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Taikos Ūpas Kinijoje Stiprė ja
NEGAVĘ PAGALBOS KOVAI PRIEŠ 
JAPONUS, KINAI LINKSTA IEŠKO

TI TAIKOS

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 6. — Tolimųjų Rytų kor 
respondentų pranešimais, pa
linkimas taikos ieškoti Kini
jos valdžios vadų tarpe stip
rėja. Taikos judėjimui vado
vauja VVang Ching-wei, Kuo- 
mintango (kinų nacionalistų 
partijos) centralinio komiteto 
pirmininkas.

Praėjusio penktadienio susi
rinkime Wang pareiškė vald
žios ir Kuomintang partijos va
dams: Jei jus norite taikos, 
tai padarykite ją pirm nei 
Nankingas pateks į japonų 
rankas.

Kinija tikėjosi pradžioj pa
galbos iš Tautų Lygos. Jos 
nesusilaukė. Ji tikėjosi pagal
bos iš Brussels konferencijos, 
iš Amerikos arba Anglijos, ti-

kėjosi pagalbos ir iš Rusijos. 
Niekur jos negavo. Neatrodo, 
kad galės gauti ateityje. To
dėl ir stiprėja pas kinus pa
linkimas ieškoti taikos.

Antra vertus,* pasirodo, ir 
japonai padarę klaidų karą 
planuodami. Japonai nesitikėjo 
susilaukti tokio stipraus pasi
priešinimo, kokį parodė kinai. 
Jie nemanė, kad kinai turėtų 
taip stiprius resursus užsieny
je karo reikalams.

Kinai ir japonai, sako kores
pondentai, norėtų taikos, bet 
ypač kinai nepasitiki japonais. 
Be to, kinų vyriausybė, ir ypa
tingai Chiang Kai-shek, svar
stydami galimumą taikos, ne
gali užmiršti savo asmeniškų 
karjerų, savo galios ir konku
rentų užsimojimų.

Chicago, III., Antradienis, Gmodžio-December 7 d., 1937

Jaunuomenė prieš 
karą

ELGIN, III., gruodžio 6. — 
Šiomis dienomis čia laikyta pa
augėsimų bernaičių konferenci
ja, kurioje dalyvavo 600 dele
gatų. Tarp kitko konferencija 
priėmė rekomendavimų kovoti 
prieš mokyklų vadovėlius, ku
riuose karas yra garbinamas.

Aštunta dalis konferencijos 
dalyvių pasisakė prieš bet ko
kį karų; du'aštuntadaliai pa
sisakė už sumanymų, kad žmo
nės referendumo kelių balsuo
tų karo paskelbimų; penki aš
tuntadaliai pasisakė prieš ka
rų bendrai, bet pripažino rei
kalų ginti šalį, jei ją puls iš
laukiniai priešai.

Katalikai atakuoja 
nacius

Darbo Partija New 
Jersey valstijoje

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 6. — Mieste Newark, N. 
J., sekmadienį įvykusioje kon
vencijoje buvo suorganizuota 
New Jersey vąlstijos Darbo 
Partija.

Konvencijoje; dalyvavo *taip 
Amerikos* Darbo Federacijos, 
kaip C.I.O. unijų delegatai. Vi
so jie atstovavo per 150,000 
organizuotų darbininkų.

DETROITE, Mich., pirm ne
gu bus suorganizuota Darbo 
Partija, sekmadienį gruodžio
5 . d., 250 vietos unijistų suda
rė Didžiojo Detroito Darbinin
kų Nepartinę Lygą.

Neseniai įvykę įvairiose ša
lies valstijose ir miestuose da- goslavijos

Suomijos nepriklau
somybės 20 metų su

kaktuvės
HELSINKI AI, Suomija, gruor 

džio. 6. — Pirmadienį suomiai 
apvaikščiojo 20 Suomijos ne- 
priklausomybės sukaktuves. 
Nuo 1809 metų iki gruodžio 7 
dienos 49X7 m.Atų Suomija bu
vo Rtfjjos ,<dali^l917; metais 
pasiskelbė neprtklausomA nud 
Rusijos, o 1919 metais priėmė 
konstituciją kaipo republika.

Demokratija — Ju 
goslavijos tikslas

• BELGRADAS, Jugoslavija, 
| gruodžio 6. — Pasikalbėjime 

’į'su užsienio korespondentu Ju- 
_ „ i premjeras Stojadi-

hni rinkimai ir dabar organi- novj£ įarp ųjĮa pareiškė, 
darbininkų politinių ųacj šalies viduje valdžia na- 

| mo likviduoti diktatūrą ir po
vai, žingsnis po žingsnio, įstei
gti demokratinę santvarką. /

Šiomis dienomis tilpo žinių 
spaudoje, kad šešios opozici
nės Jugoslavijos partijos susi
vienijo reikalaudamos demo
kratinės tvarkos šaliai. ( 

i būt jų reikalavimas paveikė 
Tenn., gruodžio valdžią.

Sekmadienį čia mirė ku- --------------—

žavimas < 
grupių iš naujo atgaivino klau
simą, ar darbininkai 1940 me
tų prezidento rinkimuose 
statys savo, kaip partijos, 
rašo.

ne
są-

Mirė 103 metų vy 
skupas

ir

[AGMp-NAUJIENV Polo]

LINDBERGHAI AMERIKOJE. — Garsusis lakūnas 
pulk. Charles A. Lindbergh (už žmonos) su savo žmona 
slapta atvykę į Ameriką praleisti čia šventes.

Vargiai priims far- 
mų bilių šioj sesijoj

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 6. — Taip senate, taip 
atstovų bute yra dauguma pri
tarianti farmų produktų kon
trolės biliams. Tačiau senato 
bilius žymiai skiriasi nuo at
stovų buto ykjiliąuA ųTaigi' ims 
laito ilci. ’ su-
derinti * .

Be to, pats žemdirbystės 
sekretorius Wallace yra nepa
tenkintas taip vienu, kaip 
tu bilium. Todėl gal teks 
’ius grąžinti pakomisėms 
syti.

Dėl šių ir dar kitų painia
vų reiškiama abejonė, ar su-( 

kongresas priimti farmų < 
specialioje kongreso sėsi- 
kuri išsibaigs prieš šven-

ki-
bi-

tai-

spės 
bilių 
joje, 
tęs.

Ošhkosh aviatorius 
laimėjo trofeją

Vykdo Įstatymą — 
negalima nė golfo 

lošti
—fe—

1 BELLOWS aFĄLLS, Vt., gr, 
6. — Tarp kftų .ąįęnų įstatymų 
Vermont valstijoje yra užsili
kęs nepanaikintas ir šventa
dienio įstatymas (Sabath 
J^w)<^>Kad<*^^yti^jo ..netik
slumą šių^'dienų gyvenimui, 
VVindham kauntes prokuroras 
įsakė policijai vykdyti įstaty
mą.

Taigi praėjusį sekmadienį 
nęvalia būva pardavinėti saky
toje kauntėje aiskrymo. Kele
tas žmonių areštuota- už golfo 
lošimą. Vyrai su šautuvais ant 
pečių palydėjo moteris į baž- 
ayčią, kad apginti jas nuo “in- 
dnų”, nes to senųjų laikų įsta
tymas irgi \reikalauja. Uždrau
sta pirkti ir parduoti gazoli
nas automobiliams.

Manoma, kad valstijos le- 
gislatura greitu laiku panai
kins nusenusį įstatymą.

VERLYNAS, Vokietija, 
8. — Sekmadienį įvairiose 
kietijos katalikų bažnyčiose 
skaityta bažnyčios vyriausybės 
laiškas, kurs aštriai kritikuo
ja nacius.

Naciams daroma priekaiš
tas, kad jie sulaužę konkorda
tą su katalikais. Paneigiama 
nacių vyriausybės pareiškimai, 
/jgei katalikų kunigai ir mi- 
nykai buvo nusikaltę nemora
liais aktais. Katalikai ragina
ma laikytis bažnyčios, nežiū
rint perse’kip j im ų.

gr.
Vo-

. A:

Republikbnams nau
jos vadovybės reikia

suvažiavimui 
senatorius H.

GPRINGFIELD, III.,, gruod
žio 6. — Kalbėdamas Jaunųjų 
Republikonų 
Springfielde
Styles Bridges pareiškė, kad 
Jungt. Valstijoms aukštos ru
des vadovybe šiandien yra taip 
pat reikalinga, kaip ji buvo 
reikalinga 1860 metais, kuo
met rępublikonų partija davė 
šaliai Abroamą Lincolną.

r. IIT. * ». ............... ...................i............ -...........

Lietuvos Naujienos
Batsiuvis dirbo netik

ras monetas
KAUNAS. — Raseinių 

ventojai batsiuvis Stasys 
neikis ir darbininkas Kazys 
Masait’is -sugalvojo greitai pra
lobti. Juodu įsigijo kažin ko-, 
kid balto metalo ir pasigami- 
nę formas dirbo penklitines 
monetas’. Burneikis ėjo į par
duotuves ir pirkdamas už ke
lis centus prekių duodavo penk- 
litę. Bet ir neperdaug apdai
rus krautuvininkai pastebėjo, 
kad penkličiai labai skiriasi nuo 
tikrųjų. Juos atidavė policijai, 
kartu nurodydami, kas juos 
įteikė. Pinigų dirbėjai suimti, 
o Kauno Apygardos Teismas 
juodu nubaudė po pusantrų 
metų sunk, darbų kalėjimo.

Bur-

Atvyko sutarčiai su 
Jungt. Valstijomis 

daryti

Kauno rabinas sudarė 
45 asm. komitetą žydų 

valgyklų košernumui 
prižiūrėti

KAUNAS. — Pas Kauno vyr. 
rabiną šapirą įvyko ’ pasitari
mas žydų laikomų valgyklų ir 
restoranų valgių košernumo rei
kalais. Susirinkę, visi tikintie
ji žydai, teigė, kad labai retai, 
kur kokioje žydų laikomoje val
gykloje Kaune prisilaikoma ri
tualinio košernumo dėsnių ir 
nuostatų. Reikalui sutvarkyti 
išrinktas specialus komitetas iš 
45 asmenų, kurie turės suorga
nizuoti žydų laikomų Kaune 
valgyklų bei restoranų rituali
nio košernumo priežiūrą.

( Iš Vilniaus krašto

gruo- 
laivu

NEW YORK, N. Y. 
džio 6. — Sekmadienį 
President Harding atvyko į! 
Jungtines Valstijas grupė Če
koslovakijos atstovų pirklybi- 
nei sutarčiai tarp šių dviejų 
šalių, sudaryti. Jungt. Valstijų 
ir Čekoslovakijos pirklyba iki 
šiol siekė $40,000,000 per me
tus. • ■ ; į

Japonai prisiartinę 
Nahkingą

30 LIETUVIŲ PATRAUKTA 
ATSAKOMYBĖN

“Kurjer Wilenski” rašo, jog 
Vilniaus policija perdavė mie
sto storastijos teismui bylą 30- 
ties lietuvių, daugiausia Vil
niaus universiteto studentų. 
Jie esą kaltinami nusižengę ad
ministracijos nustatytoms tai
syklėms, kuriose kalbama apie 
viešųjų susirinkimų išnaudoji
mą demonstracijos tikslams.

Konkrečiai, kaltinamiems pri- 
kišama, kad Vėlinių dieną Ra
sų ir Šv. 'PetrM-Povilo kapuo- 

veL 
tau-kėjų kapų, giedoję lietuvių 

tos himną.

JACKSON, 
6.
nigas Isaac Lane, negras me
todistų bažnyčios vyskupas. 
Jis mirė būdamas 103 metų 
amžiaus.

Visokių žmonių 
esama

MIAMI, Fla., gruodžio 6. — 
Sekmadienį, gruodžio 5, pasi
baigė Miami metinė aviacijos 
paroda. Aviatorių brangiai ver
tinamą Curtis trofėjų laimėjo 
S. J. Wittman, Oshkosli, Wis?, 
miestelio aviatorius. Jis laimė
jo greitumo kontestą ledamas 
213 mylių valandoje greitumu.

Pataisys algų-darbo 
valandų bilių

Prez. Rooseveltas 
sugrįžo į Washing 

toną

NANKING, Kinija, gruodžio 
6. — Septyniolika japonų bom
bonešių pirmadienį mėtė bom
bas į Nankingo dokus, 
bos padegė dokus. Kinų 
lėktuvinės < patrankos 
japonus, bet japonams 
žalos - nepadarė.

Nepatikrintais pranešimais, 
japonų kariuomenės avangar
das jau užėmė Raudonąjį Kal
ną, vieną Nankingo priemies
čių. Pranešimai sukėlė . paniką 
Nankingo gyventuojuose.

Kinų pranešimais, jie turi 
300,000 karių miestui ginti 
nuo japonų.

Istorinis Namas

gruo-

Bom- 
prieš- 
nuvijo 
jokios

pa-
centre stovi apie 125 
turįs Napoleono kariuo- 
pastatytas maisto san- 

Kuris drauge su Kidu-

AUDUBON, Iowa, gruodžio 
} 6. — Pirm 50 metų William 

«• • - Perry buvo susitaręs vedy-
pelino Kompanijai boms su mergina. Jo sužadė- 

---------- - tlnė paliko j j prie altoriaus ir 
vėliau ištekėjo už kito. Perry 
nusitarė nekalbėti nė su kuo 
iki mergina nesugrįš pas jį. 

J i prašneko keletą

Duos helijaus Zep

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 6. — Jungtinės Valstijos 
pirmadienį sutiko duoti vokie
čiams 17,900,000 kubiškų pė- 'Jis vargiai 
dų helijaus. Helijus • bus su- žodžių nuo laiko, t. y. per 50 
vartotas naujo zeppelino balio- metų, šiandien Perry yra 76 
nui pripildyti. metų amžiaus ir vis dar tyli.

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

Šiemet daugiau eg
laičių kertama

CHRIŠTMAS CREEK, Wa- 
shington, gruodžio 6. — šio
je apielinkėje šiemet jau pri- 
kirsta 2,000,000 Kalėdoms 1 eg- 

Debesuota; truputį šilčiau; laičių. Jų prikirs dar daugiau, 
gal bus sniego popiet; šiaurės Pernai gi čia jų buvo nukir- 
vakarų vėjai pasikeičią j pie- sta 1,500,000. šiemet dėl ki
tų vakarų vėjus; saulė teka nų-japonų karo eglaičių į To- 
7:04, leidžiasi 4:19 valandą. limuosius Rytus nesiunčiariia.

Lėktuvų kautynės 
Aragono ’ff onte 

... ■ ... j.. ■ ■■■ _
MADRIDAS, Ispanija, gruo

džio , 6. — Ispanijos valdžia 
praneša, kad sukilėlių lėktuvai 
paliovė atakavę civilius gyven
tojus. Fašistų lėktuvai dabar 
sukoncentruoti atakoms prieš 
lojalistų lėktuvus ir aerodro
mus. Iki šiol lėktuvų kauty
nės dar nedavusios kiek žy
mesnių laimėjimų ne vienai pu
sei. .

Valdžios pranešimais, fašis
tai pražudė keturius lėktuvus 
sekmadienį.

Coughlin vėl kalbės 
per radiją

DETROIT. Mich., gruodžio 
6.
jų Metų paskilbęs radijo kd-

transliuos

WASHINGT()N, D. C., gruo- 
džio 6. —- Pirmadienį algų-dar- 
bo valandų z bilius atiduota at
stovų buto komitetui. Komite
tas bilių pataisys ta linkme, 
kad jo reikalavimų vykdymą, 
jei jis taps įstatymu*, prižiū
rėtų ne penkių asmenų tary
ba, kaip kad originale pasaky
ta, bet Jungt. Valstijų darbo, 
sekretorius.

Valdžia traukia 
teisman Bainą ' I .' I

CHICAGO. — Federalė val- 
džia> traukia teisman John Bai
ną, kurio bankuose ne vienas 
ir lietuvis [ pražudė pinigus. 
Valdžia reikalauja iš Baįno 
$220,740.36 nesumokėtų taksų 
už 1929 metusi-

Vėl viesulas Fili
pinuose

MANILA, Fil. Salos, gruo
džio 6. — Pirmadienį ir vėl

WASHINGTON, D. C _ 
džio 6. — Prezidentas Roose- 
veltas sugrįžo į' Baltąjį Namą 
pirmadienį. Daktarai tuojau 
padarė ekzaminavimą žandi
kaulio, kur dantis buvo nese
niai ištrauktas.

Didžiulis laivas par 
duotas laužui

KIDULIAI.—Kiduliuose, 
čiame 
metus 
menės 
dėlis.
lių dvaru, valdžios išnuomotas 
agr. Petrui Mulevičiui. Nese
niai gontais iš naujo perden
gė ir padėjo po juo cementi
nį fundamentą. Taip atremon
tuotas šis Napoleono karo pa
likuonis, nepakeitęs pirmykš
tės išvaizdos dar išstovės, eilę 
metų, pabar šis istorinis na
mas paverstas dvaro sandėliu, 
kuriame Kidulių žemes ūkio 
kooperatyvas “Kiduliai” supir
kinėja kiaušinius ir dar daž
nai surengiami čia vakarėliai.

Pašovė žmogų prie 
Hitlerio ofiso

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 6. — Prieš porą savaičių 
j Hitlerio sekretoriaus, Hans 
Lammer, ofisą įsibriovė žmo
gus, kiA’ię asmenybė laikoma 
paslaptyje. Užkluptas sekreto
riaus žmogus mėgino pabėgti, 
bet jį pašovė slaptoji policija 
ir smogikai dabojusieji pasta
tą, kuriame Hitlerio ofisai ran
dasi.

NEW YORK, gruodžio 6. — 
Pirmadienį paskelbta, kžd di
džiulis pasažierinis laivas “Le- 
viathan” tapo parduotas an
glų kompanijai. Anglai Levia- 
thanų sukapos ir jo geležį bei 
plieną ištirpinę ir naujai at- 
lieję suvartos naujiems Brita
nijos karo laivams statyti.

Leviathanų pardavė už $800,- 
000.

Illinois valstija lai 
mėjo bylą Vyriau

siam teisme

Valstijos laimėjo 
bylą

VVASHINGTON,. D. C., gruo
džio 6. — Vyriausias teismas

__Pranešama, kad nuo Nau- viesulas užgavo Filipinų archP pirmadienį pripažino teisę vai-
pelago centralines salas. Pada
ryta didelių nuostolių turtui ir 
sutriikdyta susisiekimas.

stijoms taksuoti kontraktoriuš 
pildančius federalės valdžios 
užsakymus

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio^ 6. — Illinois Commerce 
laimėjo bylą Vyriausiame teis-i 
me pirmadienį. Teismas pala’-' 
kė komisijos reikalavimą, kad 
Natūrai Gas Pipeline kompa-j 
nija suteiktų jai savo finan
sinius rekordus. Komisija rei
kalavo iš kompanijos rekordų1 
tam, kad tiksliau nustatyti 
kainas gasui, kurį vartoja taip 
Ghicaga, 
valstijos

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU C " 
LIETUVIŠKA 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 r. iki 

1 vai. popiet.
nigas Coughlin vėl 
radijo programas

kaip ir kitos Illinois 
bendruomenės
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Skaudėjimą

ADVOKATAI

DIREKTORIUSLAIDOTUVIŲ

John F. Eudeikis
seniausia ir; Judžiausia laidojimo įstaiga

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

KALENDORIUS
LIETUVIU

Garsinkitės “f -nose

koplyčios visose
Chičągos dalyse

1824
3395

Ramink 
Rauntenų 
Sustyrimą

Autuvą,
Dabar

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

NARIAI 
Chieagos, 

Cicerai 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

6515 So. Rockvell St.

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

Ofiso vai.Nuo 2 iki 4 ir nup d iki 8 
vak. Nedelipj pagal susitarimą 

Ofisd Tel.? Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

IVIrs, Anei! a K. Jarusž 
Physical Therapy 

..................... and Midwife 
... ^630 So, VVestera

Avė., 2nd floor 
Ilemlock 9252 

: 1 Patarnauju prie
gimdymo namuo- 
se ar ligoni^***’ 
d u o d'u massage 

įįy electric t r e a t •
ment ir magne- 

|k jE tie blankets ir Ot.
Moterims ir mer- 
girtoms patari
mai dovanai.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res.

Telephone: Republic 9723

LIŪDNA LIETUVOS ŽEMES SARGO 
ISTORIJA

A. Montvid, M. D
Wekt Town Statę Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswįck 0597

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS-— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

Pasaulio teisybė su Užrištom 
akim

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. 11. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

/ P. šalTimierąs.

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LA FAYETTE 0727

• Tarp artistų
“Ną, kaip atrodė Tamstai ma*- 

no vakarykštis vaidinimas nau
jame silpnapročio vaidmenyje?1’

“Pasakiškai! Tamsta jau iš 
prigimties tikras idiotas!”

■ ' -ru' 1 »■'J»JV-1'J IJJAa . . ’ 

i Dr. Margeris.
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

J. LIULEVICIUS
1348 So. Califorpia Avenue Phone Lafayette 3572

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS 
4704 So. Western’ A ve. Phone Virginia 0883

Miesto
Kamb.
Nąnių
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. L E. MAKARAS
10758,S. Michigan Avė 

ROSHLAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

A. MASALSKIS
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139

lenkų, ko jus nesitaikote, gy
ventume kaip’ lirolZkU” sako 
Storasta. “Todėl, kad lenkai treč
dalį Lietuvos teritorijos pagro
bė”,—atsakiau drąsiai jam,nes 
jaučiau,; kad vistiek greit tu
rės paleisti. Tas, pasirodo, bai
siai įpykdė Storastą. Mane tuo
jau uždarė į kalėjimą ir pus
antros paro& nedavė nei valgyti, 
nei gerti, •

Po to sustiprino sargybą ir 
Vežė mane į Gardiną (seniau
sias XII a. lietuvių pastatytas 
miestas ir pilis), iš Gardino ga
beno į Vilnių ir užkėlė į trečią 
kalėjimo salę. Per naktį vos 
nesustipau:, šalta, drėgna, visą 
naktį turėjau lakstyti, kad ne
sušalčiau. Kai rytas aušo, bu
vo galima pro langą matyti vi
sas Vilnius. Stogai seni, sulo
pyti, ne vieno naujo namo ne
matyti, “Tai ne Kaunas,” pa
maniau sau.

Vilniaus Storasta, išduodamas 
“ištrėmimo” dokumentu’s taip 
pat tą pačią giesmelę pagiedo
jo “Kodėl lietuviai pyksta, juk 
vienas tikėjimas, buvom broliai ’ 
... Čia jau nebėturojau jėgų 
jam paaiškinti...

Nęrėjau apkabinti tą senelį 
Vilniaus stotyje, kuris mosavo 
man ranka, bet trys durtuvai 
neleido savo valios reikšti. Iš 
Vilniaus traukinys nuvežė pietų 
pusėn, vėl grįžo ir atsidūrėm, 
kaip paskui su’žinojdu,, Dūk
što miestelyje. Iš čia pėsčia 
varė 13 kilometrų ‘iki Latvijos 
sienos ir perdavė latvių polici
jai. . Ant širdies, geriau

sako 
Bet ’ čia 

parašyta, kad 
tai reiškia?”

A R M Ė G I N A I 

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklos supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais,.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 8016

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRI US: 42^4 ’ East 108th Street Tel. Pullman M70

Pardavėjas 
galvojęs:

“Taip parašyta .tik kandims 
suklaidinti, mieloji ponia!”

Nesuprantami manievrai ir in- 
tervzew su Suvalkų Storasta

Kalėjime besėdint bandė man 
iškelti kitą bylą už kopčių iš- 
griovimą. Bet neturėdami įro- I 
dymų tą bylą nutraukė. Bet kai 
baigėsi sėdėjimo laikas, kelionė 
dar nesibaigė. I

Vieną dieną mane išvedė pas 
Suvalkų Storastą, žadėdami pa
leisti namo. Raštinėje ant sta
lo gulėjo lenkiškas laikraštis, 
kuriame didelėmis raidėmis 
buvo užrašyta, kad saloje bu
vę 6 lietuviai ir 1 lenkai. Bet1 
drąsiems lenkams pavykę vie
ną lietuvi sugauti, o kiti 5 pa
bėgo. Tą žinią parodžiau tam 
pačiam seržantui, kuris, matyt, 
buvo iššauktas specialiai. “Ach, 
supaisysi,—laikraščiai daug ne
teisybės rašo,”—numojo ser-
žantas ranka. Tai charakterin- Į 
ga, kad patys lenkai netiki, ką 
jie rašo. ’ *;i

čia buvo pranešta, kad greit 
gausiu dokumentus ir galėsiu 
grįžti namo pro “Gardiną, Vil
nių ir Kauną.” Kitą dieną vėl 
stumdymai, varinėjimai, tary
tum, nebūtų kur manęs padė
ti. Suvalkuose teko pamatyti 
net Storastą. “Kodėl tavo kepu
rėje ir antvečiuose nėra ženk 
lų?” klausė Storasta. “Aš juos 
nuėmiau, kad lenkai iš jų ne
sityčiotų!”—atsakiau. “O kodėl 
jus (lietuviai) pykstate ant

S. M. S RUDAS
718 West I8th Street Phone Monroo 3377

RaiŠtys viąpms patrūkimo rūdims 
BUDY BHACE8, EGA STIC 
3TOCKINGS gatavai padarytį ar
ba padirbsim tamprias paršiukas 
įųsų miorai. Mas eąąm specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. J e j turit bet kurių ydą, 
kreipkitės į mUs—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per. tris 
ęentkartes. \

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHICA60 OHTUCPEOIC CO.
183 W, Lake St. 
Arti prie Wellš. Street

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 Wėst 35th St. A 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki i 

Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuvos policininkas per vieną menesį lenkų kalėj muo 
se neteko per 11 kilogramų svorio

OLD CASTLE. Inc 
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS
■ ' ■■ V'*1 - — I I. .1 II M...................................  I! I     ...I n Į.lįĮ I į .■ I I. . |. . ........Rl.

Rado Išeitį
“Tamstą tvirtini, kad 

medžiagą* tikrkį vilnonė,” 
pirkėja pardavėjui 
štai įspaude 
medvilninė. Ką

pasidarė, kai;,, Jatvų 
^męs iš jfefkp |mąho 
čia pat su^ązind^nta 
aš vėl pasijutau žmogumi, o ne 
lenkų “broliu.”

Latviai maloniai‘ priėmė; pa
vaišino, davė gerą nakvynę ir 
kitą dieną mašina nuvežė pas 
Lietuvos konsulą į Daugpilų. 
Čia pasibaigė mano “kelionė į

* S. P. MAŽEIKA Yards 1139 .
3319 Lituanicai Avenue Phone Yards 1138

pėžinią,” bifvąu priglaustas* 
viskuo aprūpintas ir palydėtas 
į Lietuvą. '

Tiesa* ypač dėkingas Lietu
vos konsului už baltinius. Gaila, 
kad negalėjau savo* senųjų, kų* 
riuc£ taip ^stfropiai” ijŠnėšiO^ 
jau visas 6 savaites nito kūno 
nuėmęs lenkų kalėjimuose, do
vanoti Suvalkų Storastai ar tąm 
kapitonui,, kuriant nepatiko 
mano’ sotus- veidas*—baigė sa
vo keli^hėS' įspūdžius- polic. 
Stankevičius,

‘•Metropolio” orkestras Lie
tuvos žemės sargui pagerbti 
sugrojo “Ui, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim!”

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

M07 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

RED CROSS 
PLASTER

Pąstebčkit Raudoną Kryžių 
ant Piastetio kada pirksit.

Purtytos Johtison & Johnsoti, didžiausių 
pasauly išdifbinętojų chirurgiškų dalykų 

parduodtuąos yi808^ Vaistynėse

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatoinis

Pagal tardytojo kaltinamąjį 
aktą buvau ir teisiamas. Teisė
jas, civilis žmogus, prieš ma
no bylą pašalino . iš salės visus 
žmones. Te/sme paliko mane, 
seržantą ir vąrtėją .. . Teisėjas 
per vertėją prikalbinėjo mane 
prisipažinti, kad» aš, eidamas 
sargybinio pareigas, paklydau 
ir nuėjau į lenkų pusę. Aš po 
tokio protokolo atsilakiau pasi
rašyti, hes tai buvo netiesa. 
Seržantas iiudijo priešingai.

Teisėjas pakartojo tardyto
jo klausimus: “Ar buvai ‘koro- 
tas’ (baustas)?”—‘Niekuomet!’ 
—atsakiau. “Meluoji, tardyto
jui sakei, kad buvai vieną mė
nesį ‘kordtas 
pasakiau, kad buvau vieną mė- 
itesį kurorte”—atsakiau ... 
Paaiškėjo . . . Bet mane vis dėl
to nubaudė vieną mėnesį kalė
jimo. Tą mėnesį atsėdėjau Su
valkų kalėjime.
—Kokį įspūdį paliko Suvalkų 
kalėjimas, paklausė vienas spau
dos atstovas.

—iMatote,—puiku ?—atsakė po
lic. Stankevičius.-—Per vieną 
mėnesį netekau 11 kilogramų 
svorio. Per dieną duodavo 400 
gramų juodos su pelais, duonos 
(mat, amžinas badas Vilniaus 
krašte) ir pusantro literio “ar
batos”—šilto vandens. Prie ge
rų norų galima gyventi.. .

Visą laiką mane laikė uždarę 
vienutėje. Bet man pradėjus 
niA)bo(|umu pūstis, kartą,3 
dienonls* buvo perkėlę į 
nę celę, kurioje buvo dar 17 
kalinių. Iš jų 10 lietuvių, nu
baustų už mokesčių nesumokė- 
jimą. Čia teko išgirsti 
daug skundų ir aimanų. Bet 
čia man jau buvo daug geriau! 
Vilniečiai lietuviai mane mylė
jo ir dažnai pavaišindavo na
miškių atsiųstais valgiais. Bet 
po 3 dienų atėjo ir išvedė mane 
vėl į vienutę. “Užteks,—sako 
lenkas,—tas Žalnierius (karei
vis)) visus ji.’s į Lietuvą nusi
ves” .. . Tokiu budu šventė pa
sibaigė. Gaila buvo naujų pažįs
tamų, su kuriais taip greit lie
tuviškai susidraugavom ir lie
tuviškai kalbėjom. j

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spec',alė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį. ' 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av,

Phone Boulevard 7589

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI’ ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Pdnedėlį, Utamirike ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

SeredojL ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6. v. v.
Subatoj riuo112 iki 6 v. v.

• Tel. Prospect 1012

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 4‘Jth Cicero Phone Cicero 2109

Vilnius 
kultūros lopšys ir ži- 

Gardinas—vseniąusias 
rankomis statytas 

Tai buvusi vidurio 
Bet šiandien. tame

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted St».
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

Nedėliomis pagal sutartį
Rex. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.|

TeL Kenwood 5107

Ofise TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai vakarf 
Rezidencija: 4

8$39 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti.

iškentė-' 
priespauda ir baisiausius 
caro niekinimus, trėmi- 
kartuves ir vergija, tik 

teapsimokė, kadetuos pa-

(GALAS)! ;

CRANE - į
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
P0CAHONTAS Mine Run $7.50 
(Soreenėd). ................. . tonas
smulkesnes $7.25Tonas ........................................  *

, Perkant 5 Trinus ar Daugiau
■ ,, , , ... .. ....

Res, Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
■ DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-rps luboa 

CHICAGO. ILL.
* OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet if nuo 7 iki 8:80 vai. 
Vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iici 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rėx. Telephone PL%ZA 2400
— ■Wl.,.l|l||, 1^. . ...................MII--

(Tęsinys)
Lenkų “teismas ir Suvalkiį 

kalėjimas

Vilniaus kraštas iš senų se 
novės lietuvių žemė, 
lietuvių 
dinys. 

lietuvių 
miestas, 
Lietuva, 
krašte slopinama viskas, kas 
lietuviška, kolonizuojama iš to
limų Lenkijos kraštų atkeltais 
lenkais, neraštingume iY tam
soje laikomas, kad greičiau pa
siduotų uzurpatoriams. Ne 
laisva kultūrų kova, kaip A- 
ųierikoje, ar kitose tikrai kul
tūringose šalyse vyksta, bet 
smurto pateisinamas kultūros 
skraiste.

Kultūros vardu italai Abisi
nijoje smaugia ’ pusiau sąmo
ningą etiopą, kultūros vardu ja
ponai kinus dujom nuodija, 
kultūros vardu ir lenkai Vilni
joje už save daug kultųringes- 
nius lietuvius tyčiojimuisi, 
spiaudymi? kalėjimais- ib kapų 
niekinimu paskutinę viltį ati
ma.

Ar gali lenkų tauta vadintis 
kultūringa, kuri pati 
jusi 
rusų 
mus, 
tiek 

‘čius smurto >'meįpdw 
„silpnesniesiems ? Ne^^įJ^.pritąi 
♦kė, bet-dar daugiau išvystė i: 
pagerino.

Tuo metu, kai Lietuvoje len 
kai, kurių tėra vos 2%, tur 
lygias teises, keliolika mokyklų 
gimnazijas, daugybę draugijų, 
knygynų ir 4 laikraščius, Vil
niaus lietuviai, kurie sudaro

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

. Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeres.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal haujau
slus metodu^ X-Ray įr kitokius ęlc- 
tros prietaisus. ' , •

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

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

TtF; CatiHt 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Strfeet Phone Boulevard' 5566
-H---- -- ---- H---—-----—--- ---- -------

P. J. RIDIKAS
3354 Sd; Halsted Street Boulevard 4089

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
- ■ «   -  T . , . —’ I L'’A . J’■ l1-11. ,- 11, •

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

' Chicago, Illinois
I tll I llll ^llliįĮl IIIUH I I I I K. 1.1 ■! M      III.—*—I

Su ISl'Oknvftuu 
t '4 . 4 ‘ •

Plikiui pavogė apsiautstą. Po 
ketu^iti savaičių Pilkis dumia į 
Policiją ‘f.;<

“Plaukius man pavogė paltą.” 
“Ar tamsta matei jį vagiant?” 
“Puikiausiai.” v <
“Kada jis, pavogė”?
“Prieš keturias) savaitles.”

i “Tad kodėl tamsta tik' dabar 
Lepra neši?” ; ;

Plikis juokiasi patenkintas:
“AŠ laukiau kol Jis-jį naujai 

išveM” • ■' ' .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

NAUJIENOS, Chicago, m.
—Ilį. ................ ....... I Į.ll I...................................  ,.I..Į.L..-

daugumą,—nieko nebeturi. Pa
liko jiems apgriuvę v ir sulužę 

‘Sodybos, kalėjimai“ laisvės pri
siminimas ir vargo ašara žiū
rint per administracijos liniją 
į laisvąją Lietuvą*, '

Vilniečių, laisvė verkia prie 
pakrypusio kryžiaus, o teisybė 
vaikšto po pasaulį su užrišto
mis akimis ir negirdi nei gink
lų žvangėjimo, nei dujų atakų, 
ne pavergtųjų dejavimų.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ E^au^ijoa Nariai.________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nild 1—8 ir 7—8 •

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonai Republic 7868

r—r

JUOKAI

-n,

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

- ' i CHICAGO, ILL.



■

LIETUVOS ŽINIOSteismus, buti- 
regis, pastebė- 
atsitikimą Ka-

žo- 
bir-

Antradienis, gruoa. 7, 1987 NAUJIENOS, Chicago, 1D.

Gimdymą Tvar
kymas

American Medical Associa- 
tion (Amerikos Medikalinė 
Draugija, arba gražiai lietuviš
kai tariant, Amerikos Gydyto
jų Draugija) yra labai konser
vatyvi. Pavyzdžiui imkime kad 
ir gimdymų tvarkymą. Per še
šias dešimtis metų—kai kova 
/eina už šitą didelės svarbos 
reikalą,—Amerikos Gydytojų 
Draugija griežtai stovėjo prieš.

Tik šį metą savo metinėje 
konvencijoje, kuri buvo Atlan
tic City birželio m., nusileido, 
vadinasi, pripažino gimdymų 
tvrakymą kaipo būtiną reikalą 
valstybės gyvenime. Tai didelis 
la:mčjimas tiems, kurie per 
daugelį metų kovojo šioje sri
tyje. O Amerikos Gydytojų 
Draugijos labai kietas spran
das, galima atvirai sakyti, šiek 
tiek suminkštėjo.
Perkratinėjant gimdymų tvar

kymo labai sunkios kovos isto
riją, reik sakyti, kad ji pra
sidėjo Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse prieš šešias dešim
tis metų. Daugiausia pasižy
mėjo Margaret Sanger. Ji bu
vo daug kartų areštuota ir į- 
vairiuose kalėjimuose laikyta. 
Aršiausiai prieš ją, atseit, ir vi
są gimdymų tvarkymo judėjimą 
išėjo katalikų bažnyčia su Kar
dinolu Hayes’u pryšakyje. ši
tas atžagareivių atžagareivis, 
šitas prietarų maurais apau
gęs “dūšių ganytojas” šaukė, 
kad, girdi, “gimdymų tvarky
mas užk irsiąs neturtingoms 
moterims kelią į motinystę’’^ 
lyg, rodos, ta motinystė ba
daujančiai šeimai atneštų lai
mę, parodytų šviesesnės atei
ties kelio žvaigždę!

Bet... kaip visada- būna di
delėse kovose, taip ir šičia. Pa
žangioji minia, į kurią papras
tai įeina ne tiktai laisvieji in
telektualai, bet ir tūli religinių 
organizacijų vadai, stojo už 
gimdymų tvarkymą. Ypatngai 
čia gražiai atsirekomendavo žy
dų ir protestantų kai kurie re* 
Ilginiai vadai, kurie kirto labai 
skaudų antausį kardinolui 
Hayes’ui, viešai išeidami už 
gimdymų tvarkymą. Pagaliau 
ir labai svarbus teismai stojo už 
gimdymų tvarkymą. Pavyz
džiui, Jungtinių Valstybių an* 
trosios apygardos (į šitą apy
gardą įeina valstybėlės: Ver- 
mont, Connecticut ir New York) 
apeliacijų teismas išsprendė 
(1936 m. lapkričio 36 dieną), 
kad gydytojai gali duoti patari
mus moterims, kaip išsisaugo
ti nuo kūdikių, kada gimdymas 
gali kenkti jų sveikatai, gyvy
bei arba ir jų kasdieninei būk
lei. Sako, kad ir šeštosios apy-

moters, 
civilizuoto-kulturingo gy- 
pažeminimas, išniekini- 

stačiai gyvuliu laikymas! 
gyvuliai veisiasi taip,

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo
%

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka- 
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo* 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

gardos (Ohio, Michigan, Ken- 
tucky ir Tennessėe), ir septin
tosios (Indiana, Illinois ir Wis- 
consin) apeliacijų teismai ši
tam nuosprendžiui pritariu. O 
tai reiškia, kad yra didelis lai
mėjimas tiems, kurie kovoja 
už gimdymų tvarkymą, bet dai 
didesnis laimėjimas neturtin
gųjų minioms, kurias juk su
daro milijonai—kad ir šitame 
aukso krašte!

Kalbant apie 
nai reikia, man 
ti labai įdomų
nadoje, kaimyninėje musų val
stybėje. Dorothea Palmer, Ot- 
tawa miesto visuomenės darbi
ninkė (sočiai worker), dažnai 
matydama begalinį darbininkų 
suskurdimą, ypačiai Eastview 
primiestyje, pradėjo davinėti 
moterims patarimus, kaip rei
kia' išsisaugoti nuo palikimo mo
tinomis. Dievočiai tuoj įžiūrė
jo tame baisą bedievybę, na, 
ir visas reikalas atsidūrė teis
me. Magistartas Clayton ta
čiau bylą panaikino, fanati
kams pirštu pagrūmodamas, 
kad Ėastview priemiestyje iš 
4000 gyventojų 1000 gyvena 
iš pašalpų! Nuo religijos nuo
dų pasvaigę fanatikai tylėjo, 
nosis pakorę išsiskirsto, atseit, 
teisėjui nesipriešino.

Reikia, man matos, čia pa
sakyti šitie keli žodžiai: Įvai
rių religijų šulai, sako, jog 
moteris turinti eiti tik Dievo 
skirtais jai takais, atseit, gim
dyti tiek, kiek jos prigimtis 
teišgali. Bet tai yra labai šlyk
štu ir nežmoniška! Tai didžiau
sias ir skaudžiausias 
kaip 
vuno 
mas, 
Jeigu
kaip gamtos jėgos juos moty
vuoja (verčia) tai nieko bai
saus čia nėra, nes jie negali 
galvoti ir apsispręsti. Bet žmo
nės—žmonės juk jau milijonais 
metų gyvulius yra pralenkę, ir 
galvoti, ir apsispręsti išmokę, 
ir žino, kaip atskirti gėrį nuo 
blogio, skurdą nuo gerbūvio, 
pagarbą nuo paniekos ir laimę 
nuo nelaimės. Pagaliau, juk jau 
ir gyvulių veisimos! eigą seniai 
žmonės tvarko, vadinasi, aklu 
gamtos keliu eiti nebeleidžia. 
Tai kodėl gi negali žmonės it 
savo vaisos eigą tvarkyti? Ko
dėl gi skurdo prislėgta šeima 
turi turėti šešetą ar net ir dau
giau vaikų, o visko pilna tik 
vieną arba nė vieno? Kodėl gi 
“dorosios” kardinolų ir kitokių 
bažnyčios viešpačių galvos ne
pasmerkia turtingųjų, kurie 
paprastai labai m?)žai vaikų te
turi, o prakeikia skuduruose 
merdenčias moteriškes, jeigu 
jos negimdo vaikų tiek, kiek 
“Dievas duoda?” Kodėl jie tik 
turtingą moterį laiko žmogum, 
d biedną—gyvuliu? Vai todėl, 
kad šiandien turtingieji yra lo- 
bingi ir galingi. O bažnyčios 
galvos, ypačiai katalikiškos, do
rą, dievotumą ir aukštą žmo
niškumą suranda tik tuose, 
kurie pinigais yra apsivėlę. 
Biedna moteriškė jiems yra 
žemiausio žmoniškumo padaras, 
ot, stačiai gyvulys,—ir todėl ji 
sūri gimdyti tiek, kiek “Die
vas dutoda,” nežiūrint, kad ji 
įkurde gyvena ir dar didesnis 
skurdas jos telaukia ... Ir pik- 
;u darosi, kai . žiuri j tas mote
raites bėgančias į bažnyčią— 
i instituciją, kurioje jos tik 
gyvuliais tėra laikomos!

O progresas vistiek eina sa
vo keliu. Jau yra 970 įvairiau
sių organizacijų, kurios viešai 
remia gimdymų tvarkymą, 
įkaičius kas metas auga. Yra 
327 klinikos, kurios rūpinasi 
moterims, norinčioms gauti pa- 
,arimų gimdyiZo reikalais. Tūk
stančiai yra laisvų gydytojų, 
kurie nesibijo moterims tiesos 
pasakyti ypatinguose jų reika-

luose. Jau net ir radio cenzū
ros vartai buvo išverkti. 1935 
m. per radio kalbėjo apie gim
dymų tvarkymo reikalingumų 
ir būtinumą W. M. Pierce, po
nia Sanger, o neseniai kalbėjo
Dr. W. H. Cary. Net viso kraš
to atstovų bute (kongrese) bu
vo įnešta penki “biliai” šiuo 
reikalu, bet jie pasiliko pelė
ti “dievotų” atstovų stalčiuose. 
... Vis dėlto gana drąsus žing
snis prieš žalingas žmonių svei
katai ir gerbūviui tradcijas ir 
prietarus.

Dr. šeštokas-Margeris

smui šią bylą - besvarstant, pa 
aiškėjo, kad visi kaltinami bu 
vd tik gryniausias melas. Net 
ir prokuroras atsisakė kaltin
ti. Teisinas Gudelaitį ir Va- 
silikauską išteisino.

Vadinasi, abudu prasėdėjo 
kalėjime visai- nekaltai ir be 
jokios priežasties, vien dėl len
kų mokytojo įskundimo. .

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas

Jus Data Galit įmainyti 
Savo Seno Styliaus Sildytavą 

į Naują

Gas Wer Heater
Mažai imakėt lengvas išmokėjimai

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

ĮSTAIGA
Jusų Draugas Žydukas

3 mėn. kalėjimo be 
priežasties

VILNIUS. — “Vilniaus 
dis” rašo, kad nuo š. m.
želio 3 d. Švenčionių kalėjime 
buvo kalinami du Kaltinėnų 
valse. gyventojai: Gilbertas 
Gudelaitis iš Scniškės kaimo ir 
Antanas Vasilikaitekas. Juos 
neteisingai įskundęs Lukinos 
kaimo valdž. lenkų mokyklos 
mokytojas Dzvilevičius.

Tas mokytojas Luknoje bu
vo. surengęs vakarą su vaidini
mais, kuriame dalyvavo ir 
delaitis su - Vasilikausku. 
vakarėlio mokytojas juos 
įskundė policijai, esą jie 
nėtame vakarėlyje giedoję
tuvių tautos himną ir kitas 
patriotiškas dainas.

Lapkričio 2 d. Švenčionių tei

Gu-
Po 

abu 
mi- 
lie-

Reikia rašyti New Y o r k a n, 
Lorillard Company, Varick

Station, N. Y.
“Naujienos” kasdien gauna 

paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa- 
veikslų pavyzdžius.

Tų blankų-instrukcijų ciga
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Blan- 
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik konkurso pradžioje..

Nors konkursas jau įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę.

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. (sp.)

Šis pasiuly 
rnaš tinka 

tiktai 
trumpam 

laikui
❖

NATHAN KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St,

PHONE YARDS 0801

• Palyginkit Šiuos tris karštn i
‘o Automatinio

3« Ka*"taH vanduo iš Auto- 
matinio Gano VandetiH Ali. 

dytuvo nereikalauja prležitiroH 
ennnl m“ ‘S laukl,"°- Visuomet 
Ift ° VANDUO

GARO VAN- 
DHNS SII.DYTUVO Verai N t Oja DAUGIAU NKKAI-

ištaigos.
jį^ Karstau vanduo eldaman 

?e.r f’,rnaso vamzdŽhiH Hu-
vartoja Aliumi), kuri reikalln* 
Kft namams apšildyti. Kada fnr- 
• aso ukiHh yra karšta, vanduo 
dažnai verdąs—PAVOJINGAS? 
Kada furnaso ugnis negana 
MrSta, vanduo negana šiltas

Karštas vanduo iš seno sty-
- n n1,'UIH ,Yan,1<’«" Šildytuvo, 
reikalingas didelio darbo, men
kas būdas •— reikalingas daž-

SSte Au-apribotam laikuiVk“ Sk*"amaS

MATYKIT APIELINKES PLUMBERĮ
arba šauk WABash 6000

6 0 0 0

MODEKN COOKtąy..CONSTANT HOT WATFR ~ SllFNT

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunh&f- pirmininkas, 
8200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirrą., 8826 So, Union Ave- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt.. 
3842 So. Union Avė.. Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fip. rašt., 3534 
So. Lowe A Ve.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3187 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka; Dr. j. P. Poška, 
Draugystės Daktaras. 8133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės. susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 Šo. Halsted St., 12 vai. 
dieną,

NAUJA Philco 1938
ųz S59.00

Stebėtini pagerinimai Naujų Radijų. Lengvai pagauna stotis 
Išduoda gražų balsą.

500 radio setų RCA Victor, Philco, Zenith, General Electric, Crosley 
—turi būt išparduoti—išmainyti. Iki $50 00 nuolaidos ant jusų seno 

radio ar pianą Budriko 25 metų Jubiliejiniame Išpardavime.

Jos. F. Budrikį
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
3409-11 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 7010

Pas veikinimai

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
kalėdiniame numeryje, kuris išeis

GARSINKITES “NAUJIENOSE

KALĖDŲ
iI
i

Ir Jūsų Sena Radio

NAUJIENOSE
1 >• ■ .■ . , ■ .Į ■

PASIEKS VISUS JUSŲ: \
•GIMINES, 
•DRAUGUS ir 
•KOSTUMERIUS,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

DR-STER TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. ĮR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pageli).—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwell St; nut, rašt. 
—Stasvs Ivanaitls, 7008 So. Rock- 
well Št.; Fln. raitininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43nd >St.; lig. apiekunaa —B. 
Jodeiko. 4512 So. Wood St.: trus- 
tisas—Justinas Yuškenas,. 2547 W. 
45th St.; sudžia— Frana& Dfktas, 
4559 So. Hėrmitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 8508 We.4 
61 st St. Susirinkimai bųna kas pir
mas . nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. i po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje. 4501 So. Pau
lina St., Ghičago, III. ' j.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

•IJETUVTŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin- 

- kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagėlb., 
8852 So« Califomia Avė.; Sophie 
Ambrozaite—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 

Į rašt., 2589 West 46th -Pla.; A. Ra- 
, mašauskien^—fin. 1 rašt,' pagelb., 

1218 So? Independence Blvd.; 
Frances Ambi-ozasr—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Bėlden Avė.—kasos globėjai;
R. Šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

—maršalka, 4730 So.’ SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

Pasiklausykite Budriko Lietuviškų Programų: WCFL, 970 kil. Nede- 
lioj 7:30 iki 8 vai. vak., WAAF, 920 kil. Pėtnyčięj ir Nedelioj 4 vai. 
po pietų. WHFC, 1420 kil. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare. NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 

paįvairintos.
NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 

kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa- 
šaulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir ėpysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gružių paveikslų ir 
• atvaizdų.

NAUJIENOS vra visuomenės organas — jūsų dien
raštis/ Todėl skaitykite jus, skleiskite jus ir 
remkite biznierius, kurie garsinusi NAUJIE
NOSE. , ,

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED STREET 

' CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA; John Kondroška, 2841 

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 

%Ave.—pirm, pagelbininkas; Mrs.
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4685 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Wąrnia. 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen - Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė: Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Vurgon, 1614 
So. 49th Ąve., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis,* 
4353 So. Talmari Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. —- Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespo ridentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.—Maršalka- KHubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
48rd St.. Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo 11 vai. ii ryto.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. .

uSL
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Detroito rinkiniai

to act Bf

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Mėtams ....• .
Ptisei metų ?• 
tVims mėnesiams ...y -- 
bviem mėftfešUM
Vienam mėnesiui ____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei  18c
Mėnesiui tėc

Suvienytose Valštifdšė, hė Chl^ag^h 
paštu:

NIetams $5.00
Puse’i mitų  2.75
Trims mėnesiai 1.ĖG
Dvifem mėnesiams ________ - l.tfo
Vienam mėtiėsKd ....... .75

Lietuvoje ir kitur užsieniučšs 
(Atpiginta)

Metams _______ $8.00
Uiišėi metų ------ -----------...-.u 4.00
Trims mėnesiams --------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mdhey 

OVdėriū kartu su užsakymu;

$8.00

2.t)o

Jau seniai yra pastebėta, kad miėštai, vAlštijbs, kAun- 
teš IF mmšlbli&i tikFAi neekonomiškai tvarkosi. TaČiaii 
Vife nieko nedaroma, neš daugeliui politikierių tektų at- 
šisvbiitmti su Šiltomis vietomis. z ,

Kokių kurjozų kartais pasitaiko; Jbus numanu iš 
Šio pavyzdžio1. Nelabai Seniai įtenkins • valstijos (tarp jiį 
buVo ir Illinois) susikirto dėl pAlikimb*, KuHš Siekė $120. 
Čia reikėjo visokiausių legąbškų pAthrėj^. Iršthi kad A 
t0 įtaiikimb klausimas buvd išspręstas, tai p'Asihodė, kad 
tos ‘fcdalybosb atsiėjo $$,006! ; . .

MAždaug panašioš rųšies eikvojimų pAšitaiko gabū 
dAžfthi-. Jfė tad ir sūnkinA Amerikos žmbnių ttiOkesčiiį 
naštą. v ' .

Istorinis dokumentas
KaUJOŠIOS SOVIĖĖŲ KONSTITUCIJOS SOCIAU- 
.NeS ik ėakėInės kiLivifes šaknys. — konstitu
cijos pagrindų aNalKMaš. —.

DEMOĖRTIJĄ? — IŠKREIPTOS POLITINĖS
ar Artė j a į

KOVOS GALIMYBĖS IR PAVIJAI

ar naujoji konstitucija savo vi
sumoje praktiškai artėja’ j dė- 
ftiokralijį? AF galima laukti, 
fead tomis savo dalimis, kurių 
įgyvendinimų diktuoja pačios 
diktatūros interesai, konstituci
ja rŠ tiktųjų padidins sbvietų 
piliečių laisvių ir teisių sumą?

(feus daū'glau)

Apžvalga
f ‘ Y • «

Kai paaiškėjo Detroito miesto rinkimai, tai didlA- 
piai šu didžiausiu džiaugsmu paskelbė, kad CIO Remia
mas kandidatų Sąrašas liko skaudžiai “sumuštas”;

Tačiau tenka pasakyti, jog tas džiaugsmas buvo iš 
bėdos. Besidžiaugdami atžagareiviai stengėsi tik šavė 
hdfamihti. JUk dažhai pasitaiko, kad žmonės, kaip yra 
sakoma, “pfO ašaras juokiasi”. Vadinasi, noVš ir skauda, 
bet “dėl svieto akių” šypsbsi.

Taip tikrai buvo ir su Detroito rinkimais. Kalbėti 
apie didelį darbininkų pralaimėjimu žindnia, yra hfebą- 
taohė; Pirmiausia darbininkai to miešto rihkimbosė fea- 
varahkiškAi dalyvavo pirnią karta. Ir finkimį rezulta
tais jie tikrai gAli pasididžiuoti. Ir štai kodėl: iš viso 
Detroite balsavo 415,000 piliečių. Iš to skaičiaus darbi
ninkų kandidatai surinko 154,000 balsų, atseit, 37 nuo
šimčius.

New Yorko balsavimubse iš viso balstį buvo įduo
ta 1,344,00b. Am'erikoš Darbo Partija AūFihkb 48Ž;Obb. 
Nuošimčiais skaitant, tai irgi sudaro 37%.

Tokiu būdu Detroitas tuo atžvilgiu neatsiliko nuo 
Nėw Ybrko. Tai labai budinga. Juo labiau, kad tarp 
Detroito darbininkų nebuvo tokio vieningumo ir susi
klausymo, kaip tarp New Ybrkb. Ametikoš Darbo Fe- 
dera'čija į CIO kandidatus žiurėjo nepalankiai. Ir vis 
dėlto darbininkai pasirodė neparastai gerai.

šis nirimas darbininku dalyvavimas Detroito mies-
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vta dėlto
Vaduotis,

Ginčuose 
ki» feicte 
tašyti tai, 
Va ateinA.

ap'ib

, Šis pirmas darbininkų dalyvaVibias Detroito mies- 
to rlhkihiūoše rodo, j'og labai netolimoje ateityje jie 
gali to miesto politikoje labai sVarbų vaidmenį suvai
dinti-. Nėra abejonės, kad tAtai nujaučia atžAgarėiviai. 
Jeigu jau pirmas bandymas davė tokių šaunių rezulta
tų, tai ateityje, kai darbininkai savo hėšūšipratimūš iš
lygins, galima bus tikėtis tb, kas per pėrėjusiuš Viriki- 
mus atsitiko New Yorke.

Mokesčiai

rei- 
o nė

- 
būb blogesnis 

Mteafea yva. tada, kai opo-
nėnths saVo hūudėttieš bando 
kitam sUVėkš’ti. 'štai, pavyz
džiui, “Vilnis” labai piktai ba
rasi, kad fhes, girdi, labai iš
plūdą A’nJrūlį. Ir pasirodo, kad, 
visas tas “plūdiinAš” susivedė 
priė to, kad meš sugretinomb 
jį ŠU davatka, 'tiksliau sakant, 
padtateftte pastabą, jog jis dar 
vAtklškAi protojAU;

Dėt tai juk nėra jokis pluA 
dirttas*. DAVAtkiŠkAi protauja 
toks žmogus, kuriam pasirink
tas autoritetas yra viskas. Re
ligiškai davatkai kiinigAš yra 
didžikiikiftš auteiteta-,,
k®j 'nepalankiai nevalia atsi- 
liepti. Politiški davatkos irgi 
turi savo autoritetus, kuriuo's 
laiko neklaidingais. Ką tie au
toritetai darytų, ką jie kalbė
tų, — tie politiški davatjko’s 
viską pateisina. Mat,. “thėyFs 
not reason why”. Jie turi pro
tauti taip, kaip įsakoma iš 
“Viršaus”;*' ino'^Uryti tai, kas 
jiems liepiama-daryti.

Ar nedaro ' taip ihusiškiai 
komuhištai? Ar drįso jie ka
da paabejoti “svarbiausio, ge
riausio vado Stalino” neklai
dingumu ?

Niėkubmėt! Buvo laikas, khi 
jie garbino, Trockį, Zinovj'eVą 
ir kitife. Bet Stalift’ūi tū'ds bol
ševizmo Vadus pasiryžus likVi- 
dūbti, ir musų komunistai bū 
niekur nieko ėmė savo būVū-
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siūs “dievukus” visokiausiais 
budais niekinti. Mat, tdkia 
būVb Stalihb Valia.

Na, sAkykitė, ar tai nėra ty
riausio vandens davatkišk'U- 
htas?

O kas atsitinka su komunis
tais, kurie “sltfšinAravija” ta 
bAhdb sAvaFAnkiŠkai protauti, 
tai apie tai daug uetėnka kal
bėti: mm višfeftta BFAi yrh 
žinomi Pruseikos “erškėčių 
keliai”...

Tai tiėk dėl daVatklškurtio.
“Vilhiš” ApiČ mūsų nurody

tą knygą su panika, kAlbd. 
Girdi; ji jhū Sūp'ėlūjUsi. Įddmū, 
kaip ji galėjo “supelėti” taip 
greit: palyginti; ji /riėlabai sė^ 
niai išleista. Be to, mes nbrd- 
dėme kelias tik dabar išleistas 
knygas apie Sovietų Rusiją. IR 
tai knygas tokių autorių, kū- 
rie po keletą ir keliolika mė
tų IšgVvbhb šdviėtitoše ir vi
sai dat nesėhtai pačių bdlšė- 
vikų huvb labai vertinAml. 
Tos knygos tikrai hera “sbpė- 
lėjusios” ir — patinka kata, 
ar ne —- labai plačiai skaito
mos.

B'ėt gal apie tas ,knygas čia 
neapsimoka daugiau kalbėti:! 
nėra abejonės^ jos į štaliniškų 
už’drAiistų kiiygų indeksą yra 
įtrauktos)' ta’d jų musų kohiu- 
nistai taip jaū kratysis, kaip 
krAtoši geri kAtalikai “bediė- 
Viškaiš” rastAfs. ,

“Vilnies” labai “drovus” ap- 
žValgiiiinkaš, kuriam net da
vatkiško protavimo prikišitaab 
yra didžiausias plūdimas, tau-

Amerikos žmones per fftetus visokių mokesčių šū- 
ftioka $12,000/000,0 ’0'0 dvylika bilijonų). Iš tos sumos fe- 
deralei valdžiai tenka $5,00tt;000,000, Valstijomis —' $2,- 
500,BbO,bbd; ė likusieji $4,6b0,000,0o’0 eihū mi'estamš; 
tiifešteliAftis, tookykltį tafybbmsį apskričiams ir t. t.

Čia bus pravartu pažymėti; Kad Amerikoje yra 
175,000 įvAihių įVairiaūsių vienetų mokesčiams rinkti! 
Tie vienetai arba įstaigos turi teisę apkrauti piiiėčiūs 
mokesčiais. Vien, tik tlliiioiš valstijoje tokių vienetų mo- 
keščlaftiš rinkti priskaitotna 17,330! TAi FėkOMftiš Skai
čius, nes -jokia kita valstija tuo atžvilgiu su Illinois ne
gali sūšilyginti.

Dabar pažiūrėkime; kiek Amerikos gyventojAs pėr 
ttietdš išmoksta inokeščių. Apskritai imant, iš gyventojo 
|)AjahiU 8 riuOšiftičiūs pasiimA federalė valdžia, o dvyli
ka nuošimčių valstija, kaūntfe, mokyklų taryba ir t. t. 
ir t. t. VadifrAsi; jėigū žftiogub per metus uždirba $1,000, 
tai iš tos gūnios $80 tenka federalei valdžiai, o $120 pa
siima kiti mokesčių rinkimo Vienetai;

Paštarū'ojū laiku atžagareiviai labai rėkia; kad fe- 
derališki mokesčiai žmohėihs sudaro nepakeliamų naštą. 
Tai yra niekas daugiau, kaip tik akių dūmimas. Atža- 
gareiVĮAi kėlia triukšmų tik todėl, kad “skriaudžiami” 
yra milijonieriai. Ypač jiems baisiai nepatinka tai, kad 
korporacijų yadiriamašis nėpadalintas pelnas yra ap
krautas aukštokais mdkėsčiais. jie šaukia, kad tai slo-i; 
pina biznį, kad tai sudaro suhkią naštą žmonėms.

Tačiau faktas yra tas, kad, palyginti; Amerikos 
žfti'ohės fėdferAlėi vAldžiAi mdkesčių sumoka daug ma
žiau nė ĖUropos stambiosioms valstybės. Anglas arba 
prancūzas tikrai apsidžiaugtų, jėi j Am Valdžiai tereikė
tų tik aštUbhiš nuošimčius sAvo pąjahių mokėti. Moka 
jis kur kas daugiau. Tačiau iš kitos pusės miestų, mies
telių ir miestukų išlaikymas langiams ir prancūzam^ at
sieina daug mažiau, negu anierikonamš.

Faktiškai Amerikos žmones sunkina he federalės 
valdžibš Užkrauti mokesčiai, bet tie mokesčiai, kUViubs 
krauna valstijos, miėstai ir t t. Juo labiau, kad čia pasi-pia um^uoiaj ^uunuao, 
reiškia nėįmkhbmAs eiRVUjiUiAS) b dažMi k kbFUpeijAJ šlį A'dtašii višfti nesidrovi ph
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siųsti “paikystę”, ‘'politinį Vai
kelį”, “ignoraiitiškumų”.

Tai vis labai ‘‘s v Arfos” ik 
nito “plūdimų” laisvos polėtai- 
kos pavyzdys!

Ir tie visi “prieskoniai” bu
vo reikalingi tani, kad patėi- 
sinti Stalino įvykdytas ėkspFo- 
priacijas. “Vilnis” sako:

“Vadinasi; Stalhtas (j'eigu 
kaita ir dalyvavo tokiam, žy
gy) Vykdė organizacijos va
lią”.
Kitaip sakant, Stalinas, eks- 

propriači j ošė dalyvaudamas,
vykdė tai, kas jam buvo orga
nizacijos Įsakyta.

Aišku, kaip ant delno, štai 
kodėl, tūr būt, visiems bolše
vikams dabar, reikia “vykdyti 
valią” organizacijos; kuriai 
gaires nustato pats Stalinas.

Užakcehtayūsi tų faktų, kdd 
“orgaAizacijbš Valią” . reikia 
vykdyti, “Vilnis” mums taiko 
“.mirtiną smūgį” ir pArddo sa
vo “neigupRantiŠkUmį”. Ji ta
ko;

pAši

“Juk^r P. Grigaitis buVd 
tada so^ialdemokrAtu, tai' ir 
jį, einant to pblitihio vaike
lio logika, z tektų vadinti 
gengs&įu'.

“RašMdataas apfe tdkius 
dalyku'sj ta'S žtabgūs itaAėi 
darbo, ^kurid j iš Visai 
Ii, nežino, taipgi j iŠ
tarna^ąAjr kota'ūhištų ir so
cialistų prl’ėŠAtaš.”
Pripasakota bėišių dalykų) 

tik visa bėdh tA; kad ji'ė pa
siųsta ne teta, kūV Fėikėjo. Bė 
to, “labai dAhg žiftųš” ta, ži
noma, /‘nepolitihiš VAikbliš” iš 
“Vilnies” (iki Šiol dAV hbphši- 
rupino išsiaiškliiti ŠAŪ to tak
to, kaip atsirado bolšė’vikhi.
- Pirmiausia bolševizmas kaip 
politinis terminas kilo 1903 ta*. 
Būtent, tais metais BFiūšelRjė 
įvykusiame Rusijos socialdemo
kratų partijos antraiii'ė AdVa- 
žiavimė, kada dalyviai suskilo 
dviem dalini*. DAiigūtaAš pAši-' 
sakė už Lenino vadovaujamą 
pozicijų*, b liktieji nuėjo su 
IVtA^tbVŪ Ir Akšėltadb. tokiii 
budū atsirado “bblšiiiŠtVo”' 
(daugumas) ir “menšinstvo” 
(mažumas). Vėliau pirmupsiūš 
pradėta Vaūihti “bdlšbViki”, b 
antruosius “mensėviki”. Vadi
nami, bblseVikdiš ir menšeVi- 
kAiš. ĖĮViė’ta m'etAm ptasliiikiiš 
įvyko trečias socialdemokratų 
partijos suvažiavimas, kuriame 
tabhšėyikų gtapė jAii visiškai 
nebedalyvavo. Taigi, įvyko vi- 
Šai aiškivs skilimas.

* šia proga daf Bus ptaV'artd 
pridurti, jog menševikų grupei 
priklausą socialdemokratai nie
kuomet nepritarė khukažb 
“bolševikams”, kurie rengė 
ėkspropriacijas-. Iš viso jie ne
pritarė ir daugeliui kitų daly
kų, kuriuos Leninas buvo įra
šęs į savo programą, štai ko
dėl įvykd ik škiiimAš.

Grigaitis 'niekttbtot bčlšėvi- 
Aų grupei nepHklAuse. O he- 
priklausydataAs tai grupei; j iš, 
Žinoma, neturėjo ir “organiza
cijas valios” vykdyti. “Vil- 
riies” tad suvis prašvilpė prb 
šalį. • . ' .

. Taigi; matote, kas atsitinka, 
ka'da rašo ir kalba “neignoran- 
tai” iš ^‘Vilnies” apfe tokius

Taip; kaip konservatyvinis a- 
ristokratas ir anti-demokrataš 
Bismarkas buvo priverstas įves
ti visuotinės rinkimų teisės in- 
štitutų tam, kad apsaugotų vo
kiečių imperijos ViėhUm^ bu o 
Vokiečių kunigaikltūkų šeparta 
tizmo, taip dAbĄr principinis 
diklhtti¥dš talinlnkaš Stalinas 
turėjo IStrAtikti iV archyvų se
nai užmirštų “keturuodegę” sis
temą’’ (Taip vadinamas visuoti
nis, tiesioginis ir slaptas bal
savimas) ir slaptą balsavimą, 
kad apsaugotų valstybes apara
to, dabar apsunkinto nebūtai 
sudėtingomis funkcijomis, orga
nizavimą ir racionalų funkcio
navimą ir kad izoliuotų jį. nuo 
anarchijos ir “žemųjų” satrapų 
“revoliucinio” savavaliavimo. 
'‘‘‘Visuotinų ir slaptų rinkimų 
rykšte” feikalinga . Stalinui, 
kaip kad jiš pats yra pareiškęs, 
pirmiausia tam, kad išvalytų a- 
paratą hu'o netinkamų, nors it 
“paftihiiį”, elementų, tam, kad 
mobilizuotų masių energiją (ne
politinę, žinoma) atrinkti la
biausiai tinkamas pajėgas, nors 
ir iš ■‘‘neparlinių” ta’rpo.

Tačiau be tų, grynai valstybi
nių sumetimų, nustatymas kaž 
kokibs teisinės santvarkos, sau
gančios porevoliucinę nuosavy
bę-, santvarkos, kurioje butų Vi- 
Sūorheninės kontrolės teismai ir 
hdftliiiiŠlHVIjhi pradai, kurio bu
tų niihiftiaiihfe^ hsmens garanti
jos prieš Vietinių pompaddrų 
kvAiliojiihą — tokios santvar
kos hUstatyntas yra pačios pla
tesne prtaihe biurokratijos ih- 
♦tėre’sUbsė*.— tų milijonų, kurie 
pačiame rėvoliUčijos procese ir 
jo dėka įtakilb aukštyn socialė- 
Š'ė kobėČioŠe, “susitvarkė”, ph- 
^iėkė kokid tdi sovietinio ger
būvio ta®"šhid. Jiems*, nepretėn- 

’dųbj&htfenfe politinių laisvių bei 
teisių, tOji itanjoji konstitucija 
duoda tų rėvolibcinių laimėj ihių 
“įVertinitaų”; kttrį jie jau seniai 
VbVžėši iV kurį jau senai 
svajOjb fiaktiofe tyloje.

Jei čta pridėti dar ir bendriją 
tafeš padėtini! ir ypatingai, ka- 
rd ĮtaVOjaita ^ilgimu padiktudtų 
reikaiingbhių valdžiai kokiu 
nors budli jpriai'teti liaudies, y- 
pntiiigai ukininkijos, masėms;— 
tai htes tdrėsim visą tų gaha 
.rinitų ir rėalių motyvų sumą, 
kUrife privertė bolševikų dikta
tūrą ir jai tahtaujančią biuto- 
kratiją h'e tik kad pasiikti kohS- 
titucinių reformų keliu; bet ir 
huoŠirdžiai siekti įgyvendinti 
kai kurią jų dalį.

Žinbma, VišA tdi — tam tik
ruose rėmuose ir tik iki tdni 
tiktų, ghnh 'siahrų, Rifelį, nustta 
tohAj ptatAngohiiS išlaikyti įil- 
hą įtačios diktatūros esmės he- 
liečiamumą. Ta prasme naujo- 
sib'š kbnštitubijoš ptOjėktas be
palieka jokių abejonių dėl tik
rųjų jo autorių tikslų. Šalia VI
SO savo voržiumo į “demokratiš
kumą”, šalia visų tų teigiamų 
pusių, kurių bau j ame projektė 
heabėjdtinai yra (rinkimų pra
das, slaptas balsavimas, teišrtid 
hepriklaušoftiybės sustiprinimas, 
ftub'šaVybčš ir asmens neliečia- 
mumo didesnė apsauga), naujo
ji Sovietų Sąjungos konstittici- 
ja nė tik pilnai išsaugo ir lega
lizuoja ią faktinį viehos parti
jos diktatūros ir absoliutinib 
Kėmpurtijbfe inohopolio padėtį, 
kliri Sušidatė pet 19 bolševikų 
revoliucijos metų; bet ją dar, 
formaliai sutvirtina ir stiprina.

dalykus (kaip čia butų galinta 
švelniau pAsakytl, kad “nfeig- 
nptantai” ta Vėl neįžiūrėtų plū
dimosi), su kuriais jie nepaši- 
rūpina sueiti į tinkamesnes pa
žines. ...

Th pytame naujoji konstitucija 
principiškai, demokratijos po
žiūriu; reiškia neabejotinai žihg- 
sbj Atgal lyginant su 1918 fn. 
konštitucija. Nereikia nęt ypa
tingai giltais analizb, kad įsiti
kinus, jog 126 str. Viebu iŠ pa
grindinių konstitucijos dėsnių 
nustato priverstinai vadovauja?- 1 
iną Kompartijos padėtį (ir tik 
Kompartijos; kaip vienintelės į- 
statymu leistos politinės parti
jos) ne tik taip Vad. ““Visuome
ninėse organizacijose” — kaip 
profesinės sąjungos, kooperaty
vai, jaunimo organizacijos^ kul
tūrinės ir mokslo draugijos, — 
bet ir visame valstybės aparate, 
Senoje sovietų konstitucijoje 
laisvių ir teisių garantijos buvo 
išplėstos ir politiniam gyveni
mui. Sovietų įstatymas he tik 
principe-, bet, kaip mes žinome 
iš musų pačių patyrimo, iki 
1921 m. ir praktikoje leido eg
zistuoti) lygiagrečiai SU Kom
partija, ir kitoms dirbančiųjų 
politinėms organizacijoms. Pa
gal naująją gi konstituciją poli
tinės veiklos ir politinio žodžio 
laisvė izoliuojama bet kokioms 
grupėms bei organizacijoms iš
skyrus kompartiją. Kaip libera
liškai bebūtų aiškinamas 125 
šlr., jiS) matyti, leidžia (žino
ma, tik principe!) kai kurią ik* 
politiniais klausimais individua
laus pAsisakymo ar nuomonės 
ibišvę, bet sujungus jį 12*6 str. 
aiškiai išjungiama politinių vien
minčių organizavimosi galimy
bė. už oficialiosios komunistų 
partijos ribų. Sovietų Sąjungos 
gyventojai, turint galvoj politi
nę veiklą, traktuojami, kaip iš
blaškytoji, atdinizuoto j i individų 
mase, kaip “pavienių lankytcn 
j’U” šunta, kuriems “surinkti” 
politines minties formavimui ib 
savo pažiūrų propagavimui jo- 
kiii būdii begalima. Naujojo pro
jekto paminėti straipsniai fak
tiškai suveda į “ne” garantuo
jamas “demokratiškiausiojo pa
saulio kdnstitucijojė” politines 
teista ir laišVės.

žinoma; kiek būtų galima“ kal
bėti Apie faktinę padėtį, tAi toje 
naujovėje justi visas paskutinių 
15 metų senumas. Tačiau iki 
naująją konstituciją išleidžiant 
bolševikų diktatūros praktikA 
prieštaravo jos teorijai. Princi
piškai Senoji sovietų konstituci
ja buvo kdr kas labiau demo
kratinė ir liberalihė, nėgu kaJ 
atatinkartii naujosios konstitu
cijos skyriai. PėdsAkuS tokio re
akcinio Sąjūdžio atgal nuo dar
bininkų ar Sovietų dem'okratijoš 
principų galima' rasti ir eilėj Ą 
kitų nuostatų. Taip, pa v?, kaž 
kur dingo “tautinio apsisprendi
mo laisves.

Lygiai taid bnt nė hėdsakiį 
hbptaikęs dihgo iir kitas, ne tik 
brinČiiiiŠkąi, bet ir praktiškai 
švbrbhh proletariniai — deiho- 
kiMtinis pbinlėiįta^ Štrėikų lais
tė! Nė viėhįs projekto sttaips- 
hių nfediiodį Sąjūhgbs darbd 
klas'ei gAlim^bių — kbvojarit sd 
dirbtuvių viršbbių savavaliavL 

- imtis pkolėtafihio hpsi- 
pHemohių, kurių aš

triausioji fbrma* 5vra teisė strei
kuoti*.

Revoliucinių platiinių dvasia; 
aU'dbta ir Varžto ėpbėhcš drą- 
tantaŠ, raUšvo'š miglotos jaunys
tės ųldhėtarihiai Užsimojimai iš- 
šivėdlbb iš šb’vietų konstituci- 
j'Oš. Sėt jfei to galima būtų gai
lėtis AbštrhktiniU ar esletinid 
pbŽiūriū, tai hėgali apibrėžti 
musų pažiūrų į naująjį projek
tą išbykihita iš konstitucijos 
tėkšto ėiles tdkįų teoreliniiį dės
nių, kūri'ė per Visą rėvoliūcijoš 
Ihikotarįjį krA^to gyvenihlė vis- 
ffek bAVaidhib jokio VaiJfnens. 
ftagribdiniš ktauSihtas yra Šis’:

IVAIRIOTHeS
KAIP PASIŽYMĖJĘ 

AUTORIAI RAŠĖ 
SAVO APYSAKAS

O’HenrV rašė tavo apytakas 
bėvėik Visufofttet piėštukū ir re
tai jas peržiūrėdavo.

Zola darydavo turtingus dia
gramas jo pasakų, kuomet ji
sai rašydavo, kad tuo budu 
galėtų geriaus matyti įvykius, 
kuriuos jisai pramanydavo.

FrAhdėš Btfet Karte rašyda- 
vb Aht papf&Ščiausio linavoto 
popieriaus, kaip kad vaikai 
VArtbia hiokyklošė. Kaštas bu- 
Vd labai taAž'As Ir hbbuVo daug 
pataisų.

Anatole France rašydavo ra
šalu tankiai braukydamas, pa
kol jam pagaliau patikdavo. 
Jo linijos eina kreivai ant il
gų lapų popieriaus. Dažnai au
torius pasirinkdavo dalis nuo 
kelių lapų, sulipdydamas krū
von.

Jbsėpft Gbhrad rašė tvirta, 
Aiškia, pažybiėtina rtailta. jis 
Vattojo ėidėiiiiš popieriaus la
pus ir kūorūet peržiūrėdavo sa
vo raštą; tai atsargiai išbrauk- 
H'AVb i§mėštUš Žodžius su geo- 
mėtriškAis kryžtavais brukšnia- 
vihtaiš. Jo revizijos būdavo pa
prastai tain, kad turinio pras
ime butų daugiau specifiška.

Trollope rankščiai yra tokie, 
kaip kad tikėtumės kad butų, 
— gryni, tvarkus, aiškus ir 
nępa&enklinti. Jis rašė smulkia, 
lengvai plaukiančia ranka, ra
šalu ir mažai pertaisydavo.

Šit Waitėr Sčott pripildyda- 
Vo didelius lakštus sū smulkiu ’ 
raštŪ4 ir pataisydavo tiktai ret- 
kAtčtais.

Thomas De Quincey rašė la
bai juodą, į voratinklį 
rankraštį, ir taisydavo 
būtinai.

Surinko t

&

tad 
gynimo

panašų 
pakar-

N-a.

Iš LIETUVOS
Statys Muziejų

PANEVĖŽYS. — Priėš ke
liolika metų dabartinio gimna- 
žijbš dftakt. Elišoho iniciaty
va Panevėžyje įsteigtas muzie
jus. Iki šfbl rūpestingai tvar
komas; Ubai išvilgo eksponatų 
šltaičhtalf. DAdg surinkta VteF- 
tingų dalykų, ypatingai gau
sus etnografinis skyrius, nes 
kasmet tos rųšies eksponatų 
vis daugiau surenkama. Mu- 
ziejauš hbrtaaliAm plititaūi vi
sų laikų tHikdo patalpų sto
ka.

Lietuvos 10 metų nepriklau
somybes sukakties proga buVo 
manoma Panevėžyje Statyti pa
minklų. Jau buvo skulp. Z įka
rta Ir projektą pagaminęs, bėt 
atsirado nuomonių, kad vieto
je paniinklb statyti muziejų, 
Tas klausimas ilgai buvo dis
kutuojamas, bet pagaliau nu
sistatyta statyti muziejų. Mu- , 
ziejaus statybai bus sunaudo
tos jau1 turimos lėšos, kurios 
buvo surinktos paminklo sta
tybai ir dar pasižadėjo tam 
reikalbi I5;000 litų skirti ap
skrities savivaldybė ir apie tiek 
pat, d gal kiek daugiau, mie
sto savivaldybė, vyriausybė tų 
gražų panevėžiečių sumanynią 
taip pat pasižadėjo paremti. 
Dabar sprendžidmas vietos f 
klausimas. Kai vieta bus iš
rinkta, tai tubj prasidės sta- * 
tyba.
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YRA PAŠALNOS LIGOJE, POMIRTINIU IR KULTŪROS DRAU(iBA . 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal Olli — Atdarai tfetvferkafe Vffeą 

VALDYBA: P. MiLLER, finansų^ęekiotoriūs
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAI RIS, vlce-prezidentas P. GALSKIS, iHištlsds
V. MANKUS, sekretorius P. MILAšEVIČIUSi trtistisfcs.ILAŠEVIČIUS-, trUstisAs.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGlS,. Dr-jos Advokatas, J. P. VARkAlA, Beaugi jdk Aūdi&riūs.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA Dar 4 Dienus

Konkursantai, kvotos, įrašyta nariu
NARĮ v 

KONKURSANTAI MIESTAS KVŪTA

Petras Martinkaitis-Senas Petras .... Chicago ....200........
Benediktas VAitekunas ...........................  Chicago.... 200.....
Frank BulAw............................ .................. Chicago.... 200
Vincent B. Ambrose ................................. Chicago.... 100.....
Stasys J. Petrauskas (kvota baigta) Rockford.... 50.....
KAžimiėras Jokūbka (kvota baigta).... Chicago.... 50 ..... 
Stašys Jnr&s ....... :...................:.............. Roseland.... 50.....
Joseph Aūgaitis (kvota baigta) ........ Cicėto.... 20........
Adomas Markūnas .................................. Chicago .... 40 ....
Jošėph Ascilla (kvota baigta) ....... .’........  Chicago .... 35 ...
George Izbickas (kvota baigta) ............  Harvey .... 25.....
Marion Ascilla ....... .......... ........................  Chicago.... 35.....
P-lė Suzana L; Gabris......................... Waukegūh.... 35.......
Antanas Vesbaras ..................................... . Cicero .... 20 ....
Antanas Stėponaitis (kvota bdigta) ........ Gūry20 ..... 
Thomas Šalkauskas (kvota baigta) .... Chicago.... 20..... 
Stanley Statkėvich (kvota baigta) ........ Rabine.... 12....
John Šiužąs (kvota baigta)....................... Racine.... 20.....
Petras Gaiskis ...................................... Chicago^... 20........
Juozas Albauskas ..................... Chicago Heights ... 20.....
P-ia EI. Norgailienė (kvota baigta) .... Chicago.... 15.....
Alex Ambrazevičius........................ -....... Chicago.... 35.....
P-lė Jennie Laūrel .............................. Waukegan.... 15.....
Lduis Antanavičius ................................. . Chicago .... 15....
John P. Griciunas (kvota baigta) St. Ch-arieš.... 20 ......

• Petras Lapenis (kvota baigta) ........ Chierigo.... 15......
P-lė Jdsephinė Miftėf Eivanston
Povilas Milaševičius (kvota baigta .... Chicago —. 15......
Stasys Mockus ......... ...................................  Racine.... 15 —
Antanas L. Skirmantas ......................... Harvey.... 25
P-lė Aldonū Miller (kvota baitga) .... Chicago.... 16......
Peter Giniotis.................................. ..........  Chicago .... 15......

. Jonas Ascilla .......................... -.............. Cicero .... 15.....
P-lė Antoinette kacevičius ..................... Chicagb .. 10.....
Antanas Stankus ...................................... Aurora.... 15 .....
P-ia PettdnČlė Markatiskas.....................Chicago .... 12........
Jonas CiitikAs (kvota baiga) ................. Ci'ėero.... 10......
Chester Ptakurotas ................-....................... Gary.... 10 ...
Adolph Kaulakis .................... .....................  Chicago .. 10....
Vinėhš čerriūuškas .............................. Springfied.... 25
Jonas Kuolas ,............................ Indiana Harbor.... 25 ....
JosėpK jr. Žbka^ ...................... ................ Chicago.... 10......
Albinas Rudinskas ........................
WMter Tiiriier ...............................
P-nia Teresė Vilirakis ........ .........
Peter Rapševičius .......... ................
Kafcyš Stėpbhavjčiuk .....................
Jonas A. Sinkus ........... . .............
P-nia Anha Mittskus .................
Andrius Naikelis ..........................
John A. Grakey ......... .. ................
Frank Klikna .............. ................
P-ia Mildū, Vaivada .......................
Juozas Lriuririas ....... ....................
Jonas Pateliunas (kvota baigtA) 
P-lė Anna Karėta ..........................

• Ponia julia Luketis ...J.... ............
Narių ne koh-tų kvota kolonijose ir Chicagoj

. Aplamai naujų narių kvota kbrikurše ......

y. : 15 ..L

ĮKASYTA 
NARIU

......162

.... 143

.... 80

.... 66

.... 62

.... 50

.... 46

.....  35

...... 22

...... 35

.... 26

.... 29

.... 15

....  18
20

..... 38
..... 15
..... 20
.....  16
..... 12
..... 19
.... 12

8

ii

5
5

8
10

3

Šį šeštadienį, gruodžio 11 d. 
baigsis kvotą išlyginimas. Drau
gijos ofisas bus atdhraš ligi 2 
Vai. pdpiet. Prašome viskį k'oh- 
kursantą, kad įrašytus ndrius 
priduotuhtot Draugijai ligi čia 
pūžymėtūm laikui. Konkurso 
vedėjui buts galima suvesti kon
kurse įrašytų narių sąskaitą 
jpriėŠ pFadė'daht vakato progra
mą.

Taipgi pavieniai Draugijos 
nariai, kurie įrašys narį, kad 
gavus tikiėtą i bahkietą, malo
nėkit priduoti ne vėliau šešta- 
dieiiio—2 vai; popiet.

kai kuriems konkursantams 
trūksta po gana mažą skaičių 
narių, kad kvotą išlyginus, o 
kai kuriems po daugiau, bet 
pasitikim, kad didesnė dalis, 
konkursantų kvotas išlygins ligi 
šeštadieniui. Prašorhė darbuotis 
visų kiek kurio jėgos birts stip
rios, kad įrašius atatinkamą 
skaičių narių, 

č ■ . • - ' l
- Iki pasimatymo konkurso 

bankiete.:' . •
i * i J.»MiickėVičiiis

Korikūrsh vedėjas

Kai kuriems konkur 
santdms pravartu 
V.< .J?

žinoti

DovOs Kttilkliršaii-1 Nauji Nariai 
tams ir Lietuvių 
Kulturoš Draugijoms

i . Visi kbbliutsūhtūl, kūtto buš 
išiygih'įJfcVolhš Vtokiiį kbnkdr- 

('šhntiį n’umūto'nih tūrpė 29 It §3 
konkursantų), bankieto Vūk^e, 
šį šeštū’dfėhį, įbrėš įrbgą prie 
dovanų laiinėjimb.

Kdhk'dtšantaihš, bhigūslemš 
kvotas,, yra ŠkiriamOŠ Itotoeji- 
mui tryš dovahbs: $50; $35 ilr 
'$1&. Atseit, vienafn fc. dešim
ties konkursantų bus proga lai-' 
mėti stambią piniginę dovaną.

Visos kolonijbš, ktiftoš buš 
išlygindšibs šūtfb kVbtį nariaiš 
{tokių kolodijų htohūtbtoa tar- 
be 10 ir 11) tureŠ DPogą jpriė 
laimėjimo dviejų šio
šeštadiebto ^ V^ūkūtė. kolonijų 
dovanos bws $15 1E $16, ėis į 
lairtiėjUSfoSį Lietuvių Kblturoš 
br’aiigij‘63 ;tždą.

Vienų ir kitų dovanų laimė
jimas eis prie antros dalies va
karo programų. Patys konkur
santai rūpinsis savo dovanų lai
mėjimu, jiems prigelbės Pru- 
denSų Komisija. Lietuvių Kul- 
tūrdš Dratrgijų piHhihirikal ru- 
binšiš šavd doVkftiį Ihittiėjihių, 
jiemš tolygi prigelbės PrUdensų 
Kcmišijū.

Visi konkursantai, kurie bu
site baigę savo kvotas, taipgi 
Lietusių Kultūros Draugijos 
Įjirminihkai, kurių kblonij ū
kvotą bus , išlyginusi, šeštadie
nio vakarė; kaip 7:30 m’alonė- 
klte būti už 
Žymėtu laiku 
jimai, taipgi 
mas;

Pavieniai Drau; 
gauti tiekiėtą I 

i šiiios narius:

...Vinute šhfaukKta įrašė 
SfyrbfetiŠ Jr*

jdnas VWiiūš įrhš?

Fraiik Valaitis įrašė Justin 
Vehštovą

Mikaš KHkšČmhas įVašė A- 
d&lph GillfŠ

P-hia CHra FOote įrašė J6hn 
Anhbrosė

P-niŪ B. Jašinškifertė įrašė 
p-nią Marę Olshaw
..k.P-nia Kast*. Višniauskienė į- 
rašė Miką yišni’atišką

Kazys Navickas įrašė p-nią 
Magdaleną Bay

kazys NavilckėŠ įrašė Gėorgb

Jonį

’ b-hta MhV? AlKauikaS
P-nia Josephine RasmbY

Racine kon. Št. MbckiiS įraše:

Č'etfei* Pū^kdriuš

Kon. Joseph Ascilla įrašė:
B-hia M. Mėlzger

P. Mėtzgėf-
Kazimieras Vėi'ėhteihavičiUs, 

4618 Šo. Wėšterh Avė. ČiU pa
žymėtu adresu užlaiko gerai į- 
renglą tavėmą.

Kon. John ŠDuiaš Įrašė:

P*-h% Ahha Pteto

P-hia Vrčtdria olihaki
P-nia Sepafiija Mockus
Peter Vakėlich
Jdhh bilnskl
Stetttey feiFvtda%
Jbseph W; Penny f 

•Anthony KlirikAs
kdn. ’p-li jhSefrtohė hkilteV įrh-

estrados, čia pa
eis dovanų laimė- 
paveikslų trauki- 

J. Mickevičius

BAIGĖ KVOTĄ

Antanas Pettokns> žymus dar
buotojas “Naujos Gadynės” 
chore.

P-nia Petronėle - Senulis^ pa- 
sižymėj usi veikė j a
organizacijose.

SlAhiey MAcftūliš, 
Mūplė'Md’o’d Avė. IŠ 
fotografas.

Kon. Thomas Šalkauskas įrašė:

P-nia Apklionija Nekrošius 
P-nia Stefla Navickas 
Gėorgb A. NevUliš, 
F-nlū festehe BilchinškaŠ 
į»-nfa N. N.
Joė Bhčhiiiskas

Kon. Senas Petras įrašė:
P-hia Marijbria Mešk'dhskfenė 
St. Brazihškis
•JbftAs, Latvis
Stanley Karpis 
Edward 'Grigaliūnas 
Charles Gaikus
P-nia Marion Smilgėvich 
P-nia Uršulė KatkauskienČ 
P-nia Bessfe SHUbAS

St; Charlės kon. John Pi Gri- 
ciiihAS įrašė:

Albcrt Glemza 
Anton Zedonis 
P-lė Aida Montvidos 
P-lė Juslia Montvidos 
P-nia Frances Griciunas 
Bruno Sukės

t Bus daugiau)

Domininkas Viezbicki
Walter Prusis

P-nia Kazimiera Jozaitis
P-nia Amelia Pritfsiš
P-ftih Julia Paulas
P-h’A Elžbieta būstūfois, 1119 

BPdh'dAvhy, Mčlfbšė Pairk, iii. 
i^-riih Gūšlūihien^ yf-A žmona 
žymAiiš Mbiroš'e PArk bižhi’ėrio, 
Jono GbslŪfhto. P-ŪAs Gustainis 
Ūžihiko Viena didžiausią lietu- 
Vhį valgomų daiktą krAUtūvę, 
kUrtojė dirbi 'daugiAu 2!0 darbi- 
nihkų, didžiuma ją lietuviai. Ki
tą panašą stambą biznį užlAiko 
Beldit, WiS.
Kori. Frank BūTaw įraše:

P-nia Eva J. Kelnar
P-nia Anna Grabas
Stanley darias
P-nia Emely Jucius
P-lė Jadvyga Gricaitė, 

dainininkė

Kon. Šerias Petras įrašė:

Louis
P-nia 
P-niū 
P-hia 
Pėter

Kori. B.

P-lė Frances Butą
Kazimiera Bukantas
John Paukštis

Kon. V. B. Ambrose įrašė:

P-nia Mary CbApas
B-nia Albiha P. JbnAitis

Kom ‘ P. Galškis įrašė:
<

Flrahk Rhkštiš

Springfield kon; V. čėrriauskAs

įvairiose

70& Bo. 
pbūfešijbs

KžūŠ&s č'ė’ŪtilėVičius Įrašė Jb- 
hų K Bėriekailis

Izidorius Dūuniuš įraše jo- 
šlėūh VajūnhkĮ
Robfertas Saikus įrašė Jobą Vai
švilą

Robertas Saikus įrašė p-nią 
Uršulę Vaišvilą

P-nia Vincentina Saikus įra- 
§ė p-lė Ann Kurillą

P-nia Žur įrašė p-lė Stelių 
feitmont

Gary kfrh. A. Stėponaitis įrašė:

....P-hia Marta Valeikienė, kuk
li, linksmo bu’do šeimininkė.

VVilliani Waičiuiis, jaunuolis, 
šį rudenį baigs High Šchool.

Adolph R. Galinski, linksmo 
būdo jaūiiitollš. šis jaunuolis ap- 
šiv’ėdė lapkričio 27 d. su p-lė 
Josėphinė -Bartkus, VeStūveš bu
vo iškilmingos, ‘dalyvavo dau
giau dviejų šiihl'ų svečių.

B-nia Jbš’ėphirie feartkus-Ga- 
tihskienė, tįi jaunoji p. Galins
imo; žtobnū, linksma, malonau^ 
būdo hidtėris. Sako būsianti ge- 
Ea Šėiminihkė. i

P-fė ttėten Bartkūs, High: 
sbhobl tttokiriė

Georgei Wenšlow
P-hia MŪ^dalėn'a WėhšldW
Vytautas WenšldW JEt
P-nai Wenslowai užlaiko du 

biznius. Mandagaus budo, sve-' 
tihgi žinohes.

Kon. Thoniūs Šalkauskas įrašė:

P-nia Julia Wernis
Stanley Wernis
P-nia Barbora Luiriis
P-nia Marcele Višniauskas
B-hia J. A. Špokas
Joseph A. Spokes, 2519 W. 

69th. čia pažymėtu Adresu p-niū 
Spokes užiaikU Lh^Vh Swėet

i . I * *

IShop—Randasi įvairių smulk
menų: soda fountŪih, čigatų, ci- 
garetų, saldainių, magazinų, lai- 
kHšČhį ir lt.

Kon. p-lė Aldona Miller įrašė:

Tony GaisHg
‘Stanley Miller

fcfr'eh) kc-Ū. kūz. Jokūbka įrašė i

P-nia Alhiiha Kihg
Petras Dalkus

Kon; Ffetfe’r Lapehiš įrašė:

P-hia Ona Mažeika
Peliksas Mažeika
P-hia Marijona Vaičiūnas
Peteb Vaičiūnas , z

CicėN> kori, p-hi'h. Maribn As- 
illa įrašė:

P-nia Barbora A. Mikutis
Edvard W. Mikutis
Charles f. ftilsk 

t I

HŪtve-y kbh. Bėb. ižtekaš

žymi

Striupas Jr., 
Patricia Carlson 
Ahria Ničiūs 
Ahha Norvilas 
Grazihškis

Vaitekūnas įrašė:

Draugijos Konkurso 
Bankieto Darbi-
itihkaiAhthoriy jolih Ačhas 

P-nia Margrel Bruožis 
Jo'e Brūožiš 
Jurgis Valentas 
John Kacenaūskas 
P-lė Amilė Stravlnski 
P-nia bJellie Wolf
P-nia Vincenta Grigaliūnas

Springfield kon. p-nia Julia Lu
ketis įrašė:

P-nia BronišlAva Batvinskas 
P-lė Anne Gabble
P-nia Bertha Adomaitis

♦

P-nia Anna Rasinski
Kon. ŠI. Jurėis įrašė:

P-hia Ahnū DbrribEO

Rockford kon., St. J. Petraus
kas įrašė:

Josepli A. Rbpšiš 
John S; Batartauskas
P-hih Agftėš Ntoijbkaš 
Williarii G. Brvhvn
P-nia
Pėtėh
P-nia

Kon. A. AhibFažeVičhis ĮraŽė:

P-nia Stella Cirul '
John Joseph Triyonis Jr. -

Kon. Peter Giniotis įrašė: '
Aathbhy Jhhuifs
Pėt'ėb TU’čŪS

k'ofr. Jonas Čihikas įrAŠe:

Vraūk Šthhislovhftfs 
P-iiia Mary UtobfAžAŠ 
Edwūril GHbtoš 
Phmk tįrifeiūs
P'-hM ftbžMija scimitž

kon. p-hi’A Marion Ascilla įrAšė:
iteta* & GfttopbMI

> Emllte CAmpbčli 
P-nia Marijbnh Pūūga

Kėfe Ik Marititisfa® įH-

Kon
Reiškiu ‘ nuoširdų 

siems savo'draugams, kurie mah 
prigelbėjo sėkmingai kvotį 
bhigti. Ypačiai • dėkoju peniai 
Mūry Chėrry ir John Sokaitis*, 
kurie ištikrąjų map dAūg pri
gelbėjo įrašyti nemažą sk^ičiiĮ 
hafių. kėdangi konkdršas dar 
nėšibAiįė, tAi ir mano darbas 
lęšis tbli'aū, kvotų, išlygihęš 
jhu'čiū didesnę energiją-, galė
siu saVb ddrbą tęsti kupinaš 
naujų VilčTiį, kad drū’ūgai ma
nė tihkėhiai parems ir ateityje;

iki phšiihatymo Draugi j oš 
konkurso būrikiete.

Jo'šeph Ašcilla

Jošėph Ašcilla

Joseph Ascillos žodis 
ačiū vi- Bukite Vietoj Ne Vėliau 5 vai. 

Vakarė
Čia ji^ihėnū draugams kon1- 

ku'rsahtams, kurie ligi Šeštadie
nio neįštėhgš nė $ušę nustaty
tos kvotdš išlygihti, kad ji'ė bus 
diskvalifikuoti iš šio konkur
so;

Kėdarigi kohkūrsaš lęšis lijįi 
balandžio 3b cl., 1’938 ih., kaip 
kad yra nusakyta kortkuršo 
tai'syklėsė, tdi po 'gruodžio 11 
liksis vien tie konkuTsantats 
konkurso darbe, kiirie įrodė bėi- 
įrodys aktyvumą jrašymė haė- 
ją narių,ligi čia pažymėtam lai
kui.

kbhkbršb vėdejas neihknb, 
kad tie draugai konkursantai, 
kurie snaude per paskutinids 
aštuonis mėnesius, bus aktyvūs 
$ėr šOkhmuš kėtdriš mėhėšiuh. 
Kiekvienam kbnkūrsahtui bdvo 
gdliftia nors pbše nustatytas 
k^blūš išlyginti-, bet jbi tas ne
buvo padaryta, tai pačiu drkd- 

konkursantų apsileidimas.
* I

J. Mickevičius
Konkuro vedėjas

Beatriče Mockus 
Valeria Ladiga 
Frances La t venas 
Violet Grųjg 
Frieda krisciuhūs 
Angelina Misevich 
Bernice Laucius 
Adela Šlepetis 
Dorothy Stone 
Ald'anh PoVflaitis 
LiĮlfah Jakubonis 
OlgM JokŪbbnis 
šmotėlienė 
Adomailiehū 
Ghbrm 

•Budrevičiehė 
Orihčiūriė 
Labhhūuškiėnė 
A. Pūlibriis 
J. Tumėnas 
J. Katilius 
Nainis Jr. 
RiftA Jr. 
X. šaikus 
J. Gumauskas 
P. Katopikas 
J. Milaševičius 
M’. ČėpttlėVičIus 
b&ihgfe . 
Ėtt. šmotelis
A. Smalelis 
ktAhčiUftttS
M. krikšfcttihas ’
B. SlūštUhiėnė 
Badišauskiehė 
i- hūlts
ilėlfeh Martįuardt 
RūtiUhintė 
Kūuhhtolž

Mbft&yfcius 
B/ Nįtokėvith 
M. MickfevIČh 
L/dla ftefty 
BcrthA Ūarhdauskas

2
2
2
2

15...........
10....... ...
10..........

... Chicago.... 1b..........

... Chicago . .100 ;

... Chicago .... 16 .........
. . Chicago.... 10......

.. Chicago .... 10

........ Gary ... 16...........
Chicago .... 10 ...........

. Chicago .... 10 ............
.. Aurora.... 10.........
. W........
.. Dė kaiij.... 10

10...........
503.........

....... 3,000 
Konkūlsė AdUjį harių įrašyta .............     1,413
Kvotai trūksta ...............................     1,587

P. S. 1. kiekvienas kbhkursantas baigęs nustatytą kvotą li
gi konkurso b&fikifetiii, kuris Jtyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame bankiėte. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklą konkurso garbėj 
stengtis išlyginti kvotą ligi griiodžio 11 d. 1937.

2. Visi nauji nariai, įsirašą Draugijon nuo vasariti i fi. ifel 
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą vertės $2.56 nėftibka- 
mai į Draugijos Triumfo Bankiętą, kuris įvyks gruodžio 11 du 
Amalgamated Hali, 333 S. Ashland Boulevard. Taipgi į~ ritinėtą 
barikietą gaus tikietą bemokamai vįsi itie Draugijos bariai, ku
rie įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo i5 
iki 48 mėtų amžinus. Galima įsirašyti Draugijon per ftiusiį kbft- 
kursanius; per Draugijos narius arba reikia atvykti Asmeniškai 
į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais nuo b ryto iki 
5 vai. vakarb; kėtvi$adieniais huo 9 ryto iki 9 vai. vrikarbį sek
madieniais nuo 9 ryto iki Ival. popiet.

. Cicero... 
Chicago... 
Chickgo ..

2

2
2
3
2
2

20

r 6
292

gą

Kolodijų Kvotos
y

Šių kbtonijiį kvotos būigtbš: 
« - Ui , _

Cicero 
Uosėl'ahd 
Rockfbrd 
■&l. Čliarlės 
kėnbšhA 
Racine 

’Gary .. .

na-šitoms kolonijoms 
rią:

trūksta

Mblr'oūe £krk Š r
Whu'kegari M

Hąrvėy; •. _ j' '
\Aurota

1d 
. u

Chičago HeightŠ 
Ind.. Harbor

.8

' & KiilD L
15J. ’į

h

;v
,,

Konkurso Bankiėto 
Prrigfamas

RonkurŠ'd bankieto 'WŠių_. 
proferaihis prasidės kaiįi ,6 .vmi 
vakare ir tęsis ligi 1 ^’ah ’-ry*' 
lo. Mdzikoss dąihį; Kbnkiti^ūh- 
tų doVanų lata&jilhAŠ . it D&- 
veilįslij traukinio 
prašidėš kaip 6:15 vąk. ir tę
sis fei 8 vai. Vak.

FfogtamB dMyViai : Giėdtai- 
tienėj Jfcilriltis, Aleksfdtč Gtf- pcaummucu^ ^-uw»xi
gtthiūtė, ŠkėVeriutėv -Battitte^ 13 d.’, J. itdžlhUšk'o Š^tainėjė. 
BrafciS; JofcūtoiŠteiš ir J. Btė- 
ponhvižibši šbkiAfhŠ gros Bū
tu čio orchestra.

BrakiM; JofcūtoiŠkhš ir J. Štė-

thMtt ri^tehte Biįthvių 
kultūros Draugijos sūširinki- 
hiūs įvyks s’ekm Adiehį, grbu'džVo

, VI., V*. O V v; vcaiiav-j v),

Ž&4 Jk 14tfc Št. 1:30
..... .... *

I Nariai malonėkite šiame su- 
b

įrA-

£$b Vūfete
P-niū Angelą Yakūš

St. ČKftriefc M>h. jo’hft P. bi-b 
attnAŠ (rML*:

F-ie ValdFS ftuffiih 
AHi'ėliŽ ffot&n

E1Z> ityfgaiitehi ;

Pranas AiiAauikSS

Sirihfeltoė šūmdkėt ūtVilktąs mo- 
kėŠliS', taipgi pasįtafeM kitais 
reiktais. Visi bllkilė.

J. Albauskas

'... ' ...........

Helen Brown 
SkadAUSkaS
Helen Skadauškas

• mn BahMaitis
P-nia Apolinija Kamarajjąkas EdVvard Deveikis

iHBHHUififi j.. •
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NAUJIENOS, Chicago, UI

gatai « Clevelando ir kitų mio- p^gųg ^3.
tai Laimėjo Water-

Dr. Bložis įsirašė į D-ją 
“Lietuvos Ūkininkas”

Praėjusiam Draugijos “Lie
tuvos Ūkininko” susirinkime, 
plačiai žinomas Dr. I. G. Blo
žis, kuris užlaiko savo ofisą, 
2201 W. Cermak Rd., įsirašė 
į Draugiją ir žada dau*g dar
buotis draugijos labui.

Dr. Bložis daug rašo laikraš
čiuose sveikatos klausimu.

Biznierius, J. Burinskas, sa
vininkas gėrimų užeigos, 2242 
W. 23rd Place, taipgi tapo na
rys Draugijos “Lietuvos 
ninko”. ( 

Vaišės Honoratai 
Ivanauskienei

S.L.A. Iždo globėjos 
kytojos p. Eufrozinos Mikužiu-
tės pastangomis, sekmadienį 
po pietų buvo surengtos vai
šės p-ai Honoratai Ivanauskie
nei, Lietuvos Universiteto pro
fesoriaus Tado Ivanausko žmo
nai, kuri dabar vieši Chicago- 
je. Vaišės įvyko Fellowship

Lietuviška Teatrališka Draugystė Ru’.os No. 1 priešmetinis su
sirinkimas atsibus gruodžio 8 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Hak«ted St. Rutiečiai ir rutietės nepamirškite, kad š’ 
tas susirink.mas atsibus anksčiau 7 vai. vakare dėlto, ka.:. 
yra uav.g svarbių reikalų ir taipgi bus ler.kama nauja vai 
d>ba ir konstitucija pertaisoma ir dar pJe to ncpami-ški 
te, kad po susirinkimo valdyba duos alaus dykai ir pači 
šoksime. Kviečia Valdyba.

SLA 185 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyksta gruodžo 8 
dieną, 7:30 vai. vakare. Visi nariai gausite atvirutes. Susi
rinkimas yra svarbus dėl visų. Ir todėl visi naiiai būtinai 
turit būti. Bus renkama nauja kuopos vaidyba’ 1938 m. ir 
nominacijos SLA Pildomosios Tarybos.

. P. S. Rindokas, sekr.
Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys prieš- 

metinj susirinkimą šįvakar 7:30 vai., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Malonėkite visi atsilanky
ti į šį susirinkimą, nes randasi daug svarbių dalykų aptar
ti dėl diaugijos labo ir bus rinkimas naujos valdybos 1938 
metams. —Nutarimų rašt. Frank Bakutis.

Bridgeporto Draugystės Fa'laimlntos Lietuvos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gurodžio 8 d. 8 vai. vak., Chc?gos Liutu- 
vių Auditorijoj. Malonėkite laiku pribūti, nes bus ręnkama 
valdyba 1938 m. ir užsimokėti' mėnesinius mokesčius.

Valdyba.

VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) II d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 į Draugijos bankietą, kuris (vyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienj nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadieni—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienj nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

WE

THE

Naudokitės Proga! Du žmones žuvo 
gaisruose

A. Faiza

f ipeterpen:

boy/ TURM

AROUKJD
RESTAURANTAI

AND

US

’ OPISNL ‘ N/VAP 
FHaST OP.
WILL Be L

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VAI.GYKi.A 

750 West 31«t Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tek Victory 9670

House rūmuose, 831 West 33rd 
Place.

Parengimčlis praėjo jaukiai. 
Po užkandžių ir arbatos, p-a 
Ivanauskienė buvo pakviesta 
kalbėti. Ji trumpai prisiminė 
apie “žymiausias Lietuvos mo
teris”, priskaitydama prie jų 
p. Petkevičaitę, o daugiausiai 
kalbėjo apie šaulių Sąjungos 
ir jos organizavimą, kuriame 
ir ji dalyvavo.

Vaišėse buvo apie 30 žymes
nių Chicagos lietuvių moterų.

M.

Detroitiečiai 
Chicagoje

Išrinkti atstovais į Roselan- 
du Laisvamanių kuopos šau
kiamą laisvamanių suvažiavi
mų, Chicagon atvyko penki de
troitiečiai. Jie atvyko šeštadie
nį po . pietų, o vakar rytų visi 
išvyko atgal. Delegaciją suda
rė M. Kemešienė, veikli “Nau- 
jienietė” ir buvusi chicagietė, 
M. A. Meteliams, J. Baronas, 
M. Prokevičius ir M. Masys.

M. Kemešienė, neseniai ap
sigyvenusi Detroite, jau lošia 
svarbią rolę to miesto pažan
gių lietuvių judėjime ir orga
nizacijose.

Suvažiavime dalyvavo dele-

Iš Floridos
Grįžo J. Milleris

šeštadienį, gruodžio 4 d., iš 
Floridos #rįžo garsusis v evan-
stonietis golfininkas J. MiŲer- L. A. 11 kuopoj Pildomosios 
is. Jis ten atostogavo apie po-darybos rezultatai buvo se
rą savaičių laiko, daugiausiai 
lošdamas golfą su įvairiais 
garsiais Amerikos golfinin- 
kais. J. Milleris yra skaitomas 
geriausiu kairiarankiu golfo 
lošėju Chicagoje ir apielinke- 
se. Jis yra užveizda Evanstono 
?olfo kliubo Community Club.

Lauks Chicagiečių 
Grįžtant

SPRINGJFIELD, III. — Lap- 
kričio 2$ dieną, Springfield 
Lietuvių Kultūros Draugija 
surengė koncertą paminėdama 
3-jų metų sukaktis prisidėji
mo Lietuvos Sūnų Draugystės 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Chicagos artistai-daininin- 
kai: p-nia Genevieve Giedrai
tienė, Kazys Pažarskas, Anta
nas Kaminskas, Jonas Byans- 
xas, Povilas Milleris ir Bruno 
Biruknis palinksmino mus dai
nomis ir sulošė muzikalę ko
medijų “Sveikam . Ligos Ne
kalbėsi”. Pasibaigus koncer

tui, visi linksmai ir mikliai pa- 
,oko prie gero Springfieldo or
kestro muzikos.

Ne tankiai mums pasitaiko 
išgirsti, tokius gerus daininin
kus. Tos dvi valandos, per ku
rias jie mus linksmino, pralė 
.ė kaip dvi -minutės. Seni ir 
jauni buvo ^patenkinti. Visi lie- 
uviai, vienu žodžiu, dėkoja 

Chicagos artistams-daininin- 
kams už atsilankymą ir tiki, 
xad jie ir vėl neužilgo palinks
mins mus savo dainomis.

Miss Adelė Augustaitis.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Elmer Giebel, 22, su 
Zaruba, 22

J. Evanisevich, 51, su 
Evanisevich, 36

braVO
Perskiras

Viotlet Zelenka nuo 
Zelenka.

Elaine

Jenhie

Robert

Atėjus šalčiams pad’dėjo 
gaisrų skaičius. Vakar gaisruo
se žuvo du žmonės.

Wm. McLaughlin, 78 m:, žu
vo gaisre, kuris kilo jų namuo
se 912 W. Madison St. Veltu’ 
jo žmona Margaret, 76 m. se
nutė, bandė jį išgelbėti.

Kitas žuvęs yra Charles 
Kuhn, 74 m., 3641 McLean St., 
sargas dirbęs * 3701 Armitage 
St., gasolino stoty. Jis, matyt, 
žuvo užsidegus jo drabužiams 
bandant užkurti stoty pečių.

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

BA.y] »"F'S 
U TwO , 
PAkQ“FS/

kami: z
Į PIRMININKUS:

F. J. Bagočius ............ ...
Laukaitis .............
Tareila ............. ............

Į VICE-PIRM*: '
Mažukna .......................
Bukšnaitis ....................

I SEKRETORIUS: 
Vinikas .... ...................
Michelsonas ................. .

Į IŽDININKUS:
K. P. Gugis .......... ........L,
Trečiokas ..... ...............
Račiūnas .... .................

I IŽDO GLOBĖJUS: 
Mikužiutė ....:..... :.......

Mockus .................  25
Kasčiukaitis .......'.............. 14
Jaras ..................................x 8

I DR.-KVOTEJUS:
Dr. Stanislovaitis .u......... 41
Dr. Biežis .......................... 1

—S. Senkus.

Lietuviu Universite
to Kliubo “College” 

Night” Šokiai
Vakaras Stipendijų Fondui 

Pasisekė

Gaila, kad taip greit turėjo 
pasibaigti Lietuvių Universiteto 
Kliubo dideli ir iškilmingi šo
kiai. Prasidėjo 9 valandų vaka
re ir pasibaigė 1:30 valanda 
•ytų. Visi žmonėm smagiai pasi- 

’inksmino, pasilikdami iki pat 
vakaro pabaigos.

šokiuose įvyko,“Flpor Show’.’ 
Ceremonijų vedėją^ tą vakarų 
juvo Vytautas Tarutis. Jis gra
liai padainavo keletą populia- 
.•iškų dainų ir papąsakojo kelev 
:ų juokingų pašaknių. Taip pat 
gražiai padainavo, perginu trio 
s Chez Paree Night Club. Su 
;rio dainavo mergina, kuri šį
met buvo išrinkta( “Miss Chi- 
rago”. Paskutinė “Ęloor Show” 
)rograme dainavę/,.p-lė Helen 
Vespender, Chicagos lietuvių 
iauna dainininkė. Kaip p-lė Ves- 
nender išbaigė dainuoti, žmo- 
lės plojo garsiai ir ilgai.

Atsilankė šokiuose daug ge
rai žinomų ir pasišymėjusių 
Įmonių, i Atsilankė netik “Miss 
Chicago”, bet ir Miss Julia 
Kazlauskas-“Miss Lithuaniia.” 
Dalyvavo daug teisininkų, tarp 
jų teisėjas J. T. Zuris. Atsilankė 
Lietuvių Konsulas P. Dąužvar- 
dis ir p-a 
Steponavičius 
vedėjas 
Lietuvių Universiteto 
‘Board of Trustees.” 
Bježis, Dr. A. K. Rutkauskas, 
Mrs. A. Kiras, Mrs. A. A. 
Mr. A. Varkala, Mrs. J. 
štiš.

Daužvardis, p. C. 
“Pirmyn” choro 

ir p-a Steponavičius;
Kliubo 
Dr. S.

Olis, 
Rak-

apieViso šokiuose atsilankė 
300 žmonių. Stipendijos ‘fondui 
pasiliko nemažai pelno. Visi, 
kurie atsilankė, praleido gražų 
ir linksmų vakarą, bet visi gai
lėjosi, kad taip anksti turėjo 
skirstytis.

Extra! Dainuos' Mrs. H 
Bartush, O. Skeveriutė, 
T. Romanas. A. Cianas. 
Peonles Radio Kvarte

tas, Duetas, etc.
šiandien, 7-tų valandų va

kare, užsistatę savo radio ant 
stoties, WGES, 1360 kilocycles, 
girdėsite kiekvieną žavintį 

. koncertinį programą, kokio 
I radio klausytojai neturėjo 
progos ilgirsti per ilgą laiką. 
Dalyvaus originalis “Peoples” 

Vradio, kvartetas, kuris yra pa
garsėjęs kaipo harmoningu- 

1 šis kvartetas, susidedantis iši 
pirmaeilių dainininkų, kurių 
visų balsai pilnai harmoni- 

’izuojas. Į šį kvartetų įeina Ci- 
vic Operos dainininkė Mrs. H. 
Bartush, O. Skeveriutė, J.

' Romanas, A. čiapas. Jie iŠpi- 
dys rinktinių kompozicijų ir 
žavčjančių liaudies dainelių. 
Prie to, bus gražios muzikos 
ir kitų įdomių malonių ir 
naudingų kiekvienam pasi
klausyti. Nepamirškite.

, , — Rep. XXX.

Parsiduoda didelė “safe ’ sau 
gioji šėpa su daug mavų s ai 
čių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St.

Mirė nuo 
danties

Otto Schultz, 48 m., 4335 N. 
Pulaski Rd., elėktrikininkas, 
mirė nuo apsikrėtimo jo dirbti
no danties. 

• * >
Kitas žmogus mirė nuo apsi- 

krėtimo,'kuris pasidarė jam iš
traukus iš vidaus nosies plau
ką.

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ' ANGLYS 

LUMP .............................
MINE RUN .............. .....
EGG ...................... -...........
NUT ...................... ..........
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
v KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Tel. Boulevard 2508
TURKIŠKA PIRTIS

JUOZAS BIKNIUS. Sav.
Pirmos rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra ket
virtadieniais. penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet. Pirtis dėl vyrų ir moterų 
tom pačiom dienomis, atskiruo
se kambariuose. Kaina 40c ypat.

4625 SQ PAULINA ST.

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK!
ŽIŪRĖK!

Jei įdonlauji barberio amatu, tai 
apsilankykite į modemą barberių 
kolegiją prie 1428 W. Madison St. 
j musų specialę Gruodžio klasę— 
per šį mėnesį tiktai. Tai didžiau
sia* jūsų gyvenimo proga. Vado
vybė kainas, taip sutvarkė, kad jos 
bus tiek mažos, kad jus negalite 
tai praleisti.

H. M. GREMORE, Vedėjas

No. 4581—Naujausios mados iš
ėjimui suknelė. Pasisiukit iš vienos 
’turios nors spalvos materiolo ir pa- 
įabinkit baltu kalnieiium. Sukirp
tos m‘eros 14 16. 18, 20, taipgi 32 
>4, 36, 38, 40 ir 42 Poliai per kru
tinę.

Norint gauti vienų'ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
pįašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus .reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chicago. III.

NAUJIENOS Pa t te r h Depu
1739 S. Halsted St.. Chicago, 111.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros _______ __  per krutinę

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Rusi-

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija 

joj — J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis 

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI ' 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

z“NAUJIENOSE

TOO/
jS (i6moqAow)

■#6

LEGION TAVERN 
GrovehilI 4&63 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVSL, 
Chicago, Illinois

.■’i -.J l’ .c '

Antradienis, gruod. 7, 1937

f

V

1

. Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom foiničius, pianus ir 
nsokius rakandus bei Storus. Ve- 
lam ; faunas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
•arituotas. Taipgi pristatom an

glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

$”ukit Tol. YARDS 8408

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba 

PALACE GARAGE
724-26 W. 19th St.

turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
iŠdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

Tel. C ANA L 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

CERB. Naujienų akaityto- 
Ji* U 
pirkimų
< rautuvm, 

nu 
.-••rr—' ■ »•< ■ "•r»»

<kaa lytoj ai prašomi 
reikalais aiti 1 taa 

kurto* akelbiasJ

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti jvalrių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

FOTOGRAFAS'
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta p 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 
narbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
T«l RNG Rggg-RR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

UŽ
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ...... .
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS

OFISE .....................
DOUGLAS PARK HOSPITAl

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

>12 
$50 
$20



♦

Antradienis, gru<xf. 7, 1987 NAUjnDNOS/CHcago, ffl.

Mano operacija
Nebuvo nei trumpiausios valan
dėlės jokiam sapnui apsireikšti. 
Man sako, kad eteęas ar juoko 
gazaė visuomet pirmiausia su
kelia ligonyje vieną arba eilę 
sapnų, labai dažnai nemalonių 
ir baisių, pirai negu ligonis ap* 
miršta, Kad aš neturėjau pre- 
liminarlo baisaus, sapno ir iš pil
nos sąmonės parėjau į pilną nę* 
sąmonę, tai *till naujo gazo dė
ka, kurs man^ anestezijai buvo 
pavartotas ir yra žinomas var
du “cyclopropane”. Dar svarbes
nė to gazo ypatybė yra ta, kad

Nebus Laikomi
Nei Priešakyje
Nei Užpakalyje

’ ■ ——r-r—-

APIE “PIRMYN” CHORO 
VAŽIAVIMĄ LIETUVON

Vyrai Nebūkite “Sealfišes!”

Mirė Andrius Ūkelis, Į Juozas Žukas 
Užsinuodi jęsPlieiiD 
Dirbtuvėje

Vyrų Choro Vakaro 
herojus”

I CEASSIFIED ADS

Sirgo per 6 savaites; laidoja
mas trečiadienį.

tšsinarino petkaulį, Bet vaidino

MARQUĘTTE P ARK.

(Padiktuota iŠ ligos patalo 
Xaverai Naglevičaitei, ir jos žo
dis žodin užrašyta).

Mirtis, kur tai netoli suplaz
denus savo sparnais, urnai pa
keitė musų kalbos toną. Tutė- 
jau pasiduoti operacijai. Tuojau. 
Rytoj, šį pat vakarą mano drau
gai, mažai tekalbėdami, nuvežė 
mane į Michael Reese ligoninę.

Anksti- rytojaus dieną aš jau 
buvau prirengtai, nuskustas ir 
praustas, operacijai. Ištiestas 
ant operacinės lentos; aš sekiau
šviesas lubose, kuomet mane po operacijos ligonis nejaučia 
stūmė ant ratukų ligoninės ko
ridoriais į operacijos kambarį. 
Ten manęs laukė didis čekų chi
rurgas, James Patięjdl.

Visi mano artimieji, kurie se
kė mane vežamą ant operacinės 
lentos, reiškė savo veiduose 
Šiek-tiek susirūpinimo, bet taip 
pat ir vilties. Aš pats nejaučiau 
nei rūpesčio, nei susijaudinimo, 
nei vilties. Man tik buvo žingei- 
du, kaip mane veiks anestezija 
ir kaip/aš neteksiu sąmonės.

Operacinio kambario prieš
kambaryje slaugės mano kojas 
apmovė neapsakomai dideliais 
muitiniais batais. Aph mhm 
pečius ir* kaklą taip pat apkro
vė kelias šilto multino eiles. 
Mano visam kunui pasidarė šil
ta. ' '

Aš jaučiau, kaip liko pririeta 
prie lentos mano dešinioji ran
ka, kaip buvo pradurta gyslė ir 
mano kraujui pradėta duoti la
šais maistas, tyras saldytas ir 
sūdytas vanduo.

J tą visą vienok aš mažai dė
mesio tekreipiau, šioj valandoj 
tarytum smagus vėjelis pradė
jo pust? nuo jurų į mano kruti
nę. Tai s augč pa’eido anesUni
jos gazo koštuvą. Mane įstūmė 
ant ratukų į operacinį kambarį. 
Aš sekiau lubas ir stebėtiną 
šVTėStj aparatų, pb kuriuo ma
no kūnas dabar atšidmč. Sma
gus vėjelis vis, putė j mane. Ma
no sąmonė buvo aiški/ Aš ma
čiau kaip staugė paėmė mano 
kairę ranką ir iš palengvo iš
tiesi ją į kairiąją pusę. Jai be
tiesiant mano ranką mintis grei
tai perbėgo pėr mano smegenis, 
kad dabar, «tur būt, mano kū
nas netrukus pradės užtirpti. Ta 
mintis dar nesuspėjo pilnai pa
sisakyti, kaip urnai prieš mano 
akis užgeso šviesos — - ir ma
nęs daugiau nebebuvo.

Ką su manim kas darė ir kaip 
ilgai ką darė, aš pats, žinema, 
to negalėjau Žinoti; Dabar, po į- 
vykio, man išrodo labai stebėti
nas tas umus perėjimas iš pi 
nos sąmones į pilną apmirimą.

jokio blogo efekto, nežiūrint 
kiek daug to gazo jam butų j- 
pumpuota.

Mano operaęijdj aš buvau po 
peiliu netoli trijų valandų, o pa
budau tik po Šešių valandų nuo 
operacijos pradžios. Pabudęs aš 
nejaučiau nė mažiausio nesma
gumo viduriuose. Aš nenorėjau 
vemti ir manęs nekankino koks 
nors blogas kvapas. Nėra abe
jones, kad ir chirurgui su tokiu 
gazu operuoti yra daug sma
giau. Jis gali. geriau dirbti ir 
nebijoti komplikacijų pavojaus.

Girdėdamas tai v.skų, aš neį
manau, kad panaši didelės rū
šies operacija butų buvusi taip 
sėkminga kokia, dešimt metų at
gal, kaip ji dabar man išėjo. Nė
ra abejonės, kad tuomet buių 
reikėję kentėti daug daugiau 
kanč.ų. Žinoma, didžioji (ma- 
jor) operacija ir šiandien pasi
lieka. didžioji operacija'. Kančių 
visiškai negalima išvengti. Ta
čiau, jų sumažinimas yra dide
lis dalykas. Į trylika’ d^enų po 
operacijos aš grįžau namo (nors 
dar silpnas ir mažai kam tikęs, 
ir skausmo antplūdyje linkęs 
keikti visas operacijas). Pir
miau, beigi, pd‘ tokios operaci
jos be mėnesio retai kas galė
davo grįžti namo. iš ligoninės. 
,Jaigi man. ^ku<b kad a’Š „esu, 
laimingas. Laimingas, kad turė
jau motiną ir 'tėvą, kokius tu
rėjau. Laimingas, kad turėjau 
tokį chirurgų, kokį turėjau. Lai 
mingas, kad trejetą metų atgal 
buvo surastas tas stebėtinas cy- 
clb^rapane ^azas. Ir laimingas, 
kad turėjau gražų būrį Širdin
gų draugų, kurie neužmiršo ma
nęs ir savo meilingu rūpesčiu 
palengvino mano sunkiąsias 
skausmo dienas/ Aš jiems vi
siems už jų gerą širdį esu be 
galo dėkingas.

Kleofas Jurge'ionis.

Chicagos dienraštyje “Vilny
je,” penktadienio laidoje, iš 
gruodžio 3 d; tūlas p, V. K. ra
šo: “Kitas choras rengiasi va
žiuoti Lietuvon. ĖUs varžytinės. 
Pirmyn choro, matyti, nepaiso 
Lietuvos konsulasš kitą ragina 
... Sasnatfska Vyrų chorą,' ku* 
ris, sako, jau rengiasi važiuoti 
Lietuvos konsulas kitą ragina 
kas jau po naują švarką siu
vąs, etc.” , ;

i

Vienų’ vyrų choras stovi sa
vo vietoje, o mišrus choras vi
sai skirtingą rolę lošia. Pavyz
džiui; Chicagos “Pirmyn” cho
ras susideda iš jaunų vyrukų 
ir mergaičių1 Amerikoje gimu
sių. Gal vieną nuošimtį rasi iš 
Lietuvos. Šitas choras, nuvy
kęs Lietuvon, pasirodys iš savo 
tarpo solistais-duetaisdtvarte- 
tais, kadangi tas jaunimas, ku
ris dainuoja Pirmyn ebore, jau 
nėra žalia medžiaga. Nė tik pa
žįsta muziką, bet sykiu yra. ir 
vaidintojai.

Aš neseniai iš Lietuvos. 
Man teko girdėti Lietuvos cho
rus. O dar labiau pažinti Lietu
vos žmonių dvasinį stovį, žino
ma, netik aukštosiose sferose,, 
kiek paprastoj liaudyje. Drą
siai gali tvirtinti kad atvykęs 
į dainų šventę Lietuvoje, nei1 
vienas choras nebus laikomas 
ne užpakalyj, nei priešakyj, 
O tikriausiai, bus atviromis 
širdimis pasitikti ir lietuviška 
meile įvertinti. 

J • ’ . ■ < I

Džiaugsis Lietuvos . žmones 
sulaukę užjūrio svečių, o ypą- 
,tingai džiai|$šmą' i’Š^ejkš tomst 
dukterims'1 ‘ ir ^sunams, kurie 
nepražuvo svetimtaučių ban
gose. Jie netik dainuoja ir kal
ba gražiai lietuviškai, bet gal 
kas svarbiausiai, turi troški
mą ir norą pamatyti nors ir 
vargingą, bėt artimą prie šir
dies, savo kraštą, tiksliau pa
sakius, savo tėvų gimtinę.!

Grilzdžiu Grinorius

MARQUĘTTE PARK. — Na
ktį, iš sekmadienio į pirmadie
nį, German DeUconess ligoni
nėje mirė žymus Marųuefte 
Parko lietuvis* Andrius Ūkelis* 
7042 South Campbell avenue. »

Velionis užsinuodijo akme
ni/ dulkėmis (silicosis) Natio
nal Carbon Company dirbtu
vėse, kur jis dirbo prie plieno 
darbų. Toks užsinuodijitnas 
beveik visuomet yra pragaiš
tingas, nes sugadina plaučius. 
Velionis buvo apie 55 metų 
amžiaus, aktyvus lietuvis ir ke
liolikos organizacijų narys- Jis 
priklausė prie žagariečių KL, 
SLA., ir Woodmen of the 
World. * ’

Kūnas yra pašarvotas Pau
lavičiaus koplyčioje, ties 6823 
South NVestern avenue, o bus 
palaidotas trečiadienį po pietų, 
Lietuvių Tautiškose kapinėse.

A^Ukelis paliko žmoną, Jad-* 
vygą Ukėlidnę ir kclioliką kitų 
giminių. —R.

rolę,

Juo-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
MĖGSTI ŽAISLAI KALĖDOMS

PATTERN 1587CROCHETED TOYS

Nd. 1587—Žaislus Kalėdoms pigiau pačios pasidarysite 
negu nupirksit krautuvėje, štai mėgsta meška ir kačiukas.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1730 So. Halsted St., Chlcago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas Ir pavardė ..

| Adresas

Iškilmingai Palaido 
jo Brightonparkietį 
Joną Kasčiuka
Laidotuvėse . Raly va vo šimtai 

. žmonių

Gruodžio 5 d , lt:57 valandą 
vakarė, 1987 m., sulaukęs 55 
m. amž., gimęs Suvalkų rSd., 
Mariampoles ąpskr., Daukšių 
parap., Putriškių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Yadvygą, po tėvais 
Travis, pusseserę Franoes Rau- 
linaitis, (Springfield, 111.) 5 , 
švogerkas, ir 2 švogęrius ir 
daug draugų ir p^jstamų.

Priklausė prie SLA. 3G kp., 
Liet. žagariečių Kliubo ir 
Woodmen of the World.

Kūnas pašarvotas' pavlavi-: 
čiaus kopi,, 6823 So Western 
Avė. Laidotuvės įvyks Seredbj; 
Gruodžio 8 d., 2:00 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Andriejaus Ūke
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir sų^ 
teikti jam paskutinį pątarna- 
vimŠ fe atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame^ 
Moteris, Pusseserė, švogėriai 

ir ^vdgerkos.
Laid. Dir. Paulavičia and Co , 
Alfonce Ręck, Licensed Em- 
balmer, Tel.t Prospect 3242.' 

1 i .....

i fili Siunčiam Gėlės
II Vi- IK IX Telegramų j LU f EtlIlIO Visas Pasauliu 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėm?!, Bapkietanis 
ir Pag rūkams.

3316 So. Halsted Street I 
Tel. BOULEVARD 7314 J

Lapkričio 30-tą d., mirč vi
siems gerai žinomas biznierius 
Jonas KaščiU^aS. Kūrį laiką at
gal JonasJ užteikė mėsbš krau
tuvę • Brid^ė^rtė, ’ • 3538' So. 
Halstėd St. ‘Vėliaus persikėlė į 
Brightoii Parką, 4158 So. (/amp 
bell Avė., kter*-į)eV ilgūs metus 
užlaikė; valomų il^ik^ų Š'^au- 
tūvę, d (jar Vėliau aiiuię/ Jonas 
vėde pavyždinąf^ gyvehiBą; iš
auklėjo 2 dukteris, Ji^zėfą ir 
Eleną? Jbfei įšitijb' nuosavą 
namą ir Sanu ta&ū ramtai, be 
rūpesčio ląūktii1 senatvės. Bet 
Štai kelldliki| mČrtėSių atgAl Jo
nas susirgo ir dieną po ^ienps 

‘ėjo silpnyn ir, gahau, nelemtoji 
mirtis . pakirto jo gyvenimą.

Kadangi Jonas buvo draugiš
ko budo žmogus ir su visais 
gražiai sugyveno, tad ir jo šer
menyse dalyvavo keli šimtai 
žmonių. Dar anksti rytą, gruo
džio 4-tą d.,- suvažiavo su virš 
200‘ automobilių viršminėtu4 an
trašu, kur velionis^ buvo pa
šarvotas i< nulydėjo jį į Brigbt- 
on Parko lietuvių bažnyčią, iš 
kur, po pamaldų, buvo nlydė- 
tas į šv. Kaziriiierb kapinyną. 
IŠ namų, išlydėtas su religinė

mis ceremonijomis*, kurias at
liko Kun. 'Statkus, o bažny- 
atlaikė šv. mišias už velionio 
sielą klebonas Briška, Kun. Jo
nulis ir kuik (č>takus. Paskuti
nį atsisveikinimo pamokslą pa
sakė ką tik atvažiavęs iš Lie
tuvos mišionėriuiS, kurio pra
vardės neteko sužinoti.

EaidotUVėš tvarkė laidotuvių 
direktorius A. Masalskis. La
bai gerą įspūdį darė Chicagos 
Lietuvių Draugijos grabnešiai, 
kurie šū tūm tikromis unifor
momis/ disciplinuotai ir tvarkiai 
patarnavo laidotuvių procesijoj. 
Keistučio kįlubb grabnešiai pa
tarnavo kaipę garbės grabne
šiai.

Beje, prie-velionio karsto bu
vo sudėtas milŽiiiinškas kiekis 
vainikų niib įvairių draūgij ų, 
draugų ir

Ilsėkis, Jbjįai,. šaltoj dėme
lėj. Verkid ir litrai Tavęs tavo 
brangi gyvenimo drauge Elena.

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—VėstuvŠms 
—Bankietams—-Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pliene LAFAYĘTTĘ 5800

Ilsėkis, ’
ISj. Vefkta it liirtįl Tavęs tavo 
brahgi gyveninio dtąugė Elena. 
Ašaroja Ta^ęs netekusios duk
relės Juzėfą ‘iį Stena. Gailisi 
Tavęs draugi ir gimines. Ilsė- 
kisJonai- Mes Tavęs neužmirši - 
m e ir karts nuo karto aplanky
sime Tavo kapą.

—Steponas

, Miscellaneous 
{vairus .

Tel, Victęry 4965 
8TOGDENQYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtiąs 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

For Rent ?
RENDON

6 kambarių apartmentas. 5239 So. 
Kedzie Avė—garu šildomas ~ mo
dernas — L 
VERMAN, 2345 East 71 St 
chester 070Q,

garažas — $50.00. SIL- 
*“ “ " 1 ‘ Dor-

RENDON FLATAS 5 kambarių 
su 3 bedruimiais.

931 West 34th Place.

Jaunam, pet garsiam tenisis- 
tui Juozui Žukui tenka laurai 
už įiasisekimą Čhicagos Vyrų 
Choro vakaro, kuris įvyko sek
madienį, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje.

Pasirodė tikras vyras. Laike 
gėneralės, repeticijos scenos 
vaizdelio “Gavau Žmoną”, ku
ris buvo paruoštas tam vaka
rui, Juozas susižeidė. Repeti
cija įvyko sekmadienį po pie
tų, tik porą valandų prieš vai- 
dihimą.
vaidino Jono /Rungaičio 
turėjo pargriūti, kito 
no Rukštalos. pastūmėtas,
zo Žuko griuvimas buvo toks 
reališkas, kad jis krito ant 
gimdų ir išsinėrė petikaulį.

Skubiai šauktasi daktaro. 
Tas nieko negalėjo padaryti. 
Greit išgabeno Juozą ligoni
nėn, padėjo po chloroformų ir 
kaulą sutaisė. Daktarai liepė 
Juozui pasilikti lovoje, bet jis 
apie tai nenorėjo nei girdėti. 
Grįžo salėn, ir savo rolę atliko. 
Rengėjai jau buvo nutarę vai
dinimą atšaukti. Tcvaldyda- 
mas vieną ranką, J,1 Žukas vai
dino pavyzdingai. Sužinojusi 
apie incidentą, publika jam 
karštai paplojo.

Kitose rolėse vaidino Jonas 
Rukštala, Ona Banikaitė, Stcl- 
la Rimkaitė, A. Dambrauskas 
ir : Slunksnys; Veikalėlis “Ga
vau Žmoną” trumpas, silpno
kas turiniu ir nedavė perdaug 
progų nei vienam vaidilai ge
rai pasirodyti, nors visi roles 
gerai žinojo ir atsidavusiai vai
dino. ■

Antrą programo dalį pildė 
Chicagos VyW choras su Solis
tais Viktorią Deveikis, J. Ašci- 

’la ir J. Cpnąi$u. Įdomų buvo 
scenoje 'inafyti būrį vetėrahų 
dainininkų, kurie davė prad
žiai susidainavę, jie paliko pub- 
rains 20-30 metų atgal. Pa
klusnus kiekvienam chorvedžio 
K. Steponavičiaus gestui, gra
žiai ęusiddinavę, jie paliko pub 
liko j e gerą įspūdį.

Žmonių buvo nemažai. —R.

SLA 55 Kuopa Ruo
šiasi Rinkimams- 

Nominacijoms
WEST PULLMAN—Sekantį 

sekmadienį, Bimbos svetainėje, 
635 West 119 Street, įvyks S 
LA 55 kuopos priešmetinis su
sirinkimas. Susirinkime bus 
renkama valdyba sekantiems 
metams, bus nominuojama 
Centro valdyba ir renkama vi
sokios komisijos. Kad paįvai
rinti susirinkimą, yra pakvies
tas kalbėtojas. Dar susirinki
me turėsime pasitarti apie bu
siantį vakarą, kuris įvyks Sau* 
šio 16, 1938; parapijos s vėtai 
ne j e. Jau yra pasižadėjęs da
lyvauti šakar-Makar choras.

Nariai ir naYes būtinai atsi
lankykite Susirinkimo kaip 2 
vai. po pietų;

J. Tamašauskas, rašt.

Naujas
Biznierius

Gerai žinomi westsidiečiams 
pp. Bulaūskai nupirko nuo p; 
V. Stasidlio bučėrnę ir groser- 
nę, 3300 So, Union Avė.

Vincas Būlauskas yra’ geras 
naujiemefis ųiio pat pirmo 
numerio yra “Naujienų” skai
tytojas. Ponia Bulauskienė po 
karo atvažiavus iš tietuvos ir
gi yra gera naūjtenietė; ,

Linkiu teiteingo pasisekimo 
biznyje. —Alex Ambrose.

• Plėšikas šeštadienio vaka
re užpuolė Intetid Fittniture 
Co. sankrovą 6144 S. Hąlsted 
St. ir iš
$275.

mariažėrio atėmė

Personai
Asmenų Ieško i

PAIESKAU TUMOSO, kuris pir-. 
miaus gyveno Dayton, Ohio; dabar 
randasi tur būt .Chioagoje. Prašau ji 
patį ar žinančius apie ji atsišaukti 
—turiu svarbų reikalą.

MRS. STANIULIS,
6923 So. Rockwell, Chicago, III. ;

_ ,x 
.'■H'jri J.-l J K.,-J.- V- J,. ,-'.3. 'I'. .T»J

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

PATYRUSI TARNAITĖ; namų 
darbas; virimas; savas kambarys ir 
maudyne; gera alga; Bittersweet 
2794.

Narkis

■■■z'-

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI 
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

Liūdi Cook County 
Civic Council 
Pirmininko Stelzer

MARQUETTE PARK—Sek- 
madienį, lapkričio 28 d., vietos 
parapijos sa’ėje įvyko Mar- 
ųuette įtark Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo mėnesinis susi
rinkimas.

Prisirašė 3 nauji nariai. To
liau sekė raportas iš Pildomo
sios Tarybos specialio susirin
kimo. Jį išdavė A. S. Samoska.

’ Pildomoji' taryba sužinojusi 
apie mintį W. Stelzer, pirminin
ko Cook County Civic Council, 
(jis žuvo automobilio nelaimėj 
Floridos valstijoj) kliubo var
du pasiuntė į šermenis gėlių 
vainiką, taipgi užuojautos laiš
kus* jo likusiai šeimai ir į jo 
buvusią raštinę.

Išreikšta daug gražių minčių 
apie velionį W. Ste'zsr,' kaipo 
nuoširdų visuomenės darbuoto
ją, kovotoją prieš augštus mo
kesčius ant mažų nuosavybių ir 
buvusį vadą Cook County Civic 
Council, kurio nariu yra ir 
šis kliubas, taipgi La^vn Civic 
Association.

Nutarta, surengti bunco ir 
card party ir išrinkta komisija 
iš sekančių asmenų: A. Malins- 
kas, A. Aškeiiunas ir J. Simans. 
A. Aškeliunafc padarė pastabą 
nariams, kati geresnių pasek
mių dfelei visi nariai prisidėtų 
prie darbo ne vien tik rankų 
pakėlimu, bet ir bilietų platini
mu1.

Pb to adv. J. Grish aiškino 
valstijos įstatymus, liečiančius 
pašalpines draugijas ir jų ne 
labai aiškią padėtį. —F. A-nis^ 

Kliubo koresp.

Peršovė
Plėšiką

Trys jauni negrai plėšikai; 
huo- 15 iki 21 m. amžiaus, 4 
trumpą Mką Hyde Parke api
plėšė tris žmones. Vienas api
plėštųjų parodė policijai plėši
kus, Policistai tuojau plėšikus 
apsupo ir jie pasidavė be pasi
priešinimo. Staigiai vienas plė
šikų, Griffim išsitraukė revol
verį. Tėčiatis polfeistas Donovan 
buvo greitesnis ir plėšiką per
kovė. Plėšikas yra kritiškoj pa
dėty Bridewell ligoninėj.

i ...... į . ......... n,* Ia

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
vra naudingos, 
kad pačios Naujienos

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA seilsmenų per maisto 
krautuves vaikŠioti — nauja prdky-“ 
bos statybos vajus — didis pelnas— 
parsiduoda iš pamatymo. Tuojau 
komisija — $2.50 iki $3.00 už kiek
vieną pardavimą. Kreiptis šeštadie
nį iki 4:00 v. — sekmadienį tarpe 
9:00 ir 1:00 — pirmadienį viąą die
ną.

MILLS COMPANY, 
809 West Madison St.

REIKALINGA VYRO farnioj dir
bti — 70 mylios nuo Chicagos — 
tokio, kurs gali milžti karves.

BEN SAWOKIN, 
Wadsworth, III. Tel. Majestic 945Y2*

REIKALINGAS ŽMOGUS šiek 
tiek suprantantis karpenterystę.

5103 So. Lowe Avė

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIK<5E*j 
RIUS 1937, visokio didžio sų Coilį 
Baksais ‘ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio hi&nįa įskai
tant svarstykles, registerius ir ięe 
baksius. Cash arba ant iŠmokijimp^ 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1916 SQ. STATĘ STREET 

CALumet 5269.
.i..;.-. . i r ■itay.iyĮaMuMaj rsmtj

Business Chances 
Pardavimui Bisniai

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Renda pigi — biznis-senai išdirbtas; 
—parduosiu cash arba mainysiu.

Grovehill 1700.

PASIRENDUOJA ROADHOUSE 
—buvusi Svilainio vięta — gera biz
nio vifeta su pragyvenimo kamba
riais. — pigi renda.

3428 So. Halsted St ■ I

Real Estate Far Sale 
Nąmai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas* 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštų vandbniti šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, automoilį, etc.——5 kambarių 
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis lotas.

Ž. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavus 
NAMAS su 4 kambariais gyvenimui. 
720 West 35th St $1000.00 cash, ki
tus kaip, reudoms. - • .

JOHN KULIKAUSkAS, 
302T Quinn St<, Chicago.'

Business Service 
Bianid Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir j
RYNAS DABAR į

Pašauk mus d€l dykai ąpskaiUiari-iį 
mų. 25 metai patyrimo. Blčkorius ir ' 

stogu dengšjas.
Leonąs Roofing Co, 

375Q WALLAUE STBEET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL 
Autlys d

ILLINOIS EGG ...........................$6.85.;
STOKER COAL ............. ........
MULCAHY COAL CO. •

4(f28 WENTWOIVTH AVĖ.
Boulevard 4028. '<

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENU .

SKAITYKIT. 
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mua tuojau

CANAL 8500
‘ ' .4-’ • V ' > ' ' '

Apgarsinimą kainos pri
einamos įž pakartoji* 

. mus gausit nuolaidą.
..... .........................................................................................................................
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NAUJIENOS, Chicago, TU.
■

“Pažinkime 
Chicago”

paži-

Ap- 
gatvės,

“Beverly Hills dailė”. Aplan
kymas paskilbusios religinės 
piešėjos vienuolės Stanisia 
studijos, taipjau Vanderpoel 
dailės galerijos prie gražaus 
Longvvood Drive. Susipažinkite 
su Beverly Hills istorija. Su
sirinkti 2:30 vai. po piet Long- 
vvood Akademijoj, prie 95 
Throop gatvių.

Įžanga visur nemokama.

l Automobiliu Pataikė 
į Tiltą;
Užmuštas.

............... 11 "y

J. B. Stilsono
Prakalbos Chicagojefc'”“ta.i

ir

ga«

samdos ir 
taipjau Des- 

stoties ir

Oliver Johnson, >26 m 
solino stoties savininkas Sand- 
wich miestely, liko užmuštas 
jo. automobiliui. ties Plato 
taikius į tiltą. Kartu su 
važiavęs David , Miller, 20 
liko sunkiai sužeistas. Juos
varė nuo kelio kitas automo
bilis. ' . • ■

pa- 
jųo 
m., 
nu-

Dar Vienas Vaikas 
Mirė Nuo Paslap
tingos Ligos

z šią savaitę WPA aprodys 
šias vietas artimesniam 
nimui Chicago:

Antradieny, gruod. 7 
“Klajūnai darbininkai”, 
lankymas Madison
klajūnų darbininkų centro, jų 
“hotelių”, misijų, 
kitokių įstaigų, 
plaines policijos
Haymarkęt aikštės. Susirinkti 
8 vai. vak. prie 120 N. Des- 
plaines St.

Trečiadieny, gr. 8 d. — Sie
nų popieros gamyba. Kaip da
bar yra gaminama popiera sie
noms lipinti. Susirinkti' 2:30 
vai. po piet prie 4700 South 
Kędzie Avė.

Ketvirtadieny, gr. 9 d. — 
Ankstyvoji Vokietijos ir Fran- 
euzijos dailė. Susirinkti 2:30 
vai. po piet Dailės Institute.

Penktadieny, gr. 10 d. — 
“Towertown”. 
galerijomis, studijomis, 
krovomis ir artistais Chicagos rasti budus ją kovoti. 
Bohemijos. Aplankymas pui
kaus hotelio, Italų aikštės su 
garsiomis studijomis ir kavi- • 
nėmis, Diana aikštės su savo * 5i • • • vŲ otolŲ
ypatingomis sankrovomis, taip J i<ritiškn 
jau Sočiai Science Center. Su-! ^e]bėti 
sirinkti 8 vai. vakare Allerton|° 
hotely, 701 N. Michigan Avė. I Naujų 

šeštadieny, gr. d. — buvo.

mirė 
ligos,

Vienuoliktas kūdikis 
paslaptingos viduriavimo 
kuri prieš porą savaičių pasi
reiškė St. Elizabeth ligoninėj.

Paskiausia miręs kūdikis 
yra Daniel, 12 dienų amžiaus, 
sūnūs Juozo ir Angeline 
nesser, 726 N. May 'St.

Sveikatos departamentui 
šant, tėvai sutiko atiduoti ku- 

Susipažinkite su ną ligoninei, kad galima bu<- 
san- tų nuodugniau tirti tą ligą ir

En-

Mrs. Mac Murphy, 45 m., 
1643 W. 80 St., liko automo
bilio suvažinėta ir užmušta prie 
81 ir Ashland gatvių.

• Miss Evelynne Buetow, 24
• m., buvusi Chicagos operos 

baleto šokėja, tapo užmušta 
automobiliui, kuriame ji buvo 
pasažierč, Niles Center. prie
miesty susidūrus su kitu 
tomobiliu.

au-

pra-

Dar septyni vaikai serga li
goninėj ta liga. Vienas jų gal 
ir nėra apsikrėtęs, bet ir ki- 

kudikių padėtis nėra 
ir pasitikima juos iš-

už-
sa-

John Weyer, 55 m., liko 
muštas automobilio netoli 
vo namų, 3607 W. 68 PI.

Negro taksi prie 44 ir South 
Parkvvay gatvių užmušė 
nepažystamą negrą.

Iki pereito sekmadienio 
tomobiliąi Gook kauntėj 
mušė 1,004 žmones. Vien
cagoj dėl automobilių žuvo 758 
žmonės.

kitav

au- 
už- 

Chi-

Kalbėjo Apie. ‘‘Naujos Gady
nė ;-Soeiateų Vienybę’ 

• • • ■ • , . ’’ A) U .

Praeito penktadienio vakare, 
Burinsko svetainėje,? 2244 W. 
23rd Place,'( vietos? /sklokinin 
kai” arba “opožfcijįnieriai” ščy- 
rųjų” komunistų, .buvo suren
gę prakalbas laikraščio “Nau
jos Gadynės” ? administratoriui 
J. B. S tilsonųi,/Kalbėtojas kal
bėjo vienybės klausiniu , su So
cialistais. Kalbioj as nurodinė- 
jo priežastis dSlko reikalinga 
vienybė tarpe Amerikos lietu
vių darbininkų. i

Kalbėtojas Statė klausimą 
“kodėl mes norim vienybės su 

. ■ ■■ r

Socialistais, o ne su komunis
tais?” Atsakyme daug priežas
čių nurodinėjo; kad su komu-1 
nistais nėra galimybių Susi
taikyti, nęs jie komunistai, ei
na prie likvidavimo savo In
ternacionalo. Suminėjo daug 
kitų priežasčių.

Kalbėtojas socialistus pripa
žino pastoviais, nesiblaškančius, rius, susižeizdamas bene inir- 
į vieną, tai į kitą pusę, žinoma, tinai. Atvykusi policija jį iš- 
klaidų pasidaro ir pas Socialis- gabeno į apskričio ligoninę, 
tus, bet ne tiek kiek pas ko
munistus.

Kalbėtojas kalbėjo nuosekliai 
nieko neužgauliodamas. Kvietė 
savo organizacijos narius svar
styti šį klausimą rimtai ir nuo-

. i. , - I
sekliai. 'Prie pabaigos kvietė 
visus, kurių Naujos Gadynės 

pasibaigęs,' jas 
greičiausiai atsinaujinti, 

nes bus sutaupyto laiko ir be
reikalingų išlaidų, žmonių ma
žai buvo susirinkę, gal 50 ypa
tų. Priežastis buvo prastas or
as. Smarkiai lijo. Buvo garsin
ta, kad dainuos Naujos Gady- 
lėš choras, bet dėl blogo oro 
nebuvo ir choristų: A. V.

Pasišovė 18-tos 
Apielinkes Lietuvis 
Tony Witas

Dirbo P. Klovo siuvykloje

18 APIELINKĖ. — Vakar 
apie pirmą valandą po pietų

51 metų amž, siuvėjas, nuo 
1707 South Halstcd strcet. Jis 
tarnavo pas siuvėją Paul Klo
vą, kuris užlaikė siuvyklą auk
ščiau paduotu adresu.

Witas paleido „ šūvį į vidų-

Puse Chicagos 
Tiltų Yra 
Pasenę

oranMiesto inžinieriaus
Gayton paruoštu raportu puse 
iš Chicagos 82 tiltų yra suse
nę, apgedę ir nebeatsako mo
derninėms keliavimo sąlygoms.

Nors tiltai su kiekvienais 
metais vis labiau sensta, bet 
jų taisymui skiriamos vis ma
žesnės pinigų sumos, o ir jų 
užlaikymui dabar išleidžiama 
per pusę mažiau pinigų, negu 
buvo išleidžiama 10 metų at
gal.

Garsinkite “N-nose”

susirgimų ta liga ne Pirkitė savo' apielink-ės 
krautuvėse

bet Vargu išliks gyvas.
Pasišovimo priežastis neži

noma. Pragaištingoji kulka bu
vo 32 kalibro dydžio iš revol
verio, kuris priklausė savinin
kui P; Klovų i.
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( ACME-NAUJIENŲ Foto I

CHINIEČIŲ BOMBAI PATAIKIUS. — Japonijos inžinieriai apžiūrinėja Pciping-Hankow linijos traukinį, ku 
riam einant tiltu pataikė chinięčių lėktuvo bomba.

i

[ACME-NAUJIENŲ Foto) 

kuriame gimė prezidentas, Andrcw 
Jackson, jau ketvirtą kartą gabenamas vis į naują 
kėje. Dabar jis bus pastatytas sale valstijos kolegijos

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

AUKLĖJA ANTRĄ ŠEIMYNĄ. — Dr. James Monroe Harris iš Tulsa, Oklą 
konfederatų kareivis, nors yra 92 m. amžiaus, bet auklėja antrą šeimyną. Su savo 
antra žmona sugyveno jau keturis vaikus, jų tarpe ir dvynukus. Prie jo ir jo žmo
nos stovi James Jr., 11 metų, Vera Lee, 6 m. ir dvynukai Robert E. Lee ir Thonias 
Jefferson, 5 metų. Su pirmąja žmona turėjo 10 vaikų, kurių yisi jau yra užaugę.

[ ACME^AU.TiENV Foto I 

SUŽEISTAS. — Oro mar- 
salas Sir John Salmoud,

• • ? '*.* >*'. . i .• i* 1 ’*

kuris kartu su kitais 10 
žmonių liko sužeistas nu
kritus Italijoje iš Indijos j 
Londoną skridusiam dide
liam Imperini Airways lėk
tuvui, 
mušti

Du žmonės liko už- 
nclaimėje.

K - ■
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[ ACME-NAUJIENŲ FOtoj

KĄ VIENAS TROKAS PADARĖ. —Landis Thompson iš Scdalia, Ind., saVo 
pusantro tono t rok u paslydo ir įvažiavo į prie Frankfort, Ind., esančio tilto ramstį. 
Tiltas, o kartu su juo ir trokas nugriuvo ir įkrito upėn. Bet trokas ir pats Thomp>- 
son mažai nukentėjo. Tečiaus tiltas liko visai sugriautas ir jį atstatyti kainuos 
mažiausia $20,000.
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