
............. * rri"11,1 111 »i . ........... ...  i'fiiiii, ir—*gui .........

The First and Greatest Lathuanian .Daily inTAmerica

NAUJIENOS
_ Ths Lithuanian Daily nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEW3 PUB. CO., INC.
179S South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

INI AUJIE H 0 S
J • . J .(. , X

The LitKuanian Daily News
Entered as second-class matter Mai*ch :*L 1914 at tbe Post Office at Chicago, Ill-s

-.IR*■■■■■■ IMiifci
į   1.ATT**.'-'.1 * 'J, —- ■■■'■ «—.. ;-------------------------- ’

The First and Greatest Uthuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily news

ED BY THE LTTHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, HUnois

Phone CANal 8506

Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXIII Kaina 3c Chicago, III. Ketvirtadienis, Gruodžio-December 3 d., 1936 
......—....................................... .............. ........ . ................. . , , ............ ...... . .......... .................. ...............................

No. 285

Lojalistai Pradėjo Ofensyvą Visuose Frontuose
. ’ ------------------------------------------------ 3 '■ '      H"."-, "  -   ........       j . . I , ;j ——,     r——r . . '

Nepaprastai Smarkus 
Mūšiai Prie Madrido

Lojalistai stumia sukilėlius visuose fron 
tuose. Baskai atsiėmė Vitoria miestą.

Nė vieno sukilėlio nebėra Madride.
MADRIDAS, gr. 2. — Suki

lėliai, kurie, padedami ir gin
kluojami svetimų valstybių, 
per keturis mėnesius teriojo 
Ispaniją, dabar perėjo į defen- 
syvą. Neįstengę paimti Madri
dą jie dabar gali tik gintis, 
kuomet valdžios jėgos jau? pra
dėjo smarkų ofensyvą prieš 
sukilėlius ne tik prie Madri
do, bet ir visuose kituose fron
tuose.

Prie Madrido mūšiai siau
čia jau visą mėnesį ir sukilė
lių jėgos baigia išsisemti, kuo
met lojalistų jėgos su kiekvie
na diena didėja.

Įpuolę desperacijon ' sukilė
liai bandė padaryti prie Ma
drido labai smarkių atakų, tik
slu sulaikyti. lojalistų ofensy-> 
vą. Nepaprastai smarkus mir- 
šis dabar siaučia prie Madrido 
jau kelintą dieną/ bet Sukilė
liai niekur ^neįstengė^ paeiti 
priekyn. Jie ne tik visur tapo 
atmušti, bet daugely vietų lo
jalistai juos stumia tolyn nuo 
miesto.

Prieš kiek 
buvo įsigavę 
ir įsitvirtinę 
kos rūmuose,
ilgą laiką laikytis prieš smar
kias lojalistų atakas. Tečiaus 
dabar jie ir iš ten liko išva
ryti, dinamitui išsprogdinus 
rūmus, taip kad dabar Madri
de nebėra nė vieno fašisto.

šiaurvakariniuose užmies
čiuose sukilėliai yra sutriuš
kinti ir išblaškyti ir dabar 
stiprios ir gerai ginkluotos lo
jalistų jėgos veržiasi į fašistų 
valdomą Paseo apielinkę.

Valdžios pranešimas sako, 
kad tokio smarkaus mūšio, ko
kis dabar siaučia prie Madri
do, dar nėra buvę visame šia
me civiliame kare.

Fašistų atakos ant 
ir Pozuelo priemieščių 
vakarius nuo Madrido 
triuškintos ir valdžia 
svarbių laimėjimų 
frontuose apie sostinę.

Sukilėlių nuostoliai yra la
bai dideli. Jie prarado ne tik 
daug kareivių, bet ir ginklų. 
Jų eilės nuolatos retėja ir jie 
skubiai gabenasi visus savo 
rezervus, kad tik galėtų ilgiau 
pasilaikyti prie sostinės.

Talavera fronte lojalistai iš
sprogdino 32 vagonų traukinį, 
kuris gabeno sukilėliams karoz 
reikmenis jpuolimui Madrido.

Talavera aerodrome gi lojalis- 
tų lakūnai sunaikino 
kilėlių lėktuvus.

Lojalistų pergalės 
frontuose.
vien prie 
pradėjo
tęsiamas ir visuose

kelis su-

kituose

Madrido 
ofensyvą.

laiko sukilėliai 
į patį Madridą 
medikales klini- 
kur jie įstengė

Humera 
j šiaur- 
liko su- 
aplaikė 
visuose

Bet ne 
lojalistai 
Ofensyvas 
kituose frontuose, ypač šiauri
nėje Ispanijoje.

žinios iš Gijon praneša, kad 
Asturijos angliakasiai atnau
jino savo veržimąsi prie su- 
kilėiiiį laikomo Oviedo. Loja- 
listus ten buvo sulaikę per ke
lias dienas lijęs smarkus lie
tus.

Valdžia taipjau* gavo žinių, 
kad lojalistai atnaujino puoli
mą Vitoria, fašistų provinci
jos sostinę netoli Bilbao. Tos 
pačios žinios sako, kad stip
rios ( baskų jėgos iš. Bilbao jau 
pasiekė Vitoria miesto vartus 
ir paėmė tris fašistų kanuo-‘ 
les ir daug kulkosvaidžių.

(Gautosios iš Bilbao gi ži
nios sako, kad Vitoria miestas 
jau esąs paimtas).

Kita lojalistų armija, kuri 
veržiasi linkui sukilėlių sosti
nės Burgos dabar bombarduo
ja geležinkelio stotį Miranda, 
už 44 mylių nuo Burgos.
Sukilėliai smarkiai bombardą- 

vo Madridą iš oro.
MADRIDAS, gr. 2. — Suki

lėliai sutelkę visas savo oro jė
gas šiandie tris sykius bom
bardavo Madridą iš oro, nu
mesdami daugybę bombų ir 
užmušdami 80 žmonių ir gal 
200 žmonių sužeisdajni. Bom
bardavime dalyvavo 43 lėktu
vai. Z

Jie ypač smarkiai bombar
davo universiteto apielinkę, 
kur eina labai smarkus mu- 
v • _ 4sis.

Pasinaudojant šiito smarkiu 
bombardavimu, sukilėliams pa
sisekė paeiti kiek į priekį šiaur
vakarinėj miesto daly.

Prie Madrido šiuo laiku ei
na smarkiausias visame šiame 
kare mušis, kuris turės nulem
ti visą fašistinio sukilimo liki
mą.

Šalčiai atėjo

SKAITYKITE

“NAUJIENOSE** 
SMAGIA APYSAKA:

“SENTIMENTA- 
LIŠKAS

PASAKOJIMAS”

4 PUSLAPIS

JAU sniegas baltuoja

N^APLANKSNIEGAS PAKOL KAS CHICAGOS 
baltuoja. Sniegas Clevelande, Detroito 
lonus,bet turbut ne užkinkytam šuni 
vus pasažierius. (Acme Photo) ■< ;

BET DIDŽIUMA AMERIKOS JAU 
ėse, rytuose. Kai, kam sniegas yra ma- 

. kuriam prisieini vilkti gražius, bet neleng-

Vokiečiui turėti pi
nigus užsieny reiš

kią mirtį

Anglijos kabinetas 
grūmojąs rezignuoti 

dėl karaliaus

Anglija nori sulai
kyti Ispanijos sa-. 

vanorius
LONDONAS, gr. 2. — An

glija nori sulaikyti svetimų ša
lių savanorių plaukimą į Is« 
paniją padėti vienai ar kitai 
pusei. Atitinkamas pasiūlymas 
bus padubtas^ neūtrąliteto 'ko
mitetui. Tai daromą .dėlei di
dėjančiokaro,>pavojaus ir ga
vus žinių, kad kąli tukstahčiai 
vokiečių jau atplaukė į Ispa
niją padėti sukilėliams tęsti 
karą.

Anglija yra susirūpinusi ir 
jei karo pavojus dar labiau 
padidės, tai ji veikiausia pri
pažins abi Ispanijos civilio- ka
ro puses kariaujančiomis vaV 
stybėmis.

NEW YORK, gt. 2. — 
visas šiaurines valstijas į 
tus nuo Rookies kalnų perėjo 
didelių šalčių banga. Nieku- 
riose vietose New Yorko val
stijoje šaltis, pasiekė 26 laips
niui žemiau zero. Dideli šalčiai 
siaučia ir šiaurinėj Pennsylvą- 
nijoj. '

Per
ry-

1 ■ ■i?r

LOGKPORT, III., gr. 2. 
Frank PohĮski, 46 m., liko 
muštas užgriuvus | žvyrui

už- 
n ’ 60

pėdų dutobėj, kurioj buvo ka
samas žvyras. Kiti du darbi-
ninkai išsigelbėjo. ■

Sėdėjiiįio streikas (Japonija jau pripa
OTTAWAį III., gr. 2r — 

1,350 darbininkų Libby-Owens- 
Ford GJass įCo. prisidėjo šian
die prie “sėdėjimo streiko”. 
Visi darbininkai pasiliko dirb
tuvėj, bet nieko nedirba.

“Secjėjinią ( streiką” dvi die
nos atgal paskelbė 74 darbi
ninkai, o dabar streikas prasi
plėtė: ant. vBos dirbtuve&r -i . v
ninkaį, o dabar streikas i 
plėtė ant vfeos. dirbtuves.

• - ' I 'I * ■ ■ • . .' . '' ' ,

Streikas kilo dėlei to, kąd 
Chrysler komp. <V . užsakymas 
duotas Pittsburgh Plate Glass 
Go.', liko pervestas šiai dirb
tuvei' kada > Pittsburgho dirbtu
vėje iškilo f streikas.

Rusija prašo Turki 
ją praleisti jos 

karo laivus
ISTANBUL, gr. 2. — Pasi

remdama |Montreaux sutarti
mi, Rusija paprašė Turkiją 
praleisti Rusijos karo laivus 
per Bosforo pertaką į Vidur
žemio jurą. Prašymas remia
mas tuo, kad karo laivai yra 
reikalingi lydėjimui, plaukian
čių į Ispaniją Rusijos preky
binių laivų.

500 moterų sekios 
valdininkus

PHOENIX,; Ariz„r gr. 2. — 
Čia paduotas prašymas inkor
poruoti keistą draugiją Wo- 
men’s Investigating Commit- 
tee, kuris susidės iš 500 mo
terų. Komitetas bus slaptas ir 
veiks slaptai. Kiekvienai mo
teli bus paskirtas numeris ir 
ji tik tuo numeriu bus žino
ma. Jų pareiga bus sekioti 
kiekvieną federalinį, valstijos, 
kauntės ir miesto valdininką ir 
sužinoti jų elgesį ir papročius, 
paskui raportuoti komiteto vir
šininkėms. :

Po vi

žino Italijos užkaria
vimą Ethiopijos

■ ■■■! ■ X—■■■■■

RYMAS, gr. 2. — Trumpa
me, pranešime Italijos valdžia 
paskelbė padarymą sutarties 
su Jiaponija, einant kuria Ja
ponija sayo legaciją Addis Aba- 
bbję pakėičįa į generalinį kon-

> formahš Japonijos
pripažinimas Italijos užkaria
vimo Ethiopijos.

. Pranešimas nieko ; < nemini 
apie Italijoj pripažinimą Man- 
chukuo, bet manoma, kad tas 
pripąžinim|as bus p|nskelbtas 
atskiru pranešimui

‘ ' * • " ’
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Prezidentas Roose
veltas plaukia į

Montevideo

Įpuolę desperacijon 
sukilėliai naudoja

• nuodingas dujas
Madridas, gr. 2. *

są miestą žaibo greitumu pa
siklydo žinia, kad įpuolę des
peracijon sukilėliai pradėjo 
naudoti nuodingas 1 dujas ir 
tas iššaukė naują didelę pasi
piktinimo bangą.

Internacidnalės kolumnos ba
taliono. komanduoto jas sako, 
kad vakar sukilėliai pradėjo 
šaudyti į lojalistų pozicijas 
nuodingų dujų granatomis, ku
rioms sprogus po laukus pa
sklydo balti durnai.

12 žuvo paskendus 
vokiečiųlaivui

HAMBURG, grf 2. 12
žmonių . prigėrė, vokiečių an
glių laivui Elsa, plaukusiam iŠ 
Danzigo į Gherbourg, pasken
dus ties BorkUm. <

WASHINGTON, gr.
Prekybos departamentas prą 
neša, kad Jungt. Valstijų eks 
portas spalio mėn. viršijo im 
portą $52,707,000.

a

/Į

2. -

šininkėms.
Tokio sekiojimo valdininkų 

tikslas esąs neleisti užimti ai- 
sakomirigas valdiškas vietas 
“netinkamiems” žmonėms.

WASHINGT0N, gr. 2. — 
Vice-prezidentaš John N. Gar- 
ner ir žmona jau atvyko į še
štinę ruoštis prie* kongreso su
sirinkimo ateinantį menesį.

BERLYNAS, gr. 2. — Na
ciai paskelbė naujus įstaty
mus, kurie draudžia vokiečiams 
turėti užsieny pinigus ir ki-' 
tokį turtą. Tokie pinigai Vuo- 
jaus turi būti pervesti Vokie
tijon. Jei vokietis savo pini
gus neteisėtai pervestų užsie
nin, ar atsisakytų juos iš už
sienio grąžinti, tai tokiam vo
kiečiui grumojama net mirti
mi ir konfiskavimu viso jo 
turto.

Ekonominis diktatorius gen. 
Goering gi išleido dekretą už
draudžiantį kelti ūkio ir ma
nufaktūros kainas. Nusižengė
liai galės būti baudžiami ka
lėjimu ir nekybotomis 
nėmis pabaudomis.

pinigu

NEW YORK, gr. 2. — Nuo 
plaukių uždegimo pasimirė 
John, Ringling, 70 m., pasku
tinis įš brolių garsios Ringling 
Brothers cirko šeimynos. Kilę 
iš neturtingos šeimynos, sęp- 
tytų broliai pradėjo cirką tuš
čiame lote ir ilgainiui jį Išug
dė į gal djdžiausį cirką visa
me pasaulyje. jų turtas: ViČną 
kartą šiekš $56,000,000/ bet de
presija veik visą tą turtą su
naikino. .

LONDONAS, gr. 2. — Pre- 
mieras Baldwin šįvakar apsi
lankė pas karalių Edvardą 
Buckingham rūmuose aštriam 
suskirtimui dėl karaliaus susi
draugavimo su amerikiete Mrs, 
Wallis Simpson.

Manoma, premieras -pranešė 
karaliui, kad parlamento re* 
miamas kabinetas ruošiasi re
zignuoti, jei karalius manytų 
apsivesti su kelis sykius per
siskyrusią amerikiete.

♦
Po visos valandos konferem 

ei jos su karalium premieras 
išėjo iš karaliaus rūmų visai 
nusiminęs ir tuoj aus nuvyko 
į parlamento rumus.
. Ginčai, tarp karaliaus ir jo 
patarėjų dėl tos amerikietės 
vis labiau aštrėja ir eina kaį 
bos dagi apie karaliaus abdi^ 
kaciją — atsižadėjimą sosto.^

Susektas suokalbis 
nuversti Graikijos 

valdžią
ĄTHENAI, gr. 2. Griež- 

me. pąsMyję. ‘ /ų furtaft:'VlČną’’ įvesta' susekus

Nicarągua pripaži 
no sukilėlius

šuokalbĮ titfvėrsti dabartinę 
Graikijos diktatorišką Saldžią. 
Daugelis žymių politiku liko 
areštuoti, nors valdžios nariai 
ir tikrina, kad padėtis nesan
ti rusti.

BUENOS AIRES, gr. 2. — 
Prezidentas Rooseveltas krui- 
zeriu Indianapolis šiandie iš
plaukė 7 Plato upe į Montevi- 
deo, Ųruguay sostine.

Po to jis gryš namo, atšau
kęs pirmiau, numatytus susto
jimus, nes kruizeris gabeną ir 
kūną prezidento asmeninio sar
go ir palydovo Gus Gennerich, 
kuTiš pasimirė Buenos Aires.

MANILA, P. L, gr. 2. — 
Per Filipinų salas eina labai 
smarkus viską naikinantis sa
vo kelyje tyfunas, kuris gali 
kliudyti ir .Manila miestą.

Kalėjimas už nunuo- 
dijimą brolio _

' S 

v ?.

ELKHART, Ind., gr. 2. — 
Lester B. Slack, 34 m„ Misha- 
waka maliorius prisipažino tei
sme nunuodijęs savo brolį. El- 
gy ir teisėjas davė suprasti, 
kad jis Savo brolio, nuodytoją 
nuteis visam amžitoi kalėj i- 
man. .

Už dviejų valandų po žmog
žudystes lapkr. 1 d., 

! |prisipažino nunuodijęsr

Ghicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja;

Apsiniaukę ir šilčiau; galbūt 
lietus į vakarą.

Vakar 2 yąl. po piet tenv 
peratura Chicagpje buvo 37°.

Saulė, teką 7, leidžiasi 4:20.

i .

Slack 
H|H| /savo
brolf vynu1, į (kurį pripylė nuo
dų. Nuodijo gi savo brolį tik
slu paveldėti jo apdraudą. Su 
gautais pinigais jis tikėjosi 
apsivesti, nusipirkti “trailerį” 
it važiuoti “medaus mėnesiui” 
j Floridą. Bet už dviejų va
landų po brolio mirties jis jau 
sėdėjo kalėjime. ir rašė savo 
prisipažinimą.

f * '- ■ * y,t ■ ,,< »> •,'w-
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MANAGUA; gr. 2. — Nica- 
ragua diktatoriška valdžia pa
skelbė, kad ji pripažino gen. 
Franco sukilėlių valdžią kaipo 
de facto Ispanijos valdžią. x

EDWARDSVILLE, III., gr. 
2. — Gaisras sunaikino Elder 
Mfg. Go. dirbtuvę. Nuostoliai 
siekia $100,000.

NEW YORK, gr. Ą — Daily 
News rašo, kad buvęs prezi
dentas Herbert Hopver rimtai 
svarstąs pakvietimą , apleisti 
Jungt. Valstijas ir apsigyven
ti Anglijoje.

Lietuvis užmuštas, 
kitas sužeistas 
ieško giminių

CHICAGO. — Lapkr. 27 d. 
už Chicagos rybų ant Grandu 
Trunk geležinkelio liko užmuš-* 
tas lietuvis Povilas Šidlauskas^, 
Dabar ieškoma jo giminių, ne® 
žinoma, kad jis turėjo seserį 
West Pullmane. Ji ar kas ki
tas teatsišaukia pas Stanley 
Janulis, 1426 Newberry Avė.

Toje pačioje nelaimėje liko 
sužeistas kitas lietuvis, Povi
las Radžius. Jis randąsi ligo
ninėj. Kalbama, kad jis turi 
brolį Sioux City, Iowa, bet iki- 
šibl dar niekas neatsišaukė.

Giminėms Lietuvoj j 
Dovanų Kalėdoms*

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolęrį, kitą, biednesni nepasi
darysite, bet jieips suteiksite daug džiaugsmo.A
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Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
; jums patarnaus. Pasiuntimas greitas, nebran

gus ir garantuotas.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS '
Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedalioj iki 1 vai. po pieL
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Clevelantlfr ir Ohio Žinios i
t

_ _____ — NEPATINKA KALĖJIME
SĖDĖTI. _ GlttTV AUVoMUBilIsTV AUKOS. 
— LAIKAI EINA GERYN. — BUTLEGERIS VĖL 
PATEKO J BĖDĄ. — TARYBOS NARIAI KOVO
JA DĖL ALGŲ PAKĖLIMO.

GERINS SUSISIEKIMĄ.

Pabėgi i§ kAlėjinto
Wil)iam Gbeeh yra vd's Aš

tuoniolikos metų berniukas. 
Bet nors jis ir jaunas, o pasi
žymėti jau spėjo. Štai šiomis 
dienomis jis arilfą katlą iš 
kalėjimo pabėgo. Kažkokiu 
bu du jis gavu virvę; kttftd nu
sileido nuo antro aukšto že
myn.

Green buvo riutėistūš vie- 
neriems metams kalėjimo. Po
licija sako, jog ji ankščiau ar 
vėliau nusikaltėlį turės pagatf- 
ti. Tąšyk jis busiąs padėtas į 
tokią vietą, iš kuHoš nebega
lėsiąs pabėgti.

Banditas laimėjo ttėvyhis 
tukstahčiuš dolėHtį

Ohio Food Terminai rinko
je ginkluotas banditas pasiga
vo manadžerį Norman Yano- 
vcr ir privertė jį važiuoti į 
nurodytą vietą. Ten jis iš ma- 
nadžeriaus atėmė devynis tūk
stančius dolerių ir pabėgo, i V- - 1 - - r - --
Banditui, matyti, buvo gerai masj kelia nerimą tarp dar- 
žinoma, kad tą dieną rinkos ^įninku. Nors iš paviršiaus ir 
manadžeris surenka daug pi- viskas atrodo ramu, tačiau po- 
nigų. Todėl jis ir padarė puo- žemjnjs judėjimas nuolat stip-

gali likti ^aliegėllėi višaih 
Ihkui.

Tas įvykis labai sujudino 
miesto administraciją. Polici- 
i’a gavo įsakymą, kad be jo
do pasigailėjimo nusikaltu,, 

sitos automobilistus vežtų į 
riUoVAdas, kur jie tyrės pa
dėti užstatą. Manoma, kad 
toks patvarkymas privers nu- 
trukgalvius atsargiems būti.

Vokietijoje ftūraftiu 1
Šiomis dienomis iš Vokieti

jos grįžo Dorothy Fuldheim, 
kuri yra rašytoja ir gana ge
ra kalbėtoja. Jai L uvo sureng
tos prakalbos miesto auditori
joje. favė kalbojė ji pabrėžė, 
kad Hitleris didžiausį dėmesį 
krėipia į prisiruošimą kutui. 
Amunicijos fabrikai ditbą die
ną it naktį, ttotbininkai yra 
verčiami dirbti po 70 ir dau
giau valandų per savaitę. At
lyginimą jie gauna visai men- 

i ką,—tad vos-vos pragyvena.
Toks beprotiškas ginklavi-.

limą. Kaip matyt, jo tas drą
sus žygis jam gerai apsimo
kėjo.

įves autobusus
Gatvekarių kompanija pla

nuoja išleisti 
dolerių, kad galėtų susisieki
mą pagerinti. Tas pagerini
mas pasireikš tuo, kad septy
nios gatvekarių linijos bus pa
naikintos ir įvestas autobusų 
patarnavimas.

Naujieji autobusai yra visai 
panašus į gatvekarius. Atseit, 
jie yra tokio pat didumo. Va
žinėtis jais daug parankiau, 
nes nedaro tiek daug triukš
mo.

žodžiu, autobusų įvedimas 
žymiai pagerins fnusų miesto 
transportaciją. Kitas dalykas 
—kai kompanija paleis į apy
vartą vieną milijoną dolerių, 
tai iš tos sumos vis dėlto ir 
darbininkams šis tas klius. 
Vadinasi, atsiras naujų darbų 
ir naujų uždarbių.

šimtas dolerių baudos
Prieš kiek laiko buvo direŠ- 

tuota Anna Biri*, kai ji zig
zagais pradėjo važiuoti savo 
autoirtobiliu per tiltą. Polici
ninkai ją nusivežė į nuovadą. 
Kitą dieną įvyko teismas. 
Teisėjas nubaudė ją pasimo
kė Ii šimtą dolerių. Be to, še
šių mėnesių būvyje ji nega
lės automobiliu vairuoti. Be
je, Birr galės pasirinkti: su
mokėti šimtą dolerių arba ei
ti į kalėjimą.
Cadek bando išsišokti htio 

bausmės
• A

Buvęs policijos kapitonas 
Cadek, kaip žinia, dabar sėdi 
kalėjime. Teismo nuospren
džiu, sėdėti jis turės nuo dvie
jų iki dvidešimt metų. Mat, 
buvo įrodyta, kad Cadek ėmė 
kyšius iš visų, iš ko tik galė
jo gauti. O progų kyšiams im
ti prohibicijos metu buvo la
bai daug.

šiomis dienomis Cadek krei
pėsi į aukščiausį valstijos teis
mą prašydamas, kad jį ištei
sintų ir iš kalėjimo paleistų.

Žinoma, prašyti galima, ta- 
čau advokatai mano, jog jam 
iš kalėjimo bus šūiikii paši- 
liuosuoti.

Girto autbiftbbiiisto dukbš.

Lapkričio 13 d. girtas auto- 
niobilistas įvažiavo j būrį «• Hawklns, buvęs mokyklų 
žmonių. Trys Hko sužęistiį iš prievaizda, šiomis dienomis 11- 
kurių vienas jau mirė. Kiti du ko nubaustas du mėnesius ki-

apie milijonu

rejąs.
Vogti auiohiobiliai

Cincinnati, O.— Policija čia 
užtiko vietą, kur buvo laikomi 
vogti automobiliai. Vogti au- 
tdmobiliai buvo suvežiami ne 
tik iš Ohio, bet ir iŠ kitų val
stijų.

Liko suimti keli jauni vy
rukai, kurie prisipažino varę 
biznį vogtais automobiliais.

Laikai gėrėja
Columbus, Ohio.

valstijos raportai rodo, 
laikai pagerėjo.
korporacijos pradeda

Įvairus 
kad 

Stambiosios 
i atnau

jinti kontraktus. Tokiu budu 
darbų vis atsiranda daugiau 
ir daugiau. Gubernatorius Da- 
vey sako, jog kompanijos jau 
seniai bebuvo taip susirūpinu
sios bizniais, kaip dabar. Įdo
mu tai, kad biznius plečia 
kaip tik tos kompanijos, ku
rios sakė, jog jos turėsinčioš 
užsidaryti, jei Rooseveltas rin
kimus laimės. 

>

SlaDibUš butlėgeris ir vėl 
pakliuvo i bėdų '

Augelio Porrelo, kuris pro- 
hibicijos laikais buvo cukraus 
karalių^ ir pasidarė milijonie
rius, dabar ir vėl pakliuvo į 
bėdą. Per kai kurį laiką fede- 
talėš valdžios agentai pradėjo 
iiujaūsti, kad Pdrifėio vėl grį
žo į senąjį biznį. Jie ėmė sek
ti jo namus. Ir štai šiomis die
nomis Porrelo namuose įvyko 
didelė ekspliozija. Agentai pa
darė kratą ir surado, kad ekš- 
pliodavo 1,500 galionų tankas 
alkoholiui gaminti. Pasirddė, 
kad visas didelis apartamėntas 
yra paverstas bravoru. Liko 
surasta labai didelis kiekis al
koholio, kurio vertė siekianti 
apie pusę milijono dolerių.

Porrelo jau seniau yra sė
dėjęs kalėjimė už prohibicijds 
įstatymų laužymą. Atrado, kad 
ir dabar jam teks ten “paku- 
tavoti”.

Garsiakalbiai teismuose
Netrukus visuose teismuose 

bus sudėti garsiakalbiai. To* 
kiu budu liudininkų kalbos fas 
aiškiai visiems "girdimos. Ma
noma, kad tai bus naudinga, 
fas nebus galima bfofūoti. '

“Geras pavyzdys”
CANlbN, Ohio— Wilsou

iėjimb ir pa^iniUkėti tris šifa 
tus dolerių. Mat, jiš nutrūkt
galviškai Važiavo automobiliu 
ii- užmušė vietoj 6 Viehą mote
rį. ,
Gal ftitikiiHaftife tėkš kriyg£s 

pirkti
Lapkričio 3 d. piliečiai at- 

mėtė reikalavimą, kad butų 
pakelti . specialus mokykloms 
išlaikyti mokesčiai. Dėlei to 
dabar mokykloms trliksta pi
nigų. Mokyklų vadovybė sako, 
jog netrukus pinigai išsibaigė 
if mokiniai priveisti bus savo 
pinigais pirkti reikalingas kny
gas.
Sunkiai serga republikonų 

lyderis
Mauricė Maschke, bii'Vęs re

publikonų vadas Cuyahoga ap
skrityje, guli ligoninėje. Jo li
ga esanti kritiška. Dieiią ir 
naktį ptie jo lovos stovi dh 
daktarai. , Bėt vis dėlto ma
ža esą vilties, kad jis pasveik
tų.

Mirė Juozas Jokubauskas
jMeŠ kiek laiko mirė Juo

zas Jokubauskas. Palaidotas li
ko su bažnytinėmis apeigomis. 
Pamaldos įvyko šv. 
bažnyčioje. Patamėvo 
riuš Vilkelis.

Velionis buvo gana 
žmogus. Jis daug veikdavo pa- 
šalpinėse draugijose ir turėjo 
nemažai draugų. Prieš kelio
lika metų jis gyveno Pitts- 
burghe, kur ėjo Sūnų Lietuvos 
Draugijos pirmininko parei
gas. Crevelandė jis * daugiausia 
vertėsi bizniu.

Velionis paliko žmoną ir 
dukterį

Paskelbė bankrotą naktinis 
klubas 

I

Mayfair Casino, didžiausias 
ir gražiausias naktinis klubas, 
kreipėsi į teismą/i kad paskelb
tų savininkus bahkrojta'išbi I&u* 
bo atsakomybė siekianti vieną 
šimtą dolerių, o skolos suda
rančios tris šimtus tūkstančių 
S L4 viršum. Vadinasi, trūksta 
dar dviejų šimtų tūkstančių 
dolerių su viršum. Per ilgoką 
laiką klubas savo darbininkams 
nemokėjo algų. Kai tie parei
kalavo algas išmokėti, tai klu
bas priverstas buvo bankrotą 
paskelbti.

karšta kova dėl algų
: Taip mįėsto politikierių ėina 

karšta kova dėl algų pakėlimo 
toi^što įĮ^bįi nkrite. 
bartiniu laiku tarybos nariai 
gauna po dįštfanioftkį šįtot^; 
dolerių per metus, ^Tuo atlygį 
nimu jie nėra patenkinti ir rei
kalauja trijų pūkštančių. Va
dinasi, rėikalaUja pastirto pa
kėlimo. ; 1

Tarybos narių išlaikytoms, 
per nretUS RtSeina $59,000; Jėi 
aigok būs ^akėltos, ;thi rčikėlų, 
išmokėti $99,000. Aiškus dMk-1 
tas, kad mteto ’ Žyvėtoojams 
turėtų būti rnokęsčiai pakelti.

kad reikala
is biitį pa

teisinamas, jei■ WWo tarybos 
nariai visą laiką pašvęs
tų miesto reikštais. Vadinasi, 
dirbtų Visą diedutį. = Tačiau taip 
nėra. hh-
riai tuft kitą dirbą: VėrČikši 
advokatūra arba kokia kita 
proJėšija. faktiškM tofato ta
rybos nario pa^&ikpš jiemš tė
ra tik pašalini
Labai dažfiai naftai Ūėt tary-, L.’. j , -ii

Daugelis įnafa, 
vilnas pakelti įtf,

te- ■f

Jurgio 
grabo-

veiklus

Bet to, tarybos na
ftai ttorl it kitokių pajamų. 
Beveik kiekvienas jų, kai pa
sitraukia iš, tarnybos, tuoj 
įsigyja už falis dešimtis tūk
stančių dolerių nuosavybę.

, štai kodėl daugelis yra nusi
statę prieš tai, kad miesto 
rybos nariams butų taigos 
keltos;'

Majoro raportas
ftjiesto majoras ‘ Burton sd-r 

vo raporte parodo,: jog pėr pir
mus dešimt mėnesių idioto 
tarnautojams' ir darbininkams 
buvo išmokėta $9, 686, 816 al-

^dmis. Vadinasi, išmokėta $1, 
$įO,000 daugiau ftėkato bajoro 
ba'Vis laikais.
ylMkš tefe išlaidų padidėji
mas jau pradeda jausti. Kai 
ktviėhis department'aihš trūks
ta pinigų. Todėl toftktt darbi 
rtfftk'p Skaičius mažinti.

’ * i

Saugi vieta nebuvo pakan 
karnAi saugi

Nelauktas svečias aplankė 
lietuvių femą if pasi- 

ėhiė aštuoUfS šimtU'š dolerių, 
įufte buvd paslėpti ‘‘siftUgidjfe 
viėtoje”. ¥aip berit rriahė šei
mininkę, kuri buvo įsitikinusi, 
kad tos vietos niekas negalės 
surasti.

/ •• .

Dabar gąl ir ji įsitikins, kad, 
šiaip ar taip, bankas vis dėlto 
yra saugiausia vieta pinigams 
laikyti.

• . I

Sakoma kad Šeimininkai nu
jaučia, kaš ti^oš pinigus galėjo 
p^irtlti, bėt policijai nenori 
prfaestt Mat/ MėparAtiku tatai 
daryti. 0 n^arahku todėl, kad 
teii esanti naihinėlė pardavinė
jamą. O Už tai, faip žinote, 
galima įkliūti ir patiems.

Tai tokios tokelės po mūsų 
Cievėlandą .

, —Jonas Jarus

Retvirtadienis, gr. 3, 1936 
■ ..... r—......

Mrs. Anelia K. Jarusz
> Physical ’fherapy

and Midtofe 
6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemloek 9252 , 

Patarniauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie tteėt- 
ment ir iiikj^fte- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer- .■i »k'L n» ■ v,1'-1'. « " • ............. •ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto zofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halsted St.

tfa-

Negalėdama gauti dar
bo—bandė nusižudyti.

Tris savaites atgal 15 me
tų Heleii Palak, 541 N. Ash- 
land averiųe, buvo atleista iš 
darbo.

įtor tris savaites ji vaikš
čiojo per ofisus, dirbtuves ieš
kodama naūjo darbo. Bet jai 
nesisekė. Darbo negalėjo gau
ti*

Vakar ji bandė nusižudyti. 
Išgėrė nuodų.

. .................................. ..... t -.... ■* i

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St

. Cor. of Š5th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nUo 1-8 nuo6:30-8:3fl

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

Tel. Kenwood 5107 
'—u------ ------u.___ __________________

Phone Canal 6122

Gydytojas m chirurgas 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

Tak« 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v
Tel. Boulevard 1810. išskyrus seredomis ir subati

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 651F So. Rock^elI SL 
Telephone: Republic 9728. ..4

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Luwe Av». TeL Yards 2510

DR. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 ŠO. 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 
Ūesidence TęL BEVERLY 8144 

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

Rezidencija
SOUTH ’CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9r-10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.

8939

ADVOKATAS
111 W. Washington St

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

Ofiso TeL Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon AVenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3895

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakarė.

Seredoj pagal sutarti.

’ e

CHARLES J. VITNER & CO.
Z. 47tKSTREET > PHONE YARDS 25881723

Mrs. VitnePš'gardžiųjų namų darbo bulvių Chips ir kitų getų 
s valgio' dalykų gamintojai. ,s 

f NOODteLIAI

Clement j. Svilow
ADVOKATAS

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

Marųuette Park Ofis'as: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 '
,yaįęajais šeštadieniui^ .( Į)iet.

AKIU SPECIALISTAI

Kitl Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 6014 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 Sq. Halsted St

I

Laidotuvių Direktoriai
V i A h L ....... A.: . * ■ I V '--L

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—8; 7—8:80 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 8051 

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

Sekmadieni susitarus.

Užkietėjimas' Gali 
Atimti iš Gyvenimo

Visą Malonumą
, ' ’ • .• • ' • I

Ilgai Apleistas, Gali,'atnešti
Labai Rimtas Paąekmes.

Paprastas Užkietėjimas*), priver-' 
Čia, jus būti blogam upe. Jus .nesti- 
jaučiat smagiai ir jis gali suteikti 
galvos skaudėjimų ir pabloginti jū
sų apetitą. Jus nesijaučiate norma- 
liškai ir prarandate savo paprastą 
gyvumų.

Daugelis žmonių nepriduoda iaiii, 
daug svarbos.' Bet tai kM būt; pra
džia rimtesnio dalyko; Su suniažip- 
tu atsparumu jus lerigvai galite bile 
kada gauti kokį nors užntlodijimą.

Paprastas užkietėjimas*) tankiau
siai paeina nuo stokos minkštaus 
maisto “bųlk” kasdieniniame, val-: 
gyjė. Ant laimes malonus ęe^eal su
teikia švelnų “fcūlk”. Kųiie,. tąs 
“bulk”, kuris rahdasi Kellogg’s ALL- 
BkAN sugeria' drėgnumų,- sufor
muoja minkštą masę ir išvalo jušų 
systemą. . .

Paduokit ALL-BRAN kaipo ce
riai sU pienu arba gri'etitie, arba 
dėkit jį kepant niuffinš, duoną ir tt. 
Du šaukštai kasdien yra pakanka
mai, Užsisenėjusiuose atsitikimuose 
reikią valgyti daugiau ALL-BRAN. 
Jeigu nepalėngvihs, atsikreipkit lias 
savo gydytoją.

X1»L-RrAN yra garantubisas per 
Kellogg Kompaniją kąipd Veiklus 
liuosUojantis maistas dėl užkietėji
mo*). Parsiduoda visose groserpėse. 
Padaromas per Kellogg, Battle' 
Crėek, Michigan. •

* Užkietėjimas Vidurių paeinantis 
nuo neganėtino ^bulkM valgiuose.

i'J .rTA' J f -

. Narihi Chicagbs, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos,

II „■ ;W„| J .

AMBULANCE PAtARNAViMAŠ DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visdifc Miesto Dalksfe,

. . ' : '' V ' i't: į

s,^jAc®avicz
42-44 Ehfct 108th St. TeL Puilmah į270 arba Ganai 2515——----- >■: . . ‘t--: . r r-~------------------ ----- ,

fane .^ards 1188’ tfglO Lituanica Avenue
J,UIOVICIVB

4348 So. Californid Avenue • Phone Lafayette 3572
«■; i- ,11. ....................■ < 1 ..................................................i..........

A MAfeAT^KTS
LlW>anica,Avau» Phonė BbĮiįeyartt 4160

A. PETKŪS
1410 South 49tįh Couyt Cicero / Phone Cicero 2109

RIDIKAS
3354 So.'Hhlsted Šlreėt Boulfevard 4089

<*4RH<L**"***&>k'*6|*-**^**LM*R^6*MaMM

į <z- „ ■! ■
1646 Weat 46$ Street Phctoes DouJevard 5208-841$

•. S. & įdr AG

OSitfOSS Rlone 8377 W.-iV 4..1 r.. ii.fi.iV-.rftr.fr ----- ------—tu—
EŽERSKISIRSUNUS

Tel. Pullman 5703
~į ,,, r

10734 S;

*

LACHAWIČZ ir 'SUNŪSZ814 West 23rd Place PhWtmi 251X-Čiėero W

J. F. RUDEIKIŠ
<605-4)7 S, Herinitagė Avėntfe Phonres Yahfe 1741-1T42
Brighton Park Skyrius, 4447 & FaiHfiėld, Laf. 0727

. - C z ; ; Į

z.

AMBULANCE patarnavimas dieną ir naktį 
YARdS 1741—1742 • 

J. F. EUDĖIKIS
J. k RubĖiKio" ftAbto Programas pjmarėhids « stoties 

; W> F. ftt-C. -1420 Kilocyclėk, 9 :^5 VaL vakaro.

if®
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DR. VAtTUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, iiervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparęgystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
N e dėl ioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
t mos be akinių. Kainos pigiau 

r, kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tek Prospect 3403 

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.
OFISAS

3156 West 59th SL
Tel Hemloek 5«98.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

, Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisoj

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 Wėst 35th St 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
8

gydytojai ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų

. Draugijos. Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

■ - ...... i. ...... ' . ■

DK. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki ,4 Ir nuo 7 iki 0 
tal^ Nedaliomis nuo 10 iki 12 

' 3343 South Halsted St.
Tel. Boalevard 1401

■sMm

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas .per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai .
1034 W. isth St., netoli Morgan Su 

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

Tek Canal 8110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central -7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos ' 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak bo pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iM 12 
valandai dieną. .....

Phonę MlDWAt 2880.
Ilįt ,|ll*ll'l'‘l|l»|lli.llH,,S» Į   —JAr V

Telefonas Yards

4631 SOUTH ASHLAND Avi 
. J Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 tHėhą, 2 iki 8 po pUtų 
7 iki 8 vak NedėL Ubo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel Dofchėster 5194 
Rez. Tek t>rexel919

Rusas Gydytojas ir Chirurgas, 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikij ir ribų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stony Island Avė.

GERB. Naujieji skaityto
jai ir ikaitytoj&i prašomi 
pirkinių reikalais Siti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

rftr.fr


ANTRADIENY ATSIDARĖ PIETŲ AMERIKOS TAIKOS KONFERENCIJA

DRESESO-

M

NEDUOKITE MANE
DŽUNKMANUI

PAIMTI

WANNA

HOME
10cgrupes.

RYTOJ DIDELIS TOYLAND ATIDARYMAS!

311 South PAULINA ST< Corner HARRISON ST

57U

ACIU!
Komis, koresp

BIRUTE NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Adresas

Savininkas.

mo

ritaikymas ir patari

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Visose 
Vaistinėse

Splash 
present 
of the

4.85

8.15
3.40

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WB CARRY ALL SIZES AND WlDTHS

9.30
9.75

11.00 
11.00 
11.00

8.75
12.25.

9.45 
9.00 
9.10

13.65 
7.00 
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95

5.65 
6.00 
6.25 
.6.75

leago, I 
t dykai

U M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

$7.50
7.95
8.95
9.50

1*0.75
10.75
10.75
'8.45

12.50
9.20
8.75
8.85

13,40
7.75
6.50
6.25
7.15
7.25
7.70

5.50
5.75
6.00
6.50

Susivienijimo Lietuvių Amen 
koj 178 kuopoj rinkimai

Paskutinis 10c Dre 
šių išpardavimas TRINER'S EUXIR 

OF BITTER WINE
' ' ' '' 1 ■ . V ? 1 '

a dozen 
attended 
by Jau- 
attempt, 

was a 
crowd

ir rengėjoms 
ir <M. įšimone- 
visai publikai, 
ir kuri buvo 
negalėjo atsi-

Urmn (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Motinos klausia informacijų 
dingo pereito mėnesio pabai 

goję. /

PRAŠYK SAMTELIO DYKAI 
Trlner’a Bltter Wlne Co. 
544 S. Well8 St., * ‘ 
PriBiųek man eam;

Vardais ■ .------- -------

Antrasis jaunuolis yra 14 
mėtų amžiaus. Gyveno adresu, 
4019 S. Talman street.

Dvigubas cellopha ie su
vyniojimas laoiątusu švelnin
tų Old Golds cigaretą neša 
iums Old Golds rinktinio 
derliaus tabaki? ’geriausiose 
sąlygose. r’

900 N. Rush St. 
music, costumes and 

nick-nacks will be all 
Sunday, the whole' 

group will attend the 
sponsored by Paul Dun-

ISTORIJĄ RAŠANT—KVAPĄ GAUDANT! 
DIDŽIAUSIOS BET KADA BŪTOS VERTES

Rado Negyvą Žmo 
gų Town Of Lake 

Skiepe

sukaktuvėms atžy- 
Parė įvyko Darbininkų

T0WN OF LAKE. — Skle-r 
pe, ties numeriu, 4428 South 
Wood Street, buvo rastas ne
gyvas žmogus.

Jis atrodo apie 63 metų am
žiaus. Yra apie 5 pėdų ir 8 co
lių aukščio, svėrė. 160 svarų.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 178 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
mėnesio 6 dieną li)36 m. 1 va
landą popiet , F. Žilinsko sve
tainėje, 3244 West,lll Street. 
Kviečiami visi broliai ir sese
rys nariai dalyvauti susirinki
me, nes bus renkama kuopos 
valdyba ateinantiems 1937 me
tams.

Visų narių pareiga yra da
lyvauti rinkimuose kuopos urė-

The Thanksgiving«week was 
a happy one for many 
members 
others 
where.

Vestuvėms, 
vakarėliams, 
ųien Avė, 
prie

, let me tell you more 
our impending 
According to 

it will be one 
unusual affairs

dų ir išrinkti pažangius dar
buotojus, kad jie platintų švie
są ir tiesą. Jei į kuopos urėdus 
įsigauna politikieriai, tai kuo
pai pasidaro nesveika, ji pra
deda krikti, narių skaičius ir 
jų dėmėsis organizacijos ge
rovė ima vysti lyg gėlė paso
dinta prastos žemės kampely, 
kurios niekuomet saulės spin
duliai nepaglosto. <

Gerbiami kuopos nariai bu
kite prisirengę kuopos urėdus 
rinkti. Rinkime ir atstovą į 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos skyrių^- ’ • "■

Palaikymui ryšių su4 kitomis 
Susivienijimo kuopomis Chica- 
goj ir apielinkėj ■ bus renkami 
atstovai į SLA. 6 Apskritį.

— B. Walantinas,

will be of great benefit to the 
troupė.

Our next LYS meeting will 
be held on the 13th of Dec. 
This Sati?rday many of our 
members are visiting the Hin- 
du bazaar, sponsored by the 
Vedantą Society at the Mary- 
land Hotel 
Hindu 
hindu 
about. 
dance 
recital 
sing, well known German folk 
and modern dancer, at Thorne 
Hali on the McKinlock Cam- 
pus of the N. U., Chicago Avė. 
and the North Shore Drive. 
Thus, another busy week-end 
is ahead of us. Tas pats

— XYZ.

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. i

Pereito mėnesio pabaigoje 
iš namų dingo du jaunuoliai.

Pirmasis, yra Walter Betu- 
nas, antrasis John Mostik. Be
tonas yra 20 metų amžiaus ir 
gyveno adresu4, 2521 West 25th 
Place.

Neleiskit mane džunkmanui 
paimti. Išplaukite mane ir 
sugrąžinkite pienininkui. Aš 
naudinga ir perbrangi, kad 
numesti į išmatų kbuvą kar
tų su kitais daiktais surin
ktais iš ielų ir gatvių. Aš 
priklausau jūsų pieno ben
drovei. u Išplaukjt mane ir 
pastatykite pienininkui kas
dien.

Deformed—Normai
Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten

kinti, mes pritaikyąjm kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve- 
rykais ir vaikščiosite su Šypsą veide. — čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.

Atdara vakarais

of our 
here, 

every- 
turkey 
..Unex- 
o pay 

their respects- to the LYS 
which gavę the members great 
pieasure. The visitors were 
none others than George Raš
ko, president of the Dailės 
Choras of Detroit, Mich., Frank 
Stankiewicz and Eddy Mason 
also from Detroit, while John 
Fifer and Walter Lichnick 
were the Aurorans who paid 
a surprise visit to our group. 
All the visitors and 
others from the LYS 
the dance sponsored 
nimas.... As a first
the Jaunimas dance 
sUccessful affair. The 
mušt be commended for their 
friendly manner in treating 
their guests/... A new feature 
of the1 evening’s entertainment 
was the game played so much 
in Lithuania and called “Fly- 
ing Mail”; this game made its 
debut at the Jaunimas dance 
and it proved to be a success- 
ful pastimei since everyone par- 
ticipating enjoyed the pro- 
ceedings greatly.

Now, 
about 
Party. 
plans, 
most 
history of any organization, 
be it American, Lithuanian, or 
any other 
Listen to this 
cents will 
ploasures: 
splash in 
creational 
lunch 
ments 
by various visiting nationality 
groups, sočiai dancing and a 
lovely trip to, practically, the 
outskirts of the city. As things 
appear, there will be a full 
house, in fact, tickets are to 
be reserved in advance, isn’t 
that -something?

Our dancing team is plan- 
ning to go to Springfield, III. 
A pilgrimage to Lincoln’s tomb 
is planned by the troupe. While 
in the capitol of Illinois, visits 
to other historical spots will 
also be paid, thus, our trip

Some were 
were there and 
Beliajus ate his 
Paul, Minn....... .
visitors came

Today, my dears, is the 
First Thursday of the month... 
Ja sure, Business Meeting! Be- 
sides the meeting, of course, 
will be the rehearsal. Come 
down prepared to voice opin- 
ions, let’s have more discus- 
sions on matters concerning 
our organization ... pst ... the 
time is eight o’cbck at San
dara Hali.

After lašt week’s festivities, 
ėach and every one of us 
should get down today firll of 
“wim, wigor and witality”, 
“raring to go” and full of 
“NRG”. Let’s ’set this week 
as a milestone for 100% at- 
tendance .... bring those boy- 
friend Tenors - gals (and how 
about that Soprany you were 
bragging 
be there 
— don’t

Sudiev.

Chicago Mail Order, kuri 
yra prie So. Paulina ir Harri- 
son gatvių skelbia rytoj pas
kutinį šių metų 10 centų suk
nelių išpardavimą.

Tik rytoj bus pardavinėja
mos tos dresės, kurios vertos 
iki $6.00 po 99c, $1.49 ir $1.99. 
Tai ypatinga proga ir verta 
tuo bargenu pasinaudoti.

Tad nepamirškite, kad ry
toj įvyksta tasai visas mote
ris traukiantis ekonomiškas iš
pardavimas ir jis aplankyti 
bei sau reikalingų daiktų pa
sipirkti/ > Yra taipgi ir vai
kam žaislų. Skelb.

Sverto šilko, acetates, rayons, 
vilnų ir medvilnės mišinys mote
rims ir vaikams. Originale vertė 
nuo $1.49 iki $5.99. Daugumoje 
vieną iš kas rųšies, mieros nuo 
14 iki 20 ir kiek storoms. 3 di
delės

nationality group.
Yotfr fifty 

entitle you to these 
two hour swim and 
a million dollar re- 
center, a plate of 

Lithuanian nutri- 
a program presented

of, Vyto?). We’ll all 
to meet ’em tonight 
fail!. '
then, until eight.

— BJR.

TIK 1450 DRABUŽIŲ—Visi rudens ir žiemos medžiagos ir spalvų— 
styliai visiems įvykiams, net ir sekmadienio vakaro iškilmingieji. 
Daug naujų ir 100% tobulumo. Yra daug suteptų ir kiek lengvai 
sugadintų, bet visos—BAISUS BARGENAS. ŠIS yra PASKUTINIS 
1936 m. 10c Dresių Išpardavimas.

DRESES

šeštadieny, lapkričio 21 
ną, pasidarbavimu gabių 
terų A. Snarskienės ir M. šį- 
monelienės, buvo surengta pa- 
rė 20 metų musų vedybinio 
gyvenimo 
mėti 
svetainėje adresu 10413 South 
Michigan avenue.

Taigi mes, tos parėš kalti
ninkai, širdingai tariaiiie ačiū 
sumanytojoms 
A. Snarskienei 
lienei, taipjau 
kuri atsilankė 
prisidėjusi, bet 
lankyt dėl kokios nors prie
žasties. Ačiū taipgi prhui Snar- 
skiųi - už suklaidinimą, .. ku4rs 
mus vežė į stotį buk draugo 
pasitikti, ir P. šimoneliui už 
jo didelį darbą.

širdingai ačiū visieųis.
E. Laurutonai.

Svetainė Dėl Rendos
šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
PHvažiuoti galima Westem Avė., Da- 

Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė.
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NĖFFAS,

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

PASIKLAUSYKIT 
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir,.. Šeštadienį

KAIP 8:30 VAL. RYTti lš

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

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

ARGENTINOS SOSTINĖ Buenos Aires, kur antradieny prezidentas Rooseveltas atidarė Pietų Amerikos, valstybių 
taikos konferenciją. Paveikslas, trauktas iš oro, parodo miesto centrą ir įvairius valdžios rumus (paveikslo apa
čioj). (Tribūne Photo). V.

Kunaš paguldytasjįapškričio la 
vonineje, .

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORDUS — SUKIETĖJIMUS 

NAUJIK ADLIUS?
Atsilankykit j Shapiro Čeverykų Krautuvę—• 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome dideli pasirinkimą jvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray 
mai DYKAI.Kalno? gali paRlkeletl be IspSjimo 

TUOJ APMOKANT —. 
POCAHONTĄS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios__ _ —

Mažos Nut ar Pea . ................. .
•• Krosniui ar Pečiui ... .....■.......

Lump ar Bgg    —. 
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ■

Nut Koksai .. ....................... .. .......
Pea Koksai - ------ ■

Petroleum Carbon Štili Run *____
Petroleum Carbon Lump. Egg— 
MILLGRS CREKK LUMP ______
MILLERS CREEK, EGG 
BLACK BAND LUMP ___
KIETOS ANGLYS—ANTHRAOITE 
Chestnut (Pennsylvania) 
Indiana Lump ----- --------------------
Indiana Egg ,6x4 „
franklyn. countv anglys 
Mine Run — Stambios • .. ,

Plautos Nut—8x?____ ;______
... EgUn^n

VVn.MINOTON COAL
Mine Run-—Coarse ---------------- ----

.3 to 2 Incb Nut—Clean __ __
6 to 2 inoh Egg—Clėan __į
12 to 3 inCh lump—Clean______

Rekomęndųęjainas
Kaipo
Skilvio
Vaistas '

(Pražuvo Du Jaunuo
liai, Walter Bėtunas 

ir John Mostik

PLANAS
1 GRUPĖ

1-ji Dresė šios grupės 99c 
— 2-ji dresė ......................

2 GRUPĖ
1-ji Dresė šios grupės 
$1.49—2-ji dresė ..............

3 GRUPĖ
1-ji Dresė šios grupes 
$1.49—2-ji dresė .............

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

X-RAY

The World's 
BEST STYLES 

At The World's 
LOWEST PRICES!

S H O E S O F C HA RA C T E R—F OR T HE F A MIL Y 
6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE

Rcpublic 5436"'* ' The Florsheim Store

Tono

ICAAI -LvAL&
Į _ _____________ ;________________________________________ ________________________ >

CAJKkt
3719 SKEDZIE AVENUE 
ČUAEANTEED

^HONE LAFZYETTE3-iB'
■ EONDEDfVVEJGHT

Tono
$2.40

2.50
. 2.75

2.90
8.20
3.20

. 3.20

. 2.65

. 3.65

. 2.90

. 2.70

. 2.75

. 8.85

. 2.20

. 2.15

. 210

. 2.30

. 2.35

. 2.45
1.80
1.95
2.00
2.15

$4.25 
4.50 
5.00 
5.25
5.00 
5.90 
5.90 
4.75 
6.75 
5.25 
4.90 
4.95
7J20 
8.90 
8.75
3.65

TAKSAI EXTRA
1 8 1? 3 4 Tonai

Tonas Tonai ar Viri
$ 8.00 $ 7.71

8.45
9.50

10.00
11.25
11.25
11.25 

9.00
13.00 

9.70 
9.25 
9.40

18.90
7.25 
7>00
6.75
7.65
7.75
8.20

5.75
6.25 
6.50 
7.00
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NAUJIENOS
The LUhuanian Baily News

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Nevys Pub. Co„ Ine 

1789 South Habted Street 
Tdephone CANal 8500

Suhscription Rates:
88.00 per* year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.96 per year in Chicago 
3c per copy. _

. Entered m Second Class Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 IK Halsted SU Chicago, 
I1L Telefonas Canai 8500.
ĮgggMBaeaBsr!, v. 'i"" ==ggagčggg

Uinkyite kainai
Chicagoje — paštu: ■

Metama . ................       88.00
Pusei metų ___ ___ _— 4.00
Trims mėnesiams ________ _  2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiai .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -------- -—-------  8c
Savaitei___ ___ —----------- — 18c
Mėnesiui --- ----------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pašto:

Metams ....... i.......... ............... 85.00
Pusei metą —- ------------------  2.75
Trims mėnesiams  1.50 
Dviem mėnesiams----- --------- 1.00
Vienam mėnesiui----------------- .75

Lietuvon ir Mior užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams
Pusei metą ____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siąsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

[Apžvalga
BET SU MASONAIS 

SUSIDĖJO

“Darbininkas” rašo, kad

18.00
4.00
2.50

Paveikslai “Naujienose”
Pradedant su šio mėnesio 1 diena, ‘^Naujienos” žy

miai pagražino savo puslapius paveikslais. Dabar “Nau
jienose” kasdien dedama paskutiniame puslapyje ištisa 
pusė puslapio paveikslų, kuriuose atvaizduojama vėliau
si pasaulio nuotykiai.

Be to, telpa įvairus atvaizdai da ir kituose dienraš
čio puslapiuose. Vakar “Naujienos” davė ypatingai įdo
mų paveikslą savo 1-ame puslapyje; jisai rodo preziden
tą Roosėveltą ir Argentinos užsienių reikalų ministerį, 
Carlos Lamas, Buenos Aires mieste, kur dabar eina 
Amerikos valstybių taikos kongresas.

Tas paveikslas buvo šį antradienį nutrauktas Ar-, 
gentines sostinėje, už 6,000 mylių nuo Chicagos. Bevie
liu telegrafu jisai buvo persiųstas į New Yorką, o iš 
tenai lėktuvu atgabentas i Chicagą. Ir trečiadienį jisai 
jau tilpo “Naujienose”!

Mes tikimės, kad “Naujienų” skaitytojai bus 
tenkinti, gaudami dienraštį, taip šauniai papuoštą 
veikslais.

ma
sonai tikėjimo, o ypatingai ka
talikybės, priešai.

“Kovodama su katalikybe”, 
sako jisai, “masonija neskel
bia atvirai tikrų savo kovos 
tikslų/ bet sakosi ginanti 
žmoniją nuo Sostų ir Bažny
čios rėmėjų.” >
Gerai. Bet jeigu masonai to

kie blogi, tai kodėl katalikai stj, 
jais dedasi ?

Štai Ispanijoje Amilitarjstų 
klika kartu su fašistais ir mo- 
narchistais pakėlė maištą prieš 
respublikos valdžią. Tos milita- 
ristų klikos -vadai —- gen. 
Franco, gen. Llano, gen. Molą 
ir k., yra frank-mateoniai. Tačiau 
sukilėlius uoliai remia aukštoji 
Ispanijos dvasiški ja ir jiems 
simpatiją rodo pats Romos pa- 
pa. O lietuviški klerikalai tie
siog iŠ kailio neriasi, niekinda
mi Ispanijos respublikos gynė
jus ir gindami sukilėlius.

RIMTOS SUKILĖLIŲ PRIPA
ŽINIMO PASĖKOS

ša, Hitleris pasiuntė 5 ar 6 
tūkstančių vokiškų kareivių pa
dėti generolui Franco.

Bet fašizmo priešai taip pat 
nesnaudžia. Sako, kad į IspanP 
ją atvyko 4,000 franeuzų kovo
ti už respublikų.

ŠAUKS SPECIALŲ
KONVENCIJĄ

Socialistų partijos vykdoma
sis komitetas nutarė kovo men. 
pabaigoje 1937 m. Šaukti spe
cialu konvenciją Chicagoje su 
tikslu apsvarstyti partijos or
ganizacijos ir tolimesnio veiki
mo planus. Nutarime tarp kit
ko sakoma:

‘^Sociaįistų partija sėkmin
gai (? — “N.” Red.) prave
dė kampaniją kebliausiose 
sąlygose. Nežiūrint sumišimo 
ir isterikes, partija pasiliko 
ištikimi savo principams.

Mes išvystėmč labiau paty
rusius ir disciplinuotus na
rius bandomoje kampanijos 
ugnyje. Kovos suiikttmupse, 
partija nusikratė silpnesnių- 
j ų ir neveikliųjų grupių, ji 
dabar yra patogįbje padėty-j 
je yesti toliaus agresingą 
kampaniją ūž socializmą.”

Gaila, kad šituose pareiški
muose yra daugiau frazių, ne
gu turinio. Apie kokias “silp
nas ir neveiklias grupes” kal
ba partijos viršininkai? Yra 
faktas, kad nuo partijos atsi
metė kaip t|k stipriausios ir: 
veikliausios grupės: suomių fe
deracija, žydų sąjunga, Con- 
neetieut valstijos organizacija, 
dauguma Pennsylvanijos ir 
New Yorko organizacijų narių, 
ir t. t. Jų vietoje, į Thomaso 
kontroliuojamą partiją pribur- 
bėjo trockininkų.

J , ....................... .......

...................         II ............... III,.............................  m

< <£

M. ZOščENKO

Sentimentališkas Pasakojimas
Verte K. Auguras

■

(Tęsinys)
Truputį pailsęs, jis prisivi

jo merginą. Jis norėjo iš už
pakalio vykusiu ir išdaigingu 
rankų judėjimu užimti jai 
akis, o paskui dirbtiniu tonu 
paklausti:

“Kas jums užėmė akis?” Bet 
staiga prisiminė, kad šiandien; 
jo rankos nelabai Švarios ir 
kad prieš išeidamas jis nenu
vylė batą, o aitrus gutalino 
kvapas vargu pranyko penkių 
minučių būvyje.

Sergejus nutarė to nedary
ti. Jis tik visai arti prie mer
ginos prisiartinęs pagriebė ją

t;

Jie labai mielai bei papras
tai atsisveikino ir išsiskyrėm 
Tačiau Sergejus dar apie mi? 
nutę pastovėjo, žvilgterėjo pro 
vartus, žvaliai suujo lojantį 
šunį ir nutraukė namo pusry: 
čių valgyti.

Pusryčiai buvo sotus ir gar? 
dus. Kiaušinienė iš trijų kiau
šinių su4 svogūnais ir krienais. 
Gabalas arbatinės dešros. Svie
stas. Duonos Sergejus Petro- 
yičius galėjo valgyti be palių? 
vos. šeimininkė su tuo nesi
skaitė.

— O vis dėlto geras daiktas 
tas gyvenimas! murmėjo 
Sergejus, valgydamas kiauši
nienę.

Ispanijos respublikos atstovai

pa-
pa-

Rytoj i Chicagą atvyksta trys Ispanijos respubli
kos atstovai: senjpjj’Isabella de f alenpa, .kunigas Luis 
Sarasolaur Marcelino Domingo.

Isabella de Palenda yra žymi Ispanijos socialistų 
veikėja ir rašytoja. Nuo pilietinio karo pradžios ji per 
kelis mėnesius buvo specialė Anglijos Darbo partijos 
organo “Daily Herald” korespondentė. Ispanijos res
publikos valdžia ją neseniai paskyrė savo pasiuntiniu 
Danijai. Ji gerai vartoja ne tik ispanų, bet ir anglų kal
bą, nes jos motina buvo škote.

Luis Sarasola yra katalikų kunigas ir mokslinin
kas. Atžagareiviški klerikalai Amerikoje buvo paleidę 
gandą, kad Sarasola esąs “apostatas” (atsimetėlis nuo 
bažnyčios), bet jisai sakosi niekuomet neatsižadėjęs sa
vo katalikiškų Įsitikinimų ir niekuomet nebuvęs atskir
tas nuo bažnyčios. “Vienintelis dalykas, nuo kurio kiek
vienas katalikas gali ir privalo atsimesti”, sako kun. 
Sarasola, “tai — fašizmas!” ' v

Trecias svečias, Marcelino Domingo, yra Ispanijos 
kairiųjų respublikonų partijos (kuriai priklauso ir pre
zidentas Azana) pirmininkas; Nuo 1931 m., kai Ispani
joje susidarė respublika, Marcelino Domingo buvo mi- 
nisteris keliuose respublikos kabinetuose.

Isabella de Palencia, Luis Sarasola ir Marcelino 
Domingo lankosi svarbesniuose Amerikos Jungtinių 
Valstijų miestuose, aiškindami padėtį Ispanijoje. Jie 
sakosi nerenką aukų, tik stengiąsi atremti melus, ku
riuos apie pilietinį karą jų tėvynėje nuolatos. skleidžia 
fašistai ir jų sėbrai.

Rytoj vakare jie kalbės Coliseum’e, Chicagoje.
III I ................... i! 1 ' I ■ H.IIR.II .1-1.

Esama keistą revoliucionierių
PaBritanijos Darbo partijoje yra kelios srovės, 

čiam kairiausiam jos sparnui vadovauja Sir Stafford 
Cripps. *

Jis reikalauja, kad socializmas Britanijoje butų 
įvestas “be atidėliojimo”, ir jisai dažnai daro priekaiš
tus Darbo partijos vadovybei, kad ji esanti per lėta.

Bet kartais Sir Stafford Cripps labai keistai išsi
šoka. Paskiausios municipalinių rinkimų kampanijos 
metu jisai vienoje savo kalboje pareiškė, kad Britanijos 
liaudžiai nebūtų jokio nuostolio, jeigu “imperialfetiškų 
Britaniją” užkariautų fašistiška Vokietija!

Tokie Cripps’o žodžiai daugiau padėjo darbininkų 
priešams, negu .geriausių konservatorių oratorių pra
kalbos.

Bėda su tais “nekantriais revoliucionieriais”, kad; 
jie neturi pusiausviros. Prieš keletą metų toks nekant
rus revoliucijos skelbėjas buvo Mosley, kuris šiandie] 
jau yra fašistas ir bando imituoti Hitlerį.

Litas Tvirtas
• . . • • ... '

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Jau nuo senesnių laikų Lietu- J nimas taip pat nėra toks 
voje buvo kad ir neskaitlinga delis ir nuvertinti litą dar nė- 
biznierių grupė, kuri vis nore- ra jokio išskaičiavimo. Beje, 
jo pasirausti po litu. Tiesa, ta iš anų laikų š. Amerikos Jie- 
žmonių grupė buvo ir nelabai 
Įtakinga; pors ir jos priešaky-.. 
j e stovėjo buvęs krikščionių de
mokratų laikų finansų .ministe- 
ris Karvelis. Dabar, kai kitur; 
išf naujo pinigų kursas žymiai 
sumažintas^ tai lito tvirtumo ir 
jo pastovumo klausimas tuoj 
vėl pasidarė žymiai aktualesnis. 
Bet dėl lito nuvertimo jau da
bar kalbėta daugiau tik pfįsi
minimuose v ir gal kaip kas iš 
reikalo pę^ųvokimo. Anoji biz
nierių grupe taip pat suiro; 
mat, kitų pinigus nuvertinus 
jie esminiai: pajuto, ką tai reiš
kia ir paskubomis pradėjo mo
kėti savo Užsienyje esamas sko
las... ’ -r' • ,

> •, . ■ T*. ■ ..li ■ i ■< . ;

Visąs reįkalas čia gludi, kad 
litas pasilieka tvirtas, kad li
tas ilgai neturėjo kitur tvir
to pasitiksimo, dabar jis lie
ka tvirtas... Mat, kaip, tik kas 
riors iŠ Lietuvos užsienyje da
rydavo kokius nors užpirki
mus ir užsakymus prekes 
gaudavo ilgesnio laikot pas
kolom tai tos rpšiės operaci
jos buvo daromos ne litu, bet 
svetima vąliuta. Vekselius iš
duodavo ne litu, bet to* kraš
to, kuriame 1 buvo užsakytos! 
prekes, pinigine vienetą. To-; 
kių užpirkimų nemaža yra pa
daryta Prancūzijoje, Š. Ame
rikoje, Latvijoje ir kituose 
kraštuose, ^afriuose * dabar 
arba seniau pinigai buvo nu-> 
vertinti. Lietuvos valstybės 
užsienyje padarytos paskolos, 
tame skaičiuje ir šveduose, 
taip pat susitarta mokėti ne' 
litais, bet kitų kraštų pini-’ 
gaiš, sakysim Švedams net; 
USA doleriais. Juk tai aišku 
tų kraštų pinigų kursą nuver
tinus Lietuvos skolos litui ue-i 
nuvertinus žymiai sumažėja 1 
Sakysime, !kas USA doleriais 
turėjo tūkstantį pasiskolinęs, 
tai dabar litais jau sumoka 
tik 6,000, o senu kursu butų 
turėję mokėti 10,600 litų. Tai,« 
suprantama, dėlko dabar daug, 
kas iš Lietuvos biznierių pas-s 
kabomis, pradeda likviduoti 
užsienyje esamas savo skolas,, 
lame .skaičiųie v k Kalvelis... į

Be to, Lietuvos valstybė vi-- 
daus paskolos tik pereitais 
metais padarė dvyliką mUiįo^ 
nų litų ir dar šiėfnet užtrau
kia penkiollką milijonų litų

Greitai šaudančioji justicija

Kai Hitleris ir Mussolini su
teikė pripažinimą Ispanijos fa
šistams, tai spaudoje buvo iš
reikšta nuomonė, kad Berlynas 
ir Roma tą žinksnĮ padarė, ma
tydami, kad gen. Franco savo 
jėgomis negali užkariauti Ispa
niją. Juodu norėjo sustiprinti 
sukilėlius morališkai ir paruošti 
dirvą atviram sukilėlių rėmi
mui.

Tokiu budu tas pripažinimas 
žymiai paaštrino tarptautinę 
padėtį, kuri susidarė Europoje 
dėl Ispanijos pilietinio karo. 
Bet jisąj gaįį tu^tl I^hai rim
tų paąękų P^u“
Gžio. Hitleris ir Mussglirii vie
šai surišo savo vardą ir auto
ritetą su Ispanijos maištinin-i 
kų reikalu. Jeigu dabar gen.' 
Franco butų sumuštas, tai Vo
kietijos ir Italijos fašizmui bu-; 
tų didelis smūgis. Berlynas ir 
Roma netektų visos savo įta
kos, kurią jie yra įgiję Ispani
joje sukilėlių kontroliuojamose^ 
teritorijose. . ’

Toliaus, sukilėlių pralaimėji
mas Ispanijoje padarytų labai 
gilų Įspūdį Vokietijos ir Itali-Į 
jos žmonėihs. Apie tai rašo 
angių laikraštis“The Manches-i 
ter Guardian”: j

' “Vokietijos vyriausybė,’ 
ypatingai t)r. Goebbels, ga^ 
Įėjo su pagelba savo plačiai* 
išsišakojusios šnipinėjimo si-* 
stemos pastebėti, kad pra-j 
monės darbininkų masės 
Vokietijoje su dideliu atsidė-? 
jimu seka Ispanijos pilietinio 
karo eigą ir kad pritarimas 
Ispanijos valdžiai yra labai, 
plačiai pasklidęs Vokietijos; 
darbininkų klasėje. Valdžios: 
pergalė labai pakeltų dvasią 
Vokietijos ‘opozicijai’ — ne, 
tiktai tiems, kurie dar vis, 
nepasiliauja kovoję prieš na
cių diktatūrą, bet ir tiems,1 
kurie nuleido rankas ir1 pasi-J 
davė likimui (daugelis iš jų,.į 
be abejonės, atgytų dvasio-j 
je). Tokia pergalė sunaikin-Į 
tų tą paralyžiuojantį mytą, 
kad ‘fašizmas yra nenugali-’ 
mas’. : ./■ / 
Berlynas numan#, kokių rim

tų pasėkų fašizmui Vokietijoje 
turėtų respublikos pergalė Is
panijoje. Todėl ,ne be reikalo/’ 
kaip paskiausiosžinios prane- paskolų. Thiįjf viduje įsiskoli- 
--------------------- ----------------------------- ----- —------- -nittfoviV

!
j,

Maskvoje ir vėl įvykinta mirties bausmė. Bet šj 
kartą ne dėl politikos.

Telegrama praneša, kad vienas pilietis, Šia Yatzun: 
(kiniška pavardė?), pasigėręs, suvažinėjo gatvėje du j 
žmones ir aštuonis sužeidė. Už tai jisai buvo sušaudy
tas. O asmuo,' kurfe jam Mfundijo”,) 10 mėtų ka-

kartą ne dėl politikos.

&
■>

j; M

di

mis, sušuko: “Štai aš jus! žiū
rėkite, pasisaugokite’”...

Mergaitė baisiai išblyško ir 
baimingai truktelėjo į šalį. 
Greičiausiai jai dingterėjo 
galvą, kad koks nors
rita vežimuką iš kiemo, arba 
koks nors chuliganas nori su 
ja ką nors daryti. Tačiau1 pa
stebėjusi Sergejų Petrovičių,- 
ji audringai ėmė kvatoti. Abu, 
susikabinę už rankų, jie kva-1 
tojo tarsi kokie vaikai. Apie 
dešimtį minučių jie negalėjo 
susivaldyti ir numalšinti juo
ko.

Paskui, kiek nusiraminęs, jis 
paklausė, kur ji einanti. Ir su
žinojęs, kad ji taip tik sau 
yaikščioja, jis paėmė jįą už 
rankos ir nusitempė.

Sergeju‘3 Pelrovičius daug; 
kartų sutikdavo tą merginą,; 
bet niekada apie ją negalvo
davo ir dagi niekuomet jos ne
prisimindavo. O dabar, lengvo 
ir linksmo sapno bei gaivinan
čio foro įtakoje, Sergejus pa
juto savo krutinėję kažkokį 
neaiškų troškimą ar ilgesį bei 
mdlišką kutenimą.

jis tvirtai laikė merginos 
ranką ir iškilmingai vedė ją 
per miestą, tarsi kviesdamas 
praeivius žiūrėti į jo sapno tę
sinį.. *

Katiuška červiakova, pratu
si Sergejų Petrovičių matyti 
paniurusį, sil kiek atsikišusia, 
lyg nuskrįaudimą rodančią, 
apatine lupa, tiesiog negalėjo 
suprasti, ką visa tai reiškia. 
Ji nežinojo, kokia laiminga 
musė įkando jos kavalierių. 
Būdama iš prigimties linksma 
irsjuokų mėgėja, ji stengėsi 

,1 palaikyti jo gerą nusiteikimą. 
I Ji kalbėjo visokius niekus ir 
; jis, springdamas nuo juoko ir 
jaunystės, tiesiog kriukė viso-

• je gatvėje. '
.! Jaunystė, grožis ir puikus 

oras staiga surišo tą porelę. 
Abiem pasirodė, kad jie. pasi
duoda meilės įtakai. Kažkoks 
virpėjimas prabėgo per jųi

tuvių tarpe buvo doleriais pa
daryta paskola, bet ir ją da
bar grąžinama litais šios die
nos kursu. Atseit, ir čia turi
ma pelno, bet ne nuostolių.

Štai, šitie visi sumetimai, 
verčia lito kursą nemažinti, o 
kaip tik jį išlaikyti tokį koks 
jis yra. Be to, dar reikia ture-’ 
ti galvoje ir tai, kad visur1 
valiutos kursui susvyravus 
daug kas iš indėlininkų kitur 
padėtus bankuose pinigus / 
einamas sąskaitas dabar juos’ 
perkelia fenais, kur tikisi, kad* 
valiuta išliksiahti nenuvertin- 
ta. Lietuvoje ir butą tokių 
žmonių, kurie litu nepąsitike- 
dartii š^Vidritidėlius laikė sve? 
tur ne litais, o kaip kas, ir 
Lietuvoje net bankuose dėjo 
savo indėlius svetima valiuta? 
Dabar jau matome kitą reiš
kinį, kad svetur išplaukę in
dėliai dabar grįžta į Lietuvą 
ir, žinoma, Čia juos deda lito 
kursu. O kaip kas net iš sve
timų piliečių čia mėgiųa per
kelti savo indėlius į bankus.

Šitokios operacijos taip pat 
sulaiko lito nuvertinimą. Juk, 
kaip tai ne keista, dabar litas 
vienintelis Europoje, kuris iš-‘ 
silaikė sayo kailio nękeitęs ’ 
Seniau juo mažai kitur, pasi
tikėta, o dabar jau Europos 
pinigų rinkoję. litas mielu pi
nigu virto. 

* Y v • ''' 'j
Ir tie, kurie turėjo iš avetiir 

sudarę prekybines sutartis, li
tais dabar džiaugiasi, kad nie
ko nepraranda ir net daugiau 
uždirba. Deja, tokių butą 
labai mažai, žinoma, kas čia 
Lietuvoje bankuose yra pusė
tinai įsiskolinęs, tai norėtų, 
kad lito kursas butų sumažin
tas, ' bet šitokių yra labai ma-' 
ža'ir jie visai neįtakingi.. .Oį 
kolkas visos objektyvės sąly
gos vėrčia litui tvirtai laikytis! 
savo senose pozicijose. :

Visų kalbama, o finansi-1 
niuose sluogsniuose net tvirti-, 
narna, kad Vokiečių markė 
taip pat už kelių menesių bus 
nuvertinta, nes jos kursas 
užsienyje, o karia ir Lietuvo
je, jau 50%-*60% sumažėjo. 
Tad visų spėliojama, kad vo
kiečių marke turės veik tokiu 
procentu sumažėti. ’

Beje, dabartinis jos suma
žėjimas įsigalėjus prekybos 
pilnani “cleafringui’ jokios, 
veik reikšmės neturi, bet vis’ 
dėlto kas kitur vokiečių mar
kių įsigijo dabar neturi kur 
jų iškišti, arba turi jas parJ 
duoti sumažinta verte, jei jis 
su vokiėčiais neturi prekybi
nių santykių.

Ir; tuo atsitikimu, kuomet 
bus nuvertinta vokiečių mar- atsakinėjo heilgai ir greit su 
kė, litas liks tvirtas.

Dalykas tas, kad Lietuvos

•; 54o pitet.) ’

3
Autorius nežino, kas yra 
ts svarbiausias, taip sakant, 
ts šauniausias mūsų gyve- 

e: dėlei ko, apskritai kal
bant, apsimoka šiame pasauly
je gyventi /

Gal tai pasišventimas tėvy
nei? Galimas daiktas, jog tai 
yra tarnavimas liaudžiai ar į 
tai panaši audringą ideologija? 
Gal būti tik taip sau. Pasku
tinis samprotavimas, manau, 
kad yra teisingiausias. Bet as
meniškame gyvenime, kasdie
niniame plane, be tų aukštųjų 
idėjų, dar yra kitos, amulkįs- 
nės idėjukės, kurios vyriausiai 
ir daro musų gyvenimą įdomų 
ir patraukiantį. *

Autorius nieko apie tai ne
žino, todėl jis ir nebandys pa
prastus- ir mažai kulturingus 
protus painioti savo tuo atžvil
giu4 kvailais samprotavimais. 
Autorius griežtai pasisako, jog 
jis nežino, koks daiktas gyve
nime /yra labiausiai viliojau- 
tis. . . , ■; yj

Kartais autoriui taip atrodd, 
jog visuomeniškos problemos 
stovi pirmoje vietoje, o pan
kui jau seka meilė. Jam rodo
si, kad meilė yra labiausiai ma
sinantis užsiėmimas.

štai, tarkime, žingsniuoji 
miesto gatvėmis. Jau vėlus 
laikas. Vakaras. Gatvės tuš
čios. Ir eini tu, tarsime, labai 
paniukęs — prasilošęs ar koks 
pasaulinis sielvartas tave ka
muoja. Eini — ir viskas taip 
blogai atrodo, taip viskas įky
ru pasidaro, jog, rodosi, tuoj 
nusikartum ant nirmos naši.

prasilošęs ar koks

nos, jei ji tik šviesių. ,
Ir staiga matai -— langas, 

šviesa jame raudoną arba ro
žava. Kažkokios uždangos ka
balduoja.

prekyba, nėr

Ir kada jie atsisveikino ties 
jos namu, Sergejus Petrovi- 
čiufe susijaudinęs pradėjo pra
šyti, kad trumpiausioje ateity
je ji sutiktų su juo pasimaty
ti. Jis šakė, kad jo gyvenimas 
smarkiai bėga be jokių ypa
tingų pergyvenimų ir nuoty
kių. Jis atsiskyręs. Vienatve 
kamuojanti. Ir jis norėtų la
biau susiartinti su Katiuška 
^ervianova, Ar kartais ji ne
norėtų septintą valandą vaka
ro susitikti ties kino teatru? 
Jie užsuks į teatrą, šalia vie-' 

_ i nas antro sėdėdami pažiuręs 
dramos, pasiklausys muzikos 
ir tuo pačiu laifyti pajudins 
smegenis, kas jiems toliau da
ryti, — pavaikščioti po mies
tą ar kur nors užsukti.

Dėl visko mergina iš prad
žių atsisakinėjo. Girdi, ji tu
rinti surinkti ir suskaityti kaž
kokius baltinius, padėti moti
nai paklodes sutaisyti. Tačiau

< gą ir jauti, kad nyksta visi 
tavo smulkus rūpesčiai ir su
sijaudinimai, o veide tuo pa? 
čiu metu* pradeda prasimušti 
šypsena. <•-

Ir tokiu atveju ta rožava 
šviesa darosi patraukianti Vi
lioja tave už lango sėdinti oto- 
manka ir tos kvailos meiliškos 
kalbos bei kitokie meiliški da
lykai. Z..

Tada pradeda atrodyti/'jog

r*

11
visa tai taip turi būti, jog tai 
yra kažkoks pagrindas. Viskas 
juk praeina gyvenime, 
mirtį ir meilę.

Ak, skaitytojau! Ak, 
no mielas pirkėjau! Ar taii 
yra suprantamas tas meiles 
jausmas, -tas tikras meiliškas 
virpėjimas ir susijaudinimas? 
Ar tau* neatrodo, kad tai yra 
brangiausias ir pats svarbiau
sias dalykas musų gyvenime?

Autorius pakartoja — jis to 
netvirtina. Jis griežtai pareiš
kia, jog to netvirtina. Jis tiki-1 
si, kad gyvenime yra dar gra
žesnis, dar prakilnesnis daly
kas. Autoriui tik kartais atro-

išėmus

tu ma

tilto. Matyti, pabudo, kad kar-s 
tais kavalierius nepakeistų sa- ^ kad vis dėlto prakilnesnio

sant į sudarytų vp nuomonės kino teatro at-- dalyko nėra, kaip meilė. 
* žvilgiu. ', (Bus daugiau)žvilgiu. ' ,

$ A
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KONTROLIUOJA TRIJŲ BILIONŲ GELŽKELIŲ “IMPERIJĄ

mirė

Iškilmingos vestuves

ginkitės “Nonose

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

Vienas iš svečių

Stebėtini Vagys
yna

Lietuvos Išeivių Jau 
nimo Neprigulmin-

sūdome 
Pavalgę,

Penktadienį Ch-goje 
Kalbės Ispanijos 
liaudies Atstovai

S. Kosiča Suarešta
vo, Bet Juoz. lobus

atėjo 
tokių

Laisvamanių Etinės Kultu- 
ros Draugijos 1 kuopa turėjo 
parerigiihą Roselande Darbinin
kų. svetainėje lapkričio 29 die-

žmona išgirdo šūvį. Radusi 
vyrą kruviną, nuskubino su juo 
ligoninėn. Bet buvo per vėlu. 
Kelyj jis mirė.

Jei nepasiseks man tas
— nusižudysiu”, tarė

Balius gerai pavyko, daug 
publikos atsilankė

Automobilio suvažinėtas 
ligoninėje

H. Pečiukaitės, 
• nariais yra 
s susideda di-

♦ Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

Coliseume yra rengiamas masi
nis mitingas; renka aukas ko
vai sa fašistais.
Chicagon atvyksta trys Ispa

nijos liaudies atstovai.
Jie kalbės penktadienį vaka

re, Coliseume. Jie gyvu žodžiu 
pasakys chicagiečiams apie 
kruviną sukilimą Ispanijoje, 
kuris tęsiasi jau ketvirtą mėne-

žmona jį vežė ligoninėn, bet 
buvo pervėlu

Keletą mėnesių atgal,21,me- 
tų Maurice Weiggart, paliko 
vienas, žmona jį apleido.

Vakar jis pasiryžo bandyti 
žmoną perkalbėti vėl sugrįžti 
pas jį. “ 
padaryti 
sau Weingartas.

Nuvyko jis į žmonos- namus, 
7625 Farragut avenue.

žmona buvo nepęrkalbama.
Išėjęs į gatvę, Weingart at

sisėdo automobilyje, išsitraukė 
revolverį ir paleido šūvį į kak-

dabar bus nauju laiku 
7 iki S vai. vakaro.

Žmona Nenorėjo Su
sitaikinti, Tad Vyras 

Nusižudė

Policija šutinė 18 metų jau
nuolį, Silveslcą Kosič, 1338 S. 
Kariny avenue.

Tuo pačiu laiku nuvežė j 
Saint Anthony ligoninę Juozą

POOO. 
LiTTUg..

MDįj MUŠT
U&MpĮ

nieriaus A. J. Krupicko prane
šimas, kad išmatos bus renka
mos kas savaitė. Jau aš se
niai sakiau, kad nesiliautu- 
mūm reikalavę, o reikalavimai 
bus išpildyti.

i
Komisionierius kviečia gy

ventojus į talką, prašydamas 
padėti jam palaikyti švarumą. 
Be abejonės, žymioj daly tar 
priklauso nuo gyventojų. Tu
rim juk aplink save apsiva
lyti, turim ir kitus paraginti 
taip padaryti, o su kuriais nė
ra galima susikalbėti, tai tu
rim paraginti komisionierių, 
kad “jis juos sutvarkytų.

. • ę .L < • S * i..- ’ . J * » * /į - A •

Visiems aišku, kad švaru
mas yra vienas iš svarbiausių 
žmogaus sveikatai gyduolių. 
Visi esate kviečiami šio para-; 
ginimo prisilaikyti.

Dar ne viykas išpildyta

JOS. F. BUDRIK RADIO
PROGRAMAS NAUJŲ 

LAIKU

Jie taipgi rinks aukas, kad 
pagelbėti Ispanijos liaudžiai ir 
valdžiai pirktis maisto, ginklų 
ir kitų karo pabūklų apsigyni
mui nuo fašistų.

Delegaciją sudaro sekami as
menys:

Marcelino Domingo, buvęs 
švietimo ministeris,

Luis Sarasola, kunigas-fran- 
ciškonas, ir

Isabel de Palencia, rašytoja 
ir valdžios narė.

Masinį mitingą jiems rengia 
North American Committee to 
Aid Spanish Democracy, Tą ko
mitetą sudaro įvairios Chicagos 
kairiosios ir liberališkos organi
zacijos. Komitetui vadovauja 
Dr. Frank Spencer. Mitingui 
pirmininkaus ehicagietis Paul 
Douglas.

Kalbos prasidės 8 valandą 
vakare. Įžanga yra 15 centų.

Coliseunaas randasi prie 15 
ir Wabash gatvių.

Lietuvių Namų Savininkų* 
politikos Kliubo spaudimas į 
vaidininkus reikale išmatų va
lymo atsiekė tikslą. “Naujie
nų’* Mo. 282-me tilpo viešųjų 
darbų departamento komiai^

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
su vokiečiais sutartį, vis dėl
to daugumoje, eina su kitais 
kraštais, o su laja kraštais 
taip sudaryti prekybiniai san
tykiai, kad nėra jokbi išskai
čiavimų litą nuvertinti.

Žinoma, dapar gyvenime 
daug visokių netikėtumų tad 
ir Čia gali atsirasti tokie ūki
škieji veiksniai, kurie gali 
daug ką prekybiniame pasau
lyje pakeisti. Betgi šituo laiku 
ūkiškas gyvenimas neverčia 
litą savo senų pozicijų išsi
žadėti.*

Taigi litas tvirtas ne dėl sa
vo ambicijų, bet tik dėl tam 
tikrų ūkiškų apskaičiavimų. 
Ir jis tvirtas ne dėl to, kad se
niau daug kas juo labai butų 
tikėję, taip sakysim USA do
leriu, bet dėl to, kad juo ma
žiausia pasitikėta . . .

—Betkas

George A. Bali ir George A. Tomlinson, du tur tingi fabrikantai, kuriems perėjo Van Sweringen 
brolių Gelžkelių “Imperija”. “Imperijai” — Insulto bendrovėms papašiai “holding kompanijai”— 
priklauso kelios gelžkelių linijos, kasyklos, fabrikai ir kitokis nejudinamas turtas. Aukščiau 
suminėtieji fabrikantai yra du stambiausi šeri minkai.

Dar yra musų miestely daug 
betvarkės. Namų Savininkų 
Kliubas kart kartėmis reikala
vo, kad valdininkai sutvarky
tų sekamus dalykus:

1 — Pašalilų iš saldainių 
krautuvėlių gembleriavimo 
įtaisus centams ir nikeliams 
iš vaikučių vylioti;

2 — Sutvarkytų vandens de
partamento sąskaitas norma-

Kliubų ir Draugijų 
mas ir Vyįautinė turės ben
drą paręngtmą. *.

šie du-. vagys, . matyt, 
nusistatę, \ kad j ei \ vogti,
vogti gerai; vogti? taip, kad 
pasivogęs,i žinotum, jog turi 
šį-tą rankose. \

Vakar naktį jie, įsibrovė į 
Wurlitzer Piano Cpmpany 
troką, ir pasivogė dti piani
nus. *., ... ...

kiniai nebetoli ir mes turėsi
me progos parodyti kaip žiūri
me į prižadų nepildymą. ;

Pasta ba organizacijoms
Žinoma visiems vietos lie-' 

[tuviams, kad šioj kolonijoj 
per praėjusius keletą metų 
musų organizacijos yra nukeų-’ 
tėjusios finansiškai. Nekly- 
siu pasakęs, kad nukentėjo 
nuo mažiausių iki didžiausių,* 
nuo šventųjų iki bedievių, nuo 
pašalpinių iki biznio korpora
cijų. w

O tai dangiausi įvyko dūliai 
stokos atsargumo; dėlei to., 
kąd nekreipta pakankamai dė
mesio į/rbikalą-' Išsirinkti gerą 
ištikimą valdybą. Išlenda, 
būdavo, koks Pilipas iš ka
napių prieš rinkimus, pasidai- 
lina ir tampa išrinktas i val
dybą. Tačiau, azuot tvarkyti 
organizaciją pavyzdingai, jis 
priverdą tiek košes, kad nebe
galima jos nė suvalgyti. Gi 
dėliai to organizacijos turi 
daug nuostolių arba ir pakrin-

Ne trukus Kodus mirė.
Kobus ėjo gatve. Matomai 

ėjo namo iš darbo.
Jis bandė pereiti skersai gat

vę. Bet jam nepasisekė tai pa
daryti. Pirm negu pasiekė kitą 
gatvės šoną, Kosič atskubėjo su 
automobiliu. Negalėdamas su
stoti, KobąsuVfišžinėjo.

Nelaimė įvyko prie 24-tos ir 
Crawford gatvių.

Kosič dabar yra įkalintas ir 
laukia inkvesto,.

kelioms eilėms sustojusių ke
turi bartenderiai vos spėja pil
ti ir pardavinėti alų. šeimi
ninkės gi skubinasi karštus 
vynerius ir kitokius užkand
žius paduoti, St. Dambrauskui 
teko bilietai uolaktemis mie- 
ruoti, nes Garfiėld parkiečiai 
po mažai neperka.

Ir taip nė nepajutom kaip 
pirma valanda. Daugiau 
parengimų!

— Senas Antanas.

šį vakarą, nuo 7 iki 8 va- 
andos, iš stoties W.H.FX., oro 
rangomis girdėsite gražių 'dai
nų, muzikos ir Tėvo .su Sūnu
mi pasikalbėjimą — du filo
sofai. i'

šiuos programas ora bango
mis kiekvieną ketvirtadienį,
leidžia Jos. Budrik, Ine.,
3417 So. Halsted St. Tie pro
gramai 
— nu‘o

3 — Sutaisytų gatves; to bu
vo reikalaujama per visą va
sarą, bet vis palieka neišpil
dyta. Ogi buvo žadėta šaly- 
gatvius išlyginti, tačiau ir tai 
neišpildyta.

Dar žodis apie vandens są
skaitas. Jos jau yra užtęstos 
apie du mėnesius laiko. Visi 
laukia jų nekantriai ir spėlio
ja, kaip jos bus sutaisytos. Gy
ventojai yra tiesiog pasiryžę 
eiti į kovą, jeigu tik bus per
daug sufiksuotos- Ir netenka 
dėliai to stebėtis: gyventojai 
turi teisę reikalauti iš vaidi
ninkų žmoniškumo, kurį jie 
yra žadėję praėjusiuose rinki
muose. Be to, papildomi rin-

yous. , Al 
kaouti-*

Koncertinę pragraimo dalį iš
pildė GhieagosVynų choras, 
vadovaujamas K. ‘Steponavi
čiaus,. Choras labai vykusiai 
sudainavo penkias liaudies dai
nas. Tenka pasakyti, kad vy
rų ėhpras Chicągoj neturi sau 
lygaus Nors vist išskynus ke
li# jąiiiiUis, yra sulaukę žilo 

bet dvasioj ir dainoj
Illl. . ,R į, ,, 1^, ll|»     *IJ MĮ ^>1 >1 »> w I «»">■'>* 1 ■■

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musy 
agentas užeis pas jus su sempeiiais paimti 

jūsų užsakymu.

Gyvename laisvoj Amerikoj, 
laisvi jaučiamės ir. mes, Lie
tuvos išeivių jaunimas Chica- 
goje, o ypatingai musų suei
gose Sandaros svetainėje.

Pereitą sekmadienį po už
baigimo susirinkimo visi pil
ni puikiausios nutaikos šoko, 
dainavo, ėjo -gražius ratelius^ 
polkas ir valsus su figūrinis 
vadovaujant J. Kaunui.

O svarbiausias dalykas yra 
tas, kad rengiamės didelėms 
iškilmėms. Gruodžio 13 d. 
švęsim Ratelio įsikūrimo pir
mą šventę — balių. Esame 
pasirengę svečius kuogražiau- 
siai pavaišinti, alum ir užkan
džiais.

Bilietus galima įsigyti pas 
visus Ratelio narius, o taipgi 
“Naujienose”.

Taigi patartina vietos orga
nizacijoms 1937 mętąis apsi
saugoti: renkant valdybas nie- 
žiurėti į nuprosytą siutelį, bet 
žiūrėti į pavyzdingą ir nusi
stovėjusį žmogų./

— Žvalgas.

Ketvirtadieny, lapkričio 26 
dieną, įvyko iškilmingos Ed- 
mi^ndo Cepulio ir p-iės Aldp-< 
nos Valiilis vestuvės. Svečių 
buvo daug; suvažiavo jų net 

-iš kitų miestų. Vestuvės atro-< 
dė labai tvarkiai surėdytos.

- Laike vakarienės jaunavede 
žiai padėkavo svečiams ir pa-: 
kvietė visus gert ir valgyti in 

! turėt smagią pramogą. Kalbė- 
! jo jaunųjų tėvai. Jaunojo mo-j 
tina, p-nia Čepulienėj net vi-

* sus pravirkdė sakydama, kad 
jau užbaigė savo motiniškas 
pareigas, paleidžia paskutinį

* siAių išį įav-o globos, ir paveda 
jį marčiai. Jautri motinos kal
ba rado visų vestuvių daly
vių širdyse atgarsį.

Apie pirmą valandą pradėjo 
/ visi ratą maršiipti. Manau sau, 

, tur biit dabar marguosime na
mo, Bet kur tau 
dar kartą valgyti 

t svečiai antrą valandą pradėjo 
į važiuoti namo, o p. Jurgio 
, Steponavičiaus orkestrą dar 
vis grojo-

Aš nuo savęs jaunavedžiams 
veliju turėti ' gyvenime tokio 
pasisekimo, kolpo turi pp. Če
puliai, o jie turi daug drau
gų, todėl yra Sėkmingi ir biz-

pasirodo jaunuoliai. O ir Dar 
bininkų Aido choras, vadovau 
j amas p-lės 
progresuoja 
skaitlingas;
džiumoj iš jaunimo. Aido cho
ras sudainavo porą liaudies 
dainų, sveikindamas musų sve
čius, ir vieną kopijuotą iš ru
sų f Urnos dainą. Pastarąją už
baigus, choras buvo publikos 
iššauktas pakartoti. Abiems 
chorams' publika nesigailėjo 
aplodismentų. .

Pralotas Zalink pasage trum- 
Kobus, 44 mėtų, darbininką. H pritaikytą vakarui kalbą, 

Antras kalbėjo Dr. A, L, G»rai- 
čunas, kurs visuomet pasako 
įdomią ir įspūdingą kalbą. Už 
tai publika nesigailėjo jam ka
tučių paploti.

Publikos buvo labai daug, 
net svetainė pasirodė pei ma
ža. Pusei susirinkusių teko per 
visą programą stovėti. Tad 
laisvamaniai kitą kartą turėtų 
pasirūpinti erdvesnę salę paim
ti savo parengimams. Svečių 
dalyvavo iš visos Chicagos, jos 
apielinkės, net ir iš Montreal,. 
Canada — tai p-lė Josesė Nor- 
kaitė, kuri svečiavosi pas pp. 
Bručus Garfiėld Panke'. P-lė 
Norkaitė įsirašė į laisvamanių 
kuopąc o parvažiavusi į Kana
dą žada suorganizuoti laisva
manių kuopa Montreal’e. Ve
liju jai pasisekimo.

Po koncerto prasidėjo šo
kiai prie geros Leščauskų or
kestras. šoko Visi; šoko ir mu
sų daktaras su kanadiete. O 
bufete vėl pilna žmonių. Prie 
stalų susėdę karštą arbatą ge
ria ir dainuoja, o prie 'bara

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds ciga
retę tebeveikia. Tinka ppf; 
trisdešimts dienų nuo šian
dien

............ ............. 1JBR
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Abidvi organizacijos, t. y.! 
Kliubų jr Draugijų Susivieniji-' 
mag ir Vytauto Draugija - yna. 
išrinkusios komisiją, kuri suda
rys parengimui planu#> < r

• ' ■ f '■ - *.’ •> ■' i - ' • ' ■

šios dvi oijganizacijpjs prnė-j 
jusią vasarą įurejo bendrai su-j 
rengusio,s pikniką- Piknikas pa-' 
sisekė.

Tarp kitko kyla klausimais, 
Lod^ ’abfems ifrafcgiji^ nega-i 
i įima:; šUsįyįęĮiy ti ? tikrn* Šių
di^augįjų, nariai pasvarstykite 
vienijimosi klausimą. ir * savo 
priešmetin’uose arba mėtuduo- 
se snsįifhldm^bše iškelkite jį 
diskusijoms. Juk visiems na
riams jau župraniama ir visį 
nariai mato, kad lietuvių pašai- 
pinių draugijų narių skaičius 
mažėja ką# metai, T^,kodėl 
joms nesjvienyti, kad sudaryti 
stipresnį kūną- Tatai butų nau

jo inga yi'sįems
“TV*

ahrtiinr1.
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jaunas, pilnas

DAILY BUSINESS DIRECTORY

tai pra

4010

RESTAURANTAI
MID

DRESES!!!
ILaidotuvių Direktoriail

Z10

Didelių SantaupųDidelios Vertybės
L. Pure

SALENGRO ĮPĖDINIS

nau Raudongyslėf

4148 Archer Avenue

teko 
liau

nuo 
prie

laiką' vystosi 
“sufiksjytas” 
juoku, taip

BEAUTY SH0PS 
—Grožio Salonai

arba, 
Dieną

5017 SOUTH KEDZIEAVENUE
Phone PROspect 7565

C 4 »»INK1W 
NAUJIENOSE

> AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKA NIKAI

M. MAX D0RM0Y, 
jas Francijos vidaus rei
kalų ministeris. Jis užpil
dė vakanciją, kurią paliko 
M. Roger Salengro. Salen
gro nusižudė negalėdamas 
pakęsti šmeižtų ir kritikos 
kampanijos, kurią vedė kai 
kurie Francijos laikraščiai. 
(INS Phopto)

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry aiid Fine Watch Repairing

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

8 Savaičių TRYNUKAI LOS ANGELES, Caliiornijoje, kuriuos kidnaperiai grąsina 
pagrobti. Vaikų tėvai, pp. Myle Andrews gavo kelis grąsinančius laiškus. Vaikus sau
goja policija. (INS Photo)

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

RIDĮKIUJLIAI
PUIK 

SŪEDES Z 
ODOS

(vaidino K. 
žiaurus, godus 

tamsuolis. Antras su-

Savininkaf
HALSTED STREET 

Yardii 0137.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

F. V. Zintako Bylą 
Svarsto Žiovaudami 

Ir Snausdami

Perstatom Jums Pa 
. ■ f ' •

nelę Spirgaite

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-b t Street 
Victorv 1696

visi vaidintoj ai turėj o 
pasižymėti vaidinimu,

GĄLIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

Po operetės, kuri vaidinama 
šį sekmadieni, įvyks šokiai. Bi
lietai vakarui yra 60 centų iš 
anksto, 75c prie durų. —V.

$3.98Aukšč.
VĖLIAUSI STYLIAI 
NAUJAUSIA TVERYBA 
DIDIS PASIRINKIMAS

• BRANGENYBES— 
JEWELRY

žiūrėtojų beveik nėra. Suo
lai tušti. Sėdi žmogus-kitas tik 
kur ne kur. Pažiūrėjęs į juos 
pamanytum, kad neturėdami 
ką veikti, jie atėjo teisman iš- 
simėgoti.

Visi žiovauja, snaudžia ir rai- 
žosi.

O daugiausiai snaudžia 
būt pats Zintakas, kuriam 
tinimas yra iškeltas. Laiks 
laiko jis prineša ranką 
burnos, gerai pažiovauja ir už

West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Pristatome ■ Alų Visokiems 
Reikalams. Skelbimai Naujienose 

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

POPSIE’S TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
UžkvieČia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, * 
JOHN NOMENAS 
4171 SO,

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

vas vakaras. Prisiminė taip
gi, jogei rytoj ne šventė. Tad 
padėkavoję šeimininkams už 
veišes ir visiems už draugiš
kumą ir atsisveikinę išvažia
vome namo. — N. M.

FS* ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

‘ Galima pamatyti keistų da
lykų užėjus į kriminalio teismo 
salę, kur yra nagrinėjama 
Frank V. Zintako byla už ap
skričio teismo pinigų išeikvoji-

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavims ir geriausia 
oataiso automobilius.

Salotam Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir* vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

ULTRA-VIOLET 
SPINDULIAI 

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

ši jauna mergina yra Albina 
Trilikaitė. Bet šį sekmadienį 
jai teks būti panele Joana Spir- 
gaite.

Ji vaidins “Silkių karaliaus” 
dukters rolę dviejų aktų komiš
koje operetėj, “Oro Bangomis”, 
kurią stato “Pirmyn” choras.

Vakaras įvyks Chicagos So- 
kolų svetainėje, 2343 S. Kedzie 
avenue.

“Oro Bangomis” yra linksma 
ir nekalta satyra, kuri pakre- 
čia juokų iš Chicagos lietuvių 
radio programų ir jų leidėjų. 
Vietoj “furnišių”, “furkočių” 
ir kitokių! “bargenų” veikale fi
gūruoja silkės. Jei baldus, rū
bus, mėsa, gėrimus, duona gali
ma garsinti per radio, tai ko- 
dėl negarsĖ.ti ir silkių?

“Oro Bangų * radio stoties 
savininkai pradeda silkes gar
sinti ir įsivelia į tokias dideles 
bėdas ir į tokią keblią padėtį, 
kad pirm laiko pražilsta ir nu
taria radio mesti ir eiti duobes 
kasti.

Bet, kadangi nėra tokio blo
go, kuris neišeitų į gerą, tad 
“Oro Bangų” herojams netenka 
duobių kasti. Radio jų nenusto
ja ir viskas pasibaigia laimin-

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enclevood 5883—5840

" * i. — kviečia visus 
Užlaiko MTLLFRS

................. $5.50 
................. 5.25 
..... ............ 4.50 
■vieno tono už-

KASDIENINIS BIZNIO SAR ASAS—ALFABETO TVARKOJE
skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 

įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas . auksinių 
žiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei- 
calinga iš brangenybių.

didelį pasirinkimą 
. i- 

šu 90 dienų garantija. Pirm 
pirkaite karą kitur, atsilan- 

j, nesigailėsit. Mažas 
i, likusi lengvomis išly- 

Pašaukit mus, mes pade- 
jums musų puikius

nūs Sarapas (vaidino Al. Kas- 
girtuoklis karinin

kas. Trečias sv/nus (vaidino J 
Guzauskas) 
energijos idealistas

Veikalas visą 
kaipo komedija, 
vietomis skystu 
kad artimai atatinka Vanagai
čio krečiamoms “stukoms” 
scenoj, o dęlįai to, žino.ma, me
no žvilgsniu negalį duoti kre
dito. Bet vietomis veikalas yra 
tikrai gražus ir daro žayėjantį 
įspūdį į klausytojus, sukurda
mas gražius j tfoko vaizduš iš 
gyvenimo tąmsybės. Taippat 
vaizdžiai kelia darbininkų kla
sės uždavinius ir jų kovos idė
jas. Reikia pažymėti, kad dra
mos pusė yra tiksliau auto
riaus išlaikyta, negu komedi
jos, kuria taip daug visas vei
kalas atskiestas.

Nežiūrint veikalo ilgio ir ke
blumo, 
progos 
sukurdami vaizdus, ku’riuos su
sirinkusi skaitlinga publika 
pilnai su žingeidumu tėmijo ir 
gėrėjosi geru vaidinimu. Rei
kia pažymėti, kad vadovaujan
čias roles ir gana sunkias sėk
mingai atliko šie vaidilos: K. 
J. Budrys, A. Kasparas, J. Gu
zauskas, A. Jąkienė, motinos 
rolėj, Darata Kvederienėį^kuri 
ir vaidinama ir dainuodama 
realiai ktfrė veikalo vaizdus 
scenoj.

Daugelis iš vaidintojų buvo, 
rodosi, čia gimę ir augę jau
nuoliai, bet visi jie taip gerai 
vaitojo lietuvių kalbą, kad tik
rai užsitarnauja pagyrimo.

^Veikalą re'žiseriąvo patyręs 
scenos darbuotojas A. P. Kve
daras.

MID CITY COAL CO
IŠ KASYKLŲ VARTOTOJUI 

CITY SPECIALYBĖ
LUMP or EGG ...
MINE RUN ...........
SCREENINGS
Sales taksai extya 

sakymas 50c extra.
TELEFONUOKTTE:

LAWNDALE 0801

JMOK6TI
Dr. R. J. Berkovitz
3505 S. Halsted St

Tel, Yarda 3565
Visą darbą garantuoja 

Leifsus dublikuoja-freimus pataiso

SiuaMam GMe* Telegrama I Visos 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETK ĮNINKĄS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietamt
■ ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7814

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARGENAS 

WOODSTOCK No. 5 
Perbudavojame ir garantuotame ant 
vienų metų. Tiktai 7 K
ir kiti tarsenai ........... f

MID CITY TYPEWRITER 
EKCHANGE

943 W. Madison St. Haymarket 0834

North Roseland 
Liųuor Store

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

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 So. Michigan Avė.

TeE Commodore 1946

Lapkričio 26 dieną, 
kaip sakoma, Padėkos 
linksmai praleidome pas pp. 
Baltus adresu 6319 So. San- 
gamon Street.

Pp. Baltai tą dieną sukvie
tė savo gimines ir draugus, 
kad pavaišinti juos kalakutu. 
Svečių susirinko gražus būre
lis, kurs susidėjo iš sekančių 
šeimynų: pp. Slavinskų, p-nios 
Baltienės iš Cicero, pp. Bur- 
dauskų, pp. Mauzerių ir pp. 
Misevičių.

Visi svečiai linksmai šneku
čiavosi ir dalinosi įspūdžiais 
kas ką žinodami iš praeities 
ir dabartinių laikų. Bet štai 
p-nia Baltienė pakvietė visus 
prie stalo, nes jau “gerbia
mas” paukštis buv padėtas ant 
stalo. Susėdome, o šeiminin
kė tik nešė visokius skanumy
nus ir vis prašo valgyti. Gi 
valgių tiek daug ir įvairių pri
gaminta, kad stebėtis reikia. 
Matyti, šeimininkė padėjo ne
mažai darbo kokai juos paga
mino.

AUTOMOBILIAI
Mes turime < , _

naujai atgautų karų, bile kuris j«0 
delis, 
negu 
kykit pas mus 
įmokėjimas, f" 
gomis. _ —L 
monstruosime 
karus.
RAY TITUS MOTOR SALES

Tel. Longbeach 2929 ' 
5710 Broadwąy.

Jis gavo 
Nors dar ir 

tačiau vikrus 
Antrą dovaną

Baltytė iš Cicero, trečioji 
p. Mauzeriui. O kai vė- 
peržiurėta kiek kas sulo

šė, tai pasirodė, kad aš buvau 
negabiausia tame lošy, ba tu
rėjau mažiausia numerių.

Nors ir nesmagu pasidarė, 
tačiau pareiškiau: palaukite, 
aš atsigriebsiu, nes Joniškie
čių Kliubas rengia Bunco Par- 
ty, kuri įvyks 13 dieną gruod- 

p. Juškos svetainėje, o iki 
to laiko turėsiu progos išsila
vinti.

Taip besilinksminant ne ne- 
pajutom, kad prisiartino vėly-

Lapkričio 29 d. Laisvės Kan
klių Choras vaidino keturių 
veiksmų dramatišką operetę 
“Kova už Idėjas".

Nežinau kodėl veikalas pa
vadintas “dramatiška operete”, 
kai muzikos visai nėra, o yra 
tik keliolika dainų chorui ir 
solistams. Atrodo, kad opere
tės vardas visai beprasmiai 
pridėtas.

Veikalo siužetą sukuria Lie
tuvos dvarininkų šeima susi
dedanti iš senos šlubos moti
nos ir trijų jos sūnų. Vyriau
sias sūnūs Kastas 
J. Budrys) 
turtui

RIDIKIULIAI

*1.00 
ip aule??

VISOSE SPALVOSE

Del Ka ledu Pirkiniu Eik |
EHItE DRESS & LINtESIE SHOPFE

3437 SO. HALSTED STREET

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne eto- 

dental, teikia patarnavimų.
Išima tanailna. Ekzaminuoja akla 

priskiria stiklus. Medikais ekzami* 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy 
mas arta namuose. * ‘
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
com vaina,

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel Lawndale 5727.

visiems vie- 
Ir kai pasibaigė loši- 

laimė- 
sunus 
pirmą 

jaunas 
ir pa

laimėjo

Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

■ ............... .......... ........ ............. . ........ . i , i .i... ■ 11... i.

Akiniai ant Kredito
•1.00

P-nas Baltas irgi nepasilie 
ka mylėjęs svečius 
šo išgerti po mažiukę karš
tos, tai vėl po stiklinę šalto 
alučio, kad nebūtų peršilta, o 
mes svečiai tik dėkojame šei
mininkams už viską ir vaiši- 
namės ir vis daromės links
mesni.

Po taip skanių pietų pra
dėjome galvoti kuo dabar už
siimsime. P-nia Baltienė, tai 
nugirdusi, pasiūlė: gal kurie turi 
noro pakortuoti, arba bunco 
sulošti, ji turinti 
laimėtojams ir laimėtojoms. 
Vieni sėdo prie kortų, kiti 
prie bunco. Prasidėjo bėri
mas kauliukų su didžiausiu 
skubėjimu. Mat visi nori lai
mėti dovanų, tai skubi berti 
ir dešine ir kairiaja ranka, ta
čiau pasėkos ne 
nodos 
mas, tai pasirodė, kad 
tojas išėjo pp. Baltų 
Leonardas 
dovaną 
jis yra 
bus

Zintako advokatai bando ne
leisti prokuratūrai tą išpažintį 
įtraukti j bylos rekordus. Jie 
vią muša ant to punkto, kad, 
teisybė, Zintakas pasiėmė teis
mo pinigų. Bet jis tų pinigų 
neišleido savo reikalams! Prie
šingai, jais užkaišiojo visokias 
skyles demokratų organizacijo
je, ypatingai 12-tam warde. 
Po to gi jis ėmė ir tuos pini
gus sugrąžino apskričiui! Tad 
argi Zintakas yra kaltas? Prie
šingai, jis yra geradaris, kuris 
dabar yra taip nepamatuotai 
skriaudžiamas.

PANČIAKOS
MADNIOS RCIf*
GRYNAS ŠILKAS ............

Pirma Rųšis
VĖLIAUSIOS, SPALVOS

Padėkos dienoj pas 
pp. Baltus

Kathleen, Janna and Sheila

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini
mai—St. Kairys.

Velionies Bielskio geram atmini
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielskį atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis 
niene.

Vaclovui Bielskiui mirus —A. Pal 
causkas.
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitė.

Istorinė žmoniškumo etikos ii 
teises evoliucija—Prof. .Leonas.

Pavasaris — A. Pavilionis.
Apie kritiką — J. Radzvilas. 
ir kiti straipshiai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

Kaina tiktai 45 centai

Moksliškas gal
vos gydymas su 
finger wave .$1.00 
s Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus.

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

MISS ESTELLE SLOTKUS 
Pėl pntprUpg r>nlaukit BOUL. 7459.

merkia akis
Per' paskutines keturias ,die-^ąras) 

Las prokuratūra n advokatai 
riejosi dėl įvairių t varnos daly
kų. Ėjo ginčai apie liudininkus, 
ėjo ginčai apie liudijimus, ku
riuos liudininkai pateikė. Da
bar eina ginčai dėl “išpažin
ties”, kurią Zintakas padarė, 
kai pinigų trukumas buvo su> 
sektas? ?

A. K. TAVFRN
Geras panevėžiškls 
atsilankyti. TZ"
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg 
tinės.

3329 S. Lituanica Avė. 
i“RAŠOMOS MASINE- 

LES—Typevriters

Reikalaukite DEGTINES

B (H Tom Taylor ■■■ 
18 mėnesių . 

senumo

• TAVERNOS
FORT DEARBORN TAVERN 

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

prie valgio.
3464 SO. LITUANICA AVĖ. 

Tel. Bouievard 6541.

NATHAN1 KANTĖR

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

0-i AA ' ŠILKO SIJONAI Aft
A I alllsu ŠNIURIUKAIS IR IŠSIUVINĖTA A 1v ■ - V V DIDELĖ VERTYBE v 1 ■v v 
.........................................u         "I      ■l.lllllll I |ll| Ijįl I   ■■■       ĮIHIĮI  

BERNICE DRESS & LINGERIE SHOPPE
3437 SO. HALSTED STREET

• RADIOS
IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ
$50. PHILCO—trumpų ir ilgų 

bangų -...........    "
$59. R. C. A. VICTOR—ilgų *29.00 

ir trumpų bangų -------------
R. C. A. LAISNIOTOS Radio Tūbos 300
MIDOET RADIOS____ $Q QE ir

aukšė.
RADIO PATARNAVIMAS______ 91.00

Ir kiti bargenal, kuriuos rasite musų 
krauta viję. 

LIPSKY’S MUSIC AND
RADIO STORE \

I W. 14th Street CICERO, ILL?
Telefonas CICERO 1329 

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

B
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“Teamsteriai” Išsi
rinko Naują linijos 

Viršininką

MlteE PREIŽIDENTb 
šar'gAs Chicagos ir apylin

kės Susivienijimo 
kuopoms

' inmjiEriJSi chicago-, tit i ..., . • •—.— . .............

Gaisras Oak Parko 
PHerifečtyje Padarė 
$500,000 Nuostolių

Nori žinoti'kas užmušė buvu
sį vadą Michael Galvin

“Teamsteriai” — išvežioto- 
jai, kurie priklauso prie loka- 
lo 705, išsirinko naują virši
ninką. Juo yra 40 metų unijos 
narys, P. J. Lavelle.

Mitingas prasidėjo unijos 
raštinėje, adresu 934 W. Ma- 
dison Street. Vėliau turėjo per
sikelti į didesnę salę, nes ne
galėjo visų narių sutalpinti. 
Nariai mitinge triukšmavo ir 
šaukė, “Kas užmušė Mike?’* 
Mike yra buvęs unijos virši
ninkas. Michael Galvin, kuris 
buvo užmuštas prie unijos rū
mų apie savaitę laiko atgal.

Spėjama, kad jį nušovė 
“džioberių“ pasamdyti mušei
kos, nes “džioberiaP* nori uni
ją paimti į savo rankas.

GUSTAVE GENNEĖICH, 
prezidento. F. D. RoošeVel- 
to asmeniškas sArgas, ku
ris netikėtai numirė Bue
nos Aires mieste, Argenti
noje. Jis ten nuvyko kar
tu su Roosevelta.

gražios phblikos ir tiek pa
sekmingo vardadienio. Tdip- 
pėt yra dėkingi Naujienoms 
už patalpinimą prie garsini
mo ir korespondencijos.

Persikėlė j naują vifetą

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Pamesti pinigai
Groserilėje pas Mrs. Mise

vičienę, 3246 So. Emerald 
Avė., yra atrasti pinigai. Biz
nio savininkė mano, kad vie
nas jos klijentų bus užmiršęs 
ir net spėja maždaug asme
nį, bet nei pavardės, nei jo 
gyvenamos vietos nežino. To
dėl praneša per “Naujienas,,, 
kad pametusis pinigus atsiim
tų.

Groserninkai pp. NipHkaij- 
kurie tūlą, laiką turėjo grbse- 
rid biznį prie 3111 So. Halsted 
St., persikraustė toliau į pie
tus, būtent antrašu 3815 South 
Halsted St. Čia pp. Niunkai 
laikys tą patį biznį.

—Niekutis.

Balloon Party

Kaip jau visiems žinoma iš 
pirmesnių pranešimų, buvo lai
kyta keletas pasitarimų radio 
valandos reikalu agitacijai už 
Susivienijimą Lietuvių* Ameri
koj. šiuomi pranešu, kad su
tartis padaryta ir tuojau pra- 
dėsimė oro bangomis leisti at- 
sišattkimuš.

Kiekviena kuopa turės pro
gos pasirodyti savo talentais.

f*a&yriUiui dienų ii*, riušta- 
tyniiii kitų srhulkmenių buki
te susirinkilnfe 6 dieną lapkri
čio šie mėnesio 2 valandą po 
pietų J. Burihsko svetainėje, 
2244 West 23 place, Chicago. 
ši svetainė yra žinoma vardu 
WUst Slde Hali.

Gerbiamieji, turėkite ome
nyje, kad tai datoma mukų pa
čių naudai. Tad visi be išim-' 
ties stokime darbui, didinkime 
Savo šeimos narių skaičių. Š. 
L.A. auksinis vajus su šiais 
metais užsibaigia. Bet mūsų, 
kaipo organizatorių, agitacija 
už Susivienijimą sustoti nega
li.

Bile svarbesniam momentui 
reikalinga sutartis, pasiryžk 
mas, kooperavimas. Tad iki 
pasimatymo 6 diehą Šio mė
nesio 2 valandą po pietų pas 
Burihską, J2244 W0st 23 place, 
Chicago.

— K. P. Deveikis,
Generalis organizatorius/

Sudegė 42 gtitvidkariai; apde- 
yė Cicėro katalikų bažnyčia

Chicagds pTiėmiestyje Oak 
Parke vakar rytą kilo gaisras, 
kuris padarė apie pusę milio- 
no dbleTių nuostolių.

Sudegė Gliičago ahd Wešt 
ToVviis tteilway Company gat- 
viakarių stč'tiš. Su liepsnomis 
nuėjo 42 gatviakariai, stotis 
ir daugybė įrengimų. Tarnau
toj ams pasisekė; išgelbėti apie 
30 bttštj, AčiU Jtfirnmitbjairis 
nekilo ekšpliozija, kuri butų 
atnešusi liūdnas pasekmes 
apielipkei. Gaisrui prasidėjus 
visi sujudo tęmpti laukan ke- 
lioliką bačkų, ,a, kuriose buvo 
ape 750 gazolino.

Nukentėjusi bendrovė ope
ruoja gatviakarius Chicagos 
vakariniuose priemiesčiuose, 
kaip Cicero, v Melrose Park, 
Ėetwyn, etčė Sudegusių gat- 
viakarių vietą užims busai 
ir pasenę gatviakariai, kuri$ 
linija jau nebenaudojo.

$40,(ftj0 NĄost6liį Ciceroje.
Vakar Tytą gaisras kilo ir 

CiCelro St. Valehtino bažny
čioje, pHe 13-tOs ir 50tli avė.j 
Liepsnos sunaikino bažnyčios 
ividų. ir padarė apie $40,000 
nuostolių. KuniganiS pašišekė! 
išgelbėti inohštranciję ir kitus 
šventus indus. ■

Štai, kad ir pienė bonkų 
naikinimas. Tai juk siekia 
stačiai milionų dolerių nuos
tolių kasdien, o betgi labai 
mažai kaš • ir pamąsto apie tai 
ir tuos nuostolius apmoka.

Žmones gal ir nežino, vie
nok, kiek sykių jie sudaužo 
ar numeta bonką, kas kainuo
ja apie penkis centus, tiek jie 
apdeda pieno kainą.

Pieno industrija bando jus 
atvesti prie pieno bonkų tau
pymo sąmones- Ar nepaban
dytame jai padėti, išplauda
mi bonkas ir jas pasiųsdami 
savininkui. f Skelb.

Išvežė Igną Janaus- 
ką Ligoninėn

WĖST SIDE. — Ignas Ja- 
nauskas buvo paguldytas Gook 
apskričio ligoninėje. Jis serga 
plaučių uždegimu.

Janauskas yra 40 metų am
žiaus. Jis gyvena adresu1, 2240 
West 23td Place.

Cf. ASSIFIED ADS

Help Wanted—-Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, geri namai, $7.00, geras 
ilUOSlaikis. Briargate 8480.

M

CL ASSIFIED ADS

PATYRUSI mergina bendram ba
rnų darbui be skalbimo — savas 
kambarys, $6.00, mėgti vaikus.

Longbeach 5138; po 10.

REIKIA • jaunos merginos leng
vam namų darbui, virti, nėra skalbi
mo, būti. Normai 4460.

Dėkoja už atsilankymą
-------------------u - 

. . „, ..» •— *■

Praeitą šęštądienį, lapkr- 28 
d., įvyko vardadienio parė 
Katrynai Virkėtis, Lucky Ta
vernoj, 3139 So. Halsted St. 
Apie tai buVo pagarsinta Nau
jienose.

Savininkai J. Bartkus ir K. 
Virkėtis labai dėkoja visiems 
atsilankiusiems, nes nesitikėję 
iš anksto sulaukti tiek daug

Senam Petrui pėsčiam be
važinėjant po skerdyklų sos
tinę tenka dažnai nugirsti 
apie įvairias pares. „

Bet šį kartą bus keisčiausia 
•parė Brighton Parke. Ji įvyks 
‘Smith’s Palm ’Galrden, 4177 
'Archer avenue, gruodžio 5 d., 
t. y. šeštadienio vakare.

. ..... v ... ■ 5
... Bus Ballooii Pąrty. Sako, 
kad turės ir daugiau įvaire- 
nybių tame parengime.

—Senas PetritŠ.

Atėjo I Svečius Ir Su
badė Šeimininką It 

JoSunu

Netaupus žmones

Dvi eilės Cėllaphikne, ąė > 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Gotds cijfarėtą.

Politiškas ffinčas pdšibdi^e 
liūdnais reznltąįais. Gdlditš-

f I

NbBTHSIDE. — Kaip 
iŠ tikrą jų biivo, hežiiMv 
Gniatiskai tVįrtįha* kdjd 
niš ėmė keikti AtherrkOs VATd-

Nors dauguma amerikiečių 
ir įsižeidžia dažnu ir ginčija- 
mu tvirtmmu, uad mes uz vis į 
netaupiausi.tauta, vienok, kaili 
kudia tdjoka ir įtikti; kad tbj j| 
pas Akoj visgi ti’ęšbš.
:••y;. •; y

A. f A.
MARCIJONA MILWICZ (po 
pirmu vyru Nevidomskienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruod. 2 d., 2:30 v. ryto, 1936 
m., sulaukus pusės -amž., gi
mus Trakų apskr., Žąšlių par., 
Stabančiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Vladislovą, dukterį Pran
cišką ir žentą Prančišky. Stoš
kus, 2 sūnūs; Juozapą ir mar
čią On^ ir Antaną ir marčią 
Oiią Nėvidomskuš, 12 antikų ir 
Vieną p'oanuką ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 7740 West 
45th Place Lyons, III. Telefonas 
Lyons 7011 arba Boul. 1403.
Laidotuvės,'įvyks šešt., Gruo

džiu 5 d. 8:b0 Vėl. ryto iŠ na
mų į Aušros Vartų parap. ba
žnyčių, kurioje atsibus gedu-, 
lingos pamaldos už* velionės 
Sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A*. Marcįjonos Mil-ų 
wicž giminės, draugai ir pfcžįš- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jėi pėskūtinį patarna
vimą at atsisveikinimą.

I

Nuliūdę liekame, 
vyras, duktė, sunai, žentas, 

marčios; aUlikai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikįs, tel. Yar'ds 1741.

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

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

Hėmlock 0300
—O—

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, geri namai — vaikas, 
$7.00; Briargate 1186, Marcus, 1605 
Farwell,Ave.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams prižiūrėti vaikų — nė
ra skalbimo nė virimo. Geri namai. 
5697 Ridge; Sunnyside 7100.

A.o.<

ANTANAS SNAPSTIS
,, Rėtoišihiyre sti Šiuo pašaūliu
Lapkr...3o '9W vai.. Vak.,

Rųklnukių kaime.; fciėblių fep.
Amėit'ifebj iš^Vbnd žemėtus.

< Mib didbiim tidiMtofe

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių dreipų maši
nos operatorių. 413 So. Market St. 
6-jtas aukštas.

REIKIA patyrusių popierių sbr- 
tuotojų. Gerų nuolatinių darbininkų.

Sangamon Paper Grading Co.
1.731 West Cermak Road.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaiš 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
lės. regišterius ir icė bakstia. Casb 
arba ant išmokėjimo* Pamatykite 
mtiš pirm negu, pirkaitė kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumėt 5269.
...... . (Naujoj Vietoj) 

REIKIA kasierkos dirbti mėsos 
markete amžiaus tarp trisdešimts ir 
trisdešimts penkių. Patyrimas nėra 
reikalingas. Maža apdrauda arba 
bondsas pageidautina. Rašyk Jef- 
ferfeon Meat Market, 8304 Wešt Jef- 
ferson Avė., Detroit, Midi.

MERGINA ar moteris • padėti na
mų ruošoj, mėgti vaikus — geri na
mai, nėra skalbimo. Dr. Nathan, 
5139 Ellis Avė. Plaza 3219.

COAL
Atiglys

MERGINA patyrusi, švari, bend
ram namų darbui — mėgti vaikus, 
padėti prie Virimo, geri namai, $7.00 

Lakevievv 8809.

GARANTUOTAS kokybės anglys, 
aukštos rūšies Mine Run $4.99 už 
tohą. Lump, Egg ar Nut $5.75 už 
tonų, General Pocahontas, Fine, 
15% Stambumo $6.50 už tonų. 4 to
nų lodais, kiek extra primokėti už 
mažiau. Super Coal Co. 59 E. Ma- 
dison. Tel. Dearbom 0265.

MERGINA padėti namų ’ruoSbj. 
Nėra skalbimo, savas kambarys, 
$6.00 pradžiai. Pensacola 7438.

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knlttlng Mills

Pradėjo jisai keikti tą vąid-| 
žią valgydamas pietus 
kų namuose; adfėsti, 1501 N<6. 
Btdynė avenue. Jisai Buvo 
kVieštas į svečius. GAtoUSkAil 
škąltė Batnį savo draugu.

Bet kai jisai ėmė smerkti | 
AVaslringtoiio galvas, o pal&M 
škė pHtarinią komūnižmui; t Ai 
Batnis paliko hebėmtelAs švė- 
čiAš jatinani Galauško sunuį 
AhtAhUi. Antanas yra 18 metų 
amžiaus ir lanko Wėliš High 
Bčhboi. Jis šoko Ameriką gin
ti. Pai^iškė, kad Amerika yra 
pUtki Šalis. Jei Balniui Ameri
ka niėpUtinką, ttti lai jis iš A- 
tnerikos išsiktatištid kub g0-> 
viau. į

Taip atkirtęš, AhtUifitfš GU- 
lAuskAs išprašė AWčią lauk. 

‘Tėvas, Mykbl&s BufeUškas, 
53 metų, sūh'hi pHlarČ. :

Už kiek Talko. Ahtanaš iščjoi 
į gatvę. Tėh hėBkėtąi jŪ^ie 
jb prišoko pfeilitt apsigihkla-: 
vęs išprašytasai svečias ii* jain 
dūrė.

Visas kruvinas, berniukas 
atšliaužė nahio ir papasakojo 
tėvui kas atsitiko. Su sdhumi' 
Mykolu Jr., ir ataugu, Pettuj 

’i^avicku, jis išbėgo Batnio tok- 
koii. Jį surado ir nuginklavo, 
Ijėt neišihikė kol policija atva
žiuot. Batnis įmbėgb ir pasi
slėpė. Jo adresas yfra riėiittO* 
Oiaš. "

Abu Galauskai; ii* tėvas My
kolas ir supos Antanas buvo 
šUžeisti. Jie guli St. JElizabėth 
Mg'ohittėje. , / A;

Nusižudė Turtuoliu 
Kliube .

tUrludlių Kliube, lllitiblš
Athiėtlc Clttb; Vttkttr Nusišovė

Illinois Lietuvių Bašelpos Kliubo priešmetinis susirinkimas bus P&iil B. Asėli. BalĮko rbšlelį,
penktadienį, gruodžio 4 d., Lietuvių Audrtofijbj,' 3133 šį; ^®bibkite, kad jus truputį
Halsted St. 7:30 vai. vakare. Visus kviečiame būtinai da- FJis buvo m^ų amžiaus 

"j Ii* keletą nietų atgal užsiėmė 
)'rubų pardavinėjimu.

H T ! H 1 tl t iLt ak
I 1' ■

Alt ’ :SUSIRINKJMjM
Draugystė Saldžiausios širdies Viešpatiės Jėzaus laikys; prie’š- 

metinį susirinkimą gruodžio 4 dieną, 7:30 vai; vakarė., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. HAlstėd &fe- 
nėkite visi atsilankyti, nes bus rinkimas natijbs 
ateinantiems 1937 metams. Taipgi randasi dau# kitiį 
bių dalykų aptarti dėl draugijos labo. Atv'irtftėS 
siunčiamos dėl susirinkimo. Kurie Užsilikę SU TilbkAkčiAlš^ 
malonėkite užsimokėti susirinkime, kad DėHktUifiiėt išskin
ti i’š draugijos narių skaitliais. —t’rank Ėaktiltiš, hUt. rašt.

Morning Star Kliubas laikys pri'ešmetinj susirilikilhą įTUodžio 
3 d., 2345 N. Kedzie Avė. Malonėkite atšilAiikyti; hės yfa 
svarbių reikalų ir bus renkama nauja valdyba sekantiems 
metams. —M. Chepūlis, rašt.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo priėšhiėtihis susirin
kimas įvyks’ rytoj, gruodžio 4 d. 8 vai. vakare, J. Potiatlš- 
ko svet., 1750 S. Union, avė. Viši dalyvaukite, nes bus ren
kama valdyba kitiems metams. —B. J. žolynas, sekt.

Rokiškėnų Kliubo priešmetinis suširihkiihas įvyks rytoje 
džio 4 d. 1936, p. F. Miėko krautuvėje, 4146 Arčhbt avb.
7:30 vai., vak. Malonėkite visi dalyvauti, ties bris 10Ž7 fti. 
valdybos rinkimas ir kiti svatbųs reikalai aptarti. Ttviė^ 
čiame ir rokiškėnus, kurie dar nesate prisidėję įiriė klįU- 
bo. —A. Vilis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys ptleSiftėti- 
nį ir ekstra susirinkimą penktadienį, gHtodŽid 4 d. ’fjŠO 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted Sibi^et. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes bus 1987 ih, V&faybbš 
rinkimas ir konstitucijos pataisos sVarstytiMs; ‘ 

f S. Kititevi&,
SLA 289 kuopos priešmetinis susirihkimAs įvyks grubdžib 8 d. 

J. Samatavičiaus svėt., 15609 So. Halsted St. 7:30 W. vak. 
Bus rinkimas 1937 m. valdybos ir šiaip yra svarbių Reika
lų. Prašome užbaigti duokles mokėti. —Sktiftfotfted, šbkh

lyVauti, hes bus rinkimas 1937 Ai. valdybos ir viėnijimos 
sU P. L. Draugija klausimas. —A. Kaulalds, ffcšt.

.' ... - '

Jis buvo 60 mėtų amžiaus

A Virginia,
LaVėVnb Ii- M- « 

minės. gyvetio po ttii-
ttoiti 3139 Lexington St.

.. „ra’ntai 3
4056 W. Harrison st., Chicago, 
telefonas Nevąda 6296,. ,

Laidotuvės iyykš šeštadienį, 
Gruodžio 5 d. 8:30 v. ryto, iš 
koplyčios bus atlydėtas , į. Šv.- ( 
Antano parapijos bažnyčią, Ci
cero, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos, už velionio sie
loj p įš tėn bps nulydėtos į 
Šv. kažimiėrb kapine?.

Viši A. A. ’Kazįmiėrb Ka- 
ihinpkd gibiinės, drabgai ir pa- ; 
Žįsitami esat iiUoširdžiai kvie- 
Čiątoį dalyvauti laįdotvčše" ir ; 
suteikti jam bšškbtihį patar- 
naViinų ir atsisVeikihiSų.

Nbiludę liėkame, 
dukteiyė, štii&i, mai-čibs, ahu- 

kaiil-giminės.
•PatoMUja laid. ctS* A. Pet- 
kiis, tel.^ Cicero 2109.

Wą ir
Š&M SiA. 18d kfe.

Kinte paSArttrtas
«8M SO: HOKted St.

,.. tUHM* įvyks Mitsui;, •
. » 11:80 W-
|į Kkopiįaos bta Hūtyaaus j >

THE ĖRIDGEPORT KNITTlNG
. M I L L S
F. Selemonavich a 

504 38-UD STREET >
Šveterių 'krautuvė atdara kasdieną 

—ir Vakarais ii* skemadieniais.

“Eūsiness Chances

PARDUOSIU moderniškai įreng
tų bučbrnę ir grOsėrnę. Taipgi elek- 
trikinį fefrigeratorių. Biznio apie- 
linkėj. Saukite Telefonu Seeley 
9627.

PATYRUSI mergina ar moteris 
bendram namų darbui — 2 suaugę, 
savas kambarys. Midway 2210.

MERGINA bendram namų daibui 
be skalbimo ir virimo, nakvoti ar 
išeiti. Nemiroff, 2052 N. SaWyer 
Avė., Albany 9801.

MERGINA bendram namų <rir- 
601,. ^kįyrusi vaikus prižiūrėti. Nė
ra virimo, ne skalbimo. Savas kam
barys. Hollycourt 1253.

■U-k

PARSIDUODA 2 aukštų plytų 
rezideiįeija aht aUkštb beišmeųtb, 
bagerinto ii* papuošto. Grantas 75k- 
125. Kąįhą $5600, Už tcasb nuolaida. 

|R. O. Hebvig, 8642 West 59th PI.
....... i ......... .

MEĘGINA patyrusi bendram’ na
mų darbui, 25 iki 85—geH nariai, 
$6.00. Columbus 0688.
------------ .............. .... .......... ...... „

Mergina ar moteris bendram 
namų darbui, be skalbimo — būti, 
gera alga, patyrimas', refenrenčas. 

EdgeWater 0114.
...................... .„.„.ar • -17'! .-;i ~i ■

MERGINĄ 19-25 bendram namų 
darbui, $6 iki $3—gėri nariai. 

Saginaiv 0938.

.. A., A. Afitftlri Š^štis / pigiAi PARDUOSIU tavernų,
I kuris ralldnši Ant kampo, tarp dvie
jų karlainių, Arba priimsiu pusi
ninką SU nedidele pinigų Suma. Prie
žastis:, vienai mptferini peršunku su
kontroliuoti. Rėtoitiknnkite šiuo 

Įbargerii. 2042 Šo. Balsted St.

klriinėš; draugai ii- palyšto- 
mi esat nudšfrdžiai kviečiami

teikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
piisbroliš, pUsefcferė ir giminės

Patarnauja laid. dir. P. J.
Ridikas, tel. Boulėvard 4089.

18ARGENAŠ
PARDUOSIU labai giliai gerų 

Verną, kur galt padaryti pinigų 
_ kambariai, Viršuj—^enda pigi.

&

' ANGLYS! r—POTCTATVMAC m PRIE RENbON Rfį-tei didėlis. SvarusPRISTATYMAS MIESTE IR PRIE- gviesus> apšildomias kųpibatys prie 
AUKŠTOS ^JšTgg ILLINOIS £riųs toSnfe^aSrU»ra1’ffiė

$4.?5ikO uŽtaįk» "
PAJAUKiT__DIĘNĄ a& nąWi

' ieškau ŠUVO DUšbtęlio Jono Kų- 
Į blio, paeinančio iš Baisogalos para
pijos, Kablių kaimo. Atvažiavau iš 
Lietuvos. Prašau pranešti. Ona

....
Jtoinbrij Ieško

REIKIA merginos namų darbui be 
skalbimo, 1 mažas kūdikis, toikės 
nakvoti, pristatykite liudymUs.

Telefonas Rėgent 1965.

Paaukuos 74 akrus —. vibške 
liš; Allegan 3 mylios, aiti fcatoiha

išmokėjimas. $8,500. Savinihkį 
RMenthal, kambarys 741, fc’ėftch 
Notei, ChlcUgo.

U8

....... .

ŠVVERISRESIVERIS pardavinėja ftfemų 
ii* aparimentų bargenus. Išmokėji
mai. 16^4 kambarys, 228 N. La Bai
le Steėet.

Didelis Išpardavimas
' į Uabar eina

PAUL LEASES Krautuvėje
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir mėg- 

į etiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnės 
r ibinės ir šventadienės’ nuo $1.60, iki $7.50<

lildeiiš pasFrlhkimaš vyriškų tfubų pas

PAUL LEASES 
j 3427 South Halsted StąukSČ.|- (PtloS 84th Place)

NEPAPRASTAS BARMENAS 
Našlė priversto parduoti pigiai ijto- 
riri| namų, 2 po 5 kambarius, Brig- 
hton Parke. Mažai reikia įmokėti. 
Kreipkitės tuojaus laišku, 1789 So. 
Halsted St. Box 543.

Darbo Ieško

\ : .-$>.1? J- <■'

VYRU 
SKRYBĖLĘ

ZZ.S-Sz1^;'w;'.Vr ..iū;y.-r,?,'ii; ;- fV
.jjaah'iiliUi hiiiv -iirMiii-ii r i' iii r rin^■UHW»rifa rj)'

buk ir linksminkis gyvenimu

ŽŽHEX' BITTEBS"
Yra gardaus skOhio tohikas, padarytas iš žiedų ir šak
iui, GEuifdpinė lottoula). Butelis Šio žinomo biterio tu- 
įėtų raštis JdėkVlėnje stubbjė. Visai šeimynai, patiks Rex 
iBitters. Pabandykit ji šiandien. ••

REX PRODUCTS CO;
i30i M Gran4 Avė., Chieago, tll.

4 TAVERNOSE IR VAISTINĖSE

IEŠKAU darbo už janitorių arbą 
watchman. Esu patyręs prižiūrėti 
Boilerius. Moku visokį repairing. At
sišaukite DQRŠA Juozapas, 3359 S.

JiFeip W
Darbininkų Reikia

REIKIA vytų prižiūrėti popieriaus 
I atmatų baileHųs. Geri nuolatiniai 

— darbininkai. Sanganion Paper Gtad- 
ing Co., 1731 West Cėrmak Rd.

< RE iki A kolektoriaus nuolatiniam 
darbui, maža alga ir komisija. Krėi- 
ptis ketvirtadienį ar šeštadienį. 
Kambarys 817, 64 W. Randolph St.

’ REIKIA patyrusio vyro dirbti 
kilbasų virtuvėje—nuolatinis darbas, 
gtera alga. MOnroe Packlng Co., 
1801 Monroe St, Tel. 6126 Gary, 
Ind.
-n   -.——i—    į i.     ............. . y,—.

Garšrikitėš “Nonose”

SKYRIAUS
apgarsinimus
priimant 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prtėįpamos. UŽ pakartoji
mus dUodame gerų nuo
laidų.

• i’Ul o
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Panaikino F. Nezelskienei 
Iškeltus Kaltinimus

.... . ■■■»■>»
NAUJIENOS, Chicago, IU.

i................ ...J-".—Į... i "I 'iii, V Vii i I v., ........ -I."
. : t : Vi?i ■ '

Ketvirtadienis, gr^ 8, 1936

Nėra įrodymų, kad ji pasiėmė 
J. Bieliausko $500

Vakar pasibaigė roselandie-, žius, jis gavo didokų sumų, pi 
lės biznierės Filomenos Nezel- nigų iš vieno kreditoriaus. Įsi 
skienės rolė Jono Bieliausko dėjęs kišeniun $500 čekį 
$500 misterijoje.

Bet misterija nebuvo < išaiš
kinta. Teismas tenusprendė, 
kad F. Nezelskienės kaltinti 
pinigų pasisavinimu* negalima, 
nes nėra jokių įrodymų, kad 
ji tai padarė.

Teisėjas Scheffler* Felony 
teisme vakar kaltinimus prieš 
Nezelskienę panaikino ir jų 
paliuosavo iš po arešto.

Nezelskienės advokatas 
kino, kad J. Bieliauskas 
tokiam stovyje, kad jis 
galėjo pinigus pamesti, pralei
sti arba ir nors atiduoti. Ga
lėjo būti ir taip, kad jam tuos 
pinigus kas paėmė, — bet ne 
Nezelskienė. »

Kvočiamas, Bieliauskas nie
ko tikro negalėjo pasakyti. 
Faktas, kad jis įvykio laiku 
buvo gerokai įkaušęs, diskre
ditavo visus liudijimus, ku
riuos jis teikė teismui. Nega
na to, tie liudijimai buvo la
bai neaiškus ir nieko tikro ne
įrodė. °

Skandalas kilo porų savaičių 
atgal. Pagal Bieliausko žod-

aiš- 
buvo 
arba

JIS 

išėjo pauliotii Kai baigė ulio- 
ti, tai apsižiūrėjo, kad pinigų 
nebebuvo. Uliavojęs-gi jis Ne- 
zelskienės alinėje, kuri randa
si adresu, 136 East 107th st.

Skandalui kilus, policija su
ėmė F. Nezelskienę ir uždarė 
jos alinę. Dabar savininkė vėl 
laisvėje ir įstaigų greičiausiai 
atidarys.

Teismas panaikino ir antrą 
kaltinimą, kuris buvo išneštas 
Nezelskienei.

Kaltinimas sakė, kad ji lei
dusi savo nepilnamečiui sunui 
pardavinėti gėrimus alinėje.

124 žuvo mėnesio 
laiku

Lapkričio mėnesio bėgiu šie*- 
met Cook kauntėje automobi
lių nelaimėse žuvo 124 asme
nys. Viso per pirmuosius šių 
metų 11 mėnesių Cook kaun
tėje automobilių nelaimėse žu
vo 941 asmenys.

NuoGaso D|i|ų Cįce- 
roje Numirė Juzefina 

Railienė
Užkaitusi puodų vandens užmi 

. go ir nebsatsikėlė

- Nuo gaso dujųCICERO, 
užvakar vakare nelaimingai 
mirė p. Juzefina Railiene, 1622 
South 49th Court.

Tragedija įvyko velionės sū
naus Aleksandro Railio namuo
se, adresu 1830 S. 50th' avė.

Spėjama, kad velionė uždegė 
gasų virtuvės pečiuje ir užkai
tė puodų vandens. Belaukdama 
kol vanduo užvirs, užsnūdo.

Tuo tarpu vanduo užvirė, iš
siliejo iš puodo ir liepsnų užge
sino. Neužsuktas gi gasas iš
sisklaidė po kambarius ir jo 
prikvėpavusi, moteriškė mirė.

Suėmė Buvusį Kali
nį Už Policisto Toth 

Užmušimų
Lapkričio 8 cį. alinėje ties 

4930 S. Wood street, buvo nu
žudytas policistas Michael 
Toth.

Tikėdama, kad jis yra kalti
ninkas, policija vakar suėmė 
vienų Earl Willin, 1401 W. 70th 
street. Jis yra buvęs kalinys, 
pradėjęs kriminalisto gyveni
mų 1917 metais. :

Automobilis Bngh- Negalėdami Apsive- Rokiškėnų kliubas
* tnn PaVlce Uzmiišp sti Du Vedę Žmonės ——

oamj o i Nutarė Nusižudyti Rokiškėnų Kliubo susirinki vi/a ■’la/n w w AM Zk B 'i i n% • t80 Metų Senelę
Moteriškę suvažinėjęs, kaltinin

kas pabėgo; išviso vakar žu
vo 4.

Vyras numirė, bet moteriškė 
išliko gyva

BRIGHTON P ARK. - Neži
nomas žmogus, važiuodamas. 
automobiliu, suvažinėjo ir už
mušė 80 metų moteriškę, Eliza- 
beth Lang. Nelaimė įvyko prie 
43-Čios ir ^rcher gatvių.
: Velionė-Į^veno adresu 4327

■ ' ■•■'.t., •

Kitoje autprboMUo nelaimėje 
buvo; ųžmiį^ į Cątherine Ma- 
rekf 30 metų, feslO S. Carpen- 
ter street.' r-;

18 APIELINK®. — Vakar 
anksti rytų tak^ikebąs ties 18 
ir Halsted •; gatvėmis užmušė 
John Craig, 737 W. 18th st.

Su-

Rokiškėnų Kliubo susirinki
mas įvyks penktadįenio vaka
re, gruodžio 4 dienų, p. F. Mic- 
ko krautuvės patalpose, 4146 
Archer avenue.

Gerbiamieji 
skričio išeiviai esate kviečia* 
mi atsilankyti į šį, svarbų su
sirinkimų, nes jame bus ren
kama valdyba ateinantiems

Rokiškio * ap-

metams. f " 5 ’•’ --TV
Yra prisiųsta keletas laiškų, 

kurie teks apsvarstyti. Taip
jau yra klausimai liečiu Eti
nės Kultūros Draugijų ir ko- 
operavimų su ja ir kliubais pa
našiais Rokiškėnų Kliubui.

Kviečiame dalyvauti susirin
kime visus jau priklausančius 
Rokiškėnų Kliubui asmenis ir 
Rokiškio apskrities išeivius, 
kurie dar nepriklauso.

— K. č.

Automobilį' valdė Joseph 
llivan, 206, W. 69th Street.

Išviso automobilio aukų 
kar buvo keturios.

va-

žvyras Užgriuvo ir Už 
mušė Darbininką

Apie metus laiko atgal susi
tiko Leonare 1 Hali, 35 metų 
Oak Park ugniagesys, ir Lillian 
AVhipperman, 32 metų graži 
moteriškė.

Abu buvo vedę, bet nepaten
kinti savo šeimyniniu gyveni
mu. Abu vienas kitam pasida
bojo. Jie pradėjo slėptai sueiti, 
iš pradžių retkarčiais, bet lai
kui bėgant, vis dažniau ir daž
niau. Jie įsimylėjo.

Nuo esamųjų šeimyninių ry
šių zjie negalėjo atsipalaidoti. 
Jausdami, kad jie turi dalykų 
išrišti vienaip ar kitaip, Hali ir 
moteriškė nutarė nusižudyti.

Jie pasisamdė kambarį vieš
butyje. Hali išgėrė nuodų ir 
mirė, bet Lįllian Whipperman 
išliko gyva.

Policijos sulaikyta, moteriške 
bandę praryti sagų, bet jų nuo 
to sulaikė. ' ,

Hali gyveno adresu 1051 Ma- 
dison street, Oak Park, o mo
teriškė 2710 N. Harlem avė.,

x žvyras netoli Lemonto už
griuvo ir užmušė darbininkų, 
Frank Poholski, 46 metų am
žiaus. Kiti penki darbininkai 
spėjo išsigelbėti,

Garsinkitės Naujienose

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

GRUODŽIO 24 d., 1936 I

JŪSŲ KALĖDŲ
PASVEIKINIMAI

NA UJIENOSE
bus malonus jūsų kostumeriams ir 
draugams.

Pasveikinimai tilps dideliame Nau
jienų Kalėdiniame numeryje, kuris 
išeis i

Kareivių Lietus” Rusijoj - Kamantinėja Eleveiterių Viršininkus
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USIJOS JĖGOS ŽEMĖJE.—Rusijos oro laivynas turi 7,000 lėktuvų, 100,000 
j. Rusija turi ir didžiules spėkas žemėje. Paveikslas parodo batalioną pėsti- 

ktirių Rusija priskaito šimtais tūkstančių. > INS PH0T0



arbininkai leidžia į.į vietą 63 tonų gel< igan ežero pakraščio. Tiltas sujungs J


