik 

vak. Nedalioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tęl.t Boulevard 7820 
Namų TęL: Prospect 1980.

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: . , 

nub 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakai 
Rezidencija

8939 SOUTH CLAREMONT AV 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutarti

. .........................-m......r.,. .. . i, ■ , . ..ir.4 ....

DENTISTAS
4645 So. Ashland Av<

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Na 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nud 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą.

DR. S. NAIKEU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Ofisas ir Rezidencija.
3335. So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

CIement J. Svilow
advok’aTas

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

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadięniais po \piet.

DR. A. J. MANIKE
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 VV. 43rd 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

Piano Accordionai 
visokio didumtį tiigiaį&oinįS kai
nomis Chięagoj. Kabios: ŽĘNITH, 
GRŲN0W, PHILCO, R. C. A. 
VICTOR, nuo 
ir augliau ............  I
NAUJI 120 $55.00 ir
BASŲ .........  aukšč.
IR KITI MIDGĘTS $8„S5 
nuo ........... ............................ ■, , .. .... ........ ......... ....... . ....... . .... .... ............. .

Atdara vakarais, pirmadierij, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienj

AIDįJ SPECIALISTAI Res. 6609 SO. ARTESIAN AV 
Tel. Prospect 3408

Dr. AjJ. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nu 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 6 

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

JOS. .JIRAN
1^3 W. 18th St. r Tel. Canąl 2556
6209 W. Cermak Road Tel. Berwyn 2141

■1 !■ I < <1 ĮJlilI »•> |į>-(|l flli.<l|U

Laidotuvių Direktoriai

artai Chicagos, Cicerus Lietuviu 
iidoįuviij Direktorių Asociacijos.

AMBULA^CE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse-

J. LIULEVJČHJS
CąŲfornia Ayenuę Phone Ląfayette 3572

8807 Lituanica Avenue
— .'u, ■Ą'.'J*,

hone Boulęvard 4189

\ XP. J. RIDIKAS ,
3354 po. HaĮsted Street * Boulevard 4089

' I. J.ZOLP ’
1646 West 46th Strapt Phones BouJevard 5208-8413

718 West ,18t]
S. M. SKUDAS
reet Phone Monroe 3877

SKIS IR' SŪNŪS v
^ve. Tėl. Pullman 5703107^'S. Michlj

LĄCIIAWICZ ir SŪNUS S i
2314 WeSt 23rd Place Phone Ganai 2515

S. Ca J ACHAVICZ
4244 Ea^t lOSth St. Tėi. Pullmaii 1270 arba Ganai 2515 
r™""- ,........

S319 Lituąnicą

Optometricaily Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atS’,ti
kintuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali ątyda atkreipiamą I 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedęlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atąitikimą akys atitaiso

mos be akinią. Kdinos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR.G.SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829 v
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
* Ištaiso.

* Ofisas ir Akinią Dirbtuvi
756 West 35th St

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—a nuo 6 iki

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vat dienos
8LIETUVIAI‘ ’ <». > ■

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarą 

Draugijos Nariai ____

A. Montvid, M. D.
West ToStato Bank Bldg- 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namą telefonas Brunsvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos huo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St 
TaI. ftonlmH 1491

NNi ... „I 1 1, .'Į .JĮĮĮHy

Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. BERT ASU 
756 West 35th St 

Oor. of 35th and Halsted Sts. 
OfįBO valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:8? 

NpdSlinmifl .norai nutarti.

KITATAUČIAI
JAU SUGRIŠO Iš KALIFORNI.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai

Reumatizmas ir širdies ligos j 
spccialyljCr

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P.
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 A 

Phone Cicero 3656
Office 4930 West 13th Street

DK. IIERZMAN
18 RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas Ii 
vyrą, moterų ir vaikų pagal i 
jausius metodus X-Ray ir kitol 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
. Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 74l

Dr. Charles Sega
OFISAS

4729 So. Ashland Av
* 2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 19 iki 12 vąL ryto, nuo 2 i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 
vakaro. Nedšliomis nuo 10 iki 
valandai dieną.

Phone MIDWAX 2880.

** Telefonas Yatds 0994 

Dę. Maurice Kahi 
4631 SOUTH ASHLAND AVI 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po p 
7 iki 8 vai. NedSL nuo 10 iki

Res. Telephone PLAZA 2409
......... ■■!...r

Ofiso TęĮ

Rusas Gydytojas ir 
Moterišką, Vyrišką, 1 

chronišką lij
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SKANDAUNGAS SLA 192 KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Apšaukia Jurgį VI Karaliumi

ii

$

Priešmetinis susirinkimas. —Lietuvių Kambariui skiria
mi pinigai buvo pasimota pragerti. —Kaip pirminin
kas ipats save išrinko.
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Kalbama apie permainas
Lietuvos valdžioje

\ NEW KENSINGTON, pa. — 
Gruodžio 13 d. įvyko SLA 192 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Narių dalyvavo per 20. 
Pifrmininkas Juozas Miliauskas, 
pradėdamas susirinkimų, dikta
toriškai pareikalavo, kad nariai 
daug nešnekėtų, nes tai busiu 
metinis susirinkimas.

Ligonių lankytojų raportai 
buvo lyg ir paslėpti. Tiktai fi
nansų sekret. Jonas Svipas pa
sakė, kad lapkričio 10 d. buvo 
sužeistas Vilimas Sakalauskas ir 
lapkričio 24 d. atsisakė iš pašai-, 
pos ligoje. Bet jis nepasakė, kur 
ir kaip tas žaizdas gavo. O tuo 
tarpu 'miestely žmonės plačiai 
šneka, kad jis tas žaizdas gavęs 
peštynėse...

Galimas daiktas, kad jis bū
damas geras peštukas bile kam kuopoj eina kova už kiekvienų 
kimba į akį. Tai ir šituo atsiti
kimu galėjo būt, kad jis kų 
nors užkabino ir gavo į kailį.

Paskui sėkė A. Murausko 
pranešimas i š pasitarimo su 
APLA 9 kuopa apie surengimų 
vieno bendro pikniko kitų va
sarų. Pranešimas buvo geras ir 
vienbalsiai priimtas.

Tik kuopos pirmininkas J. 
Miliauskas iš komisijas nario 

• diktatoriškai pareikalavo, kad 
man daugiau į gazietas nerašy
tume!, kad mus SLA kuopa su
sidėjo su bolševikais išvien ren
gti piknikų, etc.

Mat, jis jaučiasi esųs labai 
didelis žmogus ir jis tikisi vi
siems uždrausti, kad niekas j 
laikraščius nerašytų korespon
dencijų apie vietinių lietuvių 
draugijų ir pavienių žmonių ge
rus ir blogus darbelius.* v'

Paskui j įsękę, Ja^įųu^ .rępgii^ 
komisijos .raportas. Pasirodė, 
kad lapkričio 14 d. buvęs balius 
davė gryno pelno $27.44. Ra
portas buvo priimtas vienbal
siai. (Pastaba: tas balius buvo 
rengiamas tam, kad nors kiek 
duotų pelno paramai Amerikos 
Lietuvių paminklinio kambario 
Pittsburgho miesto mokslo ka
tedros, universiteto, naujame 
name).

Tada kuopos pirmininkas J. 
Miliauskas turėjo padaryti pa
tvarkymų, kad ta komisija liku
sį pelnų perduotų į kuopos iž
dų, o iždininkas tuojou išrašy
tų čekį vardu The Lithuanian 
Memorial Room Fund ir pasiųs
tų j Pittsburghų.

Bet kas tau. Jisai tuojau, už
klausė: girdi, draugai, kų dabar 
darysime su tais pinigai, — ar 
mes juos siusime j Pittsburghų 
ar ne?

Tai buvo aiškus pirmininko 
J. Miliausko paneigimas to tik
slo, kuriam pinigai buvo skirti. 
Viena moteris, kuri daug darbo 
padėjo tiems pinigams sukelti, 
davė sumanymų, kad pinigai 
butų pasiųsti tam tikslui, ku
riam jie buvo surinkti. Suma
nymas buvo kelių paremtas.

Tada pirmininkas J. M. leido 
balsuoti rankų pakėlimu ir dau
gumas pasisakė už sumanymų.

Po to pusiau “linksma” Jieva 
(tai pirmoji pirmininko ranka 
trukšmui kelti) duoda sumany
mų, kad iš tų pinigų butų $7 
paskirti kažin kokiam lietuviš
kam radio. Ir pirmininkas pri
ima sumanymą be jokios pasta
bos bei leidžia balsuoti! Tarp 
narių kilo suirutė. Dar neužten
ka to: St. Martinkus, kuris va
dinasi progresistu ir daug ži
nančiu vyru, duoda sumanymų, 
kad iš tų pinigų $7 butų paskir
ti pragėrimui! šiam sumanymui 
pirmininkas ne tik nedarė jo
kios pastabos, bet ant jo veido 
pasirodė linksma šypsena, o kai’ 
kurie jo draugai ir draugės net j 
apsilaižė, — mat, tikėjosi tuos

x pinigus pragerti. Tačiau išėjo

visai kitaip: pinigus turėjo kuo
pos vice-pirmininkas ir baliaus 
rengimo komisijos, biznio vedė
jas A. Murauskas. Jis tų pini
gų kuopai nedavė pragėrimui. 
Ant rytojaus po susirinkimo 
kuopos užrašų raštininkas Vla
das Gamulis, iždininkas Juozas 
Sakalauskas ir fin. sekret. Jo
nas Svipas buvo nuėję pas A. 
Murauskų tų pinigų atimti, bet 
jie jų negavo.

Vėliau A. Murauskas, pasita
ręs su savo bendradarbiais ir 
visiems sutikus, nuėjo j paštų 
ir išpirko “money order” vardu 
The Lithuanian Memorial Room 
Fund bei pasiuntė į Pittsburgh, 
'Pa., to fondo komiteto sekreto- 
rui Juozui Baltrušaičiui.• -

Tai šitaip musų SLA 192

prakilnesnį sumanymų.
Buvo skaitytas laiškas iš 

SLA 3 apskrities su kvietimu 
gruodžio 27 d. atsiųsti delega
tų j SLA 3 apskr. metinę kon
ferencijų. Laiškas buvo priim
tas. Bet kuopos iždininkas J. 
Sakalauskas pašoko nuo kėdės, 
kaip žvirblis ant tvoros ir su
riko: “Tas apskritis mums nie
ko gero neduoda, kas mėnesis 
konferencijos ir konferencijos

ov<
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Vaizdas Londone, Anglijos sostinėje laike ceremo
ningo paskelbimo, kad Jurgis^VI yra naujas Anglijos ka
ralius. Panašios ceremonijos buvo pakartotos įvairiose 
Anglijos dalyse.

Jurgis VI pateko į sostų, Edvardui VIII pasitraukus, 
kad apsivesti su amerikiete, Mrs. Wally Simpson.

Nąujienų^Acme Photo

rauskaš gavo 12 balsų ir Juo
zas Miliauskas irgi 12 balsų. 
Vadinasi, balsai pasidalino ly
giomis. Tada pirmininkas J. 

ir dar su vakarienėmis. Man tų Miliauskas sako: Aš balsuoju 
konferencijų ir vakarienių ne
reikia” ir t.t. O kuopos pirmi
ninkas J. M. pasakė: “Mes tu-/ 
rime jiems pinigus mokėt, o jie 
musų kuopai nieko gero neduo
da. Jie sau j kišenes pasiima,” 
etc. Negražu taip kalbėti, bet 
jiems tai yra priprastas menk
niekis.

Paskui buvo kuopos valdybos 
rinkimas kitiems pietams. Nors 
šiuo reikalu SLA konstitucija 
aiškiai sako, jog prieš rinkimus 
kuopos valdyba turi specialiai 
pranešti visiems nariams, kad 
bus renkama valdyba, bet spe
cialius pranešimus kuopos fin. 
sekretorius Jonas Svipas “įtei
kė” tik savo geriems draugams. 
Būtent, ypatiškai nuėjęs į jų 
namus ir prašęs, kad už jį ir jo 
gerus draugus balsuotų, tai vis
kas.

Toliau SLA konstitucija sa
ko, kad SLA kuopų valdybos 
turi būt renkamos balotais 
slaptu balsavimu. Tačiau .kuo
pos pirmininkas J. M., skelbda
mas rinkimus pasakė: “Drau
gai, dabar rinksime naujų kuo
pos valdybų kitiems metams. 
Tai kaip mes jų rinksime — 
slaptai balsuosime, a? viešais?” 
Tai buvo pirmininko paragini
mas savo draugams peržengti 
SLA konstitucijų. Keli nariai 
pirmininkui padarė pastabą, 
kad kuopos valdyba turi būt 
renkama tokiu budu, kaip įsa
ko SLA konstitucijos skyrius 
XIX, paragrafas 4. Ta pastaba 
pirmininkui labai nepatiko. Jis 
savivališkai peržengdamas SLA 
konstituciją reikalavo, kad na
riai balsuotų, kaip turi būt ren
kama valdyba. Leidus balsuot 
rankų pakėlimu, dvi pusiau gir
tos komunistės kėlė abidvi ran
kas, kad tik daugiau balsų bu
tų. Tokiu budu nubalsavo, kad 
kuopos valdyba butų renkama 
viešai, rankų pakėlimu. .

Pirmiausia siūloma kandida
tai j pirmininko vietų. Būtent,, 
pirmininkas J. Miliauskas ir e- 
santis vice-pirmįninkas A. Mu
rauskas. Leidžiama balsuoti. 
Pats pirmininkas J. M. suskaito 
balsus ir skelbia, kad A. Mu-

pats už save.”
Dabar SLA 192 kuopos nariai 

žino, kad J. Miliauskas pats sa
ve išsirinko pirmininku lygiai 
taip,'kaip Lietuvoje. Antanas 
Smetona išrinko save preziden
tu.

Apie tų ypatingų pirmininkų 
tenka štai ] 
mokytas davatka

kų pasakyti.: Tai ne- 
avatka, o pilnas vel

niškos. puikybės. Pernai per vi
sus metus pirmininkaudamas 
kiaurai nuo A iki Z peržengė 
SLA konstitucijų ir Robert’o —" 
“Bules of Order.” Jo geri drau- 
gai galėjo susirinkimuose kitus 
keikti, koliot bjauriausiais žo
džiais ir viskas buvo gerai. Ta
čiau, jeigu jie jo draugai pa
reikalaudavo, kad jis laikytųsi 
SLA konstitucijos ir parlamen- 
tariškos tvarkos, tai tokiam pa- j 
sakydavo “nutilk,” “sėskis,” “iš
eik lauk,” “maršalka, išmeski jį į 
lauk,” “poliemonų pašauksiu,” 
“sureštysių” ir 1.1. Tai pirmi
ninko žodžiai. O vienų sykį su
sirinkimo metu pašoko iš už 
stalo, pribėgo prie vieno jam 
nekenčiamo nario ir griebė už? 
gerklės, bandydamas lauk iš
mest iš svetaines* Tik jam tas 
žygis nekaip pavyko.

Tai taip jis pernai pirminin
kavo SLA 192 kuopos susirin
kimuose. ’

Pernai buvęs finansų sekre
torius Jonas Svipas irgi maž
daug (tokiu budu, kaip ir pir
mininkas, tapo išrinktas tvar
kyti kuopos finansinius reika
lus. Tasai berankis pernai ne
atsiskaitė iš birželio 14 d. įvy
kusio kuopos pikniko* 

—Lietuviškas Kriukis.
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Eina gandai,, kad netrukus persiorganizuosiąs Lietuvos 
ministerių kabinetas. — Numatoma, jog pasitrauk
sią žemės ūkio, vidaus reikalų ir teisingumo minis- 
ieriai. — Eina pasitarimai tarp tautininkų ir kleri
kalų. — Gal klerikalai sutiks eiti į valdžią.

„ ' ------------ :---- -- ----- ;------
(Musų specialiu korespondento Lietuvoje) >

Eina pasitarimai tarp tautininku ir kleri

junga paremta yra asmeniniu 
autoritetu. Tai jo valia, jo no
rai čia tik ir turi vyraujančios 
reikšmes, O vargu galima tikė
tis, kad šitie pasitarimai yra 

I tiek autoritetingi, kad drįstų 
kų nors savistoviai veikti. O jei 
taip butų, tai nebūtų reikalingi 

(Tųsa ant 5-to pusi.)

KAIP GYVENO DVARYSTOS 
LĄ1ĮKAIS

Roosevelto išrinkimas
Roosevelto brinkimas vėl į 

USA prezidentus. Lietuvoje taip 
pat labai palankiai sutiktas. Y- 
pač demokratiniai Lietuvos 
sluogsniai tų savo pasitenkini
mų parodė. Vis dėlto stiprus į- 
rodymas, kad bent š. Ameriko
je demokratija . laikosi stipriai 
ir fašizmas čia dar.neturi savo 
stiprių lizdų sųdajręs.

O visur, kur tik demokrati
ja imu viršų, savaime supran
tama, kad Lietuvęs demokrati
niuose sluogsnisukelia di
desnį džiaugsmų; Me^u kur norę. 
kitur. . I I i

MUŠKIT ritk

PINIGUS LIETUVON
To prato Lietuvos žmonės?
lap pataria lieUMos 

_ I___ _

Garsinkites “N~noser
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

j. f. mRIKIO ĖADIO PROGRAMAS Pirm«dieni«to » stoties 
W. F. H. C, U29 Kileeycles. 9i4B vai v’—

i 
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Jusų Keistas,

Inventoriąus
Išpardavimas

“ f. •

20 iki 40 procentų 
sutaupysite

Naujos radįos po

7.50
Radios gražiuose kabine

tuose po

’ 19.50
Skalbiamos mašinos po

32.50
Karpetai 9x12 po

*12.50
šmotų Breakfast Sętai po

so '
Geležinės Lovos po

6.50
Floor Lempos

*4.50

5

po

3347 So. Kalstė
J.' '

I St

INCORpORATElp

3417 So. Halsted Si
Tel. Boulevard 4705

SUDRIKO PROGRAMAI:
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(Tųsa m&> 2~ro pusi.) 
tarnauti. Pas mus vienas gau-

* “pa* 
ir nebuvo sugautas.

Tarnauti reikėjo virš 20 me
tų.

Galiausiai dar paklausiau ar 
anuomet buvo koks teismas, kų 
darydavo žmonės ligoje ir kaip 
atrodo seneliams šių dienų gy
venimas. Kitų teisėjų kaip vai
tas ir penas nežinojom. Būda
vo, jei kas susimuša ar susi
bara, tai sužinojęs vaitas, duo
da rykščių ir viskas. Tačiau 
anais laikais žmonės ' labiau 
tarp savęs sutikdavo, bendros 
nelaimės ir sielvartai neleido 
daryti vaidų. Susirgę kreipda
vosi į vaistinėles, * kur valdy
tojai duodavo vaistų. Stipriau 
sergantiems atveždavo dakta
rų Petkevičių iš Joniškėlio.

šiaip gyvenimas dabar butų 
neblogas: visokių mašinų turi 
žmonės, geriau valgo, bet kad 
mokesčiai dideli.

domas berniokai palindo 
į•. -■ 1 Peliuškėn”’ i ’

štai ir vėl rašau. Galėčiau net šiokių gandų akyvaizdoje vi- Tarnauti 
sai nenuostabu/jei kalbama, 
kad galimas daiktas, kad minis
terių kabinetan galimas krik£ 
čįoniškos ideologijos asmens 
pakvietimas. Kitaip tarus, gali
ma taika tarp tautininkų ir kle
rikalų ir tos taikos apaštalu su 
alyvų., šakale, nori būti jau sa
kytas aukštų pareigų vyras.

r/ ‘ S'.*' ' •; T - t ■'■ . X * ’ 1, 1 ■ • ,' . ■' -

Ar turi šitie gandai kokio 
nors pagrindo ? Taip, tai faktas, 
tik kiek tie pasitarimai yra au
toritetingi tuos klausimus

kasdien jums rašyti, bet tai bus 
įkyru. 6 kartais, kaip bitės, 
mintys tąip apspinta, kad nori
si su kuo nors jomis pasidalin
ti. Mūšų gyvenimo sąlygos to
kios, kad ne visuomet ir ne vi
somis mintimis galima čia pa
sidalinti. Tai todėl šneku su ju
mis. Jei gyvu Žodžiu į jus ne
galima/ prabilti, tai bent raštu 
kaip kų sakau.

Tiesų pasakius, vis tai senos 
naujienos, daug kartų kartotos, 
bet jų realizavimosi vis dar 
netenka matyli. Mat, ir vėl pas 
mus stipriai kalba, kad minis- 
terių kabinete busią personalių 

> atmainų. Dabar, girdi, kaip sei
mo nėra (jis atostogauja), tai 
toksai pakeitimas geriau pada
ryti. Buk tai busiųj taktingiau, 
kitaip dar suprasiu, kad seimo 
įtakoje Vykstąs ministerių kabi
neto persiorganizavimas. Vis 
nesiliauna ėję kalbos, kad trys 
ministeriai, būtent vidaus, tei
singumo ir žemės ūkio išeisią, 
o j jų vietą ateisiu nauji as
mens. Bet jei ir ___ _____
nos įvyktų, vis dėlto netektų,! 
laukti politikos kurso pakitėji
mo.
; Beje, kalbama, kad vienas 
labai atsakingų pareigų vyras, 
seniau buvęs krikščionis demo
kratas, o dabar tautininkas, de
dąs pastangų tautininkus šutai- 
kinti su krikŠČįbnių demokratų, 
partijos, dabar jau uždarytos, ! 
Veikėjais. Eina visai privatus' 
pasitarimai.

toritetingi tuos
Spręsti, tai visai kitas reikalas.

Daug sunkiau yra susitarti, 
kuomet tokie susitarimai grin
džiami ne ideologiniais sumeti
mais, bet personaliu susitaiky
mu. šitokiais atsitikimais, kad 
ir kelerių asmenų geri norai ne
gali turėti didelės reikšmės ir 
iš tokių pasitarimų negalima 
laukti padarinių, kuomet nule- Tuo ir baigiau ilgokų pašne- 
miama visi klausimai neorgani
zuotų grupių, bet paskirų ar 
paskiro asmens. Juk musų lai
kais monopolinėmis teisėmis 
gyvuoti ir viešame gyvenime

10AU> JLACAvAJ-a, CVO i

■ tokios atmai-1 &alintL pasireikšti politine sų-

kėsį apie dvarystos laikus ir 
dar šiek tiek pakalbėjęs apie 
šiandienykštį gyvenimų, malo
niai persiskyriau su skrupu
lingos praeities liudytojais.

L. U. j

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRSNKS’S E1EHR
E® WJNE

Adresaa

Rekomenduojam 
Kaipo 
Skilvio

I 

Vaistas

PBASTK SAMPELIO DYKAI 
Trlner** Bittet Wine C«.
044 S. Wells St., Chicago, III. 
PriBiųsk man sampelį dykai

Vardas . ................ . ........ ...... .. .... —...
Visose 

Vaistinėse
■ .........  n ■ i 1 ■ 1 1

DAILY BUSINESS DIRtCTORY
------- . --------------------- IĮM——....... .............. . .................

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABi^b TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu payelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galinta nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.k

• AUTOMOBILIAI

Charles and Tony
' / Motor Sales
Parduodame geriausios išdirhystes 
automobilius De Scito ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

VanGLYS^-COAL

TSt,. >■

T.'1

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonoj ar daugia i $7.40 topą?

Smulkesni $7.15 tonas.

AUTOMOB
IITTO MBK.

y i^'wi ht .v
O.....

ILaidotuvią Direktoriail
' JUOZAPAS

■ UDEIKI
IR TĖVAS

REPublic 8340

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražio 
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei
kslu Jtuzinas $12.00.

< lel. Enalevood 5883—5840

Salutaro Bitelis yra vienas iŠ ge
riausių Bitelių 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 degtinis. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu

639 W®st 18th St.
i CHICAGO. TLL.

Canal 1133.

TAVERNOS

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
KompetentiŠkį gydytojai, o ae stu

dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansilue Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
naeijs ir gydymas. ligoninis gydy
mas 'arba namuos “ ' ' “ 
gydytas įšvirkštimu, kyla ir vari* 
eosd ^eina.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kodai® Avėsiu® 

Tel, Lavndale 5727.

■e. Raudongyslis

North Roseland 
Liąuor Store

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

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 So. Michigan Avė.

Tel. Commodors '1946
—O—

. anikai ktirie kiekvienam užtikrina 
risinsą patorriarita ir geriausia 
■ataiag antotnaHllnA

Milda Auto Sales
vtafhtoits iktovlB nardavėta Buick

DOMININO.saKUBAITIS
.;?«■ 81-<Stre«t

:.« įiį'

• KONTRAKTORIAI
John Vilimas 

^Kontraktorius ir Budavotojas 
Stoto naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone P^pspect 1185 < Chicago, III. 

" v restaurantAi'
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

W«t Slot Street

JONAS BENEKAITIS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN 
SCHLITZ ALUS

Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai

vieta 'grupėms.
1659 N Troy St. ir Wabansia Avė,

Mm.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be *^aujie- 

Įnų” neturėtų būti. 
.....j..........h......

-t...
H -.r t’.- . ' y -at..-.'. .?*•
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Th. Mthaaalan Baily Nava 

Publlshei Dali, Escept Sumtaay by

Iti;
*!®R!

' Telephohe ClNri 8500

^obscriptlon Rates;
§8.00 per year in Canada

UJU ________ $8.00 
___ ___   4.00 

_________ 2.00 
. 1.50

fo^ŠS - ’ d 
________- 8c 
_____ usri®5

Entered M Second Qa« Matter 
Mante 7th t9M at the P<Mt Office

“NMljlėnOt ėina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bėft-

šiems
Chieagol®

Metą&i
Pusei metų --------
Trims mėnesiams
Dviem mSneriams
Vienam mėm&M

Chicagoj per ^IMši
Viena kopija _T_
Savaitei .. .........—
Mėnesiui ........ .... .l,......^^ ?5©

Savienytose Valstijos®, m CMcsfej,

Metams
Pusei ‘metų
Trims mėnesiams---------------r
Dvtem —------
Vienam mėnesiui -M

Lietuvon ir l|dtur ušsieiahoss®
JK\A—f >

■ i .■

Mėtoms,«

v

—r

(Atplflnta)

W-00

tfoney

imr .......■•• ?■!............................... ----------------

«v

Septymasdešimt-penktas kongresas
hj ........................... ‘ ■ ; ■■■>' ■-. "■ - - •

i......................... ........................

Ąntradienį pradės savo posėdžius 75-as Jungtiniu 
yąlątijų kongresas, kuris buvo išrinktos pereitą lapkri
čio mėnesį. " ’’

Jeigu šiandie tebejautė gaĮioje senoįi konstitucine 
tvarka’ tai reguliarė naujojo k^Į^so s^Šįja dar Aė^pra- 
sidėtų iki ateinančiojo Igrubdzio mėnesio? Be t 
cijos pataisa, kurios autorius yra senatorius Norris, tą 
tvaiką 'įidkėitėė " '

75-asis kongresas turės išspręsti |aba| svarbių kau
simų. Lapkričio 3 į. balsuotojai pasisakė už prezidento 
Roosevelto politiką, kurią iki to laiko smarkiai atakavo 
kapitalistai ir federaliniai teismai. Teisinai sunaikino 
visą dilę svafbty '“naujosios <lAlybbs’K ^stotymiį/'Ką. ■ 
bar' dalysr 'kbitoesas ~ ar jiš&į pbandW’Mg^iyįnti Šq- 
malinęs Roosevelto reformas?

|i. < U»-*4 į,,į |*«... ».■.{ ,4u? . .■

’ Hitleris prpypkiioją
Vokiečių karo laivai užpuolė du Ispanijos prekybi- 
iaivii^'kerŠyiia^u1 Is^įhijos 'Vyriausybei ilVšuĮai- 

ą vokiečių laivo Palos, kuris vežė karo kontrabkn-Apanijbs faSštoms.’'h’ ly.ulr Ibt.d ° 
Prie Baskį la-įliito, šiaurinės Ispanijos vandenjrse>; 

vokiečių karo laivas Koenįgsberg sustabdė ir, sakoma, 
Augkbė^o i sukijėHų iiosto ibpanų laiivą ŠOtoA. O‘ vpiŽti- 
nės Ispanijos Varidehyše’'kitoš Vokiečių tafO gaivas, ^.d- 
ihiral

nius

Pirmadienis, sausio 4, 193

MANEVRAItams. Jų ap-r 
transportacijaį 

- $00. f
čius 
etis 

, i

to ki
tus jos

Apžvąl^
------------------ .' , ■■■■'> ((7V> s y? t it x 57. ' y-""?... .

MSB® WOBC®STERIO 
. VEIKĖJAS 

_ j.—.—*
Gruodžio ,.ff. 

goš ihtei ji^iįhėjė ‘ 
Ketuviš’- :biziBeWs-'- ” 
tošš:.;”AnMtiii : 
laukt8 tik'45" mėtų amžinus. Ji 
saiz priklausė daugeliui orgąųi- 
zącijų ir turėjo gerą vardą, 
kaip visuomenės darbuotojas, 
vietinėje kolonijoje.

Vienas po psėiidonimu pasi-i 

tesįbndeiicijį' tilpušią įrub^žik 

fe a:‘’^jlenošė^!‘vBet,':mų-. 
kaišiodamas korespondentei

s Įt
arus 

toster, 
kadskas, su

sai priklausė daugeliui orgąpi-

i>
;r .<

s ’ė1” labai
&io Iro-

pa

Rytietis išvadirio s ^Susivieniji
mą “sumizernėjusiu”? o kores- 
pdndeatiijoje’ to • v&i ‘ nėrik * * 
.^.ų. b.-Ą> ' :

Rytietis peikę jubįliejįnę 
‘‘Tęvynęš’’ laidą^ bęt hė Šusi-t:

Visi žįnomė, 
Va.-. ■ ► > • u »<v

OJE SpCIĄ.«!

Jlenkrint atstovus į pramonės 
^Wš-:^tmW-KąHirtA-kasyk> 

llifo' ’ stavb
lu 
cii 
aitst

:

dienose
komuni

•‘^Apie
painformavo' :WW
Jaėke Alri^an. ^ ' W. '{

’’’;iSbęialistU| partijoje dėl 
loproteste’ ■ Vienas * ž^m 
Veikėjas New Y

tWW kdW&S) dr-Trr 
laišką'Į^brrnbimi .'Jfhbrt’i&iA-* M* 
gfeudtoas, kąS jišAT/Mži

irfeąst^Wia,,..a. . —
fol dar nė^lu^ :
! bff Holilieg1 
dėl tb,

vidini i.

(Musų specialio korespondento Lietuvoje)

vWarą

paik

elia

mOistd- 
nė- 

kurid-

o
sfcta » K M

Tu.visti
melisai 

(Tęsinys)
Štai tiršti rukai; ir tokie tiršti 
rtiĮtai atsiranda, kad per keletas 
žingsnių Žmogaus nematyti. Ka
riuomenės vora dingo, ji pasi
kepė, jos ‘ nematyti. Atskridęs 
Žvalgo 'derop|anas tikrai iŠ 'au
kštybių nieko nematei Bet jam 

kad.1

jos. jis mėgina žemiai pąsiieis- 
t zenitinė patranka' įtiek 

vaišina, kad jis skuba 
esp^jo genįgalą nulėk

ti, o jau priešo Jektuvai pakilę 
jį vejąėi. Ore verdatikras mu
šis.* Susirenka keletas aeropla
nų ir prasideda įspūdingas oro 

VVWf vjau Jeidiiasf gal- 
viai^kčifafe’ižemyn.’ Šiurpa. Net

kyla klausimas: Kur Europa e 
na, kur žmonija pasuko? *

yįeni kitus aplenkdami gini 
luojas^ Vieni už kitus nori ti 
rėti didesnę, labiau pamiklint; 
labiau pamokytą kariuomen 
Mėtai į metus biudžetų keli 
vis didešhi kreditai* atleidžiaii 
kariuomenių išlaikymo reiki 
lamš
. . ' « *M

štai jau net argumentuoja 
ma, kad negalima karo prami 
hę sumažinti, nes esą nedariu 
dar labiau padidės. ’ Taip j® 
kalbėjo Hitleris. Juk po toki 
žodžių reikia laukti dar atvirę 
nių, Jcuomet bus pasakytą, ks 
Jau rėikia kariauti, nes jau tif 
ginklų prigaminta, kad neraki 
juos vartoti,’ o pramonę tos ri 
šįes* sustabdyti, reiškia bedarl 
didinti. Štai tasai gihklavim 
sis net socialinės prasmės jg

f^ifetų 'šiinpa

1

’kelti]

į kad, 
* pa- 
Tas 

^itihafias "į •*' e j i°.
New ^orkeJ*Wjl! būt,'

. j^pasi^iki, kbkie ji#Ssmar-! 
kųš yyrM;’ 'r; Bet Ispanijos res- 
publikki’ šita u’jų reklama buvo]

-jUtaUr Motoras
Vlšfif"'neveiki# iN &eroplinas Vi-f 7~ "T 
^išlčii'ly^^s' ntaWM krinfe "f’t tok?als s""“*?*1?“? ?• 
žemyn.1 fca'nAvIai 'nitajlikai žiū- stengiamasi p

teisinti. Suprask, sakoma, ki 
įinkluojamdsi žmonijos labi 
Ajį gali būti didesnis cinizmą 
Jau sakoma, kad tai yra nei 
veiigiaiia blogybe, bet norin 
įtedyti,*' kad' tai yra žmoni] 
tikra palaima! *’ 
i .-Liu

Ir šitas ginklavimosi siaubi 
jau dabar ne tik Europos va] 
tybes yra apėmęs, bet jis ra 
supa visą žemės skritulį, vi 
žemyną. Tiek ore, tiek vanč 
hynė ir po vandens, tiek žemė 
ir ant’ žėmės auga didėja žm 
nių naikinimo ginklai. Gink] 
Vis įmantresni, 'vis gudresni 
kartu vis žiauresni. Ne tik š1 

(Tąsa ant 6-to puri..)

ri, stebi šį baisų reginį, ir vos 
vos įemės nepasiėmęs aeropla-i 
nas staiga visas staugte su
staugia, ' pradeda jo motoras 
dirbti1 ir priešo1 'įoričij os* apmė- 
tembs K ^uribnds 1mažutėmis 
bdrribbmiš. Tai ’buta tik'' gud- 
i^WHhabfevrb.HTai tik prisimeš- 
ta; ‘kad* liiaž^sis1 boihbahešiš yra 
pašauks, kad jis krinta' žemyn, I 
jis tik"' norėjo1 ‘žemietiį nusileis
ti. O ’ jo dauį tekiti ' būdu ža
los padaryk? lėiki f jf'Wfe 
griebta paleisti Iš Zenitinės pa-' 
trankos štiViai, jik‘jau‘Įdkštai.

viršumą tikrai tifesiai1 nori
ngi kd^ė’itbįje abkštįrn^ 'fai tik-, 
Ą ąkto^atilca! ’ ■ 4 ’ lh

- i*'_žf.Lvi;,v,iu.kii; ..
Visi žiopliai gauna ilgą nosį

■ . M * 1 i .. ".mVI ■■ A’i «■>. ,>T j ir įsisąmonina salį vieną: - kare 
pasigaiįęjiino nėra! ^ors ir‘gal
vatrūkčiais kris Žemėn iš vir- 
šaus' aeroplanas, bet jei tikrai 
neturi žinių, kad jis visai nėra 
pribaigtas, tu jį pribaigk. Ore 
;|iš/sprogs,. įtartu,iu juo tonais; 
sprogs te bdinbds, Čia tau žemė
je bus mažiau pavojaus.
n Butų įgalima ištisą ėiję atpa
sakoti įvairių iš manevrų regi- 
njįl, vaizdų, bpt yįsa tai neal- 
pasakosį.’ Vieni Jų majonųs, 
smagus, kiti jų pasibaisėtini, 
j iik ir karas turi savo poeziją, 
savo grožį į

į v $et į visa tai žiūrint tik vie- 
j ha mintis yirĮ'įcijtų vyrauja, ji 
tik viena kažkaip’ nejučiomis 
slegiamai veikia- ir nenoromis

mase kohttbbuojaitik' ’btganiza- 
ciją) ėškiiti ’ įasiifyžtisi ’ štlribkti 
500 WWori^^^ųšK ^dg “im Wtariiavimkk”. ‘r

A

Ražo
f‘4'4. 1 ft > a 4.si, v \ ■

1

... f" ".........~............ ■ .... r
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YJL. iStanl’

' . t- <f. r t.?...*■ -Jos ir ndęjus i .iimeritos 
bo partiją, kuri susiorganizavo 
pereitą' metą. ų<Naujienose’’ j aii 

įtiuyd nurodyta, kdd te skįlimcį 
”de|za, oiįcialibs Sbcialistų pąrt 
itijos kandidatas į į. y. prezi
dentus gavo mažai balsų. * 

Bet “Vilnis’’ “padailina” fak- 
tus, norėdama parodyti, ka(Į 

pai'l'ja ' dar vistfek 
esanti geresnė už th°mas^e^us- 
Ji rašo, |iad pereituose prezi
dento rinki^auošė sociajistų 

' >‘rna?ai ^as, paisė’* 
h,( v.nf/ii ?»o‘ 

uJų baisai nuo virs 800,000 
nukrito veik iki 1-OOfOOO?* : 
TąipėtiėšX Ndrmaii TKomas 

gato 187,^2 ’ b * 1 thb tafpu W 
kbinunisthb $tew(|&ris gavo 
80,696 b. Taigi yra faktas, kadUMv^ą 
nukrito nė "lįk Tfiomaso, bet iri 
komuniste ' kahtete&tb; tialsaiij 
Į&etverį metai anksčiau už 'kd^j 
munistų kandidatą buvo 
^uota su viršum’v šim-tak • toks-: 
tančių balstį. '

įhomasą rėmė šiuose rinki
muose tik mažuma ^SDciAlistų] 
Tafelaa 1 bWtUk'^u^itako 
daugta stėgu 4vįgttbai didesnį, 
bdl^ų’šk ių' u£ Brbwde’ri.v 
gu 'Jtedfiisho, ahoV “^feies”', 
mažai jisai visgi
taip toli pralenkė komunistų 
jdih’di^įą, ^ai'^dteunUt^' ‘jiacfe 
tis viriu' prastai Ahglai apie * to
kią /'padėty toko ‘^obeW’ Bį 
be vilties. r 

• ... .-.r..
SUOMIJOS ĘOCIALOEMO- 

KRATAI V£L LAIMĖJO'
V V L V*;

Gruodžio mėnesį buvo renka- 
mdš> Wštų ■' taryboš ^uomij&jė 
(FihianVlf jtije) ? • jšbcialdęmokfai 
tu parti ją visais grąžte ptoį' 
vedė > 3,303 ^stovus,1 r' sp^eh? 
dž’įhnt ■'pAgįį 
riudš dafį .htiįeina1 ^tohęšimai ’ iš 
kelių 'vietų;' Visos ki tos partK 
jos kartu gavo įj54Į vietą ta
rybose. Tai Reiškia, ■ kati sbcial- 
dėmhkratai Įąi^jd naujus 
ihandatuš.; yr'. \' ’■ ’

Reikia'čią,pastebėti; kad Šuo-. .... ... ..
mijbi^to^iva&ytiių - rinktenuose leritų, įrangų 'te pe^ 5vd- 
turi balsą įiktai tie gyventojai* landų susikalėm laivą plokščiu 
iurien^’^klaus^^ioks-tokS ld’

lys) 
■VALSTIJŲ'

1?r.

Berlynas teisiną šituos savo agresingus žinksniųs 
tuo, kad Ispanijos vyriausybė atlikusi “piratišką” (jurų 
plėšinio j aktą prieš vokiečių garlaivį Palos. Tačiau Is
panijos vyriausybė tvirtina, kad tas laivas Paloš buvo 
sulaikytas ir iškrėstas ne toliau kaip trijų jnylių atstu
me nuo Ispanijos uosto, taigi —Ispanijos vanderiyše/ ir 
kad jame buvo surasta karo reikmeiios, kurias vokie
čiai, mhtyt, siuntė sukilėliams. ' . "/

Jeigu taš! Ispanijos vyriausybės pareiškimas yra 
teisingas, tai vokiečių karo laivų "atakos pneš ispaAiį 
t. « - » « 44 «• e* • • • ’ * '■ * J ** ‘ ’ (* “ ' * * * * * į* * 1 ‘ ‘ 4 ' ’ ♦ ' " * ' * » * <•

garlaivius yra niekuo nepateisinamos.
‘ Berlynas, Tnafytj nori iSprėvokupti atvirą kąrą su 

Ispanija; kad turėtų progos nesislėpdamas siųsti savo 
karo jėgas įtaikąfašistų generolui ^rAĄėd. ' 1 ” ■

' 'v ' ' 't-.... ---,- ..... ■ -T ,J /. ' r

Imi už teistus, vaikai už respubliką
Buvęs Ispanijos prezidentas Ząmora, kuris dabar 

gyvena PkryŽiuįe, paskelbė dešiniojdjė^fraričAŽų spau
doje protestą prieš Ispanijos valdžią, kam ji išvedusi “iš 
kėliOTrdu jo sūnų — vieną 23, antrą’ 24 teietų^ ‘

Pasirodo, tuodu Zamoros šunųs įstojo, kaip sava
noriai, ; respublikos armiją, nepaisydami to, kad jų tė
vas simpatizuoja labiau fašistams, negu dabartinei Is
panijos‘’VąldžiaL ‘ u cUiL o

Ispanijos ambasadorius Paryžiuje į tą protestą at- 
sakėj kad valdžią, kaltinti"nėra joldo pagrindo, nes Za
moros sūnus yra sUaugę vyrai ir^teo/^ą^šĮ’ą'. 1 *

Dabar paaiškėjo, kad ir kitas artimas, žymiam Ispa
nijos konservatorių šului žmogus" kovoja’ respublikoj pu
sė je^ Bątoiha’AM® šiomis di&ribmiš palaidojo' 
universiteto profesorių Migdei de Unamund, kurią, pra
sidėjus pilietiniam karui Ispanijoje, pasisakė už ’sukile- 
liB. Bet' jo1 dukters vy^as padeda liaudifes3 riiilifeįjąi^ gin
ti Madridą'ntid’fašistų? ‘ ? •

TokĮų^Į^ panašių atsitikimų Ispanijoje dąbar yra, 
be abejonės, šimtai; gal net tūkstančiai.
W 4 It'i bž'.II'/-- i ■? ? :'L UV-. ■ '

KląsjĮĮjąį inter^al prieš religiją
Vokietijos kajaiikl| vyskupai išleido ganytojišką

savo

<V. T

JŲN Į A.

Ruigpiučio mėnesį, 1864 me
tais, ' įstojkų, į f J'ungtmių' Val
stijų laivyną^ įipo tarnauti 
ant trijų iaįyų: NOrth jž^rdlina? 
Minnesota Mosęs H. {StujKre- ’ 
San t. čia j&u tupėjau tariiybą 
kaip laivų0 raštininkas. Ant 
kariškų laiyų bW geriau tąr-, 

tAąų$; ;^esb^ą( -k^-daVaU:1 gerės-; 
nį išlaikymį ir, geresnį algą. ,

Gruodžio Vmeriesri 1864 me-' 
taiš,'11 kditianduo j ant^-generolų 
g’ufleriS ^es/p)ąukęĮrnJ''|*.: tvir
tovę FisheTJlir čia eksplioda^i) 
fe" ' ■' 'to.> 7 J'1:

A kitoj 

tvirtovę. Komanduoto j ata

• -^aiiS tlfrtevęs ‘^jĮar 
aš aprąšinėjau laikr^ščiaml. 
Mano* ■‘ą’prištoėjimii^^ laikai’ 
Čiams patiko ir > aš tapau re- 
porteriu/ ;

Koy(rflirtėMesįjA 1865 metais, 
pasibaigėtĮckMi ir^& aplęidafc 
laivynų. $F^ėl ‘ pasileidau 
kėlW W tižti W6šėbyiė(to-

diana va|stį^į, -Salt Ijkke Cit^, 
ŝęnver,£^ ',fc 

J,ądėihusi,'T^i
liu 'pasife^^eO^i 
mai eneMiįbs/ ~ 

:jąs.|įVifeta^® -X > / -.
Aš tuomet teiįJ bįvau ener

gingai, kad jei1 pasitaikydavo 

kplink, aš žėrŠdĮįda^aU per j.į 
ir eidavau/^yd''kb1|4i.s. Į 

slbažinau su 
Hipės ir Įal- 
igėriau, Tii

Al11 r ’ ‘ , A

.-.•■/.i aamurinsn. UWiaa i
ginklų ą^šigynimui nu<o indė-

-pavakarį, tpl^dėjėbi^ pląūfc- 
ti Platee upe. I)uv,šykiii apvit- 
tome ir kitokių nesmagumų tu
rėjome, vienok piasie^ėm Mis- 
souri upę.

Iš Omaha mes nukeliavome 
į Bostoną’? Liejos’ mėnėšį',' 186Š; 
iš čia mes nukeliavome į Bok- 
toną. Liepos mėnesį, 1866, iš 
čia i

VomA keliauti; į A?i-t

K,’:'Missouri, In' 
. ■ '■ *Hv- • .

^1HaWk, Omahib 
i^ibiiėj ’Ę g£ 

užtėnkd- 
au ■ nadM

* kelionė^?'% !

Įą? yįehŽk''"atoidurėm'''Turkijoj, 
čia mus įštiko nelaimę^

Mes vieną pavakarį tinka- 
md^Viet< siSifeSfn
Niro t&S 'Ugriieš' aaftifehojo ’ltru- 

grįš? ’^avojtte' tnetoli- 
Ain ’ kalintai! Vifet8š gyvtaiito- 

taotejo'»«s tataiiiiCu^ti: V-os- 
tife-Voiį‘ pįuiisėfcč nuo jta' Ašsilais- 
WHl!itėš: 'pal^^,

‘WJydtaVls Ariiis 
tįėsiŠi įfo’ 'baiiditfišj Banditai 
•mus^teuWše,\'!'telne ^ttiį®s.

-^ liifaymo- MišA; 
Btamittai mus’''taitap§ po įvai- 
HAš' vifetas į>er '-įer&ias' dienas. 
Mus W ta<iė.:' ’'tel jsMiai- 
W vieiitaž' Štaras'sente' if' Atasi 
WelW& PoA'fe Pefešo, atst«- 
W" Iniperial ■ > G ttomata '• Ba«W, 
iitašiutaU nitais f Ttfrkijos 'sŪštS-. 
nį. aižjo intariis’ | ^agaUsi} 
Amerikos kortėnlas. ' Batadiittai 
t^Š'ęštfeaudM >Jtęistii, f %sti 
KAlti ■fr 'įfttabh.usti.' 'O' ’rurkiį’ite 
valdžia grąžino iš mušįį” įa- 
•w£®s ' ' • ' .

' KORESPONDENTAS “MIS*

ir eida
: Sy<’ Om 
nariais t^ai 
ke vakarie 
buvo ^fr^Sįiniš; ir} ’įakkutinfe 
pasigėrimi nfanou gyvenime/

■ KELIOMS Į TUiaajĄ . 

Gegužės tnen. 1866 metate 
suv Wl A iidtkrėrh?'kd> 
liAuli j ' toeMet. NusWir^pm

verti maisto te,
v-:> :■

Per du metus po civilio ka- 
ro > j Šiaurinę Ameriką prade- 
jo ‘ plaukti •ateiviai./.jiahs at
eivių įsigyveno vakarini^ val
stijų pievose. Union Pacific 
geležinkelis buyo tiesiamas po 
keturias-‘mylias per 'dienų. 
P$Hėr Rivfer toilitariškaš- kę- 
liaš ’fedvd ’nfttieštas'lk  ̂Mbnia- 
'rra. ^aš keliuk ■ tęsėsi ’ pėi11 K'|e- 
riausįas medžiotojų' vietas, ša
likėliais reikėjo statyti apsi
saugojimo vietas nito ' indėnų

,«$į

PASLAPTK IR
' IAUJAS” '

?

Tai vardas romano. Kuris b 
pradėtas 'Spausdinti "‘Naujiei 
$e? $5 <U .... |

"Paslaptis ir kraujas” nep 
prastai ’įdomus romanas, iš 
taizddoja 'Rusijos revoliucij 
pradžią, kada žmogus žmog 
teivovilkas,kada. nebuvo ga 
itiU pasitikėti ir geriausiu dm

'Romanas neįmanomai j 
trauklus: '* tikrai jame nėra 
vienos nuobodžios eilutės. -

Įsitėmykite: “Naujienos” pi 
dėS “Paslaptį ir ktaują* spai 
dinti Sausio 25 d? ’
,,,fM H,.. ' .. įt

Ro Eilutę Kasdien
• ;■» . - W ' iflį AV. T> ......... ........

..gražų eilių rinkinį^ 5 VJ

Putinąs ?
Augo putinas, augo žaliavo; 
Skleidėr žiedus prieš saulę baltai; 
Kad. mergaites .aplinkui dainavo, 
JSlurpo-uogos kaip! kraujo lašai. 

‘ * Kam ?tQs uogos raudonos?
. Ir šakelės jų plonos?

Kas prisegs prie širdies? .
Kam nušvies? .
Kas sau kaklą jų triniu apries?

Daug mergaičių pakrančiais Dubisos 
Kaip lelijų balte ir augštų; . 
žydžia veidu, kaip* putinas, visos; 
Gražesnių negiidesi balsų. k 
;y Skamba giesmės auksinės 

Iš jausmingos krutinės.
Kam-gi putinas teks*?
Kas prisegs?
Ramdoįraris kam širdį uždegs?

Visos pųikjos ir tėvo augimo J < 
’ Gėltonąsis ' sau pina kasas

Kaip aguonos tarp linksmo jaunimo, 
. Bet. Marytė užtemdo- visas.

K.

f

vos katalikė
tų, kuriuose jie^agjno būti sštikimiėiĖtiacarui; $ 
jsdavineti vaJ^žĮoS'priešus ’

Rusiją

r‘K

' Kovo mėnesį, 1£67 metais, 
atėjo žinia, kad reikia siųsti

Sykiu w tą s, ekspėdicija!
Stanley išvažiavo kaip&"korė^1 
gdento M

I ją Stobias visi ’
' Kam-ąi ji

Taip nuliudus ir taip nerami? 
Vakat veidu -kaip rožė žydėjo, 
O šiandierią nuleido akis
Lyg kati • Žiedas palinko nuo vėjo. 
Neužmiega ilgai naktimis.
. Ar nuo Juozo išmoko,

Kad šuktinj jie Šoko
Taip uuliusti giliai?
Sopuliai a
Juk ir Juozą jau 

. Oi, dabokite- širdį 
Kad režioste ži

P Viena žodis i ši 
Užžavės nekeičia 

Kam Šilkų ir 
Jums b

■ Putinai, kad piieš saulę varvės.

senai

«yy#s;:.....

,n

•f.

&

M . /■ .- V ' v/Mi*

..K«o
&

y i-“'



Didysis Lietuvos Dainininkas dar rapstingiau

sukaktuvėms)

vąrytĮ’ stiprią1 akciją prieš mark
kuriais

per savo koštuvą nušviečia.

e au

eistas. M

SOCIOLOGAI’blŠKUŠUOJA PAŠOLIŲ KLAUSIMA KONDS PERŽIŪRĖTOS IR

tw
Naujienų-Tribune Photo

Garvėčįtiošej 
lietuvybės 

į kurį jsi- 
Jis dalin- 
lietuviškas

palėk 6 
metus.

U* TO »»OOp.

užėjo 
jį la- 
įtaisė

išbuvo 
aprodys
4 'i ib "J;

Simano
AssociatiOh of Chi 
vėl nutarta mokėti i w , 
pymo skyrių gruodžio 311 d

w- 
oš revo- 
a žmo-

Pirmas' apsilankymas

pamokas išmokdavo

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų. 
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras^ 
žinomas vaistinėse. >

devyneri 
brolis Mi-

1 vietą 
savaran- 
pasičmė

klebonai?U1K ShW; 4 tohiotos, 
gražiomis kalbomis, savb ’fič- 
i^sehnainMš'1 1 Vl^dkiip11 * darbų

? A*«»A

zityyų darbą. Kiprui prasi

P/ieė Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išrfemontuota ir išmalevota—Masažai ir Chirojpraktika. Atdara 
dieną ir naktj. Swimming Pool.

. Phone CANAL 9560

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Va!.: 8:30 iki 8:30 v.Vak.
TEL. HARRISON 0751

TAUPYTO! AMS
Daukanto Federal Savings and Loan 

direktorių susirinkime 
dividendą ant visų fau- 

1936. ’ ‘ ‘ 4V

Čia < Kiprą ištiko nauja bėda, 
tlėš brolis Mikas įstAtė jį į 
pradbdaAnąją- mokyklą' ir lie
pė mokytis. Kipras buvo la
bai gabuk, turėjo pavyzdingai 
gerą atiiaintį ir kai panoreda- 
daVo, 
lengvai gerai ir greitai. Ta
čiau tai j retai - pasitaikydavo, 
neis nebuvo noro, nei pasiity- 
Žymo. Visgi Qbelių pręMįeįą* 
moję mokytoje Kipras prisi- 
kapstė iki trečiojo skyriaus, 
bet mokyklą baigti nepavyko. 
Pagyvenęs - kelerius • mejtus 
Obeliuose Mikas , Petrauskas 
persikėle gyventi į Gervičius. 
Miką pasekė Kipras o Gervė
čiuose pradedamosios mokyk
los nebuvo. Obelių mokykla 
turėjo šiokios tokios įtakos 
Kiprui. Čia jis ganėtinai pra
moko rusų kalbos pamažu 
ėmė įprasti į knygų skaity-

“Naujienų” skaitytojai ne
trukus susiūukk dviej ų Stam
bių naujienybių. •

- • u ?’V ■■ • » ■

sį ketvirtadienį, sausio 7 d., 
bus' J^ėštaš“ nau j aš ‘J skyrius, 
įašvęšths išimtinai ihljferų 
feilMl'Sto., lis ‘1Wšr kas‘ MVai-

nlu Vkkarušrfiilkh ■ ir dėl ‘tos 
•priežėštieė' ‘nėlėW' saW! Wnti'd- 
sios vUi'bk Sį kartą Kipras 
be darbo turėjo Išgyventi be-* 
yęilc Ištisus, metus. Tergyve-

SAUSIO MĖN. 7 D. 7:30 V. VAK. 
jono yųškos svetainėje,— 
Hollywood Inn, 2417-19 W. 43rd 

St., Chicago, III.
SAUSIO MĖN. 9 D. 7:30 V. VAK.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 S. Halsted St., Chicago, III.

Broliai M. ir K. Motuzai parodys:
Lietuva Spalvotuose 

Paveiksluose
kurie buvo pagaminti praeitą vasarą 
keliaujant skersai ir išilgai po visą 
Lietuvą, bendradarbiaujanti su Įvai
riom organizacijom ir kariuomenės 
štabu. ' 1

Didieji miestų centrai, didelės iš
kilmės, Lietuvos gamtos vaizdai ir 
ūkio darbai—tik dalis turinio.

Priedas: Tik chicagiečįams! 1935 
m. pasaulio lietuvių kongresasKau- 
ne. Amerikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 35c—vaikams 15c

Žymus mokslininkai sociologai, susirinkę Chicago j e diskusuoja parolių klausi- 
, kuris tiek daug triukšmo iššaukė Illinois valstijoje. Iš kairės dešinėn, Dwight

ir Harold A. Phelps, iš University of ^ittsburgh.

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius taupyti šioje bendro
vėje, kur įdėliai apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation,, Washington, D. C.
> ■ aP • -x U! .. Sfc? C'rL ■ -X1 < • ''

Duodamu Paskolas Ant Namų
■ i .« ąf > f * • ■, f ♦ -j. M j . ' \,

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Association of 
Chicago teikia paskolas ąnt namų Chieagoje ir priemiesčiuose. 
Duoda paskolas nuo 5 iki 15 r , lengvaisf išmokėjimais dėl nu
pirkimo, pataisymo-ir statymo ų taanių. c ' '■ *

Patarnavimas teisingas ir gi ;. x

Mikas Petrauskas matyda
mas kaip liūdnai vyksta Kipu 
rui žemiškieji mokslai prade
damoje mokykloje jis paste
bėdamas jo nepaprastus gabu
mus muzikoje ėmė kreipti 
kuodaugiausia dėmesio į mu
zikaliu ir moralinį jaunuolio 
aūklėji'mą. Auklėjo Mikas 
Kiprą kaip tėvas: dabojo mo
kė1 prižiūrėjo rūpinosi. Mi
kas sugebėjo duoti jaunuoliui 
Hintesnį muzikalinį auklėji
mą ir, svarbiausia, išmokė 
Kiprą mylėti muziką. Dar 
nenumanydamas, kokia dalia 
bus lemta Kiprui ateityje, Mi
kas mokė jį fartėpijomi škani- 
binti smuiku 'grdti ir lAvino 
jo balsą. Ir kai tik Kiprd 
dvasioje pabudo tikroji muzi
kos meilė j iš 5 Visose < minėtose 
muzikos šakose greitai žerigė 
pirmyn. Atsitikus progai 
Mikas veždavosi Kiprą į mie
stus ypač į Vilnią? - 
kartą Kipras į Vilhių 
eidamas keturioliktus 
Mikas nuvedė jį į teatrą ku 
riamė ėjo viena ruiįška opą 
retė 
teatre Kiprui padarė* nepapra
stai didelio įspūdžio. Antras 
apsilankymas Vijhinje Kipriki 
pUdAte dar ' dičlešhio? įspūdžio: 
Šį kartą jam teko pamatyti 
cirką' ir klaunus. Visų di
džiausio įspūdžio padarė jKįP' 
rui trečiasis apsi'jankyitiąs 
Vilniuje kada Mikbts‘*jf Atve
dė į gastraliavusią’ Vilniuje 
italų operą, čia pirmą kartą 
savo' gyvenime Kipras pajuto 
kokia galing jėga yra toji mu
zika ir nuo šio karto visu jau
nos sielos aistrumu pamilo 
muzikos meną: Po apsilanky
mo Vilniuje Kipras pats šoko 
mokytis pasiryžo pramokti 
gr^ti visais muziko instrumen
tais. Ir tai' Kiprui pavyko 
per energingą trijų metų mok- 
slinimąsi. Mikas 
veikliai dirbo ir 
skatinimo darbą 
traukę ir Kipras. 
davB ‘ žmonėms

nebuvo galima pasitikėti ii 
gėriausiiT draugu.

‘Romanas neįmanomai pa 
traiikluš: tikrai jame nėra ni 
Vieilbš nuobodžios eilutės.”

se** pradės eiti naujai ftoįa- 
rias,

Kaip stiko to' tom'ėnba tvar 
kvtojai,G v 1110

TĄS^APTJS I) 
JAS’ vaizduoja Ru 
liu^jos pradžią, h

Didysis Lietuvių tautos dąi 
niiis Kipras L 
1388 met. lapkričio mėn. 10

pat jdu ąfeišSdo ant šito ark- menyse Kipras įdejn daldjg 
savo spaudoje kelia darbo ir širdies dainos iw 

nui tarp parapijiečių plėšti. 
Dar ir dabar. Dusmeniš'kto 
kur kas darniau ,ir gražihii 

skubomis ruošiamas. Jei prisi- kalai suranda* yisai, btendrą kai- dainuoja už aplinkynių para-

nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebSęit1‘kaip pį- 
giai’ir gbrAi' mės' padarysime jūsų Jarbš

Dvi Naujienybes 
“NĄŲJĮENPSE”

Sausio 7 d

niaus krašte Švėnčitoių ap. 
Petrauskų Šeima nežiurto Vi- 
io jdš heturtb bei‘ primityviš
ko gyveriim'o suddrė gana pa
lankias sąlygas menininkui 
migti. Juo labiau kad patys 
Kipro Petrausko tėvai turėjo 
šiek tiek muzikalinių ir me
ninių gabumų. Jondš ir JūO- 
zapata Petrauskai iš viso tu
rėjo aštuonis vaikus. Ne vi
si jie gyveno bet visi buvo 
gabus. Mikas su Kipru savo 
talentais ” plačiai pagarsėjo. 
Tačiau gražiu balsu pasižymė
jo visi brolioi. Gražus bal
sas tai lig Petrauskų šeimy
ninė privilegija? p

Kipro Petrausko vaikystės 
dienos praėjo Labąnorių mie
stelyje Švenčionių (dabar Ute
nos) apskrityje. Mokytis pra
dėjo eidamas ^penktuosius me
tus. Skaityti mokėsi iš lietu
viško elementoriaus pas gar
sią miestelio daraktarką. Kip
ras Petrauskas augo. gražioje 
Lietuvos gamtos aplii-kumoje. 
Skambios lietuvių tautos dai
nos, tautiniai papročiai ir 
graži, jo be galo mėgiama 
gamta ugdė Kipro Petrausko 
talentą. Iš pat kūdikystės 
dienų jis jautė didelį patrau
kimą prie muzikos ir dainos. 
Kipro tėvai buvo labai dievo
baimingi todėl traukdavo sa
vo vaikus į bažnytinių gies
mių giedojimą. Tačiau di
džiausias akstinas Kiprui la
vintis muzikos srityje buvo jo 
vyresnysis brolis Mikas, kuris 
mažą savo broliuką, tarytum, 
traukte traukė į dainų ‘ pasau
lį. Todėl-*-* žinomas '■ lietuvių 
kompozitorius Mikas Petraus
kas laikomas pirmuoju Kipro 
Petrausko muzikos mokytoju. 
Kai Kiprui buvo 
metai amžiaus, jo 
kas gavo vargoninko 
Obeliuose, pradėjo .; 
kiškai gyventi ir 
pas save į Abelius Kiprą, čia 
prasidėjo naujas Kipro Pet
rausko gyvenimo lapas. * 

t . ■ • •r
Obeliai vienas iš nuobod

žiausių šiaurės rytų Llėtiivb’š 
provincijos miestelių, 
pergabetnam Kiprui 
liūdnos dienos. Mikas 
bai spaudė mokytis:

Aišku?’ j ei toksai susitarimas 
tarp 4autiriinfeį klerikalų į- Į 

didėtob! pa-1 
sitikėjimo įįyių? H

Bet taųtinįiikai šitokio pasi-| 
tikėjimu r fterąf reikalingi. Jie 
diVbai' \taip, kW j iems • ’ tinka, | 
k^-ip jų H^nįpti^j sako. Kiek jų 
ta išmintis! yrą gili ir stįpri, čia 
apie. Tai kalbėti Mšaį netbnka. 
H . baatdte, : ;4 .
nafeą .totijų įtodų akivaizdą je.:

NAUJIENOS
173? «O. H Al.STEP STREET '

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis'pas jus' sų šėtnpeliaiš 'paimti

patampa garsiaušiu* giėsmimn 
fcti‘ visoje- piačioją ‘‘Ip^ftikė' 
' ?.. Bąkfedbdam^š irbeva'ži 

pbiv>yittoiiš :Kiprds 
ėmė -riš1 daiiįiabv‘altos degti'

bas įr puikiai sekėsi pasiimto
sios pareigos, v Račiau ' -nors ir 
nesunku8 vargonininko ama
tas buvo Kip5W nepaĮrauk- 
jus. Jį daugiau vi|iiodavp 
gamta meškeriojimai medžio
klės ekskbrsijos o viso to pd% 
................. .. I.'.lii ii .... ,‘i, '.I>, ii* - < į,-.-... L.

.. ..r,.
Sii "Moterų Skyriumi^ 

^Naujienose” tilps ir pavyžkl 
žįai sukilėlių, įtarioms -’Nau- 
jienos* parūpini "pkttemur* 
Pavyzdžiai tWs kiHrVfetia- 
nfe “Naujienų’* numeryje. ’

MUSO SPAUDOS DADBU

mašLietuvos likiia . t r

nime. Po nusisekime spėk 
(Bus daugiai)

dūrimas su policija. Kipdais 
neiškentė neįsipainiojęs į re- 
volidcinę bangą. Daug ener
gijos paaukojo jis beplatin- 
damas Vilniaus Didžiojo Sei
mo proklemacijų literatui^. 
Tačiau jo darbuotę sutrukdė 
žandarai, pasodindami jį‘ į 

I Trakų kalėjimą, kuriame bu? 
vo išlaikytas visą pusmetį. 1 

’ Paleistas iš kalėjimo, Kip- 
,ras nusidangino į Vilnių, kui* 
j nuo 1906 m. pavasario dirbo 
i Mikas Petrauskas. Mikas šū 
i jam įprastu energiškumu orga- 
j nizavo koncertus, muzikos va
karus ir ruošėsi atidaryti sa
vo muzikos mokyklą. Visuose 
Miko darbuose uoliai daly
vavo Ir Kipras. <f Mikas nesi
tenkindamas paprastų koncer
tų ruošinei suorganizuoja pir
mą lietuvišką operetę, Pa-; 
rašęs dvi operetes (“Maluili- 
ninkas ir Kaminakrėtis” įirį 
“Adomas ir Jėvą’’) Mikas sii? 
ruošė grandiozinį spektaklį.' 
1906 m. rudenį Mikas suorga- 

meš ’ gyye-j nizavo pirmą lietuvišką opfe-
1 - rą “Birutę” kurioe Kipras Pdt- 

jis ‘pasakų rąuskas dalyvavo jau kaip so- 
laugįau tik listas. Tai buvo 1906 m. lab- 

; H?. , kričio men. 6 d« Sis pirmas;
Bef?’fakt&s/ faktu lieka, kad Viėša'š Kipi’o *p.-Įsirodymas1 ščį^ 

klerikalai savo veikimį 'visais noje buvo lemtingas jo gyvfe- 
frontais stiprina?
L Jūsų

jį alleido. Kipras kurį laiką 
pasibaštįs'-'^e ’.tfarbo '' įsįtąisi 
vargoninkauti Onuškyje.- Net
rukus ten persikraustė ir visa 
Peiraū^to 'Žfetoa? ‘ Ilgainiui- jie 
įsigį■Otolkyją žėmės' --gabA? 
lą - Ir šink to tokius ‘ namukus, j e 
Nuo to iaiko Onuškis ? tapo 
antrąja Petrauskų r t^riške-i^ 
liūolatine gyvenamąją /vieta.
.p a . /. p VP'Kv.r - -.f O*

Gyvendamas Onuškyje Kip
ras ; \ b'radW § j 1 f ''daužto
^šatorb^įM 1 "branginti' šįto

Trdto^tibgiaf ęiti ■^ro 
pareigas. pro
gos ' rimčia u feusidom5ti ir sa-

tEbERAL Savings
AND LOAN ASŠOČIATIČN 

OF CHICAGO » ;

PRANEŠIMAS I

, (Tąsa nu<o 3-čio pUsE) 
tarpi n inkfei? > R^ t / h__________ ... r .. ,>7rT..,v t
ne ta ar toki' pasitarimm nm- panijės įvyjtffis? žinomą, juos ir temperaturį |
tai eina, ar ne, svarbu, kad to
kios kalbos plinta. O kaip labai 
plačiai pradedama kalbėti,, tai 
kartais kas nbrs panąjSaus ir į- liuko 
vyksta. Prieš sušaukiant seimą aliarmą, kad,, reiką Visais fron- 
taip pat daug visokių gandų tais varyti kovą su marksistais 
plito, kad seimo įstatymas pa- čia tiek tautininkai, tiek kleri- 
k.. .-../r:...'...... 6 ....
menate, apie tai savo ląiku esu bą. Darosi savos rūšies bendras PL1U gyventojus.
rašęs, ir galų ’ gale sulaukėmefrontas, kuris : gali išsilieti į ' e Išblošk®QįSipr^ i^.vaSos P£| 
seimo, kad ir* ne tokio, kaip tikra bendradarbiavima net vai- siariinę 1905 metai, - susi 
daug kas norėjo ir tikėjosi su
laukti, bet vis dėlto seimas su
šauktas. Atseit, ir tuomet tie 
gandai nebuvo vien ^tik iš pirš
to išlaužti. Tai labai galimas 
daiktas, kad ir dabar iš gandų 
kas nors gims.
/Gal ne visoje pilnumoje, kaip 

kalbama, bet kas nors naujo ga
li įvykti. Ar klerikalai gali 
daug ką laimėti sutikę bendra
darbiauti, sunku pasakyti. Pa
lyginamai jie ir dabar gerai 
jaučiasi. Jų jaunimo organiza
cijos veįkia, mJokyklose klerika
linė dvasia nemažėja, bet‘ stip
rėja, klabonų įtaka Visa^rū 
ga. ^7 B* K

Na, kad ir sakysirile metrika- 
cijos' į'statybi§$ dėlto neruo
šiamas ir tas sumanymas atidė
tas Ogesniam laikui. O juk jo 
daug kas net iš tautininkų tar- 
pd laukia ir jam pritaria, bet 
klero įtaka čia ’štiprėšnė bet už 
kai kurių įtakingų tautininkų 
Visai iiuoširilžlUš jnor’u'š. Katali
kų ba^riyčia paVitolė jos1 tarhų 
kunigų čia stipriai Taiko ŠAVO 
jįtaki^e tuos, tob ’Jctirių 'ŠitaŠ- 
taty^i^liįl'iklaASo.^^ . K'

Kolito spatid^ sparčiai au
ga? įer’ ją MerikaiUi Tšsij uosę 
varo savo akciją. Paskutiniu 
laikui jie atsMėję pradėjo visus! 
gąsdinti fcdmūąižmu ir pradėjo i

nęs sujiląausįus dvasinius ne- 
rtoiuhiųs‘-Kipras savo gtounio 
d'ė^a?'’'^avo^ ■ Ppa|apaų, \ Vargo-

kurįs {gali išsilieti į 
tikrą, bendradarbiavimą net val
džios sferose? 1 |

Dabar klerikalams gera dirva 
^avo, veikimo akciją stiprinti;1 
mat, jie esą lygy kankiniai. Jų 
vyriausias Veikirho štabas'/pav i-' 
dale krikščionių demokratų par-1 
tijosi uždarytas. &jt&š ’ faktas 
šiaip gyvenime didėlės’ reikšmės 
neturį nes dėi/šito vMklihas 
nesusilpnėjo,, bet tik- stiprėja.

Klerikalai, šakysimė?* prilipę 
prie vyriausybės vairo, kanki
nio ar nukentėjusio rolės ne
galėtų vaidinti, tai gal liet kaip j 
ką prarastą.!užtat Atviriau 
galėtu1 varyti Lietuvoje kilerika-

^yrįaus 
šys apie vaikų aukojimą, 
apįe madas, grožį, namų rup- 
Šą, valgių gaminimą, ’Adaržų 
užlaikymą, apie gėles ir dto- 
gybę'kitų kiausiir?' kuriais 
moterys interesuojasi

§u jnrmiiĮ, “Moterą Sky
riaus” numerių prasidės mi
rusios garšios rašytojos, ZK

bendradarbės ra- 
auklčjimą,

įknygas g|e<|d$avD lietuviškas 
giesmes.. Kipras nesitenkino 
vienu Miko orkestrą daly va? 
vimu. Ilgainiui jįs suorgani- 
ztoo savo paties orkestrėlį.

Kurį laiką Garvėčiuose pa
gyvenęs,; Wikas’1 iš važiavo mo- 

' lįtoir f Petrapilio konservai©- 
giedoti bažnytiniame chore ir rijiį. Kipras liko vienas. Kle- 
privertė mokytis groti vargo- AJfiatiskas pakvietė Hip
nais. Eidahiaš yienuoliktuo- buti Garvė£i<i ;vargoninin-
šitis metus Kiprais buvo jau kartu vesti chorą ir or-

V<eeksPe«
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NAUJIENOS, Chicago, IT..

Kaip Lietuvoje seniau 
prekiauta žmonėmis'

15-to - 17-to šinltmečio seno- r Skolininkas, laiku nesugrąžinęs 
vės Lietuvoj valstybes jstaty- skolos, taip pat galėjo būti pa< 
mų ir teisės atžvilgiu buvo ke- imtas j vergiją. /
lios žmonių rūšys: bajorai, lais-l Vergų galėdavo tūrčti ir lais
vieji valstiečiai, baudžiauninkai vieji valstiečiai. JdOmūs doku- 
Jr vergai.

Laisvieji valstiečiai buvo iš pa
prastų žmonių kilę, bet nepa- 
kliuvę j baudžiavų ar vergiją 
ūkininkai. Jie turėjč savo skly
pus žemės ir Įstatymai tą jų 
nūosavybes ir individualinės 
laisvės (laisves nepriklausyti 
nuo kieno nors fiziniai, taip pat 
savo tautą parduoti ir bet kur 
išsikelti) teisę saugojo. Bet poli
tinių teisių laisvi valstiečiai ne
turėjo jokių. Be to, iš tų pa
čių laisvųjų valstiečių buvo ne 
per daugiausia.

* Didžiausia šalies gyventojų 
dalis buvo baudžiauninkai. Bau
džiauninkas galėdavo parsiduo
ti — pastovieji ir nepastovieji. 
Pastovieji buvo tie, kurie pri
klausydavo savo ponui amžinai, 
negalėdami niekur nuo jo pasi
traukti, nors ir kažinkaip žiau
riai jis su jais elgtųsi. Nepasto
vieji gi, kurių tačiau būdavo 
nedidelė visų baudžiauninkų da
lis, galėdavo, jei nepatinka, sa
vo poną pamesti ir eiti pas ki
tą, bet kam nors būtinai turė
jo baudžiavą vilkti — savo nuo
savo ūkio turėti neturėjo tei
sės. Pas vieną poną turėdavo 
išbūti ne mažiau kaip metus 
laiko, o galėdavo pasitraukti 
nuo jo ne kada panorės, bet t*m 
tikrą metuose nustatytą vieną 
dieną.. Tokia diena būdavo ba
landžio 23 — Jurginių diena. ’

Nelengva buvo musų seno
liams vilkti ponų jiems užkin
kytą baudžiavą, bet visą sun
kiausia būdavo vergams. Jų 
r ‘ -fe
baudžiauninkų, 
giausla tapdavo karo metu ne
laisvėn paimti priešo kariai. Ba
joras, grjžęs iš karo, parsivary
davo ir tuos, kuriuos jis kau
tynių metu paėmė j nelaisvę. 
Tokie nelaisviai tapdavo jo sa
vastimi, su kuria jis galėdavo 
daryti, ką nori: iškeisti į kokj niame, bet karo manevrų visur 
daiktą, parduoti, užmušti, pa- ‘ 
leisti j laisvę ar k. įstatymui 
jam visa tai leisdavo.

Bet Į vergiją galima būdavo'budžio, kitur ir jie buvo atlik

—..... ..

pagrobė ir pardavė Drobyševi- mas atidavė į vergiją dvi mo
čiui, už vergų gavo dvi lietUT 
viškų grašių kubas (apiė 60 li
tų dabartiniais LįetūyoŠ piiii* 
gaiš) ir dar 12fegraŠių (apie 6 
litus), magaryčioms. į

Kaip pasielgi šioj byloj 
mas, nežinia, peš byOoj

mentas apie tok j laisvą valstietę 
• kuris turėjo vergą, yra senose 

Gardino teismo bylose. 1589 m. 
. laisvas valstietis Sitkevičius pa

siskundė Gardino teismui, kąd 
kažkas pavogė ir pagrobė jo 
vergų. Dijonizų. Vergas buvęs 
labai ramūuš būdo ir‘prisirišęs 
prie savo šeimininko, bet vieną 
naktį nei iŠ Šio, nei iš to ėmęs 
ir dingęs. Ištisus dvejetų me
tų Sitkevičius jo ieškojęs, vi
sur apie j j klaųsinėjęs, bet nie
kas niekur jo nematęs, negirdė
jęs. Tik vieną kartą, atvažiavęs 
j Gardiną, eidamas pro turgų, 
Sitkevičius žiūri: ogi jo Dioni
zas prie miesto šulinio su ki
biru vandenį . semia. Apsidžiau
gė Sitkevičius, bet ir vęl tuoj 
nubusta; nes Dionizas paaiški-

i teis- 
nėra 

Įeismo sprendimo, bet greičiau
sia, kad Drobyševičius jt)ūvo 
priverstas vergą grąžyti Sitke- 
vįčiui, o jo sesuo r— hubatista 
už vergo pagrobimų, kaip už 
paprasto daikto vagystę. <

Tas pats teismas tais pačiais 
metais sprendė tūlo Brodkos 
skundą prieš laisvą miešto gy
ventoją Lisausku kuris; ■ pasi
skolino iš ‘ Brodkos pųš^ibs s rssrt ®i

teris, kurių viena buvo skolinga 
dvi, kita pusantros kapos lie- 
?^yiškų: grašiųdrfenegąįėjd jų afe 
■tidUoti, . fe 'z .fe'.

Nuteisdąmi atiduoti i vergiją 
žmones sunkdavo ■teismo spręn- 
diihą su didelė širdgėla ir nere
tai čia pat, teisme Apsipildavo 
ašarom, raudavosi nuo galvos 
Wįpiktis ir, pakritę ant žemės, 
Šaukdavo^ verkd&Vo. T^iad tei
sėj ų tai nejaudindavo. Jie ra- 
mia Širdimi 4tidv©^av? žmogų

Teismas nusprendė, kad Brod’ 
gali pasiimti Lisauskų sau už 
vergą. fe|^^||BUSMKgg

no jam, kad “daban aš jau ne
be tavo vergas, o pono Droby- 
ševičiaus, kurio ana va namai 
stovi?’ ; ,' ' ■ f . . i •

Teisme paaiškėjo, kad vergą.

MANEVRAI
t fe ■ '

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
nu, vaęiu, bet ir visokiais nuo-, 
dais mokoma kaip žmogus nai
kinti. Ir iš viso kaip žemėje gy
vybes naikinti.^ Nes ten, kur 
praeis karas, tenai, ne tik gy
vūnija dings, bet nebežels -ir/ 
augmenija. Tik mirties tyla te-| 
nai viešpataus. Ir tiesiais žings-j 
niais jau atvirai, nedviprasmiai, 
dideliais šuoliais žengiama į- 
karą. Jei metai atgal dar daug

Pirmadienis, sausio 4, 1937

metus už pusę kapos lietuviškų gailo jaunos merginos, kuri, 
grašių pardavė maluninkut Ku- parpuolusi ant grindų, blaškėsi 

. jūajavičiuj savo 9 metų amžiaus ----- «
dukterį. Buvo surašytas prie 
liudininku naminis pirkimo-par
davimo aktas. Bet maluninkas 
nupirktos mergaitės tada nepa
siėmė p paliko pas motinų, kol 
paaugs. Kai mergaitei sukako 
17 nit., malūnininkas pareikala
vo,. kad jiWteltų gyventi pas 
ji. Bet motinai pagailo savo 
dukters, o ir šioji nenorėjo į. 
vergiją eiti. Tada maluninkas 
mergaitės plotiną apskundė teis
mui. Motina teisinė aiškinosi, 
kadi ji pinigus tik skolinusi ir 
sutinkanti čia pat skolą atiduo
di. y Bet malūnininkas < pristatė 
teismui pirkimo-pardavimo ak
tą, ir liudininkuš, kurie paro
de, kad ūkininkė tikrai pardavė 
savo duketri ieškovui. Pa«al js- dieną, } jų namus ryto metą j 
tatymus bylą turėjo laimėti siveržš dvarininkės Rimaševi

y

Ainb tėismas sprendė įdomių :o [ laisvos utoinkė/vaskos Irma! 

lunininko Kudajaivl^Ms fe>ylą.

ir maldavo teismų neatiduoti 
jos į vergi jų. Teismas nuspren
dė ieškinį pripažinti paprasta 
skola, o mergaitę palikti pas 
motiūą. PirkimO-pardavimo ak
tas teismo įsakymu buvo su
draskytas. -

Kai kada žmonės pakliūdavo 
į vergiją, kaip į kokius spąs
tus, b A jokios kaltės ir, žinios, 
štai, koks atsitikimas buvo Vie
noje Gardino apskrities apielin- 
kėje. Laišvas valstietis Potra- 
nas susipažino su geltonkase 
gražia mergina, kuri pasisakė 
jam esanti taip pat laisva vals
tiete. Petranas merginą Įsimy
lėjo ir sutarė su ja susituok
ti. Bet vos jie spėjo atšvęsti 
pirmų savo vedybinio gyvenimo

-—7— •   —'1 ■■■—y»<

Petrano žmonų ir išsigabeno jų 
j dvarų. Nusivijęs grobikus Pet- 
ranas rado dvare savo žmonų 
pririštų prie įmūrytos į sienų 
grandies ir išplaktų rykštėmis. 
Petranas pareikalavo atiduoti 
jam jo žmonų, bet dvaro ber
nai jį patj apkūlė ir iš dvaro 
Išvijo. Tada Petranas apskun
dė dvarininkę* teismui, nes jo 
žmona buvo pagrobta ir paimta 
už vergę bė jokio pagrindo ir 
teisės. Bet teismai anais laikais 
nelaikė 'paprastų Žmonių pusės. 
Gardino teismo sprendimas šioj 
byloj' toks: Petranienė turi pa
silikti pas Rimaševičienę už 
vergę, jei Petranas nori su savo 
žmona gyventi, tai Rimašeyi- 
čienė turi duoti jam sklypų dar
žo ir trobelę gyventi, o jei to
kiom sąlygom nesutinka, tai ga
li eiti, kur nori.

Eįa Petranas apskun- 
nkę teismui, nes jo

Mėtais vėliau tas pats teis-ninkč Vasica prieš aštuonerius malūnininkas, bet ir teismui pa- Menės tarnai, pasigrobė jauną 
-------------------  '"'"""""T'"-./A ~ _____________________ _ ___ '________  
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būkle būdavo blogesnė ir už-kas rado reikalingu pasiteisiu-! I 
Vergais dau- tį dėlko ginkluojasi, dėlko savoj 

kariuomenę ' didina, tai dabarį^kariuomenę didina, 
tai visai atvirai daroma.

Ir štai šie metai,: tai metai 
didžiųjų karo manevrų. Jie vi
sur Europoje buvo atlikti, vie
nur jie buvo suruošti tikrai di
deliame maštabe, kitur mažes-

butą. Vienur jie buvo labai ir 
labai išreklamuoti ir turėjo 
daugiau demonstratyvinio^ po-

pakliuti ir kitu budu, Laisvus' ti kukliai ir turėjo tik pamoko- 
Valstietis ar nepastovusis bau-[mojo ir parodomojo pobiidžio. 
džiauninkas galėdavo parsiduoti Tokie karo manevrai buvo ir 
j vergiją už pinigus. Į vergiją Lietuvoje.
galima būdavo parsiduoti tam, 
tikram laikui arba ir amžinai.

Para Beitam.
(GALAS)

THE HALSTED EXCHANGE NATIONAL 
BANK OF CHICAGO

■ | ■ : . M » ■ j > *,

The Halsted Exchange Na- Surplus     100,000.00
tional Bank of Chicago, kurs Undivided Profits....43,161.91
randasi prie So. Halsted gat- Reserve for 
vės ir 19 place, išleido atskai
tą rodančią jo biznio stovį 
gruodžio 31 dieną 1936 me
tų, t. y. prieš pat naujuš me- i* ’
tus. štai ta atskaita: 

ASSETS z
Cash on hand, and due 

from Branks.... . $4,731,603.57
U. S. Goyernment 

Bonds (short term) ' 558,433.36'
Bonds (Short term 

and readily 
marketable) 1,067,459.19 
(Market value $1,095,645.30)

Loans and
Discounts .......Ž.. 2,016,668.82

’ Federal Reserve ' H 
Bank Stock 9,000.00

Costomers’
Overdrafts ..............

Accrued Interest 27,323.97
Furniture, Fixtures 

and Vąult Eqpt ?
Sundries He^eivable (5,3 
Customeys’ Liability 

on

,» i. r v !

Contingencies ........... 44,635.33
Reserve fpr Interesl,

Takėšį and Insurance 16,064.68
Interest Collected fe fe 

būt no t earned ....... 31,952.27
Deposits ............ 7,983,696.61
Liabilty on Letters 

of Credit ..... .i........ .

": i

■ įio

. ' 'fe

Įfefeįtv
V': ' i , ' '

• •

605.00

Totai Liabilitięs $8,420,115.80
• • • ' . • • .fe' ■ fe’

~ Pareiškime prie Šioš'ątskai- 
„ tos sakoma, kad banko tak
tika yra susilaikyti nuo tokios 
veiklos, kaijifetrustų, morgičių 
ir investmeptų tarnybą. Kad 
jo taktika y^a palaikyti ju0 
daugiausia grynų pinigų arbū 
lengvai pakeičiamo j grynus

į 2,709.89 pinigus turto investuoti pi- 
27,323.97 nigjis. tik į augščiausios /■..rų-fe

■ ^es, nedidšli^ nutoširtičiiįfe 
■u 1.00 trumpai^jkius investmentus.
Sundries Reeeivable 6,311.00 Taktika taipgi yra koopemid^j 
feustomers* Liability ’ su klijentais, padėti jiems 
Letters/of Credit .... 605.00 lyginti jų reikalus kur yrą

f bu klijentais, padėti jiemii/‘j^

? ...........  ■-»

Totai Assets ....
LIABILITIĘS

Capital ..........  $200,000.1
fe ' ■. ■' ' i' ‘‘■■Zfe' ‘l-

^Irimta apsauga ir teikti k Ii j e n- i 
. $8,420,115.80 tams patarnavimą ekspertų, |
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Pirmadienis, sausio 4, ld37

šios šeimynos Pra
deda 1937 Metus Pa- 
d-dėjusios Nariais m
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Kurnished Rooms

Apskaičiuojama, kad gimsta 
trys lietuviai kiekvieną dieną

%$%%%

RENDON kambarys. Pavieniam 
vyrui. Patogus. Moderninis. Ramus. 
Su valgiu arba be. Gera transporta- 
cija. Prieinama renda. Kreipkitės 
1900 So. Union Avė.. Canai 2183

Jei tikėti Chięagos sveikatos 
departamentui, Chicagos lietu
vių šeimynose gimsta trys kū
dikiai kiekvieną dieną, kas su- 
dar apie 1,000 kūdikių į me
tus.

Kam gimė pirmas šių me
tų kūdikis neteko patirti, bet 
štai kelios šeimynos, kurios 
pradėjo naujus metus padan
gėj usios nariais pereitų metų 
paskutinėse dienose*:

P-s Konstantinas i ir pp. Pet
kai, 2617 West 69th Street. 
Jiems gimė sūnūs, ktfrį pa
krikštijo vardu, Davidas Juo
zas; .
k Pp. J. Laiter, 4636 Mozart 
Street, šunus, Juozas;

Pp. P. Redmondai, *£532 Mo- 
žart Street, sūnūs, Ronald, ir 
a Pp. W. Zanin,' 6829 Talman 
avenue, sūnus, Norman Roy.

O

Palaidota Terese Ko- 
dis-Tverionienė

Gruodžio 24 dieną, t.y. prieš 
pačias Kalėdas, tapo palaidota 
Lietuvių tautiškose kapinėse 
gerai žinoma Chicagos pažan
giesiems lietuviams Teresė Ko- 
dis-Tverionienė, ’ narė Lietuvos 
Dukterų ir Teisybės Mylėtojų, 
priklaupusi toms draugijoms 
daugelį metų ir sulig savo iš
galia veikusi jose.

Nabašninkė Kodis-Tverionie- 
nė pavyzdingai išauklėjo dvi 
dukteris, Nataliją ir Bronisę, 
ir sūnų Antaną. Jos vaikai nuo 
pat mažens dalyvavo įvairiose 
yaikų draugijėlėse, o kai 
ąugo, tai įstojo į chorus ir 
dainavo ir vaidino. į 
į I Nors su pirmuoju vyru 
yo persiskyrus ir ištekėjo 
kito, tačiau vaikus globojo 
pat mirties ir kartu su jais 
Veno. ,

\J(elionė Tverionienė visuo
met būdavo netik draugiška, 
bet ir linksmaųs budo mote
ris. Paklausus kaip gyvenimas 
klojas, ji. visuomet atsakyda
vo, kad gerai, ba esą vaikai 
geri, vyras myli, pavalgius ir 
apsirėdžius, tai ką daugiau no
rėti.

Rodosi, galėjo dar gyventi, 
nes tik puPamžį tebuvo išgy
venusi, tačiau mirtis išplėšė iš 
musų tarpo gerą, nuoširdaus 
budo draugę. Gaila, kad liki
mas tiek teleido jai gyventi.

i— R. šniukas.

už- 
ten

bu- 
itfž 
iki

gy-

Sunkiai susirgo rose 
landietė Ona

? Narbutienė

Teisėjas Charles S. Dougherty Chicagos miesto teisme sako “pamokslą” “nusidėjėliams,” kurie buvo suimti 
už automobilių važiavimo įstatymų sulaužymą.' Pereitais metais automobiliai Chicagoje užmušė apie tūkstantį 

-iv Naujienų-TribunePhoto

Rytojaus SLA Prog
ramas Tenka Rose

lando 139 Kuopai 
....... iii .

Valanda transliuojama iš W,G. 
E.S. kas antradienį

žmonių

Chicago, IJ1. 1936 jų., gruo- gelbėti Ųetuvos liaudžiai ąt- 
steigti bent tokią demokrati
nę ląisyę, kpkią pagamino 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
1920 metais, savo užgimtąja 
Konstitucija, ir kurią pildyti 
A. Smetona prisiekė, po per
versmo 1926 metais užimda
mas prezidentą vietą, bet npt 
per dešimtį metų tos priesai
kos nepildė. Visokiems netei
sėtumams, cenzūrai, karų sto
viui, musų tėvų krašto fašiš- 
tinimui, mes griežčiausiai pro 
testuojame dabar ir visuomet 
ateityje, koliai. nebus sušauk
tas pilnai demokratinis, visų 
srovių ir partijų lygiomis tei
sėmis pačių piliečių renkamų 
atstovų §ĘIMAŠ.

Dan Čiedo, 
SLA 238 kp‘ pirmininkas;

Leoųs K.ljmauiėius,
SLA 238 kp. užr. rast. 

SLA 238 kvįppos antspaudas.
• 'v?,' ’VvuA?

—..........................- I I.N ....................■..■■ifi.M— •

bton 'Pgr-

džio 27 dieną, 2 valandą po 
pietų, Gramonto svetainėje, 
4535 So. Rockwell St. metL 
niame susirinkime, išklausius 
raportą savo delegato į Ame
rikos Lietuvių Kongresą, Clę- 
veland, Ohio., birželio 20-21 
dd. ir to Kongreso Skyrių Chl- 
cagoje, visapusiai apsvarsčius 
neteisėtos A. Smetonos dikta
tūros blėdingunią musų gimi
nėms Lietuvoje ir tos dikta
tūros . fašistinių agentų demo
kratiją niekinantį veikimą iš
eivijoje, tebūna visiems žino-* 
ma, kad SLA. 238 kuopos na
riai, kaip vienu balsu, užgi- 
ria Amerikos Lietuvių Kon
greso ir to A. L. K. Skyrių pa- 
sirįžimą šelpti už demokrati
nį veikimą kalinąiiius politi
nius nęlaisvius ir, jųjų šeimas 

i ir remti visus ArA^rikos Lie^ 
tuvių Kongresą planus, kad

‘'■ i'l •’ ' r ---------------------------- —-į---- Mm------- —-----------------

Rytoj vakare, iš stoties 
WGES bus transliuojamas ke
tvirtas iš eiles SLA radįo pro
gramas. Jis tenka Roselando 
SLA 139 kųopąU Kuopa at
stovaus pirmininkąs, J. Pu’čko- 
rius su pagelbininkais ir dai
nininkais. t-:

■ '■■•^jūo< cęiįtrb-Tą vakarą ^ai
bės J. P. Varkala. : <

Pereito antradienio -progra
mas teko Mount Greėnwood 
kuopinį, 178> Nuo tps kuopos 
kalbėjopirmm 
tinas ir nadft 
įen.

seiląndo

............. - ■■
Žmones pašovė, bet pi* 

nigU negavo ' ' ' 1
Pasiėmę iŠ banko $2,000 du 

tavernos partneriai vežėsi pi
nigus į savo bizniavietę. Ties 
kryžkele BĮųe Island avenue, 
Taylop ir S.o. Morgan gatvių 
keturi banditai ipęgįpo pini
gus iš partnerių atimti. Bet 
partnerių automobilis buvo 
užrakintas, tai piktadariai pi
nigų nepagavo, tik sužeidė 
jų sąvininkus,

Vienas Sužeistųjų yra Pe- 
ter Gladis, 4764 Belmont avė., 
o kitas Chris Matzen, 139 So^ 
Marįon streeh Gladis sužeistas 
sunkiai, o Matzen lengviau. ;

Remkitę savo apidinkčs 
biznierius

• - f- < ;. • • ■ , <• T-

BrighW>ark feStlKI

nin-
Va- 

'buvo 
“pėdč,,'’BĮ^^® i^-kubpbs' na
rys.' ; '

‘K;:r

į .

Apvogė butą vakare prieš
♦ Naujus Metusi

ROSELAND. — Užpereitą 
naktį staigiai sunkiai susirgo 
Ona Narbutiene, žmona žino
mo Roselando darbuotojo An
tano parbūto. Nors ji dabar 
randasi kelių daktarų prie
žiūroje, bet kaip išrodo, jai 
teks vykti į ligoninę ir pasi-J 
duoti pavojingai operacijai.

v ,tVakare prieš Naujus Me
tus Chicagoj buvo nemažas 
'judėjimas. Miesto gyventojai 
palydėjo senuosius pietus ir 
rengėsi pasitikti naujus. Ta
čiau nesnaudė tą vakarą ilė 
vagiliai.

Dėl jų nukentėjo, ir Ęrigh- 
ton Parko gyventojai, kurie 
renduoja butą iš p. Charles 
Sinicko adresu 4532 South 
Washtėnaw avenue.
. šeimininkų vakare prieš 
Naujus Metus nebuvo namie. 
Gi vagiliai, pavartodami ge
ležinę štangą, išėmė dubelta- 
vą virtuvės langą ir įsibriovė 
vidun.

Čia jie ėmė šeimininkauti. 
Išnešė $20 pinigais, rankinį 
vyrišką laikrodėlį, \ aliksinį 
žiedą, moters daimąntinę sa
gutę, karolius, auskarius ir 
kai kuriuos kitus daiktus./Vi
so jie padarė žalos virš $100. 
Išvšertė butą kiek galėjo.

Musų kolonijoj pastaruoju 
laiku pasidarė neatsargu pa
likti namus vienus, ba neži
nai žmogus ką rasi sugrįžęs 
namo....” o .

Nesepiąį “Naujienose” vie
nas korespondentas rašė apie

daruti dėliai to vietiniai po
litiniai kliubai.

Vienas kliubas jau yra nu
taręs kreiptis į valdžią reįka- 
lavimų tinkaipesnėsb apsaugos 
apielinkės piliečiams. Įdomu 
hutų žinoti, ar jau h?eipčsi?

Antrą vertus, ką mano da
ryti kiti kliubai? Ar jie yra 
tik tam suorganizuoti, _ kad 
rinkimams besiartinant žvejo
ti piliečįį balšuš- ir įstatyti tą 
ąr kitą asmenį piliečių apmo
kamam darbui? O kaip su pi
liečiais,— ar jie neužsitar
nauja nors šiokios Tokios ap
saugos už taksus, kuriuos' jie 
moka valdlips užlaįkymhi?’

j VieUais^

P® Devdkis,
'' i*

r^-r***!t!**—1 r 7 ■, j I,!i Į!.h ■
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SUSIRINKIMAI
Jąųnų Lietuvių Amerikoje Tąutiško Kliubo susirinkimas dėl 

Nąujų Metų Švenčių .atidedamas ir jvyks tik kitą penkta- 
dienį, sausio 8 d. —S. Kųnęvįčįa, rast.

lĮlteois Lietuvių Ęąšelpos Kliubo susirinkimas penktadienį, sau
sio 1-mą nebus dėl Naujų Metų šventės. Susirinkimas ati
dėtas ligi vasario 5-<tos 1987 metų. —Ą. Kaulakis, rašt

Cook County Lietuvių Dem. Lygos susirinkimas įvyks sausio 
5 dieną 7 :$0 v. v. Lietuvių Ąųditprijoje, 3133 S. Hąlsted 
St Bus rijimai nąujos valdybos ir šiaip daug įvairių rei
kalų. —Korespondentas.

B f 0GDENGYST8
Mes dengiame ir pataisome visokios 
zušies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

.......... -

Mezgimo Dirbtuvės 
________ —Knitting^ Mills_______ < 
THE BRIDGEPORT KNITTING 

M 4 L L S 
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Telefonas Victbry 8486 

Sveterių krautuvė atdara kasdiena 
T-ir vakarais ir skemadienlais.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusių skudurų ru- 
šiuotojų—nuolatinis darbas, gera 
alga. Economy Rag and Paper Co. 
1560 N, Sheffield AVe. Diversey 3883

Furnitūra ^beturės
Rakandal-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU IĮK0E- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksa>« 
ir sinkom. Taipgi Storu fikėerios dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk* 
les, registenus ir icė baksps. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mU88DTSnO^H^X^ 

1915 SO. STATE STREET, 
CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Business Chanęes 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern x įRo'selan- 
de, 7 kambariai pragyvenimui, 
pigi renda, geras biznis. 10455 Mi- 
chigan Avenue.

PARSIDUODA kampinė taverna, 
biznis išdirbtas ketvirti metai. Kam
bariai viršuj. Renda prieinama. Kai
na žema. Kompeticijos nėra. Kreip
kitės 8659 So. Hoyne Avė.

MERGINA namų darbui — pa- 
tyrusi, nėra skalbimo nė virimo — 
sayąs kambarys ir vana, gera alga.

Dorchester 9136

AR IEŠKOTE moderniško tšver- 
no? Būtinai turite pamatyti Šitą, 
šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th SU
------------------------ -----------

BARZDASKUTYKLA
Trijų krėslų visi reikmenys ir 

parankamai naujoviškai įrengta, 
naujam (apartment) name; iš. pNe-

REIKIA merginų dirbtinoms gė-žasties savininko mirties, parsiduo- 
lėms ir novelties dirbti. Kambarys da arba išsinuomuoja. M. Stukas, 
807, 65 East South Water St. 922 Glen Flora Avė., Waukegan,lll.

PARSIDUODA 24 kambarių kote
lis—įėjimas prieš stokj ardus. Pąt- 
duoda dėl menkos sveikatos.

4151 So. Halsted St

MERGINA nesenesnė kaip 35, 
namų darbui, paprastas virimas, nė
ra skalbimo, išeiti, suaugę, $10.00. 
Kreiptės 6—9 vakarais. Kesner, 
1947 North Kildare. v

MERGINA 18—30 bendram namų 
darbui, savas kambarys, vana, $6, 
nuolatos. Butterfield 2234.

PARSIDUODA taverna geriausias 
kampas Chicagoj. Pardavimo prie
žastis—liga. .Rašykite Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 550.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos dirbti ant. visados. Atsišau
kite šiuo antrašu: 906 Prescott St., 
Waukegan, III.

PARSIDUODA taverna per dau-v 
gel metų išdirbto] vietoj, gėjoj 
apylinkėj. Turiu parduoti greitai už 
prieinamą kainą. Tel. Wentworth 
0481.

REIKALINGA patyręs virėjas res- 
taurantui. 3907 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Taverna gera vie
ta. Paaukausiu Aiž pirmą pasiūlymą.

353.9 Archer Avė. *

PARSIDUODA tavernos biznis. 
Randasi prie dviejų gatvekarių li
nijos. 3106 So. Halsted St.

Lietuvių Gplfįniųkų 
junga šaukia savo pietįpį su- 
siripkįipą, 
dieny, sausiu 6 BOE-B vai. 
vakare, 6812 So, Westevu avė. 
Margučio svetainėje. \

Bus paskelbtas vajus na
riams verbuoti ir yra skirtą 
daug vajininhąuis dovanų. 
Tarpę skittų dovanų yra ke- 
letaypbM gerų, būtent, pirmo 
prižp įąipiėtoįąs gaus teisę vi-, 
siems metama JuŽti golfą vel
tui, o antras ir trečias Įgirnė- 
toj a» gaus pp pusę IIHMjį; 
taipgi bun įvairus raportai U- 
duoti |r vaWb«8 riuktoas 
1937

Dar 13 teatru mene- 
v Patraukta 

atsakomybėn
Seki^ądieuįo yą^arę įpplici- 

ja į^k^'pai^iinug aitsilan- 
kyti'5^ tėišmątaųčįiedžežriams 
13 teatrų, kiięmMe dalinia pi
ntiniai prizai^ vienas te- 
ąteąį bątent y IriS Thėater, 
5743 ’■'» y^dst ? įhi^ago ayhnueį 
gavo iš teismo indžionk^eną, 
kurs draudžia policijai: kliu
dyti; to > teatro piniginiams 
prizams. Kiių į teatrų rnėpedže- 
rįai, pasiremdamt šiuo in d- 
žionįšenu,? atnaujino prizų 
dalįhtaįį ią vądoyadjąpąpse 
įąteigose* Tačiau policiją Sa
ko,kąd kalbamas ipčĮžicĮn^e- 
nąs liečia tih tą vieną teatrą, 
kįlte jį gavo, o iie fcitpsi

i.....................«

Dažniau alėjas
' - ,'lnMj»i;i<. 'IĮii1.><>■ '»

VWų '<kH-buj'komisionie- 
riųę Omr f. Witt ęirąpe- 
še, kad nuo pirmadienio, sau
sio 4 dHbs, miesto ir 
y|>a|Į alfijes t>qa valo
mos. Daugiau žmopių bus pa
dėto išvalyti kMas 
šiųkžlių iš
■ i„i . .................... .. r, „. , ..

iinus atsilan

Niežėjimo. liurlinu ir Dederviti(5a-~ 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suSreluina Įritaeifa nuo Eczetaos. spuo
gų Ir panaSių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus valr 
tas praSallnimui odos irltaeijų. Užglr- 
tas Good HoUsekeeplng Bureau. No, 
4874. 35c. d0o. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko >žemo
FOR SKIN IRRHATlONS

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankiętams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 6800

■W—miHII | į,J ..... I III IIIĮl

Siunčiam diles Telegrama ) VIsm 
Pasaulio Dalia

LOVEIKIS
KVIĖTKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankiętams 
ir Pagrabams

3316 So, Halsted St
Tel. BOUlevard 7814 '

JUOZAPAS PILUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliai 

Sausio 3 d., 6:37 vai. ryto, 
J>1937 irf>, sulaūkęs pusės hmŽ.,'' 

gimęs Raseinių apskr., Velio
nes pąrap., Raudoųėnų km.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Josephine, po tėvais 
Petrauskaite, 2 podukras Es- 
tella Juozaitienę ir Anną, žen
tą Jurgį, seserį Frances Li- 
nauskienę, švogerf Stanislovą, 
22 pusbrolius Antaną ir Joną5 
Totilai, pusseserę Tessie Toti- 
lą, Bridgeport, Conn., švogerį 
Antaną Klimaitį ir Šeimą ir 
gimines, p Lietuvoj seserį Zu
zaną ir švogerį.

Kūnas pašarvotas 2049 W. 
23rd St.- Laidotuvės įvyks 
Treč., Sausio 6 dieną, 8:30 vai. 
ryto, iš namų į Aušros Vartų 
parap., bažnyčią kurioje atsi-, 
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą o iš ten bus nu
lydėtas į Kazimiero kap.

Visi A. A. Juozapo Pilučio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

ir

PARSIDUODA •; Taverna pigiai, 
biznis išdirbtas per daug metų. Par
davimo priežastį patirsite vietoje.

824 West 59th St.

Reai Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 bietų se
numo. Parsiduoda už $11,590. Taip
gi didelis pasirinkimas kitų barme
nų. ’ <

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

Hemldck 0800

lyvąuti laidotuvėse 
jam paskūtlnį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
1 Moteris, podukros, sesuo 

z kitos giminės.
Laido, patarnauja

nal 2515.

ir

laid, ' dir. 
Lachawicz ir Sūnūs, tel. Ca-

RESYVERIS turi parduoti 4)un- 
gaįows, 2 flatus ir didelę biznio 
prapertę, jūsų pačių kaina, išmokė
jimais. Telefonuokite Cmitral 5303, 
kambarys 1604, 228 NcE* La Šalie 
Street. (
.. ................... . ...................... . ............... i .... .......... . ............................. .

ŠIĄ SAVAITĘ TIKTAI!
Pietų vakarų kampas 66 Ir Fair- 

field avė. 4 flatų plytinis, 7 metų 
amžiaus—štymąs-~dii 5 it du .4 
kambarių. General Electric refrige- 
ratorius randuojamas forklau- 
sure. $12,000. Išmokėjimai. ' ’

6420 So. California— 6 kamba
rių plytų rezidencija. Buvo $10,000 
dabar $5,300. Išmokėjimai.

5743 So. Homari—5 kambarių ply
tų bungalow—garažas. Bargenas už 
$4,400. Išmokėjimai. 
West Highland Realty Company 

8110 So. Ashland Avenue
Stewart 8601

Chję^ t«ri WU00 
gyventoju

Fre^ncli Chicwo?
nicipaho Knygyno perdėtmis 

kad nahjięjns 
jrasįdejus Chica-

apskaičiuoja, 
1937 metahis pį vr 
gos gyventojų kiekis siekia 3

Fu|| Pack • •• NoSlaęKFWinJ
Milu IO1NS O* POUNDS HAVF BEEN 

. IJ5E0 3VO.UK GOVERNMENT

609,700. ki Garsinkitės : N au jtenose

KAZIMIERAS BUŠH 
j (Buchinskas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 2 d., 12:49 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs 43- m. amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Ra
guvos mieste.

- Amerikoj išgyveno 25 metus.
Raliko dideliame t nuliudime 

brolj Antaną, brolienę Vero
niką, brolio vaikus Francis, 
Veroniką ir Juozapą ir jo 
žmoną Stellą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi ] 
2314 West 23rd PI. Laidotu-J 
vės įvyks Antradieni, Sausio 5 
dieną, 8:30 vai. ryto iš koply
čios j Aušros Vartų par. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio šie- | 
lą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kązimiero Bush 
(Buchinsko) . giminės, draugai 
ir pąžjstąmi esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se iv suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, s
Brolis, brolienė ir giminės. 

Patarnauja laid. dir. A. La- I 
chawicz ir Siinai, tel. Čanal 

, 2515. . .
v • ■ » ■

ONA MARTIKONIENĖ 
a Po tėvais Rasalukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 1 d., 3:10 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 45 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Uk
mergės apskr., Pagirių parap. 
N a u) a s ėdžių kaime.

Amerikoj : - išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, broliene Juliją 
Martikonierię, brolio duktė Ber- 
nice Luciga ir daug kitų giminiųv

Kūnas pašarvotas . randasi I 
S. P. Mažeikos koplyčioje, | 
8319 Lituaniea Avenue.

laidotuvės įvyks Utarn. 
Sausio 5 dieną, 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta. į 
Tautiškas kapines.

, Visi A. A. Onos Martiko- 
nienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinj pa
tarnavimą ir. atsisveikinimą.

1 •? '• į

Nuliūdę liekame,
Vyras Antanas, brolienė, teta1 
, , ir kitos giminės.

į Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika. tel. Yards 1138.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos nktųriais^. 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto aptelin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

nįtr. 'J.f SMULKIUS GARSINIMUS
, Pardavimas PirkimusPRIIMAM TELEFONU

Garsintįs

Apsimoka

P4SAVKITMVSTWĄU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieįįamoj. Už pabūtoji- 
mus duodame gerų nuo
laidų.

3VO.UK
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Ieško daktaro

DALINA ŽEMĘ MEKSIKOS “PEONAMS
■>s:į

Prancūzė

Anglijos Prof. Vivian Jackson ir sužiežiočių ris

Photo Photo

bank, 
Com- 
bank 
State

antra- 
10:30 
metų

Iš Naujienų temija 
kas darosi Chicagoj

atmokėjo depozito 
, ir išsiuntinėti če

sun-
Photo

BAIGIA STATYTI 
į Michigan ežerą

peonai (ūkio darbinin- 
valdžios viršininką ir 

. dalino žemę peonams, 
Naujienų-Acme Photo

gavo laišką iš 
D., nuo p-nios 

su kuria kar-

pačią dieną trys konferenciją, 
kurioj, kaip nužiūrima, buvo 
nustatyta linija visų demokra* 
tų kooperavimui Cook kalaitė
je ir Illinois valstijoj.

irgi nieko
Daugiau kaip šim-

W. Woodruff, 
Joliet miesto 
praėjusį ket- 
• St. Louis,

Pastebėjau “Naujienų” gruo
džio 81 dĮ, laidoję, kad Sausio 
7 d., pradės ‘'Motetų Skyrių”. 
Mes to seniai pageidavome. 
Mat, moteris yra toks šutve-

AIŠKINASI. Nathan
Trąges, Chicgos gengste- 

ąiškina policijai apie 
arklių lenktynių lažybų 
biznį.

Naujienų-Tribune Photo

Netikėtą Naujų Me 
tų Dovaną

Nežinomi piktadariai išnešė 
i£ Walter Būdžiaus namų jo 
dvi koncertinas. Bu-džius gy
vena adresu, 1514 Fry Street.

žmonos klausia informacijų 
apie dingusius

Vaizdas naujojo tilto Chicagoj e 
kuris baigiamas statyti

SENATE.^- Allen EBeh- 
der, Louisiana x valdos 
senatorius 1 ashingtbne. 
Jis buvo vienas iš dauge
liodemokratų, kurie pa
teko kongfesan pereituose 
rinkimuose. Kongresas su
sirinks pirmai sesijai tre
čiadieny vytą.

CICERO. — Kaip “Naujie
nose” jau buvo rašyta, alinė
je, 1247 South Cicero avenue, 
įvyko vaidas. Pasirodo, kad nu-r 
kentėjęs yra, Andrew Hanra- 
han, 50 metų, chicagietis.

Jis susiginčijo su vienu, Tho- 
mas Clohesy apie tai, kas mor 
kės už gėrimus, Clohesy, ar 
jis? Vaidas pasibaigė tuo, kad 
Clohesy išėjo laimėtoju sąskai
ta užmokėti, o « Hąnrahan bu
vo sužalota galva ir koja.

Demokratų viršilos 
susitaikė

Dr. Hernian 
Chicagos sveikatos komisidnie- 
riUs įspėja^ kad Chicagoj ir 
jos apięlinkėj daugiau1 kaip mi- 
lionas ‘ gyvento jų ■ serga, šalčiu 
ir kosuliu, ir "jeigu gyventojai 
nesusirbpinš s^vo sveikatos pa
laikymu ir priežiūra, tai mie
stui grūmoja rimta influenzos 
epidemija. Dr. feundesen pra
neša, kad gruodžio mėnesį dė- 
liai influenzos * ir plaučių užde
gimo mirė 512 žmonių. Tai yra 
dvigubai" didesne skaitlinė 
riVsių < 
šių dėl jų 
1935 metų.

j' mi- 
del šių liįų, negu miru- 

gruodžio menesį

Nupuolė nuo gonko, už 
simušė '

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Pavogė Budžiaus Dvi 
Koncertinas

ja suėmė meksikietį/ 
Ramirez, 4503 S. Justine st.
įjis buvo. uždarytas už gro

tų, už užkabinėjimą vietos mo
teriškių ir mergaičių gatvėse.

Suimtasis yra apie 35 metų 
ąmžiaus. ;;

ENGLEWOOD.—5,000 žmo
nių, tarp jų nemažas skaičius 
lietuvių, gavo netikėtą Naujų 
Metų dovaną. Jie aplaikė po 
čekį iš Halsted Street State 
Bank, kuris prieš užsidarymą 
buvo adresu, 6910 So. Halsted 
Street. ■ • t /

Sėdėjo prie vieno stalo gu
bernatorius Horner, Patrick 
Nash ir mėras Kelly. Meras 
Kelly, kurs smarkiausia kovo
jo prieš gubernatorių, sekma
dienio 
jis pavasarį daręs klaidą, Ir 
ragino valstijos legislaturos na
rius demokratus ręmti guber
natoriaus darbuotę.

Pifrn šiam bankietui įvyk
siant gubernatorius Horner,

Pirmasis dingo gruodžio 29 
d., apie 8:30 Vai. ryto, 
sis, gruodžio 28 d., apie 
ryto. Pirmasis yra 45 
amžiaus, antrasis 43.

Sekmadienio vakare, sausio 
13 dieną, Blackstone viešbuty 
Cook' kauntės demokratai su- 
rengė bankietą kauntės pirmi
ninkui Patrickui A. Nash pa
gerbti. -Pirmą kartą nuo pra
ėjusio pavakario bankiėte da
lyvavo visi demokratų viršilos, 
kurie nominacijų vajuje buvo 

| smarkiai susikirtę.

Bankas 
riams 10% 
kiai sudarė $81,844. \

Bankas užsidarė 1933 me
tais. Jau atmokėjo apie 55% 
uždarytų depozitų, ka^ sudaro 
apie $450,000.

•

Naujiems metams atėjus/ 
depozitoriai gavo čekius ir iš 
šių užsidariusių bankų:

12th Street bank, Brookfield 
statė bank, Baker statė 
Ciceroj, Chicago Bank of 
merce, Immigrant State 
ir Central Oak Park 
bank.

IRGI AIŠKINASI. —Sam 
Krakover, suimtas Ghfca- 
goje po “karo”, kuris kilo 
tarp gengsterių dėl 
lažybų biznio.

Naujienų-Tribune

Susirūpinusios įhponos davė 
žinią policijai, ka<l peręitų me
tų pabaigoje dingo jų vyrai. 
P-a Basienė, 4601 Soi.’vh Fair- 
field avenue, sako, kad nebe
atranda savo vyro, Augusto 
Basio, o p-a Mitkienė, 11223 
Turner avenue, ieško žinių 
apie savo vyrą, Antaną Mit-

kietį Už Moteriškių
| Užkabinėjimą

T0WN OF LAKE. — Po 
pakartotinų nuąiąfcundimų iš

.PAVYDAS
Mme Schmeder Chapellut. 
kuri apimta pavydo, pašo
vė sužieduotinį (dešinėj) 
su juo įieskrisdama virš 
Paryžiaus.

Naujienų Acme Photo

Naujų metų sutikimo naktį 
Leslie Bookwalter <55 metų, 
2714 East 76 place, išėjo iš 
kambario į gonką pakvėpuoti 
tyru oru. Nupuolė nuo gonko 
■žemyn, išsisuko sprandą ir 
mirė ligoninėj.

P-niia Marcelin Kanary, 5541 
Everett avenue, nešėsi paket- 
buke $480—visus pinigus 
ir $20 popierinėmis. Buvo 
karas ir apytamsa.
' Ridikiulis prasivėrė ir 
jas išpūtė pinigus į gatvę, 
ti moteris surado $80. Kad su
rasti daugiau pinigų, p-nia 
Canary pasikvietė talkon kai
mynus. Daugelis jų šoko 
pakelbon, tačiau nė vienos de
šimkės, nė dviedešimkės jie 
nesurado. Duota žinia polici
jai. Ir ši ieškojo 
nerado 
tas žmonių susirinko poniai 
Canary talkon, o niekas iš jų 
triūso neišėjo... Gal būt, kad 
moteris padarė klaidą kvies
dama tokią didelę talką šiuo 
atveju.

prie Chicago upes 
bus atidarytas šį pavasarį.

, Naujienų-Tribune

Kreiptasi į teisybės depar
tamento agentus ir į keturių 
miestų policiją prašymu ieško
ti daktaro Harry 
plačiai žinomo 
gydytojo. Jis^j> 
virtadienį ' apleido 
Mo., ligoninę, 'kurios štabo na 
rys buvo, ir daugiau nebepa 
sirodė. ’ • ' >

Halsted Street State Bank at
mdkiėjo $81,844 depozitoriams Irimas, kad vis nori ką tai to

DALINA ŽEMĘ MEKSIKOS PEONAMS.— Inžinieriai ir 
kai) susirinkę apie G a b i n o V a s q u e z, Meksikos ūkio 
Carlos M. Peballa, ūkio kredito banko viršininką, kurie 
vykindami naują prezidento Cardenas ūkio politiką.

kio, kas i joms prikjaušytų.
Sveikinu visas 'bendradarbes, 

redaktorę ir 
štabą už sukeikimą vietos “Mo 
terų skyriui”.

Su augŠta pagarba,
A. Miščikaitienė.

Kalėdų ir Naujų Metų švęn 
Čių proga, “Naujienas 
no, drg. drg. J. J. Grybai, F. 
Lukoševičius, Sinkų šeimyna, 
A. Frenkelis iš Toronto, Kana
da, pp. J. Liulevičiai, Evanau- 
skas, Evaporated Milk Insti
tute, Halsted Excnange Na
tional Bank, „ ir Išeivybės ir
.Turistų Biuras, ‘ Susisieki
mas”, Kaune.

Už gerus žodžius — visiems 
ačiū į •

PAŠAUTAS
re Lallemant, kurį pašovė 
Chapallut^, beskrendant 
virš Paryžiaus. Sužeistas, 
jis įstengė nusileisti sau
giai.

Naujienų-Acme Photo

18 GATVES APIELINKĖ.— 
Prieš žiemės šventes Kalėdas 
p-nia Vera Cukur, 732 West 
Čermak road, 
Baltįmore, M.
Matuliauskięnės 
tu važiavo į Lietuvą. ,

P-nia MatuliaUskienė temija 
vietines žinias “Naujienose” ir 
iš, jų sprendžia ikas dedasi lie> 
tuviškoj Chicagoj. Ji praneša, 
kad pastebėjus, “Naujienose” 
p-lės Aldonos Cukuraitės pa
veikslą, tilpu'sį dienrašty, kai 
p-lė Aldona įstojo į Chicagos 
Draugiją, ir net įsidėjusi, tą 
paveikslą ir aprašymą įsidėju
si į albomą, °

— Senas Petras.

Pražuvo Du Lietu-5,000 Žmonių Gavo Sveikina ‘Nauįienas’jSuėmė Towįi of La 
viai, August Basis ir

T. Mitkus

BILBAO.— Didelis Ispanijos uostas, Bilbao, kur Ispanijos valdžia buvo suė
musi Vokietijos prekių laivą, “Palos”. K onfiskavusi karo reikmenis ir suėmusi 
vieną ispaną, kuris sunaikino savo dokumentus, valdžia laivą paleido. '

Naujienų-Acme Photo

UŽSIMUŠĖ
dųotinė, amerikietė, Peggy H. Jbyęe. Jackson žuvo ro
gęms apvirtus Šveicarijos Alpėse, moteriške buvo

I. kiai sužeista
, r i JįVft’ytĮ kj.'Į', : f ’
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