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Šiandie Išsispręs
Karaliaus Likimas

Sovietų kongresas 
priėmė naująją Ru

sijos konstituciją

Eina gandų, kad Anglijos karalius dar 
šiandie abdikuosiąs. Iš kitos pusės eina 

gandai, kad kabinetas nusileisiąs.

,Bet naujoji konstitucija be 
veik nė kiek nepakeis tvar 
kos Rusijoje.

LONDONAS, gr. 6. — Ry
toj (pirmadieny) pasaulis su
žinos kaip išsisprendė karališ
kas krizis, karaliui Edvardui 
pasiryžus apsivesti su ameri
kiete Mrs. Wallis Simpson.

Karaliaus pasiryžimui griež
tai pasipriešino konservatorių 
kabinetas ir tarp kabineto ir 
karaliaus iškilo atvira kova.

Tarp premiero Baldwin, ku- 
ris jau senai nemėgo demo
kratiško karaliaus ir karaliaus 
Edvardo ėjo nuolatiniai pasi
tarimai ir, kaip spėjama, kara
lius jam įteikė savo galutiną 
atsakymų, kurį apsvarstė vi
sas kabinetas ir tų karaliaus 
atsakymų pirmadieny paskelbs 
atstovų bute.

Kadangi nieko, tikro nežino
ma, tai Anglija dabar gyvena 
vien gandais. Vieni gandai spė
ja, kad karalius Edvardas dar 
pirmadieny bdikuos — pasi
trauks nuo sosto ir išvažiuos 
iš -Anglijos. y

Kiti gandai tikrina, kad ka
ralius yra nusitaręs laikytis 
kahinAtn rpilralavimn iri aisti.

j u premieru, jei Baldwin ka
binetas ištesėtų savo grūmoji
mų ir rezignuotų.

Minios žmonių renkasi prie 
premjero rūmų ir reiškia aiš
kų pasipiktinimų kabineto na
riams.

Mrs. Simpson atvy
ko į Cannes; gal at

vyks ir karalius

MASKVA, gr. 6. Visos 
Rusijos sovietų kongresas ga
lutinai priėmė naujųjų Rusi
jos konstitucijų, taipjau įga
liojo valdžių paskelbti karą, 
“jei bus reikalas”.

' Nors ir skelbiama, kad kon
stitucija esanti demokratiš
kiausia visame pasaulyje, te
čiaus ji nė kiek nepakeis tvar
kos Rusijoje, 
siliks Stalino 
vų rinkimų 
nebus, o ir
partijoms nebus leista gyvuo
ti. Prižadėtomis laisvėmis ga
lės naudotis vieni tik komu
nistai. Tik vien valdančioji par
tija galės statyti kandidatus į 
sovietus, kaip yra ir visose ki
tose diktatorių valdomose val
stybėse.

3 vaikai žuvo gaisre
............ .

DETROlĄ Mich., gr. 6. — 
Trys maži Vaikai žhvo gaisre 
ir 10 nariųį tos pačios šeimy
nos liko sužaisti, gaisrui juos 
užklupus jų! nedideliame medi
niame namelyje, šeši sužeistų
jų yra rimtoj padėty. Išsigel
bėjo tik tČVąs Harry Lane, 42 
m., kuris d&r spėjo išgelbėti 
ir tris apdegusius vaikus.
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Papos Pinus XI abi 
kojos dalinai para- 

ližuotos

Sukilėliai nepaliau
ja betiksliai griauti 

Madridą
Bombomis iš oro nepaliauja 

<Įyti gražiųjų Ispanijos 
stinę. Bet šiaip sukilėliai 
sur yra atmušami.

ar
so 
vi

Lietuvos Naujienos
Pavogė du tiltus

nes ir toliau pa- 
diktatura. Lais- 
Rtfsijoje vistiek 
jokioms kitoms

Negali vaigščioti, bet dirba gu
lėdamas lovoj. Visų laikų yra 
po sargybų.

CANNES, Franci j a, gr. 5.— 
Mrs. Wallis Simpson, kurios 
meiliški prietikiai su kara
lium Edvardu iššaukė Angli
joje didelį krizį, vakar atvyko 
į čia* ir apsigyveno įnirtingų 
amerikiečių Rogers viloje. 
Jie yra artimi karaliaus ir 
jos draugai ir per juos Mrs. 
Simpson ir susipažino su ka
ralium Edvardu, tada dar Va
lijos princu.

Ji laivu naktį perplaukusi 
Anglijos kanalų išlipo šiauri
nėje Francijoje ir iš ten per 
visų . Francijų pasileido va
žiuoti automobiliu. Važiavo

Franci jos atstovų 
butas parėmė neu

traliteto politiką

VATIKANAS, gr. 6. — Pa
pa Pius XI, kiiris* yra jau* 79 
metų amžiaųą, vėl susirgo. Jau 
prieš kiek laiko pasireiškė jo 
kojų sunkejimas, bet dabar 
abi kojos lįko dalinai parali- 
žuotos ir papa visai nebegali 
vaigščioti. Jo kojų paraližavi- 
mas buvo pajaustas užvakar 
ryte, kada jis turėjo keltis lai
kytis mišias. Tik tada -paste
bėta, kad jis voš gali pajudin
ti kojas ir visai negali jpmis 
vaigščioti.

Jis pasiliko gulėti lovoj ir 
lovoj bandė ’ dirbti — diktuo-

visu galiniu greitumu ir be
kiete.

Dar treti gandai sako, kad 
veikiausia busianti paskirta 
regentų taryba ir karalius ku
riam laikui išvažiuos iš Angli
jos apsisvarstyti ir tada duo
ti galutinų atsakymų.

Vėliausias gandas yra, kad 
kabinetas, susirūpinęs žmonių 
prielankumu karaliui, nutaręs 
nedaryti spaudimo į karalių 
tuojaus nusispręsti, bet laiky
sis paprastos konservatorių 
taktikos — vilkinti su galuti
nu* nuosprendžiu.

Bet visa tai yra tik gandai 
ir nieko tikro nebus žinoma 
iki nebus paskelbta atstovų 
bute.

Yra betgi žinoma, kad žmo
nės yra palankus karaliui. Ka
ralius Edvardas pasirodė labai 
demokrtiškas, palankus darbi
ninkams. Jis artimai suėjo su 
žmonėmis tranšėjose, paskui 
važinėjosi po visų pasaulį ir
gi nuolatos tarp paprastų žmo
nių maišydamasis. Ypač pavei
kė žmones kada prieš kiek lai
ko, nežiūrint kabineto pasi
priešinimo, karalius nuvyko į 
Valijos kasyklas pamatyti an
gliakasių gyvenimų. Jau tada 
jis išreiškė nepasitenkinimų 
netinkamu valdžios sutvarky
mu* bedarbių šelpimo. Konser
vatoriai ant jo užsirūstino, bet 
jis laimėjo žmonių palankumų.

Pas karalių buvo apsilankęs 
ir Winston ChurchilI padrų- 
sinti karalių tęsti kovų ir ne
nusileisti kabinetui. ChurchilI 
gi yra numatomas busiančiuo-

jokio poilsio, nes jų vijosi 30 
automobilių su reporteriais. 
Mat reporteriai negali prieiti 
prie karaliaus ir jis negali 
duoti spaudai jokių pareiški
mų, tad tikėjosi pasigauti ar 
merikietę, su kuria karalius 
yra pasiryžęs apsivesti, nežiū
rint jai net tektų prarasti ir 
sostų.

Tečiaus ir Mrs. Simpson 
reporteriai neįstengė pasigau
ti, nes jai, visai pavargusiai 
iš ilgos kelionės, atvykus į 
Rogers vilą, dvaras liko tuo
jaus uždarytas, apstatytyas 
policijos ir nieko prie vilos 
neprileidžiama.

Betgi eina gandų, kad Ro
gers gavę pranešimų iš paties 
karaliaus, kad ir jis atvyk
siąs į jų vilų gal antradieny. 
Iš to daroma išvada, kad ka
ralius ruošiasi abdikuoti (pa
sitraukti iš sosto) ir visai ap
leisti Angliju.

Rogers via yra gražioj vie
toj, prie pat Viduržemio jurų 
ir tikimąsi, kad Mrs. Simpson 
tuojaus išplauks plaukioti Ro
gers jachta.

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

Giedra, daug šalčiau. Atei
na nemažų šalčių banga.

Saulė teka 
4:19.

7:04, leidžiasi

PARYČIUS, gr. 6. — Liati<- 
dies fronto valdžia, vadovau
jama socialisto Leon Blum at
laikė atstovų bute aštrų poli
tinį krizį. Premjeras įr jo re-

lovoj bandė j dirbti 
ti laiškus, atlikti pasimatymus, 
vyriausia 'suį savo giminėmis.

Nors ir nkripama, kacto pa
dėtis nėra [pavojinga ir kad 
galbūt jis (Jąr pasveiks, ypač

MADRIDAS, gr. 6. — Suki
lėlių lėktuvo bomba suardė gy
venamų namų netoli Amerikos 
ambasados. Matyt, puolimas 
buvo padarytas tikslu sunai
kinti Arguilles dalį Madrido, 
netoli Amerikos ambasados, 
kuri jau yra evakuota.

. Mažiausia 20 civilių žmonių 
liko užmušta. Viena bomba pa
laikė į nepagydomųjų ligų li
goninę ir ją uždegė.

Tais nuolatiniais bombarda
vimais iš oro sukilėliai nieko 
nepasiekia, tik sužiniai naikina 
gražiausi j į Ispanijos miestą 
Madridą. Tai yra sužinus su
kilėlių, daugiausia svetimšalių 
fašistų, vandalizmas. Tokis 
barbariškas sukilėlių elgęsis tik 
dar labiau kursto gyventojus 
atkakliau kovoti sukilėlius ir 
neįsileisti jų į sostinę.

Du fašistų lėktuvai liko nu
šauti smarkiame susirėmime 
su lojalistų lėktuvais, kurie 
pakilo į orą kaip tik virš mie
sto pasirodė 
vai.

Tuo pačiu 
bandė daryti

ALYTUS—Spalių 31 d. naktį 
Budavos kaimo laukuose pa
vogė du4 tiltus. Tiltai buvo pra
eitų vasarų A pastatyti Alovės 
valsčiaus viršaičio iš gėrų a- 
žuolini lentų. Viršaitis, staty- 
damaą tiltus manė, kad tokie 
tiltai 'išlaikys 15 metų, bet 
šiomis dienomis gavo žinių, 
kad tiltų grįstai yra pavogti. 
Manoma, kad tiltai nuvežti 
Bultrimonių link, tačiau vagys 
kol kas nesusekti.

Kirs daugiau miško

sukilėlių lėktų-

KAZLŲ RUDA. — Kazlų- 
Rudos miškų urėdijos Sasna
vos girininkijos nuo lapkričio 
1 d. prasidėjo sezoniniai miš
ko gamybos darbai, kuriuos 
jau atlieka 47 darbinkai.

1935-6 m. sezone buvo iš
kirsta valst, miško 7000 ktm., 
o 1936-7 m. sezonui nuskirta 
iškirsti 10,006 ktm., (kirtimui 
užvesta 7 biržės).

Pereitam sezone 1 darbinin
kas vidutiniškai per dienų už
dirbdavo 2—4 lt., o šiais me
tais miškų administracija yra 
numačiusi darbininkams atly
ginimų padidinti 10—15%.

savimą Jšpanjjos neutraliteto racija, teeiaussvvistiek dienų ir
klausimu, nors nuo to balsa
vimo / priklausė visas valdžios 
likimas.

Nežiūrint to, kad komunis
tai susilaikė nuo balsavimo, 
valdžia laimėjo pasitikėjimo 
balsavimą 350 balsų prieš 171 
premierui pareiškus, kad jis 
yra nusisprendęs atremti kur 
munistų ir visų kitų opoziciją 
valdžios neutraliteto politikai.

Laimėju‘3- pasitikėjimo bal
savimą savo vietose ^pasiliks ir 
visi kabineto nariai.

Italija dalyvauja Is
panijos kare, sako 

studentai

Daug kainavęs 
“juokas”

ZARASAI. — Pavasarį Pa
kerių km., Dusetų v., broliai 
Antanas ir Petras šlapšinskai 
—Kumeliai, užpuolė savo kai
mynę senelę Lapėnienę ir de
gindami kojų papades išgavę 
iš jos 30 litų. Sykiu su šlap> 
Šinskais suėmė ir Marijonų 
Kuzmienę, kaip bendrininkę, 
š. m. spalių mėn. 8 d. Zara
suose, Panevėžio apygardos 
teismas nagrinėjo jų bylų. Šlap
šinskai aiškinosi, kad sumanę 
eiti į Latviją, bet pinigų ne
turėję nė cento. Tai Kuzmienė 
jiems patarusi pasiskolinti pas 
Lapėnienę. 
kad jiems 
Kuzmienė 
“Papades 
skolins”, š.
palaukę keletu savaičių įvykdė 
tai, kas buvo kalbėta. Kuzmie? 
nė teismini teisinosi, kad tų pa
sakiusi1 juokomis ir nieko blo
go negalvodama, šlapšinskaį 
aiškinosi, kad K. juos prigun* 
džiusi, davusi degtinės “ant 
drąsos”. Teismas visus nubau
dė po 7 metus sunk, darbų ka
lėjimo.

šlapšinskai sakę,
L. neskolinsianti.

j uokais pasakiusic 
padeginkite, tai ir 
tų įsidėmėję ir dar •

naktį prie jo laikoma sargyba 
galimiems įvykiams, ar stai
giam sveikatos pablogėjimui.

Papa be to kenčia nuo du
sulio, augšto kraujo spaudimo 
ir arterijų^kietėjimo.

Sukilėliai pąliuosa- 
? : vo Rusijos laivą 

- . ' . • ■' ■■

GIBRALTARAS, gr. 6. •
Rusijos prekių laivas Stefan 
Kalturin; kurį užvakar buvo 
sulaikę Gibraltaro sųsmau*goj, 
vakar liko paliuosuotas. Suki
lėliai paleido į jį du šuvius ir 
laivų suėmę jį nusivežė į Cen
tą, Ispanijos Morokoj, kur pa
darius laive kratų, laivas liko 
paliuosuotas ir nuplaukė į ry
tus.

laiku sukilėliai 
pakartotinas ata

kas ant lojalistų pozicijų bet 
V18UK.4if** • •*'*—'■'V*'Of icialiai j paskelbta, kad lo
jalistų lėlį tu vai bombardavo
Villasreal, Alava provincijoj 
sukilėlių fortifikacijas Grado, 
Asturids provincijon. Taipjau 
buvo bombarduojamas sukilė
lių laivas, kuris bandė iškrato 
ti karo reikmenis Pasaies uo
ste. .<

Suėmė 530 pasislėpusių 
Madride fašistų.

' ■■■
Valdžia rūpinasi

Nuostolingi gaisrai
Vilkai iš tvartų neša 

avis

NORFOLK, Va., gr. 6. — 
Lakūnas liko užmuštas ir trys 
žmonės sužeisti pajūrio sargy
bos hydroplanui skrendant 
gelbėti susirgusį jurininkų. 
Lėktuvas susidaužė pasikeliant 
ir tarp sužeistųjų yra jurinin
kas, kurį gelbėti lėktuvas skri
do. Tų jurininkų bandant gel
bėti ištiko nelaimė irs pirmų 
lėktuvų. Jis prarado sparnų ir 
dabar su įgula pluduriuoja jud
roje.

RYMAS, gr. 6. — 
universitetų studentų 
Roma Fascista atvirai 
žino, kad Italija atvirai, ma
terialiai ir konkrečiai, daly
vauja Ispanijos civiliam© kare 
ir visuomet jame dalyvavo.

“Reikia kartą ant visados 
pasakyti, kad materialiai ir 
konkrečiai mes kariaujame Is
panijoje,” sako tas fašistų 
studentų- organas. “Komedija 
nesimaišymo yra užsibaigusi. 
Kiek ji lietė mus, ji niekad 
ir nebuvo prasidėjusi”.

Fašistų 
organas 
prisipa- 8 žmonės sudegė

' CHICOUTĮMI, Que., gr. 6. 
— Mrs. Brassard iš St. Am- 
broise ir įseptyni jos vaikai 
Žuvo gaisre, kuris sunaikino 
jų medinį namelį. Išsigelbėjo 
tik tėvas ir vyresnioji duktė.

MITCHELL, S. D., gr. 6. - 
Trys Dakota Wesleyan univer
siteto studentai 
maistu, bet jų padėtis nėra 
pavojinga.

apsinuodijo

Valdžia rūpinasi apsiginti 
nuo ne tik atvirų .sukilėlių puo- 
liftįų, bęt i|tengiasi išnaikinti 
fašistus ir užpakaly fronto.

Paskelbta,| kad lojalistai pa
darė puolimą ir suėmė 345 vy
rų ir 185 moteris namuose El- 
santo gatvėj, virš kurio buvo 
iškelta Suoiįijos vėliava. Visi 
suimtieji yra ispanai, 
giausia žinomi aristokratai^ 
kurie po svetimos valstybės 
vėliava bandė pasislėpti nuo 
valdžios ir tęsti savo fašistinį 
darbų.

Prieš kelias dienas buvo pa
daryta krata kitame name, ant 
kurio taipjau buvo iškelta Suo
mijos vėliavą. Tame name su? 
imta 600 ispanų, jų tarpe daug 
žinomų dešiniųjų.

1 ■ —. .

6 žuvo su vokiečių 
lėktuvu
■ ■ '■ ■ ', 'J .Įį.,.. ... .................................Į —

ANNENCY,
Alpinu* paŠliužininkų kor

puso kareiviai užtiko lavonus 
šešių žmonių šalę vokiečių lėk
tuvo, kuris susidaužė užvakar _. — > ■■ _ _, ... ■ _ ...

dau*-

valsč.; Gudelių'.km. gyventojo 
J. Velnio tvarte kilo gaisras, 
išdangi apylinkės gyventojai 
buvo išvykę į Panevėžio - Ra
mygalos plento atidarymo iš
kilmes, tai kaime likusiųjų 
gyventojų tarpe kilo panika. 
Gyventojai pastebėję gaisrą 
nežinojo ar gelbėti kaimynų 
ar saugot; savo trobesius.

Gaisro metu sudegė J. žel- 
nio tvartas ir jo nuomininko 
tvarte buvę ūkio padargai ir 
kitas smulkus inventorius iš 
viso per 2,500 lt. vertės.

Kitą dienų Kupiškio valsč., 
Akmenių km. sudegė Kubi
liaus Jono klojimas su darži
nėmis po vienu stogu, kur bu
vo., dar nekulti javai, dobilai, 
šienas ir toliau buvęs tvartas 
su įrengta gyvuliams viraline. 
Gaisras įsiplėtė nepaprastai 
greitai, nes buvo vėjuota die-

vienk. iš Ukin. K. Ciuno tvra- 
tų šiomis dienomis vilkai iš
nešė dvi avis. Jie * įsibriovė 
tvartah per pamatus pasikasę. 
Čia miškuose yra daug vilkų, 
nes galima naktį užgirsti vil
kų gaujų “koncertus” — stau
gimų* Praeitų rudenį jų Čia 
buvo mažiau, o šiemet 
daugiau atsirado.

Prigėrė griovyje

vėl

greitai
na.

Nuostoliai dideli. Turtas ap
draustas nebuvo.

ŠEDUVA. — Lapkričio 8 d. 
dvi moterys važiavo vienkin- 
kiame vežime iš Šeduvos • • « 
vięnkm. į Šeduvos miestų.

Važiavusios, Šidlauskienė ir ., ■ E i j, 11
Sirutiene dėl neapšviestos Še
duvoje Vakonių gatvės nepas
tebėjo griovio, kuris buvo pil
nas vandens. Moterys apsiver
tė ir paliko po ratais. Subėgę 
žmonės skubiai gelbėjo mote
ris, bet Šidlauskienė jau buvo 
prigėrusi, o Sirutienę išgel
bėjo.

MADRIDAS, gr. 6 
lėlių lėktuvai šiandie vėl bom
bardavo Madridą ( ir užmušė
daugelį civilių žmonių. Atsimo- 
kėjimui, lojalistai atėmė iš su
kilėlių San Tolis miestelį, Gua- 
darrama kalnuose, o jos artį? 
lerija sugriovė sukilėlių 
mų Anover miestelį, į 
nuo Madrido.

Suki-

laiko- 
pietus

ASBURY, N. J., gr. 6. — 
Samuel Hoffman, 78 m., pra
rado liepsnose ne tik savo na
mą, bet ir kelines. O kelinė
se buvo visos jo sutaupos ' 
$4,000. Dabar jis prašo vald
žią ištirti pelenus ir grąžinti 
jam sudegusius $4,000. ,

DU QUOIN, III., gr. 6.
11 žmonių liko sužeista busui 
susidūrus su? automobiliu.

PASIMIRS IR KITAS SIAMO 
DVYNUKAS

NEW YORK, gr. 6. — Prieš 
kelias dienas nuo plaučių už
degimo pasimirė vienas suau
gusių Siamo dvynukų, filipi
nietis Lucio Godino, 29 m. Jo 
broliui Šimplicio skubiai buvo 
padaryta operacija ir jisĄ liko 
atskirtas nuo mirusio brolio, apielinkės- kalnuose. Lėktuvo 
Išrodė, kacį: jią pasveiks ir ga* laužuose rasta ir Ispanijos su-

Franci jo j, gr.

lės gyventi vienas, teČiaus va
kar vakare padėtis staigiai pa
sikeitė ir jis taipjau pasimirė.Abu jie buvo vedę.

MONTięELLO, III., gr. 6.— 
Trys vietos moterys gavo pet 
paštą dėžutės su saldainiais, 
kuriuose buvo įmaišyta daug 
malto stiklę. Dabar ieškoma 
piktadarių 
jų-

tų pakelių' siuntė-

kilėlių propagandos. Tarp žu
vusių, be Vokietijos karininkų, 
yra ir kėli ispanai.

•NEIDERBURG, Vokietijoj, 
gr. 6. -4 Čia pasimirė Fried- 
rich Sadowski, 111 metų senis, 
skaitomas seniausiu žmogumi 
Vokietijoj. Tai buvusi jo pir
ma ir paskutinė liga. Iki 102, 
m. amžiaus jis dirbo savo uky-

Giminėms Lietuvoje 
Dovanų Kalėdoms

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiųskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitų, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 
iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet.Atdaras
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TARP MUSU 
BIZNIERIŲ ]

Namie išvirtos partri 
dyti nevalia, bet su
lig užsakymu galima

- _---- _ - /

Tai nėra jokia paslaptis, bet 
yra tikras faktas, kad namie 
virtos degtines negalima nie
kur parodyti, c juo labiau siū
lyti ją pardavimui. Betgi nu
vykti į degtinės varyklą ir pa
duoti užsakymą, kad jiAns iš
virtų bačką ar keletą bačkų 
geros degtinės, yra leistina ir 
praktiška.

Taip sugalvojo -padaryti ir 
padarė gerai žinomas Bridge- 
porto biznierius p. Jokūbas 
Maskoliūnas, kuris užlaiko ta
verną antrašu 3503* So. Halsted 
Street. \

Prieš porą metų p. Masko
liūnas . padavė užsakymą 
Brown-Forman disfilerijai, 
Kfentucky valstijoj, kad įjatri 
išvirtų geriausios degtinės Iš 
smulkiųjų grudų ir padėtų į 
savo skladą ant pareikalavimo. 
Dabar, kada visokių degtinių 
atsirado visokiais vardais, trii 
p. Maskoliūnas nusitarė parsi
traukti vieną bačką savosios 
degtinės Kalėdoms. Ta degtinė 
dabar turi 25 mėnesius am
žiaus, be jokių pridėčkų, turi 
saVo naturalę spalvą ir skanu
mą.

D* kai dabar Salesmanas at-

eina pas p. Maskoliūną siūly
ti savo degtinės, kuri, kaip 
Visoė, yra geriausios rųšies, 
tai Tifieko nelaukęs p. Masko
liūnas tnojati pastato ’butelką 
Šavo Sėgįiliėš ir liepia paly
ginti kartu*.

Ir kai palygina, 'tai selsma- 
uas ttedjžm 'KiatiŠiA: o "kur ,pir-( 
kai? Atrodo, kad ir selsmanus 
p. Maskoliūno degtinė paima.

— VBA. .

M te š t a s ttrahdė

Užlaikyta Krautu

Bet sako, kiad dėl to turės 
$100,000 ntibštolių

JO NEMYLI

HARRY WHIPPERMA^ 
Oak Park, III., gyventojas, 
kurio žmona, Lillian įsi
mylėjo į ugniagesį, Leo- 
nard Hali. Negalėdama iš
tekėti už mylimojo ji ban
dė nusižudyti. Bet nepa
sisekė, Hali nusižudė.

TRIBŪNE PHOTO

PALIKO JAS ABI

MBS. BEATRIČE HALL 
(viršuj)., kurias vyras įsi
mylėjęs į Mrs. Lillian 
Whipperman, Oak Park. 
111., gyventoją, nusibnofti- 
jo

Reichman’s brange
nybių krautuvė

Mini 28-itą gimtadienį
■t.. .... ...... •

rdWN -6f Lkkfe. — Šioj 
apielinkėj yra, sena Reichman’š 
Jewelry Krautuve, šiemet mini 
savo 2Š -metų biznio .gimtadienį.

PateinėtihA, kad ši 'įbteiga iš
buvo toj pačibj vietoj pbr 20 
metų, t. y. nuo 1916 teetų. Tai 
yra gana ilgas 'laikotarpis ir 
fakteš, kad tai gidi padaryti tik 
laibai rimta įstaiga.

Tad, besiartinant šventėms, 
ir jei kam reikalas bųtų dova
nas birkti, nepamirškite šiosnks pirkti, nepamirškite 
įstaigos. —ftėį. X. Y.

PATARLES
Pavyzdys pamokina 

negu įsakymas.
& & &

Prityrimas mokina
*

Atleisk ir užmiršk.
& * &

Iš toli atgabentas
giai pirktas, moterims tinka

daugiau

kvailius.

ir bran-

Miesto taryba priėmė įhta^k* 
mą, kuris įeis galion sausio 1 
dieną, ir uždraus cigarėtų au
tomatų užlaikymą krautuvėse.

Tie automotai yra specialėA 
mašinos, kurios parduoda cig3- 
i'ėtitš. įsiteikęs tokią mašiną, 
kratiteviniiikas neturi mokėti 
$50 cigarėtų mokesčių miestui’. 
Daugelis biznierių neišgali to 
mokesčio kuftioketi, neš Cigkre- 
teil ^'ėWdA 0tį ^tifo.

Mieštas aiŠkin?, kad mašinas 
panaikina dėl te, kad Voš pd- 
plfliarižUoja rūkymą tarp vai
kų. Krautuvininkams yra už
drausta cigaretes parduoti Vai 
kams. Ėet imtina negi žirio ar 
vaikas ar suaugęs meta vidun 
penkioliką ce'n.tų, už cigarėtų 
dėžutę.

Bet cigarėtų pardavėjų įstai
ga yra kitokios nuomonės. Ma- 
Mtį ^abtikantki teri mokėti 
mokesčius tiž masinas. Panai
kindamas mašinas, mieštas riu- 
štdš $100,000 įplaukų į metus.

90% mašihų yra alinėse, kti.r 
vaikai negali pAšipirkti cigare
tę. 10% yra paprastose krau
tuvėse, kur savininkai gali pri
žiūrėti, kad vaikai neitų prie 
maŠftibš. . %

Tokiu bildu, sako fabrikan
tai, mašinos vaikų iš kelio ne
gali išvesti.

1936 metai, eina prie pabai
gos. Įv^kštį prieimbtiiriišii Uu-> 
sirinkimai, kurte yra svarbus: 
Vį&į bfįrihtiž^rijiį įtariami. Ši
čia daugiausia noriu atkreipti 
traPfi^ld Parko V^rų ii* Mbte- 
rų kliubo narių dėmėsi.

Ne yiun MVaribu, kbd ‘biis rin
kiniai “valdybos 1937 melams. 
Daug svarbiau visiems klitibie- 
llims yri kftr^titnci'jos patei- 

, sos, kurios bus išdiskušttotdš 
ir priimtos arba atmestos prie- 
šmetiniam'e 'suvirinkime.

Nors kohštitiiciijos. pataišy- 
mas buvo diskušUojamas paš- 
kutiniudse kelitioše mėriėšiniUd- 
se susirinkimuose, tačiau dau
gumai barių, kurie nedalydavo 
tuose susirinkimrioše, pataisų 
klausimai yra natiji.

Propobuojamaš patelšaš pa
duosiu čia, b nariai tgaiėšitė ap
svarstyti, apmąstyti, iš anksto 
prisirengti it atej§ į susirinki
mą balsuoti kaip geriausia at
rodo. .

PašiUlymaš yra pakelti mė
nesinius mokesčius Iki Š0 cen
tų (mėnesiui). Dalyvavusieji 
pirmesniuose Susirinkimuose;
mažai priėŠiribsi pakėlimui mė
nesinių mokesčių. Sulig pasiū
lymų nebereikės mokėti $1 po
mirtinės. p j . ..

Už tuos 50 centų bus du pa
siūlymai: 1 
nes $150 ; . 2 
nes $200.

- mokėti pomirti'
- mokėti pomirti-

Tas 
šia.

nieko nežudo, kas klau-

bėga nakčia, Suklumpa;
* » « .

JKas Taikosi klonio, niekad 
neperlips per kalną. . 4 r

) Kas
Ii būti

Kas teisme

pirmadienį, gruod

nenori patarimo; nega- 
pagelbėtas. '■ 

«
nori prasigyventi, turiKas 

keltis penkiose; kas prasigyve
nęs, gali gidėti iki septynių.

* * &
Jis gimė su sidabriniu 

štu burnoj.
&

Kas vejasi 
leriktynę.

* * 
šešėlį, turi

šauk

usią

* !
Kas viską praleidžia ką gau

na, yra ant plataus “kelio į el- 
gėtyStę.

&
Dau’giau tftšiėina atsiginti 

už įžeidimus, uogų juos nukę
sti.

jbi tfieš hėpePghlėšime’ savo 
pageidimų, tai jie pergalės mus.

Jei nori džiaugtis vaisiumi, 
neskink žiedo.

X. &
Aš patikėsiu jam tiek, 
jį galiu liuriiėšti.

*
Augščiausia šaka nėra 

giausia lakta.
—. John į’aiža

kiek

sati-

Jr

zio 7 
2,800 
vo m 
mų saugumo 
šimtų jų 
vienose 
t i penki 
patalpose1, o 1 
mano teisme.

t •'

Americar 
Lady

ms neįsigijo vadina
mo stikerių. Penkių 
bylos bus iššauktos 
licijos patalpose, ki-

800 teisėjo Gor

4.

visokio didumo, pigiausiomis kai-- 
nomts ‘Cbičagoj. Radios: ZENITH,‘ 
GRUN6W, PHILCO, fe.. C. A/ 
yicTOR nuo M9 95 
ir augsčiau ...  ■ vbVv

JOS. JIRAN
1333 W. 18 St.

Tel. Canal 2556 ,
6209 W. Cermak Rd. .

j , Tel. Berwyn 2141 , . -
Atdara vakarais, pirmadienį, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių ' 
senumo

STRAIGHT 
KENTUCKY 

BOURB0N 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOJE 

TAVĘRNOŠfc Nathan KANTER

MUTUAL LIQUOR C0MPA1Y
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

kai dėl pašalpos ligoj, tai ir- . 
gi yra du klaušimai. Vfenas 
jų mokėti pašalpą 48 savai
tes, antras pafeittlymas — mo
kėti pašalpą, B4 savaites.

fclMbieėiai galėš Taširinkti 
tuos iš pasiūlymų, kurie atro
dys jiems tiksliausi. Pasiūlymai 
bus priimti dauguma balsų.’ 
Gali atsirasti it daugiau pasiū
lymų iš pačių narių susirinki
me. /

T&igi įrubdžįo 13 'dienos kliu 
bo .pri’ėšmėfinis stisirinkinias 
bds l&Bai sv^būs višiėteiš na
riams, ir kiekvienas privalo ja- 
me dalyvauti, ries susirinkimas 
riš iklihbb narių Br jų "šeimų 
padėties klausimus taip ligoj, 
kaip mirčiai ištikus.

^Baigdamas dar toriu primin
ti, kad kdriiiteto naryš, kurs ’bb 
vo apsiėmęs visu s komiteto ba
rius šUšaūkti, kokiais tai suihe- 
timriis Vigų bešaukė. Nežinia 
kokį pasiteisiniihį jis turės.

‘—J. J. Pronckus.

Mrs. Anelia K. Janisz 
Physical Therhpy 

and MidWife 
6630 S. Westote 
Avė., 2nd flobr 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage. 
eleetrie tteat- 
hierit ir ihaghb-1 
tie blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

H. J V |te tj

“advokatai

Ofiso Ttel. BdVKvard 5913

DR. BERT ASU 
756 West 35th St 

c°r. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos Wo 1-3 nuo 6:30-8:86

Nekėliomis pagal sutartį.
Ttez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tėl. Kfenwoba 5107
<* V - ■». •' . . - .« ,,

. . ThBffc Tfahil 6122.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
Rea^^OOSl *8© ^Cklifornia1 AVtaute 

Telef.n^. Rėpėte 7868

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds ciga- 
retus iabiau-sušvelnintais, o 
2 cdles cellophane juos pa
laiko visuomet dirbtuves 
šviežume.

Kaip žuvis be van- 
dehs, W Irt 
Inrfiivife hip “Nntiiie-:

CEVER YKAI Stintinis
į MOTERIMS, VYRAMS IR

VAIKAMS
O|Km| g Girkit čeveryktiš dribai*. Musų
KĮMĮjll krautuvėj Tasite didžiauSį pasi-

Hrikterią- geriausių čevėrykų. Tuo

- Šventėms dėvekit naujus eeve- 
lykite.

MM SHOE STORE
3337 So. Halsted StreetA.ZALECKIStev

"g"------ ------------

ami ;s site pinigų

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
LaidbtuviU Direktorių Asociacijos.

’ m'    . 11'111 i'm.niui ,

AMBŪLlNCiE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTŲ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

■ - ■ - ■ --. - . -• ' .... .■ .. . ->./ ... ..

d319 Lituanica Avenue
-___ >■ ..--- — i---,-?- - * •- ' -r • *

'hone įtartis 1181)

J. LlBLfeviOĮUS
4348 ISo. CalifdrhiąAyenijė - 1Phc>ne LafUyette , £572

K ' , * < ii- -Y 1 .. ... -    

A RtASALSKIŠ
8807 Lituanica Avenue . , Phone Boulevard 4189
..p. .. . .■•■I.,... 2). <.....

A»
1410 $OUlh 49th Gourt

.JlTŠ
licero stPhone/Ciceroįl69

.. y, y > L Mdikas 
3354 So. Halsted Street Boulevard .4089

Ifc46 Wėit 46th Š'tteet ĮPhtfnte Bdutevtal 5203-84M . i... i. .i...........................................................■įiĮii^iĮieeo .nF » m ........................................... -**>*■»i >.

' s..M. SkunAS
718 We«t 18th Sttreet Pliene Monrtfe V&71

.ĖŽĖRSklS IR SUNOS
10734.S, Miciiigan.Ave. .,.. —Tel. Pullman ^7Ų3
.i , ■ i-i. <,» , .b . , ..te... it iT.-rr>.!,.i t i r , t., . .. .—i. ■. ■ .. , ;  

LACHAWIČZ tr -SŪNŪS
2314 West Ž3fd «I*lacė Phdnfe Ganai 2515 1

j? ..........  J
------------- ------------------------------- --------- *1v.i i.i,io.T<-.iru

Š. c, J ACHAVICZ
42-44 EaštaOŠth St. Tt». PUlman 1270 arba Canal 2M5

4605-07 fc Hennitage Avėnue Phdiies Yards ir41-1742 
feghtoii Park Skyrius, 4'447 S. ItairfieM, L«tf. 0727

j2.u.:nx.; .——...... - ----- - --- .............. ............. .....
AfoBVLANCĘ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

J. F. EUDĖ1K1O UAlMO PROGRAMAS FlrmaJWtiialį B mi/tiės 
M?. F, H. C. 1420 ;Ki|ocycle«, į;j5, yąĮ. vakaro.

K. P. fiUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8328 So. Hklstėil St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 3:30.
Tel. Boulevard 1810.

Kėtvilrtadiėtiiais ir Sėkttladieniątš—. 
pagal sutarties.

Tel. Offieė Wentworth 6880
• Rez. Hyde Tark 8895 y

Dr. Sušauna Siakis
Moterų ir vaikų -ligų gydytoja

išskyrus tereddmis ir fcuh&1

,1 rtiii ,»i

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUfe 

Res. 65JF So, Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos 
Bridgeporto ofisas:

32'41 S. Halsted St. TeL Calumet 7262
Ofiso VU). Hienomis nuo 1 iki 5 Viii.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:- ■

3467 Lowe Avė. TeL Yards 2510

Kį

ADVOKATAS
11 W. Washington St

Roorn 737 f
Yal,. 9 ryte iki 5 vai. vakark 

Ofiso Tek Certtral 4490
. •o?"... .. .. ...

Gyv. vieta: 6738. Crandon Avenue 
natnų Tėl.': — fiyde Tark 3895

DR. StRlfcOL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE. 

Ofiso vtfl.:Ntio 2 iki 4 ir nito 6 iki8 
Vdk. Nedfiltoj bakai sutarimą.

Ofiso Ttel.: Boulevard 7820 
Nattių tėLt PrDsped 1930.

i ..... HM''' " > . J ■ .......... *

Cleitient J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos Ribos. Tel. CENtrul 1840

Mairųuefte -Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PfcOspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

Ofihb Tel. Virginia 9636 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDUUS 
GYDYTOJAŠ Ift CHlktrttGAŠ 

4157 ARCHER AVUND® 
OfisO, valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
Rezitfeiicija

8939 SOUTH CLAREMONT AVE. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagkl sutartį

«-■>< .•■ -i, <i «|?|i „i ■ rf'ii. . .. ,P '!w-«.|i ' |l n- j Į

----- Phohė Bouįevtfr<i 7042 - 
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DANTISTAS
4645 So. AsMaiid Av«.

arti 47th Streėt
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Į ■ tv:,... Kiti Lietuviai Daktarai.

Tėl. Boulevard "SOi'i Diemį ir Naktį 
Ofiso Valandos: nud 2 iki 4, nuo ,,7 
iki 8:36 v. Nedėk nuo 10 ijd Į2ji. na.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidentljk.

333$ So. Halsted St
’ OBjfcAGO, IDE.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. ?

& resldence 2519 W. 43nd St 
Tel. Lafayette 3051

Valandos: 1—3j 7—8:30 p. p. 
Office “ " ---------- ---------

VdlahdosT 9—Išryto; ¥^5 f). 
Kasdien,, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus........... - - ■*. - » . ■« -....r
DSTVAIitJSHr^trį į*, aite so. ahtesian 

TeL Pnnfpect 3408, 

Dr. A. J. Shimkus 
gydytojas Ir chirCrgAš 

svaigimo, akių aptemimo, uervųotu-1 Vai.; nuo 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso iki 9 v.

LiĖTtrViS 
Optomeirically Akių Specialiste*.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ešti priežastini! galvos "BkUUdgjimo, 
<
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
truriiparegystę h tdliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose isitsiii- 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, 'parodančia mažiausias klai
das. Speciali? atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kleivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12 V. dieną.
Daugely atsitikimų akys . atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau

uo 2 iki 4 v. p. , p. ir.tlyo, !f 
_ j. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
,,; /GFISA.S . .
3156 West 59th Št.

TeL Hemlock 59b8.

KITATAUČIAI
Phohe Boulevard 7589-

LIETUVIS OP^OMETRISTAS • 
Tel. Yards 1829 

e. Pritaiko Akinius i
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuv*

756 Wėst 35th St - 
kampas Halsted St, 

Valandos: nuo 10—i htto 6 Iki 8 
Nedaliomis nuo lp iki 12 vai. dienps

LlLHiVlAl

G^rai litetuvteTriri žinomas pėr 
metus kaipo patyląs gydytojft chi
rurgas ir akušeris. w

Gydo staigias k chroniška^ ligai 
vyrų, 'motorų * vaiku pagal Ga
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
ėtoktrtfe prietaišui;

;Oiisks ir UabbyatbHjai 
1034 W. 18th St, netoli Morgih St 

Valandos nifo<10--į2 pietų ir tauo ‘8 iki 7i80 M vikaro.
TeL Canal 3110

♦ '• -«• e* •»♦** **■’•*•II.Į „„y,!, illhl „..I a Į ■ fimiii.li,-, .Art! I ........* I miilHrt I

Dr. Charles Segal

Gydytojai yr bENTi^TAk 
Attierikos Lietuvių Daktitri]

A. Montvid, M. D.
wa'.T«. “f

Vai. 1 iki 3 pp pietų, 6 iki 8 Vali.^TeL Seeley 7330 i
Namų telefonas Brunškitk W71

DR V A. ŠIMKUS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

▼ai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 Į

2-^lbb lubds
P CHIGAGOį. IBU

pi<Įtq It tliib 7 tId 8«Ž)J<»L 
Nedaliomis nuo 10 Ud M 

ll8B'»1dn? bidVay JSSb.
■ ui i i , < i. ...m uisiNin

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauffcfe Kabn 
4631 SOUTH ASHLAND AVfc 

Ofiso valandos: ,

Nuo TO _ 
vaL po pietų

jus iiuu & ina ■* u nuu < jm vj 
Nedėtomis nbo 10 iki lt į 

3343 South Halsted St.
Tel. RonlirAUVd 14tf1

1*1 ■■dBi ■« » ..... . Ofiso Tet Dorchestor 5134 
f Rer. Tėt DWx«l'©Wl

. GERS. NaujJttV «kattj^>-T 
jog ;ir įkaitytoji pratomi r

. pirkinių veikalai* siti Į tint 
krautuve*; kurios akeibiaiBi į- 

Naujienose. i

Gydytoja, Chtetergta
II. Vyriškis.,  Valką <tr vi*

v Rusas <1
Moteriškų, . ▼ y "‘.J?*’ k?

CnrOIUBKU liKRPo ; ,
Ofim «8S» 'Stony ftlanė

Valandoj; 2—4. 7—S vai. vak. JIedt- 
liomis ir Iventadienlaii 10—12 
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Bridgeport
Vlado ir Onos Stankūnų 

sidabrines vestuvės

Sekmadienio vakare, lapkri
čio 29 d., žinomi visoj Ameri
koj, ne tik Chicagoj, dideles 
simpatijos žmonės, būtent fo
tografas Stankūnas su savo 
mylima gyvenimo drauge Onu
te minėjo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
įvyko labai graži ir turtinga 
puota pp. Stankūnų name, 3315 
S. Halsted St. Jubiliantai apdo
vanoti sidabro dovanomis ir 
apkrauti gelių bukietais. Išreik
šta daug ir draugiškų jiems 
linkėjimų ir sveikinimų.

Vakarienė
Dūliai svečių gausybės prisi

ėjo stalus statyti Stankūnų is
torinėj studijoj. Tas vardas 
tam kambariui visai tinka. Juk 
čia fotografavos visos Lietuvos 
įžymybes, visos viešnios ir sve
čiai. Lietuvos vyskupai, pra
lotai,inimant ir tokius svečius, 
kaip Dr. Basanavičius ir šim
tus kitų. O jau šiaip chicagie- 
čių juk tūkstančiai paveikslus 
kur gi trauke, jei ne pas Stan
kūną? Kodėl taip? Ogi todėl, 
kad Stankūnai ne tik sąmonin
gi ir populiarus lietuviai, bet 
ir kaipo fotografas Stankūnas 
nepamainomas lietuvių tarpe. 
Ir jie lietuvius rėmė. Tūkstan
čiai dolerių jų aukota ne tik 
remiant kiekvieną kilnų suma
nymą, bet ir skelbiantis lietu
vių laikraščiuose, programuose, 
parengimuose.

Su lietuviais didžiumoj biznį 
darė ir uždirbtus pinigus atgal 
lietuviškam pasauliui grąžino. 
Savo ilgų metų vaišingumu, 
draugiškumu jie sudarė aplink 
save lyg ir tradiciją: nesi Chi- 
cagoj buvęs, jei nesilankei pas 
Stankūnus, šimtai svečių ir iš 
Lietuvos rado jų name nuošir
džias vaišes, draugiškumą, su
sipažino su Chicagos žymiau
siais žmonėmis Stankūnams 
tarpininkaujant. Tai tokie žmo
nės Stankūnai. Chicagos lietu-: 
viai juos sveikina ir jais di
džiuojasi.

Po itin sočių ir su dideliu 
skoniu prirengtų vaišių prie si
dabru išpuošto stalo, kurio vi
dury išdidžiai stovėjo sidabru 
išpuoštas tortas su užrašu: 
1911—1936. Prasidėjo formalus 
linkėjimai. Toast masteris buvo 
p. Juozas Bačiunas iš Sodus, 
Mich. Jisai tai ir pakvietė sve
telius pareikšti pp. Stankūnams 
linkėjimų, neaplenkdamas nė 
vieno. Gražu buvo klausytis 
širdingų žodžių nuo brangių 
draugų, kurių (tarpe radosi dar 
ir dalyvių nuo pirmųjų pp. 
Stankūnų vestuvių, tai ponia

Bačiunienė ir brolis p. Stankū
no, Louis Stankūnas. Po visų 
sveikinimų, “jaunoji” p. Ona 
Stankūnienė supiaustė vestuvių 
pyragą, o prie kavos p. Stanį 
kūnas iškirto tikrą ir retą sur- 
prizą — 25 metų senumo bene- 
dektinę, išlaikytą tiksliai nuo 
pirmųjų vestuvių — pavaišino 
svečius. Tai buvo ko ragauti ir 
vargiai kur ir kada beteks taip, 
brangų likerį kur begauti. Lin
kėjimų jubiliantams pareiškė 
šios šeimos: Dr. Kliauga, Dr. 
šlakienė, acį,v. Mik^lionis, adv. 
šlakis, pp. Pivariunai, Nausė
dai, Sinkai, Bartz, Pociai, Ju
nevičius ir sūnūs, švogeriai Ga- 
ruckai, pp. Stankūnų duktė 
Mrs. Rentmeester iš Fon Du 
Lac, Wis., sūnūs Ksaveras" ir 
kiti giminės.

Ponas Stankūnas, be savo 
profesijos, yra ir kolektorius 
paveikslų ir raštų apie Lietu
vą. Jisai didelį rinkinį turėjo 
iš amerikonų laikraščių iškar
pų. Be to, pačių įdomiausių ir 
retų fotografijų, senų “šarfų” 
draugijų, raštų ir kitų išeivijos 
istorijos dalykų jisai įteikė Dr. 
Račkui — kažin kodėl nieko 
apie tai nebuvo pažymėta... Jei
gu ne Stankūno kontribucija, 
Dr. Račkaus “muziejus” per 
pus nebūtų buvęs taip įdomus.

Draugė.

Cicero
Iš viešųjų vftiokyklų gyvenimo

Laike Padėkos Dienos ato
stogų Wilsori mokyklos C.nnie- 
ra Club (fotografijų kliubo) 
nariai nutraukė tūlą skaičių 
paveikslų. Paveikslai dabar iš
vystoma mokslų klasėj. Po to, 
kai šio kliubo nariai pripras 
gerai nutraukti paveikslus, tai 
kai kurie jų mano 
retušuoti (tintiiig)\ 
kliubui priklauso šie 
ir

mokintis
Camera 

mokiniai
mokinės:

Milton Benes 
Raymond Merki 
George Misek 
Frank Koncel 
Edward Lofgren 
Violet Marsik 
Louise Hayes 
Charlotte Pilney 
Alycei Daly 
Lorraine Sramek 
Dorothy Newberg 
Norma Savoca 
Charles Jelinek

Frank Soukup......
Richard Van Ort 
Anna Homolka 
Creighton Woodard 
Marlyn Novak 
Gordan Schielch 
Robert Mitro 
Joseph Leske 
Jerry Trublar . ;
George Pokorny 
George Putrow 
Raymond Strizek 
Arįhur Sticka 
Richard Stack 
Jerome Kudrna, 
Lorraine Lebduska 
Vernel Lebduska 
Laverne Theilke 
Elsie Sebek . 
Vera Mąufner 
Margaret Stefenbagen 
Edward Cisar

Gal būt, kad jų tarpe yra 
ir vienas kitas lietuvių tėvų 
sūnūs ar duktė.

Iš 11 mokinių, Sherlock mo
kyklos auklėtinių, dalyvavusių 
kontestei rašyti straipsnį tema 
“Why Trains Lure Children”, 
du laimėjo pirmą ir antrą pri-

1 r 1 ■ I , ' ’ '

zą. .0 tretį prizą .ląimėjo mo
kinys Aurora rhiesto mokyk
los. .

RISIS ČEMPIONAS SU BU
VUSIU ČEMPIONU

reikia manyti, išspręs tiksliai 
klausimą, kuriam jųdviejų 
klaiko čempionatas.

kuris

šiandien White City patal
poje risis Frankie Hart, pu 
siau sunkiojo svorio Čempio 
nas, su Bill Weidner,
prieš porą < savaičių čempiono 
titulą pralaimėjo. Tą titulą jis 
pralaimėjo įkaii-p /tik HaHt’ui. 
Ir pralaimėjo tokiu budu, kad 
klausimas, kuris jų yra geres- 

Įnis ristikas, taip ir nebuvo iš- 
Įspręstas.

Dalukas tas, kad Hart liko 
lis ringo išmestas ir sužeistas. 
Tokiu bildu jis nebegalėjo to
liau ristis. Kadangi Weidner 
griebėsi 
tai buvo 
toju. 

I ' *

Tačiau i i ......... .

neleistinų priemonių, 
paskelbtas pralaimė-

KITOS RISTYNĖS

.    P"11   ■—1,1 ' «l» lį'llll.. ..................... ■■■■»

pr“| Klaidos atitaisymas

Trečiadienį, gruodžio 9 
Arcadia Gardens (4444 North 
Broadway) įvyks svarbios rfs- 
tynės. Kaip ir paprastai, ten 
risis 
tent, 
kiojo 
nūs.

d

pirmaeiliai ristikai. Bu- 
kurie pretenduoja į sun- 
svorio pasaulio čempio-

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

World Playhouse 
410 S. Michigan Avė. 

arti Van Buren
Tęsis nuo pietų iki NAKTIES— 

25c iki 2 vai. pp.
PRADEDANT TREČIADIENIU 

“Son of Mongolia” 
Pirma Sovietų gamybos filmą su 

VIETINIAIS ARTISTAIS

ROSELAND. — Gruodžio 2 
dienos “N.” laidoj įsiskverbė 
klaida aprašyme 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
pp. Leonoros ir Vincento Ze- 
leckų, 10156 So. Indiana avė., 
nes buvo minėti Leleckai, o 
ne Zęleckai.

— Senas Petras.

Dvi eiles cellophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretų.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chieago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaįp nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti Visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 
jokių, bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 

S Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
| tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
Į galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Trlner’i Bltter Wln. Co. S. Welb St.. Chlea<o, «1. 
Prlsfųsk man eampelj dykai
V arda. -------------———.............. .......... ■ ——

man eampelj dykai

Visoąe 
Vaistinėse

1 . . K ■
Adresas

Maistas Tankiai 
Neįstengia Duoti 
Reikalingą Vidu

jinę Mankštą
ALL-BRAN Palengvina
Paprastą Užkietėjimą*

Amerikoniškoj dietoj labai tankiai 
stokuoja reikalingiausi© dalyko, bū
tent minkštaus maisto “bulk”, ir to
dėl toks maistas netinkamai veikia 
į žmogų.

Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo. neganėtino “bulk” yra to pa
sekmė. ši padėtis yra nesmagi, ji 
iššaukia galvos skaudėjimą, ir sto
ką apetito. Net ir labai rimtos ligos 
tankiai iš to gali išsivystyti.

Prašalinkit pavojų iš dietos, ku
rioj nėra pakankamai “bulk” valgy
dami Kellogg’s ALL-BRAN regulia- 
riškai. šis skanus cereal yra turtin
gas švelniu ir taip naudingu “bulk.”

Kūne, jis sugeria drėgnumą ir su
siformuoja j minkštą masę, kuri 
mankština ir sutvirtina vidurių rau
menis ir išvalo systemą. ALL- 
BRAN taipgi turtingas vitaminu B 
ir turi savyj geležies.

Du šaukštai j dieną su pienu ar
ba grietine yra pakankamai. Jeigu 
nepagelbės, pasimatykit su savo gy- 
dytojum.

Kaip daug smagiau yra vartoti 
šį natūralų maistą vietoj piliulių ir 
gyduolių. Paduokit ALL-BRAN ko
kioj nors formoj kasdien, valgykit 
kaipo “cereal” arba vartokit ke
pant muffins, duoną ir tt. Valgykit 
reguliariškai dėl reguliariškumo.

ALL-BRAN parduodamas visose 
grosernėse. Padaromas per Kellogg, 
Battle Creek, Michigan.

^Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose

WOOD COAL CO.

COAUCOKE
5719 $ KEDZIE AVENUE , PHCNE LAFAYETTE 3244
GUAEANTEED COAL BONDED VVEIGH7

Kainos rali pasikeisti be įspėjimą 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS

1/4 
Tono

H 
Tono

TAKSAI EXTRA
4 Tonai 
ar Viri

1 
Tonas

2 ir 3 
* Tonai

Mine Run, 65% Stambios --------------— 92.40 94.25 9 8.00 9 7.75 97.50
Mažos Nut ar Pea ................. ........----  2.50 4.50 8.45 8.20 7.95

Krosniui ar Pečiui .................. -■■■----  2.75 5.00 9.50 9.30 8.95
Lump ar 

COKSAI—KOPPERS AR 8OLVAY
---- 2.90 5.25 10.00 9.75 9.50

Pečiaus Koksai ---------------------------—---- 3.20 5.90 11.25 11.00 10.75
Nut Koksai -------------------------- —. ----  3.20 5.90 11.25 11.00 10.75

Pea Koksai---------------------£------ ----  8.20 5.90 11.25 11.00 10.75
Petroleum Carbon Štili Run ---------- ---- 2.65 4.75 9.00 8.75 8.45
Petroleum Carbon Lump. E<g .......... ----  8.65 6.75 13.00 12.25 12.50
MILLER8 CREEK LUMP _________ . 2.90 5.25 9.70 9.45 9.20
MILLERS CREEK, EGG___________ ___ 2.70 4.9Q 9.25 9.00 8.75
BLACK BAND LUMP_____________
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE

___ 2.75 4.95 9.40 9.10 8.85

Cheetnut (Pennaylvania) ■........ . .........___ 3.85 7.20 13.90 13.65 13.40
Indiana Lump------------------ -----------— 2.20 1:?? 7.25 7.00 7.75
Indiana Err 6x4....... .............. .........
PBANKLYN COUNTY ANGLYS

----  2.15 7>00 6.75 6.50
Mine Run — Stambios ----------------- ___ 2.10 8.65 6.75 6.50 6.25

Plauto* Nut—---------------------__ _ 2.30 4.10 7.65 7.40 7.15
Err------------------------------------------___ 2.85 4.15 7.75 7.50 7.25

Lump -_______________________
WII.MINGTON COAL

___ 2.45 4.35 8.20 7.95 770

Mine Run—Coarse --------------- ---------__ 1.80 1:11 5.75 5.65 5.50
3 to 2 inch Nut—Clean_____________  1.95 6.25 6.00 5.75
6 to 2 inch Egrsr—Clean---------- -—„__  2.00 8.50 6.50 6.25 6.00
12 to 3 inch lump—Clean ....... ........ __  2A5 8.75 7.00 6.75 6.50

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 8:30 VAU RYTO Iš
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles

< TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

Budrik’s Furniture Mari
VISKAS DEL NAMŲ &UŽ 

ŽEMAS KAINAS

Gražios Floor Liampos po 
ir aukščiau .................. .........................
Table Liampos po 
ir

$7.5()
aukščiau

Didelis pasirinkimas dėl Kalėdų dovanų, 
COFFEE TABLE, SMOKERS CHĄIR.

Cedar Chest po 
ir aukščiau ....

Išpardavimas ant geresnių ir anglinių pečių, 
AIL BURNERS.

Skalbiamų ir prosinimų mašinų.
Radios visų išdirbysčių.

Dovanos su kožnu pirkimu.

12.50

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street 

Tel. BouĮevard 4705
-____________ ____________________ ■■ ■■ _______________L________

WCFL • 970 K. Programas, Nedėlios Vakare nuo <7 iki 8 vai. vąk.
WHFC — Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

....................  . ..!.....: .įĄ--- - •

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kilt ^dlima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš lelpahėiiį čia skelbimų 
nėgulite susirasti ko ieškot, pašaukite .Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Gid jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

..... - _ .... - . ... ___________

• ANGLYS—COAL

J352 So. LONG Avr.
& Ttt. mw»uic :MO1 4

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.
- ■-■O.. .

CONRAD AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Entlevrood 5883—5840

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

RADIOS

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

$5.50 
5.25 
4.50 
už-

CITY SPECIALYB®
LUMP or EGG ......1........... .
MINE RUN .............. ............
SCREĘNINGS .........u..........

Į-Sales taksai extra—vieno tono 
sakymas 50c extra. 
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales 
Vienlhtelis lieturis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

AUTOMOBILIAI
Mes turime didėlį * pasirinkimą 

nąujėi atgautų kary, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit. pas mus, pesigailėsit. Mažas 
jrtipkėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mės pade
monstruosime jums musų puikius 
karus. '>
RAY TITUS MOTOR SALES 

Tel. Loiigbeach 2929 
5710 Broadway.

______n.____ .■

BRANGENYBES— 
JEWELRY

Diamonds, Watches and 
Up-To-Datę Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas auksinių 
įiiėdų, laikrodėlių, ir viskas kas rei
kalinga iš brangenybių.

4148 Archęr Avenue

ULTRA-VIOLET 
SPINDULIAI 

Ar jūsų plaukai 
šausi... negyvi ? 
Ar jūsų galva per
daug aliejuota? 
Ar turit nifeštan- 
čias pleiskanas? 
Ar smunka plau
kai ?

Moksliškas gal
vos gydymas su 
finger. wave $1.00 

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus.

Permanents $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.0Q, $5.00. $7.00.

MISS ESTELLE SLOTKUS 
Dėl sutarties pašaukit BOUL. 7459.

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ
ISO. PI1ILCO—trumpu ir ilcu *29.50 

k! C. A. VIOTOfi—*29.00
K.'o.‘A.m£VMo?os-fc4io irt- 39^
MIDOBt RADIOS ____ <MS R

auk&ft.
RADIO PATARNAVIMAS -- -------  *1.<R)

Ir kiti barbenai, ktarluos rasite mus« 
krautuvlte.

LIPSKY’S MUSIC AND 
MADIO STORE

491U W. 14th Street CICERO, ILL.
Telefonas CICERO 1329

Atdara vakarais ir sekmadieniais. 
---- O----

ILaidotuvitf Direktoriail
■ JUOZAPAS
• UDEIKI
_ IR TĖVAS 

REPublic 8340

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 — L. Pure- 
nienė. y

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

Istorinė žmoniškumo etikos 
teisės evoliucija—Prof. Leonas. 

Pavasaris' — A. Pavilionis.
Apie kritiką J. Radzvilas. > 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

Kaina tiktai 45 centai
• LIGONINfiS-

ir

SVEIKATOS KLINIKAS 
KompetontišM gydytojai, o ne atn- 

■ dentai, telkia patarnavima. 
Išima tenrilua, Ekzaminuoja akla, 

priskiria' stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy. 
mas arba namuose. Raudongyalės 
gydymas ižvirkžtimu, kyla ir tari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPH’AL 
1900 South Kedrie Avenue 

; ' ę TeL Lawndale , 5727.

"RESTAŪRANTAI

Universal restaurant 
GERBSIMŲ. VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, - Savininkas. 

Tel. Vietory »670.

Sanitaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro 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 visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18tb St. ’ 
CHICAGO, ILL.

• ~^O— \ •. ■

Pašaukite telefonu
639 WMt. IStb St. '

• 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. 

Tėl. Ęoulevard 6541.
S J ' ...

North Roseland 
Liuuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esti naujame bizny— 
Liouor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios ryšite degti
nės, vyną ir šiauš. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio,' gausite getą degtinę už 
prieinamas kafoaš.

ANTANAS BALČIŪNAS, Sav. 
10314 So. Michigan Ava.

Tel. Commodore 1946
* • • ■■ j . a , t . , *, .**!» ? - .. : į//1. , V.1'.."...

POPSIE’S TAVERN 
lietuviška užeiga : 

Prieš didžiuosius Stock Vardų var
ius. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

< .visados.^ \
Užkvi

A. K. MAl

LIETUVIŠKA UŽEIGA / 
Prieš didžiuosius Stock Vardų var
ius. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

r atsilankyti:
A. K. MASIULIS, į o . , , . 
JOHN NUMENĄS < Savininkai 
4171 SO. RALSTED STREET 

TeL Yards 0137. ‘
iii....................  I Ii/.... ^f iil r II.............. i.

A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLF.RR 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.
3329 S. Lituanica Avė.
• RAŠOMOS MASINĖ- 

LfiS—Typewriters
RAŠOMOS MAšINfiLfiS 

BARGENAS 
WOODSTOCK No. 5 

Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų- Tiktai ' *7K
ir kiti barįenal ...........I W

943 W. MfcdUon st. MM
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Vlado ir Onos Stankūnų 
sidabrinės vestuvės

Sekmadienio vakare, lapkri
čio 29 d., žinomi visoj Ameri
koj, ne tik Chicagoj, didelės 
simpatijos žmones, būtent fo
tografas Stankūnas su savo 
mylima gyvenimo drauge Onu
te minėjo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
įvyko labai graži ir turtinga 
puota pp. Stankūnų name, 3315 
S. Halsted St. Jubillantai apdo
vanoti sidabro dovanomis ir 
•apkrauti gelių bukietais. Išreik
šta daug ir draugiškų jiems 
linkėjimų ir sveikinimų.

Vakarienė

Dūliai svečių gausybės prisi
ėjo stalus statyti Stankūnų is
torinėj studijoj. Tas vardas 
tam kambariui visai tinka. Juk 
čia fotografavos visos Lietuvos 
įžymybės, visos viešnios ir sve
čiai. Lietuvos vyskupai, pra
lotai,inimant ir tokius svečius, 
kaip Dr. Basąnavičius ir šim
tus kitų. O jau šiaip chicagie- 
čių juk tukstančiai paveikslus 
kur gi trauke, jei ne pas Stan
kūnų? Kodėl taip? Ogi todėl, 
kad Stankūnai ne tik sųmonin
gi ir populiarus lietuviai, bet 
ir kaipo fotografas Stankūnas 
nepamainomas lietuvių tarpe.! 
Ir jie lietuvius rėmė. Tukstan
čiai dolerių jų aukota ne tik 
remiant kiekvienų kilnų suma
nymų, bet ir skelbiantis lietu
vių laikraščiuose, programuose, 
parengimuose.

Su lietuviais didžiumoj biznį 
darė ir uždirbtus pinigus atgal 
lietuviškam pasauliui grąžino. 
Savo ilgų metų vaišingumu, 
draugiškumu jie sudarė aplink 
save* lyg ir tradicijų: nesi Chi
cagoj buvęs, jei nesilankei pas 
Stankūnus, šimtai svečių ir iš 
Lietuvos rado jų nąme nuošir
džias vaišes, draugiškumą, su- 
sipažino su Chicagos žymiau
siais žmonėmis Stankūnams 
tarpininkaujant. Tai tokie žmo
nės Stankūnai. Chicagos lietu-: 
viai juos sveikina ir jais di
džiuojasi.

Po itin sočių ir su dideliu 
skoniu prirengtų vaišių prie si
dabru išpuošto stalo, kurio vi
dury išdidžiai stovėjo sidabru 
išpuoštas tortas su užrašu: 
1911—1936. Prasidėjo formalus 
linkėjimai. Toast masteris buvo 
p. Juozas Bačiunas iš Sodus, 
Mich. Jisai tai ir pakvietė sve
telius pareikšti pp. Stankūnams 
linkėjimų, neaplenkdamas nė 
vieno. Gražu buvo klausytis 
širdingų žodžių nuo brangių 
draugų, kurių ftarpe radosi dar 
ir dalyvių nuo pirmųjų pp. 
Stankūnų vestuvių, tai ponia

Bačiunienė ir brolis p. Stankū
no, Louis Stankūnas. Po visų 
sveikinimų, “jaunoji” p. Ona 
Stankūniene supiauste vestuvių 
pyragų, o prie kavos p; Stanį 
kūnas iškirto tikrų ir retų sur- 
prizų — 25 metų senumo bene- 
dektinę, išlaikytų tiksliai nuo 
pirmųjų vestuvių — pavaišino 
svečius. Tai buvo ko ragauti ir 
vargiąi kur ir kada beteks taip 
brangų likerį kur begauti. Lin
kėjimų jubiliantams pareiškė 
šios šeimos: Dr. Kliauga, Dr. 
šlakienė, ac(v. Mikelionis, adv. 
šlakis, pp. Pivariunai, Nausė
dai, Sįnkai, Bartz, Pociai, Ju
nevičius ir sūnūs, švogeriai Ga- 
ruckai, pp. Stankūnų duktė 
Mrs. Rentmeester iš Fon Du 
Lac, Wis., sūnūs Ksaveras" ir 
kiti giminės.

Ponas Stankūnas, be savo 
profesijos, yra ir kolektorius 
paveikslų ir raštų apie Lietu
vą. Jisai didelį rinkinį turėjo 
iš amerikonų laikraščių iškar
pų. Be to, pačių įdomiausių ir 
retų fotografijų, senų “šarfų” 
draugijų, raštų ir kitų išeivijos 
istorijos dalykų jisai įteikė Dr. 
Račkui — kažin kodėl nieko 
apie tai nebuvo pažymėta... Jei
gu ne Stankūno kontribucija, 
Dr. Račkaus “muziejus” per 
pus nebūtų buvęs taip įdomus.

Draugė.

Cicero
Iš viešųjų mokyklų gyvenimo

Laike Padėkos Dienos ato
stogų Wilson mokyklos Came
ra Club (fotografijų kliubo) 
nariai nutraukė tūlų skaičių 
paveikslų. Paveikslai dabar iš
vystoma mokslų klasėj. Po to, 
kai šio kliubo nariai pripras 
gerai nutraukti paveikslus, tai 
kai kurie jų mano 
retušuoti (tinting)\ 
kliubui priklauso šie 
ir

mokintis
Camera 

mokiniai
mokinės:

Milton Benes
Raymond Merki
George Misek
Frank Koncel
Edward Lofgren
Violet Marsik
Louise Hayes
Charlotte Pilney
Alyce Daly
Lorraine Sramek
Dorothy Newberg 
Norma Savoca 
Charles Jelinek

Frank Soukup, .... 
Richrird Van Ort 
Anna Homolka 
Creighton Woodard 
Marlyn Novak ' - 
Gordan Schielch 
Robert Mitro 
Joseph Leske 
Jerry Trublar . 
George Pokorny 
George Putrow 
Raymond Strizek 
Arthur Sticka 

• ' . f

Richard Stack 
Jerome Kudrna 
Lorraine Lebduska 
Vernel Lebduska 
Laverne Theilke 
Elsie Sebek | 
Vera Mąutner 
Margaret Stefenbagen 
Edward Cisar 

i j

Gal bu t, ‘ kad jų tarpe
ir vienas kitas lietuvių tėvų 
sūnūs ar duktė.

Iš 11 mokinių, Sherlock mo
kyklos auklėtinių, dalyvavusių 
kontestei rašyti straipsnį tema 
“Why Trains Lure Children”, 
du laimėjo pirmų ir antrų pri-

,zą. .0 tretį prizų .ląimėjo mo
kinys Aurora niiesto mokyk
los.

reikia manyti, išspręs tiksliai 
klausimų, kuriam jųdviejų 
klauso čempionatas.

H

pr-- Klaidos atitaisymas

yra

SPORTAS KITOS RISTYNĖS

RISIS ČEMPIONAS SU BU
VUSIU ČEMPIONU

šiandien White City patal
poje risis Frankie Hart, pu
siau sunkiojo svorio Čempio
nas, su 'Bill Weidner, kuris 
prieš porą savaičių čempiono 

’titulą pralaimėjo. Tą titulą jis 
pralaimėjo {kaip Įtik HaHt’ui. 
Ir pralaimėjo tokiu budu, kad 
klausimas, kuris jų 
nis ristikas, taip ir 
spręstas.

Dalykas tas, kad
iš ringo išmestas ir sužeistas. 
Tokiu budu jis nebegalėjo to
liau ristis. Kadangi Weidher 
griebėsi 
tai buvo 
toju.

Tačiąu
—.. - ■

Trečiadienį, gruodžio
Arcadia Gardens (4444 North 
Broadway) įvyks svarbios rfs- 
tynės. Kaip ir paprastai, ten 
risis pirmaeiliai ristikai. Bū
tent, kurie pretenduoja į sun
kiojo svorio pasaulio čempio
nus.

9 d.,

ROSELAND. — Gruodžio 2 
dienos “N.” laidoj įsiskverbė 
klaida aprašyme 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
pp. Leonoros ir Vincento Ze- 
leckų, 10156 So. Indiana avė., 
nes buvo minėti Leleckai, o 
ne Zęleckai.

— Senas Petras.

yra geres- 
nebyvo iš-

Hart liko

iielęistinų priemonių, 
paskelbtas pralaime-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Dvi eiles cellophane, ne 
VIENĄ, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretų.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 

“1 nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti Visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 

į jokių, bandymų su kitais liųosuotojais. Imkite Trinerio 
k Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 

tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
I galvos skaudėjimo, neramaus mifego ir panašių negali avimų.

Trlner’i Bltter Wlne Co. 6*4 S. Wells St., Chieare, III. 
Prlsfųsk man sampel} dykai

' ■... ......■'■'■o........'ui,.—-------

Visoąe 
Vaistinėse Adresas

World Playhouse 
410 S. Michigan Avė. 

arti Van Buren
Tęsis nuo pietų iki NAKTIES— 

25c iki 2 vai. pp. 
PRADEDANT TREČIADIENIU

“Son of Mongolia” 
Pirma Sovietų gamybos filmą su 

VIETINIAIS ARTISTAIS

Maistas Tankiai 
Neįstengia Duoti 
Reikalingą Vidu

jine Mankštą
ALL-BRAN Palengvina
Paprastų Užkietėjimų*

Amerikoniškoj dietpj labai tankiai 
stokuoja reikalingiausio dalyko, bū
tent minkštaus maisto “bulk”, ir to
dėl toks maistas netinkamai veikia ( 
j žmogų.

Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo. neganėtino “bulk” yra to pa-' 
sėkmė, ši padėtis yra nesmagi, ji, 
iššaukia galvos skaudėjimą, ir sto-' 
ką apetito. Net ir labai rimtos ligos 
tankiai iš to gali išsivystyti.

Prašalinkit pavojų iš dietos, ku
rioj nėra pakankamai “bulk” valgy
dami Kellogg’s ALL-BRAN regulia-' 
riškai. šis skanus cereal yra turtin
gas švelniu ir taip naudingu “bulk.”

Kūne, jis sugeria drėgnumą ir su
siformuoja į minkštą masę, kuri 
mankština ir sutvirtina vidurių rau
menis ir išvalo systemą. ALL- 
BRAN taipgi turtingas vitaminu B 
ir turi savyj geležies.

Du šaukštai j dieną su pienu ar
ba grietine yra pakankamai. Jeigu 
nepagelbės, pasimatykit su savo gy
dytojam.

Kaip daug smagiau yra vartoti 
šį natūralų maistą vietoj piliulių ir 
gyduolių. Paduokit ALL-BRAN ko
kioj nors formoj kasdien, valgykit 
kaipo “cereal” arba vartokit ke
pant muffins, duoną ir tt. Valgykit 
reguliariškai dėl reguliariškumo.

| ALL-BRAN parduodamas visose 
grosernėse. Padaromas per Kellogg, 
Battle Creek, Michigan.

! ^Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose

VVOOD COAL C O. 
r- - - - 4- - - - - - - - - - - - - — ~

COAL&COKE
3719 S KEDZIE AVENUE < PHONE LAFAYETTE 3244 

•6UA2ANTEED COAL BONDED WEIGH7
Kainos rali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 66% Stambios ...........

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

Lump ar Err ...... —
COKSA1—KOPPERS AR 8OLVAY 
Pečiaus Koksai

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

Petroleum Carbon Štili Run .. -— 
Petroleum Carbon Lump, Egg____
MILLERS CREKK LUMP  
MILLERS CREEK, EGG 
BLACK BAND LUMP 
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Cheetnut (Pennaylvania) ...............
Indiana Lump------------ ------ --------
Indiana E« 6x4 —_............ ........
FBANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios 

Plautos Nut—3*2 .... ................
Err------------- -------------------------

Lump - ,................................ ■■■„
WII.MTNGTON COAL 
Mine Run—Coaree —__— 
3 to 2 inch Nut—Clean-------------
6 to 2 inch Err—Clean-------------
12 to 3 inch lump—Clean —____ _

1/4 
Tono

H 
Tono

TAKSAI EXTBA
2 ir 8 4 Tonai 
f Tonai ar ViriTonas

>2.40
2.60
2.76
2.00
8.20
3.20
8.20
2.65
8.65
2.90
2.70
2.75

3.86
2.20
2.16
2.10
2.80
2.35
2.45
1.80
1.96
2.00
2.15

34.25
4.60 
5.00 
6.25
5.90
5.90 
5.00 
4.75
6.75

3 8.00
8.45
9.50

10.00
11.25
11.25
11.25

9.00
13.00

9.70
9.25 
0.40

18.90
7.25 
7X)0

8.65
4.10
4.15
4.35

6.75
7.66
7.75
8.20

8:15
8.50
8.75

5.76
6.25
6.50
7.00

3 7.75
8.20
9.80
9.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.26

9.45
9.00
9.10

18.65 
7.00 
6.76
6.50
7.40
7.50
7.95

6.65
6.00
6.25
6.75

87.60
7.96
8.96
0.50

10.75
10.75
10.75

8.45
12.60

9.20
8.75
8.85 '

18.40
7.75
6.50
6.25
7.15
7.25
770

5.50
6.76
6.00
6.50

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 8:30 VAL. RYTO Iž -

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

Pirmadieniais kai 7:30 vai.
ir Trečiadieniais kai w“’

vakaro 
vakaro

Budrik’s Furniture Mari
VISKAS DEL NAMt 

ŽEMAS KAINAS

Gražios Floor Liampos po 
ir aukščiau .................. ...... .
Table Liampos po 
ir aukščiau

Didelis pasirinkimas dėl Kalėdų dovanų, 
COFFEE TABLE, SMOKERS CHAIR.

Cedar Chest po 
ir

— - t -7 — 7 .....

DAILY BUSINESS DIRECTORY
; \ ■ ' .. ■- ...j.''7 I ■ ■ i1'.''! 1 : ■* ■ .

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Siš įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kiir galima nusipirkti 
(vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite [Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Cid jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS—COAL CONKADAS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gi 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pi 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883-6840

RADIOS

gražią
Pavei-

Pocahontas Mine Run Screened 
5 toriai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

7.50
1.95

| 12.50aukščiau
Išpardavimas ant geresnių ir anglinių pečių 

AIL BURNERS. .
Skalbiamų ir prosipimų mašinų.

Radios visų išdirbysčių.

Dovanos su kožnu pirkimu*

JOS. F. SUDRIK, Ine,
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
WCFL — 970 K.' Programas, Nedėlios Vakare nuo 1 iki 8 vai. vak, 

WHFC — Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBE
LUMP or EGG .................... :
MINE RUN................ ............
SCREENINGS ....
Sales taksai extra—vieno tono 

sakymas 50c' extra. 
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801
-o- t... 1 '

$5.50
5.25
4.50 
už-

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTOMEKA NIKAI

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius. . -

Milda Auto Sales 
Vienifttelis lieturis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1686

AUTOMOBILIAI
Mes turime didėlį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirkaite karą kitur, atsilan- 
kykit. pas mus, nesigailėsit. Mažas 
^mokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mės pade
monstruosime jums musų puikius 
karus.
RAY TITUS MOTOR SALES

Tel. Loiigbeach 2929 
5710 Broadway.

BRANGENYBES— 
JEWELRY

biamonds, Watches and 
Up-To-Date Jevelry

Jėwėlry and Fine Watch Repairing

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas auksinių 
Žiedų, laikrodėlių, ir viskas kas. rei
kalinga iš" brangenybių.

4148 Archęr Avenue

ULTRA-VIOLET 
SPINDULIAI

Ar jūsų plaukai 
šausi... negyvi ?' 
Ar jūsų galva per
daug aliejuota?
Ar turit niėštan- 
čias pleiskanas?
Ar smunka plau
kai ?

Moksliškas gal
vos gydymas su 
finger, wave $1.00 

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus.

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

MISS ESTELUE SLOTKUS 
Del sutarties pašaukit BOUL. 7459.

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
360. PII1LCO—trumpu ir ilcu *29.50 
350. r! č. a. ’vičfbR^iri *90 AQ 

R.,rc.^^.mL^ISN^I<WO8~RadIo~*Tnbo» 39£ 
MIDGKf RADIOS ------ S9 AC ir

RADIO PATARNAVIMAS — *1.00 
Ir kiti barbenai, khrluos rasite mua« 

krautuvu*.
LIPSKY’S MUSIC AND

, RADIO STORE
401C W. l.th Bbmt CICBBO, TLL.

TMom. cicbbo įsao
Atdara vakarais ir sekmadieniais.

—O—

ILaidotuvitf Direktoriail

' Salutaras I)rug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iŠ ge
riausių Biterių ką Šiandien , randasi 
ant markefco. 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 visi ir visados Saluta
ras Biterįo. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 Weat 18th St. 
CHICAGO, ILL.

: - - č-0' < •-
II....M....... ............

■ JUOZAPAS ge
* UDEIKiy
_ IR TĖVAS 11

REPublic 8340

FORT DEARBORN TAVERN 
Visas valgis už 25c nuo 11 A. M. 

iki ii P. M. Stiklas alaus veltui 
prie valgio.

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

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.7 P. Leonas.

Vaclovą , Bielskį atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė. y

Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
ciniškus*
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitė.

Istorinė žmoniškumo etikos 
teisės evoliucija—Prof. Leonas.

Pavasaris' — A. Pavilionis.
Apie kritiką — J. Radzvilas. 
ir kiti straipsniai. ’

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai
• LIGONINES— 

HOSPITALS
swnr a Tno yt nenr a q BVJCdįtLA.lUiS -IkljlDlllLAB 

Kompetentišld gydytojai, o ne etų.
> dentai, teikia patarnavim*.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklui. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ugoninte gydy? 
mae arba namuose. Raudongyslte 
gydymas išvirkltimu, kyla ir vari’ 
eose veins.

DOUGLAS PARK HOSPH’AL 
1900 South Kedzle Avenue

• ' L Tat’ Lawndale *727.

North Roseland 
Liquor Store

Pranešu ristoms draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liguor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųštos degti
nės, vyno ir Alaus. Reikalui pri
ėjus neušmireidte musų degtinės 
sandėlio,' gausite gerą degtinę ui 
prieinamas kaimas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 Še. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946

Pranešu.

ir ------------- -— --------—.—

POPSIE’S TAVERN
LIETUVIŠKĄ UŽEIGA i 

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus garimai ir užkandžiai

■> r ■: .••"'..■visados.. \ '
Užkviečįa atsilankyti:.* k ma9Iviį^|

ALSTED STREET
JOHN NOMENAS 
4171 SO. _

Tet ranto 0137.

A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis r— kviečia vistu 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
HIGH Llt’E alų. Gero vyno ir deg
tines.

3329 S. Lituanica Avė.

• ©TnCT A TTR A NTFF A T Kum JL A. U ’X xxX

Universal restaurąnt
GERES14IŲ, VALGIŲ VALGYKLA 

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

L . Tet Vietery 9670.
‘i

TeL Vietery 9670.

• RAŠOMOSMAŠltfE- 
L£S—Typewriters

RAŠOMOS MAšINfiLfiS 
BARGENAS 

W00DST0CK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų iheta. Tiktai < 7C 

ir kiti bargenal ---------* O
MID CITY TYPEWRITER 

EKCHANGE
943 Wš Mhdtoon St. Saymarket OSM

VA 
.T
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drove, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
I1L Telefonas Ganai 8500.

OMakyma kalnai
Chicagoje — palto:

Metama -----
Pusei metų —.........
Trims menesiams___
Dviem menesiams 
Vienam menesiai

Chicagpj pęr išnešiotoju®
| Viena kopija

Savaitei ____ ....
Menesiui ----------------------—

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
-'' ' pasta t

Metams ——,—.-™- 85.00 
Pusei motų 2.75
Trims menesiams ______ 1.50
Dviem menesiams ,_________ 1.00
Vienam menesiui nrr-.... .75

Lietuvon jr kitur užsieniuose 
(Atpigintą)

Metams________ ....___ __ 88.00
Pusei metų -------- -------- ------4.00
Trims menesiams ,—.......... 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Siuto nauja toto kodeksą

8c 
18c 
75c

Buvęs NIRA administratorius Donata R. Richberg 
siūlo įvesti naują biznio “kodeksą”, kuris užimtų vietą 
NIRA. Pagal jo sumanymą turėtų būt pakeisti ir su
moderninti prieš-trustiniai įstatymai.

Tie įstatymai, kaip žinoma, draudžia kompanijų su
sitarimus prekybos varžymui ir “nedorą” kompeticiją. 
Richberg sako, kad į nedoros kompeticijos sąvoką turė
tų būti įdėtas ir darbo valandų bei algų klausimas. Jei
gu kuri kompanija moka savo darbininkams žemas al
gas ir verčia juos dirbti ilgas* valandas, kad tokiu budu 
ji galėtų pigiau gamintis savo prekes ir paveržti rinką 
nuo savo kompetįtorių, tai valdžia turėtų padaryti ty
rinėjimą ir, suradus ją kaltą, ^nubausti.

Tokiu budu, pagal Richbergo sumanymą, prieš- 
trustiniai įstatymai privalo kontroliuoti ne tik santy
kius tarpe atskirų biznių, bet ir darbo sąlygas dirbtu
vėse. - • i

Bet klausimą apie darbininkų teisę organizuotis 
(kolektyves sutartis) jisai pataria atskirti nuo pramo
nės reguliavimo.

Sovietuose liaudies fronto nėra
%

9 ..................... ..... i n ■ i i ■■

šeštadienį pasibaigė Maskvoje nepaprastas sovietų 
kongresas, kuriame dalyvavo 2,016 delegatai. Paskuti
nėje sesijoje vienbalsiai buvo priimta, rankų pakėlimu, 
naujoji, Sovietų Sąjungos konstitucija.

Ji tuo jaus įeina galion.
Nors konstitucija kalba apie žodžio ir spaudos ^lai

svę”, bet tai yra tušti pareiškimai, nes viena tik komu
nistui (t. y. valdžios)) partija yra legališka. Visos kitos 
organizacijos yra uždraustos.

Taigi Rusijoje komunistai nepadarė taikos su so
cialdemokratais ir su social-revoliucionieriais. Amnesti
jos kongresas jiems nedavė ir jokių teisių nesuteikė.

Sovietuose nėra nei bendro fronto, nei liaudies 
fronto. Sovietų “demokratija” yra gryna’s “kamuflia
žas”. • . /,<>•

Apžvalga
BAŽNYČIA IR DEMOKRA

TIJA

KLERIKALIZMAS PRIEŠ DE
MOKRATINĘ RESPUBLIKĄ

Aną dieną “Draugas*’ įdėjo 
straipsni, kuriame jisai bando i 
apginti klerikalizmą nuo tprie- 
kaištų dėl Ispanijos fašistų rė
mimo. Jisai sako, kad Vatika
nas ir jvairių šalių katalikų 
bažnyčios šulai, kurie remia Is- 
pani jos sukilėlius, padėdami 
jiems kovot prieš teisėtaąją re.;- 
publikos valdžią, nenusideda 
demokratijai (!).

Kuo gi jisai tą savo tvirtini
mą paremia? Tuo, kad Ispa
nijoje, girdi, eina kova ne prieš 
demokratiją, bet prieš komu
nizmą. Tai, žinoma, melas. Vi
sas pasaulis žino, kad gen. 
Franco ir jo sėbrai pradėjo su
kilimą prieš ivaldžią kurioje ne
buvo nė vieno komunisto. Pas
kui, karo eigoje komunistai 
prisidėjo prie valdžius, bet jie 
yra silpniausia politiška parti
ja Ispanijoje, ir jų , .atstovai 
nuolatos jr nuolatos pareiškia, 
kad jų tikslas yra ne steigti 
sovietus Ispanijoje, bet apginti 
demokratinę tvarką, kuriai pa
grindus padėjo respublikos kon
stitucija.

Bet “Draugas” nori įtikinti 
publiką, kad klerikalai iš viso 
negali būti demokratijos prie
šai, nes katalikų bažnyčia esan- 
.ti “demokratiška’’♦.. ;. ... . ti - klebono.

Chięagos Marijoną organas 
rašo:

“Pati Katalikų Bažnyčia 
savo esme, yra demokratiška. 
Ji po savo vėliava priglau
džia visas tautas ir visus 
luomus lygiomis teisėmis. 
Tad sakyti, kad demokratiška 
Bažnyčia kovoja prieš demo
kratiją, yra didžiausia nesą
monė.”
Argi iš tiesų ?
Demokratija reiškia žmonių 

valdžią. Bet ar katalikų bažny
čios valdžią renka žmonės ?

Sakysime,, popiežių. Jo išrin
kime žmonos neturi jokio bal
so. To ne gana, “šventas tė
vas’’.ne tik nėra žmonių .ren
kamas, bet žmonėms nevalia 
jo nė kritikuoti. , Jisai yra lai
komas “neklaidingu”.

0 kaip yra su kitais bažny
čios viršininkais-^kardinolais, 
arkivyskupais, vyskupais, pra
lotais ir t. t.? Ar juos renka 
žmonės? Ne. Vienus jų skiria 
papa, įeitus skiria pąpbs pa
skirti vyskupai.

Net pap^isęiausią parapijos 
kleboną žmones neturi teišes 
išsirinkti. Klebonus skyria vys
kupas. Lietuviai tai žino labai 
gerai. Kiek karių lietuviškose 
parapijose kilo didžiausi vaidai 
—dėl to, kad parapijonai ne
galėjo sutikti su savo klebonu. 
Bet parąpijonai negali pašalin- 

.noi's .jisai butų /

jiems dar taip blogas, nes klo-; 
bonas nėra jų rinktas.

Tokiu budu kalbėti apie ka
talikų bažnyčios “demokratiš
kumą” yra nesąmonė. -Ji yra 
aūtokratįškiausia organ^^oei^ 
koldą tik galima surasti eiVį- 
lizuotame pasaulyje.

Kunigai katalikų bažnyčioje 
yra visai atskiras nuo papras
tų žmonių luomaą į su jyaij?io-j 
mis teisėmis ir privilegijomis, 
kurių paprasti tikintieji neturi- 
žmonės gal tiktai melstis 
gu kunigas leidžia juos į baž
nyčią!) ir mokėti duokles ku
nigams. Net apie pinigų suvą^-; 
toj imą, kuriuos parapi jonai
duoda “bažnyčios” reikalams. 
jie neturi teisės spręsti.

Ir dėl to, kad. 
bažnyčia yra šitaip autokratiš
kai tvarkoma, tai juos viršinin
kai eina ranka už rankos 
liaudies priešais ir išnaudoto
jais. Tenai, kur yra monarchi
ja, jie remia karaliaus valdžią; 
tenai, kur yra diktatūra, 'jie re
mia diktatorius, ir t. t.

KOMUNIZMO BENDRAS 
FRONTAS SU FAŠIZMU

/
“Naujienose” jau buvo nu

rodyta, kad Italijos komunistų 
partija su Komunistų Interna
cionalo žinia ir pritarimu pa
kvietė į ‘bendrą “tautos frontą” 
fašistus. “Laisvė” bandė šitą 
nuostabų faktą nudailinti, aiš
kindama, kad komunistai atši- 
šaukė tik j “eilinius fašistus”. 
Bet pasirodo, kad tai netiesa.

Komįnterno leidinyje (“In
ternational1 Press Gorrespoii- 
dence”), kur buvo paskelbtas 
tas Italijos komunistų partijos 
atsišaukimas, tilpo kartu ir Ita
lijos komunistų partijos sekre
toriaus Nicolletti straipsnis, ku
riame aiškiai sakoma, kad ko
munistai nori Italijoje pravesti 
idėją susitaikymo tarpe fąšistų 
ir anti-fašistų. Kaip paduoda 
“Nauj. Gadynė”, tame straips
nyje yra šitoks atsišaukimo pa
aiškinimas:

- . I '

“šis manifestas, aiškinda
mas liaudies susilaikymo ;idė-, 
ją, pabrėžia reikalingumą 
baigti vaidus tarp fašistų ir 
anti-fašistų -- reikalingumą 
amnestijos polilliniems kali
niams ir panaikinti Nepa 
prastąjį TrihUnoIą.

“Mes trokštame, kad Itali
ja panaudotų visą savo įia- 
kingumą pravedimui siste- 

«• .mos tarpusavinių šutarcių ir 
bendroj pagelbos Rytų Euro
poj, įskaitant Vokieti jąir, 
be to, kad Italija taip pat da
rytų šutantį su Sovietų Są
jungą...”
Čia aišku, kaip ant delno, kad 

Italijos komunistų partija savo 
manifestu kreipėsi ne j idili
nius” fašistus, bet j visą fašis
tų partiją, taigi -—ir į diktato
rių Mussolini! įįes juk atsišau
kime kalbama .apie amnestiją 
politiniems kaliniams ir Nepa
prastojo Tribunolo panaikini
mą. Duoti amnestiją ir panai
kinti tribunolą gali tiktai Mus* 
selini, o ,ne ęjlihĮai; fašistai.

Be to, Italijos komunistų par*į 
tija siūlo (Padaryti teUcą Slifa
šizmuir baigti vaidus tarpe & 
šistų ir jų priešų!

Tai ve kur nudardėjo komu- 
pizmas j— tas “yieninteiis tik-1 
ras fašizmo priešas”. ‘

‘ Jeigu .^1 diučę” (Mussolini) 
butų sutikęs priimti į talką ko-; 
munistus, -tai jie butų puolę 
jam j Ir pasMe Mrjuį 
su juo darbuotis, kad Italija 
būtį didrič, stipri te laiminga 
— po fašizmo vėliava.

Ot, tai jums ir komunistų 
“demokratija”!

Duktė užmušė savo 
motiną

ŠAKIAI-

SOMALIO SAUGUMO TARYBOS 
PARAGIMMAS

' ' r ■. '■ ■ : ■
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, Socialio Samumo Taryba 
įsteigė 107 ofisus 'šluoto-imės 
Juose:
Region I

Hartford, Conn.
New Hawn, Cdnn.
Boston, Mass.
Springfield, Mass.
Augusta, fti&ine 
Portland, Maine 
Concord, N. M. 
Portsmottth; N. H, 
Providericė, ‘j R. I. 
Burlington, $$t.

' Montpelier, Vt.
Regidii H - ;

Albany, N. Y;
Buffalo, N. Y.
Brooklyn, N. įę, 
New York, IN* • 

offięes)
Rochester, N. Y.
Syracuse, N. Y.

jįekibit III
Wilmington, Del. 
Gamden, N. J. 

jį®ewhiik> n.* J. 
Trenton, N. J. 
Erie, Pa. 
Harrisburg, Pa. 
Philadelphia; Ba. 
Pittsburgh, jPa. 
Scranton, Pa. ’ v ' .

Region IV
y^ąšhih^tbpjf D. C.

Md.
Charlottę; N. C.
Greensboro, N- 
Ralrigh, Nr: 
Salisbury,; 
Richmond, -Va. 
Roanoke, Va. , 
Charleston, W. Va: 
Parkersburg, 4 W. Va. 
Wheeling, W,. Va.

Naujamiesčio 
gyv. Janonienė, nesenai pa* 
leista iš KalvdHjbš ligoninės, 
šiomis dienomis užmušę savo 
motihą.

Ę1 Rašo, T$c.

ftoustan, !Tex. 
an Antonio, Tex.

Region XI
* 1./•'■■į'?' /'/ ■.' ■

Rhoenix, Arizona
DenVer, Co1q.
Boise, Idaho 
Butte, Jįopt. 
Helena, M<mt. 
Salt Lake City, Utah 
Cheyenne, Wyo. ■

Region XII
Los Angeles, /(Salif. 
San Franciscb, -Galif. 
Beno, Nev.
Portland> Oteg.
Seattle, ^ash. (Alaska)
Spokane, Wash.
Tacomą, Wash.
Juneau, Alaakd
Honolteu, Hawaii

Rugsėjo i 
gaisrai pa>
50,000 lt nuostoliu

mėn 
apie

KAUNAS. — Lietuvos ug
niagesių sąjungos žiniomis, 
šiemet rugsėjo ir spalių mė
nesiais gaims visoje Lietuvo
je padare ąpie 50,000 lt. nuo
stolių. Didesni gaisrai buvo 
Kaune, Surviliškiu vaisė., Užu
pių kaitee, Lukiškių kaime, 
Krakių miestelyje it Baisioga- 
Joje. Kitose vietose buvo įė
jėtas mažesnių gaisrų.

, iiiiiiMUiMuh
frpfį-i ■ 1 U--'.!;.•

Policija ankščiau sųga-
ve vagį, ne kaip nnken- 

wijnto apMp&his

M ŽOŠČfeNKO

Sentimentališkas Pasakojimas
Vertė K. Auguras

Ashland, Ky< 
Louisville, Ky. 
Detroit, Micji. 
Grand Batddš; Mich. ’ 

' Marųuette, Mich.
Saginaw,MiCh,;
Clevelanj, 
Columbus, Ohio 
Toledą, Qhio 

. Gincinhati, Oftio
Region VI 

Chicago, III. 
Peoria, 111. 
Springfield, Rl. 
Ęvansville, Jhd. 
Indianapoliš, jnd. 
South Bend, Jnd- 
Eau Claire, Wis. 
/Green JBąy, Wis.

Region VII
Birmingham, Ala. 
Montgomery, Ala. 
Jacksonvillę, įEįa. 
Tampa, Fla. 
Atlanta, Ga. 
Savaųnah, Ga.

' Jaokspn, Miss. 
Vidksbutg, Miss. 
Columbia, S. C. 
Knokųflle, Tėnn. 
Merįiphiš, Tehn. 
Nashville, Tenii.

Region VJII 
Des<Moines, Iowa 
Omaha, Nebr. 
^lųt^MiunĄ

Temi.

Fargo, N. D. 
Aberdeen, S. D. 
Sioux Falls, S. D 

■s.M
||ėgi<ni I X • ■ ■;
j: Little Rock, Ąrk 

Topėka, Kans. f 
Wichita, Kans.

Region X
< New Orleans; įLa. 

Shreveport, La. 
Albuųuerųue, N. M. 
Austin,. T#x. į v . - .

(Tęsinys)
Teta! Tikra teta! Teta Na

talija Ivanovna Tupicina. Tik
ra jo teta. Ar jis jau visai 
apspango! Kodėl jis pirma, 
asilo galva, apie tai nepagal
vojo?
.Sergejus PetroviČius vėl pa

sidarė linksmas ir budrus. Jis 
pradėjo Šokti kažkokį laukinį 
afrikotlišką šokį. Paskui jis 
risčia pradėjo bėgti į Dujų 
gatvę, Nr. 4, kur gyveno jo 
brangioji teta. Jis tiek sku
bėjo, jog savo kambaryje ne- 
beužsivjlko apsiausto. Tą ope
raciją jis atliko gatvėje.

Sergejus. PetroviČius gana 
retai su teta tesimatydavo. Jis 
su ja susitikdavo ne daugiau 
kaip du kartuą per metus — 
vardinių dienoje ir per Vely
kas. Bet vis dėlto ji buvę jo 
tikra teta. Ji supras. Ji tikrai 
supras. Šiaip ar taip, o Serge
jus buvo jos mėgstamas gimi
naitis,. Ji tiesiog jautė link jo 
kažkokią pakvaišusią meilę. Ji 
pati jam kartą pareiškė, kad 
jai mirus jis galėsiąs pasiim
ti jos mirusio vyro tris dra
bužių eiles. Juo labiau, kad jos 
vyras miręs visai nelimpama 
liga. Būtent, ąuo vidurių tifo.

Negalimas daiktas, kad jo 
tikra teta nesuprastų jo keb
lios padėties.

Pagaliau, štai ir Dujų gat
vė. štai jr simpatiškas namas 

su

yr—.■'rnį—■■■ w -.■..i.i w„ , 
•liovę dirbti. Ir jeigu dalykai 
taip ir toliau eis, tai senukė 
Tupicina, jei ne šiandien, tai 
rytoj, su Dievo pagalba krau
stysis į kitą, geresnį pasaulį. 1 
Q Sergejus PetroviČius, būda
mas vienatinis jos giminaitis, 
tegul pats rūpinasi visokiais 
kapais ir grabais. Jos gi netu
rinčios mažiausio noro dirbti 
tąįp sau, be jokio atlyginimo.

Sergejaus Petrovičiaus ūpas • 
visiškai sugedo. Paskutine jo 
viltis supliuško. Jis beveik nie
ko nesuprato, ką jam kalbėjo. 
Jis nustūmė į šalį besigrūdan
čias senukes ir lėtais žings
niais koridorium nužygiavo į 
tetoa kambarį.

Teta gulėjo lovoje nesijudin
dama. Ji gargėjo ir sunkiai 
kvėpavo.

Sergejus PetroviČius apsi- 
dairė aplinkui. Iš pasalų jis 
.pažiurėjo į senukes pageltusį 
veidą bei į smailią nosį. Ligo
nės akys buvo užmerktos. Tąs 
reginys jam užėmė kvapą. Jis 
atsargiai ant pirštų galų Vėl 
nuėjo į virtuvę.

Mirštančios tetos jis nesi
gailėjo. Apie ją jis tada net*^ 
-nė nepagalvojo. Jis galvojo tik 
apie tai, kad šiandien jis nie
ku gyvu negali iš jos pinigų 
pasiškolinti.

Sergejus Petrpvičius apie 
penkias minutes stovėjo virtu
vėje visai nejudėdamas. Jo vei
das baisiai išblyško.

Dvi moterys, tarsi rodyda
mos užuojautą, irgi nejudėjo. 
Jos tik tyliai dūsavo Ir nosi
nėmis šluostė lupas ir akis. 
Viešpatavo beveik visiška ty
lia. . Tik berniukas nieko nebo
damas ipo senovės. garsiai mą^ 
mojo bulves. Virtuvės Ittėkro- 
dis irgi garsiai tiksėjo ir žy
mėjo bėgantį laiką.

Tada Sergejus PetroviČius 
labai gailestingai atsiduso, iš 
pasalų pažiurėjo į tiksantį laik
rodį ir tiesiog nutirpo vietoje.

Jau buvo pradžia šeštos va
landos.

Ilgasis rodiklis jau baigia 
pirmą ketvirtį.

Sergejaus Petrovičiaus šir
dis tą dieną jau antru kartu 
paplūdo krauju. Pajuto jis di
delį skausmą šone. Galva pa
sidarė šlapi nuo prakaito. O 
gerklėje pasidarė sausa ir šiur
kštų. , 

Jis ir pirma nelabai 
jautėsi, o dabar tiesiog 
speraciją įpuolė.

Sergejus PetroviČius pasiju
to nerviško drugio krečiamas 
Įr tiek nusilpo, kad vos sura
do išėjimą. ‘ Jis .atsidūrė ties 
pakopomis :į Viršų, paskui iš 
dviejų atvejų vis lindo į kitą 
kambarį. Jis tiek įtūžo, kad 
nuvarė nuo staliuko berniuką 
Įr net norėjo jam per mtfrzą 
užvažiuoti. Pagaliau, su besi- 
žegnojančių senukių pagalba 
jis surado tikrąsias duris, ku
rio vedė į lauką.

Jis vos pro duris galėjp iš* 
eiti, —- tiek jo kojos ir rankos 
painiojosi.

(Bus ,daugiau)

> t/ Ii
o Eitutę Kasdien I

įh.n'1,.. ■ , „„i ,, o.a,.,,„Į...... ......... _

Nr. 4 — dviejų aukštų, 
smulkiais Jangais.

Sergejų^ įbėgo į kerną, o 
paskui vienu kvapu atsidūrė 
;antrame aukšte. Įėjo į virtu
vę.

• Dvi senos moterys triūsėsi 
apie pečių. Tai buvo gana įky
rios senukės, buto šeimininkės 
__seserys Belouteovos. Viena 
iš jų, jaunesnioji ir labai ne- 
sugyvenama ( buvo at-; 
ąitppuąi prie pečiaus ir trau
kė degančias anglis. Tąi darė 
todėl, kad ji būyo neįmanomai 
šykšti. Kita Dievo senukė, vy- 
ręsnioji Belousova, šluostė lėk
štes su druskuotu rankšluos
čių1. Kažkoks nedideli^ bėrniu- 
ka§, tur būtį, Bęlousovų gimi- 
naitis, sėdėjo prie staliuko ir 
be paliovos kimšo į burną vir
ina bblveš.

ROKIŠKIS. — Turgaus diė- 
ną, pirmadienį, Rokiškio gy
vulių rinkoje apie pusiau sep-; 
Aįntą ryto J>lięininkas Budre- į
■•.-.-.-T---------■; -- X-------------- • -

no arklio daug pirkėjų, 
ikurie yėtččši dėl pigios, bet, 
matyt, geros prekės. Priėjus 
policininkui pažiūrėti, parda
vėjas, pdlikęs arklį, bėgo to
lyn, bet buyd policininko su-J 
gautas ir areštuotas- Įtartinas 
pardavėjas 
arklį pigiai pirkęs iš nepažįs-,- 
tamdjo H todil $įrjs greit ir 
taip pat pigiai parduoti. Ta
čiau tuojau prišipažino, tą» 
arkjlį pavogęs naktį Daujočiųj 
kaiftte, , Svėdasų - 
apie w kilometrų nuo RokiŠ-1 SienOmįs bėginėjo. šimtai ta- 
bio. Vagis Nuimtas ir patuji-j ««-
dytas jkUt -teikia, Svėdasų po-f 
/licijai pranešta telefonu, kad! 
ištirtu įvykį ysiė^oje. Policiją,! 
nuvykusi įjS&aujoČių kaimąį 
pas nukentėjusį .ūkininką, pa-į 
klausė savininko, ikodėl ne*' 
praneša policijai apie vagystę. 
Ūkininkas tik juokėsi ir atsa
kė, kad jo niekas dar neap- 
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arki ifoį

P”-
j vičius .pastebėjo, kad prie vie
iI
i

pradžioje sakėsi

čiau

valsčiuje^

vę>gęs. Tik policijai įsakius! 
vagies -a t i m a r k 1 i to] 
atsiimti, žmogelis nustėro Įš* 
nustebimo ir, -tvarte neradęs' 
'Savo aridio, greit 
Rokiškiu.

.Tyy.1 u>..i

išvažiavo'

gavo

Z - 
m. sa*į 
p. So4..J..

namuose papjautą savo reika
lams avį. Dęl skerdimo pil. 
nebuvo pranešęs .petlięijai, ‘Kad 
tai daro savo reikalams. Yi^hį 
įstatytnas ir taisyklės, kad rel-į 
kid apie tai pranešti policijai;* 
Jš 4<ario buvo norėta mėsą* 
konfiskuoti, bet vėliau tik sii-^ 
Matytes protokolas ir teks md* 

.(kėti pabaudą. •

|<3$rti bttdami jjuskendo

. Alytaus
vivataybšš sekretorius 
liohis, rado $as vieną pilietį 
namuose papjautą savo reika
lams avį. Del skerdimo pit

lakonų. JPrie lango kabojo ,ge- 
ležiitis .laikrodis šu svareliais. 
Švytuoklė kažkaip keistai girg
ždėjo ir smarkiai švaistėsi.
! Moterys .paslaptingai persi
metė akimis; kai .Sergejus Pet- 
rotičius įėjo į virtuvę. Jos ėmė 
blaškytis rankomis, tarsi norė- 
damos Jam ipaąakyti, kad jis 
garsiai nekalbėtų ,k nesiskan- 
dalintų. <0 pačios, lyg lenkty
nių eidamos, pradėjo garsiai 
traškėti ir rąi^rtueti, .kad jo 
teta, Natalija Ivanovą Tupici- 
na, jau antrą savaitę guli be 
užpakalinių kojų «prie pat ka
po krašto. Girdi, buvęs pašauk
tas gydytojas, kuris ją apžiū
rėjęs, fbet nieko tokio r baisaus 
nepasakęs. Jis tik išrašas re
ceptą kfO^ms milteliams. 
Nuo tų miltelių kitą dieną va
karop iMioriŠ pradėjusi kojų 
nebevaldyti. Tuo pačiu inetU 
ir jos liežuvis bei skrandis pa-

rai išsigėre du darbininkai: 
hV« Urigenas te I. Sidabrovas, 
; įšdykįaiidaįhi plaukė nedidelių 
laiveliu .per Sartų„ežerą. Lai
velis apvirto lt plaukusieji 
nuskendo. Lavonai dar nesu
rasti. • ■* • •

tiek jo kojos tr rankos

(Iškirpto t šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui i 
gražų eilių rinkinj).

Loto žiedas.
Bedėdama loto gėlėlė siūbuoja— 

ji drovisi saulės šviesos;
nuleidusi galvą ji laukia, lig upe 

šešėliais nakties užsiklos.
Ji laukia, JiHrokšta, ik mylimas mėnuo 

pakels ją prie meilės kalbų;
tik jam atsivožus, parodys ji gelmes
■ / ' gražybių pilnas paslėptų.
Tarytum, ji kaista, ir žiba, ir tvyska,
Ir verkia rasa, jįr nerimsta, ir vjrpa 

nito ineileb ir jos. trą^kųlių. „..uįįj
MačysKėkŠtas
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Traukinys Užmušė Du ltalw 
Šiandien Laidoja

Velioniai Buvę Chicagiečiaį Aleksas 
ir Emilija Žemaičiunai

KAIP ANGLIJOJE VEDASI
r   -- - v* , rtti. — ■

Šįryt yra laidojami du buvę 
Chicagos lietuviai, kurie neti
kėtai žuvo traukinio-aūiomobi- 
ho nelaimėje.

Jie yra Aleksas ir Emilija 
Žemaičiunai.

Laidotuvės prasidės iš But
kaus laidotuvių įstaigos, adre
su 710 West 18th Street, kur 
kūnai buvo atgabenti iš Ham- 
let, Indiana.

Nelaimė įVyko gruodžib 3 d.,^ 
9 vai. ryto, pp. žemaičiUnamš 
važiuojant automobiliu iš ūkio 
į artimą Valparaiso miestelį.

Netoli nuo' naihų, apie tris 
mylias nuo Hamley miestelio, 
yra Pennsylvanijos linijos bė-i 
ges. Per jas eina kelias.

žemaičiunų automobiliui be
siartinant per bėgės atdundėjo 
ekspresinis traukinys. Jis tren
kė į automobilį, užmušdamas 
Žemaičiunus vietoje, ir kelioli- 
ką pėdų nuo automobilio nu- 
sveisdamas jų kunus.

Velionių dukterys pareiškė, 
kad ties kryžkele nėra jokių

signalų stulpų. Be to, tuo laiku 
kai nelaime įvyko, paprastai 
tfraukifrių ūepHlėida’VO. iiAtdthai 
ekspresas buvo susivėlinęs.

ApskaičiUojAį kad -jis Važia
vo suvirš 70 mylių į valaiidą.

žemaičiunai yra buvę chiėa- 
giečiai. Amerikoje Jie ’išgyVėho 
apie 30 metų. Visliu Taiku gy
veno Bridgeporte. Ten, adrešu 
2856 Emerald avenue, užlaikė 
valgomųjų daiktų krautuvę 
restaurantą. Vėliau persikėlė 
gyventi Brighton Parkan, adre
su 4322 S. Washtenaw avehtįe.

Apie penketų mėtų atgal jie 
įsigijo ūkį Indianoje ir ten Su 
šeima persikėlė.

Velioniai paliko dvi dukteris, 
Frances, 24 metų, ir Emily, 21 
me^tų. Abi yra vedusios.

Velionis buvo 55 metų, Ve
lionė ^t5.

Kūnai bus palaidoti šv. Ka
zimiero kapinėse. Gedulingos 
pamaldos įvyks 18-tos apielin- 
kės lietuvių parapijos bažnyčio
je.

j amų rendauninkų, suvienodi
nimas rendų apielinkėj, tyri-: 
hejimaš haujų rėiid^uniižkų,- 
informacijOš apife -taksus ir ne
mokama pagelba butams pa1- 
renduoti. >

Sėndri grupes mitingai bus 
veikiausia laikomi kas trys mė
nesiai. Pagerinimai reikalingi 
a^ieliiikei, kaip pavyzdžiui ati
darymas California avenue prie 
40 gatvės, bus svarstomi mi
tinguose.

Apielinkėš namų savininkai, 
kurie norėtų gauti daugiau in
formacijų, gali pasimatyti su 
Pietkiewicz adresu 2608 West 
47th Street Arba •'pašaukti jį 
telefonu Lafayėttė 1083.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už janitttrių arba 
ivatchman., Esu patyręs prižiūrėti 
joillerius. Moku visokj repairing. 'At
sišaukite DDRSA JUtfzapOS, 885$ S. 
Vf,g.A'i?;..‘‘»tr>?,lubos-....... ....
Help Wanted—Male-Female 
_________ Darbininkų Reikia

v REIKIA yeiterkų $12, foUiitain 
nierginų $15, hoteliąms mergini; 
$50, virtuvėms pagblbinlnkią $12, 
tavernoms virėjų $14, salnd ttiergi- 
nų $18, taipgi vyrų visokiems dar
bams. iVabash Employmetft, 14 
aukštas^ ;20 Ęv.Jatksou^ -

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

. DartfolnMl HklKH
PAIEŠKAU janitoriaus namų dar

bui, kuris supranta karpenterio 
darbą — Valgis, užmdkęstib ir guo
lis. 37$$ So. Hilbted St.

Šie 
lijOS štilių.

Dabar ; 
ralius neftp*

;ai pasirėdę ne rnaškaradų baliui, bet 
Vaikai sudaro Jaunosios “Garbės Sarą 
Anglija labai stisirupinusi, Kad .vienos 
Ii vestų su Amerikiete, Mrš. Šimpsoh. ..

,■  ----- . .. *—rf. -m*- ■ h<*■*■>

tuvių iškilmėms—pagal Ang-
b«” ... ....
vėstdves neįvyktų—kad. jų ka-

ACME PHOTO
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Sakelė S8,»8ft Oiiėa-
8VJV IDpUlllJVd

200

1,742 '

29,893

Ispanijos atstovų prakalbose 
susirinko apie 15;000 žmonių

Teisėjas Prisipažino' Jgž“ ■SŽk'S 

Pasiskolinęs Pinigu J teisėjus. Tai atsiekta. Kliu-, 
bas didžiuojasi, kad turi savo 
narį tokioj augs toj vietoj.

Po susirinkimo bus pasilink
sminimas — “free beer”.

— Kliubietis.

Nuo Zintako
Bet aiškina, kad nežinojo, jog 

teisiamasis buvo juos .pasiė-. 
męs iš apskričio iždo.

Frank V. Zintako byla dar 
tebesvarstoma.

Kriminalio teisėjo O’Connell 
džiute jau antrą savaitę klau
sosi visokių-liudijimų, kalbų ir 
ginčų. Bet tai per kelias dienas 
negaus progos pasisakyti ką 
mano apie Zintakui užmetamą 
kaltinimą, kad jis pasisavino 
apskričio teismo pinigų, sumo
je $10,500. (Išviso, sako apie'

Paliko šešis athikitš ’ir TteŠiš 
praanukus; iaictdj&maš bytbj 

.. ------------------------------------------------------< 
................ 1....................... I- ‘ l

$28,000, bet šioje byloje figų- sa^Uit^š 
ruoja tik paduotoji sunia).

šiandien Zintako gynėjai sta
tys liudininkus, kurie bandys 
teismui parodyti kokio pado
raus budo žmogus jis yra. Pe
reito šeštadienio sesijoje, pro
kuratūra savo liudijimus pabai
gė ir “ilsisi”. Darban tuojau 
pasileido gynėjai. Jie pašaukė 
į liudininkus miesto teisėją, 
Kasper.

Prdkuroro kvočiamas, teisė
jas prisipažino ėmęs pinigų iš 
Zintako (Zintakaš gynėsi, kad 
pinigus ne pats Sunaudojo, bet* 
juos išskolino ir išdalino). Bet 
Kasper tvirtino, kad nežinojęs, 
jdg tie pinigai buvo paimti iŠ 
apskričio iždo.

Politika

T0WN OF LAKE. — 
laukęs gilios seiiatvbš, ^pereitos:

i pabaigoj^ čia SSB 
Dominikas GalkkUSkaš.

Jis užmerkė akis sulaukęs 
90 melų amžiaus. Tai amžius, 
ftįurio retas kuris Ambrik'oje^ 
dasigyvena.

Velionis mirė dalinai nuo se
natvės, dalinai nuo Širdibš li-i 
goš. , i

Jis gyveno Adresu, 1834 W.į 
46th Street. iB'tfVO. -gerai Žino-Į 
mas visiems Townoflakiečiams. 
Gyveno pasiturinčiai, nors biz- 
nyj aktyviai nedalyvavo ’Rpie: 
20 mėtų.

Velionis paliko didelę šeimjr- 
ną. Sulaukė .jisai nė vien še
šių antikų, bet ir šešių praanu-, 
kų. Turėjo dvi dukteris. Vie
na jų yra ištekėjusi už Petro’ 
Pacevičiaus, antroji Už Frank 
Yuknevičiaus.

Laidotuvės įvyks rytoj rytą. 
Jomis rūpinsis Vietos laid. dir.

Chicagos . pažangiosios orga
nizacijos ir žmonės sudėjo 
$8,000 Ispanijos repu’blikos gy
nimo reikalams.

Jie sumokėjo $5,000 grynais 
pinigais, o $3,000 pasižadėjo 
paaukoti. - į

Tie pinigai bUVo sukelti mU- 
siniamė mitinge, kuris penkta
dienį vakare įvyko Coliseume, 
prie 15-tos ir VVabash gatvių.

Mitingas buvo surengtas 
trijiėms Ispanijos Fėpublikoš 
atstovams, kurie atvyko Chi- 
cagon tikslu sUpažihdihti vie
tos gyvįentojuš Su tik^ė pade- 

ją šalyj ei, Pilietinis karas 
!tarp valdžios ir fašistų suki-1 
lėlių ten siaučia jau ketvirtą 
jmėii’ėšj;
" Raibėjo, rašytoja Senioha Dė 

ku’n. Luis SataSola ir 
Ispanijos kairiųjų republikdnų 
vadas, Marcelino Domingo.

Jiė pabrėžė, kad Chicagos j 
anglų, ir bendrai Amerikos
kpajida, klysta skaitydama pi- 
liėtihį karą mušiu 'tarp kohiu-j 
nižitio ir fašizmo. Ten kova 
eina už demokratiją, kurią fa
šistai Stengiasi sunaikinti.

Publikos Colisėume susirin- 
ko apie 15,000.

capacity oVėrh į-tdh 
148 , 

Demonstrators 
1;896 

Transfers , . 
26;656

Nuo sausio 1 dienos iki lap
kričio 00 dienos 1936 mėtų 
(t.y. už 11 mėnesių) surinkta 
šios tųšieš taksų /$4,599,455.60

Nuo šaulio 1 dienos iki lap
kričio 30. dietioš 1005 
surinkta fekšų $4,000;601.()O

Reikia turėti oriiėnėj tas fak
tas, kad šiemet šibš 
taksai buvo sumažinti 20 nuo-i 
šimčių.

Dar vieną merginą

ketvij^tadiėpio vakare Doro- 
thy Bedamacker, 6225 South 
iŽTozart štreėi, užpuolė moro- 
naš ir sudraskė jos drabtfžius. 
Kai merginą pradėjo Šauktis 
pagelbbs, įpiktadaris pabėgo. 
Mehginą pikthdaris užpuolė ar
ti namų, kuriuose ji gyveno.

$1,805,208: namų 
nugriovimui

■ i

Works Progress Adminis- 
tration paskyrė $1,805,205 no 
sanitariams Jr./ pavojingiems 
gyventi seniems namams Chi- 
cagoj nugriauti. Sulig tilo pro
jektu bus nugriauta i$16 pri
vačių ir 10 Viešųjų trobesių. 
Darbą prie griOViino gaus 
258 darbininkai; i

Iš miesto kolekto 
riaus ofiso

Brighton Park

Lietuvių Politikos 
Kliubaš

lietuvių Politikos klidbas 
BTightoh Parke šaukia prieš- 
mtJtinį šusirinkimą ketvirta
dieny, gruodžio 10 dieną, 7:30 
valandą vakare Gramonto sve
tainėje, 4535 So. Robkivell št.

Bus valdybos rinkimas 1937; 
metams. Taigi kiekvienas na
rys bei narė turėtų dalyvauti, 
šuširiiikime, kad išrinkti gerą; 
valdybą.

Daug kliubo narių yra atsi
likusių su metinėmis mdkesti-j 
miš, Viši nariai turėtų užsimo
kėti už šiuos metus. Butų ge
rai, kad kiekvienas narys atei
damas į' susirinkimą atsivestų 
su saVim ir naują narį Įrašy
ti kliubah. t)eka to kliubas 
smarkiai paaugtą nariais Ir jo 
Veikimas , politikoj butų dAUg?

REIKIA, šeilsmanų refrigerato- 
riams par^aVihėti, gąso pečius, alie
jaus šildytuvus, radios . patyri- 
ttinš liSVa rėlkaliii$as. MttsU vVrai 
gali Uždirbti $4,0-L$65 savaitėj 
ąlga ir komisija. 2332 Madison St. ------------- ---------- j----  

REIKALINGAS patyręs indų plo
vėjas. Rageidaujama sifaugęs, pa- 
ylfctfis žmdgUs—gyvenimas tint vie-

Help VVftnted—Fettiate 
... , Dbrbitflnkių triMk 

LIETUVIU .JNAtaU<. SAVININKŲ 
BRĮDGEPŲRTE DR-JOS Valdyba 
1986 m.:Vincas Stankus — nirmi- 
utliilhkas, ‘$60$ S. Moždrt St.; 
Antanas. Šimkus pagelbininkas 
8120 LitUUnica ?AVte.; Stanislavas 
sKųnevičia nut. raštininkas, 
$220..S. Union Avė.; Dominikai 
Gulbinas ~ finansų raštininkus.
junas — kontr. raštir 
S. Union Avė;; Pėtraš 
kaperius, 5653 S. Thrdop St.; Le
onas Lehdauskas maršalka. 
3130 S. Halsted St.

Lietuvos Vėli AVA. Amerikoje 
N. l-a§ Valdyba 1986 mėtaihs: 
Kąz. Davia, pirm.. 5648 South 
Bišhdh Ši.; Fr; Vehękus, pag., 
2718 W. 43 St.: Melix Mikolėjdhs, 
put- rašt„ 1617 S. ;49 Ave„ Cicero; 
Severą Skriduliš, iždo rast.. 1533 
S. 49 AVe.. Cicėrb; DdPiihik Mo
tu?, kontr. -rašto .6981 S. Artbsian 
A ve., Id5 Kačinski, kontr. pag., 
7204 S. Ročkwen St.; Ant. češha, 
kaperius, ;4501 S- Pauliną St; 
Petr. Tiskbvič, maršalka. 6939 So. 
Washtenaw -Avė*; Antanas OeSna,- 
ir Ida Rocinski, aniek, ligonių.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJ 
No. 1 VALDYBA; pinti. Kažindie- 
ras Davis; pagelb. Franciškus 
Venckus, nutarimu rašt. Felix Mi- 
kalojunas, iždo rašt. Severą Skri-. 
dūlis, kont- Dominikas Motuz. na- 
gelb. Idą Kačinski. kasierius Ant 
Cesna, maršalka Pėter Tiškevičia, 
ligonią Tanky tojai: Ant. česna

c Ida Kdčinski.
Rriešmetirti Susirinkimą laikysime 
birželio-June 14 d.. 4501 So. Pauli
na St.. Chitarb. A. Česnoš Ėvėt.
<!!■;     II— 'i • '»• '■ fifalllįi’l

Dvigubas cellophfLie feu- 
vy nio j imas labiau-suš velnin
tu Old mrds eigarėtu heša

3144 S. W»Mde ŠE; Jpnas Matė- 
‘ kas, 3400 

alsius —

R EIKI A avių keislhg ,šti*ipWiii Ir 
mieruotojd, jiatyrlisių tiktai. Kreip
kitės 1335 West 47th Street.

REIKIA patyrusios merginos, 22 
iki 40—savas kambarys, 2 vaidai, 
kūdikių nėth, lengvas skalbihias, 
$71)0; Dr. ^telnBerg, LorigWfeh

. . Perdaviiąųi BizntM.

PARDUOSIU gerą buČernę ii įVb- 
sernę ųž .pirmą pasiūlymą, arba 
mainysiu j automobilį arba į lotą.

t > 711 West 34th St.______
“PARSIDUODA taverna — gertfi 

išdirbta, dirbtuvių apielinkėje pi
giai. 4418 Ogden Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, -biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastį patirsite vietoje... 8206 South 
Kalsted Street

...............  ——n į. I. ................— .................... .... I, i, ■

PARDAVIMUI tavernas, geroj vie
toj, tinkamas Žmogus gali padaryti 
daug pinigų. Atsilahkę patirsite prie 
žUštį ir: vertę biznio. 872 E. 71 St.

' 'Parsiduoda labai 'apsimokėti 
taverna. Kreijpkitsš pas žydiiė,

. —U#/ «w**w

šioj apielinkėj pradėta vary
ti Vėjus tikslu suorgariizUoli' 
namų savininkų biurą. Vajų 
pradėjo B. R. Pietkiewicz, West 
End Business Men’s Associa- 
tion sekretorius, Grane Saty- 
bos ir Paskolų Bendrovės se
kretorius, o taipgi buvęs Ame
rikos Legiono Dariaii^Gifėno 
No. 271 posto komanduotojas. į

“Kiekvienas 1 biznis phamb-, 
ne j yra organizuotas”, sako p- 
PibtkieVVicž; “bet namų savi
ninkai neotganižubti. . Viėhin- 
telis būdas namų savininkams 
^pŠėulfdti savo jhvėštmbhtdš^ 
yra susivienyti i namų savi
ninkų kiekvienoj apie-;
linkėję. Šiuo surhlstimu darbuo-1 
juos šuorganizavimui Biightbn 
Park Landioids’ Btireau i Asso- 
ciation”. '' ■ i ■< :' ■; r .. ■ i

Taip šibš drgėhižfidijbš dar-, 
birutės punktų yth rittmėtyĮ^ 
iaikymas rėkordų • nepagėidaū-' 

'• .... •

(ferliaUš tdbita) geriaušioge
VAAUKVOS ra akrus — 4 

Hęj.'AlIPkpn 8 mylios, arti to 
zobi 2 aukštų narnąs;, plytą. ? 
elektriką; atakas; mašlnbs, R 
iSnidkėjinias. $8,500. Sarihipk ^ _ 
Rosfenthal, kambarys 741, Čhlcflgo 
'Beteh Hotel.
' ■ ' ||*| ! -I.. —u .• r , .7 u-i-.',’. , r» otmĮM

PRIVERSTI išparduoti nuosavy
bę, 140 akrą plėho fUriliOs stoką 
žiemiuos nbo Harvard, Bo6ne Couh- 
<ty, Illinois. Geri Toudihkai, žefaė— 
šeimos farųm 50 metų, kairta $89 
UŽ akrą, $4,000 cash jnfokėti. Ma
tykite Peterhans, Rex Realty Cor-

! T>r. Fredėričk Ticė, munici-. 
palib tubėrkulio^o sanitariumo 
įrėzid'ėntej praneša, kad va
jus par da vin čj i m u i; Kalėdų 
Žėnkių Christmas Seais —j 
jau yra vafomąs. Dr. Tiče atši-| 
šaukia į Vištibinbnę pirkti Kia-1 
ledų ženklus it tuo budu pade-i 
ti šukėM ^bbcliis- reikiamuš ko-- 
vai su tuberkuliozu arba džio
va. J

.... » ;■ </—\

Atitaisome Klaidą!
t

Per klaidą iš šeštadienio 
“Naujienų” numerio buvo pra
leistas Progress Furniture; 
Company pranešimas apie ra- 
dio programą. 1 “Į

Progress ■programai 
transliuojami kas sekmadienis 
iš štdtiėš 11 ^1. O

’tb. iife tęšląši pūslę val&D'dbš.
Progrėšs Furrilttire Cbirfpany 

randasi adresu, 3222-3226 So. 
'rimėtea Strėbt.

w! ’ ;• Mėži^ ^^uvės į

? MIESčIUOSE., 5... , v ■ 
auKsTos ruštes rtrumofs 1 

ANGLYS
$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT : DIENA AR NARTJ ;

Namabžemė Pardavimui t

. , TIKRAS BARGENAS . 
dviejų iukžtn muro ttkrtffis, SSjSte

co.
6816 So. V

.......... ".Jfeągo

. Furnitūrą

j 
*thesmtTiNG,

504 83-nij STItE
Telefonas VictOry 34Š6 

Sveterių krautuvė, atdara. kasdieną 
—ir Vkkaraiš ir skfeniadienials. ,

"Chicagos kolektoriaus ofisas1 
praneša už kokius vežimus ir 
kiek yra surinktų taksų per 
pirmuosius šių metų 11 mė
nesių ir kiek buvo jų siirihk-i 
ta per tą patį laikotarpį 1935į 
metais. žemiau paduodama 
skaitlinės:

NUMBER O1E LlCENSiBS
ISSUED i

Jan. 1, 1936 Jai). 1, 1905:
W ' ■ fe ■ į

Nbv. 30, 1936 DeC. 31, 1005 
(11 mos.) , (12 mbš.)

Onė-horse Vehicle
2,760 

two-horše Vehicle'
327 

Motorcycle
-738 

Passengėr Automobile, 
35 h.p. or less

448,762 385,’0O5
Passengėr Automobile, 
more than 35 h.p.

12,706 11,718
Auto Deiivery Wagon, 
capacity i-ton oh lešs

35,019 
Auto Trailer, 
capacity 1-ton or less 

.25 
Auto Wėk, 
č^čity bvėr 1-ton

2Ž,'69() 
Auto Itaflėr, •

8Š6 Į

517

32,922

PAŠAUKIT ; DIENA A

'i-i-i—i   . 'į IA..J. ii:

7 Trr 
Siunčiam Gčlen . Telerratau | VI

PaaauUo , Dalia
KORIS

aires

G815s Vos
INK AŠ
, ’Bankifetanfs 
iams c..Sted

PASIRENDŪOJA TAVERNĄ ar
ba parduosiu su naittu. Biznis iš
dirbtas pėi* Hdiig metų. Matykite 
savininką S. Kiela, 4843 W. 14th St

IŠPARDUODAME BARI]
1US. visokio didžio su Coi

i 
/■—-■--i

■ ' ---- i-——---- ■
&Eltfb6N 2 fletai. po 5 kambarius 

—Vanduo šiltas —-Vana —visi pa-! 
ratikuihai. Dėl mažos šeimynos dub-

ĮTjprr.r^TT,"TiawiMO  ~tx: 
\fcEKSDENT4f

■ arncE.
Vl^UOMĖT^teMos KAl^dš 

VgU 8:80 iki 8:30 v.vak.

Prieš Goldblatt krautuvę ^(pirma 
* - floor.

4 > i> II. ,.411. Į,R....................... ....

SO. ŠTATE ST 
CAtųmel 5269 
(Naujoj VfefoD

John T. Zuris, lietuvis ad-; 
vokatas, kuris šiandien pradės 
eiti miesto teisėjo pateigafe. Jis, 
buvo išrihktas pereito mėne-1 
šio prezidentiniuose rinkiihtiD- 
ėe. šiandien, miesto šalejb 

žymesnis, ne kad šiandie yra. įvyks iškilmės. (Ziur. žinią.)

20

18,700 ;

Palengvinimas >||||||| 
drbbinailČių 
hėUraigijoš Skausmų 

^aubfcmas tuoj aus,
PAIN-EXPELLER 

bbrifcutfe tik $5c. Ir. 70c. 
visęsė vaistinėse.

BOnMAŠ tJALKDWSKI
I’etriškyrfe šb.&uo pasauliu Gruodžio 4 dieną, 7 valandą vaka 

're, 1985 ftu, šlmkdkęs 89 Inetą arhžiatis, gimęs Lūkėk pat., Pavei- 
žMį dVafe .,

Ahidrikbj išgyveno 50 metų. . . _
Paliko didbli&jhe nuliūdime 2 dukteris, Theodorą Pacevvicz, 

ždritą jąpriĮiM lr Julijona Yukilewi<t!Z, žentą Petrą, sūnų Frank, 
marčią Marijoną, švogėrkį MatuŠiauskien'ę, 6 linukus ir 6 pro- 
anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas rdildaši 1884 West 46th Street.
Lblddtiives įvyks antradienį, Gruodžio 8 dieną, 8:80 valandą 

rytb iš nhmą 'buk atlydėtas j Šv, Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos paitialdOs už VėllOillo sielą, o IŠ ten . i 
'bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Supai, žeritai, Marčios, švogferka ir ’GimiilČs.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių diroktbrius I. J. ZOlp, Te* 
lefoiias Boujevaftl 5203. .

7 valandą vaka

SKYRIAUS
apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGABSINK1T SAVO 
BARBENUS

NELAUKli
PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 
Mušą tipghrshilinų. kaino* 
prieinamo*. Už pakartoji** 
W dUodfe'nie geYą UUO-

■
N
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Pirmadienis, gruod. 7, 1936

Nušovė vagilį

Kenmore

Apdegė moteris

GRUODŽIO 24 <į., 1936

■M

KARALIUS?

Inš Radio Soundphoto

(g

kandidatas

H®

metais 
algos

bus malonus jūsų kostumeriams ir 
draugams.

— Clif- 
demokra

V i

Ūkio paroda 
užsidarė

ACME PHOTO

Pasveikinimai tilps didęlįame Nau
jienų Kalėdiniame numeryje, kuris 
išeis

demokratas * ir jam

nam
mirti elektros kėdėj naktį iš 
■ketvirtadienio į penktadienį. 
Taipjau sulaikytas nužudymas 
graiko Krisaulas, kurs yra nu
šovęs teatro menedžerį Brigh- 
ton Parker Krisaulasa reikalu 
bus atsiklausta ekspertų, ar 
yra sveiko proto.

teismas buvo paskiręs

Cicero vandens si-
< . ■ “į*į vi ' • ’

s tema bus uzbaig 
ta sausio 1 dieną Miesto teisėjo John 

T. Zuris inauguraci
jos iškilmės

Du užmušti, septyni 
sužeisti automobilių 

nelaimėse

Socialės apdraudos 
blankas reikia grą

žinti iki gruodžio 
15 dienos

Nežinomų vagilį’. nešusį če
modanų pilnų įvairių vogtų 
daiktų policininkai nušovė, kai 
jis mėgino nuo jų pabėgti., Va
gilis buvo nušautas ties na
mais adresu 5859 
avenue.

Laimėjusį pirmų prizų Chi- 
cagos ūkio parodoj jautį, ku
riam vardas duota G. Pagc, 
nupirko Charles R. Walgreen, 
žinomas Chicagoj aptiekų gran
dinio savininkas. Jaučiui Wal- 
green sumokėjo $3,060 arba 
po $3 kiekvienam jo svarui.Čia jis turės pasi- 

politikieriais ir vi- 
darbuotojais dėliai 
kurį teks patiekti

Gubernatbriu'sIIorner atvyko 
į Chicagą. 
tarimų su 
suomenės 
programo, 
legislaturai, kai ji susirinks at
einantį mėnesį Springfielde.

Gubernatorius šiandie taipgi 
dalyvaus ceremonijose, kurios 
įvesdins iš naujo į ofisų val
stybės gynėjų Courtney.

Du žmonės tapo užmušti, 0 
septyni sužeisti automobilių 
nelaimėj įvykusioj Halsted gat
vėje arti 169 gatvės. Penki iš 
sužeistųjų vargiai išliks gyvi. 
Nelaimė įvyko sniegui krin
tant, kai įžiurėjimas kelio pa
sidarė sunkus.

Užmušti ' buvo John Putt- 
kammer 43 metų, iš Crest- 
wood, ir Frend Apponi 12 me
tų. Ligoninėje mirė Aldo Ap
poni, Fredo brolis, kurs opera? 
vo mašinų. Apponi gyveno ad
resu 113 East 23 Street, Chi* 
cago Heights.

Praėjusį šeštadienį užsidarė 
ūkio paroda laikyta stokjardų 
amfiteatre, prie $0. Halsted ir 
42 gatvių. Apskaičiuojama, kad 
parodų viso aplankė 450,000 
žmonių. Įvairių prizų' už gy
vuliui ir javus, o taipgi iš biz
nio padaryto parodoj asmenys 
turėjusieji pavyzdžių joje iš
sivežė apie $1,175,000.

Tarpe prizų laimėtojų ir pri
pažinimo augštos rųšies pa
vyzdžių Illinois valstijai teko 
pirma vieta. Jos farmeriai lai
mėjo 44 čempionatus ir 148 
pripažinimus* kaipo pavyzdžių 
priklaususių pirmoms tų rų- 
šių eilėms.

jūsų KALĖDŲ
PAS VEIKINIMAI

NAUJIENOSE

KARALIENĖ? — žiniose 
dabar ima figūruoti York 
Kunigaikštienė. Kar a 11 u i 
apleidus 
karalienė. Ji yra Edvardo 
VIII brolio žmona.

ACME PHOTO

Mrs. Frances Matzone 70 
metų, 2640 W*est 15 Street, 
įmetė į pečių suvilgytų kero- 
sinu skarmalų, kad atgaivinti 
užgęstančių ugnį. Kilo eksplo
zija, kuri pagavo moteriškės 
drabužius., Moterį išgelbėjo jos 
duktė p-nia Hilda Partipillo, 
gyvenanti tuo patim adresu4.

DEMOKRATAS—Wal- 
ter Huxman, Senatorius 
nuo Kansąs valstijbs. Jis 
yra 
teks kalbėti už valstijų, iš 
kurijos paėjo rępublikonų 

A. M. Landom 
, INS PHOTO ,

Aurora mieste 1932 
policijos ir ugnėgesių 
buvo nukapotos 31 nuošimtį. 
Iki šio laiko jų algos tapo pa
keltos vėl 15 nuošimčių. Dabar 
gi, miesto finansinei padėčiai 
pagerėjus, policininkai ir ug- 
negesiai kreipėsi į miesto ta
rybų prašymu4 sugrąžinti jiems 
1932 metų algų skalę.

KARALAITĖS—York Kunigaikštienė su savo dukterimis, Prin- 
cesa Elžbieta (kairėj) ir Princesa Margaret Rose.' Motinai palikus ka
raliene, 10 metų Elžbieta paliks sosto įpėdine. Kalbos, kad Edvardas 
VIII abdikuos, yra labai paplitusios

Darbas atnaujinimui van
dens sistemos Ciceroje 1 busiąs 
užbaigtas iki 1 dienos 1937 
metų. Taip praneša John B. 
Kelly, konstrukcijos darbo pri
žiūrėtojas.

Jau dabar vartojama 22 my
lios didžiųjų vandens triubų, 
Daugiau kaip 115,000 pėdų dū
dų ir 300 tonų geležies sura- 
kinimams (fittings) suvartota 
naujoms vandens triuboms 
įrengti arba senoms pataisyti.

Naujoji Stotis turės pajėgos 
500 galionams, vandens per mi
nutę pumpuoti. Tatai reikš pa
jėgų pumpuoti per dienų 21,-

000,000 galionų, palyginus su 
9,000,000 galionų, kuriuos pa
jėgdavo pumpuoti iki šiol.

Naujoji tanka 150 pėdų iš
kelta nuo žemės bus Ciceroj 
augščiausia plieninė budavonė.

Didžioji šiam darbui pinigų 
dalis, būtent apie 75 nuošim
čius,. gauta iš Public Works 
administracijos.

Vaizdas varžyti nių Chicagos Žemės Ūkio Parodoje. Tur

Įvesdinimas miesto teisėjo 
John T. Zuris įvyks pirmadie
ny, gruodžio 7 d., 11 vai. ry
te kambary 1106, City Hali. 
Teisėjas John C. Lewe vado-, 
vaus iškilmei. Dalyvaus šie 
aųgšti svečiai: meras Edward 
J. Kelly, Michael J. Flynn, val
stybės gynėjas Courtney, aid. 
Rostenkowski, teisėjai Prystal- 
ski, Bonelli, Fišher ir Winch- 
scus, aldėrma'nas Hartnett, 
kongresmenas A. Sabath, še
rifas Toman ir kiti.

H. A. Gray, federalės vald
žios namų statybos projektų 
direktorius, paskelbė, kad pri
imama pasiūlymai (bids) sta
tybai Chicagoj, AVest Sidėje, 
valdžios lėšomis!: namų.

šis projektas, >' yra žinomas 
kaip Jane Addams Addition.- 
Išpildyti jis ižaštųos $2,224,334. 
Nu’žiurėta pąstiįityti 13 namų 
trijų augštųJ kiekvienas. Viso 
tuose' trylikoje j namų bus 483 
butai. Seni trobesiai, kurie ran
dasi nužiurctoj šiai statybai 
vietoj, jau yra nuversti arba 
verčiami.

$3,600 Už BULIŲ
tingus Chicagos vaistininkas Charles R. Walgreen sumokėjo po $3 už svarų, viso 
apie.$3,600, už pirmų prizų laimėjusį bulių, kuris figūruoja paveiksle. Pirkėjas 
pasižadėjo gyvulio nepaskersti. Paroda užsidarė pereitų šeštadienį, su
traukusi apie 450,000 žmonių

SENATORIUS 
ford Townsend, 
tas išrinktas į senatų nuo 
Indiana valstijos. Kongre
sas susirinks netrukus po 
prezidento prisiekdinimo 
antram terminui. Iškilmės 
įvyks sausio mėnesį.

INS PHOTO

FRANCIJOJE. — Mrs. (Wally) Warfield Simpson 
krizini kilus skubiai apleido Angliju ir išvyko Franci- 
jon. Fotografija traukta Rone mieste. Su ja nežinomas 
vyras-detektyvas. Žinios sako, jog moteriškė raginanti 
karalių jų užmiršti ir pasilikti soste Britų Imperijos 
labui. INS Radio Soundphoto

Sumokėjo jaučiui 
$3,060

York Kunigaikštis, ku
ris paliks karalium, jei jo brolis, Ed-

■ * ■ ! * ' • . t

vardas VIII nusileis savo ministeriams
ir sostų apleis, kad apsivesti su Mrs. 
Simpsoniene. ACMB PHOTO

PRITARIA KARALIUI—Dalis minios, prie karaliaus rūmų Londone, Buckįng- 
ham Palace, kuri demonstravo reikšdama karaliui pritarimų ir sveikindama Mrs- 
Simpson sekančia Anglijos karaliene. Prieš karalių nusistačiusi aristokratija, ,už 
karalių eina liaudis. Liaudis šaukia, kad karalius turi teisę pasirinkti sau žmonų 
ir neprivalo pasiduoti aristokratij

Gubernatorius Hor 
nėr Chicagoj

Statys valdžios lėšo 
mis namus

Policija ir ugnėge 
šiai ;prašo pakelti 

algas

Gerb. visuomenė maloniai žudymų tūlo Rappaporto, ku 
kviečiama dalyvauti šiose iš
kilmėse, įvedant pirmų lietuvį 
teisėjų Chicagoj e.

— Felįce Nausėda.

Socialės Apsaugos (senatvei 
pensijų) blankos, kurios buvo 
išsiuntinėtos Chicagos darbi
ninkams ir darbininkėms, tu
rėjo būti išpildytos ir sugrą
žintos paštui iki gruodžio 5 
dienos, t.y. praėjusio šeštadie
nio. Pašto viršininkas p. Kruet- 
gen praneša, kad blankų iki 
praėjusio šeštadienio sugrą
žinta 880,000. Reiškia, dar ne
išpildytų randasi visai nedaug. 
Vien šeštadieny sugrąžinta 
275,000 blankų!

Bet visoj šaly grąžinimas 
blandų nebuvo taip putnktua- 
lis, kaip Chicagoj. Taigi vald
žia išpildymui kalbamų blan
kų ir jų sugrąžinimui laikų dar 
nutęsė iki 15 dienos gruodžio.

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds ciga- 
retų tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien. J

Atidėjo mirties 
sprendimo iš

pildymu
Gubernatorius Horner 

menišku įsakymu4 sulaikė
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