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Svetimu Salių Submarinos Puola Ispanų Laivus
' * - . J- 1 ‘ . • . . . . .
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Anglijos Laivynas Apsau 
gos Prekių Laivus

Svetimų valstybių submarinos paleido tor
pedas į du Ispanijos lojalistų karo laivus 
Cartagena uoste, vieną jų pažeisdamos .
MADRIDAS, lapkr. 23. — 

Lojalistų oro ir laivyno minis
terija viešai apkaltino, kad 
svetimos valstybės submarinos 
įsigavo Cartagena uostą vakar 
ryte ir bandė torpedomis pa
skandinti du valdžios karo lai
vus.

Oficialiu - pranešimu, viena 
torpeda pataikė kruizeriui Mi- 
guel de Cervantes ir jį pažei
dė. Kitos torpedos buvo palei
stos į kruizerį Nunez, bet ne
pataikė ir nuostolių laivui ne
padarė.

Kad tą puolimą suruošė sve
timų valstybių submarinos, 
sprendžiama iš to, kad Ispa
nijos sukilėliai ikišiol jokių 
submarinų neturėjo. Matyt, 
tai yra fašistinių valstybių pa- 
gelba sukilėliams įvykinti blo
kadą Viduržemio juros uostų.
Užmuštas žymus^Skjtilp gorius.

Valdžia ^iciaMąirr paskelbė, 
kad žymus sktilptorius Emilia- 
no Barraį kurio paminklas Is
panuos socialistų tėvui Pablo 
Iglėsias, liko atidengtas perei
tą Pirmąją Gegužės, liko už
muštas kovoj su sukilėliais 
pietiniame Madrido pakraštyje. 
Taipjau užmuštas ir Kataloni- 
jos kariuomenės vadas gen.

Pasta- 
Pedro

valdžia

Bifenaventura Durruti. 
rojo vieton paskirtas 
Manzano.

Išrodo, Ispanijos
greitai paskelbs visuotiną mo
bilizaciją vyrų nuo 18 iki 45 
metų kovai su sukilėliais.

Įsakė franeuzams apleisti 
Barceloną.

Vokietijos ir Italijos konsu
lams išvažiavus iš Barcelonos, 
Francijos konsulas įsakė vi
siems Francijos piliečiams ap
leisti Katalonijos sostinę Bar
celoną, kurią sukilėliai grūmo
ja bombarduoti iš oro ir karo 
laivų ir taipjau skelbia jai blo
kadą.

500,0,00 žmonių savo vado 
laidotuvėse.

BARCELONA, lapkr. 23.
Apie 500,000 žmonių dalyvavo 
laidotuvėse užmuštojo Katalo- 
nijos rkarįuomenčpyvado Durru
ti. Jis žuvo kovodamas suki
lėlius Madride.

Durruti buvo vienas iš trijų 
žymiausių sindikalistų vadų. 
Kitas vadas, Ascaso, buvo už
muštas liepos 20 d. sukilėlių 
Barcelo.no j. Trečias vadas, 
Juan Garcia, dabar yra teisin
gumo ministeris.
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Anglijos karo laivams įsakyta kovoti Ispa 
nijos uostų blokadą.

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Anglijos admiraltija per radio 
įsakė visiems Anglijos karo 
laivams prisiruošti plaukti pa- 
gelbon Anglijos prekių laivams, 
jei tik bus gauta žinia apie 
bet kurios pusės trukdymą 
Anglijos laivams Ispanijos 
vandenyse.

Tuo pačiu laiku Anglija ruo
šiasi pasiūlyti parlamentui sku
biai priimti įstatymus, kurie 
uždraustų Anglijos prekių lai
vams gabenti ginklus ir amu
niciją į Ispanijos uostus.

Padėtis pasidarė dar rūstes
nį gavus žinių, kad svetimos 
Valstybės submarinos puolė Is
panijos* lojalistų karo laivus. 
Manoma, kad tai gali būti ki
birkštis, kuri uždegs visos Eu
ropos karą.

Pasipriešinti Ispanijos suki
lėlių skelbiamai Ispanijos loja
listų Uostų blokadai liko nu
tarta žvarbesniųjų Jministerių 
susirinkime ir apie tai tuojaus 
tapo pranešta atstovų butui.

Užsienio reikalų ministeris 
Eden pranešė, kad Anglija ne
pripažins kariaujančia Šalimi 
nė vienos pusės ir nė vienai 
pusei neteiks jokios pageltos, 
bet jei kuri pusė bandytų truk
dyti Anglijos laivus, tai bus 
panaudotas ginklas apsaugoji
mui juros laisvės.

Uždraudimas Anglijos lai
vams gabenti ginklus, mano
ma, pašalins priežastį sukilė-

liesti Aii-

veiksianti

nutraukti

liams ar lojalistams 
glijos laivus.

Anglija viskame 
išvien su Franci ja.

Vokietija grūmoja
ryšius su Rusija.

Gautomis žiniomis, Vokieti
jos pasiuntinys pranešė pre
mjerui Baldwin, kad Vokietija 
mano greitu laiku nutraukti 
diplomatinius ryšius su Rusi
ja dėlei Rusijos pasmerkimo 
mirčiai vokiečio inžinieriaus. 
Nutraukusi ryšius su Rusija, 
Vokietija tikisi įgyti laisvę 
kaip jai tinka veikti Ispanijo
je.
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Vėl bombarduoja Madridą, bet 
neįstengia paeiti priekyn.

MADRIDAS, lapkr. 23.
Sukilėliai šiandie vėl bombar
davo Madridą iš oro, taipjau 
padarė keletą smarkių puoli
mų, bet visur liko atmušti.

Spėjama, kad sukilėliai nori 
dar labiau sugriauti miestą ir 
tada jį pulti visomis jėgomis, 
galbūt sulaukus didesnės pa
geltos iš užsienio.

America uždarys ambasadą 
Madride.

WASHINGTON, lapkr. 23. 
— Valstybės departamentas 
įsakė iškelti ambasadoje pasi
slėpusius amerikiečius į Valen- 
ciją ir tada Jungt. Vjąlstijų 
ambasadą Madride laikinai už
daryti.
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Chinijos kariuomenė 
Suiyuan prov.; Japo

nija susirupinusi
PEIPING, lapkr. 23. — Cen- 

tralinė Chinijos valdžia pri
siuntė savo kariuomenę į Su?i- 
yuan provinciją, kurią puola 
Manchukuo ir Mongolijos ka
riuomenės, padedamos Japoni
jos, lėktuvų ir Japonija dabar 
atsidūrė labai keblioj padėty.

Prisiųsdama savo kariuome
nę Chinija parodė, kad ji yra 
pasiryžusi ginti tą provinciją. 
Ir Japonija nebežino ką dabar 
daryti: ar ji turi atitraukti sa
vo Manchukuo ir Mongolijos 
kareivius, iar rizikuoti karu su 
visa Chinija. Chinijoje gi ka
rinis ūpas yra labai pakilęs ir 
plaukia duosnios aukos karui 
su Jąponija. Bet aukų neuž
tenka vedimui karo. Reikia ir 
gerai ginkluotos kariuomenės. 
Chinija ikišiol bijojosi ginklu 
pasipriešinti Japonijai ir leido 
grobti vieną po kitos Chinijos 
provincijas. Bet dabar Chinija 
mano jau esanti užtektinai 
stipri stoti atviron kovon su 
Japonpija. Todėl tai dabar Giri
ni j a jau neberodo visose dery
bose su? Japonija to nuolanku
mo, kurį ji rodė pirmiau. O 
dabar siunčia ir kariuomenę 
sustabdyti japonų briovimąsi 
į Chiniją.
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Streikieriai apleido 
Bendix dirbtuvę

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
23. Šimtaistreikierių šian
die vakare apleido Bendix dirb
tuves, išbuvę jose šešias die
nas. -, ,((į

I
j . Kompaniij a paskelbė darbi
ninkams lokautą; bet dalis dar
bininkų užsidarė dirbtuvėse ir 
jas laikė užėmę. Dabar eina 
derybos su kompanija ir kom
panija sutiko nebandyti atida
ryti dirbtuves laike derybų. 
Darbininkai reikalauja , pripaži
nimo unijos. . *

4 žuvo žemės nu 
slinkime

JUNEAU, Alaskoj, lapkr. 23. 
— Keturi žmonės liko užmuš
ti, 7 sužeisti ir 25 užgriauti 
ir uždaryti namuose, didelia
me žemės* ir akmenų nuslinki- 
me nuo kalno, kuris užgriuvo 
šio miesto apartmentinių namų 
distrikte.

Vilniaus studentai 
buvo paskelbę 
bado streiką

PARĖMĖ NEDAR
BO APDRAUDOS 

ĮSTATYMUS
Universiteto studentai bado 

streiku reikalavo atskirti žy
dus studentus. Streiką lai
mėję jie suruošė žydų po
gromą.

Augščiausias teismas pripažino 
teisėtais New Y<xrko valsti
jos nedarbo apdraudos įstak 
tymus.

VARŠAVA, lapkr. 23. — 1,- 
200 Vilniaus universiteto stu
dentų atšaukė bado streiką, 
gavę užtikrinimą, kad jų rei
kalavimas išskirti žydus stu
dentus ir paskirti jiemš visai 
atskirus suolus, bus universi
teto išpildytas.

Universiteto vadovybės nusi
leidimas yra skaitomas kaipo 
pilnas laimėjimas studentų, 
kurie “streikavo” ketUriaš die
nas.

Laimėję pergalę studentai 
suruošė sekmadieny prieš Žyr 
dus demonstraciją, kuri tęsėsi 
visą dieną. Demonstrantai iš
daužė langus 200 žydų sankro
vų ir sumušė daugelį panašių 
į žydus praeivių. Trys sumuš
tųjų paguldyti ligoninėj.

WASHINGTON, lapkr. 23. 
— Augščiausias teismas išne
šė labai svarbų nuosprendį, ku
ris gali paliesti visą socialūs 
įstatymdavystės programą. Tei
sinas 4 balsais prieš 4 patvir- 
tirio New Yorko apeliacijų tei
smo nuosprendį, perėmusį New 
Yorko valstijos nedarbo ap
draudos įstatymus.

Iš to spėjama, kad augščiau
sias teismas patvirtins ir fede- 
ralinius nedarbo apdraudos 
įstatymus.

Lygus pasidalinimas balsų 
įvyko todėl, kad teisėjas Stone 
serga ir negalėjo prisidėti prie 
teismo nuosprendžio. Teisėjas 
Stone gi skaitomas liberalu ir 
kaip numanoma, butų parėmęs 
įstatymus.

Kadangi valstijos teismo 
nuosprendžio atmetimui reika
linga yra dauguma augiau
siojo teismo balsų, tai pasida- 
Įinuš lygiomis balsų skaitosi
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Iškilmingai palaido
tas, nusižudęs Fra® _ _______ _ _
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JSOUTH BEND, Ind. — Bendįx Products korporacijos streikas

Pasimirė geležinke
lių magnatas, Van

Sweringen
CLEVELAND, O., lapkr. 23. 

— Traukiny, kely iš Cleveland 
į New York, staigiai pasimirė 
O. P. Van Sweringen, kuris su 
siavo broliu, velioniu Mantis J., 
iš. menko real estate biznio su- 
budavojo didelę 
imperiją.

Mirė jis staigiai 
dienį, važiuojant 
vagonu iš Cleveland į Buffalo, 
savo pagrindiniu geležinkeliu 
Niekei Plate. Matyt, jis jau
tėsi gerai, jei išsirengė į ke
lionę biznio reikalais.

Jo jauslesnis brolis Mantis 
pasimirė pernai gruodžio 2 d. 
po trumpos ligos.

Jie kilę iš neturtingų žmo-, 
niiį. IŠpradžių savo, miestely 
pardavinėjo laikraščius ir vė
liau persikėlę į Clevelandą dir
bo raštinėse. Pagalios, nusita
rė verstis žemės ir namų par
davinėjimu. Bet nesisekant, jie 
pasiskolino pinigų ir nusipirko 
2,000 _ akrų žemės ir pastatė 
joj puikų priemiestį. 1916 m. 
jie pasiskolino iš bankų $2,- 
000,000 ir nusipirko banikruti- 
jusį Niekei Plate geležinkelį, 
kuris jiems vedant pradėjo ap
simokėti. Iš to jie subudavojo 
didelę geležinkelių imperiją ir 
vienu kartu valdė 19,000 my
lių geležinkelių, kurių vertė 
siekė' $2,000,000,006. Jiems 
daug sykių gręsė bankrotas, 
bet vis išsisukdavo iš bėdų. 
Nepalaužė jų ir depresija ir 
jie išlaikė geležinkelių kontro
lę, nors Morganas gerokai yra 
prakišęs jiems pinigų.

geležinkelių

apie vidur- 
privatiniu

PARYŽIUS, lapkr. 2Š.—Va
kar nepaprastai didėlėmis iš- 
kilmėmis Lille mieste liko pa
laidotas nusižudęs vidaus rei
kalų ministeris ir Lille mūras 
socialistas Roger Salengro. Jis 
nusižudė įveiktas nepaprastai 
piktų fašistų ir kitų dešiniųjų 
laikraščių šmeižtų.

Laidotuvėse dalyvavo ma
giausia 200,000 darbininkų, 
taipjau' atvyko trys traukiniai 
valdžios narių iš Paryžiaus ir 
provincijos.

Vyriausiu? kalbėtoju laidotu
vių iškilmėse buvo premieras 
Blum, kuris prižadėjo pravesti 
įstatymus sustabdymui žymes
nių asmenų šmeižtų laikraš
čiuose. Tikimąsi, kad tie įsta
tymai jau rytoj bus pasiūlyti 
parlamentui svarstyti.

Tuo pačiu laiku ir Paryžiuje 
įvyko milžiniška darbininkų 
demonstracija.
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Karingas daktaras: 
turės 9 dvikovas
BUDAPEŠTAS, lapkr. 23.— 

Dr. Franz Sargas yra pasiry< 
Žęs kardu apginti savo garbę* 
ir tai ne prieš vieną, bet net; 
prieš devynis žmones, kuriuos* 
jis iššaukė dvikovom Dvikova* 
turės įvykti šiandie. i

Jie buvo pašaukti dvikovom 
dėlto, kad jie paleido gandus,! 
jog Dr. Sargas apsivedė su 
gražia*ir turtinga mergina vien, 
dėl pinigų.

Be to jis yra patraukęs teis
man ir 21 laikraštį už apšmei
žimą. ♦

PITTSBURGH, Pa., lapkr.
28. — Garvežiui nusiritus 30 
pėdų augštumo kriaušiu ties 
Aliųuippa, liko užmušti du 
garvežio darbininkai.
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CHICAGO. — Siiperior teis

mo feisėjas Lewe pripažino ne
teisėtomis iF neveikiančiomis 
Illinois valstijoje gautas Reno, 
Nevadoje perskiras.

teka 6:50, leidžiasi
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Italija ir Amerika 
tariasi dėl skolų

Giminėms Lietuvoj , 
Dovanų Kalėdoms

Stirna nušovė 
ūkininką

■ : ■ ' ■ ‘

LONDONAS, laĮpkr. 23. — 
Gautomis iš Rymo žiniomis, 
Italija pradėjo derybas su 
Jungt. Valstijomis išsprendi
mu?! karo skolų, kurių Italija 
jau senai nebemoka.

t

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.

REED CITY, Mich., lapkr. 
23. —- Ūkininkas Walter Dra- 
minski, 43 m., bemedžiodamas 
antis užtiko* sužeistą stirną. 
Jis paisilenkė apžiūrėti stirną, 
kuri staigiai spyrė ir pataikė 
į Draminskio šautuvą, šautu
vas išsišovė ir ūkininkas įkri
to vietoj negyvas

i. .

Chiėagąi ir apielinkęi fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šalta.
Vhkar 2 vai. po piet tem

peratūra Chicagojė buvoti?.
Saulė 

4:23

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

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

NAUJIENŲ PMGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTBD STREET

CHICAGO. ILLINOIS
Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedalioj iki 1 vai. po piet.

Barcelo.no
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VARKALA, Draugijos Ąuditorius.

visi

Stankus

taverne.

Laidotuvių DirektoriaiKiekvienas 01d Golds ei
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42-44 Rast 108th St? Pullmąn 1270 arba Ganai 2515
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Phone Yards 1188

8807 Litiisnica Avenue

AMBULANCEį PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Įsikūrė Auroros Lietuvių Kul 
turos Draugija iš 37 narių

GA RAGINE LIETU
VIU KULTŪROS D-JA

cine
giją- 
sižymeję

Stasys 
ninkas,

Vincas

Lietuvių
J. Mic-

Blindos” pa- 
—Vietinis

dėjo gyvuoti, 
rankų nesiranda 
lošėjus reikaling

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių
MM Asociacijos.

eiles cellophane — neper 
merkiamą—aukščiausios* Tų

GR'AmAS Pirmadieniais iš stoties 
Kiločycles, 9*:’4^"Vdl. vakaro'.

i jos susirinkimas

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, vice-prezidėntas ' 
V. MANKUS, sekretorius’

ĮJCKY YEARLING 
Inu 'Metu senumo. ?

Sekmadienį, lapkričio 22 d., 
Dellenburg svetainėje įvyįco

Pirįita savo ąpielinįes 
krautuvėse

TeĮL Pųllman 5703 

nėz ir SŪNŪS 
ft*nbs ęanal ?5|^-Cicęr?

4605-07 S. Hermrtage 'A1 
Brighton Ęark Skyrius,

4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai ' VAftDS 0Š01 

VIENINTELI^ " DI8TRIBUTORI8

Šis paveikslas atvaizduoja Chicagos Lietuvių Draugijos narių ąąsirinkimą Rockford, III 
įvyko lapkričio 8 d 
ir svečių. Susirinkime buvo įkurta Rockford Lietuvių ĮCulturos Draugija 
Draugijos narių 
eilėje: viduryje inž. Gura 
užrašų sekretorius, St. Petrauskas 
rėš į dešinę šalia pirmininko, Bacevičius — pirmininko pagelbipinkas, Stružas 
Alinauskas — maršalka.

W IR st?eet
; J S. M. SKUDAS

Pliope Monroe 8877j,, ...g,.,,<.

■ ri j. -'.f i.fiiiV.i A.
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Mikas Balčiūnas, pageįbi- 
ninkas,

Gabrielius Vičiera, sekreto
rius,

Pranas Damidavičius, s^k- 
retorius-iždininkas,

Stanislovas Pbcius, iždo 
globėjas,

Alex Pocius, iždo globėjas, 
Jonas Kučinskas, maršalka. 
P-no Beliajaus šokėjų trupė 

suįdomino susirinkimą. P-lė 
Genevieve 
duktė p-nios Daugin, pasižy 
mėjo 
susirinkimo 
draugiški pašnekesiai ir už
kandžiai. Apie Auroros Lietu
vių Kultūros Draugiją, o tap- 
gi šį susirinkimą, bus plačiau 
parašyta kitą kartą.

Kuriasi Garų Lietuvių Kultų 
ros Draugija.

Chicagos, taį pasidaro nema- 
žoą išlaikęs. Nutarta pirma 
rengti yąkąrą, kuris reikalaus 

išląidą. Kai bui už- 
gįįrbl’a' kiek pipigų 
pradėta rūpintis “Z

susirinkimas Ąu 
Vietos žymus hiznie 
veikėjas lietuvių gyve 
p. Antanas 
susirinkimą 
Chicagos 

ijos prezidentą

kuris
Milašiaus svetainėje. Paveiksle matosi dąlįs Draugijos narių,, taipgi yra 

Chicagos Lietuvių 
išrinkta valdyba, pądėtas pamatas tolimesnei darbuotei. Valdybą secli pįrmoje 

pirmininkas, šalia pirmininko iš dešinės į kairę Dr. Luopionąs — 
sekretorius iždininkas, Savickas — iždo globėjas. Iš kaį 

iždo globėjas

Lapkričiu 15 J <į. įvyko ęprįn- 
r i >. ^-’^nros

Od’d 
Feljows svetainėje. Tarp kitų 
reiįąlų buyo svarstyta, kad

prieš Naujus Metus. Šiam rei
kalui išrinkta komisija, kuri 
išdirbs planiį ęėįmipgain va
karui surengti. Manoma kvie
sti kai kurie programo daly
viai iš Chicagos.

Sųąiį’injtynię buvo svarstytą, 
m vaizųmps “phpdą ?, bet ka
dangi organizacija naujai pra- 

o pinigų ant 
, tuo fąrpu 
a kviesti ; iš

^viečiame visus draugus, tautiečius ir kostumerius atsilanky 
tl į šią Pa&SkpsDienospuotą Įr naujo Bu<Įwe'isšer alaus atidary
mą: Būs vęjtąi užkandžiai, muzika it lįnkąminsimes visi.
■'* ^<vįečįa sąyjįnipkai '

. W O Street

AMĮJULANCE ĘATĄJ^ĄyiMAS piElj.
Turime ^a»s fffeyjgęte

LIDEIKIS 
mue Phonės Yards 1741-1742
44į7| S. Fairfield, ° Laf 0727

Sekmadienį, lapkričio 2!) <J., 
Soxon Hali, 1625 Wcst 15th 
Avė., 1 vai- popiet įvyksta pir
mas Chicagos Lietuvių Rrąu- 
gijos narių susirįnkimąs tiks
lu įkurti Gary Lietuvių Kuį- 
turos Draugiją. 
* 'V ' ,\'4' •

Susirinkime bus grąžus pro
gramas. Ęėliajaus ąrtistų- 
šokėjų trupe tautiškuose rū
buose Šoks lietuviškus šo- 
kius, bus muzika, bus dainos. 
Be to, pasakys trumpas kal
bas inž. Kostas Augųąįįnąvi- 
čius, vienas iš “Naujienų?’ re
daktorių, taipgi Dr. Ą. ĮMopt- 
vidas, Chicagos Lietuvių Drau
gijos daktaras - kvotėjas.

Taipgi,, ąiame kūrimosi susi
rinkime dalyvaus Senas Pet
ras, kurio pastangomis Gary 
Lietuvių Kultūros Draugija 
čia įsikuria. Tiir būt, bus čia 
ir Chicagos Lietuvių Draugi
jos prezidentas ef« Micįc^ičiįią; 
jis čia nuolatinis svečias. Taip 
sakant, sekmadienį čia bus 
tikras šurum-biirum. Visi Clii- 
cagos Lietuvių ^Draugijos / na
riai Gąry būtinai atvykite į šį 
susirinkimą — nėsiveluokite, 
susirinkimo pradžia 1 vai. po- 
piet. Po susirinkimo eis drau
giški pašnekesiai ir užkand
žiai.

Stasys Mockus, sekretorius- 
iždininkas,

P-lė Marė Mikulskis, iždo 
globėjas,
Petras Žiūkus, iždo globėjas, 

Juozas Stanaitis, maršalka. 
Baigus susirinkimą, buvo ge

ras programas. Beliajaus 
artistai gražiai šoko įvairius 
lietuviškus šokius. ' Inž. Kos
tas Aiigustinavičius gana tiks
liai apibudino esdmą lietuvių 
organizacijų padėtį ir jų atei
ty. Fotografas p. J. Mežinis nu
ėmė susirinkimo paveikslą, — 
tilps kitą antradienį šiame 
Draugijos skyriuje. Taipgi 

Sąkalaukka’itė, ■ bus plačiau paminėta šis gra
žus susirinkimas. Taip sa- 

rkrobatiškais šokiais. Po kant, musų atstovas Frank 
programo ėjo Bulaw atliko Ęacine gerą dar

bą, įrašė arti keturis dešimts 
naujų narių.

gijos narių 
roroje. 
rius ir 
nime, 
atidarė 
kvietė 
D ra u 
kevičių vesti tvarką ir plačiau 
paaiškinti šio susirinkimo tik
slą. Prezidentui paaiškinus, 
kad reikia įkurti Racine Lie
tuvių Kultūros Draugiją, kuri ninkaS,
kaip ir skyrius Chicagos Lie-i „ . . „ v v• x .. • • . . i fcMvardas Stall, užrašųtuvių Draugijos, visi susinu- . ’
kę Draugijos nariai sutiko, ret°rills’ 
kad minėtą Draugiją butų 
tuoj įkurta. Valdyba išrinkta 
iš gerų vietos veikėjų:

Antanas Stankus, pfnninin-

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DĘ 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visa dieną, 

VALDYBA: P. MILLER, finansų sekiotorius
J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

DR. MONTVIDĄS, Dr-jos Daktaras, K. GUGĮS, fir-jos Advokatą^

“AURORA JĄŲ IŠ
BUDO

šeštadienio vakare, lapkri 
čio 2Į d.; Winters svetainėje 
įvyko pirmas Chicagos Lie
tuvių Draugijos narių susirin- 

pirmas Chicagos Lietuvių Dr- kimas Racine, Wis. Chica
gos Lietuviij Draugijos prezi
dentas J- Mickevičius paaiš
kino susirinkimo tikslą. Vien
balsiai nutarta tuoj įkurti Ra- 

Lietuvių Kultūros Drau- 
Valdybon įėjo visi pa

vietes darbuotojai:
Statkevičius, pirmi-

KUS
į^ĮO South 4£įtlį potįtt ' Cįeero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted StrcSt * '______Boulevard 4089

I. J. ZOLP ' ~
hones Boulevard 5208-8418

A’)/*

l£42X3E1

r

Pirkite savo apielinkės 
krauttivėse

Mrs. Ąiielią K. Jarus?
Physical fherapy 

and Midv^fe'
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tįc blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai. "

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

■in I ■ I   IIIIMimu milini iii     bilM— ■■■    ——       nin i i n n

JOSEPH J. GRISR
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651 r So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
• ' Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ‘

H1 W. VVashington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tek: — Hyde Park 3395

Clement John Paznokas 
ą ., . y f) /•>,** •«!

LIETUVIS ADVOKATAS
10707 SO. MICHIGAN AVENUE 

Telefonas Pullman 1293 
CHICAGO, ILL.

ClementJ. Svildw
ADVOKATAS

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

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĘ.

Telefonas PROspect 1012
Vakarais ir šeštadieniais po* piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR/ VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
‘ Palengvins akių' Įtempimų,’ kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimb, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mp, ’ skaudama akių karšti,’ atitaiso 
trumparegystę ir tpliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsei
kimuose egzaminavimas daromas -su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kaipoa pigiau 
- kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 * * ' fc • ’• • ' u

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis • 
Ištaiso.

Jfisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. r
Valandos: nuo 1Q—4 nuo 6 iki : 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. djen<

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAĮ 
Amerikos Metuvių Daktarų

- , j,, 1 -WAugijos . Nąriaf.Į.

Ą. Montvid, M. D.
West’fown State'Bank Bldg-n 

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

>L See|ey 733Q f 
Namų telefonas Brunswick

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Valandos' nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
▼31., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Antradienis, lapkr. 24, 1936

Ofiso Tel. Boulevard 5913
PIP PFDT AJLIJti* JtSJluJlC A
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:811 

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

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—A 
Seredomis ir nedgL pagal sutarti 
Rez, 6631 So. ęalifornia Avenue 

Telefonas Republic 7868'

Tel, Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 po' piet®, 7—8 V. vak. 
išskyrus seredomis ir sukatomis.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 " 
Namų Tel.: Prospect 1930.

Ofiso Tel. Virginia 0036
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos n&o 2—4 ir nuo
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti
Rezidencija 8939 So. Claremont Avė. 

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

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

■ DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos* nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: riuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

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

r Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
K Tel. Prospect 3403 ’ r

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISUS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5W8.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Gerai lietuviams Žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Qydo staigias |r chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jausius metodus X-Ray ir * kitokius 
elektros prietaisus.'* ’ r’ ; .

Ofisas ir Laboratorijas 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos 'telefonai: 

Šiipcrior $454 ar ęentral 7464

Dr. Charles Segal
• OFISAS ’ >, ..

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vat i^to, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir ‘nud '7'iH 8:30va£ 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

‘Phone MIDWAY 2880.
. . - ... -....... n -r. ..1ir,-M ■ . ..

Telefonas Yards 0M4

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dien
7 iki 8 vai. NedČ

Rez.' Telephonė
____ ■*........ ,r.

Ofiso Tet Dorchesfer 5194

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
*TTchroniškų ligų. 

•850 Stony IsĮand Avė.

Moteriškų, Vyriškų, Vaitąį ir visų
• r I’ __ *• --* > V

Ofisas 6850 Stony
Valandos: 2—4, 7—9 

liomis it fįentadieuUia 10—12



visa paslaptis

Adresas

fiPECIALEi ^9 ■ ■ •■ Eb B JMI ■■■ Ea ■
GRAŽI IR NAUDINGA

LI AMP A
TIK

$8.00

$5.00

tautiečių

Vardas.
Adresas

JL KŪPI JC«M 9 IMUIAIIb 
OF BITTER WINE

$3.00
$2.00
$5.00
$2.00
$3.00

'kokie 
Belo,

būna
yra

Visose 
Vaistinėse

Dainai Gelbsti
VirSkinti ir nuo 

Uikietejimo

Chicagoje ....................... 
Kitur Suv. Valstijose ir 
Kanadoje ........................

tokiais, 
mėgėjams

pasakojama, 
jurų mūšyje 
žuvo keliolika

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

Retas augalas taip greit pa- 
i ir klimato sąly- 

tabakas

Nuo Juodųjų ligi Balti 
jos jurų yra lietuvių 

karių kapų.

GERIAUSIA 
DOVANA

Geresnio Regėjimo 
. Liampa

k TURI DAUG DIDELIŲ 
SAVYBIŲ

Juk 
jau bus kokia 30 

pinigus kas 
Gražinimo 

-vis

50,000 Lietuvių Žuvo 
Didžiąjame Kare

jos garbingoms 
Chicagos lietuvių 
turi neužmiršti, bet visada pa 
remti savo atsilankymu mine 
tos Apšvietos draugijos pa: 
renginius, kad suteikti veikė 
joms daugiau pasišventimo ii 
energijos darbuotis pavargu 
šių lietuvių senėlių labui.

— Ten buvęs.

Jų kapai svetimuose 
kraštuose.

Sekmadienį, lapkričio 22 die
nų, valgyklon adresu 1728 So. 
Racine avėnlie, įėjo gražiai pa
sirėdžius# moteris kokių 30 
metų amžiaus. Veiterkos, p-lės 
Frances Pragenic, nepažįsta
moji moteris paklausė kur yra 
komforto karijbarys. Moteris 
įėjo vidun.

Kai moteris neišėjo iš kam
bario peę kokią valandą laiko, 
tai veiterka mėgino įeiti vi
dun pažiūrėti, bet rado duris 
užrakintas. Pašaukta policija 
išlaužė duris ir užtiko mote
riškę negyvų, nusinuodijusią ir 
suklupusių ant grindžių..

Nusinuodijo 
valgykloj

1739 So. Haisted St„
| Chicago, Illinais.

Aš čia prisiunčia $.......... už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pridėkit siuntinėti nuo.............................
...........................  -..............dienos šiuo adresu:

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bitter Wlne Co. 
S44 S. Well* St., Chlcauo. III. 
Prislųsk man aampell dykai
V arda* _______________________

turtas tapo užrašytas vokie
čiui vyskupui, Q; lietuviams te
ko tiktai gražus*, pažadėjimai. 
Kitaip sakant, jC^icągOs lietu
viai katalikai tik padidino 
Chicagos Vyskupijos turtą ke
letu šimtų tūkstančių dolerių, 
o sau kaip neturėjo nieko, 
taip ir iki šiandien nieko ne
turi. Ir taip per kunigų gudrių 
politiką Chicagos lietuviai ka
talikai šiandien neturi nei 
prieglaudos, nei pinigų.

Chicagos lietuviai katalikai 
likę taip gražiai

Kojų žaizdas ....... ................
Varicose Veins ................
Kylą
Raudongysles ....................
Ištinusias kojas ...............

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

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

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

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

1915 m., rusams traukiantis, 
jų didelis laivas “Slava” buvo 
vokiečių nugramzdintas* netoli 
Estijos krantų. Jame be rusų 
jurininkų, buvo keliolika ir lie
tuvių.

Pažymėtinas, kad visose ka
riuomenėse, kur lietuviai tar- 
navo, jie buvo skaitomi geriau
siais kariais. Tą gerų vardą 
lietuviai turėjo rusų kariuo
menėje, o vokiečiai iš vienų 
lietuvių sudarytas, daugiausiai, 
raitelių dalis skaitė geriausiais 
savo kariuomenės vienetais.

Taigi, lietuvių karių kapų 
yra ne tik Rusijoje, Prancū
zijoje, Belgijoje ir Rumunijo
je, bet ir Italijoje, Makedoni
joje ir net šventoje žemėje. 
Jiems niekas atskirų kapų ne
pastatė, nes žl*vo daugiausia 
už įvairių monarchijų reika
lus. Jei per Didįjį karą išviso 
žuvo apie 7,000,000 karių, tai 
nebus perdėta, jei pasakysime, 
kad tarpe jų buvo apie 50,000 
lietuvių. Tsb.

Šimtai prusų-lietuvių 
žuvo šturmuojant 
Kauno, Osovieco 
ir kitas tvirtoves

Prasidėju's didžiajam karui, 
prūsų lietuviai iš Klaipėdos, 
Isrutės, Gumbinės, Ragainės 
ir kitų lietuviškų apylinkių 
buvo mobilizuoti į vokiečių ka
riuomenę ir pasiųsti į įvairius 
frontus. Karaliaučiuje ir Gum
binėje kai kuriems mobilizuo
tiems kariams teko davinėti 
komandą lietuviškai, nes jie 
vokiečių kalbos pakankamai 
nemokėjo. 1915 metais, vokie
čių armijai pradėjus puolimą 
į Rusiją prasidėjo šturmavi- 
mas Kauno, Gardino, Osovie- 
co, Novogiergievsko ir kitų 
tuometinių Rusijos tvirtovių, 
šimtai tūkstančių vokiečių ka
rių žuvo tose atakose, o jų 
tarpe be abejo, buvo nemažas 
skaičius ir Rytprūsių lietuvi
ninkų. Tik Kauno kapuose bu
vo palaiduota apie 1,000 vo
kiečių karių; prie Vytauto 
prospekto kapinėse yra labai 
datfg cementinių kryželių su 
lietuviškomis pavf^rdėmls. Ir 
ties Gardinu, Osoviecu/ Novo- 
gierrgievsku ir kitomis Rusi
jos tvirtovėms rasime palai
duota nemažą skaičių vokiečių

Sekmadienyje, lapkričio 15, 
buvo iškeltos vaišės lietuviam 
seneliams Oak Foreste, Cook 
pavieto valdžios prieglaudoj. 
Vaišes iškėlė “Lietuvių Mote
rų Draugija Apšvieta”, kuri 
jau daug metų gyvuoja Chi
cagoje.

šios draugijos pasidarbavi
mu lietuviai seneliai buvo 
gražiai pavaišinti, palinksmin
ti ir dar tabakui kiekvienas 
gavo po 25c pinigais. Nekurie 
gavę po 25c pareiškė, kad jau 
penki metai kai nėra matę pi
nigų.

Po gardžių pietų seneliai 
buvo palinksminti Brighton 
Parko vaikų grupės po yado- 
vvste p. Anelės Zabukienčs, 

i vai- 
egaWo

rodyta kad iš tos pačios šak 
nies tabako lapai gali bu U ne 
vienodos savo sudėtimi- ru 
šies. Viršutiniai lapai 
neišsivystę, o apatiniai 
dažnai stiprus ir kartus 

J 

viduriniai yra lengvesni ir 
pilnai išnokę geram rūkymui.

Todėl, Luckics gamyboje 
viduriniai ir vartojami. Tas 
rūpestingas tabako parinki
mas, tenka pripažinti, yra vie
nu iš svarbiausių dalykų Lu- 
ckies gamybojė. Paskui didelė 
atyda 
delko Lucky Strike cigaretai 
yra tokie nepaprasti ir kode! 
skaitoma yra lengviais iš tur
tingo ir brandaus tabako už* 
sirukymui. (Skelb.)

išgirdę lietuvjjškaš' dflnaš 
k uči u s'Z d a i n įfo fafi 
sulaikyti nuo ašarų ir tiesiog 
ir tiesiog iŠ džiaugsmo apsi
verkė.
, Na, sakykite kaip sau nori
te, bet toks minėtos draugijos 
darbas yra tiktai prakilnus ir 
parodo tikrąją Kristaus meilę. 
Nors tos draugijos narės ir 
neina in corpore prie komuni
jos, kaip tai daro kunigų kon
troliuojamos ir nešiojančios 
garsių šventųjų vardus, bet 
darbais parodo, kaip reikia 
mylėti savo artimą ir jam pa
gelbėti.

Iš pasikalbėjimo su sene
liais paaiškėjo, kad didžiuma 
jų yra katalikai, ir jauni, 
sveiki būdami yra sumokėję 
po keletą šimtų dolerių šven
toms lietuvių Rymo katalikų 
bažnyčioms pastatyti ir užlai
kyti. Didžiumos klausinėjau, 
ar yra atvažiavę ir pavaišinę 
bent kada kas nors iš Rymo 
katalikų draugijų. “Ne, nesam 
tokių vaišių gavę nė iš jokių 
Rymo katalikiškų draugijų ar 
kunigų. Jie visi mus užmiršo, 
mat dabar pasenome, nebetu
rime pinigų duoti ant parapi
jų, ant mišių, tai mes jiems 

nebereikaIingi’,, pate-

labdariai
savų kunigų prigauti, pradėjo 
iš naujo rinkti pinigus įstei
gimui prieglaudos namo. Ir, 
rodos, turi užpįrkę kur ten 
į vakarus nuo Chicagos farmą 
ir rengiasi ten dabar statyti 
seneliams prieglaudos namą. 
Bet kol tas įvyks, tai gal išeis 
vėl kita 30 metų. O tuom tar
pu lietuviai sensta ir, palikę 
savo jaunystės jėgas kapita
listų dirbtuvėse ir išauginę 
vaikus, dažnai sėg^tvėje netu
ri kur savo gąįi

Taip užsimą^j 
damas gražaušį' 
neliams pajutaiii 
kas pasibaigė i? 
čiai rengiasi grį^i 
irgi pasiskubin^B 
likčiau vienas?#®

Tos senelių ,wiise^. parodė, 
pas kuriuos- yra daugiau 

Kristaus mei- 
tuos, kurie ją 

surenka 
3®(s?tątę sau

Didžiojo karo metu lietuviai 
kariai dalyvavo visuose fron
tuose, kovodami sausumoje ir 
jurose. Lietuviams tada reikė
jo pergyventi tikrai tragišką 
likimą, nes reikėjo lieti krau
ją dėl svetimų lietuviui neži
nomų, nesuprantamų ir net 
lietuvybei priešingų reikalų. 
Rusų kariuomenėje tarnavu
sieji turėjo , žudyti savo bro
lius iš Rytų Prūsijos, vakarų 
fronte Amerikos lietuviai ko
vojo su Rytprūsių giminėmis, 
tarnavusiomis vokiečių kariuo
menėje. Kiek kuriuose frontuo
se žuvo lietuvių, matyti iš že
miau paduodamo aprašymo.

man 
taip išgarsintos 
lės — ar pas 
skelbia., ir., jos™ 
tūkstančius 
palocius gyvena kaip milionie 
riai, ar . pas tuos, kurie ųesi- 
gifdamį' ta j a Kristaus rriėile 
suramina ir paĮi^ksmina liudr 
nas sirdiš ir netekusius gyve
nimo šviesesnės vilties sene
lius, savo brolius lietuviu.

* Yra garbė ir padėka nuo 
visuomenėm Lietuvių Moterų 
Apšvietos Draugijai ir draUgi- 

veikėjoms. 
visuomenė

Lietuvoje yra nemaža kapų, 
kurie apžėlę žolėmis ir sama
nomis, prie jų stovi baigę griū
ti mediniai kryžiai, o kai ku
rie iš jų jau seniai dingę iš že
mės paviršiaus ir iki musų die
nų palikę jokio pėdsako. Tai 
didžiojo karo kapai. Lietuvoje, 
tur būt, nerasime tokio vals
čiaus, kuriame nebūtų Didžio
jo karo kapų. Reikia pripažin
ti, kad tame skaičiuje yra ir 
lietuvių, tarnavusių ir rusų ir 
vokiečių armijose kapai, tik jų 
niekas žinoti negali.

Bene daugiausia musų tau
tiečių žuvo rusų armijoje. Tur 
būt, nebuvo Rusijoj pulko, ku
riame nebūtų tarnavę mažiau 
ar daugiau lietuvių. 1914 me
tais tik prasidėjus mūšiams, 
rusų kariuomenė įsibrovė į’ Vo
kietiją, kur buvo dideli mū
šiai. Pirmiausia, 1914 metais 
Rytprūsiuose ties Gumbine, 
vėliau 1915 m. prie Mozūrų 
ežerų, Augustavo miškuose ir 
kitur. Taip einant mūšiams 
nuo Baltijos iki Juodosios ju
ros rasime palaiduota apie mi
lijoną karių, o jų tarpe, be 
abejo, yra nemažas skaičius 
lietuvių, kurie žuvo dėl sveti
mųjų reikalų. Lietuviai buvo 
laiduojami kaip rusai ir ant 
tokių kapų pastatyti pravosla
vų kryžiai. Dar ir dabar Lie
tuvos žemėje galima užtikti 
nemažą pravoslavų kryžių, po 
kuriais ilsisi lietuvių karių 
kaulai.

esam 
mijo vienas senelis.

Besikalbant. ir besiklausant 
senelių nusiskundimų prisimi
nė man Chicagos lietuviai Ry
mo katalikai labdariai 
tie žmonės 
metų kai renka 
metai per Kapų 
Dieną (Decoration Day) 
pastayti lietuviams seneliams 
prieglaudas namą. Jie, rodos, 
buvo surinkę apie $40,000.00 ir 
turėjo užpirkę didelį plotą* že
mės prie 69th St. ir California 
avenue, bet ir čionai, kai tik

^priglausti, 
į beklausy- 
pogramo se- 
<ad jau vis- 
įsi ėhieagie- 
\ ,namo. Aš 
&kąd, nepa-

Lietuviu karių kapai 
Vakarų fronte.

Beveik ištisus keturius me
tus ėjo smarkiausios kovos 
Prancūzijoje ir Belgijoje. Ypač 
smarkios kautynės buvo prie 
Verdeno tvirtovės. 1916 met., 
t.y. lygiai prieš 20 metų, ten 
vyko vienos iš didžiausių pa
saulio kautynių. Kryžių lau
kuose galima užnikti ir lietu
vių kapų, kurie žuvo vokiečių 
armijoje. Ten buvo palaiduota 
apie 300,000 įvairių kariuome
nių vyrų. 1917 metais, kai 
Jungtinės Amerikos Valstybes 
stojo santarvininkų pusėn ir 
paskelbė karą Vokietijai, į Va
karų frontą Amerika atsiuntė 
nemažą armiją. Tenka pažy
mėti, kad toje armijoje buvo 
nemažas skaičius ir lietuviu, 
kurie ėjo kariauti .prieš vokie
čių imperializmą, norėjusi pa
vergti mažąsias tautas. Flan
drijos laukuose, o taip pat ir 
arti Reimso, Paryžiaus ir ki
tą miestų ypa dideli karių ka
pai, kuriuose palaiduota Amer. 
Jungt. Valstybių kariai. Tar
pe jų yra keliolika kryžių su 
lietuviškomis pavardėmis. Ame
rikos Jungt. Valst. armijoje 
buvo nė tik lietuvių kareivių, 
bet ir karininkų, kurie užėmė 
gana aukštas vietas. Tame 
fronte yra žuvę ir keli lietu
viai karininkai, kurių giminės 
yra Lietuvoje ir šiandien gau
na .iš Amerikos pensijas-pašal- 
pas.

Tolimoje Makedonijoje, 
Turkijoje ir net Šven
toje žemėje yra lietu

vių kapų.
Didžiojo karo įkarštyje ėjo 

smarkios kdvos ne lik Rytų ir 
Vakarų frontuose. Jos ėjo ir 
Italijoje, Makedonijoje, Turki
joje ir net šventoje žemėj e- 
Palestinoje. Vokiečių armijos 
buvo mėtomos iš vieno fronto 
į kitą, kad tik sumuštų san
tarvininkus ir laimėtų karą. 
Ragainės apylinkes lietuvinin
kas Fridrichas Paura pasako* 
ja, kad jam esant vienoje vo
kiečių divizijoje teko kariauti 
net keturiuose frontuose. Pa
sak Pauros, 1915 m. jo divi
zija buvo nusiųsta į Bulgari
ją. Toje vokiečių divizijoje be 
jo tarnavo dar keli šimtai lie
tuvininkų, kilusių iš Tilžės ir 
Klaipėdos krašto. Vėliau ta 
vokiečių divizija buvo perkel
ta į Makedoniją, kur kariavo 
prieš serbus ir kitus santar
vininkus. Uskiubo mieste yra 
nemaži kapai, kur buvo palai
duota daug žuvusių vokiečių 
karių. Ten ir šiandien galima 
rasti palaidtfota keliolika Ryt
prūsių lietuvininkų. Vėliau ši 
vokiečių diviziją' buvusi per
kelta į Turkiją, iš ten į Itali
ją, o po pusės metų buvo gra
žinta į Palestiną, šventoje že
mėje vokiečiai, kartu su tur
kais, kariavo prieš anglus, ta
čiau jiems atsispirti negalėjo, 
šventoje žemėje irgi žuvo vo
kiečių karių, o jų tarpe ir lie
tuvių.

Ir Atlanto vandenyno 
dugne.

Karas ėjo ne tik sausumo
je, bet ir jurose bei ore. Jau 
1915-16 m. vokiečių, anglą, 
rusų ir prancūzų karo laivai 
kovėsi Atlanto vandenyne, Vo
kiečių ir Baltijos jurose. Vie
name mūšyje prie Skagerako 
tiek iš vokiečių, tiek angių 
pusės žuvo keliolika laivų. Ke
li šimtai karių su laivais nu
grimzdo į juros dugną. Klai
pėdos krašto •' lietuvininkais,- 
tarnavę vokiečių kreiseriuose 
ir pavaiidenyniuose laivuose, 

kad didžiuliame 
ties Skageraku 
musų
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atsirado pinigų, tai prisisuko 
keletas politikierių kunigų ir, 
ažuot pastatyti Jietuviams seJ 
neliams namą, pastate ligoni
nę. Ir pastatę ligoninę net ne 
lietuviško vardo nedavė, bet junta dirvos 
pavadino tarptautišku vardu,'gų pakitėjimą kaip 
jokios lietuvių tautai garbės Ralygipimai yra parodę, kad 
neduodančiu. Ir taip iki šiol dviejuopose sąlygose augintas 
dar Chicagos lietuviai s '* " * * 1 ‘
Ii ai nesusilaukė 
glatidos, bet turi vargti po šė
limą pastoge. O iš tos ligoni
nės sau pelną ima vienuolės 
nors buvo lietuviams labda
riams tikrinama

Lucky Strike taba
kas ir jo ištyrimas

cigarams 
labdariai tada galės sau dirbti, gali, visai netikti ciga

retėms. štai delko Lucky 
ai su-

Pusiau taures iš
vaizdos, ;3 žvakių 
šviesus ir paten
tuota nakties švie
sa pastove jtaisy- 
t a. Pasirinkimas 
iš trijų spalvų — 
rankomis siu t a s 
šeidas.

• Ta specialė Geresnio Regė
jimo Liampa parduodama vos 
už $19.95 turi daug didelių 
savybių. Duoda tinkamų vi
sokiems atsitikimams šviesą 
bė spindėjimo ir didelių šešė
lių. Pamatyti galima parodoj 
Public Service krautuvėje.

TIKTAI $ I ĮMOKĖTI
Likusi su mėnesine elektros bila.

Padengimui išlaidų ir palūkanų iiž^ įmokės* 
nius, nustatytam . laikui praleidus.

paskaitysime truputį daugiau,

Public Service Company 
OF NORTHERN ILLINOIS

sene-tabakas duoda ir dvejopą, las 
jokios prie, bai skirtingą vaisių. Iš čia ir

ta daugybė tabako rūšių.
Paminėtina, kad kai kurios 

tabako rūšys yra tiek skirtin
gos, kad dėl to tenka jis var- 

kad pasta- toti ir skirtingiems tikslams, 
čius ligoninę, vėliau iš to pel- Pavyzdžiui, tabakas, kuris tu
no, koks bus gautas iš ligoni- Į ri < būti puikiausiu 
nes 
pasistatyti prieglaudą

Vienok lietuviai kunigai pa- Strike cigarėtų išdirbėj 
sistenger kad tas visas sun-Į perkant tabaką pirma jį tin
klai sudėtas lietuvių katalikų kainu* bildu* išbapdo, o jau 

x x„„v..x„_ paskui tik dirba'cigarettis, nes
tik tuomet ir tegalima pada
ryti cigaretus 
tinka jų 
Lucky Strike cigaretai yra ga 
minami iš geriausio turkų ii 
naminio tabako mišinio. Ui 
tai ir jo toks didis, vis didė 
j antis pareikalavimas.

Cheminis ištirinėjimas pa 
roiįo, kad šis tabakas savo su 
dėtimi yra aukščiausios koky
bės. Kitas dalykas. Jau yra į-
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Amerikos Ju^tfeęsę Valstijoj. yra (Jaugiau kaip 
7 bilionai dolerių pinigu, atėjusių iš kitų šalių. Gąle 
19j35 feetų tų sy^tįinjji pinigų čią fepyo 6 bjlionąi 235 mi- 
lionaį dVjerįų, o dabar, jų yra jau $7,200,000,000. Iš to 
matyt, kad svetimų pinigų plaukimas į Ameriką yra la
bai didęlfe -r- po bilioną dolerių per metus,

Jię čia yra dedami į kompanijų akijąs (Šerus), į 
bųpdsus, į nekilnojamą nuosavybę ir į bankus.

Pinigai iš kitų Šalių plaukia į Ameriką dėl to, kad 
čia juos saugiau laikyti, negu tokiose šalyse, kur politi
kos santykiai neramus arba valdžioj taip nusigyvenu
sios, kad yrą inf^cįjoą pavojus. Ęe to, jįinigai įdėti į 
Amerikos biznius, neša daugiau pelno, negu kitose ša-

Lapkričio 1 d. įvyko Sliaff- 
hausene (Šveicarijoje) kantono 
seimo rinkimai. Socialdemokra
tų partija laimėjo 11 naujų 
Metų ir dabar turi 26 atsto- 
vus, tuo tarpu kai pirmiaus tu
rėjo li>.

Ląiąyąjnąniai (radikalai) pra
kišo 6 vjetąs, kątąli)<ai dvi, ę 
naciai, kurie tupėjo viso vieną, 
atstęyą, nęteko to paties. Ko
munistai neturi nė vieno atsto
vo.

Stambiausia partija • tame 
kantone yra ūkininkų. Ji turi 
BĮ atstovą. Visas kantono sei
mas susideda iŠ 75 narių.

Kitame Šveicarijos kantone, 
Genevoje, buvo legislaturos rin
kimai lapkr. 7 ir 8 d. d. Jie 
įvyksta kas treji metai. Lęgis- 
latura susideda iš 100 narių. 
1933 m. socialdemokratai buvo 
padidinę savo atstovybę 7 at
stovais. šį kartą, jie prakišo 5 
vietas, ir dabar turės 40 atsto- 

. •. • ■ z ,• - • » • . • \ . ■ ■ . ; •

vų.

JAU NE LAZDA, BET 
KOŠELIENA

Bostono “Darbininkas”

Tačiau tokia padėtis Amerikai yra pavojinga. Jei
gu svetimtaučiai imfej staiga savo pinigus iš Amerikos 
traukti, tai $ą sųęięferytų ganą didėtų finansinių keb
lumų, galėtiį nęt įvykti ^inąnąįnją krachas. Taigi val
džia svarsto, kokių priemonių imtis, kad tų “imigrantų^ 
| Ameriką važiuotų mažiau.

Anglijos pozicija
Anglijoj užsienių ręįfyąįų feinisterią Anthony Eden 

vakar pasakė parlamėųtę, kad Anglijos valdžia nepripa
žins kariaujančiųjų r šalių teisių Ispanijos sukilėliams, 
tokiu budiį ji nepripažins ir Ispanijos uąstų “blokados”, 
kurią paskelbė fašistų generolas Francp. Anglijos pre
kybos laivus, lydės karo laivai, ir jeigu sukilėliai mėgins 
kurį jų užkabanti, tai Anglijos laiVyyas pavartos jėgą.

Šitie mimstęrio Edeno’ pareiškimai padarė galą 
gandams apie tai, kad, įpųdonaš, bijodamas ginkluoto 
konflikto Viduržemio juroje, sutiksiąs fašistų paskelb
tą blokadą respektuoti, f ai butų buvęs žinksnis linkui 
pripažinimo. Ispanijos fašistų "valdžios”

Sakopaa, kad J£aldwino kabinete buvo nuomonių už 
tai, kad tas ąfeksnis butų padarytas. Bet Londonas da
bar visą laiką tariasi Ispanijos klausimu su Pąryžiųm. 
O Francuzijoi valdžia griežtai priešinosi bet kokių kon
cesijų davimui sukilėliam^. Todėl Anglijos valdžioje, 
galų gale, paęmė viršų palankesnis Ispanijos respubli
kai nusistatymaę. ' .

Vistiek be galo keista, kad Anglija taip ilgai.patai
kauja Ispanijos fašistams. Juk vįsiemą ąišku, kad fašis
tų pergalė Ispąj^iPje feiifa Ubąi. pavojingas dalykas Bri
tanijos imperijos interesams. ■
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Aplikantą dorovės klausimas
A. J. ■ Ai t. K » .3L~ - V -I. J - ' 1. p. 'UH* IK A.

So.
gyrusi, kad tąja pačia lazda, 
kifeią yra mušami Lieįtuvos ku- 
nigai už jų rėmimą care val
džius, jisai galįs suįfeb^i ir pa- 
sąuliniems inteligentams. Na, 
h; ^drožią”, nurodydamas, kad 
Gilius ir Bot yrius “net pravos- 
laviją priėmę fe uoliai platino 
lietuyių J<nygąs» rusiškomis rai
dėmis spąus(jintas”'.

Bet tai kas iš to? Ar tai pa
teisina kun. Laukaitį, kuris gy
rėsi Rusijos Durnoje, kad ku
nigai Lietuvoje padeda caro 
valdžiai “kramolą malšinti”? 
Ne, nepateisinai Ar tai pateisi* 
na kun. O^ąuskąl' kuris “ko
operavo” su Kauno policijos 
viršininku, padėdamas jam 
gaudyti nelegalių organizacijų 
narius? Ną, nepateisina.

šv. Juozapo organo paduoti 
pavyzdžiai feteligentų, parsida
vusių caro valdžiai, įrodo tiktai, 
kad blogų ekzempliorių buvo 
re vien tarpę dvasiški jos, bet ir 
kituose sluoksniuose. Bet nie-
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kas to ir nemėgino nuneigti.
Tačiau “Darbininkas” jau! vi

sai nušneka “nuo koto”, kuo
met jisai ima pasakoti, kad 
“kramolos malšintojai” kunigai 
Lietuvoje kovojo su bolševiz
mu, kuris nė socialistams netu
rįs pasigailėjimo. Jisai sako: 
r-,- .-Ar j. t "į

“!N[es ką rusų revąli.uci- 
ja dąvė socializmui? Ne ką 
kita, tik bolŠevizipą, nuo ku- 

• rio čiaudi! ir eserai, ir ęsder 
kąi, ir šiaip be jokio plauko 
socialistai, Tuo budu ‘nekru
vino j i’ rusų revoįiucija (joje 
žuvę keli milionai žmonių ir 
sunaikinta turto už keletą 
milijardų dolerių) davė so
cialistams stambų ir skąudų 

. minusą. Tai kokią gi išvadą 
prieiname? Negailestingoji 
logika sako, kad socialistai 
privalo būti dėkingi Antana- 
vičiams, Laukaičiams ir Ko. 
už jų pastangas malšinti kra- 
molą-revoliuciją, kuri padarė 
socializmui tiek žalos ir nusi
vylimo.”
Bet ką gi bendro turi 1905 

metų revoliucija Lietuvoje su 
bolševikišką revoliucija, įvyku
sia. spalių-ląpkričio mėn. 1917 
m. ?
. čia “Dayb.” rašytojui, kaip 
matęme, susimaišė visai skir
tingi dalykai.

Jeigu Kajbęti apie Rusijos 
bąlševizmą, tai tenka pasakyti, 
kad kaip tik tie, kurie slopino 
i’evoliuęiją 19P5 metais, prisi- 

kad už 12 metų 
išsivys-

Jeigu caro 
buvusi priversta 
tikrą konStituci- 
naujbs re’voliuci-

Antrądienis, lapkr. 24, 1936

Ir Eina gandas Po 
Lietuvą Plačią....

šalyse, kut turi

Prįę§. Įpęk ląįfe) jnųms. teko palięsti klausimą apie 
tai, kas tui*i sprąsti, * ar asmuo, padavęs aplikaciją į 
SLĄ., yrą ?ger$ ąę iįe, Ątrodo, tą tęi-
sę buvo pąsfeayfe^į ęę^įro, 
kad sekretorius ne tik turįs galią’spręsti apie aplikan- 
to dorovę, Vet ir niekąs ne^ąljs priefejo ąpr^dįuiųs 
apeliuoti ąrba beętfeęįti l^ląųąięią ^įįvies^

Tačiąį, kąįjp. gfed.lt, SlX gildomoji Tarybą užėmė 
visai kitokią poziciją. Savo suvažiavime, kuris tik-ką 
pambaigėf jį ųjįtąęę, kįąd spręnįžiĄ ąpfe aplikąųtę $ų- 
kamumą moralybės, atžvilgiu (jei yra abejojimų) kuopa, 
į kurią’ asmuo stoja, o tam tikruose atsitikimuose — 
visą Pildomoji Tąjftbą, feet nę. sekretorius. Sekretorius 
gali tiktai pranešti faktus Pildoma jai Tarybai, kuomet 
pasirodo, kad yrą rifeitę. pamato laikyti aplikantą netin
kamu.

Toks P. Tarybos nutarimas patenkins bevėik visus
* \SLĄ. narius,

JUOKAI
Nesusipratimas

Vienas turiątąs savo 
nio kelionėje aplankė ir gar
sųjį alaus miestą Pilseną, kur 
vietoje numatytų dviejų dienų

< į. «• •>««« ■ —■

užsięr

išbuvo dvi savaites.
—- Ką gi ten dafėtę? •— klau

siamas.
-—Kasdien išgerdavau po 10 

litrų alaus.
— Ir tai viskas?
— Daugiau tikrai .negalėda- 

vau*. -

Nesisielokit, amžių amžiais 
bus pasakos sekamos! Jas se
kė seniai, mums neatmenamais 
laikais, jas seka ir dabar. Jas 
seka visomis kalbomis, visų 
tautų ir rasių žmonės, jas sę* 
ka ir Lietuvoj ė,

Kas tų pasakų kuręjai, kas 
jas sukurė? Nęšiteirauk, tai 
bergždžias darbas! Jos kūrėjo 
nesuseksi, jo . vardas molijo- 
nai!

Ir eina ta pasaka iš žmonių 
į žmones...

Ar prisimeni tas Lietuvos 
lygumas, kur vasaros ipetu 
taip paslaptingai šnabždą, ja
vai, o žiemą vėjas pypau.damąs 
dūkio ją!

Ar, žinai tą vienišį kalną — 
piliąkalnį, kuris toje lygumo
je taip staiga pakilęs stūkso 
lyg dangų grūmoja?

Niekas negali pasakyti, ka
da tas kalnas čia atsirado, taip 
lygiai kaip niekas nepasakoja 
kieno rankomis tasai piliakal
nis yra supiltas. Jis jau am
žių amžiais toje lygumoje vie
loje tuno ir žmonės apie jį 
pasakas rezga. Sako, kai • pa
vasaryje gamta vos atbunda, 
kai medžiai pumpuruoja, ža
liuoti pradeda, kai paukščiai 
lizdus krauna, kai patinai pa
taites gaudo, poruojasi, tame

dėjo prie to, 
kilo antra ręyoliųcija, 
ęiųsi į bolševizmą, 
valdžia butų 
1905 m. dubti 
iįę tviarką^ tai 
jos Rusijoje 
Juk' štai tose
galią parlamentas ir žmonių pi
lietinės tėišeį yra apsaugotos 
(kaip, pav. Anglijoje, Belgijoje, 
Švedijoje, Danijoje ir t. t.) re
voliucijos nekalą, ir bolševikai 
neranda -jokib pritarimo masė
se. Tenai ^žmones žino, kad jie 
gąli<apginti:^yę teisęs taikib- 
mis prięmęnęmis. —, ir negrle- 
bia/ginklo*!

Tokiu budį “negailęstirgoji 
logika” < sako ■ visai ne tą, ką 
nori pasakyti ^Y- Juozapo orga
no rašytąjį i’Jj. sako, kad Pra
lotas ĄntąrikSąčius, kuP» Lau
kaitis, ' kanauninkas Olšauskas 
ir kilį dyąsiškiąi, , tarnavusieji 

^9 yald^iai/ 
prią Įjaruo^yną d?fX?s

......... .... *!■■■ -F”"" *■'■■■■■ v— 

mui, — už ką, žinoma, dėkoti 
mes jiems negalime- 

' ' “ ’ ■ s ’ L >; I - ,*> I • t ; ■

Tačiau Liętuvą nulemiančios 
rolės Rusijos revoliucijoje nesu- 
vąidinę. Tai, kas. dėjosi Lietu
voje 1905 m., turi reikšmės vi- 
są-pįrmą pačiai Lįęluvai ir jos 
žmonėms. Lietuvos žmppės tąis 
metais ki)o, 
reikalavę lietuvišĮcą mokyklų, 

seimo IJetuvai. Q kunigai savą 
vadų įupomįs skelbė kerštą ir 
pagiežą tam judėjimui ir nesi
drovėjo net viešai girtis, kad 
jie padedą caro valdžiai jį slo- 
pj^tįl .

Tai kam čią “Parb.” edito- 
riąlų autorius bando pusti, du
rnus į akis sąyo skaitytojams 
ir: maišyti tą žmonių kovą šu 
bolševizmu ? Istorijos rekordų 
šiąųdię jąų mes nepakeisime.

NAMINIO KARO GAISRAS ISPANIJOJE

iiii
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kalnę, jo pačioje viršūnėje čia 
susirenka raganos, miškų dei
vės laimės, iš vandens iškyla, 
undinės deivės ir pradeda šok
ti pašėlusiai aistringą šokį.4 - *

Jaunuoli! Saugokis tuęmet 
to kalno ir tų deivių vilįoją- 
mas nekopl^ į tą kalną! Savo 
jaunąs dienas prarasi, skaisčią 
savo gyvybę palydėsi. Tave ra
ganos aistroje degamos užku
tens, ųžgnaibios ir mirsi, kaip 
dąugęlis jau čia yra mirusių!

Nętiki? Užlipk, pasidairyk, 
pasikųisinek- Oi daug, daug 
žmonių ėia kaulų rasi, tokių 
netikėlių kaip fe tu pats. p,e 
kaulai tau bylytę bylos, .kad 
žmonių padavimai ne iš piršto 
yra išlaužti! O kai atefea va
sara, kai aplinkui sųnpkę ja
vai lįuiiuote liūliuoja nakties 
•metu, vidurnaktyje, kai viskas 
aprimsta tame kalne, to pilia- 
Ikalnio viršūnėje išgirsi gailiai, 
'gailiai dejuojant. Tai ne pelę- 
!da, n,e apuokas suokia, tai rau- 
da raganos aistros kamuoja- 
mos, pavasario jaunystės ne- 
tekę, tai jos gailisi tave jau
nuoli nesu vili j ę, savo aistroje 
nepaskandiųę!

Nesiartink tuomęt to kalno, 
eik pro šalį kaip nieko negir
dėjęs. Nesigai)ęk raganos r ai
manų, eik kąip ėjai savo ke
liais — žųsi. Tave toksai ilgė
sis pagaus, toksai lukėsis šir
din kris, kad suvysi, sūdžiu
si, kaip anas rudenyje .lapas 
ir mirsi!

O kai ruduo ateina, kai ap
linkui tąip tuščia pąsįdaro, 
vien tik pliki laukai lieka, kai 
darganos siaučia ir tais tyr
laukiais vęjąą cypaudamas, tai 
kaukdama^ per laukas skren
da, čia tarne kalne, to. pįliay 
kalnip. viršūnėje įfeųnlfei dide
lis dįįžiulfe j.ūoįyąrnis!

Oj, ^niogąfe!* . • Saugokis j oJ 
Jis nelaimę nęšą, jis fefetį bu
ria. Jei tik tą jųpcfeąrnį pa
matysi ir aukščiau, jis tavo 
galvos iškils, žinoĮt, tavo na
muose viešnią nelaime apsigy
vens!

Geriau, varstąs kitas pro tą 
kąlną praeik. Geriau^ to juod- 
Varąio nei regėti, n.ei matyti, 
nei jo krinksęjbno girdėti-

O kai žiema ateina, kąi šal
tis viską sukaukto, kuomet 
siaučia ^jaą, sniegas maiųp,- 
liųoja, tąmę kalne to piliakal
nio viršūnėje *feg vilką ąkfe 
žiba žalsvai mefevas žiburė-

< - ••■> ■ i O • > vi.. .

be-
’ Kęlęiyi! Netikėk tam žibu
rėliui', vengk susitikti tą vilko 
akį, nes ji tave įvilios į tokias 
viętąs, iš kur gyvas neišeisi 

! iy amžiais klająši, savo vie
tos nerasi. Sąvo vietos nerasi, 

■kitus gadiną!, rajumi gyventi 
■jjierns i?ę,duoRi.

Tai toksai tasai kalnas, akies 
vilku pramintas, tai toksai tą
sai piliakalnis ųieko ąero imty
nėms nevelijantis.

Tenais pavasarį niekšės ra
ganos savo aistringas puotas 
kelia, jauniklius vilioja, o va
sarą jos dejuoja geras dieąas 
praradę. Rudenį juodvarnis 
mirtį tyko, o žiemos metu, vil
ko akis žmones iš kelio veda.

Tai nejauki prakeikimo vie
ta! žmonės taip pasakoja, apie 
tą piliakalnį tokias pasakas se
ka. Vilko akis, toksai to kal
no pavadinimas, sako žmogaus 
likimą seka. Dėlko čia tokia 
liūdna vieta, kas dabar gali pa
sakyti?

Sako, seniai, labai seniai, 
mums neatmenamais laikais 
čia gyvenęs žmogus, kuris 
žmonėms nieko gero nevelijąs, 

■ savo darbais net žemę užrūs
tinęs dėlto žemė jį su visu jo 
turtu prarijusi. Ir dabar dar 
tasai piktos valios žmogus gy
viems kerštaująs! Bet tai bus 
ivę seniai, labai seniai...

Sako, su tuo piktu žmogu
mi žuvęs piemenėlis, tikras 
vargdienėlis. Jis žmonių var- 

’ gus pažinęs.
Jis žmonių vargus pažinęs 

’ ir darbo žmonės tikrai pamy- 
lęs.

Jis 
v 1 _ 

žeme 
gyvą 
pusi.

O

žuvęs visai nekaltai, jį 
pirm laiko prarijusi ir 
tame piliakalnyje paslė-

kas gyvas tas nežųsta. 
Ir gyvas tasai piemenėlis ta
me kalne ilgus amžius gyve
nęs ir visai visai pasenęs. Ge
ri darbai amžini! Piktą geras 
nugali! Taip žmonės^ tiki! Ti
kėjimas kalnus varto!

Taip ir įvyko!
Taip žmonės »pasakoja...
Lygiai tą pačią naktį, kaip 

pįktų žmonių įskųsti buvo su
šaudyti keturi ūkininkai tasai 
piliakalnis — vilko akis — su
drebėjęs...

Visa apylinkė, ta lyguma 
staiga nušvitusi. Dingusios ta- 
gaųos, suplasnojęs sparnais, 
negyvas žęmęn kritęs juodvar
nis. Išskrido iš to kalno pelė
dos, išlėkė apuokai ir vilko 
akis kelis kartus sumirksėju
si visai užgeso.

Sako, kalnui nušvitus aiš
kiai buvo matyti, kaip iš pi
liakalnio pakilo anų laikų ta
sai vargdięnęlis piemenėlis ir 
tas senas senutis žilagalvis šei
nis pasakęs Lietuvos keliais 
žmonių vargdienių lankyti.

Ar taip buvę, ar kas matę, 
bet taip žmones pasaką seka.

Dąbąr iš lupų į lupąs eina 
gaudai po Lietuvą plačią, kad. 
tąsai vargdienis piemenėlis, 
tasai žilas senelis skelbia ga
lingą žodį, pranašauja gražų 
rytųjų ir visus mokip^ kito, 
naujo gyvenimo,

Visoje Lietuyoje, kur tik gy
vena tokio likimo žmąnės kaip 
anas vargdienis piemenėlis, 
laukia ję atsilankant, ląukia 
.tą^nt j j gajingą žodį.

(Tąsą ant 5-tą pusi.)

(Iškirpjdt šias eiles ir pasjcjękįt atminimui. Ilgainiui sudarykit
' ' gražų eilių rinkinį).

Nemunas. 
f * M:r •4

I^yg tarp žolių baltas dobilėlis, 
lyg tarp mergaičių jaunas bernužėlis— 
Nemunas didis tarp ųpjų, upelių 
bėga, banguoja per musų kraštelj. 
Kas gal bangų jo bėgi Sulaikyti? 
Kas gal Lielešos'būvį išnaikinti? 
Nemunas—Širdis Lietuvos kritinėj; 
kolei jis bėga, <ljar gyvuos tėvynfc!

Kaip širdin musū lašelis už. lašo 
iš višd’ Kuno gysloš krau ” " '
taip. Nemuųslin iš visų 8 
daligel subėga upių ir upęlių. 
Jbs jain apsako, neslepiant teisjyb^s, 
apie musų vargų, dejas <r linksmybes; 
ir jis, jų žodžius sau i širdį dėdams. 
f plačią Jufį neša jas glp|>čdąms-

Jei žibių linksmų koks atneš upelis, 
tuoj, nudžiugs musų Nemunas-senelis; ■ 
tada jo sroves visai nebanguoja— 
krantus tik glosto, prie savęs vilioja. 
Bet jeigu rūsčių kur išgirsta žinių, 
baisus tada jis: jo stipri krutini ’ 
veržias į viršų, bahgos krantus graužia 
kriokia, putoja, žmogui plaukus šaušia 

Taip Šitas milžiną dar tėvynę myli! 
Jei jų’ kas skaudžia—pitahas jis netyli...’ ’ - * Šiaulėniškis.

neša— 
lėlių

linkšrtiybęs

gfed.lt
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niai darbuojasi

plačioj

Sheen

Virginia 0835

STANLEY MANKUS, In
Kuppenheimer

Įvyksta

$3.00
$4.00
$5.00

$195 
$3.00 
$4.00
$5.00

ir-Ubį imi 
(kta-

:ete, Montana 
mieste Miš

keli kiti rose-

Ląšįą j.sWgjos 
4©j; mokosi biznio ad^iąist 
racijos.

OVERKAUTAI
IR AUGŠC^AŲ

ATYDA BIZNIERIAMS IR PROFESIONALAMS
• Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužiu^ 
Turime dideli pasirinkimą importuotų ir naminių me- 
džiagų. ’ . '

Valandos: 8:3,Q A,M.-—5:3p P. M. ir pagal susitarimą.

Tokia mintis tapo pareikšta 
Otto Kernerio rėmėja 

susirinkime.

Ne laiko, nė pinigo nė 
pastangų nepaisoma', sa^go- 
jarit neįkainuojamu Old 
Golds Cigaretų ląbiau-su- 
Švelninta šviežumą. ’

Krutiąęš ^audėiiąjai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musteroie nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stiprumą. Rekomenduo
jamos ' gydytoju, nursiy ir 
vaistininku. ‘ ... ’ • ‘

Lietu vis K am panijos 
Vedėjas.

Otto Kernerio kampanijos 
vedėju būti šį sykį teko gar
bės lietuviui Viktorui Kišu- 
nui. Bevalgant pietus su Otto 
Kerneriu jis perstatė jam vi
sus ten susirinkusius svetimų 
kailių laikraštininkus ir dar
buotojus. Nuo lietuvių ten bu
vo adv. Kl. Jurgelionis, į. 
šimutis ir M. Vaidyla. Lenkus 
atstovavo W. Link, Nurėžyk,

Priei 3512 Archer yra tikrą 
automobilių aukštosios rųšies, 
patikiama ir geros prekės fi
nansavimo įstaiga. 

■ ■ . 1 •

Tad, jei jau manai pirkti 
sau gerą karą, pirm r*~J 
siląnkysi kitose įstaigose, 
lankyk šią. Ji verčiasi lietuvių 
apielinkęj, lietuviams 
giasi pątarnąuti ti 
jiems gerai tinka.

Vedybų sukaktuvių proga 
surengė vaišes.

Kasdien skaitydany 
“NAUJIENAS” Ketu- 
tl»l įgyją naiįdiDgv 
žinią ir gerų pamo
kinimų.

> .Ii! i  t-l I .........................—

koję ir svetur gimusiems, ku
rie yra iki šiol paniekinti.

■ •* T y - X •.

Visiems labai palikę adv. 
Jurgelionio paduota mintis įs
teigti visų tautų darbuotojų 
sąjungą Otto Kernerįp vado
vybėje. 4 ,

Septyni užmušti 
automobilių 
nelaimėse ‘

Raibose pasireiškė visų pa- 
geįdąviipas, kad Otto Remeris 
butųsegamu Illinois valstijos 
gubernatorium. .Visi kalbėto
jai pąbrėž^^^į^tįoį Kęrper 
gavęs dabarįįniųpse rinkimuo
se daugiausia balsų yra lo- 
gingas kandidatas į ■ guberna
torius. Jis taipgi to užšipęlno. 
O tapęs gubernatorium duotų

BUDRIKO ENTRA 
Nedėlinis programas iŠ stoties 
WCFL, dabąr būną nuo 7 vai., 

vakaro iki 8 vai.

Otto Kerner turėtų 
būti sekamu Illinois. I . ” »• * • <• -* «• « • J. , .1 ■* « .« , J, _

gųbeųiątprium

ęhicągos ląisvąąiaąių, kuopa 
kviečia visus-ąs Chicagos lie
tuvius ląisvpą minties gausiai 
atsilankyti į šį metinį kuopos 
koncertinį balių lapkričio 29 
dieną Darbininkų .svetainėje, 
10413 Michigah avenue. Ba-

Prąėjusį sekmadienį'1 Chica- 
gpj ir api.elinkėj užmušti sep 
tyni žmonės automobįlių nelai
mėse, dar daugiau sužeistų.

gerą karą, pirm negu ap
, ap

TJeletonąs CENTRAL 4615

ĮVĘPA^ASAI 
SPECIAL

Pirmadienj’, Antrądienj 
Trečiadieni tiktai! 

Shampoo, ' Pingieir Wavė, 
Ijtinse ir Neck ęiįp

V?

Taš moderniškas
pinigais nįipir^ti, ‘ Pef,mąnent , Wayįng Rengimas kainavo $5,000. 
Negalime ir ąprąšyti koks puikumas musų naujo grožio salono, 
Turite užeiti ir savo akimis bematyti.

DOVANOS pYKAI VISOMS!

nariai randasi visoj 
Chicagoj ir n.ęį Gįęeroj

Lapkričio " 29 dieną laisva
manių kuopa rengia koncerti
nį balių, čia bus gera proga 
visiems suvažiuoti, susitikti ir 
arčiau susipažinti su draugijos 
uždaviniais ir tikslais. Geri 
kalbėtojai ąpįbudins tuę$ ld.au- 
sįųius.

Bei to, bus koncertinė dalis. 
Dainuos Chicagos vyrų choras 
vadovaujant p-lei Pečiukaitei,

Į.937 Radio/s pagaunu gę- 
rus . pragramus.

Greitas kaip žaibas.
Radionas, Zęnitlįi, ; Plulcų, 
RGA Vįctor, Geniai Rkctric 
Graži uoije kabinętuąsc pp

ir skelbia antros 
čia atmosfera mo- 

ir poilsj rasti, o taip pat

Savo dėkingumą už paramą 
rinkiniuose svetimų kalbų lai
kraštininkams ir darbuoto
jams Illinois valstijos genera- 
lis prokuroras Otto Kerner 
pareiškė pereitą ketvergą, 
duodamas jiems pietus Morri- 
ą.oų viešbutyje. , ;

Kad Otto Kerner gavo dau
giau balsų už kitus valstijos 
kandidatus, už tai kreditas 
priklauso taip vadinamiems 
svetur gimusiems piliečiams, 
kurie jį rėmė su entuziazmu- 
Otto Kerner yra cechų kilmės 
vyras, labai malonus žyiogus, 
atsižymėjęs politikoje, buvęs 
aldcrmanu, teisėju, apeliacijos 
teismo nariu ir keturi metai 
atgal išrinktas generaliu pro
kuroru — attorney general — 
Illinois valstijoj, šį sykį vėl 
lapo išrinktas ton pačion vie
ton dar didesne didžiuma bal-

Jis yra 20 metų sūnūs vietos 
lietuvių, pp, Antano ir Onos 
Narbutų, 10^3 W. 103rd st.

Baigęs Fenger mokyklą, Kei
stutis gavo pakvietimą atvykti 
Montanon mokytis ir Lošti foot- 
ballo komandoje. Belankydamas 
high school, jaunuolis pasižy
mėjo kaipo smarkus footballo 
lošėjas. ’ •' - ?

Jis mokosi biznio administra
cijos. Netrukus baigs pirmą 
semestrą ir atvyks Chicagori 
tęvus aplankyti.

Tame univer
• r. .

State Univeršii* . soula, yra dar 
landiečiai berniukai. Juos tenai 
pakvietė buvęs roselandiętis, 
footbalį trenirubtojas, Doųglas 
Fessenden.

Rp.) Narbutai turi ir dukrelę, 
Aldoną, 16 metų, kuri lanko 
Morgan Park hįgh school. Ji 
yra vietinio ^Aidp” choro narė,

Turbut nėra žmogaus Rose- 
lande, kuris pp. Narbutų nepa
žintų. Nei vienas didesnis pro
jektas, nęį viena stambesnė or
ganizacija be jo taikęs ir svei
ko proto sugestijų neapsieina.

kviečiame visus draugus ir tautiečius atsilankyti j ihųsų dvejų 
metų tavernos biznio Sukakties' pdbtą, gardžios |)rMŽio mė
sos užkandos veltui ir grieš gerą mb’zjka. ‘ "

Kviečia savininkai
Paul antį 

1843 SOUTft

tetai. Kalbės Dr. Graičanas, J. 
K. šarkįųųąs įr kunigas ga
link. 1

įžangą. 30 cęntų asme
niui. Po pyogramo šokiai prie 
geros muzikos tęsis iki vėlu- 
mois. Bu.$ to) ir troškulį nura
minti.

liaus pradžia 6 valandą vaka
re. Gerbiama publika prašoipa 
nesi vėluoti, kad hutų galima 
laiku pradęti programas.

1 vi V *•-‘ *

. Visi Chicagos laisvamaniai 
bus tame baliuje, busiu ir ąš.

— Renas Antanas.
Jau metai laiko kai susior- 

ganizayo Lietuvių Laisvamanių 
Ėtiriės Kultūros t>raugi)‘6s pir
ma kuopai Pradžioj visai ma
žas būrelis tebuvo, ir tik Rose- 
lande. šiandie dėka to mažo 
budelio energingoj darbuotės

Naujo gyvenimo troškimas 
šitą pasaką sekte seka!

Ar pažįsti tas lygumas Lie
tuvos? Ar matei tuos pilia
kalnius, kurie slepia tavo tėvų 
žemės darbus, apie kukiuos 
žmonės, pasakoje byĮpja ? j

žinok, kad tos lygumos, tie 
piliakalniai naujas pasakas se
ka, jos praeitį prisiminus apie 
geresnius laikus byloje, naują 
gyvenimą pranašauja!

— Vistaspats.

A. Ląurutėnas yra žymus 
narys SLA kuopoje ir kitose 
organizacijose. Jis buvo vie
nas iš veikliųjų narių Rose- 
lando ALTASS skvriaus.

Susirinkę svečiai vakarėlio 
pradžioje sutiko pp. Laurutė- 
nus—“jaunavedžius” su vy
nu, druska ir duona. Jie pasa
kė ir keletą kalbų. Programą 
vedė Natalija Snarskienė. Ji, 
kartu su Mare Simonelien^ 
daugiausiai pasidarbavo vaka
rėlio surengimui.

Pp. Laurutėnai gyvena ad
resu, 10500 Indiana avenue. 
Roselande yra ilgą laiką.

Tarp svečių vakarėlyje teko 
pastebėti pp. A. Narbutus, Ku
činskus, Pivoriūnus, Damb
rauskus ir kitus. ’ R.

NiežSjtmo. u&ėrimu ’įr uAiarvlnfie— 
Zphio-įrrei.t pal^nrvjna ‘ nuo
Buftvelnina iritaelja nuo "EctemoB. apno 
gTj - ir panaMų odos nesveifciimu '©pr Sft 
nietue ®emo vertojamjM V , 
m iii jonu kaipo fiyaruR Įr aauffUB valr 
tas prašalinlmui <Mob trltad)Q. - Utelr
tas Gpod HLoueekėeping Bureau Nn
<874 36c 60h. b $i riilatinip
kol : .'<) V*’

Miroslawski, Antonowicz ir 
kiti, Cechų — S. Keclik; jugo
slavus — Vrancik ir Popo- 
vich; rusus —adv. Pikelis ir 
Dr. Pierce; graikus — adv. 
Kyriakopulos, Salidas ir Las- 
karis; bulgarus — Stoyanoff.

Iš pasakytų kalbų žymiau
sios buvę advokatų' Jurgelio
nio, Miroslawskio ir Kyriako- 
puloso.

Siuto Visų Tautų Sąjungą

PERMANENT WAVE 
SPECIALS

Wave už ..................
Wąve už ..................
Wave už .......  .....
Wave už ..................

1# METU SUKAKTIS IR 
ĮSkMNGAS ATIDARYMAS
ONA PARKER (Pąrkauskas) mini sayo dešimties 
metų grožio darbo sukaktį 
Beauty Shoppe atidarymą.
derniška^ čia. gąl^site
ir patenkinanti grožio patarnavimą.
‘T’ f* ' ' ■ r- ' ’ ’ >

rakandų įrengimas, ir geriausias, kaip galima tais

WASHINGTON. HEĮGĮITS
Toli vakarupsę, Moiitąną valą- išaugo milžiniška ^uopą ir joą 
t i jos universitete, mokinasi jau
nas lietuvis, Keistutis Narbų

Keistutis Narbutas, ■ Cbįęągfts ląfcaiB 
Montana Valstijos

Vnjyęr$Įtęte(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Sako, žmonės dabar pasiry

žėliais tampa ir visa, kas tik 
yra pikta, nušluosią nuo žemės 
paviršiaus, liksią savo likimo 
kalviais ir padarysią, surėdy- 
šią tokį gyvenimą, kad dau
giau? nebusią vietos nei raga
noms, nei nakties paukščiams 
apuokams,, pelėdoms ir visi pi
liakalniai atsiversią ir iš pra
eities patyrimų parodysią kaip 
žmonėms nereikia gyventi, 
kad vargus prarasti, kad žmo
gus žmogui broliu taptų, kad 
Lietuvą tarp daugelio ir dau
gelio kitų kraštų lygiai kartu 
su jais gražiai žydėte žydėtų, 
kad patsai žmonių gyvenimas 
viena iš gražiausių pasakų pa
saka liktų!

Taip dabar žmonės sako! 
Pasiilgę, nekantraudami laukia 
to senelio piemenėlio vargdie
nėlio atsilankant.

Ar jis kur buvo, ar tasai 
piemenėlis vargdienėlis ką nors 
atsilankė, ar jo žodžius kas 
nors girdėjo, to tikrai niekas 
negah pasakyti.

Tik visi ivirtinte tvirtina, 
pasakote pasakoja, kad anasai 
ser.eiis žmones lanko ir ji.’os 
kito naujo gyvenimo moko.

Ir eina ta pasaka iš lupų į 
lupas ir plinta gandas po Lie
tuvą plačią, kad taip gyventi, 
kaip iki šiol buvo gyventa, to
liau jau nebegaiima!

Tikėjimas kalnus verčia!
Piktos valios žmones net že

mė praryja! Geri darbai nežu-

ROSELAND. — 20 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
proga, roselandiečiai surengė 
pagerbimo vakarėlį, pp. A. ir 
E. Laųrutėnams.

Vakarėlis įvyko Darbininkų 
svetainėje, 10413 South Mi- 
chigan avenue. Susirinko su
virs šimto draugų, kurie kar
tu su pp. Laurutėnais vaišino
si, linksminosi ir praleido ma
lonų ir gražų vakarą.

įvykio sujaudintas, A. Lau
ru lėnas pareiškė, kad jis ne
gali šaltai žiūrėti į draugiš
kumą, kurį roselandiečiai jam 
parodė.’ Tas jį paskatins dar 
daugiau dirbti vietos lietuvių 
organizacijose ir lietuvių nau-

Roselandiečiai P a- 
gerbė Veikėjus, A. Ir 

E. Laurutėnus

CHICAGO. — Ponai Tirtilli, kurių penkių metų dukrelę nužu 
dė, seksųališkas pervertas (iškrypėlis).

SIETAI

121.60
ir aukšč.

Dėl Padėkavones
Dienos

.........................

pirkėjos pįr^dąmp.s ar Ra
di o ar Parlor Setą ar Rečįą. 
ar Karpetą gaus dykąi Ka
lakutą ar Žąsį.

Piah o' Afeot&ionai/ 48 įi

12 Basų pp

120 Basų už

$85«0.0
Pi,lųas kursas lekcijų 

dykai ;

B9s?esWon't 
Hire Peopie with 
Haįitosis (Hj

f r 9”/r’"; J -|(3 t?'"?' •.

People who get and hold jobs 
keep their brčatii agreeable

f/ith the best tp choose from these days, em- 
ployers-favor the persoh *who is most attrac- 
tivė. In bušinešš life as in the sočiai worid, 
halĮtosis (unnleasant breath) is considered tpė 
wdrst of faults. ’

Ųnfortunately everybod z uuflers from thitf 
offensive condition at spitae timo or otner— 
many more regujarlythah thėy tlįi'.k. Fermėn* 
tatloh df food'barticles sklpped by thė tdoth 
brush is tho eause Pf’ lMdst'.caBes. Decayipa 
teeth and poor digestlon also cauSe odorš. ’

The quick, pieąsant my to iįn'proVe yoiif 
breath is to ūse Listerine, tne quiėk deodorant, 
every inorning ąnd,*every hightį; '

Listerine haJts fermentation, a major eause 
of odprd, and dyercoines the odors thenlselvėa. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not oSend others.' :
II you value your j.ob and your friends, ūse 

Lirterine, the safe Pntiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmaęal, Company, St. Louis, Mo,

A t? !,’>■ n •'

Bon’t offend others«Checif

ZvilgtereK į šį Skelbimą 
GERĄ

> NUOLAIDĄ ,

INCORPORATED

3417 So. Halsted Stį. 
Tel. Boulevard 4705

BUDRK
FURNITURE MAKT
3347 So. Halstęd St

.. ... ■ ■ ** - ••'t!4
Viįkąs dėl hainųj, rakąmląi 

už žemas kainas.

Groshire

1H 1 * r**- ,K,**?\**> -'Vi ’ '*> *' ’ * * v *. • t m ■ -

ONA’S BEAUTY SHOPPE
1820. W. St.

Virginia 1850

Stop

Skin

T? r-į

m
V-''/;
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NAUJAS PROGRAMAS
įvairenybių

Rep. xxx

Liamuva

GARSINKI® “NAUJIENOSEVBA

gimines nežino

RADI O

DĖKOS
■ ■■■ a.1 bk DIENA

daktaro-kvo

SOUTH SIDE BREWING C8MPANY

Užsivilkusi Gedulo 
Rubus Apleido Na- 
mus ir Nebegrįžo

Tono
$2.40

2.60
2.75
2.00
3.20
3.20

. 3.20

. 2.65

. 3.65

. 2.00

. 2.70

. 2.75

. 3.85

. 2.20

. 2.15

. 2.10

. 2.30

. 2.35

. 2.45
1.05
1.80

$7.50 
7.05 
8.05 
0.50

10.75
10.75
10.75

8.45
12.50 

0.20 
8.75 
8.85

13.40
7.75
6.50
8.25
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

Tono
$4.25 

4.50 
5.00 
5.25
5.00 
5.00 
5.00 
4.75
6.75
5.25 
4.00 
4.05
7.20 
3.00 
3.75
8.65
4.10
4.15
4.35
3.40
8.15

L. M. NORKUS 
Rea. HEMLOCK 6240

Kaip Dėkos Diena, tas tradicinis patarna 
vimas yra maloniai teikiamas visiems lietu 
viams gyvenantiems Chicagoje.

— šiandien 
Naujienose’’ 
., kuri ran- 

Damen

Dingo 18-tos apielinkės gyven 
toja, Mary Rakauskas

Interview Su SLA. Prezi 
dentu F. J* Bagočium

are
HeActionf

Daktaras- 
turi 

sekre-

Mes didžiuojamės Dėkos Diena ir . sykiu 
didžiuojamės savo tradicinių patarnavimu, 
kurį jus rasite kasdien musų įstaigoje.

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. »
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Dainuos Genovaitė Giedraitie 
’ nė, Kastas Sabonis, Antanas 
m čiapas, PeoplęsRadio Due- 

tas ir kiti.. .

Mirė dėl rūkymo 
lovoj

Kryžių 
Hrknit

Dėkos Diena reiškia daugiau negu suėji 
mas šeimynų sykiu prie vieno stalo. Ta 
yra jnnoma Amerikos tradicinė šventė.

Kaip tradicinė Dėkos Diena, taip ir TRA
DICINIS PATARNAVIMAS pas HOME 
CRYSTAL LAUNDRIES yra išdirbtas per 
daugelį metų ir visuomet atsargiai užlai
komas.

Girele Clothing Fir 
ma duos nuolaidas

,» V , •, ■ ■

pirkėjams i

7tą valandą vakare iš stoties 
W.G.E.S., 1360 kilocycles. Kaip 
pastebėta, programo išpildy
me dalyvaus vietiniai žymus 
dainų asinęnys, kaip tai Geno
vaitė Giedraitiene-šidiškiute, 
Kastas Sabonis, Antanas čįa- 
pas, Peoplęs vyrų rądio duet
as ir kiti. Be to, bus smagios 
muzikos, mąlonių linkėjimų ir 
visokių kitokių 
kuriomis Šių programų klau
sytojai visuomet yra suįdomin
ti. Todėl- nepąmirškite pasi 
klausyti ir savo draugam pri 
minti.

NORTH SIDE. 
telpa skelbimas “ 
Circle Clothing Co 
dasi antrašu 1616 N 
Ąve. Ta firma yra vedama ko
operatyviškais pagrindais. Ma
žas būrelis gerai patyrusių 
kriaučių patys dirba ir kartu 
veda biznį vyriškų rūbų krau
tuvėje.

Siutai ir oyerkotai Kuppen- 
heimer ir Groshire išdirbystės 
dabar išdėti pardavimui. Ku
rie prisimins jų skelbimą Nau
jienose, tie gaus gerą nuolai
dą pirkdami siutą arba over-

Mrs. Grace Williams 60 me
tų, 912 Węst Congress Street, 
tur būt gedėdama lovoj rūkė 
ir neužgesinusi cigaretą užmi
go. Kitas trobesio gyventojas 
pajuto durnų smarvę. Kai mo
ters butas tapo atidarytas, tai 
pasirodė, kad lova apimta 
liepsnos. Moteris tapo nugaben
ta į ligoninę, bet’ jos gyvastis 
nebepavyko išgelbėti.

50 svečių su*sirmko namuose 
Jacob Kanterio 
Manufacturing Compąny s pre
zidento, adresu 3210 North 
Troy Street, “hard;7tijnes” pa* 
rei apvaikščioti. Bebaliavojant 
trobesy kilo gaisras- įr išvijo 
visus svečius į gatvę. Atvykę 
ugnėgesiai likvidavo gaisrą, 
tačiau ugnis padarė žalos tur
tui apie $20,000. ’

Gaisras sugadino 
parę

gubas pasiūlytas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds ciga- 
retų tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts diedų nuo šian
dien. ■.v-. M7—

TAKSAI EKTRA 
1 

Tonai
$ 8.00

8.45
0.50

10.00
11.25
11.25
11.25

0.00
13.00

0.70
0.25
0.40

13.00
7.25
74)0
6.75
7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

Prieš Padėkavonės dieną 
Peoples Rakandų bendrovė, 
leidėjai nuolatinių antradienio 
radio programų; rengiasi gerai 
palinksminti Visus radio klau
sytojus specialiai pąhųioštu 
prieš Padekavonės dienos ra
dio programų, kiiris bus tran
sliuojamas šiandie, antradienį,

da aplikacija, su vietinio dak
taro kvotėjo rekomendacija, 
eina pas SLA. daktarą-kvotėją, 
kurs daro savo rekomendacijas 
ir grąžina SLA. sekretoriui, 
ė Šis aplikantą galutinai pri
ima.

Klausimas: Bet Vinikas at
metė, kaip eina gandai, kelis 
aplikantus, kurie SLA. dakta
ro buvo priimti. Kuomi pasi
remdamas, tai padarė? Kas 
davė jam tokias diktatoriškas 
teises sabotažuoti Susivieniji
mą, ir tai dar Jubilėjinio Va
jaus metu*?

Atsakymas: Mano manymu, 
dalykai nėra jau taip blogi, 
kaip niekurie piešia. Nors sa
vaime suprantama, preceden
tas yra labai svarbus. Nes, 
kaip buvo aiškinta “Tėvynės” 
redaktoriaus SLA. organe num. 
44-tam šių metų, SLA. sekre
torius, turėdamas “neaprube- 
žiuotą” galią, galėtų ją pavar
toti, netiksliai. Asmeniškai aš 
esu priešingas bent kokiam dik
tatoriškam autoritetui. Nors 
praktiškame gyvenime tenka 
kai ką veikti kaip protas, mo
mentas ir reikalas diktuoja. 
Mano manymu*, “Tėvynės” re
daktorius, aiškindamas sekre
toriaus pasielgimą, atmetusio 
tulus aplikantus, turėjo minty
je konstitucijos patvarkymą 
minėtame Skyriui VII, par. 2, 
subparagrafr 1)

Ar sakinys

Kais antradienį ir trečiadie
nį vakare WŠBC transliuoja 
įdomų lietuvišką programą, ku
rį veda muzikas, Kazys Ste
ponavičius.

Programas truputį skiriasi 
nuo kitų lietuviškų programų. 
SteĮponavįfčių valandoje gauna 
progą pasirodyti, debiutus pa
daryti jauni (taitiininkai, ku
rie pradeda pirrhus žinksnius 
muzikoje; programas nenau
doja fonografinių plokštelių. O 
jeigu nąudp j a, tąi tos plokšte
lės yra pačių Steponavičių pa
gamintos 
mų žinių programą, kuris . va
dinamas vardu, “Kalbančios 
žinios”. ;

Steponavičių valandą galima 
išgirsti atsisukus fradio stotį 
WSBC, 1210 Jtliddyčlęs, 9:30, 
šįvakar ir rytoj vakare.

priėmimas ji 
tuom surišta, 
konstitucijoje, 
Paragrafas 1 reikalauja, kad 
kandidatai butų “gero, doro 
pobūdžio ir pavyzdingų papro
čių”. Ką tas reiškia? Jei yra 
skirtingos nuomonės, išaiškina

i >ma.
Visas reikalas priklai&o nuo 

SLA. konstitucijos patvarky
mų interpretacijos. Paprastai, 
konstitucija aiškiai nurodo tei
ses ir procedūrą, ir kol neky
la koks rimtas konstitucijos 
neaiškumas, konstituciją aiški
na, reikalui praėjus, ir pari
dentas, ir sekretorius, ir kiti 
Pild. Tarybos nariai. Kada ky
la tokio išaiškinimo abejonė, 
tai visa Pildomoji Taryba turi 
pilną galią aiškinti Susivieni
jimo įstatymų prasmę; ir tie 
aiškinimai galioja ligi sekančio 
seimo.

Nariai ir kuopos gali tokį 
aiškinimą apeliuoti į sekantį 
SLA. seimą, kurs gali Pild. Ta
rybos aiškinimą pakeisti, arba 
panaikinti. Tai patvarko Sky
rius V, par. 5.

Klausimas: Kurie skyriai 
SLA. konstitucijos tvarko kan
didatų priėmimą ir kuriais 
punktais pasiremiant SLA. 
sekretorius uzurpavo sau taš 
diktatoriškas teises, nieko ne- 
atsiklausiant atmesti kandida
tus į SLA. narius, jei jie nė
ra jo partijos simpatijai ar 
nariai?

Atsakymas: Visų kandidatų 
procedūra su 
yra numatyta 
Skyriuj VII.

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20
0.30
0.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25

0.45
0.00
0.10

13.65
7.00
6.75
6.50
7.40
7.50
7.05
6.20
5.65

Amerikos lietuvių spaudoj Pild. Taryba arba, pagaliaus, 
praskambėjo skandalingi daly* seimas. Paragrafas 2 nurodo 
kai, kurie dedasi didžiojoj irtu* žingsnius, kaip kandidatai yra 
sų išeivijos bepartinėj, frantu* priimami. Subparagrafai: e), 

ėj organizacijoj, Susivientf* g) ir h) nurodo, kad jei 
" ' i. < ikilfi abejonės kaslink kandida-

STOTIS W. G. E. S. 1360 KILOCYCLES
KAS ŠEŠTADIENĮ 

8:30 valandą iš ryto.
Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

Ruošia pensijų 
kortas

Kaip vakar, pirinadieny, pir
mosios blankus senatvės pen
sijoms užsiregistruoti jau tu
rėjo būti įdėtos į pašto Siun
tinių dėžės. To&ų btaiikų Ųty- 
ęagej bus ųžsiųiitiheta dairg 
ipėž 900,000 dėrbininkų ir 
darbįnihkių. 850 jlęrkų ųulkaš 
paskirtą kortoms klasifikuoti. 
Pramonės ir biznių darbinin
kai turės tas kortas išpildyti 
ir sugrąžinti paštui ne vėliau, 
kaip 5 dieną gruodžio.

Knlnni rali pasikeisti be lipčjfmo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTA8 ANGLYS
Mine Run, 65% Stambloi ----------

Mažos Nut ar Pea .....................
Krosniui ar Pečiui —t-----!—

Lump ar Ere -----------------
COKSAI—KOPPER8 AR 8OLYAY 
Pečiaus Koksai -------------------------

Nu t Koksai ------- i--------------------
Pea Koksai ------------------------

Petrolęum Carbon Štili Run ..... - 
Petroleum Carbon Lump. Ere-------
MILLERS CREEK LUMP ______
MILLERS CREEK, EGG_________
BLACK BAND LUMP-----------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvanta) -------- --
Indiana Lump --------------------------
Indiana Era 6x4 ...... -
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios -------------

Plautos Nut—3x2 -----------------
Ere —

Lump ...
VILMINGTON <ut 4x2 Valytos _____
WLMINGTON Mine Run — Stambios.

18 APIELINKĖ. — Liudė- 
dama, po mirties šeimynoje, 
Mary Rakauskas, 713 Wešt 21 
Street, apsirėdė juodais rūbais 
pereitą šeštadienį, apleido nu
muk

Moteriškė yra 53 metų am
žiaus.

Kas su ja atsitiko, kur ji 
nuėjo
Pabėgo dvi jaunos mergaitės

Namus apleido, mlatomai, 
“laimės ieškoti” dvi jaunos 
mergaitės, Lottie Cibulskis ir 
Rose Borucki. Abi yra po 15 
metų amžiaus.

Pirmoji gyvena adresu, 8607 
Muskegon avenue, antroji, 8551 
Bumham avenue.’”1 ‘ ‘ >

reiš-
sekretorius privalo

HOME CRYSTAL
LAUNDRIES

“THE PRIDE OF THE H0USEWIFE” 
4204-22 S. Western Avenue, 

Phone Lafayette 9700

fLV POWDER.
Šame Prict Today9s45^psAiĮO 

f 25 ounees for.254 k 
Full Pack ••• NoSlįčkFinif^

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vak. .

visa Pild. Taryba, o ne jos pa
vieniai nariai arba redakto
rius.’ . -

Klausimas: Kas aųtoriząvp 
“Tėvynės” redaktorių Vitaitį 
daryti savotiškus konstituci
jos aiškinimus, kaip jis 'kad 
padarė šį sykį, ir kaip jią ir 
pirmiaus ne kartą padaryda
vo? ’ < ’ l 'K/' ,?• ;

Atsakymas: “Tėyįynės” rėr 
daktorius, yra renkamas SLA. 
seimų. Jei jis ką rašo laikraš
tyje, jis naudojasi netik or
gano redaktoriaus ’ teise, >. bet 
podraug ir SLA. nario teise, 
reikšti savo nitomonę viename 
ar kitame SLA. reikale. Jis 
gali klysti, kaip ir mes visi, 
arba bent kuris iš mųsų.

šiuomi mano pasikalbėjimas 
su SLA. prezidentu ir bąigč-

na.
jintie Lietuvių Amerikoje _

ši organizacija, švęsdama to tinkamumo į narius, kuopos 
šiemet 50 metų gyvavimo ju- pirmininkas paskiria tyrinėji- 
biliejų, paskelbė “Aukso Va- trio komisiją iš trijų narių, 
jų” naujų narių gavimui. j Ta komisija išduoda savo

Bet, nežiūrint to, SLA. cen- raportą ir priėmimo ar. nepri- 
tro sekretorius p. Vinikas, ėmimo klausimas paduodamas 
priduotas jam naudų narių Ap- i kuopos slaptam balsavimui. Jei 
likacijas. atmeta. Ir tai daro,prieš priėmimą yra paduota ne 
vien politiniais sumetimais. A^- į daugiau kaip trys balsai, tai 
meta tokius aplikantus, ku-' kuopos pirmininkąs turi pu
riuos priėmė kuopos, kuopų'skelbti aplikantą priimtu. Ta- 
daktar. kvotėjai ir centrę dakJ ‘ 
kvotėjas. Atmeta vien dėl to, 
kad aplikąntas priklauso kitai 
partijai, "negu sekretorius, ki
tų įsitikinimų bei pažiūriu g? 
buvęs p. Viniko priešas, jį kri
tikavęs ir Lt.

Taip dalykams stovint, Jū
sų korespondentas atlankė 
SLA. prezidentą F. J. Bagočių 
ir pastatė jam sekančius klau
simus.

Klausimas: Ponas Preziden
te. SLA. organe “Tėvynėj” ir 
kitoj Amerikos lietuvių spau
doj, plačiai praskambėjo, kad 
kad SLA. sekretorius, dr. Vi
nikas, atmeta kai kurių nau
jai stojančių į SLA. narių ap
likacijas, kvalifikuodamas 
juos, kaipo neatsakančius SLA. 
konstitucijos VII skyriaus^ §1 
reikalavimus. /

Kaipo SLA. narys ir kėlių 
laikraščių korespondentas, no
riu *iš p. Prezidento sužinoti, 
kaip tikrumoj dalykai stovi.

Atsakymas: Aš esu pilnai 
informuotas apie kilusią kon
troversiją. Bet mano manymu’, 
padėtis ir įvykiai nėra taip 
svarbus, arba taip toli siekian
tys, kaip spauda visą reikąlą 
interpretuoja. Tiesa, Dr. Vini
kas, SLA. sekretorius, atmetė! 
keletą aplikacijų tokių kandi
datų, kurie buvo kuopoms, 
kuopų daktarams kvotėjams ir| 
SLA. daktarui kvotėjui priim
tini. Jis juos atmetė, pasire
miant pašaliniais pranešimais Kvotėjas kuogreičiausiai 
apie tų aplikantų “reputaciją”; pasiųsti Susivienijimo 
arba ‘ charakterį”. Ar tų apli- į toriui, kuris arba priima apli 
kantų politiškos simpatijos • ar kaciją arba ją atmeta 
antipatijos su jų aplikaęijų at- kia, kad 
metimu turėjo ką bendro, man priimti arba atmesti aplikantą 
nei kitiems SLA. Pild. Tary- pasiremiant SLA 
’.O’ nariams kol kas nėra ži- tėjo rekomendacija tiktai, ar, 

priešingai, sekretorius turi tei
sę pats spręsti apie aplikanto 
“gerumą, dorumą Ir tvarkin
gumą” (kas, matyt, * yra pa
vesta kuopomis ir kuopų tyri
nėjimo komisijoms) ir tokiu 
budu likti vieninteliu ir galu
tinu teisėju, aplikantų charak
terio, kaip “Tėvynės” redak
torius mano, tai gali išrišti 
tiktai Pild. Taryba, ir* ji tai 
padarys savo artimiausiam su
sirinkime. Mano asmeninė nuo
monė tame klausime neturi 
daugiau vertės, kaip ir redak
toriaus arba kito Pild. Tary
bos nario. Konstituciją aiškina

RĄDIO
KAS ANTRADIENĮ
IR TREČIADIENĮ

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

VVOOD C GAL

3719 S KEDZIE AVENUE 
GUABANTEED COAL

MILI.IONS OF POUNDS HAVF. BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT ,

PHONE LAFAYETTE 3244 
BONDED . WEIGHT

r

GREIČIAUSIAI ŽINO 
M MAS SKA1' 

PRAŠAUKI
Pastebškit Raudoj 
ant Plasterio kai

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson 8 Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėto jų chirurgiškų dalykų 

parduodamos Visojie .^styngse
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Aplikacijos senatvės 
pensijoms te

plaukia

Apsivedę
mas ir Julia Kaz

lauskaitė

rodymas
Josęph L. Moss, Cook kaun- 

tės visuomenės gerovės biuro 
direktorius, praneša, kad nuo 
praėjusio’įcovo menesio iįd šio 
laiko kauntėj aplaikyta 61,658 
aplikacijos senatvės pensi
joms.

Aplikacijos yra patikrina
mos ir pasiunčiamos į Spring- 
fieldą valstijos vyriausybei už- 
girti. ĄpJįĮcącijų į Springfieldą 
pasiunčiama kas savaitė po po
rą tūkstančių. Tuo tarpu nau
jų aplikacijų $k^ičius nors ir 
sumažėjo, jei palyginai su pir- 
mesniais mėnesiais, vis dar 
siekia savaitėj po 1,000.

Auksažiedes parodojm

Apsigyvens Bridgeporte; turė
jo apie 1QQ svečių puotoje

i * ■ ’

BRIDGEPORT-^Pereitą šeš- 
tadięnj Įapkričio 2| d. šy. Jur
gio bažnyčioj apsivedė 
demas čepalą su p-le 
Kazlauskaite.' Abudu

■ 1 ’ f •' ’ 1 r' >!i
džiai gyvena antrašu 
WalĮacę St.

Vestuvių puota 
Woodmian svetainėje, 
čios ir Lime St. •

Grąžus būrelis svečių, gal 
ąpie 100 žmonių, smagiai pra
leido linksmą laiką puotauda
mi vestuvių proga.

Svečių tarpe matėsi keletas 
biznierių—Mrs. Balis, nuo 66 
ir S. Morgan S t. ir pp. Rachu- 
n'ai, savininkai Auditorium 
nuo Bridgeport.

Abejna vestuvių nuotaiką 
buvo labai graži.
. Jaunikis pasakė trųinpą kal
bą padėkuodamas visiems sve^- 
čiams u? gerus linkėjimus ir 
jaunoji pakartojo pridėdama 
huo savęs visiems po didelį 
Ačiū. .

Niko- 
Jūliana 

jaunąvę- 
3218 S.

atsibuvo 
prie 33-

artistai ir programų vedėjai 
dažnai atsiranda?

; Atsakymai tųo$ 
yra retai kam Žinbmi. Klausy
tojas, atsjspdi$ PHf rrdio’ gir“ 
di tik artistu 'ir' pranešėjų-bal
sus, bet jis greičiausiai nejau
čia, kad tiems programų daly
viams tenka pergyventi situa
cijas ir momentus,; kurie kar
tais yra labai tragiški, kartais 
komiški. Radio žmpiiės gyvena 
savotišką “radio” g^yettimą? ’

Operetę “Oro J. Bangomis” tą 
“radio gyvenjmą” įu'šyięčįa la
bai vaizdžiai. “Pirpiyn” garan
tuoja, kad nebus tękjp žmogaus 
salėje, kuris neplyš juokais, 
Rėkdamas to veikalą? vaidinimą. 
‘ Choras stato 'operetę gruo
džio 6 d. Chicagęs 3pkpl sve
tainėj e, prie 2343 ’B. jįedįie avė.

. 1 / • \ ši-..;'1

i pilietaį parengimui yra 60 
centų iš anksto,*' 7^' ęentųs prie 
durų. Juos galimą gauti, pas vi
sus choro narius i^pąs kai ku
riuos rėmėjus.

■|k s1 ■ ■ <1
■i 't .’• > 
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
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Sis skyriuj yra vedamas tikslu, pagelbeti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir pėpaprastų daiktų, iptaisų ir feįkmęnų, J^igu iš telpančių Č(a skelbųpų 
negalitę-susirasti kg ieškot, pašdukitė Ndujiėąas, Canal 8500, fr klauskite biznio PaiarČjo. 
Čia jus gausite infdrmacijų, jeigu tik jų kūs galima gauti, ‘ $ • į.\t - • ’» 4

CONKADAS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Ehrlėwood 5883—5840

-■ J ii i < •> ,1. a. i 4 \A- • . ....... ... ’ - ,,______  1____ •
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Lietuviai ir lietuvai- 
tęs paėmė leidimus 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siėinS laišniūs (lėidiihus) vi 
dybomS: : ' -m- -

Charles Karbowski 23 m 
pelen Conkd 19 m.

Franka Pushckar 23
(Hammond) ir Stella Klimas 
20 m.

John Shimkus 20 m. ir Vi- 
yian Long 20 m.

Peter Sinsky 54 m. ir Lizzie
Visuose Suy. Valstybėse 

ęsainose kalbose rukytpjai 
sako “šviežus”, fcąi tik at?i- , 
daro labiau-sušvelnintę Old

Garsi t,

Akiniai ant Kredito 
" $1.60 TMOKfiTI

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

Tel. Yards 3565
Visą darbą garantuoja ;

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

f

ir

m.

Anthony' \ Dumblauskas 24 
m. ir Stella Baranowskas 20 
f i " •

John Kirby 22 m. ir Vanda 
Greeri 22 m.

• AUTOMOBILIAI IR *LIGONIN: 
AUTO MEKANIKAI HQSPĮTĄ
Siame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
pataiso automobiljus.

Milda Auto Sales 
Vienintelis lietuvis' pardavė jasBuick 

jr Pontiae automobilių. 
DOMININKAS KURĄITIS 

‘ 806 West 31-st Street '
—Victorr 1696

-A

KompetėntiŠld gydytojai,' o ’ne Otų- 
1 dentai. teikU patarnavimą, r ' 

Išima tansilus. Ekzaminpoja akis, 
priskiria stiklus, 
nacija ir gydymas. Lig 
inas arba namuose. • ____
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vąri- 
toše velns, ' 1; -• ;; - 1
’ DOUGLAS PARK BOSPĮTĄĮL 

loto South Kedzie Avenue 
* TeL Lawtadale 572T.J ’

. S. - I » f * ‘C'C- ’ ,**.*■■■ T; i, ' ;

Ky<!y'' ngyilėi ■;

ši nepaprasta pramoga įvy
ko puošniame viešbutyje DEL 
PRADO, svetainėje vadinamo
je CRYSTAL BALLROOM, 
lapkričio 21 cj. vakare. Talen
tingas George Victor su savo 
orchestra gyvai linksmino sve
čius tarpe šokiams parūpinto 
programo. Aukštojo mokslo 
studentų ir studenčių, bei jų 
rinktinių draugų ir draugių ar
ti . dviejų šimtų škąitliuje, šo
kant atrodę, kad dar yra vie
tos kokiam pusšimčiui, kurie 
galėjo tilpti.

Gerbiamas Lietuvių U. S. 
Kliubo prezidentas Algirdas 
Bulis buvo tvarkadarys (Ma- 
ster of Ceremonies).

Gerbiama Valeria čepukaitė 
parašė ir gaidas pritaikė, 
“Lithuanian Ūniversity Club 
TFjEME ' SONG”. Lietuviškai 
pavadintumėm kliubo giesme. 
Tą GIESMĘ visi (virš 30) kliu- 
bo nariai su ųpu pagiedojo. 
Universiteto Kliubo narius mo
kino sutartinai dainuoti ger
biama Helen Pech (Pečiukai- 
tė).

Gerbiamas L. U. Studentų 
Kliubo prezidentas ALGI’S Bu
lis pakvietė Stipendijų Pasko
los Fondo Globėjų sekretorių 
advokatą Anthony A. Olį, kad 
tasai įvykintų 
moninę dalį. 
Olis trumpoje
no Stipendijų Paskolos Fondo 
atsiradimą 1936 metų pradžio
je ir pavardėmis iššaukė sti
pendijų Paskolos Fondo globė
jus ateiti priekin prie pagrin
dų. Studentai ir svečiai kiek
vienam “globėjui” nesigailėjo 
“katučių”. Ūpas ir žingeidu
mas svečiuose iškilo ila ’hugš- 
čiausio laips'ffttt^Tfealiad&ai pa
kvietė ceremonijų vykintoją 
gerbiamą laikinį Lietuvos kon- 
sulį Miką Bagdoną, kad meti
nę stipendiją laimėjusiam, 
Northwestern Universiteto stu
dentui Antanui Stelmokui ją 
įteikti. Gerb. M. Bagdonas 
trumpute kalba nurodė istori
nę Stipendijų Paskolos Fondo 
vertę ir priekin iššauktam A. 
Stelmokui ją įteikė. Galiausiai 
prabilo stipendiją laimėjęs 
gerbiamas A. Stelmokas. Jo 
trumputė nuoširdi kalba buvo 
visos ceremonijos gražiausias 
papuošalas. Tiktai genijus ga
lėtų raštu apibudinti ūpą, ko
kį A. Stelmoko žodžiai išugdė 
svečių jausmuose. Vaizdu’ojasi 
milžiniškas meilės aukuras, o 
visi svečiai, it senovės vaicĮe- 
lystės, eile pro meilės aukurą 
eidami, užsižiebia po žvakutę 
ir namole nešasi meilės ugne
lės dalelytę

Ta pora 
čių namo

progos tą 
atjausti.
“Birutės” įkūrėjas, jeigu butų 
buvęs šitoje dvasinėje puoto
je, butų džiaugsmo ašaromis 
apsipylęs. Koks milžiniškas 
kultūrinis šuolis! Vos 26 metai 
praslinko, o • Lietuvos artojų 
vaikai kelių dešimčių skaitliu- 
je, aukščiausio mokslo pirmose 
eilėse stovėdami, skleidžia sa
vo tautiečiams meilės ir kultū
ros šviesą. To garbingo darbo 
tiktai pirmi žingsniai. Šitokie 
L. Universiteto Kliubai atsiras 

f * i • . • ’ ’ * 4 ' * * f

visose išeivijos kolionijose....
Dabar L. U. Š. Kliubo Sti

pendijų Paskolos Fondo Globė
jų skaitlius apgailėtinas, vos iš 
septynių asmenų.... o turėtų bū
ti pavardžių litanija iš tūk
stančio ar daugiau. Visi save 
gerbiu lietuviai norės prisidė
ti šitą tautinės garbes mei
lės aukurą savu šakalėliu ($ 
auka) nagiedrĮpfi. L. U'. Stu
dentų pjubai Įi/kstančiais
vus narius skaitliuos. ' Musų

VBA

A

ir

sa-

to vakaro cere- 
Gerbiamas A d v. 
kalboje apibudi-

šimtų lietuvių sve- 
parėję, skleidžia tą 
tų, kuriems nebuvo 
visų dvasinę puotų 
Mikas Petrauskas,

įs^iš šių 
ai liurodo

kultūrinę garbę gins mokslo 
vyrai ir moterys, o ne “dva
sios vadai”, dabar fašizmui 
bernaujantys.

21-st‘P
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- Siunčiam Gčleo Telegramų | ’VlMa 
A. Pasaulio Daile . .
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ės Vestuvėms, Banketams 
* ir Pagrabams * 3316 So.iHaSted St 
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Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai. Blue Ribbon Pabst ąįųs, viso
kios geros rųšieš degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukaš- J'ony’s Pri-

ANTANAS IR AGNĖS ŠTUKA1

MIS3. ESTELL#
—O—

MINE- RĮJN ..............; ų;2ų
SCRĘENINGS   —-... 4:50 
Sales taksal extra—Vieno tono VifJ

' ' Kt?“?8 5qc extra. <
TUrEFONUOKĮTE:

LAAVNDALE 8801
r;-------—sr-

p

Chicagos garsioji auksažied- 
žių (krizantemų). paroda 
coln ir Garfield parkuose 
daro lapkričio 29 dieną, 
veikslas rodo Enzą Orsi, 
West’ Congress street,

Lin- 
ųžsi- 
Pa- 

2905 
tarp

tuksiančių žydinčių gelių iš
statytų parodai Garfįeld parke*. 
Paroda taip Lincoln, ; kaip ir 
Garfield parke yra atdara kas
dien nuo 8 valandos ryto iki 
10 valandos vakaro. Įžanga vi
siems veltui.

-Užtroškų-kiyoį*
John Kolono wski 4p metų, 

13537 Avenue 0, rasta negy
vas lovoj, įurioj "gulėjo. Jis 
buvo atsirėmęs veidu į pagal
vinę ir’ matyti užduso miego
damas. J? -<

Už Dviejų Savaičių 
Seeųųje P^įr^ 
“Pirmyn” Chorai

Stato dviejų aktų komišką ope
retę apie radio ailtistų gyve
nimą, “Oro Biangomi^”.

»•.-1 ..'-'Ąr. . », > *

Ųž dviejų savaičių “Pirmyn”., 
choras; pasirodys scęnoje.

K. Štepopąyiįhųs, •*. cjioro ve
dėjas, ruošia dyįęjų ajitų Ro
mišką operetę, “Qrb Bango-

• '•t ' ’* rmis . ■ '
V ■ .2 • įt.7.

Vpikąlas >yęą Įpęiįęjįy..škas ir 
,visas jo 
dienų gyverifrn
Vardas, “Oro Ęangęmis”, ^ąlĮją 
operetėj eina apie radio. J;.'

Kas darosi radįo užkulisiuose?
Turbut pirmą kartą liėttfvių 

sceiioje yra . statomas ’ veikalas 
apie tą jau ne naują naųjįeny- 
bę, radio. Gal dažnai klausyto
jai pagalvoja, kas darosi -rą^įo 
stoties užkūjisiuosę? KAiprpro
gramai yra transliuojami 1 Kas 
darosi studijoje' programų rnę- 

A. K. Rutkauskas, tyl.D. tu? Kokiose apjiųkybęsę ^acĮio

MELVIN E. KAVALIAUSKASt t 7z v *4''’ '' ' ■ . ''
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 23 dieną, 5:55 valaųdą; 

ryto, 1936 m., sulaukęs 12 metų amžiaus, ginięs Chičagoje. \ y;
Paliko dideliame nubudime motiną Frances po tėvais Jeą-i,-C 

čiauskajtę, tėvą. Vincentą, b*o|į Joną, seserį Josephine. 3 dėdes ■ 
'Juozapą Jenčiauską, Juozapą ir Stanislovą Kavaliauskus Jf’’jų-' 

šeimynas. 2 tetas Eleanor Milash ir Julią Seragienę ir jų šęiiĮny^ , 
nas, Krikšto motiną Aleną MU'fauskieiię ir daiig -kitų giinįnįų.

Kūnas pašarvotas randasi 1815 West 73rd St. Telefonas Re- 
public 6590. : ųt“v ! -T'į

Laidotuvės įvyks Penktadienį, Lapkričio 27 dieną, 8:QP vai. 
ryto iš namų į Gimimo Panelės šy. parapijos bažhyęiąr Įcurioję 
atsibus gedulingos pamaldos' už velionio šięįą, o iš ’teh1 bus- nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines. ' > /,,

Visi Ą. A. MELVIN E. KAVALIAUSKO giminės, draugai; ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečięmi dalyvauti |aįddtuvėse ir šti- 
teikti jam paskutinį patarnayihią Ir atsišyeikinimą. ‘

Nubudę liekame,
TĖVAI, BRILIS, SESUO, DĖDĖS, TETflS ĮĮĮ GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių ‘ direktorius 'fe.' P. Mažeika
Telefonas YARDS 1138. ' '

—aĮa—r0— - 

■■tui l'l'^
!'m h

k.KAIP 8:30 VAL. RYTO Įš
Stoties W.G. E. S. 1360 kilocycles

-«** tAirdl W"T® V40ft>8 ST<fTIES ■***. '
m ’ Hva!*

5:00 vai. vakaro

JONAS GURSĘIS
I . Persiskyrė su šįup pasauliu ;Lapkričio 21 dieną, 12:35 valandą 
po piet, 1936 metais, sulaukęs. gųses amžiaus, gimęs Šiaulių Ap- 
iškrity, Žagarės';^ar^pi jo j. ,GražąičiU kaimp.

.Amerikoje Ajšgyveijo/ 27 ine^l^; ■
Paliko dideliame huliudiniė^;i¥it?tęrį Marijoną, po tėvais Urbo

naitę, sųnų Stanislovą, 2 dukteris Juzefą ir Kazimierą ir 2 žen
tu, George Griggs ir anūką George, Jr.’ ir Antanąr Ųoršą, Sese
rį Barborą Toliuniėiię ’ ir jos šeimą, 2 pusbrolius, Joną Norkus 

Į i^įp šeipių ” i|cblą?Pavolus ir 3- pusesėres DaVolaitės ii* daug 
jeįįįmj^e,'2^bxpltos> Mykolą ir Kazimierą ir 2

n. . ■

,—O
AUTOMOBILIAI

Mes turime didelį pasirinkimą 
naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirkšite karą kitur, atsilari- 
kykit pas mus, nesigailesit. Mažas 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
k<inis» * * * ■■ .
RA Y TITUS MOTOR SALES

Tel. Longbeach 2929 
5710 Broadway.

® W gimi n i W<>W
sęšeris, Qną$

Priklausė prie $ v. Antano ir Garsaus Vardo draugijų, Žaga- 
rięčių. ir . Jon W§čių : kįįtibų. .
'' Kurias pašarwtaK Yah(f^si 4601 So. Washtenaw Avė. Tel. La-.

^‘fayettę. ^095vid£B!,’'Af'''*;- A ■ . .* ' A‘,7 .
Laidotuvės ^W,‘*Į’ręčįadieriį, Lapkričio $5ivdipną, šžhOfcvvab ry

to iš namų į NekalibLPrafeidėjimo P Panelės šv. parapijos -bažny-« 
čią, kiiribjė atsibusi gedulingos "pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten ’

. Visi Ą. Ą. jTpnp Gurskio giminės, draugai .-ir pažįstam; esat 
nuoširdžiai kviečiasi'‘dalyvauti1 laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
kuttoį .tpatarnąvĮmą ir atsišyeikirtinią.'' z •'2; a

Dukterys ir Giminės.
Rektorius J. F. teikis,

HlUSįl SPAUDOS URBU

‘ į * j — / l j. S • '

KAINOS PERįlpRETBS IR 
labar 

nupigintos!
Nau

NAUMEHOS 

H 1739 SO. HALSTED STREET^'
. Pašaukjt ČANAL 8500 in qtnusą

■ '-.-v

t*. .«
" 'f

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

Pėrmanent $2.50 
Iki $5.00
Permanęnt be ma
šinos' • $5.00 
Shąmpoo £ir Sudė
jimas ,------ 85c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų; : DAŽY
MAS ___ _ $2.50
yisas darbas ga- 

' 'raniuotaš. '
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 LESLOTKUs’

PHOTO^ŠTUDIOS
Bąnis Studio

VISOKS FOTOGRAPIŠKAS
DARBAS ATLIEKAMA

3200 Šo. Halsted SL
CaĮumet 4258 — Bu. Yardi 5034
1 ■* • ' • * . ■ J

• RESTAURANTAI

Ųniversal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Wėst 81st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

Tėl. yictory 857^ ^'

Salutaro Riteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ųę- 
smagutnų.' ‘ Plačiai yri parduodamas 
ap^bkėstf1 ir * Vartojaitins ‘ T&yąrąosb 
geras gerti su {ĮągMnę ir be degtinės. 
Reikalaukite Viši ii* visados Saluta- 
ras Biterio. * Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

West I8tb SL 
grtcAgo-

y. <

j—O-t

5 tonai ar daugią#-9W MM 
Smulkesni $7.15 tonas.

ILaidotuvių Direktoriail
'Į1*    l| ■■ <■ »*« » ' ■

w 'sjppzAP4S:

< * ATMINČIAI**’'’"’*’* ■'****
Turinys: Vaclovo Bielskio ątniįpi- 
mai—St. Kairys;
’ VelioniesyBiėlskio geram atmini- 

niui-^-Prof. r. Leonas. ' ' a ‘ 
Vaclovą* Bielski' atsimenant—Prof.

V. Čepinskis.
^tsiminimų žių^^lįs -7- L. Purė- 

?yac,ovui .Bielskiui; mįyus — Ą, Pą|- 
causkaš. * ’ ’ . "* * .
Vac. Bielskiui — H. Luką u skaitė.

Istorinė žmonįškumo ęti^os 
teisi s evoliucija—Prof. Leonas.

Pavasaris — A. Pavilionis.
Abie’ kritiką’ — J.’ Radžvllas.
iri kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

S UPKIT r 6K siUk 

To prašo Lietuvos žmonėsr

........... Į!"1-................... 111, , ,1. i,,',,

Garsinkitės “N-nose?

Wth Ępsęlund 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams’, kM ' ėsi! naujame bįtny— 
LiduOf "Store, Irar ^flldera-W 
nės, Vyno Ir alauš. Reikalui' pri- 
ėjt/s heiižmirfikito1“ musų v3degtm^s 
sandelio; gausme ' gerą degtidų1 už 
prieinamas' kdinas. , .
; *’• 19314 Se.d Michigan Avė.

i - Tek Commoi<ne'* lW6>

POPSĮĘ’S TAYEBN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Prieš didžįtiositiš Stock Yardų var
tus. Skaniįs' gėrimai ir užkandžiai

Užkvi
A. K. MASIULIS 
$

0137.

it



CLASSIFIEDADS CLASSIFIED ADSnėjo 60 Mėty Lietuvį’ Lietuvį Skubį Už Eilęsko $500 Misteriją

PRIE

Paliuosubta po $1,000 kaucija
Rakandai-Įtaisai

Automobiles

JUSTICE”

10cDidelis butelis

Ieško jauno vyro

SKYRIAUS
bunč,

Veisli šeimyna MUILAS MAIŠYTI6214 ^o. Halsted Si.

SODAS

Puikus
Maistas

tinta, 1937!

žemos 
Kainos

Robert 
Zinta- 
teismo 
“Tuos 
tikisi

krimi
O’Con 
pirmi

Bandė eiti skersai gjrtvę ties 
Archer ir Western kampu

PARDAVIMUI taverna geroj vie
toj, gražioj apielinkėj. Priežastį pa
tirsite vietoje. 372 Eąst Tlst St.

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

stojo
svar-

Zintakas Falsifika 
ves Knygas, Kad Pa 

slėpti Trukumus

DARBO IR IŠEIGINIAI
ČEVERYKAI 
$1.95 iki $4.50

MERGINA padėti prie namų dar
bų, nėra skalbimo, savas kambarys, 
Superior 2341.

PAGARSINKtT SAVO 
BARGENUS

OLDSMOBILES 
CHEVROLETS 
PLYMOUTHS 
FORDS 
75 kitų atimtų bargenų

Pavogė ir du paltus iš
Paukščio automobilio

Roselandietė F. Nezelskienė patraukta 
atsakomybėn už pinigų pasisavinimą ir 

prasižengimą prieš aludžių įstatymus

18 Apielinkės gy
ventojui pavogė 

automobili

Jie pasiėmė rankini laikro 
dėlį, gintarinius karolius, ketu
ris siutus, du Pglti|S, lovos pa-

Michael Lotaria šeimyna su
sidaro iš jo paties, jo žmonos 
ir 21 jų vaikų. Sakoma, kad 
tai didžiausia pavienė šeimyna 
Jungtinėse Valstijose.

MERGINA ar jauna moteris na 
mų darbui, geri namai, savas kam 
barys, maža šeima. 3301 Ardmore 
Juniper 8625.

KAKLARYŠIS DYKAI 
Jei prisiminsit šį skelbimą

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

Byla prasidėjo prieš 
nalio teismo teisėją R. 
nell, kuris svarstymui 
ninkaus.

paslėpti, 
išrašė 

asmenims, 
tuos čekius 
pasisavino, 

čekiai buvę

REIKALINGAS BUčERIS paty 
s, ateikite į darbą tuojaus.

2543 W. 69th St._______

REIKIA jaunos moters pagelbėti 
prie namų darbo ir prižiūrėti du 
vaikus; Driseall, 7747 So. May St. 
Triangle 1993.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, maža šeima, geri namai, 
$6.00 iki $7.00, nėra virimo. Buck- 
ingham 9359, Cohen, 625 Stratford 
Place.

Išpirko varantą.
Bieliauskas ėmė dalyką svar

styti. Jis nenorėjo tikėti, kad 
išgėrė 5,000 stiklelius, po de
šimtuką stiklelį, ir, kad Ne
zelskienė suskambino jo visus 
pinigus į registerį. Pinigai, ma
tomai dingo kitais keliais, to
liau mastė Bieliauskas, ir iš
pirko prieš F. Nezelskienę va- 
rantiu

Vagys Išnešė $180 
Vertės Daiktų Iš A.

Balčaičių Buto

PARSIDUODA Taverna. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. 2448 W. 
47th Street.

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, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 metų.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
R1US, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi štorų Jikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksue. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHETM A SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
_________ (Naujoj Vietai)__________

BRIDGEPORT. — Nežinomi 
piktadariai apie 9 valandą va
kare įsibriovo į A. Balčaičių 
namus ir pasivogė įvairių daik
tų už $180.-

MERGINA patyrusi jaunesnė 40 
miegstanti vaikus, nėra virimo, len
gvas skalbimas, $7.00, būti; Cohn 
1323 Pratt Blvd., Rogers Park 7087,

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

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

Hemlock 0800

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Aludininkę suėmė policistai 
Kielty, Barnes ir Regan. Jie 
alinę uždarė neapribotam laikui 
ir iškėlė Nezelskienei ir antrą 
ski/ndą. Jie patraukė savinin
kę atsakomybėn už leidimą sa? 
vo nepilnamečiui sunui, Juozui 
Nezelskiui, pardavinėti gėri
mus alinėje. J. Nezelskis yra 
20 metų amžiaus.

sv. bąksaS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

8 uncijų 
džiaras

“Midwest” 
kvort. džiaras 

Butter krekes

Felony teismo teisėjas, Ed- 
ward S. Scheffler, pranešė F. 
Nezelskienei, kad ji yra kal
tinama Jono Bieliausko $500 
pasisavinimu ir prasižengimu 
prieš miesto aludžių įstaty
mus. Svarbusis kaltinimas yra 
pirmasis, nes dėl tų $500 ir 
yra kilusi visa misterija.

Jonas Bieliauskas pasakoja, 
kad dalykas prasidėjo šitaip. 
Antradienio rytą jis atėjo į F. 
Nezelskienės alinę, adresu, 136 
East 107th Street, su $500 če
kiu. Jis tą čekį išsikeitė ir iš
traukė porą stiklų “stiprio
sios”.

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
FELTO

SKRYBĖLĖS
$1.49 iki $3.35

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastį patirsite vietoje. 3206 South 
Halsted Street.

Prokuratūra vakar atidarė by 
los nagrinėjimą su kalba į 

džiurininkus.

Praėjusį sekmadienį viena 
šeimynos duktė, Sarah Lotario 
23 metų, ištekėjo. Penki auto
mobiliai reikėjo pasamdyti, kad 
nuvežti visą šeimyną į Madi- 
son Athletic Club, kur iškelta 
buvo jaunavedžiams vestuvių 
puota.

Roselandiečio Jono Bieliaus 
ko “Penkių šimtų Dolerių Mi 
sterija” dar neišsiaiškino, 
vakar jau padarė gerą

TOWN OF LAKĘ 
ley Paukštis, 4513 S. Paulina 
Street, turėjo pastatęs automo
bilį prie 48-tos ir Honore gt. 
kampo. Į vidų įsigavo piktadą- 
riai, ir nors automobilį paliko, 
bet pasiėmė du paltus, vertės

PASIIMK SAVĄ KALAKUTĄ 
RASI PAS C. P. SUROMSKl 

jį/ŽSK Ant Išlaimėjimo 150 Kalakutų!
Lapkričio-N o v. 25 ir 26 

jlPagiy Trečiadienį ir Ketvirtadienį, 
Prie užkandžių kalakutas Veltui.

6555 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vęs namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938. ________

Prokuratūra tęsė toliau nu
rodydama kaip Zintakas prie
varta vertė Superior teismo 
knygvedžius falsifikuoti kny
gas, kad trukumą 
Nurodė, kad Zintakas 
čekius visokiems 
sumoje $18,000, 
pats pasirašė ir 
žmonės, kuriems 
išrašyti, pinigų niekuomet ne 
matė.

BRIGHTON PARK. — Ma
tas Stonis, 60 metų WPA sar
gas, buvo skaudžiai suvažinė
tas automobilio prie Archer ir 
Western gatvių.

Mašina jam sulaužė kelis šon
kaulius, sudraskė kulnį ir pali
ko kitas žaizdas. <

Nelaime įvyko Stoniui ban
dant pereiti skersai gatve. Au- 
tomobiUs suko iš Wcstern gat
ves j Archer ir puolė l esiai 
rnt senyvo lietuvio, kuris ne
spėjo pasitraukti iš kelio.

Auto’.'iobilį valdė Edvard 
Cain,- 5257 S. Rockw.il Street, 
jaunuolis. Jis važiavo Stude-* 
baker gamybos šedan automo
biliu. Jis sužeistąjį nuvežė pas 
gydytoją Dr. Trombley, 3911 
Archer avenue. Stonis gyvena 
adresu 3354 W. 39 uh Street. ’

Prie 37-tos ir Ashland gat
vės nežinomas žmogus automo
biliu sužeidė 34 metų lietuvę, 
Emily Polouki, 5212 Šo. Kil- 
bourne avenue. Ją paguldė St. 
Paul ligoninėje. r

Prieš teisėją DeSort, krimi
naliame , teisme, šiandien prasi- 
de nagrinėjimas bylos prieš 
jauną lietuvį, Jošeph Skubį.

Jis buvo suimtas kartu su 
dviejais draugais už papildy
mą trijų starhbių aptyksimų.

Skubio Sėbrai’ yra James 
Kastner ir Joseph Salamun.

Kaltinimo aktas sako, kad J. 
Skubis rugsėjo 5 d. šiais metais 
apiplėšė vieną į Aron Harokl, 
4131 Sheridan JĮoad, L., & L. 
Hotel Corporation tarnautoją 
ir atėmė liuo. jpį $18.

Spalių 17 i, kartu su savo 
sėbrais jis pavogė' $700 suvirš 
nuo Frances Žielinskis, 3244 
West lllth street. Zielinskienė 
užlaiko alinę ir buvo parsine
šusi pinigų čekių mainymu.i

Lietuvis, Albert Norkus, 1117 
S. Sawyer avenue, buvo to api
plėšimo liudininku ir jis bus 
šaukiamas teisman liudyti.

Liepos 31 d., šiais metais, 
Skubis apiplėšė Bata Shoe 
Store krautuvę, adresu 1500 S< 
Western avenue, ir atėmė nuo 
kasierės, Mildrėd Kūle, $485 
grynais pinigais. ,

Visuose apiplėšimuose Skubis 
buvo apsiginklavęs, bet šauti 
jąm nei karto neteko.

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

IN JjjJLA U aJL X
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Vi pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

Buvo suimtas kartu su dviejais 
sėbrais; apiplėšė Zielinskių 
alinę.

18 APIELINKe. — Steve 
Borasko, 1911 South Jefferson 
street, pastatė automobilį prie 
18th ir State gatvių ir nikėjo 
biznio reikalais. Kai sugrįžo, 
automobilio jau nebebuvo. Jis 
turėjo Ford sedaną.

0BJWW“Red Tag šviežios Oregonkenas

APRICOTS Z“e Winner
PYČĖS
Craiiberry
ALYVOS 
Tomato Juice

Walter Konkie 21 metų, 
6516 So. Troy street, šių me
tų pradžioj paveldėjo $12,500. 
Praėjusią savaitę jis nusipirko 
keletą porą drabužių ir neži
nia kur dingo. Dabar giminės 
kreipėsi į policiją prašydahii 
surasti prapuolusį jauną vy-

Ištraukė gal ir dar kelis, bet 
kas po pirmųjų (kelių gurkš
nių įvyko, Bieliauskas negali 
pasakyti, žino tik tiek, kad 
kai prasiblaivė, tai jau buvo 
ketvirtadienio rytas ir kad iš t 
kišeniaus kokiu tai misteriški? 
budu išgaravo jo penki šimtai 
dolerių. Jis vis dar tebebuvo 
Nezelskienės alinėje. Praleido 
ten dvi dienas ir naktis.

Vakar Felony teisman 
Filomena Nezelskienė, 
biausi misterijos asmuo. Ji pa
tyrė, kad prieš ją yra išnešti 
du skundai; sumokėjo $1,000 
kaucijos ir gavo iki gruodžio 
2-tros dienos surinkti misteri- * i
jos išaiškinimo faktus.
Byla prieš teisėją 
E. Scheffler.

Butas buvo pusėtinai apvers
tas, kai nieko blogu nenujaus
dama A. Balčaitienė sugrįžo na
mo.

Kas plėšikas buvo — nežinia.
Balčaičių butas randasi adre

su 3216 Emerald avenue.

dRLpkg. 20c
• O maž. 1O*

“MIDWE,ST STORĘS”

Dėkos Dienos Išpardavimas!
Geriausios Rūšies Maistas—žemiausios Kainos! Išparda
vimas Antr., Treč., Penkt. ir šeštad., Lapkr. 24-25-27-28

Naujo derliaus ? O "7 f*
Svaras .......... i.. “ ■

Vakar prokuratūra atidarė 
Frank V. Zintako bylos nagri
nėjimą kriminaliame teisme. 

%

Kalbėdamas prokuratūros 
vardu, advokatas • 
Wfight pareiškė, kad 
kas išeikvojo Superior 
pinigų, sumoje $26,500. 
pinigus atmokėjęs, • jis 
ištrukti iš teismo nagų, b< 
jis neturi teisės to tikėtis 
šaukė advokatas.

PUIKIOS “EATMOR” 
CRANBERRIES
NANCY HALL
SALDŽIOS BULVĖS 
LABAI PUIKIOS 
BOSC GRUŠIOS
MORKOS 
KOPŪSTAI 
PALMOLIVE 
“SILVER DUST” 
“CLIMALENE” 2 maž 
“BOWLENE” 
“MIDWEST" TYRUS 
GINGERALE buteliai» esi 

plūs už butelius depositas
PIRK NUO

“SWANSDOWN”
KEKSŲ MILTAI2* sv pak 
“LINCOLNSHIRE” '
RAIKYTI LAŠINIAI ^aksv
VlfelMUI IR KEPIMUI

3 sv- kenas 63c VJtvloVV svaro kenas

CHOCOLATE ^ps SALD£‘
CHOCOLATE 

sv. baksas
VYŠNIOS da^ytOs šokolade 
“MIDWEST
MAYONNAISE
Salad Dressing 
“N.B.C. RITZ 
)WESįn NES pigiAuEstores

auW^2už!9c
18c

“Midwest” California 4 A 
dideli 214 kenai ........ “

Sauce-^Shurfi- 4| A 
ne 17 unc. ken.

“Midwest” didelios 
kvort. džiarai

“Justice’* 16 < 
unc. stįklas

Diamond” Dideli Payne

WALNUTS

ano
. .s*'!'?.1'

TIESIOG
Iš MUSŲ DIDŽIAUSIOS AUTOMO
BILIŲ FINANSINĖS ORGANIZA- 

CIOS 
JUS

GALITE NUSIPIRKTI ATIMTUS 
AUTOMOBILIUS, VISŲ IŠDIRBYS- 

ČIŲ IR MODELIŲ. ĮSKAITANT 
1936 
1986 
1986 
1986 

Ii* keletas
NIEKAD NESAPNUOTOS 

BARGENŲ KAINOS. 
MAŽESNI RANKPINIGIAI. 

MAŽESNI MĖNESINIAI 
ĮMOKĖJMAI 

PILNAI GARANTUOTA.
/EIK

ATEIK IR PIRK
KUR RANDOS MAŽOS IR 

KAINOS- MAŽESNĖS 
3512 ARCHER AVĖ 

NIEKAD NEUŽDAROME 
LAFAYE1TIL 6116.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS!
^PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyru Krautuvėj
3225 S. Halsted St. ’ Dvi Krautuvės

VYRIŠKOS PIRŠTINĖS

95c iki $2.50 /«

Real Estate For Sale.
, Namai-žem$ Pardavlifiuf____

BRIGHTON PARKE
BERGENAS, Tavem su nuosavy

be. Šokiams svetainė ir dining 
room. Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

MIDWEST” GERIAUSIOS RŪŠIES 

MILTAI 5 sv■raaišas 21 c ■ W■ ■ ■■ ■ ■ 24% sv. maišas
TINKAMI VISOKIAM KEPIMUI

NIBLETSSS' 225c 
PUMPKIN2?S;„.2"ž19c 
KEA.1VS “Midw«st” No. 2 2”* 19c RedKidney ken. “

“Chile-Mix” ",5c
AGmAi;“““'.5^.«17c
DATES 2už25c unc. pa.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Taverna—Visa ar
ba priimsiu pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1537 
West 63rd Street.

.......----------- —------ - ..į---------- -—
•MIDWEST” PUIKUS PURE CR^AM

SVIESTAS 33
. GERIAUSIA KĄ PINIGAS GALI NUPIRKTI

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Farms Wanted
_______ Ieško Farmos

IEŠKAU FARMOS ANT REN- 
DOS—10 akrų iki 40 ar daugiaus 
Le Mont apielinkėj ar Willow 
Springs. J. N., 4340 So. Savvyer 
Avenue.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Millš________

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 83-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skeinadieniais.

Telefonas Victory 3486_____

8 9 1 . »' |J • I’//' •
-------- ------------------- —------------------ -------------------- ---------1_——.......................... ............................................... . ......................, ...................... .. , _■ ......................... ....... . ...........■--------
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ANGLYS!
PRISTATYMAS MIESTE IR 

MIESČIUOSE.
AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS

ANGLYS
$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTJ 

TeL Kedzie 3882

COAL
Anglys

ANGLYS!

Rockw.il

