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Rusija Pasmerkė 
Mirčiai Vokietį

Vokietis inžinierius ir astuoni rusai pa 
smerkti mirčiai už sabotažą kasykloje
NOVOSIBft&K, Vakarų Si- 

beri joj e, lapkr. 22. — Teisėjas 
Ulrič, prezidentas militarines 
kolegijos augščiausiojo teismo, 
pasmerkė mirčiai vokietį inži
nierių E. Stickling ir aštuo- 
nius rusus už sabotažą anglių 
kasykloje, dėlei kurio toje ka
sykloje žuvo 14 angliakiasių.

Per tą vokietį bolševikai 
bandė surišti suokalbį sunai
kinti Kamerov anglių kasyklą 
su Vokietijos naciais ir su 
Trockiu.

Aštuoni kaltinamųjų prisi
pažino prie kaltės, o devintas 
prisipažino tik prie “dalines 
kaltės”. Vokietis inžinierius be 
to prisipažino veikęs neįvardy
tos svetimos valstybės įsaky
mu.

Pasmerktieji mirčiai yra vo
kietis inžinierius Stickling, vy
riausias kasyklos inžinierius 
Pesmechonov, taipjau Noskov, 
šubin, Murov, Liasenko, An
drėj ev, Kolvenko ir Leonenko. 
Pastarasis ir buvo prisipažinęs 
prie “dalinės kaltės”. Veikiau
sia'jie bus sugaudyti.

Bolševikai tai bylai pridavė 
didelę svarbą ir kaltinamuo
sius teisti atvažiavo iš Mask
vos pats Ulrič, kuris yra pa
sižymėjęs tokiose bylose ir yra 
dauginusia žmonių pasmerkęs 
mirčiai Rusijos teisėjas.

(Prieš teisimą vokiečio Stick
ling Vokietija buvo griežtai 
užprotestavusi, bet Rusija tą 
protestą atmetė).
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FAIRPORT, O. — Sidney Smith, 270 pėdų ilgio laivas, užplaukė ant! seklumos.

Paskendo motorinė 
valtis; 7 žmonės 

žuvo

Reikalauja tęsti šni 
pų veikimo tyri

nėjimą
TAMPA, Fla., lapkr. 22. — 

Atnerikos Darbo Federacijos 
konvencija nutarė reikalauti 
paskirti daugiau pinigų, taip 
kad senato komitetas galėtų 
tęsti privatinių šnipų agentū
rų veikimą. Tam komitetui va
dovauja šen. La Follette, bet 
jo ištekliai baigiasi ir jeigi? 

i nebus paskirta daugiau pinigų, 
komitetas bus priverstas n it 

komis. Jie visi gerokai perša- traukti savo darbą. O kom£- 
lo ir liko patalpinti ligoninėn. 
Išsigelbėjusieji negali išaiškin
ti priežasties staigaus laivo pa
skendimo.

OWEN SOUND, Ont., lapkr. 
22. — 100 pėdų ilgio motori
nė valtis Hibou savo paskuti
nėj kelionėj į šiaurės vande
nis, staigiai dėl nežinomos 
priežasties paskendo Georgian 
įlankoj. Kapitonas ir šeši na
riai įgulos paskendo juroj. Ki
ti dešimt narių įgulos išsigel
bėjo išplaukdami į krantą ant 
laivo laužų ir besiirdami ran-

Madridas pradėjo 
išgabenimą 300,000 

civilių gyventojų

Evaka- 
jis ne- 
tie gy- 
į sau-

Ispa-

atga-

apie

Moterys ir vaikai automobi
liais gabenami į rytinius pa
kraščius. Tie patys automo
biliai atgabens maistą. Lp- 
jalistai pradėję ofensyvą.

MADRIDAS, lapkr. 22. — 
Madrido gynimo junta perėmė 
1,000 automobilių, kurie turės 
evakuoti iš bombarduojamos 
sostinės 300,000 moterų, vai
kų ir netinkančių kareiviavi
mui senesnių žmonių, 
vimas jau prasidėjo ir 
bus nutrauktas iki visi 
ventojai bus išgabenti
gesnes vietas rytiniuose 
njios pakraščiuose.

Gryšdami automobiliai 
bens į Madridą maistą.

Kartu su paskelbimu
evakuaciją atėjo gen. Miaja, 
vyriausio Madrido komanduo
tojo, pranešimas, kad valdžios 
kariuomenė pradėjo t kontr- 
ofensyvą tikslu apsupti suki
lėlius, kurie laiko Casa de Cam- 
po parką, į vakarus nuo sosti
nės.

Vakar lojalistai atsigabeno 
savo kanuoles prie universite
to ir pradėjo bombarduoti su
kilėlių pozicijas. Lojalistai 
taipjau atsiėmė biologijos in
stituto runąus.

Madridą pasiekusios oficia- 
lės žinios patvirtino sukilėlių 
kruizerio Canarias paskandini
mą prie Palamos, 60 m. nuo 
Barcelonos, Ispanijos prekių 
laivo Sat-4, į kurį buvo palei
sta 40 šovinių. Trys šoviniai 
nukrito ir pačiame mieste. 
Laivo įgula išplaukė į kran-

nėj miesto daly, kuri mažiau
sia nukentėjo nuo bombarda
vimų iš oro. Susikimšimas ten 
yra labai didelis.

Oficiali rateliai aiškina, Ita
lijos ir Vokietijos pripažini
mas Ispanijos sukilėlių vald
žios rodąs tik, kad sukilėliai 
jau nebesitiki paimti Madridą. 
Gen. Miaja pareiškė: “Lojalis
tai dabar siekiasi sutriuškinti 
sukilėlius ’ vienu smarkiu mu
šiu”. | 4
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Atmušė maurus.
MADRIDAS, lapkr. 21. — 

Saitas kaip ledas, lietus Ii j a 
ant tranšėjų ir barikadų. Ne
turėdami užtektinai šiltų dra
bužių, kareiviai dengiasi pur
vais, Ikad nors tuo • palaikyti 
šilumą.

šįryt į Puerto di Hierro dis- 
triktą bandė įsiveržti keli ba
talionai maurų kavalerijos. Lo
jalistai jų nelietė iki jie pri
ėjo visai arti. Tik tada atidarė 
kulkosvaidžių ugnį, kuri bū
riais skynė maurus ir jų ark
lius, t

. Dabar į sostinę atvyksta vis 
daugiau lojalistų. kareivių, kas 
kelia gyventojų dvasią.

Nepaprastai šaltas iš snie
gu padengtu Guadarrama kal
nų vėjas iššaukė mieste šalčio, 
bronchito ir plaučių uždegimo 
epidemiją.

Matyt, mūšiai apie Madridą 
yra aptylę. Turbut sukilėliai 
nebesitiki paimti sostinę savo 
jėgomis, ir laukia italų ir vo
kiečių pagelbos).

Ispanijos lojalistai 
apginklavę savo 

laivus

šalčiai Madride.

Madridą užklupo šaltus lie
tus, kuris padidino benamių 
vargą, kuriuos dabar stengia- 
mąsi apgyvendinti šiaurvakari-

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: 5

Giedra. 
Saulė

biskį šilčiau.
teka 6:49, leidžiasi

Smarkus mūšiai at
sinaujino šiaurinėje 

Ispanijoje 
0 ......................

pradėjo smarkų ofen- 
tikslu sukilėlius išvary- 
savo krašto.
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Bargenai auto
mobilistams

Baskai 
šyvą 
ti iš

BORDEAUX, Franci joj, 1. 
22. — Ispanijos valdžios jė
gos Bilboa fronte, kur nebuvo 
mūšių per kelias pastarąsias 
savaites, staigiai pradėjo smar
kų ofensyvą, sakos iš pasienio 
gautosios žinios.

Matyt, šiuo ofensyvu šiauri
niame fronte norima nukreip
ti sukilėlių domę nuo Madrido 
ir atsiimti tą teritoriją, iš ku
rios sukilėlių jėgos liko ištrau-' 
ktos puojimųį. Madrido. t Z' 

!» . •' *^5; - *r *• " ' i .
Gautosios žinios sako,S kad

baskai gavo naujų ginklų ir 
dabar smarkiai atakuoja suki- 

»■

lėlius, taiikydamies atsiimti 
San Sebastian ir Irun, o ir vi
są baskų kraštą apvalyti nuo 
sukilėlių. •;

Valdžios kariuomenė jau at
siėmė kelis mięstus, jų tarpe 
ir Vergara, į pietryčius nuo 
Eibar.

CINCINNATI, O., lapkr. 22. 
— Du? armijos lakūnai sude
gė, susidaužius ir sudegus jų 
lėktuvui laukuose netoli armi
jos aerodromo. » '

200 Rusijos lėktuvų 
atskrido Ispanijon, 

sako italai

SALT LAKE CITY, Utah, 
lapkr. 22. -4- Užpykęs dėl aug- 
štesnio pąnąikinimo $15 pa
baudos uždėtos neatsargiam 
automobiljstu'į, tęįsėįas Ellėtt 
paskelbė titrus “bargenus” nu- 
sikaltusiems. automobilistams. 
Nuo šio lail|6 jis bąusiąs auto
mobilistui už greitą važiavimą 
po 10c, už ' perįlgą parkinimą 
— 5c ir 10c.

Liepia Aijierikos at
stovams Ispanijoje 

prisiruošti bėgti
WASHI^TON,.. įapkr.^ 22.

VąJstybėš:’V departamentas 
įsakė trečiam Jungt. Valstijos 
ambasados sekretoriui Madri
de prisiruošti, jei matys, rei
kalo, uždaryti ambasadą ir kar
tu su kitais norinčiais važiuo
ti į saugęsnę . vietą amerikie
čiais, apleisti Madridą.

Departamentas taipjau įsakė 
generaliniam konsului Barcelo- 
noj Mahlon Perkins bile kada 
uždaryti savo konsulatą ir pa
prašyti Amerikos karo laivus 
evakvtoti jį? jo štabą ir visus 
kitus esančius Bąrcelonoj ame
rikiečius. *

Jei Wendelin 
sti Madridą, tai 
tų perkeltą į 
Jungt. Valstijos nė nemąsto 
apie visišką diplomatinio šta
bo apleidimą Ispanijos.

Pripažinimas suki' 
lėlių yra tolygus pa 

skelbimui karo
Taip sako Ispanijos valdžios 

laikraščiai, kurie ragina boi
kotuoti sukilėlius pripažinu
sias valstybes.

nutartų aplei- 
ąmbasada lik- 
Valenciją, nes

MADRIDAS, lapkr. 22. —r- 
I talijos ir Vokietijos pripažini
mas Ispanijos sukilėlių vald
žios yra tolygus paskelbimui 
karo Ispanijos respublikai. Taip 
pareiškė valdžios laikraščiai.

“Vokietijos, Italijos ir Por
tugalijos pripažinimas Burgos 
valdžios gali būti išaiškintas 
tik kaipo paskelbimas karo res
publikos valdžiai”, pareiškė 
oficialįs organas Jųyentud.

‘^isų JBąlių proletariatas tu
ri
vojų. Rusija, Meksika ir Inter
nacionalinis liaudies frontas 
yra musų pusėje. Madrido gat
vės neturi būti suteptos fašis
tų kareivių”.

Premiero Francisco Largo 
Caballero organas Claridad ra
gina boikotuoti visas valsty
bes, kurios pripažino sukilėlių 
gen. Franco valdžią.

šiandie vėl giedra ir Madri
das vėl buvo bombarduojamas. 
Sukilėliai bandė atakuoti 
versiteto apielinkėj, bet 
atmušti.

susivienyti prieš naująjį pa-
111 R11C11O O 1 Ir O 1 V*

tetas iškėlė aikštėn nepapras
tai įdomių dalykų apie šnipų 
agentūrų veikimą, kurios pat
rupina dirbtuvėms ginklus, 
streiklaužius, mušeikas ir viso
kiausius provokatorius.

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
22. — Reuben Fefferman, 48 
m., partneris automobilių par
davimo įstaigoj, rastas sumuš
tas ir nužudytas laukuose už 
5 mylių nuo miesto, prie Mich.- 
Ind. sienos. Priežasties žmog
žudystės nežinoma. Jis prapuo
lė šeštadieny po Notre Dame 
futbolo lošio ir jo lavoną rado 
ūkininkas sekmadienio ryte.

Vokietijos armijos 
ekspertas pas Ispa

nijos sukilėlius
BERLYNAS, lapkr. 22. 

Gen. Wilhelm Faupel, kuris 
vaidino svarbią rolę reorgani
zavime Argentinos ir Peru ar- 
mijų7/^llitlėrio'*paškffita&

EAST ST. LOUIS, 111., lapkr.
20. — Bob Verieter liko iš
gelbėtas iškaboj ęs dvi valan
das 120 pėdų augštumoj ore, 
su nulaužta koja. Jis dirbo prie 
Granite City bravaro kaminu 
Bandant nulipti virvė pašilei 
do ir jis krito 80 pėdų. Bet 
čia jo koja įsipainiojo į antrą 
virvę, kuri jo kritimą staigiar 
sulaikė, sulaužydama koją. Di
delio vargo buvo jį pasiekti, 
nes niekur negalima buvo ra
sti tokių augštų kopėčių. Bet 
ugniagesiai šiaip taip dasiga- 
vo iki jo ir patys rizikuodami 
savo gyvastimi jį išgelbėjo.

su-

Vokietijos charge d'affaires 
prie Ispanijos sukilėlių vald
žios.

Gen. Faupel per ilgą laiką 
buvo instruktorius Argentinos 
karo akademijoj, paskui per 9 
metus 'buvo mili tarinis patarė
jas prie Argentinos preziden
to Uriburu. Po to jis buvo Pe
ru armijos generalinis inspek
torius. Laike karo gen. Faupel 
buvo priskirtas prie Von Hin- 
denbtfrgo generalinio štabo.

, .. ' /.’■'* i' /
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ATŠAUKTI TRIJŲ LAIK
RAŠČIŲ LEIDIMAI

reikalų 
leidimus 
TelŠiuo-

KAUNAS—Vidaus 
ministerija ^.tšauMė 
iš “Kultūros” būrelio 
se, kuris’leido savaitraštį Dar
bo žemaitis, iš kauniškio V. 
Vėbros savaitraščio šventadie
nis ir dienraščio Naujos ži
nios. Tie laikraščiai yra nusto
ję eiti.

uni- 
liko

GIBRALTARAS, lapkr. 22. 
— Visi Ispanijos prekybiniai 
laivai, kurie tik randasi vald
žios kontroliuojamuose uostuo
se, yra apginkluojami, kad 
trukdytų sukilėlių laivus Gib
raltaro sąsmaugoj ir bombar
duotų 'sukilėlių uostus.

Keli lojalistų. karo laivai, 
kurie randasi Cartagena uoste, 
yra išnaujo perginkluojami. 
Karo laivas Jaime Primero, 
kruizeriai Cervantes, Libertad, 
Mendez ir Nunez, taipjau ke
li torpediniai laivai jau liko 
pertaisyti ir ateinančios savai
tės pradžioj galės išplaukti iš 
Cartagenos kovoti sukilėlių 
laivus.

RYMAS, lapkr. f22. — Fa
šistų laikraštis Giorhale d’Ita- 
lija sakosi gavęs žinių iš Tan- 
gier, kad į Barceloną ir Ali- 
cante, Ispanijoj, atskridę 20b 
Rusijos lėktuvų. Taipjau at
vežta ir kitų Rusijos ginklų ir 
kareivių.

(Paprastai, fašistai niekad 
nepaduoda tikrų 'žinių apie Is
paniją. Todėl nėra pamato pa
sitikėti ir šia fašistų žinia, nes 
ikišiol nebuvo jokio patvirtini
mo pirmesnių fašistų žinių 
apie Rusijos ginklavimą Ispa
nijos lojalistų).

BASSETT, la., lapkr. 22. — 
Jacob Zimmer, 61 m., ir jo sū
nūs Don G. Zimmer, 23 m., ap
sivedę su seserimis Grace 
Tripp, 44 m. ir Dorothy Tripp, 
30 m. Dabar ir jie patys nega
li išskąitliuoti savo giminystes, 
nes sūnūs patapo savo tėvo 
Švogeriu ir jo žmonos posūniu? 
ir švogeriu ir t.t. ir t.V

YUMA, Ariz., lapkr. 22. -u- 
Vietos taikos t eijėjas Freev 
man, kuris apvesdino apie 25,- 
000 porų, dabar pakeitė rolę ir 
liksiąs perskirų advokatu.

Bendix reikalauja 
darbininkus ap
leisti dirbtuvę

SOUTH REND, Ind., lapkr. 
22. U. Behdįx Products Corp. 
viršininkai atsisakė tęsti dery
bas su automobilių darbiAinkų 
unijos atstovais, jei darbinin
kai neapleis dirbtuves. Koni- 
panija paskelbę' darbininkams 
lokautą, bet keli Šimtai darbi
ninkų užsidarė dirbtuvėj ir jo
je laikosi. ?’

Kompanijos perkasi 
nuodingas dujas

WA5HINGT0N, lapkn 22. 
— Senato tyrinėtojai nustatė, 
kad nito 1933 m. chemikalų 
dirbtuvės pardąv^ už $451,430 
ašarinių ir siedinančių dujų, 
daugiausia privątiniems fabri
kantams. ' '

Ohio geležies gumos distrik- 
tuose, kur buvo organizuojami 
darbininkai, dųjų pąrduota už 
$$8,491, Q įCąlį&nųjaį, kur bu
vo dideli dokįįd^įiįipkų sti
klai, parduota dujų UŽ $62,872.

Meksika siunčia gin
klus ir amuniciją Is
panijos lojalistams
VERA CRUZ, lapkr. 22. — 

Į čia iš Meksikos sostinės at
vežta 36 laukų kanuolės • ir 
daug kitų ginklų, kurie dabar 
yra kraunami į Ispąnij os lai
vą Sil. Ginklai veikiausia siun
čiami Ispanijos valdžiai.

Atėjęs 28 vagonų traukinys- 
po karių sargyba, liko tuoj aus 
nuvežtas prie dokų, kur Ispa
nijoj konsulas Arguelles pri
žiūri ginklų iškrovimą iš trau
kinio ir jų krovimą į laivą.
.Ispanijos ambasada Meksi
koje ; siunčianti į čia ir kitą 
traukinį su ginklais ir amuni
cija. ... ' \ t

BUCHARESTAS, lapkr.. 22. 
—- Rumunijos kronprincas Mi- 
chael pirmoj nelaimėj su auto
mobiliu gątvėj suvažinėjo it 
sunkiai, sužeidė žipogų. žino- 
ma, kronprincas liko pripažin
tas nekaltu už įvykusių nelai
mę.

. ANGERS, Francijoj, lapkr. 
Gaisras sunaikino .40 

triobėsių pačiame Angers cen
tre. žuvo ir viena moterių.

NEW YtORK, lapkr. 22. — 
New York stengiasi sukelti 
virš $27,000,000 busiančiai 
1939 m. parodai, kuri kainuos 
$125,000,000, bet iš kurios 
New Yorkas tikisi turėti dide
lį pelną.

SUDEGĖ METRIKAI

ZARASAI. — Šiomis dieno
mis Imbrado valsč. Biktfnų 
km., sudegė sentikių nastavni- 
ko Kiseliono gyvenamas namas 
su visu jame buvusiu turtu. 
Kadangi gaisras kilo vidurnak
tį, tai nieko nespėjo išgelbėti. 
Sudegė daug baldų, rūbų, bran
gių religinių paveikslų ir sen-

DUBLINAS, ląpkr. 22. — 
Pulk. Lindbergh pasiėmė Airi
jos prezidentą De Valerą pir- tikiu metrikų knygos. Nuosto- 
mam jo pasivažinėjimui ore. lių priskaitoma iki 16,000 litų.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET

u CHICAGO, ILLINOIS
Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po pieL

Giminėms Lietuvoj j 
Dovanų Kalėdoms

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie- 

, nas. Pasiuntę dolerį, kitą, biednesni. nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.
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Rytiečių Moteris

Tel, Office Wentworth 6330

tiio
Pitfet lafei’ątf-sDšvefnį'rttf

Virginia 0D3<

Dabar, galima gauti kaimininiam taverne.
...  " - ___ ' , , ■ 'i, • '

Laidotuvių < Direktoriai

KITATAUČIAI

Phbnė Lėfayėttė 3572

410 ŠOufb 4^th Courf

honea Boulevard 520Š-8413

Cicero 5927

žodis 
tai pa

su ais- 
jausmu

s atį- 
i 8 t.

R AM AŠ Pirmadieniais iš stoties 
flocycles; Dt45 Vai. vakaro. z

NATHAN 
KANTElt

— sako Mo- 
Bey Žurnale 
Otiento • mo-

Americaif 
Lady

Ofisas i:

Valandos nuo 10^1.2 pietų ir 
nuo 6 ilęi 7

10767 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

> GHIGAGO, ILL. ••

motinbš 
vo valdovo 
rėmėj'Ai'.

| 6322
TLvivivuao A ..vopvvfc

[ Vakarais ir šeštadieniais po piet.

pirkėjos pirkdamos ar Ra- 
dio ar Parlor Setą ar Pečių 
ar Karpetą gaus deltai Ka
lakutą ar žąsį.

4605-07
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fėiffield, Laf. 0727

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHtAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwell St.
Telep^ohe: Republic 9723

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija. .,

766 West 35th St.
k Qor. of 35th and Halsted Sts. 
□fišb valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:36

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tel.- Kenwood 5107

I žiūrėkite jų skelbimą šios 
•dienos Naujienose.

■ S. C. LACHAVICZ .
(2-44 East l08th St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

...y ■^į,y,,ltolį,;„-»į^įĮ,-„,a„įĮ ,,įį  .            ,,

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos#

pakelį. P. Loriiiard bendro
ve užmokės už du7 jei Old 
Goldš jūsų nepatenkins.

Dėl Padėkavonės 
Dienos

6733., Crandon Aven
— Hydė Park 839

Ogu gydytoja 
alsted St.

riuš: 
(Aš išsi- 

ir dalykas 
IšsišftyriMui pritežas-

zmo
suverenui lėi

ir puikiai įrengtų plaukams tai
syti vietą, ir pirmadienį; antra 
dienį ‘ ~ ‘ ' !
kųs labai- nupiginta kaina. Jų4 
®ita graži vieta1 randasi adrešu -vrr m ■ ''

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUĖ

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 y. vak. Nedėlioj pagal sutarti 
Rezidėncija 8939 So. Ciarertiont Avė.

Valandos^—9—10 A. M.
Residence Tel. Beverly 8244

rai 
būti kūdikio tėvu 
ftais gi atsitikimais vyrai nau
dojasi net taip vadinamu be- 
rteficium dubii. Kartais Nesi
varžymas už tėvo privilegijas 
būna tiek smarkus, kad kvie
čiami ekspertai, kurie iš akių 
sipalvos, iš galvos formos ir 
iš kitų savumų turi išspręsti 
ginč$. Išsfskyi-imų atsitikimais

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto; 
kad pačios Naujienos 
yfa naudingos.

SO. ARTESIAN AVIE. 
, Prospect 3403

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMeTKISTAS' 

^ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė

Pifkite savo apfelmkės 
krautuvėse

^^J^tlJUietųvial. Da^ttt^ąL
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos : nūo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 Su m.-

GYDYTOJAI IR; DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru 

Draugijoj Nariai

ambulance Patarnavimas dIėną ir naktį
/■•-YAR&# 1741—1742

Phone Capaį 6122
DR.S.BIEžIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: riuo 1—3' ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

KENTUCKY YEARLING 
vrtcNv Metu sėNum6.

i M?ichigan ežere; nėtoli\ nuo 
Gary, InU'., pakraščių saugoto
jai iėško1 lėktuvo, kuris buk 
įkritęs vandenin su dviejais ke
leiviais. Kaip eina kalbos, tie 
idu keleiviai nusipirko lėktuvą 
-Lansing airporte,- III.-,- pradėjo 
5skristi ir netrukus krito eže-

CIement John Paznokas
LIETUVIS ’ ADVOKATAS

Ląurie Douglas
OKLAHOMA CITY, Okla. - 

Laurie Douglas, . kuri liko iš 
rinkta kaipo gražiausia Amėri 
kos studentę. Ji sako, kad tu 
iihti “intfįjvniškb kraujo*.

Mot'ėfiM$ ir Alerginėms pa
tariame pasinaudoti proga pi- 
giiaii susitąisyti'’plaukus. Ortas 
Beauty Snoį> šntMiii Ą&ty ŠoJ

Moterų ir vai] 
6900 So.

__ Valandos 1—4 p< ....
3323 So. Halsted St. Į išskyrus sėredomiš ir suttatontfs.

goti. Kaipo vyras tokios dau
gybes' žmonų, šachas buvo su- 
sigminavęs beveik su visomis 
sa^o valstybės . f^utėl^miš. 
Kiek'vi’ėhAme mi’dšte, kiekvie
name apskrity buvo žmonių,- 
kurie" did’žiėvosi tuo, kad' bd'-* 
vo šacho svdiniaiš, uošviais, 
broliais, pusbroliais, dėdėmis, 
— aišku, kad visiems jiems 
rūpėjo saugoti valstybes vie
ningumą. šacho vaikai buvo 
siunčiami gubernatoriais į įvafc 
įrias provincijas ir buvo ski
riami aukštais valdininkais to- 
ise vi’etdsė, iš kurių parėjo jų 

Jie bu‘vo lojalus sA- 
tėvo' gynėjai ir

4707 South HalHted Street 
V1B1 Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS piSTRIBUTOBIS 
.-j-g

CIement J. Svilow
ADVOKATAS 

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

Marąųėtte Park Ofisas: 
TH WĖSTERN AVĖ.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto OfisaS:

3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso va), dienoniis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rėzidertcija:

3407 Luvre Avė. TeL Yards 2510

BUDRntO ĖXTRA
Nedėlirilš programas iš šfotleš 
WCFL, dabar buiia nuo 7 vai., 

vakaro iki 8 vai.

DR. VAITUSH, OPI*: 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių .Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
^svaigimo, akių aptemimo^ nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, ntitįaiso 
(trumparegystę įr toliregystę. Priren- 
jgia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kimųose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Specialč atydą atkreipiama į 
(mokyklos vaikus. Kreivos ai 
taisomos. Valandos nuo 10 
iNedėlioj nuo 10 iki 12 V. dięną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiriitf. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL1S
Gydytojas it Chirurgas 
Ofisas 4M5 SO. ASHLAND AVR. 

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
į valt. Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

ifęęfc ‘ Phone Čieėfo 21J0S
■i-7 ■.■...įfc. i. ' .i ........ i n r. ii i iailiii-»,.ri,ir-xr.

AMBULANCĘ PATAMAVIMAS DIENA IR NAKTfc 
Turime Koplyčias Vijsose Miesto Dalyse.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St>
Kąmb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—!

Vdlandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tęl. Boulevard- 1310,

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

žmonos. Radare 
vyras sumoka 
žmoną, tad; iš- 
ja, j iš gali rei- 
arba dalies to 

kraičio, (statymas numato, ko
kią kraičio dalį gali atgauti 
vyras: pav., knarkiauti1 žmona 
g'ali pasilaikyti sati daugiau sh- 
vb vyro kraičio, rtegu ta, ku
riai Dievas nedavė vaikų.

Įstatymų akyse visos maho
metono žmonos yra lygios, ta
čiau jo šeimoje pirmoji žmona 

Ji valdo 
namus, nolš ji butų susenusi 
ir b j aitri, o kitos žnlonos, ypač 
neturtingose šeimose, atlieka 
tarnaičių darbus. Dažnai pir
moji žmona, pasiekusi tam ti
kro amžiaus, pati pataria sa
vo vyrui vesti naują, jaunes
nę žmoną. Už žemesnę būklę 
šeimoje jaunesnė žmona atly
gina sau tuo, kad ji gauna sau 
iš vyro daugiai?' dėmesio ir 
Meilės, hegii pirMoji jau sen- 
te-lėj usi žmona: pirnloj^ s žmona 
tufi vyro pagarbą, o antroji 
turi jo meilę, ir tuo budu šei
moje yra lygsvara ir taika...

Koranas leidžia šiaip maho
metonui turėti keturias 
nas, valdovui 
džiauna turėti septynias. Kitos 
haremų moterys vadinasi 'WA- 
fi^komis; kai odaliska si?silau^ 
kia kūdikio; ji įsigyja ir titu
lą Um Walid, t.y. Kūdikio Mbu 
tina: toks kūdikis yra skaito
mas legalus ir lygus teisėtiems, 
kaip mes sakytume, princams 

i ir princesėms. Paskutinysis 
.Persijos šachas Nasr — ed — 
Din turėjo savo hareme 300 
'moterų, ir jo haremas< buvo 
svarbi institucija valstybės 
vieningumui išlaikyti ir apsau-

Phoh'e Yards 1188
I .■l.4.r »'■ ;į.,i>jį h- -„u .r

Phone Bpulevara 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

; K to aišku; kad rytuose iš 
siskyrihlai yra pdįihhstds daly 
kas. Kudilcių likimas nėra gin
čo objektu, todėl ir ilgos teis
mo procedūros. Pas notarą už 
tėrika besakyti šitibs 
“Si felafc midehenF 
'skiriu su tavim)/ 
baigtas. ;
tys taip pat nėra sudėtingos 
PeT daug chk’raus kavoje, per
daug garsiai ištartas 
knarkirhaš per miegą — 
grindas, kviTiuD persas gali at 
sipalaidoti nuo 
gi pbnas — 
kraitį už savo 
šiskirdamas su 
kalauti viso,

1937 Ėadios pagauna ge
rus pr a gfamūs.

Greitas kaip .žaibas.
Radionas, Zenith, Philęp, 
RCA Victor, General Ėlėętric 
Gražiuose kabinetuose po

’39 ■> 69.50
Midget Radioš po kampas Halsted St. .

Valandos: nuo' 10—4 nuo 6 iki 8 
NędSliomis nuo 10 jldl2 tai. dienos

UKltVhl

Dt. Charles Segal
OFISAS : 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vdL* rttio 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30, vaL 
vakard, NedėliOhns ittio 10 ffe 12 
valau

ĘžWSKIS IR SŪNŪS .. ,
10734 S. Michigan Avė. ----- Tel. Pullman 5703

ir SI 
2314 W«št 2Srd fbefi PliVmės Čanal

Rez. 66j

Dr. A. J. Shhnkus
GYDYTOJAS Ife CHIRURGAS 

Vai.: nub 2 iki 4 v. p. p. ir nub 7 
tiki 9 v. vAk. TrečiAdiėniiis ir Sek

madieniais susitarus.
OFISA.S

] 3156 West 59th St 
TeL Hėmlčck 6998.

Vai, 9 rj 
OfisO-

! Gyv. vieta 
namų Tel

l , i.v-’-•y- -t -;''' .ipąjivv
Piano Acordionai, 48 basų

*48.00
i2 Basų ,po

*16.00
120 Basų už

S5.00
Pilnas kursas lekcijų < 

dykai <

■■ ' ■ Ji.... . .4.1U.I1

DR. A. J
phYsician-surgeoN 

Office 4070 Archer Avenue ' 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.
i Office & residence 2519 W. 43rd ŠL
• . Tel. Lafayette 8051
1 Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus šėfėdą. 
Sekmadienį susitarus.

INCdRPORATED

3417 Šo. Halsted , Št.
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK
FURNITURE MARI
3347 So. Halsted St.

- • • ■ ■ - ,v' u-

Viskas dėl namų, rakandai 
1 už žemas kainas.

Europiečiuose yra klaidinga 
nutomonė, buk rytiečių moteris 
haremoj gyvenanti lyg ir ka
lėjime, buk ji nieko neveikian
ti, sėdinti uždaryta tarp ketu
rių sienų ir tiktai retkarčiais, 
kelioms valandoms, teikianti 
dėmesio savo viešpačiui vyrui. 
Nieko panašaus,- 
hammed’ Ešsad 
Vanity Fair 
teris turi laisvę, tik ji ją nau
dojanti truputį kitaip, negu 
Europos moteris.

Moderniškuose haremuose 
yra įtaisyta elektra, Šaldytu
vai, patefonai ir radio 
ir baigiasi čia vakarų civiliza
cijos įtaka. Rytiečių miestai, 
ypač šiaurės Afrikoje ir Pen

ioje, statomi avilių principd:
• si haremai ir* kiti pastatai 

yra sujungti labirintais ir ko- 
idoriais. Moteris gali vaikš

čioti po visus šeimos haremus 
ir po kitas patalpas, visai ne
beidama į gatvę. "Svetimšalis, 
' damas pro šalį', nė neįsivaiz- 
uoja sau to socialio gyveni

mo, kurs eina kieme, kuT mo
terys neslepia “purdah” uždan- yra višų svarbiausi 

?lais savo veidų.
Rytiečių moterų naudojamas 

veidui uždangalas Persijoje 
ra juodos spalvos, arabų kra

štuose, — baltos. Per tą uždan
galą net ir tikras vyras nega
lėtų pažinti savo moters veido. 
Norėdama nueiti kur nors į 
rendez-vous, ji hareme pasisa
ko einanti į pirtį, o tokiam 
vizitui reikalinga visa diėMu 
Apsigaubusi velioni! veidą, po
nia išeina anksti rytą; už kaM- 
po, gatvėje, niekas nebeatšktrs 
jos1 nuo bet kurios kitos mo
ters. Jai grįžus į haretoą, nie
kas nežino, ar ji buvo pirty, 
ar pas savo meilužį.

'Oficialiai, jokią moteris — 
žmona neprivalo pasirodyti 
jokiam vyriškiui, išskiriant 
savo vyrą ir kartais artimiau
sius savo giminaičius. Bet to
ki pat taisyklė taikoma ir vy
rui: jis visur, ir gatvėje ir pa
žįstamų namv?ose, temato mo
teris su uždengtais veidais. 
Pirmutinis vyriškis, kurį ma
hometonų moteris gali matyti^ 
uždangalo nekliudoma, yra jos 
vyras, kurį ji ir myli 
tringu pasiaukojimo 
įgimtu rytiečių moterims. Ma
hometonuose sutuoktuvės iš vi
so yra laimingos.

Persijoje sutuoktuvėse nu
matomas ir tam tikras sutuok
tuvėms laikas — nuo vienos 
dienos iki 99 metų. Jei, išėjus 
numatytam laikui, sutuoktuvės 
neatnaujinamos, tai jos auto
matiškai nutraukiamos, šita 
aplinkybė turi stabilizuojan
čios įtakos ir viešąją dorovę. 
Pavyzdžiui, vyras iš širaz mie
sto turi reikalų Tabriz mieste, 
kur jam tenka sugaišti kelias 
savaites. Kai tik jis atvyksta 
į Tabrizą, tuojau ir ima sau 
esighą, vadinasi, laikiną žmo
ną, visam laikui, kurį jis ke
tina būti Tabrize. šitokios lai
kinos sutuoktuvės visai nepa
žeidžia moters reputacijos. 
Turtingesnėse šeimose laikinį 
sutuoktuvių trumpiausias lai
kas būna vieneri mėtai; netur
tingose šeimose gali būti ir 
trumpesnis laikas; einant vyro 
susitarimu ar moters tėvu, ku
riam sumokama tam tikrą su
mą už žmoną pro tempore.

Vakaruose dažnai būna, kad 
nesurandama tėvo kūdikiui — 
tai yra vadinami pavaimkiAi 
kūdikiai. Nieko panašaus ne
gali atsitikti rytuose. Ten vyj- 

net varžosi už privilegiją 
abejoti-

WeSt Town State Bank Bldg- 
, 2400 West Madison Street

Vii I iki 3 po piėtų, 6 iki 8 vak 
Teį- Seeley 7330

Namų, telefonas Brunąirick 0597,

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai, NedSliomis nuo 10 iki 12 

3848 South Halsted SU 
TcL Boulevard 1401

DR. HERZMAN
I B RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patytęs gydytojas chi- 
•ru/gaž ir’ akušeris.- 
! Gydo staigias if chrpnišl 
vyriį, ihotėrų ir taikų pa;

...... ..

Teflonas Yafdž 6^04

Dr. Maurfce Kahn
- 4631 SOUTH ASHLAND AVR 

Ofiso Va ta odos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iH 8popMu 
7 iki 8 vai. Nedčl. hūo 10 Iki 12 

Rt^ TekphOrfd PtAZA 2400................. ... . «. ..

Ofiso TeL Dorehester 5194 
Rėz. Tel Drexel W

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir. Chirurge?

Moteriškų, Vyriškį, Vdikį tt risą 
■ • chroniškų figą.

Ofisas 6850 Stony Island Ąv^v 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. BtaJ* 

liomis ir iventadienlab 10—12 
dieną.

ITffad 
nąu- 

ėktttf

Ofisas ir Laboratorijai
Į1034 W. I8th St., netoli Morgan Su 

Valandos nuo 10^-12 pietį ir 
nuo 6 iki 7;80 vaL -vakaro# 

TėL Cairil 31J0 .
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Mrs. Artelia K. Jarušž
DhyšicaT Thefap/ 

and Midvrifė'
6630 S. Westem 

||, Avė., 2nd floor 
1' Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 

, s'e ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 

ĮįĮU > oOBII tie blankets irtt.
Moterims ir mer- 

| ginoms patari
mai dovanai.

■i 1,1 ... ........... m I f Iii

ADVOKATAI

A. A. ŠLAKE 
ADVOKATAS

111 W. Washington St 
Room 737 

iki 5 vai. vakare. 
. Central 4490

VYRAMS IR 
VAIKAMS

< ^iTkit čėvetytūs dabar. Musų 
k-fairiuvėj . rasite didžiausį pasi
rinkimą geriausių čeverykų. Tuo
jau pirkdami sutaupysite pinigų. 
Šventėms dčvėkit naujus čeve- 

_ rykus.

MVERSAL SHOE STORE
MARTIN, Savininkai 3337 So. Halsted Street

- " ‘ L-.. • r ' i......................
- ■ ... ......................... .... . .

• : • ‘ . J..'?....''
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NAUJIENOS

bet ne

Kaip bus su rendomis?

daug kraujo nutekėjo

Polici

tiriama
Adresas

Sheen

profesorius

Antoša.

$8.00

$5.00

Visose 
Vaistinėse

Tono
$2.40

2.60
2.75 
2.00
3.20
3.20
3.20
2.65
3.65
2.90
2.70
2.75

3.85
2.20
2.15
2.10
2.30
2.85
2.45 
1.05 
1.80

$3.00 
$4.1)0 
$5.00 
$7.50

Tono
$4.25

4.50 
5.00 
5.25
5.00 
5.00 
5.00 
4.75
6.75
5.25 
4.00 • 
4.95

7.20 
3.00 
3.75
8.65
4.10
4.15
4.35 
8.40 
8.15

$L95 
$3.00 
$4.00 
$5.00

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

kaip 
namų

Atidavė klerikalams 
kooperatyvo pelną

porelės 
mazgas

Užkietėjimas’
Prirengs Tinkamą

Dirvą Bakterijom

vurtJusvą būt, Hcdcintf

VbKVIK SAMPELIO DYKAI 
Triner's 
544 S. 
Prisiųsk 
Vardas

fiali įųt /pataisyta Natūraliai 
i Liųpsuoj ančių Maistu

TAKSAI
1

’ Tonas
$ 8.00

8.45
0.50

10.00
11.25
11.25
11.25 

0.00
13.00 

0.70 
0.25 
9.40

18.90
7.25 
7s00
6.75
7.65
7.75
8.20 
6,80

Paprastas, užkietėjimas tankiausia 
pasidaro dėl stokos minkštaus mais
to (bulk) valgiuose, žiūrėkit, kad 
neduotkimėte jam progos užsisenėti.

Il^ąi • apleistas užkietėjimas gali 
privesti prie abėlrio suirimo. Jūsų 
Hunas > nusilpnės ir negalės atsto- 
y$tj< ųžnuodijimų. Jus greičiau bu
site lipkę susirgti kokia nors rimta

mezgamo Mazgo 
2-metinis Jubiliejus

maistas ALL-
drėgnumą,

MARQUEEETE PARK.—šeš
tadienį, lapkričio 21 dienų, su
ėjo lygiai du metai, kai Mrs. 
Barbora Stungis įsižadėjo sa
vo senosios pavardės, o nuta
rė vadintis taip, kaip dabar 
vadinasi

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ PLĖ 
ŠIMO TIKSLU

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S ELIXIR I
OF BITTER WINE A

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja : naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

Chicagoje pagyvenimų ty
sai daugiausia yra daromi nuo 
pirmos gegužio mėnesio vie
niems metams. Tpdėl labai 
galimas dalykas, kad ateinan-

13, o .Kar
ti. Supran- 

sma

veno aisisKj 
žmogus

pariijąl Pąršidūoda < visose grosernė- 
se. Padaromas Kellogg, Battle 
Creek, Mičigane. '

‘ ^.Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo- neganėtino “bulk” valgiuose.

Rūsy Spaitys rastas apsi 
kandęs duonos gniužulą. Sa 
kosi, jau pusę dienos tą gniu 
žalą burnoje voliotą 
galįs nuryti—seilių nesą.
< Toliau klausiamas Spaitys 
pąsipasakojo, kad prieš dve
jus metus jis sugrįžęs iš Ame
rikos, o prięš vykdamas į 
Kauną Rokiškio apskrity dir
bęs prie miškų eksploatacijos 
darbų. Jo drabužiai užsieninės

■ 1739 So. Halsted St.,
| Chicago, Illinais. 1 •

Aš čia prisiunčiu $........ ..už Naujienų prenumeratų
visiems metams. Prądėkit siuntinėti nua...------ ........-------
......................  —------------- .....dienoą šiuo adresu:

Bltter Wlne Co.
Wellš St., Chicago, I 

man sampeli dykai

Kąs tie jo buvę draugai “ge 
ri vyrai? dar neiŠąiškinta.

Ą. Spaitys paguldytas mies 
to ligoninėn. Jo asmenybė ii 
ar normalus

Rašo V. B. AMBROSE
Spalio mėnesio pranešimai 

rodo, kad prekių krautuvėse 
pardavimai pakilo iki 22 nuo
šimčių, stambių korporacijų 
pelnas pakilo milionais dole
rių, extra dividentai ant kai- 
kurių stakų; darbininkams 
algų pakėlimas nuo 7 iki 10 
nuošimčių ir keltas milionų 
extra bonais Kalėdoms.

Tas žymiai padidina 
dies perkamąją jėgą.

Todėl kįla klausimas, 
bus su rendomis? Ar 
savininkai bandys pasinaudo
ti tuo staiga pakilusiu pelnu, 
kuriuo naudojasi smulkių 
prekių krautuvininkai ir kiti 
verslininkai?

ĮVEDAMASAI 
SPECIAL 

Pirmadięnj, Antradienį 
Trečiadienį tiktai! 

Shampoo, Finger Wave, 
Rinse ir Neck Clip 

VISKAS Už 35c

EXTRA
2 Ir 9 4 Tonai 
. Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25

9.45 
9.00 
9.10

13.65 
7.00 
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

— Heilo, “jak się masz”. 
Turbut žinai, kas čia kalba,-— 
sako Mrs. J. žymontienei. — 
Aš noriu, kad šį vakarą judu 
abudu atsilankytumėt į musų 
stubą. žinai, yra toks mažas 
reikaliukas, kai atsilankysite, 
sužinosite kame dalykas.

— Bet susimildamoji, sako 
Mrs. žymontienė, mes ne se
niai pas jute buvome. Dabar ir 
vėl. Ar nepasidarysim perdaug 
įkyrus svečiai.

— Na dėlto nesikrimsk. Sa
kau ateikit, tai ir ateikit.

— Kad jau taip labai nori, 
tai ir atkeliausime. Taigi iki 
malonaus pasimatymo.

Panašiai Barborėlė pasikal
bėjo su Mrs. Kartanas ir su 
Mrs. Vaišvilas.

Susirinko sekami asmenys: 
Mr. ir Mrs. A. žymontai, 
Mr. ir Mrs. Vaišvilai, 
Mr. ir Mrs. Kartanai, 
Miss Rūta ir Venta Karta- 

naitės. ' ' ;
Mr. ir Mrs. Stungiai malo

niai vaišino mus gardžiais, gė
rimais. /

Kalbėjom, juokavom. Visi 
linksmus, visi smagus. Na ir 
kodėl ne, nes vis priminėm Mr. 
ir Mrs. Stungiams, kas su jais 
atsitiko du metai atgal ir taip 
toliau...

O pp. Stungių maža dukre
lė Barborėlė nesupranta kas 
čia jų s tu boję darosi, žaidžią, 
krykštauja, o kaip devintą va- 
ląndą vakaro, pasakiusi visiems 
labanakt ir paguldyta gražioj 
lovelėj, saldžiai, užmigo.

Advokatų Draugija — var
das skamba labai gražiai, šito
kia draugija yra reikalinga Chi- 
cagos lietuviams, kad ginti sa
vo tautines teisęs ir laimėri rei
kalavimus.

.KRETINGA—Kretingos var 
totojų bendrovė kiekvienais 
metais metinį balansą suveda 
su pertekliumi. Tatai rodo, 
kad reikalai vedami gerai. Pa
prastai pelną išvardinant pa
skirstydavo [susirinkimas, bet 
šiemet kąi kurias pozicijas pa
vedė paskirstyti valdybai. Ne
seniai bendrovės valdyba, da
lyvaujant klebonui ir Aleksan
drui Stulginskui, sumas, skir
tas kultūriniams reikalams, 
paskirstė šiaip: 500 litų kata
likų bažnyčiai, 500 lt. vienuo
lynui (Sv/ Antano Kolegijai) ir 
apie 200 litų ateitininkams.

Garsinkitės “N-noser

GERIAUSIA 
DOVANA

Old Goldš yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam^/ nepermerkįa- 
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume. 4 .

$7.50
7.95
8.95
9.50

10.75
10.75
10.75

8.45-
12.50
9.20
8.75
8.85

13.40
7.75
6.50
6.25
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

Ąpšiąaugokit nuo paprasto už- 
kietejinlo*. Būkite tikri, kad mais
tas, kurį valgote turi pakankamai 
minkštaus maisto (bulk). Kellogg’s 
ALIr-BRAN yra duosningas veikliu 
rąinkštu-. maistu (bulk).

Kuąg; minkštas
BRAjį (bulk) $ sugeria 
šu^i^OMOw 
išValo visą įsystemą. šis. skanus ce- 
real taipgi duoda jums vitaminą B 
ir geležies.

Du šaukštai į diehą pakankamai 
su pienu arba grietine. Rimtesniuo- 
sė : atsitikimuose/1 valgykit daugiau 
ĄLL-BRAN./Jeigu, nepagelbės pasi- 
tąrįcit su/savo gydytojum.

Valgykit ALL-BRAN kokiam nors 
pavidale./ valgykit. jį vieną 
dirba' yartokit prie virimo, kepimo, 
sii/dūona, 'mūffins J ir tt. Vartokit jį 
reguliariaiz dfel ręguliariškumo.
’.i a-:-v •. • • ' /■ '

\ ONA PARKER (Parkauskas) mini savo dešimties 
JT i metų grožio darbo sukaktį ir skelbia antros

r-y/P Beauty Shoppe atidarymą, čia atmosfera mo-
* derniška, čia galėsite ir poilsį rasti, o taip pat 

; ir patenkinantį grožio patarnavimą.
Tas moderniškas rakandų (rengimas, ir geriausias, kaip galima tais 
pinigais nupirkti, Permanent Waving įrengimas kainavo $5,000. 
Negalime ir aprašyti koks puikumas mųsų naujo grožio salono. 
Turite užeiti ir savo akimis nematyti.

DOVANOS DYKAI VISOMS!

.Bosses Won’t 
Kire Pęople with 
Halitosis j bineath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
■ ■ ‘ '!< 0.’*’ ■■■,' /

•Hth the best to choose Irom thew days, em- 
ployers favor the person who is inost pttrae- 
tlve. In business Ilfe as in the sodai world» 
halitosis (unpleasant breath) is ęonsidered the 
worst of fauUs. > ; .

Unfortunately everybody cųffers from thte 
offensive condition at sopae time oi* other— 
many more regularlythan thęythi-.k. Fermen- 
tation of fooa partlclea skipped by'thp tOoth 
brush iš the cause of most eases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ųulck, pleasant way to itoprOVe >yoųt 
breath is to ūse Listerine. the quick deodorant, 
avery morning and everv night. ( ;

Listerine halta fermentation, a major.Gausų 
of odors, and overcomes the ėdors thermelves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•v’tt not offerid others. .'j , '•

If you valus your job and yoųr friends, ūse 
Listerine. the'safe antiseptic, regularly^ Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, o.

Poni offend others • Check 
"halitosis withLISTERINE

gei švenčia dviejų metų ženy- 
binio gyvenimo sukaktuves, 
nupirko savo moterei puikiau
si vazoną žydinčių gėlių.

Vėliau George sumanė, kad 
ipabandytumėm *sulošti korto
mis ir pamatyttfmėm kas lai
mės čempionatą. Susidarėm 
keturi: Stungis su Kartanu, o 
žymontas su Vaišvila. Na ir 
prasidėjo kova. Suprantama, 
netokia kaip Madride, bet vie
nok kova. O moterys prie kito 
stalo susėdusios, kalbėjosi apie 
įvairius reikalus reikaliukus.
, Reikia pastebėti, kad musų 
George yra nepėsčias prie kor
tų, o Kartanas,
Su tokia pora susikibus, — ne- 
j Uokai.

žymontas su Vaišvila jau 
antru sykiu partneriauja ir 
jiems neblogai sekasi. Vaišvi
la žymontiii sako:

— Na, laikykis, turėsime 
kietą riešutą perkąsti, žinai, 
kad Kartanas su Stungiu mus 
gali į ožio ragą suvaryti.

— Pažiūrėsime, pamatysi
me. Vienok lengvai nepasiduo
sime.

Lošimas tęsėsi, kol tik mums 
visiems nusibodo, žymontas su 
Vaišvila laimėjo 
tanas su Stungiu 
tama, laimėtojai jautėsi 
giai, o pralaimėję nekaip. Rei
kia tikėtis, jogei Kartanas su 
Stungiu taip lengvai nepasi
duos, o progai pasitaikius žy- 
mojitą su Vaišvila taip suplieks, 
kad net dulkės ruks.

Tai buvo smagios ir malo
nios vaišės. Gardžią vakarienę 
valgėm vidurnaktyj, o kaip 
skirstėmės, 2:30 valandą ryto.

Ačiū pp. Stungiams. Linkiu 
jiemą malonaus ir laimingo 
gyvenimo.

PERMANENT WAVE 
SPĘCIALS 
Wave už .................

Wavė už ..................
Wūve už ..................
Wave už ..................

Mrs. Stungis.
O George Stungis pasijuto, 

kad jiš jau ne bernelis, bet 
vedęs žmogus. Jam nuo dabar 
reikės būti šeimynos galva.

žodžiu, tarpe šios 
įvyko neatmezgamas 
—- suėjo gyventi į porą. Įr štai 
šiandien, musų Barborėlė, atsi
minusi, kad du metai atgal 
įvyko jos gyvenime didelė per
maina, pradėjo rūpintis, kaip 
čia ’ įspūdingiau atžymėjus sa
vo gyvenimo dviejų metų ve
dybų sukaktuves.

Barborėlė Georgiui nieko 
nesakė, tik patylomis pradėjo 
prisiruošimą prie nepaprasto 
įvykio. Kai jau beveik viskas 
priruošta, priėjo prie telefono, 
paskambino ir pradėjo kalbė

lį gegužės mėnesį namų savi
ninkai pasirūpins rendų pa
kėlimu iki atatinkamos kai
nos. Taigi dabar yra geras 
laikas pirkti namą, koliai ren- 
dos nėra ‘pakeltos. Gausite 
daug pigiau, negu negu atei
nantį pavasarį.
Tik vienos savaitės gyvumas 

Baigiant savaitę su spalio 
24 d. Chicagoje parsidavė 
bungalows jr residencinių na
mų 189, dviflačių 23, trifla- 
čių 16, keturflačių 12, po še- 
šius flatus ir didesnių namų 
80, komercinių namų 22, vieš
bučių 3, garažai 2, dirbtuvė 1 
ir lotų 114—viso bendrai 462 
transakcijos tik per vieną sa
vaitę laiko. Tos skaitlinės pa
rodo, kad nekilnojamo turto 
biznis turi pusėtiną gyvumą. 
Naujiems ’ namams statybos 
leidimų pereitą savaitą buvo 
išduota 46, sumoje, $282,- 
000.00 Paskolų ant morgičių 
'išduota 1,022 suma $2,328,- 
1403.00.

Kainos gali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT •— 
POCAHONTAS ANGLYS
Mino Run. 66% Stambios ------------------

Mažos Nut ar Pea —----------------------
Krosniui ar Pečiui - --------- -------—

Lump ar Egg .—----------------------
COKSAI—KOPPERS AR 8OLVAY 
Pečiaus Koksai ---------------------------------

Nut Koksai -—-----— ----------------------
Por Koksai -... - ---

Petroleum Carbon Štili Run ...................
Petroleum Carbon Lump. Egg----------- —
MILLERS CREEK LUMP ------------- -
MILLERS CREEK, KOG----------------------
BLACK BAND LUMP------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) , .........-
Indiana Lump-------------------- --------------
Indiana Egg 6x4 ....................... ..............
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ----------------------

Plautos Nut—8x8 - ------------------------
Egg  ..........——■ ... . ..........

Lump ..........        —■
WILMINGTON Nut 4x2 Valytos--------
VVLMINGTON Mine Run — Stambios.

KAUNAS—Karmelitų plia
že, bufeto budelėj buvo pada
rytas nedidelis rūsys vaisvan
deniams sudėti. Po maudy
mosi sezono tas rusiukas pa
liko tuščias.

Užvakar apliiik tą vietą lak
stydami vaikai ir po buvusį 
bufetą belandžiodami paste
bėjo rūsyje krebždant kažkokį 
gyvą daiktą. Vaikai,; išsigan
dę, parbėgo namo ir apie ra
dinį pranešė tėvams. Pagaliau 
duota žinia policijai 
ninkąs nuėjo į buv. pliažo bu
feto rusi ir čia rado besivo
liojantį žmogų. Rūsio gyven
tojas apžėlęs barzda ir ilgdis 
plaukais, išdžiuvusios jo lupos 
ir tik žybčioja akys. Žmogus 
taip buvo išalkęs ir nusilpęs; 
kad atsikelti nebepajėgė i? į 
šalis vartėsi tik liemeniu, al
kūnėmis pasiremdamas . Ta
čiau, atrodė, jis yra- pilnoj Są
monėj ir klausiamas atsakin
ėjo: esąs Aleksas Spaitys, 36 
metų amžiaus, iš Biliūnų kip., 
Skapiškio v., Rokiškio aps. '

Prieš porą įnėn/ jis atvažia
vęs į Kauną geresnio gyyepi-.' 
mo ieškoti. Atvažiuodamas at
sivežęs ' 700 lt. Kaune '8Usid$? 

Į j ęs su gerais vyrais, x kurie 
kalbėję tik prancūziškai. Su 
tais šešiais gerais Vyrais Spąitys 
ir apsigyveno šiame rūsyje. 
Kurį laiką bendrai pagyvenus, 
“geri vyrai”, vienas pp kito 
rūsį apleidę, o Spaitį vis laikę 
ir maitinę. Maisto pristatym'as 
kasdien ėjęs vis silpnyn. Pa
skutiniuoju metu Spaičiūi tie 
jo draugai atnešdavę kas an
trą dieną tik kavos su duona. 
Spaičio 700 argi, nepastebi
mai ištirpę. \

ror ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doubk TėstedfDoub/eAction! 
K F* BAK.ING

U POWDER
Ssrne Mce Today9s45\6ersAqo 

25 ounces for254 <.
Fui! Pack »» Np Slack Ffflinfr

10 METŲ SUKAKTIS IR 
flfih IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

Piktadariai abudu buvę gin
kluoti revolveriais ir turėjo 
stipriai šviečiančias elektros 
lempeles. Nušovė vežime sėdinti 
Valentiną iškraustė kišenes, ku
riose buvo apie 400 litų pinigą.

Nužudytasis Valentinas 35 
j metų amžiaus, ukninkas iš Mo
sėdžio miestelio. Jis vietoje 
supirkinėdavęs produktus ir 
veždavęs į Klaipėdą parduoti. 
Ir šį kartą jis buvo plėšikų 
užpultas begrįžtant iš Klaipė
dos turgaus. Piktadarių polici
ja ieško. z

Abelnai imant, įvairios advo
katų organizacijos visuomet 
vaidina vieną svarbiausių rolių 
savo aktyvumu visuomenėje. 
Tačiau Lietuvių Advokatų 
Draugija nėra pasirodžiusi tuo 
ar kitu socialiu ar legaliu vei
kimu. Joje buvo ir yra kokia 
tai trukumą. Ji buvo skaitlin
ga nariais, laikydavo susirinki
mus, bet dabartiniu laikų ji 
egzistuoja, galima sakyti; tik 
kaip popierinė organizacija.

Š I;

Lietuvių Advokatų Draugija, 
kai susiorganizavo, labai tech
niškai ir entuziastiškai veikė. 
Ji vengė indorsuoti vieną ar 
kitą politinę partiją ir gan il
gai išlaikė tą savo garbingą 
principą.

Tačiau prieš šiuos rinkimus 
Lietuvių Advokatų Draugijos 
pirmininkas labai susimargino 
su Margučiu ir lošė politiką 
organizacijos vardu. Pav. pir
mas Vanagas atidarydavo lan
gutį perstatydavo antrą Vana
gą sakydamas, kad jis yrą pir
mininkas • Lietuvių Advokatų 
Draugijos. Antras Vanagas at
sistoja ir perstato savo partne
rį. Trečias Vanagas perstato 
kokį tai teisėją, o teisėjas aiš
kina savo politiką. Lietuvių 
Advokatų Draugijos pirminin
kas pasidarė “radio žvaigždė”. 
Ir čia kyla klausimas, ar tai bu
vo etiška, ar ne?

Antras faktas. Lietuvių Ad
vokatų Draugija rengė metinį 
Šokį, šiam darbui atlikti buvo 
išrinkta komisija apie 6 mėne
sius iš anksto. Į < komisiją įėjo 
adyį Borde^^^įPeierson;; adv. 
Dobbs, adv. R. Vasalle, adv. 
Kai ir adv. Adomaitis, bet grei
tu laiku komisija buvo numa
rinta ir užkasta kapinėse.

Metiniame šoky, kurs įvyko 
sekmadieny, lapkričio 15 dieną, 
pasirodė naujas kornitetas, su
sidėjęs iš pirmininko, “partne
rio”, kito partnerio ir margojo I 
vanago. Jie buvo užėmę garbės 
stalą. Net naujai išrinktą teisė
ją Zurį ir “garbės svečią” Bor- 
deną neprileido prie savo vana- 
giško stalo. Jie keturi vienas 
kitą perstatė ir. gyrė. Nors Ad-1 
vokatų Draugija nežinojo, kad 
tame metiniame šoky bus kas 
nors pagerbiamas, bet keturi 
partneriai tą viską išmaste, o 
išmastę “garbės narius” paže; 
mino.

Suprantama, žmonės nežino
jo, kad Advokatų Draugija yra 
nusistačiusi nevartoti šios drau
gijos vardo asmeniškam ar po
litiškam reklamavimui. Bet 
žmonės visgi pamatė, kad ke
turi vanagai šią draugiją jau 
nusinešė į savo “headąuarters”. 
Nors politiniai blofai jiems ne
pavyko, bet gaila, kad musų 
Lietuvių Advokatų Draugiją jie 
nužemino.

Ar galima šį įžeidimą patai
sytų ir jei galima, tai kaip? 
Reikėtų Advokatų Draugijos 
vardą atimti‘iŠ keturių vanagų 
įr atiduoti lietuviams advoka
tams. —Pilietis.

ONA S BEAUTY SHOPPE
4459 S. California Avė. 1820 W. 47th St
Virginia 0835 ' . Virginta 1850

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bęt šešias 
dienas į Savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą /tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno. į ’ v

Chicagoje ....................
Kitur Suv. Valstijose ir
Ęanadoje ....... .........1.....

i IšPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

KRETINGA—Vieškelyje Kre
tinga—Salantai miške nežinomi 
ginkluoti piktadariai užpuolė 
važiuojanti į namus Aleksan
drą Valentiną ir jį vietoje nušo
vė. Jo žmona trimis šūviais sun
kiai sužeista po kelių valandų 
nugabenta į Raudonojo Kry
žiaus Ligoninę Klaipėdoje. Sa- 

medžiagosTr dar geri, tik guo-*ko, jog jai pasveikti maža vil
tyje suvolioti; geri viršutiniai &ų, nes iki pagalba suteikta 
ir apatiniai marškiniai, pus
bačiai, du šilkiniai kaklaraiš
čiai ir kt. rodo, kad anksčiau 
jo gerai gyventa. ,

Pasą sako turįs, bęt guolyje 
ilgai rausės ir negalėjo suras-

COAL&COKE
3719 S KEDZIE AVENUE 
GUACANTEED COAL

MILLIONS OF POUNDS HAVF. BLt’N 
USED BY OUR GOVERNMENT

PHONE L.AFAyETTE3Z4
30NDED WEIGH

Vardas 
Adresas

. «
■

■*!. ’Jr -J.



rj-n
Ii.rn.Vi'

t ■ !r/ . . v

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Newe 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pliti. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Katės:
18.00 w year in Canada
85.00 per year butside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
oi Chicago, 111. under the act of

Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
sekfnadiėnius. Leidžią jNatijiehų Beii- 
drovfi, 1730 S. Halsted SU Chicago, 
I1L Taisonas Canat 8500.

UMkynė kAlnai
Chicagoje — paštu:

---------------------------- $8.00
Piišei mėtų 4.00
Trims menesiams _______ 2.00
Dviem mėnesiams —__ _____ 1.50
Vienam mėnesiui —__ 1^. .75

Chicagoj per išnešiotoji  ̂t
Viena kopija .
Savaitei
Mėnesiui .

Suvienytose Valstijose, nes Chicagoj, 
paštu:

šfetams ...................
Pusė! inėtų —----- -
Trintis menesiams__ _
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ___ _

Lietuvon ir kitur uŽaieniuoso 
UipiginUr

Metami 88.5o
Pusei metų i—  ____ _  4.00
Trimis mėnesiams ___ 2.50
Pinigus reiltia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartą štt užšakymu.
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....... 2.75 
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Kapitalo atstovai “kooperuos” sii valdžia
Ta visa pašėlusi agitacija, kurią Amerikos kapita

listinio bižnio atstovai Vedė prieš prezidentą Rooseveltą, 
susyk nutilo, kai tik paaiškėjo rinkimų Rezultatai. Ka
pitalistai dabar jAu nebeatdkuoja prezidento, bet žada 
šū juo — kooperuoti.

Kokios rųšieš bus tas jųjų kooperavimas, ’ galima 
numanyti iš reformų programo, kuri ketina tekančiam 
kongresui patiekti Jungtinių Valstijų Prekybos Rūmai. 
ŠaVo susirinkime ši organizacija nutarė reikalauti* vie
na, kad butų pakeistas, neišdalinto korporacijų pelno 
mokesčių įstatymas; antra, kad butų perorganizuoti ii* 
šūpfaštinti valdžibs departamentai; trečia, kad butų su
balansuotas federalinis biudžetas, sumažinant išlaidai 
bedarbių šelpimui ir viešiems darbams.

Trečiasis reikalavimų paragrafas yra būdingiau
sias. Kapitalistai nori, kad valdžia leistų kaip galint 
Mažiau pinigų viešiems darbams, kuriuose gauna už
darbį bedarbiai. Jiems svarbu, kad butų daugiau žmo- 
hių, kurie sutiks dirbti už ihažiausiiį atlygiriimą — nes 
ifiomet bus lengva gauti pigių darbininkų.

Jėi valdžia sutiks šitūdš jų Reikalavimus išpildyti, 
tai jie šu ja kooperuos. O jeigu nė* tai jie vėl ims rėkti, 
kad Rooseveltas “bolševikas”.

- T ..L?.-' -'3 -
,,, w-w įiįiuir/ i. , i» A* \Pavojinga kryptis

Prieš kiek laiko rhums teko atkreipti skaitytojų dė- 
mesj į tą faktįį kad Italijos koiriūhištAi išleido mani
festą, kvieSdatni į nbęndrį frontą0 fašistus, t. y; Mus- 
solinio partiją. Mūsiškiai koftiūiiištai bandė sitį faktą 
nuneigti, darydami kad italų koriiuhfetai,
girdi, turėję galvoje visai ką kita, o riė bendrą veikimą 
su jųOdiiiafškiiiiHis.

Bet, kaip sakoma toje rusų patarlėje, “ylos maišė 
nepaslėpsi”. Pasirodo, kad ne tik Anglijos liberalų “The 
Manohester Guardian” rašė apie paminėtąjį manifestą. 
Jisai tapo paskelbtas oficialiame Komuhistų Ihterhacio- 
rtalo biuletine, “International Press Čorrespdiidėiicė”, š. 
m. fugp. 22 d. .. • . J;

Štai kokiais žodžiais Italijos komunistai atsikreipė 
j Italijos fašistus:

“Mes jįftreiškiame, kad esame jįAšiiryžę kovoti 
draugė su jiimis ir visa Italijos liaudimi dėl praves 
dimo to fašistų ptogramo, kuris biiVo paskelbtai 
1919 metais, ir dėl kiekvieno reikalavimo, ktlris lie
čia ypatinguosius ir bendruosius Italijos žmonių 
reikalavimus.

“Sujungkime rankas, italų tautos vaikai — fa
šistai ir komupistai, katalikai ir socialistai, žitioiiėš 
visokių pažvalgų —, ir petys į petį maršuokime, kad 
į vykintume tėisį gyvėriti, kaip ei vilizUoti šalibb pi
liečiai, Atatirtkaihdi tani, kokia yri musiį šO. Mik
sų ambicijos tos pačios — padaryti Italiją stiprią, 
laisvą ir linksmą.”
Vadinasi, yra tikras faktas^ kad Italijos komunis^ 

tai pasisiūlė tos šalies fašistams į “bendrą tautos fron
tą” — kovai dėl įvykinimo fašistų partijos programo. 
Argi Brooklyno “Laisvė” da ir dabar mėgins šitą fak
tą, užginčyti?

Kadangi tas Atsišaukimas buvo įdėtas Kotnintetno 
biuletine, tai aišku, kad jisai buvo patašytas šU paties 
Komunistų Intėfhacionalo žinia ir pritarimu.

Tai yra be galo pavojinga kryptis komunizmo evo
liucijoje. Einant šituo keliu, neišvengiamai bus prieita 
pHe visiškos komunistų kapituliacijos (pasidavimo) fa
šizmui.

■ ■ '<.,f .. ■- .-/f ■

Atrodo, kad Maskva ir jos ideologai paliko visai be 
orientacijos. Tik prieš keletą mėnesių jie nutapė Ko- 
minterno kongrese, kad reikia ginti demokratiją huo 
fhšizmo, ir ragino darbihinkUs kiekvienoje šalyje orga
nizuoti koVai ptiėš fašizmą “bendrus frontus” ir “liau
dies frontus”. O dabar matome* kad čia jau siUlbifta 
dėtis į “tautos frontą” su fašistais!,

>. Galima numanyti^ kad šitą keistą Sumanymą* MašR4-

| i • ----- -R"" ■
I • A, MĮ Apžvalga
V....... ir ry.1 VĮunmmnąSv...’-ė

KUNIGAI IR POLITIKA

Darydamas išvadas iš lapkri 
čįo 3 d. balsavimų, S. bostono 
“Darbininkaš’’ pastebi, kad 
kuri. Čoughlinas kišo nosį n© į 
savo sritį, kuomet jisai vedė 
per radio politišką 'agitaciją. 
Rašo:

“kita stAmbi išvAda, kad 
vieriAs dalykas naudingai 
kalbėti, vesti žmones prie su- 
šipratiiho, nurėdyti jierhs 
skriaudas ir pavojus, įsariio- 
nįnti jiems krikščioniškąją 
ideologiją 
(? — “ 
Coiighiiri;
lykas —•
tiją, kuri galėtų suvaidinti 
jei ne lemiančią, tai bent 
svarbią rolę rinkimuose. Ga
bus kalbėtojas, ypač dvAsišr 
kis, gali įsąmoninti žmones 
ir nurodyti jų pareigas, bet 
rėm*ti politišką mašiną tai 
jau išeina iš jo veikimo sri- 
tiės.” ' ;

' ‘ . if* 'J

Tai 'visai teisinga mintis: ku-> 
nigai neprivalo remti politiškas 
pAi-tija£ JUo labiau jie, žikohiA, 
nepriValo tokias partijas orga
nizuoti.

“Naujienos” jau šėriiAi tą 
mintį skelbia. Męs esame ne 
vieną kartą nurodę, kad kuni
gai, įsiveldami j politiką, patys 
save žemina ir politikos judė
jimui riėduoda nieko gero, bet 
greičiau padaro jam daug žalės.

kunigų politika yra klerika
lizmas. O .klerikalizmas papras
tai esti iiėšvarriš. štai ir pats 
kun. Čoughlin. politikoje pasi
rodė labai negražiai. Jisai plū
dės!, koliodamas prėzidehtį 
Rooseveltą hriielAgiuih” ir “Ap
gaviku”; ko nė vienas rimtas 
politikos VfeiftČjAs nedrįsi <fe- 
r y t i; jisai skelbė ■ smuf tą ' (sa
kydamas, kad ėsą kai kada ge
riau pavartoti “kulkas, 'vietoje 
baliotų”), ir t. t.

Keletą kartų tas kunigas sa
vo prakalbose taip biauriai įsi- 
šėko, kAd btiVo priverstas vie
šai savo žudžius Atš^iikti ir at
siprašinėti.

TAi parėjo daugiAu'sia ritio to, 
kad tas kunigas įnešė į politi
ką religinį fanatizmą; o fana
tizmas, kaip žinoma, temdina 
žmogaus protą ir daro atbu
kusią žmogAuš sąžinę.

Taigi, gerai, kad ir kuiiigų 
lėidŽiathAs “Dąrbiriihkaš” jau 
ima siiprasti, jogei kunigams 
nereikia j politiką kišti savo 
nosį. Jeigu kuris jų nesitenki
na religijos mokymu, tai Jisai 
turėtų padėti sutaną ir pasi
rinkti kitokią profesiją.

GARSIŲ ŽMONIŲ RAŠTAI

Yra seniai žinoma, kad ras
tai, po kuriais pagarsėję žmo
nės deda savo pavardės, labai 
dažnai būna parašyti rie jų. 
Vienas laikraštis, “PorKaiid; 
Ofegonian”, nurodo, kad ir 
Ariięrikės respublikos tėvas1 
Jurgis Washingtonas nėbuvė 
visų savo istoriškų kalbų arba 
pAfeiškiinų autorius.

“Yra plačiai žinoma”; s‘akb 
t Aš laikraštis, “kad Jurgis 
,Washingtoiias natldodhVošl 
pagelba, ruošdamas ŠAVė vie
šuosius raštus ir pareiški
mus sakoma, kad, Alexaridėi’ 
Hamilton pTarASę jįj atsisvei
kinimo kalbą. AridfęW jack- 
son, kaip įtrpdo/ hiėktidriiėt 
nebūtų sugebėjęs pats paga
minti savo sklandžius pareiš
kimus kongresui. Jo riulifi-

ją — tai garbingai 
'N? hed.) atliko kuri.

— o vėl kitas da-
remti politišką par-

va sugalvoji) iš Wds

NAUJIENOS, Chicago, iii.

Prezidentas RooševeltAs laivu Š. Š. Indianapolis išplaukė į 
Pietų Ameriką, čia parodoma vandens kelias, kuriuo jis plauks, 

Romos agentai nori nuversti Lietuvos At
stovybę Argentinoj ir Lietuvos Konsulatą 

Mlijoj
Argentinos fašistų organe* 

(kurį pati Argentinos valdžia 
buvo kelis kartus uždariusi) 
“Bandera Argentina” kunigas 
Juozas Janilionis sii šnipu, Ka
ziu Kliauga pakartotinai skel
bia, buk Argentinoje nesą Lier 
tu vos atstovybėje, o tik po jos 
priedanga tuno Sovietų Rifeijos 
agetura. Tame, pačiame' orga
ne skelbiama, buk (rašytojas Ma
tas; Šalčius yra /kPmuhistų or
ganizatorius. žodžiu, tame po- 
gromčikų lape rašoma lygiai 
tai; kas rašoma kunigo “švy
turyje” ir Kliaugos “P. A. ži
niose”. • L

Dėl tų Šmeižttj^Aiige’lįs lie
tuvių tapo išmėtyta iš darbų. 
Janilionis - Kliauga, sumalėrša- 
vę ‘šimtus tūkstančių pašalpi- 
nią Lietuvos, lėšų; užpyko; kad 
iš jų reikalaujauma Atsiskaity
mo, tat jie ir verčia kalnui ant 
Lieįuvds Atstovybės. Mat,, ku
nigas Janilionis nori, kad jį iš- 
deportuotų iš Argentinos, tuo
met jis galės kaltint kitus dėl 
jo' suplAnuotoą ir juodukais 
varomos šv. Kazimiero lotare- 

,jos aferos, kų!ri pasibaigė fra- 
kašu f lietuvių vardo suterši
mu. ’ Ji nerealizuota ir vargiai 
kada biis rėaližuota. 0 bilietų

’ ..... .......... , III I

{pirkėjai lanko visas lietuviškas 
įstaigas r kiaušinėj a; kur tie 
lietuviai randasi, kurių vardu 
ipliėčiams kišeniūs kunigas pa
kramtė...

Kunigas paskelbė vietinių 
katalikų organe “Ei Pueblo”, 
kdd Lietuvos mihišteris JOtiAŠ 
AukštUoliS yra komiiništų agėti- 
taš. Del t6 lAifeA^čid vybiail- 
sybėi — arei vyskupu i — Lie
tuvos Atstovybės’ on sekretorius 
p; BlavėščiUrtas praiiėšė, kad tdi 
neteisybė. O Janilionis savo 
“Švyturyje” ta prėgA rašo, kdd 
jį skundžia!

žodžiu, kunigai sU savo klap
čiukais vetUa tokią košę Pietą 
Amerikoj e, kkd lietUvo irardį 
gerbi Ahti žmdtiės šUčiAi yėrkiA 
ir su širdperša atsisako jiems 
brdhgadš iiėbuVip Vardo, šeji- 
fbiiiihkai lietiiViAihš darbini- 
nams rodo ispaniškai parašytus 
šmeižtus Apie Lietuvos Vyriau
sybės į^ąlibtinius ir stačiai pA- 
sako, kad tbkids tdtitOŠ žmoniiįį 
nenorime savo namdose bei 
įstaigose laikyti. Brazilijoj tas

Pirmadienis, lapkr. 23, 193d
ditbriaiuase” kas trečia eilutė 
mini mano vardą, jų leidėjams 
chArdkteringasis būdvardžiais 
\^pagrą^iridami”. —- Kiekvienam 
senesniam asmeniui atsilankius 
Argentinon, ar tai iš U. S. A. 
ar tai iš Lietuvos ypatingai pi
lietis K. Kliauga lieja pavydo 
tulžį. Bet juk ne ihano kaltė; 
jėigii aš turis žrriones seniai pa
žįstu ir jie marie pažįsta dar 
nuė tiį laikų, kada “P. A. ž.” 
laidėjaš nei skaityti ‘ nemokėjo, 
o aš jau redagavau Amerikos 
Liet. Taut. SandafčS Partijas 
organą “Sandarą” ir d Augelio 
jų raštus turėjau laimės t Al
pinti. Su kitais pasipažino  j ari 
Paryžiuje bei Kaunę. čia gi jų 
atžvilgiu š’avd nuomonės riekel- 
čiu* kam tai patinka, Ar ne. 0 
kAS dėl iiiAri iškeltos ir fiešktf 
pAsibaigusiOš bylos, tai Aš iš- 
tiešlį tiesėčiau, kad ji būtį iš- 
aiškirita, ypatirigai kdd išeitų 
viėšuirioh tiė “pagrąžiriiiriai”, 
sktmdAi ii* provokacijos, kurių 
trili griebėsi, kad riurist akiiiė- 
nį nud savo kėlioj.. Po Visų 
kAtikihiihų aš ištidsų turėjau 
fėišėš iitribilti Viėtihėj isparliš- 
kO j Spaudoj, bet, gerbdairiAs 
LiėtUVdš ir lietuvio gerą var
dą, aš to nedariau. O viėtirięri 
spaudon su? purvais nuėjo kaip 
tik tie, kurie 300,000 pašalpi- 
nių LetUvos lėšų Argentinoje 
(krimiriAliškai sudorojo.

Tai tiek norėjau pasakyti 
dėl minėtų gandų ir daromųjų 
dėl jų išvadų.«

K; N.f Norkūs,
“A. L. Balso” red.

f BALTIJOS MENAS 
XVII-XVIII artiž.

SENTIMENTĄ.
LlšKAŠ PAŠA

LOJIMAS

Tai antraštė labai įdomios 
juokingos Apysakos, krz‘:T ’ 
rojus, amerikoniškai sakant, tu
ri daug “trubelių”. O tie jo 
“trubeliai” pArėifia iš to, kad 
jis riiėkur negali pasiskolinti 
septynių grivėnų (septyniasde
šimt kapeikų), kad galėtą savo 
merginą į “šou” nusivesti.

Jtib toiyfi, juO trtifeėliAi labiau 
ktiiftpliktldjasi. Iš ptAdžią hero
jus bAiidO gaiiti paskolą iš 
dtatigą it paž|štAihų; Kada jo 
pastAiigOš tA ližikftie litiėiHh Plė
kais, tai jis sumano licitaėiją 
padaryti. Tačiau jis turi tiek 
mažai vertingų daiktų, kad už 
juos riė sęptynią gnvenų nėga- 
li gAiiti.

1

urios hė-

kaėijoš proklafnhėija buvo 
Edwardo Liyingstono dar- 
bas; jo pranešimas apie ban
ko įstatymo vetavimą buvo 
pagamintas Ampso Kendall’o. 
Nėra abejonės, kad visi mu
są.yra dėję 
savo vArdą po pareiškimais, 
parašytais, kieno nors kito.” 
ĮtOtijoje yra da ir stambes

nių tokios rųšies pavyzdžių. 
Sakysime; Francuzijos įstatymų 
kodekSAs yra vadinamas “Na- 
įibleoilo kbdėksu”, nors karin-i 
gašai Hkilctizųr. imperatorius 
VėikiąUsiA dera sutvarkęs ta- 
irie kodekse nė vieno paragra
fe. / • ■ ' ’

O ItųsijoS bolŠęvizmo tėvas > 
ridėjo dar tbliaus. Jisai pavadi-! 
ko saVo Vardu (“Leningradu”)! 
ttljestą; kiirį jau šimtas metų; 
laiko ‘ prifeš tai buvo pastatydi
nęs caras Petras! —

i.

- bijodami Hitlerio 'i| Japonijos. 
, kųriosė^wh nėra, tujė- 

ir įspėti
tarptautinio kotnunižnto JBĮĮĮĮĮĮĮĮĮjĮj

Tuo kėliu, kurj nurodė savo manifeste Italijos ko- 
mdnistai, pasaūliodaAininkų judėjinias hegali žengti 
nė. vieno žinksnio, nes jisai veiia j tikrą, neišvengiamą 
katastrofą. •>

(

Kunigines provokacijas iš
šifravo “Argentinos LiėttVVių 
Balso0 redaktorius K. N. ^or- 
ktiš, dėl to jiČ šaVę Šp^ttildje 
jį garbina įr riša įrie Atstovy
bės, dėl ko jis savo atvirame 
laiške, tilp'ušiame “A. L. B.”. 
W-IX-36 BšO :

O kaip iš lieidvišką litu Vėr- 
dAm košė BrAžilijbjęį “A. L. 
Balšaš” ŠAyd eiditorialė 
818) pAddoda sėkHHčiuŠ cRiVl- 
nitis:

k

Dėt Gandų

“P. A. /žinios” ir švytdfys” 
skėlbia, buk AŠ busiąs redak- 
tbHtfną kokio tai naujo laikrĄš 
Čio ii- pHduria, kad tą laikraš
tį leisianti Liėtuvbs Atstovy
bė, Lietuvos valsybinėfhis lė
šomis. Kadangi kai kas dėl to 
darft; įVAfW ĮlvadaŠ; tat ^iuęM 
rrii škĄitau. reikaįiiiįu pareikš
ti, kad tie laikraščiai bereika- 
|aiWai thatio varfą įhihi. 0; 
įkas dėl lėšų, ta juk Vislefns 
yta žinoma, jė$ei tik “Pietų 
Amerikos žinios” ir “švyturys” 
jas naudoje, o gMl ir dabar te- 
benautibja,; jokių Ątškaitų 
niekas niekur nepaskelbė.
,-t-';Tie>A, , aš gaVift ^rąš$šką 
kvietimą daly vau ti steigiamą- 
iame susirinkimį
ka”, kuri ruošiąsi leisti “Mo-; 
mentą”; bet dėl laiko stokos ir 
ten nedaiyvAA^

įlos ką nors nukniaukti, bet ir 
tai neišdega. Pajunta įnamiai, 
kad kažkas bando j kambarį 
įsigauti ir sukelia didžiausį 
triukšmą. Vargais negalais he
rojus išsisuka iš bėdos ir iš- 
šprūnka iš naino. Kitą dieną 
fniršta jo teta ir viskas prade
di krypti į gerąją pusę.Mer- 
giniai jis teisinasi, jog “deitą” 
turėjęs “subrėikinti” dėl to, kad 
ant savo ranką marinęs tetą.

Herojaus romanas baigiasi 
visai laimingai '~ taip kaip ir

Naujas kun. Kazimiero Jasė- 
no “Visuotinės meno istorijos 
sąsiuvinys nagrinėja Lietuvos, 
Latvijos, Eštijos meną XVII— 
XVIII šimtmetyje. Jei Lietuva 
su Latvija ir Estija' ir tais lai
kais turėjo bet kurią kitų ben
drų bruožų, tai skirtinga buvo 
meho atžvilgiu. Tai parėjo nuo 
skirtingų tikybinės ir kultūri
nės įtakos. Lietuvoje plačiai 
pasklido baroko stilius. Baroko 
stilius sugyvino renesanso sti
lių ir Lietuvoje paliko daug 
statybinių paminklų. Lietuvoje 
galima išvardinti daugelis baž
nyčių, kurios yra barokinės. 
Vienas iš plačiai žinomų baroko 
Statybos paminklų yra Pažais
lio viehdolynas, kuris ypatingai 
turtingas šio stiliaus puošrne- 
rioniis. Todėl jis plačiai aprašy
tas ir žinomas Europoje. Be to, 
butojusieji žmonės ir žinovai 
pabrėžia, kad čia taip turtin
ga, kaip reta. Kun. K. Jasėnąs 
padaro pastabą, kad šiuo atve
ju Pažaislio ir aplarnai baroko 
statyba negali būti nustumta 

kitą eilę, o yra lygi Su vaka
rų Europos statybiniais pa
minklais. Vėliau Lietuvoje pa
sireiškė ir rokoko,, ypač archi
tektūros pritaikomame ' mene. 
Kai kurie bažnyčių rakandai 
yra rokokiško stiliaus. Lietu
voje netrūksta ir kitų klasikinių 
stilių, o taip pat liaudies staty
bos su kolonomis, kaip graikų 
stiliuje.

Tačiau baroko stiliaus atžvil
giu Latvija ir Estija labai ski
riasi nuo Lietuvos. Latvijoje ti- 
kybiškais sumetimais kovota 
prieš baroko “jėzuitų Milių” 
kaip protestantizmo ir vokiečių 
kultūros priešpriešą. Todėl Lat- 
vijdjįf^rięįfcįt^i' klasiškoj o s t i - 
liaus. Klasiškas stilius daugiau 
atitiko antikinei statybai, todėl 
daugelis Latvijoje dvarų rūmų 
buvo pastatyta su kolonadomis 
ir kitais antikinės statybos at
ributais. Tik naujais laikais 
daugelis tokių statinių yra nu
kentėję arba tiesiog buvo pa- 
liėtiisi vandalo ranka. Bet Lat
vijoje, nežiuririt griežto noro 
skirtis nuo baroko stiliaus, yra 
ir baroko statybos. Rygos mies
to, ŠV. Petro bažnyčios rrfediniš 
bokštas 187 m. Aukščio, aukš
čiausias iš viso, yra barokiško 
stiliaus. Baroko stiliaus yra ir 
kitose Latvijos vietose, o taip 
pat Mintaujoj,ė, tik žinoma žy
miai rečiau negu Lietuvoje.

Estijos statybos menas kal
bamu laikotarpiu nieku kitu ne
pasižymi, kaip t& pačia klasika, 
tačiau labiau palinkusia į roko
ko, į prabangą, ries čia pasi
reiškė didesnė rusų įtaka; o tAi 
savo kėliu btiVd Atėję iš pran
cūzą.

pridera. Nors vedyBį ivahrai ir sėl 
Mateinin, ta rįsistraeija itik- 
rdl įvyksta. po

JUOKAI
Mokykloje

Mokytojas;* “Kaip reikią pa
vadinti ' tolčiūst sžmones, kurie 
džiaugiAsi, kad kitiems blogai 
sekasi?”

Mokinys: “Lombardininkais, 
pbhe mokytojai?*.

(igkitpidt Siis ėilės ir AiMMit ateiihtaii. IlgaiMiii sūdarysit 
gražų ėilių rinkinį).

ji A

į” . iri

Panemunėmis.
d), gražybe prigiiriimo,

Kas kraštus jkfti dilės ?
... '.v ■ . •.

Šitai; Nemuns išsitiesęs— 
milžinas rainus— .
riŪri greit šlaitą pavėsiais 
vandenis7 savus.

. Medž&L stiprus, gumburiubti 
dūli ant krantų, 
it seneliai liemeniuoti 

“ iš šėmį kartų.

f •* ’ ' ■ ■ ■ ..t«į «, »*’■

Ten saulytė galvą sveria— 
' leidžiasi Žemai, 

čia krūtinė kvapą geria, 
kvepia pušynai

Lakštutėlė ; atsišliejus 
čiauška ant šakos, 
čiauška dainą pamylėjus 
iš širdies visos!...

6i, gražybe prigimimo, 
kas tat JiĮdfifrinos? 
Kas 
Kas

M. Dagilėlis.

I-
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Nutarė Pagerbti At
eivius; Susilaukė Re

kordines Publikos
' .Į

.. . ...... m i .............. .

“Nebuvo Garantijos” 
Tarf le^o Natttui ir 
Vaikučiams Sudegti

Užsidariusi Autoirtobiftų pūYo 
(fa tūrėjo 365,00fr lankytojų

šeštadienio vakare užsidarė 
193# metų automobilių pafoi- 
da.

Rengėjai sako,- kad tai buvo 
pasekmingiausia paroda auto
mobilių pramdnės istorijoje.

Pėf aštuonias dienas tūrėjo 
365,000 lankytojų’, 65% dau
giau negu ipernai. Pernykštė 
skaitlinė, 275,000, buvo skaito
ma rekordinė.

? Viršininkai spėja, kad paro
da buvo taip nepaprastai pa
sekminga dėl to, kad šįmet 
pirmu kartu, nuo automobilių 
pramonės įsisteigimo, ta pra
monė teikėsi atiduoti pagar
bą ir tinkamai įvertinti sve
timtautį ateivį. Iš skaitlinių 
pasirodo, kad didžiumoje atei
viai nevieh stato automobiliu^ 
bet jų daugiausiai ir išperka. 
Nuo jų priklauso automobilių 
dirbtuvių bujojimas.

Pagerbdami ateivius, auto
mobilių magnatai surengė iš
kilmes, kuriose dalyvavo 21-os 
tautos tipingos mergaitės. 
“Miss Lithuania” parodoje bu
vo p-lė Sofija Ambrozaite, ku
ri toms iškilmėms buvo išrink
ta “Naujienų” baliuje, spalio 
11 d.

Didžiumą lankytojų /sudarė 
ateiviai.

Paroda buvo' nevien pasek
minga lankytojais. Automobi
lių ir trėilerių pardavė už pus
penkto miliono dolerių, o deale- 
riai davė Užsakymų už $20 me
lionų. Dėaleriai planuoja už 
tiek išleisti automobilių per at
einantį mėnesį.

Bensenville

Tragingas gaisras, Chicagos 
priemiestyje, Bęnsenville

Du vaikučiai sudegė gaisre, 
kuris kilo Chicagos priemies
čio, Bensenville, pakraštyje.

Vaikučiai sudegė todėl, kad 
tas namas “pakraštyje’, o ne 
pačio miestelio ribose.

Namui užsidegus, vienas kai
mynas pasiuntė
ugniagesiams aliarmą. Bet ug
niagesiai riea’fvažiaVo. Jie pa
sirodė’ tik už pusvalandžio, kai 
jiems buvo pasiųstas antras 
aliarmas. Jie atvyko, bet jau 
>buvo pervėlu.

Namas buvo sudegęs iki pa
matų, ir kartu sudegė ir du 
vaikučiai', kurie buvo' viduje. 
Sūdegė, Donnie Cortį 3? mėtų, 
ir Margaret, 2 metų, jo sesu
tė.

Tėvo nei motinos nebuvo na
mie.

Bensenville ugniagesiai aiš
kinasi sekamai. Jie sako, kacf 
namas, lętmis Užsidegė buvo ttž 
miestelio ribų, ir jie nepriva
lo važiuoti už miestelio ribų 
gaisrus gesinti. Be to, užside
gusio namo Savininkas jiems 
turėjęs duoti $25.00 garantijų 
už patarnavimą”.

O jie negalėję susižinoti su 
savininku apie tos' garantijos' 
sumokėjimą...

Ar norite laimėti 
$300 stipendiją Chi- 
eagos tfniversitetiii?

Kvotimai norintiems 
valdžios darbus

Sabath 
tarnybos 

darbams: 
Operator

Kongtesmanas A. 
praneša apie civilės 
kvotimus sekamiems

Under Card-Punch 
$1,260 per metus.

Alphabetic Duplicating Key- 
Pimch Opetator $1,440 per me
tus.

Horizontai Sorting-Machine 
Operator $1,440 per metus.

Supervisor, Alphabetic Du
plicating Key-Punch Operators 
$1,800 per metus.

Supervisor, Alphabetic Ac- 
counting-Machine Operators 
$1,800 per metus.

Supervisor, Horizontai Sort
ing-Machine Operators $1,620 
per metus.

Aplikacijų blankas galima 
gauti distrikto direktoriaus ofi
se Naujajame Pašto trobesy 
ChicAgoj. Jos turi būti 
dytos ne vėliau, kaip iki 
džio mėnesio 7 dienos, 
metų.

Vestuvės

ižpil- 
gni'o- 
1936

Lapkričio 26 dieną suskam
bės vestuvių varpai p-lei Jo- 
sephine Žakas ir jaunikiui 
A Ii] ui Riccos. Vestuvių apei
gos ir puota įvyks Racine, 
Wis., švento Vardo bažnyčio
je, prie 15 gatvės ir Grand 
avenue, 9 valandą ryto.

P-lė Josephine yra duktė 
Juozo Žako, seno Chicagos 
biznieriaus, kurs užlaikė mė
sos krautuvę Town of Lake 
apielinkėje pert ilgus metus, 
bet dėliai pairimo sveikatos 
dabartiniu laiku apleido biznį 
it gyvena Brighton Parko 
apielinkėje.

Jo sūnūs Antanas Žakas 
lanko Illinois universitetą jau 
trečius riidtfš ir ffiofciito in- 
žintiefijos.

Jaunavedžiams veliju geros 
kloties, tėVtii sveikatos, o sū
nui gero pasisekimo moksle.

Varpas,

Ar norite l’aimėtb $300 sti
pendiją Chicagos Universitetui 
lankyti?'Šis klausimas yra sta
tomas tiems mokiniams ir mo
kinėms, kūtie lanko aukštesnės 
mokyklas (high schools). Jei 
norėtumėt, tai ve jums pasiūly
mas: įstokite į kontestą para
šyti straipsnį tema 4‘Shoiild 
Chičiago Adopt a City Manager 
Form of Government?”

šį kontestą rengia ChicUgo 
City Committee. Kontestas eis 
visų viešųjų ir parapijinių aug- 
štesniųjų mokyklų tarpe. Į kon
testą gali stoti kiekvienas mo
kinis ar mokinė, išėmus tik šei
mynas Chicago City Manager 
Committee narių, jų giminių 
arba patarėjų.

Trys vertingi prizai yra siū
lomi laimėjusiems kontestą. Pir
mas prizas tai $300 stipendija 
mokslui Chicagos universitete, 
žinoma, jei mokinė ar mokinys 
baigs augštesniąją mokyklą; ir 
dviejų-trijų dienų kelionė j 
Cin’cirinati, Oliio, kur miesto 
reikalus tvarko menedžerius, su 
apmokėjimu visų kelionės eks- 

' pensų j šį’ kelionė tai antras ir 
'tretysis prizai.
’ teisėjai, kurie spręs kontes- 
i tanių straipsnių vertę, yra: 
profesorius Charles E. Mer- 
riam, politinių mokslų departa
mento Chicagos universitėtė 
pirmininkas ; L. Rice? Chica
go Association of Commercė 
atstovas; Charles M. Thomson, 
Chicagos advokatų asociacijos 
prezidentas; p-lė Lillian Her- 
stein, Chicago Junior CollegeS 
paskaitų direktorius ir Chica
gos Darbo Federacijos pildan
čiojo komiteto narys, ir p-ia 
Jasper S. King, buvusi Ck>ok 
County League of Women Vo- 
ters prezidentė.

Visi straipsniai turi būti 
įteikti komitetui ne vėliau, kaip 
sausio mėnesio 8 dieną 1937 
metų. Kontestui patvarkymai 
jau dabar yra dalinami mokyk
lose visame mieste; kartu su 
jais dalinama sąrašas literatū
ros kalbama klausimu* kurią 
galima gAidi Chicagos viešaja
me khygyhe arba Chicago City 
ManAger Comtriittee patalpose 
adresu 543 Šo^ cĮearborn streėi.

Straipsniai tu ji būti para/y-

»

siojo tėisfno teisėjas, kūrintai 
! lapkričio 13 d. sukako 80 Mėtų1 
amžiaus. 
L_____ _

»■ Per visą savaitę posėdžiavo 
New Yotfte

• AUTOMOBILIAI m

M

4171

IDK<

10814 Šo. Michigaft Ate.
’ Tek -Corfmddore 194®

teisirigą patarnavime ta geriausia 
pataiso automobiliu*.

Šfeikai porčiapaiir kiti šilti val
giai.- Blriė Ribbori Pabstalus, viso
kios gero# rųšfes degtinėm ir Savi
ninko vardu A. Štokas Tony*ą Pjfi- 
Vata StOčk dėgtifiė ta cigarai. Sa
vininkai—
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

CONRADAS 
puotogėAfas 

Jaunavedžiai “duo^ S$500 gražia 
dovana. Moderniškų Vestuvių Pavei
ks^ tujinas $12.00.

TeJ. Enrlewood 6883—5840
—O—

g ( Savininkai
SO. TED STREET

TeL Yarda 0137.

nacija ir gydymas. UgoniAft gydy< 
mas arba .namuose, Raudongysl&r 
gydymas iirirkldmu, kyla ir vari- 
cose veina, '

DOUGLAS PARK HO&PITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel La#ndale 8727.
* r ' ' < - *• k t ' ■ V !?■*•■’ <• « f t r * >*- '7 • 1 ' » ' M
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Milda Auta Sales
Vienintelis lietutis pardavėjas Buick 
nMMfflhs 

806 Tta 31-st Street 
Vietorv 1696 i

■ ii r i i .n. .t.  r » .,> ,i,n u * i     ....

i

i

i
v

1•J
- I

z

t—
i" <14 Į 1 "iZ'l “ Jili- ' j***1'., b

—1
; ■■ ■

VBk1 MMt ii Kil ■■ A A jRk A k Ha >>
1- n 1 1 Ii n ai s* s 1; ■ r* LT ■b n U E, O T si •11ri U Al LT dU5i HESS DlntCTfl>KT ■

i
■ 

<

Jv. ;,Z imi z'

Vakar rytą Chicagon sugrįš 
žd ad^. K. P. Grūgis.

Jis praleido savaitę laiko 
New Yorke, kur dalyvavo SLA 
Pildomosios^ Tarybos periodi
niam posėdyje.

Tūd laįkū, kai Adv. Gugis 
išvyko: ChibAgoh, posėdis' dar’ 
nebuvo pasibaigęs. Iždo globė
ja E. Mikužiutė ten dar pasi
liko. ; J

• Adv. K. P. Gu’gjs yra SLA 
^centro iždininkas.
j Paklaustas kaip viskas- ėjo 
įNew Yorke jis atsake, kad 
^gerai”, bbt keliais ŽodŽiAis 
i visko neatpasakosi”. Prižadėjo 
t smulkmenų paduoti netolimoj 
Ateityj.

Pragėrė Dolerį, Pa
prašė Kito; Negavęs 

Nušovė Sony v
Ir atėjęs policijos nuovadoif 
pasidavė; sužeidė ir dukterZ

zmo- 
atsi- 
ėmė

Žmona davė Aūrel Kožėka- 
rui, Sr.-, 56 m., 1471 Mohawk 
Street, vieną* dolerį nūeiti į ki- 
nomatografą!.

Bet Kozokar ne ten nuėjo. 
Sustojo jis- alinėje ir dolerį pra
gėrė.

Parėjęs namo, paprašė 
nos kito dolerio, žmona 
sakė. Kuomet Kozokar
pykti ir koliotis,* jo: i vyriau
sias sūnūs, *Aurėįr"JT., motiną 
užstojo.

Kozokar nubėgo į savo kam
barį, pasigriebė revolverį ir 
sugrįžo prie žmonos ir sū
naus. Jis Simų nušovė ir su
žeidė savo 22 metų dukterį, 
Stėphanie. <

Nusigandęs savo įtūžimo re
zultatais, Kozokar pasileido 
bėgti.

Bet už pusvalandžio jis at’ 
,ėjo į iludson policijos nuova-

KASDIENINIS BIZNIO SARGAS—ALFABETO TVAĖKOjE
Sis skyrius yrd vedamas tikslu pagelbėti. musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų irnepaprastų daiktų, intaišiį ir reikmenų* Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir. klauskit e Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.
• ■ ’* ■ < S-
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Keistučio Kliubo va 
; jininkams prane- 
s Šimas

Parapijono pastabos
. ■ ' v

Kas ką turi1

Kunigai turi “Draugą”, pa
vapi jonai “Naujienaš’*. “ISF^ū:-* 
ijiehos” turi tukstančiė^ paraįii- 
įjonų skaitytojų, “D^^ugas” gi1 
tūri- knhigu's. Tačiau’ yra1 dides
nis nuošimtis kunigų, kūfie 
skaito “Naujienas”, negu para- 
pijohų, kurie skaito “Draugą>y.;

Spalvas išdalint?
“Draugas” Ispanijos- respub

likos gynėjams paskyrė' raudo
ną spalvą, pavadino juos raudo
naisiais. . SūkilėliamŠ maurams 
jiš davė’ baltą spa#ą pavądt- 
ro baltaisiais', čfi šan pašilikd 
juodą ir geltohą Spalvas — tai 
reiškia geltonąjį ipatriotizmą ir 
juodąjį internaciohalizmą.

' ' ' ' . •

SPORTAS

“Aš nušoviau savo suiiiį. štai’ 
aš atėjau”, jis tarė dežurUo- 
jančiam seržantui ir pasida
vė.

KozOkaro žmona, Marie, 54 
metų, išliko sveika.

Pa^daviVsiojo' vaikai spėja, 
kad jis užsidegė greičiausiai ir 
dėl to, kad jie daugiau mėgb 
savo motiną nėgū jį; it šešta
dienio vakafą rengėsi ją nu- 
siyesti į šokius.

Serga j. triumas

£NG(LEWOOD. — Serga J*<> 
nas urb’ohas, 720 w.
Susirgo lapkričio 18 dieną. L^- 
ga pavojinga, kuri gali ligbhį 
ilgėsnį .lajikų neapleisti.

^pl Vrbonai yra seni “k^ūr 
jįenų” skaitytojai ir rėmėjai. 
£efeitos Vasaros metu įėjo į 
tavern biznį, kuris randasi ad
resu 6822 So, Halsted St.

Nuo SavęS Hnkiū ligoniui 
greitai pasveikti. i

— Senas Petras.
i f "VU ±;-.Yė=.?s£žSž^

’ > , • »1 r» *•

ti ant standartinės popieros 
8J/a X11 colių. Jie privalo būti 
te trumpesni, kaip 1,000 žo
džių ir iįe ilgesni, kaip 1,500' 
žodžių. Straipsniuose galima. 
argumentuoti už arba prieš 
menedžeriaus valdžios formą 
Chicagai;.taipjau galimą įterp-. 
U nuomones dėliai geistinumo 
propotcioiialės atstovavimo si
stemos miestui.
- Ėobert F. Finke, 221 Norih 
■La Satffe Street, yra kontesio* 
komiteto pirmininkas;' telefonas' 
State 6257.

oįMi, 
jįStfjLiaigH

šIaNDIĖN risis japonas

Visiems nariams yra žino
ma,« kad šiemet? ėiWa jubilieji
nis- KeiStirčib? KliųbO/vajū'ą’ j'UO 

į daugiausia narių į kliubą’ 
gauti.

į Tad visiems vajininkams ir 
tiems, kurie manote dar įstoti 
per šį Jubiliejinį metą į Kei* 
istučio Kliubą, kad galėtumėt 
dalyvauti naujiems nariams 
pagerbti vakare sausio 3- die- 

llollywood svetainėje, tu
riu priminti, jpgei jubilieji
nis- vajus baigsis su gruodžio 
menesio 6 dienūs susirinkimu'. 
ITad vajininkai būtinai atsi
veskite visus- naujus narius į 
jsusirinkimą.
; Taipgi visiems, kurie dar 
■nesate Keistučio Kliubo na
ciai, turiu pranešti, kad šis 
kliubas- yra vienas iš didžiau-- 
įsitj ir stipriausių1. kliUbų Chi- 
eagojie ir apielinkėje, kuriam 
.priklauso' 1,500 narių. Keistu- 
’čio Kiliubas už 55 centus mė
nesiui išmoka $5 į savaitę li- 
ygos pašalpos, $300 pomirtinės, 
dar prideda vainiką, grabne- 
Šius ir jiems važiuoti mašiną 
suteikia. Visiems yrd patarti
na priklausyti šiai didelei or
ganizacijai.
...... —B. Rųdgalvinte, koresp.

Paleido iŠ kalėjimo 
“Užmirštąjį 

žmogų”

šiandien Whitę City patal- 
ptojė risis i^ąrsdjįš j&^bhų 
rišteašį Oki Shiki^. ^iš‘ ypač 
paga5ršėjb šSVo ‘'irfkšai's"‘,' tt- 
riij pė^ffe jis. įlūgali . datig 
tvirteš'iiids' Vyru& H šėJve.

Risis jis su. Rudy Kay,> vl’e^ 
tos žymiu, ristiku.

šeštądienį, iš kalėjimo buvo 
paleistas Raymond E. Proch- 
nOyV, “Užmirštasis žmogus*’. 
Jis išsėdėjo 'kalėjime 33- mėne
sius, 'o buvo nubaustas tik še
šiems mėnesiams.

Labiau-sušVehtinfi Old 
Gotds yra dirbtnvSs šviežu
mo cigare tai —- nesvarbu ar 
juos pirktam kaimo krautu
vėje įH prie didelio čigare- 
tų baro Mieste. 
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jMKŪŪŠYKIT
AM

; Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Pertktadieriį ir šeštadienįStoties: Cg’ lt lBiflwcW
TAIPGI IŠ TOS1 Pačios ST0TW 

i Pirmadieniais kai ' Vakat<
f ir Tfėčfataidš B 

a mr.iifir/

Akiftiai ant Kredito
$1.00 įmokėti

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

Tet Yarda 3565
Visą darbą garantuoja

; Lensus dublikuoja-freimus pataiso

Kompetaritlžki gydytojai, o ne ritu 
dental, teikia patarnavimą.

AUTOMOBILIAI
Mes- t’Uritae didėli pėsirinkim^ 

naujai atgautą karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailSsit. Mažas 
jmokejinias, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mūs, mes pade- 
SmonstrUosirtie jums musų puikius- 
Jkąrus. ' ■ \
rAY TITUS MOTOR SALES 

\ Tel. Longbeach 2929
5716 Broadway.’

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estellę’s Beaaty Shop 
sos w; ssth st. 

Permanant $2.50 
■ ikf $5.00
Perūiaūent be ma
šinos ____ $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas  -----  85c
pėnkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ........ $2.50 
Visas* darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu; 
BDUIeVard 7459

PHOTO STUDIOS
Baris Stačio

I VISOKS FOTOGRAFIŠKĄS 
DARBAS ATLIEKAMA'

3200 So. Hafetėd St
Calumet’ 4258—Rea. YaYds 5034

• RESTAUteANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYKLA 

750 West 31št Stteet 
A. A NdRKtlS, Savininkas. 

Tel. Vkftory 9670.

Salutarasl)rug& 
Chemic^C04

Šalutaro Biteris yra Vienas iš ge- 
riaUšių Biterių ką Šiandien’ randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių' ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parjodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės: 
Reikalaukite visi ta visados SalUta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
CaUal 1133.

639 Wėst 18tW St.
CHICAGO7JI&

* ANGLYS-COAL
MISS. ESTELLE SLOTKUS 

— -Ųm-'M

Pocahontas* 
6 tonai ar

5552 So.LoNG Avt1 ttu

L ’ ~°”'

į .. .... . ...................... IiI,.į „.

ILaidotnvių Pteėfttotiail

Ine Run SCreenerf 
____ , __.ugiau $7.40 tonas 
Sfeuikew $7.1® tanas;

i
w

. ■ > J?-— ..... , - 5--. .. , ,i------- L,.

MID CITY COAL CO.

LUMP dr ECto ................v..... $5.50
MINE RUN ......  5.35
SCftEENlKGS .........    4.50
Sales- taksai eitra-^vfėntf tonv už

sakymas 50c estral
TELEFONUOK-ITE:

LAWNDALE 0801
< • ' * *• _■ ' ■“ l

♦ TAVERNOS

REPublfc 8340 i . ; __
iOaVOTtiėKttRtfta 10 
'NSttMs idomiis rttirtieris 
; rWWAS A., BIĖtSKio

Turinys: atmini
mai—Sf. Kairys.

Velionies Bielskio geram atmini- 
mūi—Prof. P. Leonas.

Vąetayą Bielski atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atšiteinitaų žiupsnelis — L, Pure- 
nienė.,

Vaclovui Bielskiui mitus-— A. Pal- 
caUskas. 
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitč.

Istorine žmoniškunio etikos ir 
: teisės evoliucija—Prof. Leonas. 
L Pavasaris — A. Pavilionis, 
1 Apie kritiką —- J. RadžvilaS.

ir. kiti straipsniai.
Galima gauti 

NAUJIENOSE 
Kaina tiktai 45 centai

' ■ • ...........".................................................... ■. ...................... ..... ;

į
■ ■ •,
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POPSIE^Š TAVERN
LIElutlšKA UŽEIGA

Prieš didžiuosius Stock Vardą Vaif- 
tūs. Skartųs gėriiųai ta uŽkat>4W

tlikviė

Tet CANAL 7522,

North Roseland 
LiąnorStatė

Pranešu vfciemg draugams ir tau- 
tiWris/ kad esū nrnį'tfme 
Ltauor Store, kur yra did 
šinnkimas, įvairiausios rųšiei 
n&, vyno ta Alaus. Reika 
ėjus neužmifSkita musij

JONAS GURSKIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių Lapkričių; 21 d^eną1, 12':35 valandą 

p& piėt, 19^6 frfėtUis, pūią’ukęs pusės atnŽiUUs^ gimus Šiaulių Ap
skrity, Žagarės pUrėpiJoj; ČršwČių kafm&

Amerikoje išgyveno 27 metus
Paliko; dideliame nubudime moterį Mjarijėita, po tėvais Urbo- 

naitė, sūnų Stanislovą, 2 dukteris Južef< ta K^rimierą ir 2 žen
tu, Georgė Grlggs ir ėriuką George, Jr. ta An^rią DorŠų, Sese
rį Ba'rWą Toliu'nienę ir jos šeimą, 2 pW>rohtfs,; Joną Norkus 
ir, jo šeimą ir Mykolų Davoius ir 3 pūsesėfėS DavOlaites ta daug’ 
kitų giminių, o' Lietuvoje, 2 brolius, Mykolą ir Kazimierą ir 2 
seseris, Oną ir Apbldriiją. /

Priklausė prie šv. Antano ir Garsaus Vardo draugijų, Žaga- 
riėčių ta JdriišKiėčių kliubų. .

Kūnas pašarvotas randasi 4601 So. Washtenaw Avė. Tel. L’a- 
fayette 6095. ' . t ♦

Laidotuvės įyyks Trečiadienį, Lapkričio 25 dterią, 8:00 vai. ry
to' iš n’ariią į Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. parapijos bažny
čią, kurioje #tsibtfe’ gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. *

, . v . .K, I*'1 -i1- M ■ 1 • ■’■ '■ • l i ' ' ■- P l‘ _ ■

Jono Gurskio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviėfyafrnĘ dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liėkame; . >
, ifeptaris^ Sūriui lOiėrjte ir Gtatiries: .

trfįdefrivčsė patarnauja Laidotuvių iHrektoriUs X F. Ėudrikfs, 
e ėlialš ar^f (17-*1. __________ ______________

Visi A. A
To prašo Lietuvos žmonėsr 
^pataria Lietuvos bafe

Garsinkitės “N-nose”
* r
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Sujudimas Roselande: V

Kur Bieliausko $500?
Felony teismas šiandien pradės dalyką na 
grinėti; atsakomybėn yra patraukta alų 

dininkė, Filomena Nezelskienė

nizavimo Plana
■ l\ I ......................

Miestas nustatys kaip, kur 
kokie gatviakariai 

operuos.

ir

Džiiii$inkai Zintako Bylai Išrinkti 
Šiandien Prasidėsiąs Svarstymas

Buvęs Superior Teismo Sekretorius Teisiamas 
už Pinigų Išeikvojimų

Išgelbėjo Savo Kole
Pirmadięnis, ląpkr. 23, 1936

I- ,,r m.į, |i.

.Skubėdama Namo Žu
vo po Traukiniu

c

Alyvos Duobės

ROSELAND. — čia kilo ne- dingo’Beliausko $500? 
gražus skandalas, dėl kurio 
aludininkė, Filomena Nezels
kienė šiandien turės stoti 
prieš Chicagos Felony teismą, 
prie 26-tos ir California gat
vių, ir aiškintis.

Negana to, policija uždarė 
moteriškės alinę ir jai už
draudė daryti apyvartą.

Visi faktai paaiškės tik 
šiandien, prieš teisėją. Bet iš 
įvairių įvairiausių gandų ir 
paskalų kurie yra paplitę Ro- 
selande, išrinkus policijoje ir 
kitus patikrintus faktus, susi
lipdo sekama istorija:

Pereitą sekmadienį Rose- 
lando lietuvis Jonas Bieliaus- 
.kas išsikolektavo paskolą, su
moje $1,300. Pinigus įsidėjęs 
į kišenių, jis tą pačią dieną 
nuėjo pas p. Viršilienė, ties 
kampu 103-čios ir Edbrooke 
avenue. Ten jis užmokėjęs už
silikusią bilą—kitą, išgėręs 
kelis stiklus, ir išėjęs.

Smarkios vaišės.
Antradienio rytą jis atėjo į 

Filomenos Nezelskienės alinę, 
adresu 136 East 107th street. 
Neturėdamas pinigų, jis išsi
mainė $500 čekį, kurį gavo už 
dalį paskolos. Gavęs pinigų, 
Bieliauskas .pradėjo vaišintis.

Tos vaišės, matyt, buvo la
bai galingos. Kai išsiblaivė 
ir pabudo iš gilaus miego, tai 
Bieliauskas apsižiūrėjo, kad 
jau ketvirtadienio rytas, ir, 
kad yra ne namie, bet F. Ne
zelskienės bute, ..prie alinės.

^Nieka nežinau’9
Išsiblaivęs, Bieliauskas vėl 

nuėjo prie baro, ir paprašė 
gerti. Siekė kišeniun pinigų, ’ 
bet jų nei kvapo! O turėjo 
penkis šimtus dolerių, kai 
į alinę atėjo! Klausė F. Ne
zelskienės ir bartenderio, kur 
jis galėjo tuos pinigus nudėti, 
bet gavo atsakymą, “Nieko 
Nežinau.’’

Išėjęs gatvėn, Bieliauskas 
susitiko pažįstamą Julių Krū
minį. Apkalbėjęs, apdurnojęs 
dalyką, Bieliauskas nuėjo po
licijos nuovadon ir pasipasa
kojo apie savo nelaimę.

Nenorėdama tikėti Bieliau
sko žodžiais, policija ėmė da
lyką tyrinėti. Atvykusi ^pas A. 
Balchuną, pas kurį Bieliaus
kas gyveno, patyrė, kad tasai, 
ištikrųjų, nebuvo namie nuo 
antradienio iki ketvirtadienio. 
Nuvykę į Pullman banką, de
tektyvai rado, kad, tikrai, 
Bieliauskas iškeitė $500 čekį 
pas Nezelskienę.

• z' . . .X

Alinę uždarė neąpribotam 
laikui.

Tada jie vyko į alinę. Savi- . 
ninkės nebuvo namie, bet dir
bo bartenderis, Antanas Dob
rovolskis. Jis prisipažino de
tektyvams, kad, Bieliauskas 
buvo alinėje per dvi dienas ir 
naktis, ir kad čekį išsikeitė. 
A. Dobrovolskis pasirašė po 
savo liudijimais.

Kiek vėliau sugrįžę alinėn, 
detektyvai jau rado savinin
kę, F. Nezelskienę namie. To-

pa-Felony teismas šiandien 
darys pradžią, kad tam klau
simui surasti atsakymą.

F. Nezelskienė yra sena Ro- 
selando biznierė. Jos dtrktė 
yra ištekėjusi už Al Kumskio, 
Lietuvių Demokratų Lygos 
pirmininko ir politinių kam
panijų vedėjo.- R.

Northsideje I eško 
Dar Vieno Lytinio 

Išsigimėlio
S u plauste, išgėdino ir apiplėšė 

moteriškę

NORTHSIDE. — North Da- 
men avenue stoties policija 
siuva po visą Northsidės apie- 
linkę, ieškodama dar vieno 
morono.

Ieškomasis, nežinomas jau
nas piktadaris, nakties laiku 
įsigavo į butą Miss Anna Bra- 
sy, 38, 4752 Lincoln avenue. 
Jis ją peiliu supiauste, išgėdi
no ir pasivogė ką 
geresnio kambaryje.

Policija prisiekė, 
tadarį suras, pirm
galės žiaurių Užpuolimą pa
kartoti.
Šiandien prasideda Capoldi 

byla.
Kriminaliame teisme šian

dien prasideda nagrinėjimas 
bylos morono Andrew Capol
di, kuris papiovė 5 metų mer
gaitę, Antoinette Tiritilli.

tik rado

kad pik- 
negu jis

2 Savaitėms Uždarė 
Bulvarą ‘

2 savaitėms laiko, prade
dant šiandien, bus uždarytas 
31-mas Bulvaras.

Po bulvaru bus dedamos 
Rockwell gatvės kanalizacijos 
vamzdžiai.

s®

ji juos labai smarkiai užpuo
lusi ir iškoneveikusi.

Nesiginčydami, detektyvai 
atsivežė kapitoną. Tas alinę 
uždarė, o F. Nezelskienę suė
mė. Alinė tebėra uždaryta dar 
ir šiandien. Eina kalbos, kad 
nebus duotas leidimas ją iš 
naujo atidaryti

Klausimas

Federalio teismo teisėjas 
Wilkeršon patvirtino Chica
gos gatviakarių bendrovių re-, 
organizavimo planą.

Per paskutinius dešimts 
metų tos bendrovės buvo re- 
ceiverių rankose. Pagal planą, 
visos bus sujungtos į daiktą 
ir sudarys vieną firmą, Chi
cago Surface Lines, Ine.

Tos keturios bendrovės, o- 
peruojančįos pavieniai, yra 
sekamos: f .

Chicago City RailivayCo.; 
Chicago Railivays Co.;
Calumet and South Chicago 

Railivay Company, ir
Southern Street Raihvay 

Company. * ' . .
Teismo sprendimu, miestas 

turės galią nustatyti kaip, ko
kiomis gatvėmis gatviaka- 
riai galės ar privalės vaikš
čioti ir kokius gatviakarius 
firma turės naudoti.
- Miestas turi išduoti firmom 
leidimą “franchise” linijas o- 
peruoti. Spėjama, kad nuola
tinio leidimo išdavimą vil
kins tol, kol neprivers bend
rovės savo linijas moderni
zuoti. Daugelis gatviakarių 
yra pasenę ir prasti. Dabar 
gatviakariai operuoja pagal 
laikiną leidimą, kuris yra at
naujinamas laiks nuo laiko.

Ėjo Šaligatviu—jf Už
mušė Automobilis

Joseph Trabka, 42, 1455 Cor- 
nell Street, ėjo šaligatviu. Ties 
1449 numeriu toj gatvėje ant 
tb šaligatvio užšoko girto val
domas automobilis ir praeivį 
užmušė.

Automobiliu važiavo, Euge
ne Ruletą, 21, 1436 West Erie 
Street.

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko j 
kiekvieno skonį.

Kūdikis, kurį buk “didelis šuo’* atnešęsPEARL RIVER, La
ir pametęs. Paskui paaiškėjo, jog ta pasaka apie šunį yra me- 

yra, kur laginga. r

penktadienį, 
sekami asme-

6912 South

South

Nors Frank V. Zintako byla 
kriminaliame teisme dėl pinigų 
išeikvojimo prasidėjo pereitą 
savaitę, bet pats svarstymas 
prasidės tik šiandien.

Pirmos kęlios dienos buvo 
praleistos išrinkimui džiurinin- 
kų bylos išklausymui ir nuo
sprendžio išnešimui.

Tas džiurininkų rinkinių dar
bas buvo baigtas

Džiurę sudarys 
nys:

Otto Bartuška,
Thrdop street;

William J. Albin, 6805
Ail tęsia n avenue;

James Peneff, 2816 N. Ken- 
neth avenue;

(Gustave Anderson, 330 West 
58th street;

‘rEdwar Rošenzweig, 2706 N. 
Bernard avenue;

Williiam Šchnėssler, 1040 Ba- 
rry avenue;

Harc-ld Barrett, 6511 South 
Sacramento avęnue;

Morris R. Marsden, 220 No. 
Austin Bouletąrd;

Albert C. Stange, 504 Ferdi- 
nand avenue;

R. Hereforth, 4831 Bejle 
Plaine avenue;

Gilbert Carslon, 5050 Ravens- 
wcod avenue, ir

« X,

Gaisras kilo Cicero gazolino 
stotyje; išgelbėtasis mirs.

Skubėdama namo, Mrs. Ga 
tharine Polaski, 43 
West 55th istreet, 
trumpesnį kelią per 
Trunk bėgės, prie 
Central Park avenue. 
nys ją užmušė.

m., 3812 
paėmė 
Grand 

55th ir 
Trauki-

Yra galima,

Fred G. Chambers, 10528 S. 
Central Park avė.

Pereitą penktadienį džiurei 
turėjo būti duota priesaika. Dėl 
nežinomos priežasties prokura
tūra pareikalavo prisiekdinimą 
atidėti iki šiandieninės sesijos. 
Zintako gynėjai, adv. Ben 
Short ir George Guenther (yra 
ir kiti) prieš tokį reikalavimą 
šoko protestuoti. Bet teisėjas 
Rohert C. O’Connell palaikė 
prokuratūros pusę. *

Gynėjai šiandien žada vėl tą 
klausimą iškelti.
kad bylos svarstymas susitruk- 
dys dar dieną-kitą,

Frank V. Zintaks yra- teisia
mas už išeikvojimą $26,500 
Superior teismo '“užrankinio 
fondo’,’ pinigų. Jis tuos pinigus 
sugrąžino, bet buvo prašalintas 
iš vietos, o valstija iškėlė jam 
bylą.

$10,500 tų pasisavintų pini
gų Zintak sunaudojo atmokė j i- 
mui notos Metropolitan bankui, 
prie Cermak Road ir Leavitt 
street. To banko viršininkams, 
Jonui ir Juliui Brenzams ir ka- 
sieriui Antanui Valoniui teks 
byloje liudyti. Liudininkais juos 
stato prokuroras.

CICERO. — Rizikuodamas 
gyvybę, jaunas gazolino stoties 
darbininkas didvyriškai puolė 
i liepsnojančią alyvos duobę ir 
iš jos ištraukė savo kolegą, ku
ris valė duobę, kai gaisras kilo.

Išgelbėtasis yra Frank Sker- 
ski, 28 mėtų, 4826 West Cer- 
mak Road. Jis guli Frances 
Willard ligoninėje. Jis tiek ap
degė, kad vargu išliks gyvas.

Jį iš duobės ištraukė Louis 
Sinkelberg, kitas tos stoties dar 
bininkas.

Skėrskis vale> duobę su kero- 
sino ir gazolino mišiniu. Skys
timas netikėtai ekspliodavo ir 
užsidegė. Liepsnos apėmė ir 
visą duobę.

Stotis randasi prie 1200 So. 
Central avenue.

CLASSIFIEDADS
Mezgimo Dirbtuvės 

—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 38-RD STREET

Sveterių krautuve atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Telefonas Victory 3486
I.II>I».IIII...|Į2 ............... —-

,COAL

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už tonų
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
CLASSIFIEDADS Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tėvas Prašė Teisėjo 
Kalėjimai! Uždaryti 

Jo Dukterį
vr.-TIT------

Prašymą išpildė' Jonikienė 
sėdės reformatorijoje metus 

laiko.

-»-----------------------------

žmogžudis slapstėsi 
nuo 1933 mėtų 
bet jį sugavo

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

išparduodame baru fikoe- 
RlUS, visokio didžio su Coil Baksaia 
ir slnkom. Taipgi Storų fikėerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius Ir ice bakene. Caeh 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

R. E. SOSTHEIM A SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Help Wanted-=Maie
Darbininkų Reikia

Omahoje, Nebraska suėmė Juo
zą Svanda už chicagiečių 

užmušimą.

T0WN OF LAKE. — Tėvo 
prašomas, miesto teisėjas nu
teisė lietuvę, Mrs. Frances Jo
nikas kalėjim^n vieniems me
tams.

■' ■■

Ji bus uždaryta moterų re- 
formatorijoję, Dwight, III., 
mieste už vd’gimą.

Moteriškės tėvas, Pranas 
Viskontas, 4517 South Hermi- 
tage avenue aiškino teismui, 
kad jo duktė draugauja su 
žmonęmis, kurie daro į ją blo
gą įtaką. Jis parašė dukterį lai
kyti po priežiūra.

Teisėjas prašymą išpildė.
Frances Jonikas yra 25 me

tų amžiaus ir gyveno adresu 
4308 South Hęrmitage avenue.

■ . . ‘ ■■

Ji buvo areštuota pereitą 
penktadienį už vogimą rūbų 
iš kaimyno buto.

Jur. Čižauskas Rei
kalauja Divorso Nuo 

Žmonos
Padarė bylą šeštadienį; divor- 

są gavo Matas Gabraitis

Pereitą' šeštadienį apskričio 
teismui buvo įteikta divorso 
byla.’

Perskyrų reikalauja lietuvis, 
Jurgis čižinauskas. Jo žmona 
yra Kazimiera čižįnąuskienė.

Tą pačią dieną divorsą gavo 
Matas Gabraitis. Perskyrų rei
kalaudamas jis trumpą laiką 
atgal patraukė teisman savo 
žmoną, Amelia,,

Pereitos savaitės pradžioje 
teismas perskyrė ir lietuvių 
Klimų šeimyną,

Pirkite savo apielįnkės 
krautuvėse

1933 metais Chicagos prie- 
miestyje buvo nužudytas Drija 
Motor Saleš Cbihįi'any pardavė
jas, Sidney Adelman. Jį nušovė 
30 metų Juozas Svanda, ūkinin
kas iš Nebraska valstijos.

Per tris metus Svanda slaps
tėsi, bet vakar jis pakliuvo. Jį 
užtiko bmaha, Nebraska polici
ja. Svanda! operavo garažą ta
me mieste.

žmogžudis turi giminaitį Chi- 
cagoje, vieną Juozą, Bamburą, 
1922 South Loomis street, pas 
kurį žmogžudis buvo sustojęs 
keletą metų atgal.

NAMŲ SAVININKŲ AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorpbruotas 
1642 West DivisionSt. 

Tel. 'Ąrmitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kitų bargenų.

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

Hemlock 0800

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

blėties 
pagei-

CO.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

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

3 2 6 S STAT E S T
Prieš Goldblatt krautuvą (pirma 

Davis^—2nd floor.

Skaudamos strėnos? Gau
♦ kitę malonų 

palengvinimą su keliais, 
išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
pilniausiu pasisekimu nau. 

. dojamas nuo 1867 metų

greitą

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Garsinkite? “N-nose

REIKIA siuvėjo visam siuvimo 
darbui — geras mokestis — nuola
tinis darbas visą metą. Ateikit ga
tavas darbui. Kreiptis, 7807 So. Ra- 
cine Avę. Radcliffe 6670. 

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būti, šeima maža, apar- 
tmentas mažas, nėra virimo, nė 
skalbimo—$6.Q0; Hollycourt 5249.

•MERGINA bendram namų darbui, 
būti, maža Šeima, geri namai. Irving 
9364. 

Real Estate For Sale 
Namal-ŽemS Pardavimai

BRIGHTON PARKE
BERGENAS, Tavem su nuosavy

be. šokiams svetaine ir dining 
room. Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

now in new-design 
Swankyswig glassesF

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And whileyou’re doing
it, get acąuainted 
with all seven 
6f the delicious 
Krąft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salad8 
and appetizers.

ouickly:

n RED 
REDDENED 
fe.. E Y ES >3

RI.COM.M t NDl D 
.''-•<fOR?4O'YFAR&

BARGENAą
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su taverrios fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu j mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

“Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Taverna—Visa ar
ba priimsiu pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1587 
West 63rd Street.

PARSIDUODA Taverna. Biznis 
išdirbtas per 80 metų. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. 2448 W. 
47th Street.

PARDAVIMUI taverna geroj vie
toj, gražioj apylinkėj. Priežastį pa
tirsite vietoje. 372 Eąst 71st St

šio
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam

- telefonu

- PAGARSINKIT SAVO 
BAROENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieidamas. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo-


