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Pagrobė Chinijos 
Diktatorių

Italija ir Vokietija 
nenori taikos Is

panijoje •

""-f.... /".'n .................................................. ....................................................

KARALIAUS EDVARDO VIII ABDIKA
CIJOS DOKUMENTAS

Naujas Anglijos ka-f Abdikavęs Anglijos
ralius Jurgis VI su 

dėjo priesaiką
karalius važiuoja 

i Austriją

Chiang Kai-shek pagrobė maištingi kar
vedžiai, kurie reikalauja tuojaus pradėti 

karą su Japonija

Tautų sąjungos taryba užgy- 
rė pastangas sutaikinti civi
lį karą Ispanijoje.

Po to viduržemio iškilmėmis 
buvo paskelbtas karalium ir 
parlamentas sudėjo jam prie
saiką.

šįryt į

SHANGHAI,’ gr. 13. — Chi
nijos diktatorius generalissimo 
Chiang Kai-shek, liko pagrob
tas maršalo Chang Hsueh-liang 
tikslu tuo budu priversti jį pa
skelbti karą Japonijai.

Grobikas maršalas Chang 
Hsueh-liang, kuris pirmiau 
buvo Manžurijos karvedžiu iki 
pralaimėjo karą su japonais, 
išsiuntinėjo . visiems Chinijos 
karvedžiams telegramas, už
tikrinančias saugumą diktato
riui ir kartu padavė Šiuos rei
kalavimus :

1. Tuojaus paskelbti karą 
Japonijai.

2. Nanking valdžia turi pa
sižadėti atgauti visas pražu
dytas teritorijas, taipjau ir 
Manchukuo..

3. Reorganizuoti nacionalis
tų Kuomintang partiją ir pri
imti į ją ir komunistus, kaip 
kad buvo daroma iki 1927 m.

Gen. Chiang Kai-shek liko 
areštuotas po maišto vakar 
Shensi provincijos sostinėj 
Sianfu. Dalis buvusių ' Manžu-

tesnis ir jau paliovė nuolan
kavęs Japonijai.
Japonai nustebę ir susirūpinę.

TOKIO, gr. 13. — Tokio li
ko nustebintas žinių apie mar
šalo Chang Hsueh-liang vado
vaujamų maištingų kareivių 
pagrobimą ir suėmimą Chini
jos diktatoriaus generalissimo 
Chiang Kai-shek. Manoma, kad 
tas įvykis į tolimųjų rytų pa
dėtį įneš naują suįrutę, kurios 
pasėkų dar negalima numaty
ti.

Japonijos valdžios rateliai 
yra labai tuo susirūpinę, 
oficialių pareiškimų dar 
duodama iki nepaaiškės 
padėtis.

Bet 
ne- 

visa

VISA AMERIKA 
PASIRAŠĖ N E U-

TRALITETO 
SUTARTI

BUENOS AIRES, gr. 13. - 
Delegatai visos Amerikos tai

rijos' jfere^ių.'^vMbvatfjamif*•»/ konferencijoje vienbrisiai jtija, fe-

gen. Yang 
maištą ir 

dėl koopera- 
komunistais 
karą su Ja-

pasirašė Amerikos neutraliteto 
sutartį. Viso pasirašė 21 val
stybė. Paskutinė pasirašiusi 
valstybė buvo Paraguay.

♦

Apie pasirašymą Amerikos 
neutraliteto Sutarties tuojaus 
tapo pranešta prezidentui Roo- 
seveHui, kuris kruizeriu In- 
dianapolis gryšta namo iš Ar
gentinos, kur dalyvavo visos 
Amerikos taikos konferencijos 
atidaryme.

su
pa-

Svetimos šalies sub- 
marina paskandino 
Ispanijos submariną

maršalo Chang Hsueh-liang ir 
dalis Shensi provincijos karei
vių, vadovaujamų 
Fu-cheng, pakėlė 
įteikė reikalavimą 
vimo su Chinijos 
ir tuojaus pradėti
ponija tikslu atgauti visas pra
rastas teritorijas.

Tuo laiku gen. Chiang Kai- 
shek ilsėjosi šiltuose vandeny
se už 20 mylių nuo Sianfu. Ga
vęs žinią apie maištą, jis ne
bodamas pavojaus, tuojaus iš
vyko į Sianfu perkalbėti su
kilėlius. Bet liko areštuotas 
kaip tik atvyko į miestą.

Kartu su diktatorių liko 
imti ir keli jo svarbiausi 
dejėjai.

Kaip matyt, maištas buvo 
tvarkus, nes nėra gauta žinių 
apie bet kokius plėšimus ir žu
dymus.

Daugelis gen. Chiang Kai- 
shek divizijų yra Chansi pro
vincijoj, į kur jos buvo pa
siųstos kovoti komunistus. Ki
tos divizijos irgi yra ten pat, 
už Geltonosios upės. Maišto gį 
vadas yra pats japonų nuga
lėtas ir išvarytas iš Manžu- 
rijos. Tad jis yra grieštai nu
sistatęs prieš Japoniją ir len
gvai pasidavė komunistų agi
tacijai už pradėjimą ginkluoto 
karo su Japonija. Diktatorius 
gen. Chiang Kai-shek nori gi 
pirmiau visą Chiniją suvieny
ti, gerai ją priruošti ir apgin
kluoti, ir tik tada pradėti ka
rą su Japonija. Jis sprendžia 
dalinai tą tikslą jau atsiekęs 
ir todėl pastaruoju laiku jo 
nusistatymas darėsi vis griež-

VALENCIA, Ispanijoj, gr.
13. — Laivyno ministerija pa
skelbė, kad Ispanijos lojalistų 
submarina C-3 liko torpeduo
ta ir paskandinta. Paskandino 
ją svetimos šalies submarina, 
kuri paleido į ją torpedą. Pul
ti galėjo tik kokios nors sve
timos šalies submarina, nes su
kilėliai savų submarinų netu
ri.

Kartu su submarina žuvo ir 
47 jos įgulos nariai. Išsigel
bėjo tik kapitonas ir du ju
rininkai, kuriuos išgriebė iš jud
ros laivas Artabro. 

t

Submarina liko paskandinta 
ties Malagos uostu, pietryti
nėj Ispanijoj, arti Gibraltaro 
sąsmaugos.

3 nutroško nuo nuo
dingą dujų

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
- Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė
4:19.

BERLIN, N. H., gr. 13. — 
Trys žmonės nutroško, o šeši 
pavojingai pritroško, taipjau 
12 mažiau pavojingai pritroško 
nuo nuodingų dujų, kuriomis 
prisipildė dalis Burgess dirb
tuvės. ;

GENEVA, gr. 13. — Vien
balsiai remiama tautų sąjun
gos tarybos, Franci j a ir An
glija padės visas savo pastan
gas sutaikymui civilio karo Is
panijoje.

Taryba, kuri priėmė rezoliu
ciją, raginančią sustabdyti tą 
karą, kadangi jis stato pavcJ- 
jun tarptautinę taiką, mano, 
kad dabar visos valstybės, 
taipjau Vokietija su Italija, 
paaštrins nesimaišymo sutartį 
ir gal sutiks prisidėti prie su
taikymo paties karo.

Taryba pripažino Ispanijos 
valdžios skundą prieš Italijos 
ir Vokietijos pripažinimą su
kilėlių pamatuotą. Nors irt ne
minėdama Italijos ir Vokieti
jos, taryba sako, kad dabar
tinė padėtis gręsia tarptauti
nei taikai ir todėl reinia An
glijos 'ir Francijoš pastangas 
kaip nors tą karą sutaikinti; 
kartu ragina • ir neutraliteto 
komitetą žiūrėti, kad tikrai 
niekas nesikištų į Ispanijos 
reikalus ir neteiktų jokios pa- 
gelbos kariaujančioms pusėms.
Bet Vokietija ir Italija prie- 

šinasi taikai.
’ ' RYMAS, gr. 13/ Vokie-' ^MhįĮiM. 
atsakyčius į Anglijos ir Fran
ci jos’^pasiuly mus sutaikinti ci
vilį karą Ispanijoje. Iš infor
muotų šaltinių patirta, kad tie 
atsakymai yra nepalankus pa
siūlymui.

Fašistai ir naciai mano, kad 
Anglijos ir Francijoš pasiūly
mai padaryti mūšių paliaubą 
Ispanijoje ir paskui visuotinu 
balsavimu1 nustatyti valdžios 
formą, tegali pagelbėti tik Is
panijos valdžiai. (Mat sukilė
liai jokio gyventojų pritarimo 
neturi ir negali tikėtis laimė
ti balsavimuose. Jie jau senai 
butų pralaimėję ir karą be sve
timų valstybių pagelbos).

/ Rusija skeptiška.
MASKVA, gr. 13

Rusija ir sutiko prisidėti prie 
Anglijos ir Francijoš pasiūly
mo bandyti sutaikinti Ispani
jos karą ir sutiko “pasirašy
ti dar vieną dokumentą”, bei 
nemano, kad kas nors gero iš 
tų pastangų išeitų. Net jei Is
panijos valdžia ir sutiktų pri
imti plebiscitą, tai niekad ne
sutiks priimti 
negali tikėtis 
mufe. O be to 
lių keblumų 
pravesti.

Amerika rems taikos 
pastangas.

BUENOS AIRES, gr. 13. — 
Argentinos užsienio 
ministeris Lamas yra pasiruo
šęs pasiūlyti visų Amerikos 
valstybių taikos konferencijai 
bent moraliai paremti Angli
jos ir Francijoš pastangas su-

Nors

sukilėliai, kurie 
laimėti balsayi- 
butų labai dfde- 
tokį balsavimą

M

ŠIS RADIO PAVEIKSLAS KARALIAUS EDVAR
DO VIII abdikacijos rašto, buvo persiųstas iš Londo
no į Nėw Yorką, per radio, o iš ten Chicagon per tele
fono vielas. Pasirašydamas šį dokumentą, Edvardas 
VIII hhstbjo teisių prie Anglijos sosto.

Raštas šako, “I, Edward VIII, of Great Britam, 
Ireland ant the Britišh Dominions .beyond the Seas, 
King and Emperor of India, do hereby dėclare by irre- 
vocable determination to renourice the Throne for 
Myself and for my descendants and my desire that 
effect should be given to thįs instrument of Abdication 

‘ immediately.
“Irt token Vvhereof I h avė hėreunto sėt my liand^ 

this tenth day of December, 1936, in the presence of 
the withesses whose signatures are subscribed.

“ĖDWARD, R. I.
/(Parašai karaliaus .brolių) Albert, Henry, George,”

.     ..u ................. ......—;—i----------------- ------------------------------------- i_______

Italija mobilizuoja 
kareivius Ispani- 

jos karui

Savanoriani's fašistams priža
da geras algas ir didelius bo- 
nusus.

teka 7:10, leidžiasi daugiausia bus 
pagrindais.

RYMAS, gr. 13. — Vokie
tija ir Italija baigia susitarti 
dėl pasidalinimo prekyba Du
nojaus- valstybėse. Prekyba 

vedama maino

LONDONAS, gr. 13.-^Nau
jasis Anglijos karalius Jurgis 
VI vakar vidurdiėny iškilmin
gai sudėjo priesaiką ir viso
mis viduramžio iškilmėmis bu
vo paskelbtas Anglijos ir vi
sų jos dominijų karalium, In
dijos imperatorium ir “gynė
ju tikėjimo” (šio seno titulo 
abdikavęs karalius visai nemi
nėjo savo abdikacijos rašte ir 

I akte).
Karalius Jurgis prieš vidur

dienį, pasirėdęs admirolo uni
forma, atvyko j St. James rū
mus, kur jis sudėjo priešai-

Po to karališkojo dvaro di
džiūnai, pasirėdę senoviniais 
rūbais, nuo balkono perskaitė 
karališkos tarybos proklamaci
ją. Ta pati proklamacija ketu
ris sykius buvo perskaityta 
įvairiose Londono dalyse, šau
dant kanuolėms ir minioms 
šūkaujant , “God save the 
king”. ;

Sudėjęs priesaiką karalius 
Jurgis VI priėmė visų Angli
jos dominijų atstovus, išėmus 
Airijos. ,zPo . to jis nuvyko į 
Buckingham rumus ir iš .ten 
į savo

. .Karaliui r Jurgis VI paskel
bė, kad pirmas jo, kaip kara
liaus aktas, bus suteikti abdi- 
kavusiam savo broliui Windsor 
princo titulą, nes Edvardas 
pasitraukdamas nuo sosto kar
tu atsižadėjo ir visų titulų ir 
privilegijų.
Karūnacija bus gegužės 

I Paskelbta, kad naujojo 
liaus Jurgio karūnacija 
gegužės 12 d., t.y. tą
dieną, kurią turėjo įvykti ir 
abdikavušiojo karaliaus Ed
vardo karūnaciją.

Einant visoms šioms cere
monijoms susirinko parlamen- 

Itas, kur pirmiausia premieras 
|Baldwin, o paskui kiti kabine
to nariai ir, pagalios, atsto
vai sudėjo priesaiką naująjam 
karaliui.

Naują priesaiką taipjau? tu
rės sudėti visa Anglijos ka- 

|riuomenė, karo laivynas ir ki
ti valdininkai. Priesaikos sudė
jimas baigsis pirmadieny.

RYMAS, gr. 13.
turi atidarę stotis verbavimui 
savanorių kareivių tarnybai 
“nežinomoj vietoj”. Verbavimo 
stotis Ve&a “Ispanijos komisi
ja” ir prieš 16 dienų viepi Ry
me suverbavo 3,000 kareivių. 
.Jiems išdalinta uniformos be 
jokių ienklų.

Kiekvienam įsirašiusiam 
duota pą • ŽuOOO lirų premija, 

taikinti Ispanijos civilį karą, taipjau* 50,000 lirų apdrauda.
Jungt. Valstiją valdžia jaii Be to tarnybos įnetu jie turi 

išreiškė savo pritarimą toms gauti po 40 lirų dieną, o pa- 
pastangoms, dabar gi. norima; 
padaryti, kad tokį pritarimą 
išreikštų ir visos Amerikos 
valstybės. Tuo tikslu Lamas 
susižinojo ir su gryžtančiu iš 
Argentinos prezidentu Roose- 
veltu. $

Lamas jau pirmiau tautų 
sąjungos susirinkimuose bandė 
įnešti pasiūlymą pahašiu budu 
sutaikinti Ispanijos karą.

Fašistai

reikalų

Airija dar labiau at 
sitraukia nuo 

Anglijos 
t. ' ' —r-—r—~ '

DUBLINAS, gr. 13. — Ka
raliui Edvardui abdikavus, Ai
rijos prezdentas De Valera tuo
jaus pasiūlė seimui bilių, ku-l] 
ris dar labiau Airiją atitolin-h 
tų Anglijos, nes butų panai-H 
kinta general-gubernatoriaus ( 
vieta, taipjau butųv išbrauktas | 
iš naudojimo viduriniuose rei-H 
kąluosę karaliaus vardą. Airi- | 
ja liktų veik visai nepriklau-1 
soma valstybė ir Anglija tvar- I 
kytų tik užsienio reikalus. Sei- I 
mas tą bilių tuojatis priėmė.

■ ' J

š 'f' '* ' ' ‘ - ■ I

15 laukia nužudymo

sibaigus karpi jie gaus 15,000 
lirų bonusų. ^stojantys kari
ninkai gauną 4,000 lirų premi
ją. iMimaini tik fašistų parti
jos nariai.

Jrašyfi kareiviai yra gabena- 
mi į Ispanijos Morpko, iš kur 
per Gibraltaro siaurumą siun
čiami į Ispaniją.

BASEL, gr. 13.
čia atvyko abdikavęs Anglijos 
karalius Edvardas, dabar 
Windsor princas ir kitu trau
kiniu tik tuo pačiu vagonu iš
važiuoja į Austrijos žiemos 
rezortus, kur jis mėgdavo pra
leisti žiemas būdamas Vali jos 
princu.

Išvyko jis iš Anglijos penk
tadienio naktį, kur Portsmou- 
the sėdo j kruizerį Fury ir juo 
atplaukė į Franciją, Boulogne- 
sur-Mer. Ten ant laivp palau
kė. iki atėjo internacionalinis 
Basei traukinys su prikabintu 
specialiu? jam vagonu. Tada 
jis persėdo į traukinį.

Būdamas ant laivo jis dar 
pasiuntė, telegramas savo nu
mylėtinei Mrs. Simpson ir sa
vo motinai, našlei karalienei 
Mary.

Princas linksmas.
Abdikavęs karalius, dabar 

princas Windsor, kuris pasi
traukęs nuo sosto turėjo gal 
ir ant visados išvažiuoti iš 
Anglijos -teritorijos, buvo link
smas. •

Laivą • pasitiko kelių tūk
stančių1 žmonių minia, kurią 
sutraukė atplaukęs Anglijos 
karo laivas. Princas su? minia 
apsimainė sveikinimais. Pas- 
kuijinksmai kalbėjosi su Fran- 
čijoą. valdininkais, kurie turė-

12 d.
kara- 
įvyks 
pačią

išreiški džiaugsmą,' kad Mrs. 
Simpson nesusitiko jokių su
trukdymų ir laimingai baigė
si jos kelionė automobiliu per. 
visą Franci ją. Visą laiką jis 
buvo linksmas ir vaigščiojo pa
lei savo 
kinys.

Nors • 
užleisti, 
kur tik
buvo matytis 
langus besišypsąs princo vei
das.

Jį lydi jo sekretorius Įeit, 
pulk. Piers Legh ir du detek
tyvai. Jie vežasi 43 skrynias 
bagažo.

vagoną iki išėjo trau-

vagono langai buvo 
bet kiekvienoj stoty, 
traukinys sustodavo, 

per prieangio

9 žmonės užmušti 
gaso

MUENCHEN, Vokietijoj, gr. 
13. — Devyni žmonės liko už
mušti ir šeši sužeisti besiver
žiančio iš sutrukusių pervadų 
gaso.

Giminėms Lietuvoj 
Dovanų Kalėdoms

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

OSSINING, N. Y., gr. 13.— | 
Garsiajame Sing Sing kalėjime j 
mirtiės elektros kėdėje laukia 
net 15 kalinių. Vieną dieną 
bus Nužudyti 5 kaliniai, o ki
tą — 4, likusieji bus nužudy
ti ‘įvairiomis dienomis, jei ne
bus pakeista jiems 
bausmė.

Vienoj grupėj net šeši žmo
nės laukia mirties už Vieną I Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nėdėlioj iki 1 vai. po pieL 
žmogžudystę.

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

mirties
I

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
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Namai ir Žeme

Laikas puo laiko tenka pa
kartoti jpati mintis.: ,Qbi«pgai 
ir jos priemiesčiams artipasi 
stoką aiamų dr Imtu. Kad šis 
pasakymas .peatrędytų tuščias 
spėliojimas, tai ve keletas 
priežasčių: ,P4|r paskutinius
septynius metus, nuo ^pradžios 
depresijos iki šipl, Chięagos 
gyventojų skaičius paaugo 
apie pusę miliono; 4ųo patim 
laikotarpiu įvyko 260,000 ve
dybų. O betgi kalbamu laiko
tarpiu buvo pastatytų tik apie 
2,000 naujų namų, gi senų, 
atgyvenusių savo amžių na
mų tapo nugriauta .du kartus 
daugiau, negu naujų pastata- 
•tyta. Kaipo viso tę .paseka,j 
Chicagai ir priemiečiams ąr~j 
tinasi namų ir butų trukumą. 

<O vėliau, ’kaip visiems yra; 
žinomos dešimtį far .penkiolikę 
metų atgal pergyventos <apys-Į 
tovos, nuomos prądęda yktitį 
be sąjko, įmonės nohpppkęs-; 
darni kliaučių tnųopių 
.pirkti senus ,ir statyti ..naujusi 
namus.

Jau dabar matome, kad: 
daugybė namy, kuriuos laikė; 
pardavinąui bankai, invest-! 
mentų kompanijos ir spulkos, 
sulaikoma nuo pardavimo. Jų 
globėjai ir savininkai laukia 
pavasario, kai galės 
daug geresnę kainų, 
šiandien.

O dėliai to negalima 
kitų nužiūrėti, kaip tįk 
nį rendų kilimų, pačių 
brangimų, naujų napių 
bos įsisiūbavimų. Ir tenka da
ryti išvadas, kad tie, kurių* su
spės anksčiau pirkti namus, 
vėliau turės progos neniąžhi 
pelnyti.

Visiems žinoma, kad aprū
pinimas ir pareikalavimas 
(supply and demand) nusa
ko turgaus kainas, ir tie, ku
rie permato namų verslo krip- 
tį ir turi pinigų, dabar naudo
jasi proga. Pavyzdžiui, Mar4 
shall Field kompanija poros 
metų bėgiu į namus įr žemę^ 
sudėjo (nupirko) virš 100 mi.4 
lionų dolerių, tikėdamasi 
trumpu laiku tuos pinigus pa
dvigubinti. Daugelis kitų; 
stambių asmenų bei fjr/mų ,da-t 
ro panašius mvestmentus.

Vienas dalykas tepka pa
sakyti: pirkti reikia ^ąbąrJ 
kai dar bargęnų galima gau-' 
ti. Neturint užtektinai įmygu,) 
gal galima susidėti keliems! 
arba pasitarti ąu savo spulkų; 
vedėjais. Sudarius reikalingų 
sumų pinigų ir pirktis ,<ląbar, 
sekantį metų neręikes gailė
tis. — W.

Ar bargenas?

NAUJIENOS, .Chicago, Į1Į.
"'"z > ■.........«

nimę |r Tąupymo Bendroyės jei nebus ųžinįteresuota p|a- 
(‘^Naujienų” Spulkos) dięek- tesnė yispomęhę itašimpfel į 
torių-sųstatas šį motą yra šis: sptilkąs jr sukėlimų dįdeąnm; 
adv. K. Gugis, aud. J. y arka- kapitalų, jei nebus publika 
la, inž. K. Aųgųst, T. Rypke- tikinama, kad ,tik spulkose 
vičius, J. Zymontienė, Mar-iyra saugiąų^įa pąsideti ^ąvo! 
kus, W. Mąnkus įr šakimas. sutaupęs 4r gaųųąųią }gęi;eą-;

August aždinįnkąis, kėtis, kąd spulkų kapitalai žy**. į : "v
jjniai ąų0tų. ^nojiėą, kuomet (leidimus)
dirba, tai ir susitaupo kiek -<*ybom82 >
j uodai dienąi, / tas ^Utaupas 
pąsidės kur kitur, nors ir ne 
taip pelningai, kaip spulkose. 
•Q <kuomet pirks ibęi įkudavos 
namus, lai greičiausia įĮcreip-. 
sis jį .ąpųlkąs paskolai. Kur 
tuomet spulkos paiins kapita
lų, ikųd pat0nWti pąąkolų 
reikalaujųn4iW ? Negaus pas 
lietuvius, eis pas ^ųtipitau- 
čius — ^pąč iekųs jbei yokie- 
,čius, kurie sąyę spulkose turi 
.mtiiopimus fon^vią, peą jie 
.dauginusia pęr ąpulkąs jaupo 
savo tiždarkilis. jTąt sukau, 
tdab,ar yrą laikąs viąęma (Spul-į 
koma «us.irųpinti, ikad £ukė% 
lūs ki^k galint ’.diįwi .skai- 
tčių ka^ išauginti kiek 
galima savo į^dus ■# kąd pri-į 
ąiųengti pątęukmti il^P arti 
.permaięmus pąąkolųj
pareikalavimus.

Norint plaėiap putoti apie 
spulku itvai^kį. Jr ^9^# atsi“ 
daryti taupymo suskaitą., vi- 
.suomet .galima k^ėįptiS į Lien 
•tuvių Budavųilmę, gkęlĮnimę 
ir Taupymo įBePdroyę /(■;Nau- 
•jiepų” išpuikę), 1739 $ę. HaL 
sted St. Ąlą spųlkos sekreto- 
Tius T. jKypkoyičia nor.iąi su į 

.įteiks yisąs infęrmaoijas bei 
pątąrnavimS'

*y. w-us.
........... .  . . ■■■Ii. . ................. ..... Ą

Valdyba: K. Gugis pirminih-, uis {Peinas nei iLltųr, sunku ti 
kas, K. __
T. Rypkevičia sekretorius 
Ofisas randasi Naujienų na
me, 1,739 So. Ųalstęd -St., ąd- 
*daras nuo 8 ryto jRi -8 yąkįąro : 
^kasdien. —IV. V. M-us.

t

tęs į»aWė Wtas' 
vedyboms

Žmonėms, kurie . musimano 
patys apie pataisas prie na-' 
jnų, .ąpsįmoką pirkti seni bei 
aplęisti namai. Bet jej reikia 
visoms pataisoms samdyti 
dąrbittiftkas, ,tąi Jękiępis pir
kėjams yerčiąu yra pirkti vė
lesnes statybas (trobęąis ir už4 
mokėti daugiau, nes laikui 
įbėgant įtoks pirkinys pasiro- 
dy? yMteąnis.» į

•Beje, jęi jau perkamas yra 
bargenas, ypatingai gi ?senas» 
tai reikia .nesidrovėti ir ne-į 
gailėti laikę jakai ątydžiai ąp- 

l$WA|i j.r Stirti pąmo Radė- 
lĮs. Manąnt' dąryti pągerinL

A0
5PĄRĄG;INIMAS

f

gauti 
negu

Apie pusmetį ątgąl Lietuvių! 
Budąyojįmo, Skolinimo Jr| 
Taupymo Bendrovė (‘‘Nąujie-I 
nų” įyųįka) jsRVO iniciatyvą, 

. . . , . matyyąmą Imtinų rmkąlų,;
apba modernizuoti jnužiu- emęąi ^ft^bo 1 populiąrizuęti 

.retų pĮnkimui nąmg reikią,; SpUįkų idėjų. ;Paskyrė spau? 
,pirm jį piękpiąnt, pasitarti .sųj (jos jkęmisijų, iš savo dir^ktę-j 
kontrąktęrįųm Jr pątįrti A’lfrių jįr jpąreigąvo jų jrašipėti 
ąpsimokn tukie .dąęhąi. (j “Nąpjienęąe” ąpie iįyąirmsi 

L.ąikas .yrą jap^iprėti pirm 'spu^ų
pirkimo, ,o ąe paąkui. i' kartų į savaitę, kąd geriąu 

—W. y. Mąn/cirs.į supažindinti publikų su sppl-' 
---- j kų Veikla, tikslais, tvarka, ęr- 

.Spulkos viršininkų T?lryira" ir ‘r™• dalykais. Tas darbas ;tęsesi
SVBrlia. į apie 4 .mėnesius. 5Buvp .rąšįpė-
----------- i’.jamą ^‘Naujienose” pirmadie- 

Dabar, artinantis melo ga-llnio laidose, “Namai ir ^ęmė,\ 
lui, daugelis spulkų laikys 'skyriuje ir gvildenama syar- 
metįnius dalininkų susirinki- !biaųąios ąpūlkų užduotys ir 
!mu^. Bus išduodamos metinės iparęįgęs.
.atskaitos, bus renkąnii .direk-Į . . . . . .toriai, valdybos. jkaįnuotojaiJ U£w ,uan>' kad įr 
Kiekvieno dalininko-šėrininko '?PU ,08 ys nau< ingu ,Q
yra būtiniausia pareiga lan-1 ŠI° <da^ *uv?. gestos po
kyti metinius susirinkimus. ?PWati jr taį dą«bą ,to-

iklausiipus nęrs .po

jJąąęph >|)lis 19 m- U* Lov- 
raine Tuchfarber 18 m.

Ralph Pretorius 27 m. ir 
Anna Grąff ^n.

Edward Kucihski 25 m. 
.(G^ry, įtnd.) m WUįąn .Gj’a- 
bo>vški *20 tni.

Al. Gureyiįz 26 m. ir Mary 
Harris 27 m.

Užrekorduotos bylos 
skiryboms

Ona Andrpshas yfc. Dopii- 
nįck Andrushąs(

Julia Kubis vs. Kapery /|<u- 
Jais

T|hęreąą Rozas ys. Rosąnda 
Bpzas j

Ęązimąr gampska ys. Wil- 
liąm Samoskn

Mary Derezotis vs. Charles 
Derezotis

Skirybęs jsąkytos

-Zuzana Koltas ys. Tom Kol-! 
Jas t

Julia Mataitis ys. Edvvard 
Mataitis

... ........... ! 'vrri",fi ui. t." ;■ t ' t į ; .įiiiiiiįiii ■■

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Tharapy 

and Midvrifė 
.6630 S. Westem 
Avė., 2pd floor, 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdyme .namue-, 
se ar Įigąaiąese,. 
d u odų massage* 
eleetrie tr.eriit- 
jąęnt ir magne- 
tic blanke ts ir tt. 
Moterims ir mer- 

i giąoms pat a r i- 
ąiąi .(fava'nąi.

Šie lietuviai ir lietuvaitės |Ą

ADVOKATAI

Pirmadienis, gr. 14, 1936
.......... ........... Į 1 . ■" . ' . r-— u , , ' 

•Phone Canal 0122

K, P. GUGIS
Miesto ofigaS^f'K^Dearborn St.j

Kąmb. 1481-1434—Tel. Central 44U-2 
NamU ofisas—8828 So. Halsted St.

Valandos vakarais nąo 6 iki 3:80. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais^- 
pągal sutąrties.

niekų 
dicĮes- 
namy 
staty-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo l-r8 ir 7—8 
Seredomis ir nedčL pagal autertĮ 

Rez. 6631 So. California Avenuf
Telefonas Hepublic 7868

•Tol, Office aWentjrortii 8880 
Rez. Hyde P^k 8895

ur. ousanna oiaKis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. HaIstedSt 

Valandos 1—4 po ,pietų, 7—3 ^v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

DR. .STRIK OL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

JOSEPH L GRISTI
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephpne: Boulevard 2800 
4631 SOUTH A$HLAXP ĄVENUE 

»Res. 451ĮF So. Rockwell St.
•Tetepbane: Republic -.$>,728

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

GYDYTOJAS K CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valąndąs.-
ųo .2—4 ir nuo 6—8 vai. vąkaro. 

Rezidencija
939 ŠOU J?H CLĄREĄIONT ĄVĘ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sut^rtj

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS i I/Mr (vo/fc W

‘ ‘ PĘ^STĄ^
fą^?*^taT4^dumet.^| 4645 So. Ashland Amą 

arti Ą7jpi 'Street 
Valandos .nuo 9 iki 8 yalęąro.

-Seredof pagal sutartį.

Mi M
>Veda bylas visuose teismuose įj

.3241 S.
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

pięt. Vąkąrajp nuo 7 iki >9 
Rezidencija: 

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510 i
■ ■ “ • ■ :| Kiti Lietuviai Dautarai.

• ctI ! Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Ha)#ADVOKATAS O«»® valandos: nuo 2 iki 4, nuo 5111 W. 1S&ki » « »• •»
Room 737 z į

Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare. ; 
Ofiso TeL Central 4490

Gyv. vieta: 6738 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

’ - ' ■ : . : . * - ★'

Prokuroras prieš 
piniginius prizus

- 1 ■" ....... .............

Illinois valstijos generalis 
prokuroras Otto Kerner šešta- 
dięny pąreiškė, kad teatrų da
linimai .piniginiai prizui ,esą 
nelegalus, ba juos draudžia

;• v*-1 ," GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

kyti metinius susirinkimus,?r.^8 1 
kad išklausyti viršininkų pa-111!"8' s. ^eta k?m!s 
tįękiamus rapųrtus, kad ap- ve V ^uke pmSlde-
svarstyti spulkos darbuotę ir, 
patirti, kaip spulkoje yra 
lykai tvarkomi, kokia jos 
dėtis.

Pfrmon galvon spulkos 
jojimas ir pasisekimas 
-klauso nuo to, kokių šeriniu- rkai išsirenka Sau dikcijų,ir vo M apM^dui 
valdybų. -Reikia stengtis, kad . huv«’ ^**1
išrinkti direktoriais ir virši-1 e L . T®11®;... v _ v. . . i .publika tuomi interesuojasi, ninkais žmones, nežiūrint ko-;1, .. J v.’. . ..... ... . .. 'daro .paklausimus, seka zi-kios politikos ar tikybos jie< 1
laikytųsi, butų teisingi, nuo
širdus, .apsipažinę su •’ 
skįitįąniomis pareigomis 
kad butų pasirengę .dirbti, o 
ne tinginiauti. Nepatartina' 
rinkti tokius, kurie nori įeiti 
Mdovybėn gavo asmeniškos,-, . . maįesnlu lietuvi4i-d
'Ląrjeros suipę|imais ąrba tik- 
'siu ,iš >to sau pinigiškų .pandų o 
įgyti. -Reikia rinkli takius,?' •, - 
kurie skąitys už garbę iuti rfpuikuS1< 

jgeęovei jr pasisękįmui, kurie 
savo garbę yer.tina ’ dųų^ian» 

.‘pęgp pinigų. i
Smuiką budąma .pąnašiųi 

virąininkų yądovybėje tuijės 
visuomenės ^pasitikėjimų, ,ir 
bus nesunku gauti naujų $ė- 
rininkų jr. skalįptojų. Ęęplęant 
viršiniųkus irgi reijęią ątsi-: 
žvelgti, kad jie butų žipomi 
ne vien spu|kęs ribose, bet i.r 
platesnei visuęmęnęi, nes: 
kiekvienas, pirina negu paves 
savo sunkiai uždirbtus skad- 
kus kitiems tvarkyti, nori ži
noti, kas juos tvarkys ir ar 
tvarkytojai yra kompefęntiš- 
|ci tąip darui.

jimo ikitų. Węll, apsirikta, iki 
I 'šiol niekas .ęlaugiau tuomį, >at- 

rodę,, .pakankamai neužsįįnte- 
- ~įresayę :įr neatėjo pagelbon. 
buj<Gal jąęipąto reįkąlę, gal nes- 

. 'kaito tų darbų užtektinai .nau- 
prl" din

, . ■■ --. j-.:..-: ' . v.;;- “* ' ' ,'J

JOvj eijęs ne
,AdOVJ, ^%ugoja 

rinktinio derliaus 
Qw ę«lds valstijos įstatymai

P M“ l

nias. Tad ta pati komisija va
rys pradėtų darbų toliau, o 

J . laikui bėgant gal atsiras ir. 
- - 'daugiau pagelbmipkų tame 

- j darbe, '
Chicągoje ir apięlinkė^e ran

dasi vęikiančių virš tuzino .di-
-m m* v

ADVOKATAS Offįcė 4670 Archer Avenųe
33 N. LA SALLE STREET n n6-tos lubos Tel CENtral 1840 Į Qffi^ 

Marųuette Bark Ofisas:
6322 SOUTH , WESTERN AVĖ. 

! Telefonas įPROspečt 1012 /’ 
Vakarąis ir šeštadieniais po pįet.

,Tel. ^Lgfayette 8051

adięnisusitarus. 
—---------—

Wspeciaustm|
41XIWT0JĄS ,IR ,CąiRŲRfiA8

te 

madienjais susitarus.1 OFISAS
3156 West m St.

TeL Hemlock 5998.

t

Kiekvienas pirkėjas namo* 
visuomet ieško “bargeno”.La- 
bai natūralu: rodosi, kitaip ir 
būti negalėtų. Bet ar {visuo
met pavyksta bargepas suras
ti—ypač perkant senų namų? 
Pasitaiko gan dažnai, kad na
mas atrodo gan pigus, 4r jąp; 
tuomet pirkėjas nei nepaiso 
atydžiai apžiūrėti jį. O kai nu
siperka namų ir’prac|ęUa .ja
me gyventi, tai pamato, kad 
stogas kiauras, kaminas ap4 
griuvęs, rynos surūdijusios 
arba srutoms nuovados skiepe1 
sulūžusios ir srutų neiitrau^ 
kia; kad pamatas Hgedęs, 
grindys girgžda, plastęrfai at
šokę nuo sienų*; pastebi ir- 
daugybę kitokių trukumu? 
Kada jau tenka tos trukumos 
taisyti ir už darbų ir medžia
gų .mokėti, tai įgalų £&le pa
sirodo, kad jbuvo -,pii|k|ąs peį 
bargenas, bet tiesiai, kaip sa
koma, “lemonas.’’ Pataisoms 
ir kaštams galo nesimato, ę 
namas, ka^p buvo ‘‘^enelis*^ 
taip ir pasilieka: nei jo iš
vaizda, nei vertė su mažais 
iškaščiais pakeisti negalima.

Laidotuvių Direktoriai

Lietuvių Budavojimo S»koŲ

i

TT7

W#HLPHAJHOBSE
410 S. Michigan—ąrti Vąn Buręn

Tęsis nuo piety iki vidurnakčio^ 
—35c 'jiJęi 3?80 \v. ;pp. * 

^PATINGAS parodymas t 
—ALPINO PJKRSTATO— į

W of MONGOUA’
Pirn^ą Sovietų filmą pagamintą4 
Mongolijoje su ^vietiniais ;ąrtistaią^

""g"""11 ■1",M l|" "1l"" .................................*ra.
AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 17M—1742 
i;F.EUIWfe

J F.

M v' v A-iJ

kaips gerėjant, rendoms ky
lant, net jau pasireiškiant sto
kai tuščių butų ir namų, pra
sidės jiirkipias namų, .lotų, hu- 
davojimas naujų namų. Su
prantama, bus didelis parei- 
kąlaV|imas pąskęjų. Jei /;nębus; 
stengiamasi 'Išjudinti. .lietuvių; 
.spiilkose didesnis veiklumas,

Nariai Chięagos, Cicerus Lietuvių 
Direktorių Asociacijos.

1 "■   — ' "■ "  ........................ .. "• •"

AMBULANCE PATARNAy IMĄS DIENĄ IR NAKTĮ, 
jutime ;Kftplyšil|s ^išbse ^Miesto ^Dalyse,

•80 jytuajiięa rPhone Yards U«8

4- LIULEVimiS
4348 C o. California Avenųe Phone

' A. MASALSKIS -
f? iiituanica jAvenue Bbone Boulevard 4189 J

,„ępe Lafąyęttę I
...-.m.,.......... U i, ........................ - . ........ .. , 4

1410 South 49th Court

■ K**-***r **»*-^-' ... ? .»*■'* ' * • M ** *»

... ‘ i'

Boulevard .4089 r

- - — . 4- , ■_ - j.,-...; 5, — ?

Reikalaukite DEGTINES
3354 So. Halsted Street

■ 1JJ 'Jt*.

i. J. ZOLp
1646 West 46th «Streat Phonea Boulevard 520&-84M

S. M. SKUDAS
H8 Węgt JL81;h ,Street. ................ ~

Tom Taylor 
18 meneąių 

senumo
STRAIGHT

* RENTUCKY 
BOURBQN

DEGTINR.

• 90°
GĄMMA’GAUTLyiSOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPAMY 
4707 SOUTH JUALSTED STRERT 

Visi ^ėlefohai Yards 0801 
aVIENINI^IS DISTRIBUTORIUS

NATHAN KANTER j

■y.

Pilone’Monroe 3877 :

10734 S. Michigan Avė,______ Tel. Pullman b7Q3 t

- J : LACHAWICZ ir SŪNUS ’
2314 WėstŽ3ra Plače Ęhonė .Canąl 2515
.....V,,.. ;,;A . . ... y. 'lUTj'J

.. / . S. €. J AMAOCZ
12-44 Ęast l08th St. Tėt .Pullman ^270 arba Canal 2M6

P" I1 T

DR. VAITUSH, OPT. į 
LIETUVIS 

Opfometrically Akių SpęciaĮistąs.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,; 
syaigimo, akių -aptemimo, uervųotu- JAU SUGRIŠO Iš KALIFORNIJOS 
mO, skaudamą akių karšti, atitaiso — — “
trumparegystę ir .tpliregyątįę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egząminavimas daromas su 
.elektra, parodąąč|a ^mažiausias' klai
das. Speciali atyda; atkreipiama n To’a *'4r 9 a 7r p mmokyklos vaikus." Kreivos akys ati- A’Ko:^įJ en Avė’
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.1 Gy™111™ vieta 1638 So. 50 Avę. 
NedSln? nuo 10 iki 12 v diena? Phone Cicer0 3666mugely Tsitikimį % atR%so-: Więe 13tįi -Rt. Cieero 49

juos jbe akinių. Kainos pigiau ' H—re ?—• ~

4712 SouthAsIjandAx.i DR. HERZMAN
PJione Boulevard 7539 l| Tfi T>TTC<TTQC

KITATMJCIAI
r t '< . * *

Dr. J. Shingfcuaą 
^Praktikuoją 25 metai 

Reumatizmas ir Širdies ligos Jo 
spęciąlybS- _ _ .

DR. G, ŠERNU!
LIETUVIS j “ 

Tel. ?su™ 3^^
Pritaiko Akinius * 

Kreivas Akis 
Ištaipo.

Ofisas ir Akinių Dirbtu v*
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—a'nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo jfO.iįd .12 vai. dienos . ----- r ' r -' j

UEllVlAl

jauąiųs metodus >K-Ray dr
Jį*.Laboratorijai

1PM tW. 18th ipt, jM&II >M«rgMi £t.

’ TeL .Capal .3110 '

w
Charles Sega!

eĮe

<605-07 S. fiemitą^e Avęnue .P^iies Yąrds J741-J742 
Brightųn Rąrk Skyrius, .44^7 ĘiM.ifieltį Eaf. 0727 ;

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių -Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

T>1. $eeley 7330
Namų .telefonas Brunswick -0597

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

.. .KSSfta, 
ii. po pietų ir B^iaL
ĮkfiOęo. Nedaliomis ,nuo 10 ilki 12 
ilapdphoneQ^fIDWAY 2880.

Sr° *°

©R. V. A. ŠLMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki *9 
▼ai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St. 
TpI. Ronlffvarri 1411

- ■ į  11H.1 ?.«" 1 ». ..‘1 I

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurjce
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iĮd 12 dieną, 2 Iki »8 po pietų

UW'W"' Į1.* "į1
.Ofiso Tel.

Ofiso Tel <Dorehestėr 5194 
Rez. Tel Drexel *9191

756 West 35th St
Cor. fif Sgth and Halsted .Ste. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nųp6;80'8^l’ 
Nedaliomis pagal sutarti.

Rez. 4910 SO. MJCHIGAN BLVD. 
Tek Kentfood 5107

rr

Ofisas 6850 Stony Island 
blandos: 2—4, 7—9 vai vak. Nedl

Įlomis ir iventadienlab 10^412
fUlPA*



amžiaus

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Vergais
Adresas

Įdomi byla

JOS. F. BUDRIK, Ine. Budrik’s Furniture Mari |
3417 South Halsted Street

GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS DAILY BUSINESS DIRECTORY

• RADIOS

lekcijos dykai

Kalėdoms

4148 Archer Avenue

Požeminiams ke
liams kontraktai

Visose 
Vaistinėse

Dabar 
auksinių

LIGONINES— 
HOSPITALS

American 
Lady

Nebūkit 
Nevirškinimo

Kokį gražų foną sudaro. Ža
liakalnis iškilęs vienoj pusėj, o 
medžiais apaugęs Aleksotas ir 
Fredos aukštuma iš kitos. Kau
nui gamta išitlkrųjų parinko 
žavėtinų vietų.

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus . ir 
skausmus nuo iStampy- 

mų Ir Išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
valsbaženklis Inkras.

, Žinomas vaistinėse.

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKA NIKAI

pirmadienis

Nepraleiskite 
a< u... .

automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimų. ir 
pataiso automobilius.

BUDRIKO KRAUTUVĖS ATDAROS KOŽNĄ VAKARĄ IKI 10 VAL. VAK., 6 NEDĖLIOMIS IKI 5 VAL. PO ?
WCFL., žymus radio programai 7 vai. vakare, nedaliomis. Su didele orkestrą, gerais dainininkais ir Makalais, 

progos pasiklausyti,

yimus gatvėkarių kompanijai, 
kad ji atlygintų jiems kaip nu
kertėjusiems nelaimėj. 23 rei
kalaujančių atlyginimo sakosi 
važiavę tuo katu,v kurs buvo 
tuščias.

Skalbiama ar prosinama mašina yra
Kainos po ,
iki $89.50. Maytag, Thor, ABC, Apex ....

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

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

PriešGoldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Elektrikinis Hoover dulkių valytojas 
namams po .............. $

Lapkričio 23 dieną šių mė
tų prie 18 Ir1 Clark gatvių du 
gatvėkariai susidaužė. Pasak 
gatvėkarių kompanijos, vienas 
susidaužiusių karų buvo tūš-* 
čias. . ,■ . • «;'.• į , ’ j

43 asmenys padavė reikalą-

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

Ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 Weit Sl-st Street 
v’*fnr» 16*6

Čikagos Lietuvių 
Moterų Kliubo 
Kalėdinis Po- 

kilis

ant garsaus Nemuno kranto 
Aleksotos Aukštumoj ir pirmą 
kartą regiu laikinąją Lietuvos 
sostinę Kauną. Kaip gražiai 
lenktyniuoja senamiesčio baž
nyčių bokštai lig stiebdamiesi 
I nepasiekiamas erdves.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
t ■ . 5 1 . . . ,

Šis Skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti mūšų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

teisėtų reikalavimų. >Tarp kit
ko dabar yra pasiųsta įsaky
mas trims advokatams duoti 
paaiškinimus valdžios atsto
vams. Vienas daktaras jau ka
mantinėta, kitų dviejų dakta
rų ieškota klausinėjimui.

Pašalpa dar plačiai 
teikiama

Tuneliai 
Glenbard 
miestely, kur vieškelių 53 ker
ta Aurora ir Elgin geležinke
lis; Elmhurste, kur Chicago ir 
Northvvestern geležinkelis ker
tą vieškelį 54, ir Vilią Parkę, 
kur Ghicago, Aurora ir Elgin 
geležinkelis kerta 54 vieškelį/

Springfieldo vyriausybė' pra
nešė praėjusį šeštadienį, kad 
išduota trys kontraktai pože
miniams 
apielinkėj 
kontraktų

Šeštadieny, gruodžio 12 die 
-ią, federaliam teisėjui Wilker* ■ 
šonui sbkako 67 metai.

•Jeigu yra teisybė ką kom
panija pasakoja, tai atrodo, 
kad atsirado , “draugučių”, ku
rie sumanė lengvu budu pasi
pelnyti.

Ryšy su šia byla jau nutei
sta penki asmenys kalėti. Val
stybės gynėjas gi pareiškė 
kad jo oiisas pradėsiąs nuo
dugnų tyrinėjimą panašių ne-

krašte, sudarė p. Eng-lžiunui 
didelį įspūdį. '

Man patiko ta dalis kalbos, 
kuri buvo apie Lietuvą. Neabe
joju, kad tok ja kalba suartina 
Amerikos lietuvius su tėvyne 
ir kad kiekviena iš klausytojų 
panorėjo važiuoti j Lietuvą pa
viešėti. ■ , ■ < ■

Po kalbos papeš ir viešnios 
kortom lošė iki šeštos valandos 
vakaro. —V. B.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

V2Lf8:3° iki. .8:30, v. vak. ’ 
TEL. HARRISON 0751

keliams Čhicagdš 
išrausti. Visų trijų 
suma yra $652,037.-

kur yra didelis pa-

nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų 
sandėlio, i_ 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav, 
10314 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu ? naujame • bizny— 
Liųuor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas (vairiausios rųšies degti- 

i. Reikalui pri- 
i musų degtinės 

gausite gerą degtinę už

Apskaičiuojama, kad 1936 
metais iš kiekvienų 20 gyven
tojų Illinois valstijoj vienas 
gyventojas gavo tiesioginę pa
šalpą. Be to, dabartiniu4 laiku 
166,975 žmonės yra samdomi 
kaip WPA darbininkai.

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
auto ine- 
užtikrina 
geriausia

gę?a dovana
19.50 49.50

PRASYK 8AMPBLIO PYKAI 
Trlner’s Bltter Wlne Co.
044 S. NVelln St., Chicago, Ht 
Prisiųsk man eampell dykai
Vardas ............................................

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBĖ
ŲUMP or EGG U................ . $5.50
MINE RUN ..... i.............. . 5.25
SCREENINGS ............................. 4.50
Salės taksai extra—vieno tono už- 

, sakymas 50c extra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

Malonu svajoti, bet štai po
nia pirmininkė Kiriene persta- 
to svečią adv. Bagdžiuną. Kal
bėjo p. Bagdžiunas trumpai. 
Pasakojo apie Lietuvos gamtos 
grožį, sparčiai moderne j antį 
Kauną su žymiai padaryta pa
žanga visose srityse — Valsty
bės Teatrą su gerais daininin
kais ir artistais, apie čikagietę 
p. B. Drangelienę, apie savo 
audienciją su p. Smetoniene. 
Šiauliai ir it. t., kurie dirba 
energingai su degančia nuotai
ka ne 
bet ir

Salutąro Riteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
antmarketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių arkitų ne- 
sipagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose if .vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1188.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Auksiniai daiktai visados yra gera dovana 
ir atmintis ant visados. Budriko jewelry krautuvėje 
rasite viską ir daug pigiaus. Nelaukite paskutinės die
nos, pirkite dabar, 
deposito pąlaiko daiktą iki Kalėdų

bus iškasti prie 
avenue, Lombard

Aukštame Civic Operos na
me ant 39 lubų randasi buvę 
Samuelio Insulo rumaį. Dabar 
jie paversti į r estau rantą vadi
namą “Elektros Kliubas”. čia 
praeitą trečiadienį Čikagos Lie
tuvių Moterų Kliubo narės ir jų 
viešnios turėjo sueigą.

Man teko sėdėti netoli lango 
ir čia virš aukščiausių miesto 
namų buvo nepaprastai laisva 
ir jauku. Pažvelgus pro langą 
žemyn didžiulis čikagbs mies
tas guli kaip milžiniškas kili
mas, ant kurio žmonės, auto
mobiliai, gatvėkariai, aukšti 
bokštai ir tūkstančiai mirgan
čių šviesų lyg sudarė to kilimo 
modernišką piešinį. Pakeliu akis 
— niekas nekliudo regėjimui, 
tik dangus ir tolimi horizontai 
matosi. Mintys skrenda už ju
rų ir vaizduotėj, rodos, stoviu

Įsigykite naują radio Kalėdoms iš didžiosios krautuvės 
Chicagoje. Visų išdirbysčių. Kainos no , .
iki $175.00. Senos radio išmainomos J

gera dovana.

34.50

BIELSKIO 
ATMINČIAI

Vaclovo Bielskio atmini 
Kairys.

šios Kalėdos turi būti muzikalės, Mergaitei ar Berniukui

Akordionos didelės mieros $78 OCJ

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds eiga- 
retus labiau-sušvelnintais, o 
2 eilės cellophane juos pa

tik didžiojoj Lietuvoj, laiko visuomet dirbtuves
Klaipėdos ir Vilniaus šviežume.

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
*OO.. PHILCO—trumpy ir iUu *29.50 

; bangu _____
$59. R. C? A. VICTOK—Ilgų •29.00 

Ir trumpy bnnrų ...  w
R. C. A. LAISNIOTOS Radio Tdboa 390 
MIDOET RADIOS------ *Q QC ir

aukfiA
RADIO PATARNAVIMAS — ’l.OO

Ir kiti bargenal, kuriuos rasite musu 
krautuvėje. 

LIPSKY’S music and 
RADIO STORE

4916 W. 14th Street CICERO. ILL.
Telefonas CICERO 1329

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

k.

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘST-ĄS A.

Turinys
mai—St ^.r.. __ .

Velionies Bielskio geram atmini
mui—Prof. P. Leonas,1 ,

Vaclovą Bielski atsimenant—Prof 
V. Čepinskis* ■

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.
' Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
causkas.
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitė.

Istorinė žmoniškumo etikos h 
teisės evoliucija—Prof. Leonas.

Pavasaris — A. Pavilionis.
Apie kritika — J. Radzvilas. 
ir kiti straipsniai.

Galima ‘gauti 
NAUJIENOSE

Kaina tiktai 45 centai

A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė.

CEVERYKAI Šventėms
k MOTERIMS, VYRAMS IR 
Mlffi VAIKAMS

• Pirkit čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausį pasi-

* rinkimą geriausių čeverykų. Tuo-
Įk jau pirkdami sutaupysite pinigų.

' Šventėms dėvėkit naujus čeve- 
^^ĮsĮĮjP rykus.

UNIVERSAL SHOE STORE
MARTIN, Savininkai 3337 So. Halsted Street

i • "'i iVi'iiMiiiįuaMiVirV

CONRAD Ab
PHOTOGRAFAS „

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 graži* 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei 
kslų tuzinas $12.00.

Tel Enrlpwood 5««8—5R40 

ILaidotuvių Direktoriai!

Su didele orkestrą, gerais dainininkais 
Girdima Amerikoje ir Canadoje.

, ■

O RAŠOMOS MAŠINfi- 
, LES—Typewriters

RAŠOMOS MAŠINELfiS 
BARGENAS 

WOODSTOCK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai $9 C 7 R
ir kiti bargenal ........... fe vi f w

MID CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE

943 W. Madison St. Haymarket 0834

BRANGENYBES— 
JĖWELRY

3. NeVEi?

SVEIKATOS KLINIKAS 
KompetentišH gydytojai, o ne ata’ 

dental, teikto patarnavimą.
Išima tansilua. Ekzaminuoja akla, 

priskiria atikhu. Medikai! ekzamb 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslė> 
gydymas Įšvirkštimu, kyla ir vari- 
coseveins.

DDUGLAS PARK HOSPITAL 
1000 South Kedzie Avenue 

Tel Lawndale 5727.............

• RESTAURANTAI

• TAVERNOS
FORT DEARBORN TAVERN 

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

prie valgio.
3464 SO. LITUANICA AVĖ.

% Tel. Boulevard 6541.

• Rakandų Taisytojai
< —Upholsterers

Ar atnaujinome rakandus. Pertaiso
me apmuštus' rakandus ir permuša- 
me naujoviškai už prieinamą kainą 
vietoje, jęj jus to reikalaujate savo 
paties naudai. Bandymas jus pertik
rins. Kreipkitės asmeniškai arba ra
šykite: THOMAS GUST,
2126 So. Halsted St. Tel. Canal 3888

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Garsinkitės “N-nose
■ .. .... .. ... ..... ,

"-Ji r I ;

PAI N-EXPELLER

W O X L 0 r A M o U I

11 H I M E N T

‘ V iįv-
'•'s'-.' i'..

ji

j 1 1



■ -■ NAUJIENAS, Chicagoyin.
T f-*?-*'

NAUJIENOS
Tha LUhoanlaa fiafly Naw«

*R p«r.qopy.

ęWc*gojepaltu;

Pusei metų —_______ I.W>
Trimite menesUąuS; --------------2^
Dyiem m&iepiąms ■...,.^■..1.50
Vienam mCnesiul t ™—JL. .75

Ghicagoj IfeeSĮotpįuss
1 Viena kopija —------ ■———. 8c
j Savaitei ----------------------- 18c
• Mėnesiui .----------- —.L.  75c
Suvienyto., "S. Chk«goJ,
j 
t
I

• ■•(»■■•'■■■^4>V ■ ' '*+v ........... tr' ■•o. *..r- ■. • <•/ •-■■• *‘f ■••».»»•■■; *•-.' *<r-V '/e-r*.,,l

c jie demokratija, kųęmet. įsta
tymais bandei nustatyt, kaip 
žpiope^ turi prptauti ir kuriąs 
W?HO“es ji§ gąli ; arbą negali 
rpikšti. \. . ‘ ,..  j
s Tte tarpu dąrbininkįškpje dę-

Pou.OMlca

NąuM^Of, dną kąsdien, ffekiriant 
•ekmadkriu^i^dity.Najdienu 
drovi, 1739 S. Halsted SU Chlcago,

15.0$
2.75Pašei metų —;------

Dviem mlnesianui i».
Vienetą mėnesiui — 

Lietuvon ir Mtnte riMfnleoee

Metamą  -------18.00
Pusė! metų —....................— 4.0jį
Trims mėnesiams J.--------- -  2.50
Pinigus reikia simiti palto Money

P kartų-
F!O8B!aW?=5?a^=^sr! 11' Jį '^.>^".1" kW!l M1 ' ■1

Jtfonms Įstatymas
Visi žipp, kąd, prjęš rinkimus poljtį&ęrjąį. ^iėftdai 

WHfttojąpw vį.ąįęą;, ir ipplcęsęius npi^atli, te teso> į 
HrąĮtp. ekpn^mine ^We pąęerinti, ią. vjgpiHii; Wkiii 
IfingyĄtiį pį tik, rįpkįniąį praeiną,, tąjį ppįįjįjjįpriaij 
visųą, ąąyo, pąjįądvą. PWI&ą- 4.eį jip; Ijįteą.. tai, 
W11W tjk> a.Wniška gęroyę. yi^pjpenės; reti, 
įąlus jie vėl prisimena tik kijierpą. riplpmams besiarti- 
ęąnt. I'. . !: ■•SjJli

' t

Tokiam blpfinimųi Alabamos valsaijąz pa-.
4^ryti- galų. Valstijos senatas jau priėmė tytatymą, ku
ris šiekfasi’bausti politikierius. Būtent/tuos politikie-. 
rtyis, kurie netesės savo pažadų pildyti. Senato priimtas 
įstatyįjaą. sąįqo> jog. bet kuris- politiktyriųs, tyųrją įųo^ų 
rąštištyų pasižadėjimą balsuotojams, kąd1 jis-ag tyittyą. 
padarys, turi tą pasižadėjimą ištesėti. Jeigu, jis to. ne-, 
padaro, tai jis yra atsakommgaS; lyginai; taip,; kaįp, ir 
bętr. kųpa ku.rty sųĮąųžo kontrątytą. <

Kolkas tas įstatymo projektas dar nėra atstovų-bu
to priimtas. Jeigu jis bus priimtas, tai AJąbamos politi
kieriams iš tiesų bus ganą ri^tą. Mat, jie negalės per 
daug blefuoti ir balsuotojams žadėti; aukso kalnus iš 
anksto, žinodamį kad tų. pažadų neįstengs tesėti,

Tačiau tenka, pasakyti, jog įstatymas yra lengva 
Rriįmii bet iąbąi, sųpkiį tyyvemmR ^kinti^
Jungtiniu VąWiU; ŠOąą yra išleidęs tutystąnciųs įsta
tymų, iš kurių tik nedidelis: skaičius prigijo. Kiti jokios 
ilrifešmės neturi, nes jie nėr^ vykinami, Labai gąĮįųias 
daiktas, kad i$ tąsai Ąlabamps įstatymas, jei ir bus pri
imtas, neturės didelės reikšmes.

TIRADA. ĄPIĘTjlRApAS

“Tėvyjįė” išrėžė ilgą ecįįtorią- 
lą, apie vieną kdmiiiiišitų- laįk- 
teB,; ku.ri» teteks tetelsjJi- 

ftld; Tary^.žėmi- 
apie paskiau- 

suyaži^im^. t!p- 
4rw4Į,į; te 
laikraščiuį, lįiifety tą pranešimą 
nukartojęs ir "padailinęs”.

b$», Wwp4ws
ky, MfeV, %At.' (Mįa te 
Me węitenos nitfštteįaii imte 
“tiradą”. Jisai; rašo:

“Aį&u,, W,! tes- M^nacti 

fe.tytųfr. šu|mfifwwmę 
'svatstytnę/ rriM^- suteikė 
bolševikų ’ korespondentui

! Yądinask HW: ‘ievyne” rūgti 
tiną, ąyganizaęypą viršiniąįjjįš, 
:Mb ijp. W.Wt

nijjmpi- Afi tfti, n?r% ąrgaiplr 
ęijpg. vir^ninką, 
'innte

nematytj; ą& W
SLA. viršininkų kaltinimui. Juk 
,ji, saku, tyad. tąi bųfeyjkų.

prą^irą^ yt$ i$>isinT. 
prasiĄąnyJpą, Jįsi^ų, taip, 

tai. negalima daryti, išvados, 
kad, tą. laikraštį, informavo. W 

‘Sipįnk^j ęęsį. juk, j>bJit« Paša- 
taip, kaip iš tikro įvyko.

Kazin ar ‘‘Tėvynės0' redakto
rius turi teisę tokiomis tirado? 
mis SLA. viršininkus diskredi- 
tuoti ?

pąžiptfti tiktai ‘Mm. ųkrose pnn 
letartytyi rikto

Tąįgi, tyiMų i& tih-rtyų. i^į? 
tya, matyt, laikoma “buržuazįt. 
^s, dęiųękĮ^įjos prie^ku“.. 

Jeigu taip (o kitokios išvą- 
O9.«. n«4ar#j. lš ty. ž.9-

, w.. varsW yra. tft. 
l.et?hn? d^^tiją’’,. kąji, be 

supranta milžiniška dauguma 
žmonių ciyįŪzųolįme pasaulyje, 
nuomonių. i^Je(?jbfcife cĮiscipli- 
Abs (drausmingumo)* ribų ne? 
dedamą, — išimant tiktai- nę- 
pamra^tas aplinkybes. Didelio 
t avojąus valandoje (sak^isime, 
karo metu) neti ir- dęmokratį- 
nČ$. valdžios būna priverstos 
suvaržyti nuomonių"laisvę. Bet- 
žiąįp, nuomonių, ląisvedemokrą? 
ii j oje. yra laikoma viena-pa-

W»? B
kas kėsinasi , ją pažeboti, 

® Maus. kuries, tyį grtyžį '

Drausmingumas demokratijo
je yra reikalingas ne;. UUjtytyft’* 
ityms, bet veiksmams. Kas ga- 
tytya daryti

jtty organą, nbbmonių ląįsyė 
ptiyriA būti aptvertą “prplety- 
rtyęs aįsčipĮiųds“ typyą!

Nk, o kasgi tūrį tą, discipliną 
vykinti?,.
” Rusijoje, pagal, naująją l$on7 
jstitiiėiją, t§ra legališka. tjį, vję- 
lįa partija — ta, lįųrją, kontro
liuoja valdžia. Todėl “proleta- 
Jwte 4WwihwiC te 
tete tete W9|iw W 

t«te w-
I®: S^įą^,

Ęęjlkią. W, te-n.? mj- 
Stelite. 4įscjpįiną. pteusi, tei 
ųž tokį 4WFftr
itįjos prięšmoką0, valdžia pa- 
tete‘tftye u^.k^grps ite.'į<bu>, 
iPteiHL wįwte — Rte- ®teyr 
iięvą!
C W ^i.bu?,,su|įg 7^uj. ęą- 
■4yji^' 4®ok$|Uft.
singai pasielgta — nes/‘bųržb- 
ązines demokratijos priesmokų”

W'

Tenka pasakyti, kad jeigu

Pasaulio taikos kongresas
ęrigą, kiety, tyik.Oi Briuselyje, Belgijos sostinėje, įvy

ko Pąaąujip, taikoa kongresas, kuris ąįąkjąį. pjwo4g,. jpg; 
jųtjėjityas dėl, pasąųlįą taikos per pastyutiniy^ ipę^pĮir. 
sėtinai, susilpnėjo. Iš pradžių tas kongresą^ buvo mano
mą. ląityyti, gvęięąrjjpjė^ tyą^ą- Anglija ir Prancūzija, ną-. 
palankiai nusistatę kongresų ręikąlų, Vųlįąųt pągiįę^ę, 
Jog ir Šveicarija, stato tokius ręityąląyimu^ kuriuos kųn- 
gresp. rengėjai niekų budu negalėjo priimti. Pavyzdžiui, 
pagrindinis reikalavimas buvo tas, kad kongresas nę- 
svarstytų privatiškų amunicijos įmonių reikalus. Šyei; 
carų profesorius Bouvet ne tik priešinosi tam, kadi tos. 
jmpųės bųtų pąsmęr^^L tp 4^ §tęųgęsiu«W I>W* 
sinti;' ! ... «

Tąkiofns. sąjygomg. susidėjus, ąįęftjpą,. Hwresas 
Š.v,ęięąnjoję ląikyti; neįmanoma, Vipjįąk tąpfe. pa
sakyti, jog ir Briuselyje jis kągįcąip.b^ eiįįų^iĮjft.^- 
ėjo. Aišku,. Vol&Hja ir Italija, kongiięae: npbuyo: ■ąt-. 
stovaujama. Belgijos dvasininkai kongresui taijį>. ęat ne
pritarę. - C

Visą tai sudarė blogą. įspūdį. Suvąžiay^ atetovai lyg 
jautė, kad, dabar nėra parankus ippjpgp^ ,Šx4ytĮį’ įjĮ^- 
kįą atriją Pagauįią tąiįcos pąląįky.ipp. l$$įi. 
tatai nepą^ąpku todėli fašistiškos valstybės vfeąr 
atvirai kalba, apie tai, kad jpą, ąįį 
šia ginklo ir bandys, savo, tęritęrijąs praplėsti. . <įląr 
visąi, nęsęnjąį- Hitiprii; pasakė labai, karingą kalbą, kuri 
buvo išmapgintą tokiais posakiais, kaip, pavyzdžiui, 
“kad aš turėčiau Uralu įcalpua”;' ‘(kad1 aš turėčiau; Uk
rainą”.

Kongreso vadovybė irgi elgęsi ląbai. - a}W;giąjį! įr( 
nedrąsiai. Gal jau- ir perdaug atsargiai. Pavyzdžiui, at
vykusiai iš Ispašįjėą La Papionaria; jįeJjĮąįp/ lęista nė 
kalbėti. Ąnierikds dpį^gacijpV “pę^l kąrą i?
neleista, buvo- tuo vardu vadintis.

Svarbiausias kongreso ųutariĮųaą ~ tai, Į$i£ipįmas 
rezo^uęypą, tyi^i i&ikąjąuja, kad amųnięįjpa įmonės bu
tų vaistysiu nusavintos. Nojs Belguos 'Valdžia ir darė 
spapdiipą, kad- ta ’1.8b«fŪ k<W5Ss°.
džiama, bet vis dėlto ją pągįsėkę prįįinlĮ*.

" tajKps kongresas šiaj& metais pra- 
igs jųatbšniį'masių. ' '

;• Ji ‘^><7

TIfOąžTĄ KĘAĮJJO

“Draugas”* nenori,<;;ką^, • Is|>ąnif 
joje pasiliautų, Praneš-
danįftįt SP^'teanWte te.
suteanyteį W
pinipfeviiplk Ijjįte; W»«te. M' 
ka tyje šalyję, Mąrijojjų orga
nas sako:

R^įtyą. lą|Įtyti,( kądi Ispani
jos nacionalistai, atmes karo 
nutraukimo ir plebiscito su
manymus. Radikalai turi pa- 

komunistais ir anarchistais 
taika. ęęijnajĮpipĮi.’?:

i yadinasi, tegu, liejasi žmonių) 
b^įijas! • - • /

Chicagos Marijonai pęr sąyp; 
laikraštį’ jau seniai reikalauja, 
kad Ispanįtys. -įjadity^įi” pa
siduotų. Jau koks mėnėsis lai
ko, kai tie Marijonai ir Madri- 

’teSėmė”-.
' JĮtedąpgi. gCĮĮię^įę, ęrąne,o 

teįite. te 
Ghicagos broliukams, tur bųU

luotą; ekspediciją,J Ispaniją fe 

siduoti.

BURžUA%INfi& DEMOKRATE 
JQS PRIES^IOKAĮ

‘iNąiijpjjj Šsįyjjė” d^ajjgiąsii 
M, eujfti; soyjftU 
jja suteikė Rjisjjai ‘tyętyųknlti- 
jnį, valstybės reikafų tvarkym 
p.ors j|; ir-abejpjfy ąrf ^tyli 
frakciją cĮupS tyįlfąči^ms konsti* 
įty^tyjty prjM<WfeX tęfee.Sv 
i Tačiau, opozicionierių; organas

žodžių. Pa 
ej4{viBarieisji

I ęĄgĘ. PAVIS $.. BA£CQ(?K, 
i kurty) sųžtyduottyė, Mįss Eįį?ą~ 
; berti; Gillner, tyiv& nųžjadyta 
jv.estųyjų išyątyąrėsę. (Kiti pą- 
. vėikbb taipgi šįąme nųjneryję) 

TRIBUNJE PHOTO

tete!iatete P5>Wl4$*r- 
tte; stena.

įsivaizduoti, tai vistiek labai 
mą?ai; dąjį)tytykų kultūringose 
šalyse sutiktų už tą rusišką.

i, o kas ne, nusąfcp ‘•dętyotyrątiją’t ąticįųotį sįvjr 
’į^tjatymai. Bet yra despotizmas, laisvę.

tei'-c****

(DIDŽIOJO

(Musų speciąl^iį^Ltytųvoje)

(Tęsinys) 
paskirtas man ty jft

visą

liks, tik- vieni. pelenąi; ojų gy
vų nęi. vtyąų ųepal^j^ % de
šimties ipįnutų nęyejtyėjo. lauk
ti. Koks dvidešimtis, vytų iškė
lę rankas iš kątyty ėjo į musų 
pusę. Musų komanda pusėtinai 
iŠ jų pasityčiojo, apdaužė ir pa- 
leido sąvąis kėliąją ųitį; T^į; bu
tą. jau Visai: draą^nėą nuboju
siu kareiyjų darbas. Jie kokia 
pora sąvaičių, tame kąime, gy
veno ir nieko, j jį neįsileido, Iš 
kaimę> buvusių gyventojų, ėmė 
ipąistą, neva rekvizicijas. darė 
ir taip mįto. šity, feykįtuoj. 
prap^iftu,, kailft. teMte 
ną, sąyo divizijos štąbjii. Bet 
tenąis. patyriau, kad tai jau ne
be naujiena, kąd^ tykių atsjti-, 
kimų dau& buvę. ęęrą ęsąt kad, 
mano kotyąndjl tiek dar drąus- 
mipga/kąd nępasįdąyė jų ągį-

—šit kaip, — galvojau, vie
nas. sau. Reiškia, jau, vtykaa by- 
rą. Man darėsi. vi$aį; nejauku. 
Tik rytojaus dieną, jau, $ąug 
kas. man paaiškėjo, kaip, išt gan?, 
tų. laikraščių, sužinojau, kadi 
bolševjkai pasiryžov pen darbi-. 
ninku- ir kareivių, tarybas pa- 

kad kariuomenės vadovybė veiję 
ątyirai pasisakiusį. prtyš: Ilgšio? 
■lįiĮę esamą) tvarką, kftįį jąu Peįr 
jtygrade^ v^ik fąįtjTOi 'vy
riausybės yra, tai Kerenskio fe 
dąfbtyįnjtų ir kareivių taryboą.

. Mano skrajojamojo būrio ką- 
jijeiviams šios žinios taip pąį 
darė, didelį įspūdį, Kitą, dieną, 
jau sustojus netoliese Estų žq?. 
mes sienų vakare susirinko kq7.

komitetas ir ' atvirai, 
k,a«T 

$9 kftimtiia$8i«.Tiek isir 
pradstft: 

we- Praše 
padaryti, prag^inąą. Kalbėjau. 
;w wfe<> 
:syągstyti, visųą HĮaųpimus. Nųr 

pasįT.

juos, kad mes greitu laiku bu
sime, ties Talinu, Ęstįjpj^, tpįi 
■tenai^vifįtą sužiįflsjpįę.. '

Taip, jau bemazko nuo Bere- 
zinos upės mes. Ę?tų. 
nas siekiame!

; Frontas, vjsaį krjųįtą, Ę)jgą 
vokiečiams atiduota. Kalbama, 
k^d vokiečiai sparčiai žygiuo
sią į Petrogradą. Dabar man 
suprantama dėlko apųp- 
met, šešetas, jąą, sąjte^UxąWj, 
pasiuntu j ; ^9JĮ}H.aj. teąteC'k^ 
ro vadovybę jąą, i| $$$«;
šitai visa, nųmą&tyąį.

Vieną nąfetji ąteteftM 
skirtą mua$į nąkyjntęiį 
Pasirodo visas, kąjųią?.. ųgffltM 
kažkokios mųęĮtg.. nęžįnpntos ką- 
riuomenės dajįęs. ^Įtįj t,yjpjšii^, 
kad tame kaitpęj <įįzėr,tyrąi ^į- 
Stiprinę, nieko neįsileidžia. To- 
kias naujienas iš^lr4ųti rpano 
komanda nerimauja, Veržiasi į 
kaimą. Siunčiame sargybą pa
tirti kame dalykas. Bet vos tik 
sargyba pasirodė ka!me, ją ap- 
šaųdg. Nę juokaĮs. yjsį. įpytyomę. 
Kųteo?^ai4inteH ia“ be. jokio 
js^ynte savo valia’apsi- 
kasė ir pradėjo šaudyti..Jg.nu-. 
raminti negalima. Nieko . ne
klauso. Jei paskirtas mums; ta
sai kaimas, tai
tie. A ■

'ftW' s?uti- Veik
pirfronte. kur vis- 

•lįąį bųyp n^įj^ta, net ir vogti
^komSf- Alkanas 

žmogus visųprnet piktesnis, o 
prię alkano, arklip net Prtyirtt 
sunkų. Tikriąusįaį frontas jaji, 
■iro. Intendantūra, v(eijš^ yįsąį. 
Silpnai, jos sandeliai dažniau
siai buvo tušti. Pačių reikalin
giausių produktu negalėjome 
gauti. Bet kaip pritruko taba
ko, fikriąųsiąį visi pykti: ir at
virai keikti pradėjome.

Vienoje viątoje visai dienai 
■pasilsėti sustojus atėjo pas ma
ne Feodesjevas ir su nepasle
piamudžiaugsmu pranešė, kad 
manų arklys sudirgęs užkrečia
ma liga, reiksią Ji nušauti. 

< ■ * ‘ V
’ Supratu aš Feodosjevą. Ge
rą jam proga savo nekenčia- - a * 1 . * « • -* • •

ną pranešti.
—Kam j^ąkyt arklį nušaut,— 

primerkęs savo, dryžas akis sa
ko Feodosjęvas.

■ -—šitą malonumą pavedu pąr.
&!W’!

—Klausau, — kulnų kaukš- 
telėjimąs ir jau dingų /mano Fe- 
odosjevas. Už keltyt minutų gir
džiu šūvių.
skaudu. Tai žųjty mano patiki
mas draugas, ąrklys. Kiek kar
tų mudu ąįtytyi tufejova tikrai 
džiaugsmįi^i'ty kartais abiem 
labai pą^ji^ų, v^andą!

SjeJ^jįį' Visokios ne- 

Jaute •?”<*“ i «alv^ 
Jo^ įkyrią,; ramybės neduoda.

w Vu- 
lwb iįtieną kitą durną
lį$(iis$< ęįįįty gera net degtinės, 
įi$$t$i, kiąrjos, deja, jau net 
įs&B’

Rytyjaūs dieną vėl j kelionę. 
(Vis lyja. Gandai tiesiog pasi
baisėtini plinta, kalbama, kad 
generolai mėginsią monarchijos 
Jtvarką pastatyti. Kareiviai vi
sai rimtai nerimauja. Eina, tei
raujasi’: pas mane, ar aš kartais 
W ųeŽjiiiau. O- as tiek pat Ži* 
iiių ttiriu, kiek ir jie. Laikraš- 
M? yš>; tik sfcM-:

keti, kad as Jau « iJjralbiiSyt,

liau, o kol kas stengtis kasdien .
būti tiks-

i

Vėliau patyrėme, kad divizi
jos kareivių taryba skilo. Da: 
lis aiškiai pasisakė, klausysią, 
tik Petrogrado darbininkų iįį 
kareivių tarybos nutarimų ir, 
jpS. nur^.ęių.
ryžo eiti su laikinąja Kerenę? 
kio vyriausybe, kurios faktinąj( 
jau autoritetas buvo galutinį 
prarastas. Ir nuo tos dienos jąųt 
tetelį. 4f4te-v4ik negavo iš dįr 
iWpg W« įsakymų.

‘Ąrbą, gąųtieji vieni kitien)£; 
‘priestyrą^ę, Tikrai buvo ^untyu 
iWwB/'S«FiU. parodymų IdO

Jis paskirtas mari ty jfy 
įųtyrikraityti negalių, taįĄjy^įąj, 
tyųp ir jis sau tinkamoj 
šiųinką negali laisvai pą^riįįįf 
<•- ; ‘ ’ -O ; .

>■?

į Kaip;jąų? tapusiame danguje 
tyįygėjb miliafdai žvaigždžių, 
kųpmet visa komanda, išskyrus 
■sargybinius, saldžiai miegojo, 
Ęęodosjevui įsakiau 'visą rįnk^ 
jttyę paruošti j žygį. Visi tyliai, 
rtyniai per, pusvalandį turi bū
tį, pasiruošę keliauti. Tai ųąma- 
Iftyus įsakymas. Gera dabar bų? 
tų miegoti, gera ilsėtis, o čia... 
Ęėt manęs taip pat nįękąs ne- 
l^įąusė ar bus kerą nąįįtyje 
žmones varginti. Įsakyta? Ko- 
kie čia gali būti šėnttįip^^tai. 
įprasi: '

Įsakyta, padaryta. Lygiai 

tą^ dešimčių vežimų, keli ’ šim- 
tąį pėsčių kareivių ir. mažas 
barelis raitų vyrų buvo pasiruo- 

nežinomą kelionę. Juk nie- 
W •'Citegglipoj0--kur

—Rikiuotis... Pirinyn... Viens 
dųj Tai komandos žodžiai ir 
(jaukiame nežinonfaįs keliais.
; Ir vis dėlto, kad ;įr labai at
sargiai buvo ruoštasi į tą ke- 
flĮppę, priešas, tur būt, kažką 
“negero pajutęs, į musų pusę 
įįjąjeido keletą ar motos šūvių. 
''KJįuvo. Vieno 'vežimo, poros ar?

^Jių ir keletos vyrų netekom. 
Mes jų nelaidojom. Kitį juos 
laidos. Mes1 paskubomis, nedels- 
įĮįtyii turime eiti pirmyn.

^altoka naktis. Nuovargis; 
ttyp ir merkia akis. Ant; arklių, 
jįtyamas snaudi.

Tik dvyliktą valandą^ dienoj; 
ty^s sustojome pa^ilšė^, Jayąj- 

; gyti ir nakvynei p^sįrity^ti; Sfc 
l^įicią naktį ir ųelįnomį 
girinę. Ir taip gėlėtas savaičių 
įįągret. Užėjo iy&g^y4ienQS. 
Mus be pasigailėjimo mirkė lie-

Sųkiuropmusų: Režimai, iri>.
arUli0i; ip 

žtyonės. Arklių -kupras, kulšis 
iišį kraują nutrynę ua^nk^..

j^taa^arįęį Įafelr. 
žmonėms maisto. Mitdihe duo^
A. ,« . . .

pusvalandžiui praslinkus kęle- mam. viršininkui tokią naujie-
»* . - v* v* .1 v* . Ino nvonacfi

>jun®8. w fft

pokratity^ pįies^^s’ •:
Įdomu, kasr yra ta “buržua- 

w W 
įtie josJtynesntykąi”?
į “Jftmj; Gadynęs’*' stmpsnyje 

toki pwškm-
“Bet jei darbo žmonės ir 

yp^č partijięčjąii negalės tam

jj mnigumo: riĮlps^ 1 į,jįr- 
mones reikštu tai naujoji 
Oso*. to. i® 
posakio, bus a pie in the 
sky’. ” ■ ;-y ’
B spępisMh W

nuombnią laisvė - turi • biit Pri

J.

V

!onu. Tiesiog*

nas namas. Iš
pradėjo šaudyti, betįteteįite.ijfc 
drąsiai. šitai komąp<ja. i^R;. 
ši visai ne juokinę įsidr^ipę. 
Kaimą tuoj apsuptį IR tftffl'APT 
Supę kaimą iki pąjį ryĮp, iftikėr 
me. Jau išaušus i|
tiis skurlius iškėlė, ątep, taįjtį^ 
su mumis kaimo tft^pj£ į&ąr 
la. Pirmiausiai .ji<£ agi-
ęuoti nepasiduoti va'
dovybės įsakymai^ 15ifc, 
mesti ginklus, šitai; išįgrd^. ijMfc. 
no vyrai asmenyjp. kopiate0*

ną jų paleido, ;ka^ j^sąvį^i0: 
praneštų, jei ji^W 
tyinutų neapleis kaimo, iš jo,

Ęa^aįįtyu, šimtais kareivių, 
syįenįi vązįtyty į namus, o kiti į 

Mano skrajojamo'. 
’bųriO^ kąį^viai palyginamą^ 

.'tWW! >r> vieningai laikėsi, gid> 
jdšHi?;.Wl tfd buvo seni kariai, 
į% sjMi te 4# to- kad ją tente 
;W> 4W<: darbininkų ir kitą;. 
Itą^Įį,. tojų gyvenamos sritys 
binte'wi užimtos.
! Ępką, septynetas kilometru, 
hute vienamc dvare te- 
•įesbiąmį l^ljui apsistojome. Cįą, 

H?!tJVlŠ*llP> kad Kerenskiš. 
Jj». ir Petrograde bolšte-

daugiau)

;įąri> į namus, o kiti j

0.

(Iškirpkit Šias < Ilgainiui sudarysit

Ani, šataijo&.l&lnp*
Ant aukšto kalno Šatrijos 

retai kas naktį nebijos faBčia^St avaWW^kalbBti*

Todėl tąd, būdavo, retai 
%Wl>W<*lk

$ Čia Žėjnaičhis ims įmylėti, .
1 Tikrai,- aplinkui taip • gražu, 

o. jis dar kūdikiu mažu 
vjsį|s’ taąus čionai išmynę;

Švęsti; sakaičių kelių
nuo mokslo grįžęs i$. Šiaulių, ' 
su.. Donia riešutus beskyne.

z lĮąęĮujj stndeątą? ii "Maskvos 

•s gali;;

jis mąstė Lietuvą kęlįais 
naujais išvesti, daug itąveikti... 
ir kiek sumanymų kitų. 
svajohiU, ‘priešaHtų. aukštų, 
bespėjo kalnas jam ■. suteikti!*

jo klausęs Donia, ir kurktos 
ūg-nies nfcpsfleĮS 'mušt 
nebeužmigdama nakėia(



Pirmadienis,

RASTA NUŽUDYTA

Mezgimo 1

jRąndasi skauntes ligoninėje

ląžtata

PAŠAU!

AUJIE •X55

XCC'

iwiįw

ŠIANDIEN RISIS DAN 
MINTERS (BLOŽIS)

iu«!*
randasi

W 
drau'

jonąi įr ,tąs gynimo komitetas 
“pąskutiniai iš Mohikanų”, kri-

Kur dingo trys Cice 
ro parapiįonai?

Sierą ir 
iunus ir 
\ių ir 

į ir seser

NA JMfflU į

Chicagos “N^VUJe

kądii 
jtai aukokite sąyiškiąi^

REET
V------- *

Sveterių krautuvė atdara kasdieną

retų tebeveikią. Tįnka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien.

vos MatddaBurbulis 
ir A, Janulis

Pribus New Yorkan gruodžio 
16 dieną

<ppje $feis įOki Siutiną, paskil 
fe ^pqny ^iiM0žitsR .pleište 
ris, su ibostorpeciu JąękCon

STOGDENGY STfi
• Ir pataisome visokios

JUO^ĄPĄS RINKEVIČIUS
;<SIN(KUS.)

po tėvais 

kentus via- 
fLekius, dų

liaus, gpnęs
Girirųpku

vičius. tel. Lafayette 3572

MBS. LILLIAN KEMZ, 
OAK, Lawn, Illinois mieste
lio yjąšininko žmąną, kąri 
buvo atrasta nužudyta ne
toli ^ęrjyood, ,Qhįęągqs $rie 
miesčio.

-esat nųoSmą 
gyvauti lĮftjęfoi 
jai paskutini 
^atsisveikinimą 
Sūnūs,

ĮPatarnąųja lajd. dm A. W 
.salskis,, ftql. iBoutevąrd 4130.

Velione prikl^W
ihovoš-UpMWnkų W jįgds
(kus. Velippės duktė prašo $ro 
Jių ir ąasęru palyyąųti ;Įąri9 
jtuvėse ir susirinkimuose.

svar-
jįs.. pąąižymi savo 

ne su vienu

ma teigti, kad jis čia labai stip
rus. O kąsgi tąją yądpvaųja — 
ar ne dvasišky a ? čia ne koks 
pasigyrimas, tik faktas, kurį 
negalinga

Gerai, aš ,dąrąu šiokią tokią 
nuolaidą kunigams .veikusiems 
caro ląikąįs. Jų ^reiškimai te
gu bus, kąip “Darbininkas” sa
ko, paprąsčįąusiąs pesimizmas. 
Dėt jkuo išaiąkinsime Amerikos 
lietuvių .kunigų nutautinantį 
pąrb.ą? Ąr .pesimizmo yedipi 
Amerikos lietuviu kunigai Rie
tuvių pastatytuose ir jų užtai
komose bažnyčipąe jvąda ang
lišką, arba geriau afįįant, žar-

MARQUETTE PĄRK. — Iš 
patikimų šaltinių girdėjau, kad 
Jietuyįų šv. Kazimiero yienųo- 
lynas nutraukė ryšius liętų.- 
vių ^biznieriais jr .prądęję pirk-. 
»ti sau piaisto produktus iš sye- 
tiiptaųėių.

.Šis lietuvių minyškų .nelietu
viškas darbas nebe * pirmas.’ 
jPrieš keletą metų jos statė ką-; 
pelaniją. Darbą pavedė jie lie
tuviui kontraktorįul, p .svetim
taučiui- Trobesį statė už -aukas 
.iš 'lietuvių surinktas, o 
pavedė svetimtaučiui. Dabar 
tas pat: maitinasi už aukas iš? 
iliętuvių surinktas, o perka pro
duktus iš svetimtaučiu. -Kaip 
tokį pąąielgimą išaiškinti ? ;

Šioks toks pateisinimas -butų, 
jei /lietuvių atsakančių ktame- 
Tįų -nębutų, ai»ba dri .lietuviai* 
biznieriai butų tiek pępatyrę,’ 
?kad negalėtų pristatyti tinką-; 
mų produktų už teisingas kai-; 
pas. $įąi žinome, kad įlietUYių 
patyrusių biząięrių patrūksta, 
llietuyių duonos kepykjta -ne
trūksta. Yra ir iliętuvių biznie-j 
rių katalikų. Juk .yiepąą taime
rius lietuvis katalikas viqpyo- 
lyno -jubiliejiniam bąnkietu.i pa
aukavo tiek mėsos, kiek reikė
jo. Na, o dabar aplenkiami ir 
tokie biznieriai, p einama .prie, 
.svetimtaučių. Ręiškįa, ^yjęnuolė^ 
ką^imnrietės elgiasi taip, kaip 
.pralotas Krušas — ką^a aukųj

.o kai -bizpi daryti, tai jąp .sye.-' 
rtimtąučiaįs. j

šiuomi ,aš duoRu įnešimą, kad;
Avęnto Kazimiero <Vienųqiypd 
Rėmėjų įDraugiją su .poųįą 
NausčRięne kaipo pirminįuke 
i^bdįįBngoji Sąjunga ŽiųrStųĮ 

kus ^triotizinp nestinga. GftU- kad .Uštųyių vienuolynas jr JieH

įJ^PUU^s ^hikĮųa pasku
tinius kq|i8 mėnesųųs Rąimėjo 
vigąs ristynęs ir dabąr figu- 
ruoJa kaip rimtas pasadHo čem
piono oponentas.

Raieškąu ,Cicero trijų parapi-- 
jonų. Taipgi paieškau Chicagos; 
Lietuvių Kalbos Rymo Katali
kų bažnyčiose gynimo komiteto.! 
Jie savo straipsniais “Naujie-i 
nose” buvo sujudinę chicagie- 
čius, o toliau gyvenančius lie
tuvius buyo suįdominę lietuvy
bės įpalaikymo klausimu. Ar jjeį 
ten tebėra? Gal jau nuleido 
rankas, kad per kiek laiko jų. 
raštų ^nesimato? D gal atsiekė, 
jąftyo tikslią ? Gal jau jiems rei-' 
kątaųjąnt klebonai panaikinę 
angliukus, pamokslus ir evange- 
lijąs jjetųvįų pastatytose ir ,ųž- 
itaikom^e'bažnyčiose? šie .trys 
pąrapijopai, lyg tie fraucuzų 
'vTrys Muškietieriąi”, ryteriškai 
stodavo į kovą siekdami savo

.2 krislų

• V** n ' H .* 1 ’•

Be jaunojo Danceyičiaus, *ri- 
£iš ,darį, Maspn, ^pgela, 
Bagdonas ir kiti.

reiškimo akyvaizdoje “Darbi
ninkas” išdrįsta sakyti, kad 
,pas .išeivijos lietuvius katalikus 
^patriotizmo netrūksta ir kad 
tam vadovauja dvasiški j a.

Z

lietuviško patriotizmo įkvė
pėjai žargoniška kalba! Jei .da
lome šiokią tokią nuolaidą cą- 
ro laikų kunigams už pasidavi
mą visatinam pesimizmui ir 
jąi yra vaikiška nesąmonė tįą 
pavadinti tarnavimu carizmui, 
tai kaip žiūrėti į tuos Ameri
kos lietuvių kunigus, kurie lais
voje šalyje bųdąim nei dvasiš
kos, .nei svietiškos vyriausybės 

•neliepiami ir nepatariami pra
dėjo lietuvių bažnyčiose nelie
tuvišką darbą varyti.

šitam Amerikųs Jietųyių jkų- 
nigų pasielgimui bešališka isto
rija pateisinimo neras ir Ajpe- 
j]įkos kunigai minėtą .darbą ,baž-. 
nyčiose pradėjusieji .užtraukia 
negražią dėmę.

Pittsburgįetis.

Šiandien ^trunąįlo svetainė
je ,(158 Kast 107 St. j įyyks 
įdomios ristyųėš, kuriose; <įąu- 
giąusįa dalyvąujįa lietuviai ri§- 
tįkąi,^ Ypąč teųką pažymėti 
jaunąjį įąnceyičių, “drapiežnp 
dzūko” siinų, kįiris j^ų yra; 
aštuoniolikos metų amžiaus., 
Kaip sakoma, Jis d^bąr jąų 
visiškai suvyriškėjo ir sveria 
1.75 syąrus. Be tp, jis yrą tipk 
jąų smą^ų^, ikaįp ir jo teyąs 
buvo jaunystėje. O kas -— 
biausia 
tėvo • drąsumu*, 
nesibijo ristl3-

Kuuigas X. Mockus gyveno, 
pas tautiškos parapijos kuni-t 
,gą .Linkų, prie 35 gatvės ir’ 
Union avenue. Praėjusio ■.pįrį 
madienio .vakare, .gruodžio 
dieną, jis išvažiavo į miestą! 
ir nebegrįžo.

Manyta, kad Mockus 
sijojo'• pas kurį’> nors 
gų, užuot -grįžti namo- 
praėjo kelios dienos.

šeštadieny p. Tadas įbšųčmj 
ąkąs ;Įr kun. Linkus ąųšįįųpirl 
no ieškoti Mockaus. Ąpsyar-j 
stę kur ieškpti, jįe nutąsė pir
miausia 'kreiptis į pavieto ;įi4 
gpnįnę. Apie 5 vąlandą pųpiet’ 
B iPačįą dieną jie jr Jflirądoį 
Mookų pavieto ligoninėje J 
Mftrfle, Rovą 48.

’Kąd6 jįe bwyo ligoninėj, tąij 
kun. Mockus miegoję. Atrodė? 
Mockus prastai; .matyti 
kad jis sųpkiai sergą.

Sekmadieny, gruodžio 
diepą, 12 valandą 'dįehos R). 
Ručinskas ir kųn. Linkus ^dąn 
kąiĮįą atlankė Mookų- kąr-į 
ftą špokus ne^gpjp,. jautėsi? 
kiek gęriąų. ;dis pąpaąakojo ikąsį 
su Juo atsitiko-

jPirmadiemo yąkąre jis 
ėjo į Baklios valgyklų, Prie 
$ątatpd ^ądtapn ^ią 
apalpo, yąigyklos prį^iųretojai 
pašaukė ambuįąnsą,, kurs ,ir, 
nuvežė Mockų į ligoninę.

Bendrai, nors Mockui sek
madieny atrodė kiek geresnis, 
tačiau jo padėtis yrą .rimta. 
iĘeįkią žinoti, jkąd kum x- 
Mockus sirguliavo jau kurį lai
kų. Ris, /bei >tp, yra jau hebe 
jaunas Smogus, jo -amžius sie
kia <69 netils, .lįjįįjį^eika- 
tos kla^imįųs att^p^^n 
opu®- —syp.

MORTA .^KIRKA py ^irmu 
vyru Baltaragienč'* ‘ *’

Persiskyrė su. šiuo pasauliu 
Gruodžio'10 .d., 7:00 \val. vaka
rą, 1986 m., jgiiąus ,Vaišvidžių 
kaime, Klovainių parap., Šiau
lių apskr. ‘ "

Amerikoj išgyveno 40 metų, 
•paliko dideliame ^liūdime 

sęgers dukterį K, 
jos vyrą Louis 
.daug kitų gį|ą: 
O Lietuvoje br<

Kūnas pašarvotas 
J. Liulevičiaus koplyčioj, 4848 
80. Califomią Avė.

lietuvės ' 
džio 14 d., ,
koplyčios į (Nekalto Prasidėji
mo Pan. šv. .parapijos bažny
čią, kurįoje atsibus' gedulingos 
pamaldos už velionės sielą; o 
Jš ;tęn bus .nulydėta j Šv. Kązi- 
miero kapinės.

Visi A. A. Mortos Skirkos 
.giminės, draugai ir mąŽįstąmi 
ęąat nuoširdžiai kylami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą Ir 
ątąisveikinimą.

Nulipdę liekame, 
Sesers ,duktė .ir giminės.

PAŠAUKIT MUSTUOJAU 

€ANAL 8500 
Mūra. apfrarrinlttnj 
nriąWmos. Už pakaįgK* 
mus duodame gerą ŪU<>-

šiandien Lhicagę Frantai! 
pątąįpęųe XCIąi;k ir Ląw^ęnce) 
risis Jjan ,sU ,Jacl< Qą- 
cęk syąrjąįąusięje poroje.

Reikia .priminti, jog ,Dan 
Wiinters yra niekas dąugiau 
kaip <tįk žinoiųas chicagiečiams 
Dan Bložis, kuris per pasku
tinius kelis , metus vertėsi vien 
tik iš ristynų. Kitaip sakant', 
jis .yrą .pręfe^ionaliąkas misti
kas, — ir tai pirmaeilis risti-

gruodžio J4 dieną, 7;80 valandą ^vakare Shameto syetąi-j 
pėje. fteks išrinkti ynWy!l?ą ^987 matams ir pa$ąr$įi kiti! 

■£Wl>ys ttąrimąi. visi .parimi ^usirinkįme.
D. L. K. 'Vytauto Draugija laikys priešmetinį susiriųkiiną ry- 

‘toj '7:80 vai. vakare, Lietuvių ^Auditorijos svetainėje, SJ^B’ 
Sę. Halstęd $t. Susirinkime bus rinkimas vąldybos 49kąn-; 
ttieiųs ,Įnetąms įr pariams garbės dovanų įteikimu. j

P. K., sekr.

Per “Naujienų** laivakorčių 
skyriaus patarnavimą laivu 
“Kungsbolm”, kuris pribus, 
New »Yorkan gruodžio 16 d.,į 
apvažiuoja Matilda Burbulis iš 
širviratų, miesto, Ukmergės aps.

'Važiuoja pas J. Jankūną, 
<1073 Archer avė.

Taipgi atvažiuoja Alfonsas 
Jąnulis iš Miškinių kaimo, Už-’ 
palių yak, .Utenos apskr. Jis ąt- 
yažiuoja pas Antaną Yodelį, 
JL0507 Edbrook avė.

Prašome kvietėjų priduoti 
pąskiausius savo antrašus, kad 
reikalui prisiėjus galėtumėm; 
greitai susižinoti.

Keleiviams reikalinga turėti 
nors po $5 pasirodymui. «IeigU; 
ątvažiavę New Yorkan neturės 
^pinigų, gali būt sulaikyti pakol 
nebus pasiųsta.

“N-nų” Laivakorčių Skyr.

Mes dengiamą ji 
lūšies stogus, ta 
darbus? LraĮfrty 
dauwSgeport roofing co.

3216 So. Halated St. 
X9«5

ANGLYS)
ANGLYK

PRISTATYMAS 
m

AUKŠTOS #

NAUJIENOS,Chicago,ni
ivah Rąąputih su įidusu Nan- 
go Singh. Abu pasižymi nepa
prasta sąvo jėgą. ĮDąi |bus tik
ras milžinų siisifėmimas. Lai
mėtojas turės progos rįstįs .dėl 
pąsąuiio čęmpioną;to <suf 
shaU’u. .

JĄVNAiąiS JtAljl- 
.CĘ-V^US

mus Pirm negu ptfksite H 
J&1F

CALumet 5249.

,SPOTA.S
U[SI< JKH.NAS

TAWWQPA tomą / 
’W 

ųosiuą
j^Įtąl $$1 SO-

♦ ' - '"l ■■ ■■ ■* j 1 ■ ' L|».

PRIIMAM
TELEFONU

t« 

.Garsintis 
Naujienose
Apsimoka

M.: .■♦••.y** % y • r*

H ij.||i
ąp >M^Ų ĄIIRTIKS

- ■ ,^GiKAKTUV^S

Vasario-Fek 7, 
i'ROGRamas:

ONA MOCKIENĖ 1 
<Cpo tėvais .Gudjnanaitė) '1
Persiskyrė su Šiuo pasauliu *1 

Gruod- AŽitą d., 12:45 valandą II 
ryte, 1936 m., sulaukus senat- I 
/ės, gimus Lietuvoj',' Raseinių I 
,ipskr„ įKelm^s pąrąp., K^da- 3 
?ines kaime. -I

Amerikoj i|gyyęąę 22 metus I
Paliko dideliame nubudime | 

sūnų Joną Mockų, dukterį I 
Kogtanciją ir žentą Juozapą I 
iNfiPriKBS, 2 ąnųk.es .MikąĮmą I 
D.ryer, \r Qną |Ęlair, ir jų šei- J 
mynas, anūką 'Edvardą Micei- i 
iki, 3 ptoanųkųs, seserį Ag- ;| 
nie^ką Norkienę (.Detroite, J 
Mich.) sesers sdukteris Vin- 1 

tcentą Kazlauskienę .|r Kaži- i 
rąierą Yęrtąlienę ir jų šeimy- J 
nas, brolio dukterį Mikaliną 1 
■Gudmonaitę ir giminės Ame- M 
rikoje. Lietuvoje 2 trintais Jo,- 
ną ir Antaną^ seserį Petronėlę 1 
jų šeimynas "ir gimines. 1

, Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, ;8807 Lituanica avė. / 
Lpidętuyės įyyks Ąntradįenį, T 
Gruodžio į15 d,, lnnįa yal. po 
pietų iš koplyčięs bus nttly- * 
dėtas į Tautiškas kapines.

‘Visi A. A. Onos 'Mockienės 
giminės, įaugai įr ] 
esat nųoŠir&aąi įkvję^ ---- x. ,įr

.pątarąąyim jr 
^riivdę Ataką, 
Žęątąs, ąąųhąi,

žmonių .teises? į
Ąš taųkiąu .bene atąįlieps mi- 

ijmt^s jkonritelas ąr trys pąra- 
pįį^i lietuvybės pąląikymo 
ijęĮįkąb1.’ s- ^Bostępo “^Jarbi-i 
Atakas 
nęs” .čirškino plųnksnąs įdėtų-; 
yęs .kunigų lietuvybės klausi-; 
mv- .čįą rašau it$, ką nęrė-- 
įąp, ikad įrašytų iltatųriy įęąl-; 
bęs gynimo -komitetas ąrbą: 
trys pąrąpijęnai.

^Darbininkas” visaip gynė; 
tuos kunigus, kurie cąrui kodi-i 
tavo. jKįttaP -negi galėję >įįs pą-. 
suristi. “Darbininkąs” jšvądžio-! 
ją, kad priekaištai kunigams, 
tai tik jšpuątąs muilo burbulas. 
(Lapkričio 8 dieną “Darbinin- 
kąs” ^ąšė:

“Jąkšto-Dabrausko it Vaiž-i 
ganto-Tumo pareiškimai tai tik 
p^prąsčiausias pesimizmas, kv-- 
ris itąis laikais >visą Lietuvą bu
vę apėmęs, nes tuomet Rusijos 
.galybe atrodė nesugriaunama. 
Kąltįnti tuos kMAįgųs už visa- 
ittaio pesimizmo Šūksnį Įr pą- 
ivądipti tai tarnavimu carizmui' 
— jtąi įtik vaikiška nesąmqpč.”;

(D dieną
kąs” įmvę parašęs:

’^Mųsy išeivijoje pąs kAtalii

ji jiuu'eu "UMKura wra

ElflSSFIEflMS

SUSIREMS ^VIRTUOLIAI
'•r ...

Kitą .trečiadienį,. grimdžio 
16 uftį; > Arcadia Gardens 
N. Broadway) į susirems i rusas

So- Stony Jsland

Taip, i§ tikrųjų, tas dvi 
gybias pąsiulyiiiąs už labiąu

<TRmu^E PHOTO j 

tuvių ligoninė pirktų maisto 
produktus iš lietuvių biznierių. 
Ganą 4o lietuvių erzinimo ir 
saviškių biznierių niekinimo.

Miarketparkietis. (

u i ji.h pw ..." i. -1 '"-y

SUSIRINKIMAI

dieną, gruodžio, 19, —
laukęs 55 metų ąin^

Hąiąie, Kgųn^ ąpsli;r
Paliko didęliąiihe nubudime 

moterį Magdaleną, i 
iPovilaitė, <2 dukteris -Kastan
ciją ir Helena, b 
dislovą ir VftftpĮ 
■ąriųkus ir gĮri1^

Mes Tave musų braągus yy- | 
^e h tėveli nįekąorięt ?ije- | 
užmiršime. Tjf Spąs mus jąu :3 
nėbesųgrįši, bet mes ankstaus : 
ar vėliaus pas tave ateisime. į 
Lauk jrius ateinant! J

■ -Nuliūdę .li^ką^ ‘ ’ v’ -v
MPleris Magdalena, Dųk^rys, J

' . - 4 A ' ' ' ' M

NAŠLĖ paaukuos du tikru impor
tuotu kilimu, sunkus, Oriehtąlio' ra
što, .po -$18.50. £930 ^ą<ksj>ą, <l£t» 
Van Buren 1078. ‘

Furnished Rooms

W ,)PAR-

•Ul- rarftimė &'^xtfireš 
Jtakąndai-Itaisai

, • yti~' Viy ~ ~ "SF»\

IŠPARDUODAME BARU jNB

I. I V’; ■ •' V? • % r\ ' # *

LOVEHSS
KVIETKININKAS 

,G5lža .VjssMntf. ^nfcįejaia. 
Ir Pagrabams 

33J£ 5o- ‘ 
Jei. tBOUlevąfd .*$14 

i;-, 1 '/> n .. . ....

THE KRIDGEPORT KNITT4NG 
M 4 L L 8 

F. Selemonayįęh 
■504 WKST 

Telefonas Victory 8486

RENDON 2 šviesus fornišiuoti 
kambariai miegamas Jr virtuvė. 
Elektrikas, gasas ir šilumą, StfO.OO 
mėnesiui. 827 W. 34th PI. 1 lubos 

,iš .užpakalio.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai *

'• ■< . ‘ t j

PARDAVIMUI tavernas, geroj vįe- 
M tipjama? 
daug pinigų. Atsuan 
žastį v -įtark įtapta

%25c4%2585n%25c5%25b3k.es


Pirmadienis,

RASTA NUŽUDYTA

Randasi įkauntes ligoninėje

veiU:

o

Vasario-FeW9*

SUSIREMS TVJRTUOLI AI

ŠIANDIEN RISIS DAN 
MINTERS (BLOŽIS)

CALumet 
<N^oj VietĄj)

PRISTATYMAS

AUKŠTOS#

7:00\val. vaka 
irųųs Vaišvidžii

Kur dingo trys Cice 
ro parapi jonai?

L Mąson, jMjngėla,

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

OANAL 8500

kądą ąukų; 
įtai aukokite sąyiškiąų

504 WEST 88-RD STREET 
Telefonas Victory 8486 

Svetelių krautuvė atdara kasdiena 
—rt|r ąrakai^ais >|r ąkemądiąpiąis.

vos Matilda Burbulis 
ir A, Janulis

)GEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted SL 

Yfcfrory M

Kun. X. Mockussun
kiai serga

po tėvais 
*2 dukteris -Kastan- 

^žentus Vla- 
$ Lėkius, du

Pribus New Yorkan gruodžio 
16 dienų

Kazi- 
jų šelmy

jeikaŲną 
ir gimines Ame-

ąąolaidų .kunigams peikusiems 
caro ląįkąįs. Jų jpąreįškįmai te
gu bus, įįąjp ‘‘Darbininkas’’ sa
ko, paprąsčįąusiąs pesimizmas, 
pet Jcuo išaiąkįpsime Amerikos 
lietuviu .kunigu nutautinantį 
darbą? Ąr .pesimizmo yedipi 
Amerikos lietuvių kunigai Rie
tuvių pastatytose ir jų užlai
komose bažnyčipąe jjpęda ang
lišką, arba geriau $ąlęant, žar-

Ritą .trečiadienį, gūdžio 
1'6 Aku Arcadia Gardelis >(44^ 
N. Broadway) 1 susirems £ rusas

liaus, gpnęs 
Girininku

gruodžio įl4 dieną, 7 ;30 valanda ^vakare Shameto syetai-j 
nėję. >Eeks išrinkti valdybą 1987 metams ir padaryki jkiti; 
AyąrbjJs ttąnmąi. ^Bukite visi .iiąriąi ąusirinkąne. -^KtPP- į 

D. L. K. ^Vytauto Draugija laikys priešmetinį susiriiikiiRą ry- 
‘toj '7:80 vai. vakare, Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3j$3‘ 
Sp. Ųalstęd St. Susirinkime bus rinkimas vąldybos S^kąn-i 
,tįems .metąms įr ^ariama garbęsdovąnų įtejkuW. j

P. K.,sekr.

jai paskutinj patarnavimą Ir 
ątsisveikipipią.

Nulipdę liekame,
Sesers .duktė jr gįininės.

Tatarnavja laid. dir. L I4ū*p- 
vičius. tel. Lafayette 3572.

r. A. Ma- 
‘ ' i.
Prie Ja

Mezgimo ‘Dirbtuves

THE RRIDGEPORT KNITTIN$ 
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TĮUUUNE PHOTO

jo tėvas 
svar- 

jįs ,, pasižymi savo 
ne su vienu

Mockus prastai; matyti buvo, 
ikad jis sunkiai serga.

Sekmadieny, gruodžio A3 
diępą, 12 valandą ,dienos p. 
{Kučinskas ir ;kųn. Linkus ;dąr. 
įkąstą atlankė Mb$ų- $ 
,tą opokus nemiegojo, jautėsi 
ikįpk .gęriąų. dis pąpą^kojo įkąs 
SU juo atsitiko.

jPįrmadįęUio yukure jis 
-ęjo į fiąklięs yąlg^J^, 
$$atęd jr Matfison Street. čią 
apalpo. Valgyklos pri^iurętojąi 
pąšąukė ambuląnsą»; kurs jr 
nuvežė Mockų į ligoninę.

Bendrai, nors Mockus sek
madieny atrodė kiek geresnis, 
tačiau jo padėtis yrą .rimta. 
iMeįkią žinoti, jkąd kųn> X. 
Mockus sirguliavo jau kurį lai
ką. Jis, be ytp, yra jau nebe 
jąųpas ^pipgus, jp‘ąpižius sie- 
fkia <69 inetus, tąigi jp sveika
tos iklau^uuas atrodp gan 
PPUS. — Vp*

•Ypač .tenka pažymėti 
, “dfapiežnp 

kuris jąų yra 
metų amžiaus. 
Jis dabar jąu 

sveria

tuvių ligoninė pirktų maisto 
produktus iš lietuvių biznierių. 
Gana to lietuvių erzinimo ir 
saviškių biznierių niekinimo.

Marketparkietis. !

p^iąįp^mos. Už pak 
mu« duodame gerą

MRS. LILLIAN KEMZ, 
OAK, Lawn, Illinois mieste
lio yj^šininko 
buvo atrasta nužudyta ne
toli ^pryvood, .Chįęągps jprje 
miesčio. . •

JUOSTAS ^NKRVlčĮŲS 
KENKUS)

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame h|Štie$ 
darb ‘ " ' —f

dauji

reiškimo akyvaizdoje “Darbi
ninkas” išdrįsta sakyti, kad 

(pas Išeivijos lietuvius katalikus 
patriotizmo netrūksta ir kad 
tam vadovauja dvasiški ja.

Lietuviško patriotizmo įkvė
pėjai žargoniška kalba! Jei .da
lome šiokią tokią nuolaidą cą- 
ro laikų kunigams už pasidavi
mą visatinam pesimizmui ir 
jęi yra yaįkįška nesąmonė tą 
pavadinti tarnavimu carizmui, 
tai kaip žiūrėti į tuos Ameri
kos lietuvių kunigus, kurie lais
voje šalyje b.Įidąmi nei dvasiš
kos, .nei svietiškos vyriausybės 
neliepiami ir nepatariami pra
dėjo lietuvių bažnyčiose nelie
tuvišką darbą varyti.

šitam Amerikos Jietuyių ku
nigų pasielgimui bešališka istp- 
rija pateisinimo neras ir Ajne- 
jlikos kunigai minėtą .daubą ,baž-. 
nyčiose pradėjusieji užtraukia, 
negražią dėm£.

Pittsburgįeitis. ’

Raieškau ^Cicero trijų parapi-j 
jonų. Taipgi paieškau Chicągos* 
Lietuvių kalbos Rymo Katali
kų bažnyčiose gynimo komiteto.! 
Jie savo straipsnįais “Naujie-Į 
nose” buvo sujudinę chicagie- 
čius, o toliau gyvenančius Įie-, 
tuvius buyo suįdominę lietuvy
bės .palaikymo klausimu. Ar -jjeį 
itąn itęb^ra? Gal jau nuleido 
iapkas, kad per kiek laiko jpį 
raštų .nesimato ? <0 gal atsiekė, 
^avo tiksią? Gal jau jiems rei-; 
kalapjąnt klebpuai paųaikinp 
angliukus, pamokslus ir evange
lijas Uetpvių pastatytose ir ,už- 
ilaikomose bažnyčiose? šie .trys; 
parmw°w, tie ^raucuz^ 

•vTrys MuSkietieriąi”, ryteriškai 
Stodavo j kovą siekdami savo 
tikslo. Ai- bus «tie trys Parapi- 
jppai Ar tąs gynimo komitetas- 
'“pąskutimai jš Mohikanų”, kri-i 
tę kovoje {pž lietuvių kalbą dr 

ftęises ?
Aš įlaukiąu ibene atsilieps jpi- 

pėtas komitetas ar trys para-; 
pijokai lietuvybės pąlaikymp 
reikalu., kai S. Bostono °kDarbi-į 
pinkas” ;ir Chįcagos “Naujie-į 
uos” .čirškino plunksnas Lietu
ves kunigų lietuvybės klausi-; 
mu. AŠ čia rašau tą, ką norė
jau, kad parašytų JietpySy Rai
bos gynimo komitetas arba 
trys parapijpnai.

^tDąrbimnkas” visaip .gynė; 
tuos kunigus, kurie carui kodi-Į 
layo. ©taip .negi galėję Ajs ^a-s 
sielgti. “Darbininkas” išvadžio-; 
ja, kad priekaištai kunigams, 
tai tik išpustas muilo burbulas.; 
Lapkričio 8 dieną “-Darbinin
kas” rašė:

“JakštoiDabrausku ii’ ‘Vaiž- 
ganto-Tumo pareiškimai tai tik 
paprąsčiausiąs ^sipijzmas, ku-: 
ris dais ląjkais yisą Lietuvą .bu
yo apėmęs, nes tuomet Rusijos 
galybė atrodė .nesugriaunama.

PRIIMAM
TELEFONU

Garsintis 
Naujien,qse 
Apsimoka

Šiandien gtruhiilo syetaįpė- 
ję (158 Rast J07 St.) jyykš 
įdopiios ristypės, kuriose dąu- 
giausia dalyvąujfi lietuviai ne
tikai," ' "“'y

* T A-?—' f < ’ ' '

jaunąjį Ęanceyičių, 
dzūko” sūnų, 
aštuoniolikos 
Kaip sakoma, 
visiškai suvyriškėjo ir 
1J5 svarus. Be tp, jis yrą tiek 
jąu smarku, kaip ir < 
buvo jaunutėje. O kas 
biauąįa 
tėvo drąsumu1, 
nesibijo ristis-

PAŠAUKIT .DJENA ĄR NĄKTJ

Šiandien >Ghicago Frontui! 
p^aįppąe 4$^ ^ąw.renęe) 
risis ję)an ^yinterą }sū .įącįk >Qa- 
cek syarbjausipje poroje.

Reikia .priminti, jog Dan 
Minters yra niekas daugiau 
kaip <tįk žinomas chicagiečiams 
Dan Bložis, kuris per .pasku
tinius kelis metus .vertėsi vien 
tik iš ristynų. Kitaip sakant, 
jis .yra .profesionališkas risti- 
kas, —. ir tai pirmaeilis risti- 
kas.

Per “Naujieną** laivakorčių 
skyriaus patarnavimą laivu 
“Kųngąholm”, kuris pribus, 
New Yorkan gruodžio 16 d.,- 
atvažiuoja Matilda Burbulis iš 
Širvintų, miesto, Ukmergės aps.

’Važiuoja pas J. Jankūną, 
4073 Archer avė.

Taipgi atvažiuoja Alfonsas 
Jąnulis iš Miškinių kaimo, Už-! 
pąlių yal., Utenos apskr. Jis ąt- 
yažiuoja pas Antaną Yodelį, 
įLQ507 Edbrook avė.

Prašome kvietėj.y priduoti 
paskiausius savo antrašus, kad 
reikalui prisiėjus galėtumėm^ 
greitai susižinoti.

Keleiviams reikalinga turėti 
nors po $5 pąąirpdymui. Jeigu 
atvažiavę New Yorkan neturės 
jiinigų, gali būt sulaikyti pakol 
nebus pasiųsta.

“N-nų” Laivakorčių Skyr.;

MARQUETTE PĄRK. — Iš: 
patikimų šaltinių girdėjau, kad 
Jietuyįų šv. Kazimiero yiepuo- 
lynas nutraukė, ryšius ę^u llejtp-: 
yių biznieriais Jr pradėjo pirk
ai sau maisto produktus iš s,ve-1 
tlmtančių.

,Šis lietuvių minyškų pelietu- 
yiškas darbas nebe ■ pirmas. 
,Prieš keletą metų jos statė ka-; 
pelaniją. Darbą .payedė pe Jie- 
tuviui kontraktorių1, 0 svetiip- 
Laučiui. Trobesį gtątė ,už pykas 
iš lietuvių surinktas, o darbą 
■pavedė sveitimtaučiŪĮ Dabar 
ttas pat: maitinasi Už ąųkas iš! 
.lietuvių surinktas,, o perka pro- 
.duktus iš svetipitaųčlų. Kaip 
•tokį pasielgimą jšaiškiflti ? j 

jįibks toks pateisinimas -butų; 
jei Rietuvių atsakančių biznie
rių .nę^utų, arbu įęi Jiutuyiai 
biznieriai butų tiek .pępatyrę, 
’kad negalėtų pristatyti tįnką- 
,my produktų už .teitas sHąt-i 
pas. yjąi žinoję, ikad Al^tuyių 
patyrusių bizpiąrty pętritkąta,; 
Įjietuyiy duonos kepyklų ji^i .ne
aukšta. Yra ir jietuvįų biznie
rių katalikų. Juk yiepąs įįįzįnie- 
rius lietuvis katalikas vięnUP- 
lyno jubiliejiniam bankietui pa
aukavo tiek mėsos, kiek reikė
jo. Na, o dabar aplenkiami ir 
tokie biznieriai, p .einama .prie, 
svetimtaučiu. Ręiškįa, vienuolės 
kaĄimerietės elgiasi jtąlp, haip 
pralotas Krušas — jkadą pūkų- 
^įkiu»
.0 skąi b*Žbi daryti, tai ,SU .syes,-! 
timtaučiais.

šiuomi (»š duodu įnęšihlg, ’Kąd 
AvaUto Kazimiero YįępuqiyppĮ 
{Rėmėjų ^Draugiją su .poųįą 
•Nausė^ięne kaipp pirmininke <lh 
Labdaringoji Sąjunga Žiųrėtų] 
tkad lietuvių vienuolynas Jr jie-

Kunigas X. Mockus gyvend. 
pas tautiškos parapijos kuni-Jl 
<gą Lipkų, prie 35 gatvės ir; I 
Union avenue. Praėjusio pirq I 
madienio .vakare, grupdžio *7 | 
dieną, jis išvažiavo į miestą'; I 
ir nebegrįžo. J J

Manyta, /kad Mockus ąpsi-;] 
stojo" pas kuri^nors Jš ;drau-!| 
gų, užuot grįžti namp- Taįp 1 
praėjo -kelios dienos.

šeštadieny p. Tadas (Kučip-j^ 
ąkąs ;įr ;kuu« Linkus ,ąusii?mp4 f 
no ieškoti Mockaus. Apsyar- ' 
stę kur ieškpti, jįe nutąrė pir
miausia /kreiptis į pavieto ji-? 
.goninę. Apie 5 valandą pųpiet 
tą pačią dieną jie tjr Apradoj 
Mockų pavieto ligoninėje 4 
warde, lova 48. .

Kada jįe buyo ligoninėj, tąi!

MORTA ŠKIRKA po pirmu 
vyru Baltaragiene

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
;Gruodžio *10 .d., 7 :tf0\val. vaka
rę, 1936 m 
kąxme, K16> 
lių apskr.
/Amerikoj išgyveno 40 metų. 1

Paliko dideliame pųliudime d 
ąępers dukterį Kazimierą Jr j 
jos vyrą Louis Grigaliūnus ir 1 
daug kitų riminių ir .Jnyigjl. 
O Lietuvoje brolj ir seserj. ‘ 1

Kūnas pašarvotas randasi u 
J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 
Šo. Califorma Avė.

Laidotuvės Įvyks pan., grųo- I 
džio 14 d., 8:00 vai. ryto iš / 
koplyčios į jNėkaito Prasidedi- j 
mp Pan. šv. .parapijos bažny- j 
^įą, kurioje atsibus ’ gedulingos 
pamaldos už veliones sielą', o 
įš ;tęn bup .nulydėta į Šv. Kązi- r 
miero kapinės. ’

Visi A, A. Mortos Skirkos 1 
.giminės, draugai b pąžįstąmi

NAUJIENOS, Chlcago, II 
t-; ■■ *-». - t frir v •; rr»v. -•

Ivan Raąputin su įądusu Nan- 
go Singh. Abu ^aižyabi nepa
prasta s^vp )bus tik
ras milžinų susitėmimas. Lai- 
mėfojąs turės progos ristįs .dėl 
pąsaulio čęmpionątp ^Uj Mąr- 
sįairu. . '

RISIS JAONA^S W- 
. .CEmUŠ

■ A w ' .•W,XV‘

Be jaunojo Vancevičiaus
>4^

Bagdonas ir kiti

nkty-^ąrdųoĮūu ,už feb

dieną, gr 
laukęs &5 
Zapyškio 

.........
Paliko didęliąiiie nuliudime 

moterį Magdaleną, 
'Povilaitė

t W
.ąnukus Jr gių)įį

;Mes Tave musų brąągus yy- 
^e ir tėveli nįekponįet įūę- 
užmitšime. Td^ pas lįiue jąu 
nebesugrjši, bet mes ankstaus 
ar vėliaus pas tave ateisime. 
Lauk irius ateinant!

-Nuliūdę Įįękef,( 1 •! v y'
Peteris Magdalena, Dukterys, 

Žentai jr iGįmijięs.

SUSIRINKIMAI

ONA MOCKIENĖ ' 
(po tėvais .Gudmonaitė) i

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruod. ĄŽ^tą d., 12:45 .valandą i 
ryte, 1936 m., sulaukus senat
vės. girinis Lietuvoj, ’ Raseinių 
,ipskr„ (Kelinės pąrap., iKada- 
ęines kaime.

Amerikoj i^gyyąųę 22 metus 
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Joną Mockų, dukterį 
Kostanciją ir žentą Juozapą 
brikus, 2 .ąnųkes ^ikąjiną i 
Dryer, m Qną jįlair, ir jųJei- . 
mynas, anūką -Edvardą Micei- ’ 
jkį, 8 proanūkes, .Seserį Ag- ; 
nie|ką Jurkienę (Detroite, . 
Mieli.) sesers ^dukteris viii- ' 
.centą Kazlauskienę 
pJerą Vert: ‘ 
nas, Jrolip 
Gudmonaitę 
rikoje. Lietuvoje 2 bijųįįųs .Jo
ną ir Antaną, seserį Petronėlę 
jų šeimynas 'ir gimines.

s Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, ;8807 Lituanica avė. 
Laidptuyės įvyks Antradienį, 
Gruodžio |15 d., lnmą -yal. po 
pietų iš koplyčiųs bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

'Visi A 
giminės, .įroųgai jr 
esat 1""1
jlyvauti 
Jai paa 
Jatsisveil.,. (ii(„ 
Sūnūs, duktė, 
n į1 
Įpatarnąvya Jf

RENDON 2 šviesus fornišiuoti 
kambariai miegamas Jr yptuvė. 
Elektrikas, gasas ir .šilumą, $f0.00 
mėnesiui. 827 W. 34th PI. 1 lubos 

,iš .užpakalio.

Businęss Chances
Ę>rdaylmui Bizniai ’

PARDAVIMUI tavernas, geroj vie
toj. tinkant 
daug pinigų. Atsilankę patirsite Tne

r * * *»
^U®

^Įįęn ;Wl»įe ^jty ,patal- 
jppje paskil-
b>ę8 j^pqnų ,pieište-

! pis, su įbostorųečm Jąęk Con- 
‘iey. <

Jąpępąs fihjkįpa įpąsku- 
tįniįis kq|is mėnesius ląimęjo 
vigąs ristynęs ir .įąbąr figu- 
Ijųęja (kąįp irimas ^ąsąulio-Čem- 
pionp oponentas.

ma teigti, kad jis čia labai stip
rus. O kasgi tąm yąįovaųja — 
ar ne dvasiškija? čia ne koks 
pasigyrimas, tik faktas, kurį 
negaįima ąpqiti.”

■ - ■ • ■ ->-.j i'.;/. ' •

ausis ;

? -J*' '■ M.' ‘I” Vai* >***■«?' z V ^L'*’*:** ,**

SS?

ey?r-
Taip, iš tikrųjų, tas dvi- 

gųl^s įjasiuly^ ųž Įabiap- 
sušvelmntų Old Golds ciga- 
retų tebeveikią. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien.

imumi!! wmji .wv. j

40 >m$t,ų AIirtlęs
. .aUKAKTUV^S

» v “i..... M ’I* W .* iV ,**> ir.'- Ji ;Ą». • *• *

LOVEIKIS
KVIF.TK1NINKAS

...į raliams

y"i !ujrj.m
l OTJ14U>!1U ■ JLL'JJtU UJUIUI W

CLASSREDABS

- s
Furniture & Fixtures

Rftk^idąi’Itriaai :

NAŠLĖ paaukuos du tikru impor
tuotu kilimu, sunkus,’ .Drierttąlio“ ra
što, .po .$18.50. -3930 Jąękson, 4-St; 
Van Buren 1078.

Furnished Rooms

Gėlės
3316 Įo.aT« 

Tel. BOUlevąrd
>U U !' >!■ ' ■1 jZJ- m. ' M'

ANGLYS!
ANGLYS!

JR >J?R1E
TAVERNAS

LLIN0I9 .,jW(
| m išdijbįąs-j^

.. A. Onos “Mockienės 

ąidomve^e ir .suteikti 
Utinį patarąąvimą jr 
mm. Nubudę »lftka>

SW
’salskis, t\tri. 4139
, J.-hovoš-Li^Hlnkų,pdr jįjgūs^ 
|kus. VeĮipųės duktė prašo 
ilių ir pesęrų .dalyyMtfi ;lai< 
•tuvėse ir sųsiriiikrmupse.

itįnio pesimįzmo šūksnį jr pą- 
vadinti tai itąrnąyimu carizmu^ 
— ttąi $k vaikiška nęsąipępę.”!

(9 jęjpąkų -16 ^ięną ‘ĮRą^įąįp-;
kąs” ,bpvp .pąrąšęs:

^Mųsų išeivijoje pas Į$tąli-? 
kųs (patriotizmo nestinga. -GąU-



i

:us Sumokėjo 200[ Automobilio Sužeis- 
. Tik Už Vieną ta Pasimirė Auna

Bučkį Mockienė
ibino prie merginos ties 
th ir Ashland Avė.

Sirgo nuo liepos mėnesio; už
simušė /važiavęs j medį

k Yards teismas, prie 
r Halsted gatvių, nubau- 
zų Brikų, sumokėti $200 
los už vienų bi.’čkį.
igųjį bučkį jis pasivogė 
inelės Antoinette Kacis, 
binęs prie jos gatvėje, 
'th ir Ashland avenue. 
fina pasakoja, kad j j 
tve su savo drauge. Pri
tikus, merginas apkabi- 
ome ‘ myluotis”. Antoi- 
ir pabučiavo. Negalėda- 
tsikratyti, meilingo ne
mojo, jos pradėjo eiti 
policijos nuovados tifes

1 gatvę. Brikus sekė pa- 
nusekė tiesiai į nuova

las aiškinosi teisėjui, 
s incidento visai nepa-

fyvena adresu, 4612 So. 
i Street. Užpultoji mer- 
ra Brightonparkietė. Jos 
; yra, 4237 So. Artesian

šeštadienį mirė 60 metų lie
tuvė, Mrs. Anna Mockus.

Ji per ilgų laikų sirgo, pa- 
nešusi sunkias žaizdas auto
mobilio nelaimėje. Nelaimė 
įvyko netoli jos namų, liepos 
6 d., 1936 m. Automobilis jų 
suvažinėjo, kuomet moteriškė 
bandė pereiti' skersai gatvę.

Ji gyveno adresu, 3815 So. 
Halstedz street. Buvo našlė.

Policijos statistikos biuras 
apskaičiuoja, kad nuo šių me
tų pradžios iki pereito šešta
dienio, automobiliai užmušė 
985 žmones, o sužeidė, 18,564. 
Tos skaitlinės apima Cook ap
skritį.

Paslydęs ledu apšalusioj gat
vėje, į medį įvažiavo ir užsi
mušė Edward F. Keefer, 65 
metų amžiaus, • 5107 Black- 
stone avenue. Jis buvo" sker
dyklų komisionierius.

inkitės “N-nose’

Dvigubas ceHophrt ie su
vyniojimas labiau-su švelnin
tų Old Golds cigaretų neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

Chicagon Jau Atga
beno 250,000 Eglaičių

Kalėdos jau nebetoli. Apie 
šventes kiekvienam Chicagie- 
čiu’i beveik kiekvienam žinks- 
ny primins eglaitės.;

Nors jos parsiduoda'jau per 
kurį laikų, bet didysis medžių 
transportas buvo atvežtas Ghi- 
cagon tik pereitos savaitės pa
baigoje. Pirkliai apskaičiuoja, 
kad žmonės išpirks 600,000 
eglaičių. Vidutinė kaina bu
sianti —- $1.25.

Šiandie balsuos 
už prezidentą

* • ♦

Illinois valstijos demokratai 
elektoriai šiandie susirinks 
Springfielde ir atiduos savo 29 
balsus už prezidentų Franklin 
Delano Rooseveltų ir vice-pre- 
zidentų John N. Garnerį. 
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Biznierius nuteistas 
kalėti

Sam Berkowitz, savininkas 
North Side Metai Company, 
1347 North Oak avenue, nu
baustas kalėti niro 2 iki 15 
metų už priėmimų vogtų daik
tų. Tai jau antra kartų Ber- 
kowitz rastas kaltas tuo pa
tim, nusižengimu.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Patikrinimo kortos 
siunčiamos dar

bininkams
Chicagos pašto viršininkas 

Ernest Kruetgėn pranešė šeš
tadieny, kad jau pradėta siirn- 
tincti patikrinimo (Identifica
tion) kortos tiems darbinin
kams, kurie išpildė blankas se
natvės pensijoms. -

Be1 to, laikAs išpildyti apli
kacijas senatvės pensijoms už
sibaigia ateinantį antradienį. 
Taigi darbininkai ir darbinin
kės, kurie dar iki šiol neišpil
dė senatvės pensijų blankų, tu
rėtų išpildyti jas būtinai ne 
vėliau, kaip antradienį, gruo
džio ,15 dienų. į

Antanui Mickevičiui 
padarė holdapą

18 GAT. APIELINKĖ. — 
Gruodžio 13 dienų, ryte apie 
3 valandų, Antanas Mickevi
čius gyvenus adresu 726 West 
19 Street, išėjo iš namų į val
gyklų cigaretų nusipirkti, ,z.

Kai Mickevjčius išėjo gat
vėn, tai ties juo sustojo auto
mobilis. Iš mašinos iššoko du 
vyrai, įsivarė Mickevičių į alė
jų ir atėmė iš -jo $40 pinigais, 
o banko knygutę ir kitas po- 
pieras numetė į šalį.

A. Mickevičius yra tik ke

lios dienos kaip atvažiavęs iš 
Hinsdale, Illinois, ir ieškojo 
darbo Chicagoj prie kriaučių. 
Hinsdale gražiame ir ramiame 
miestely riėra blogų žmonių ir 
pilietis gali vaikštinėti per nak
tį nieko nekliudųs. O jau Chi
cagoj tųi žmogui su pinigais 
yra nemažas pavojus eiti gat
ve nakties metu.

— Seųas Petras.

Sudegė turčio 
namas

Sudegė W. A. Brewertono, 
■turtingo Chicagos vertelgos 
anglimi namas miestely Thorn- 
buty, kurs radosi Desplaines 
lupęs pakrantėj, netoli Liberty- 
ville. Gaisras kilo šeštadieny, 
gruodžio 12 dienų, ir padarė 
žalos turtui apie $50,000.

Stickney susilauks 
iugnėgesHĮ depar

tamento
Stickney miestelio tėtušiai 

užgyrė[ sumanymų suorgani
zuoti liuosnorių ugnėgesių ko
mandų. Iki šiol Stickney mie
stelis pasitikėjo susilaukti pa- 
gelbų nuo ugnies iš kaimynų 
miestelių.

Pirmadienis, gr. .1

Gaisras stok- 
jarduose

Anksti šeštadienio rytų" ki
lo gaisras stokjarduose,. kurs 
padarė nuostolių turtui apie 
$75,000, Užsidegė dviejų aug- 
štų avims laikyti kūtės. Sek
madienio ryte rasta kūtėse nak
tinio sargo Walter Vincento,

5522 So. Green street 
degėsiuose taip apde 
sunku jis buvo ,pažii 
giau kaip 300 ugnėf 
važiavo gaisrų gesin 
beta 800 avių ir kel< 
tų galvijų, bet apie 
šiukų žuvo gaisre.

Pirkite savo apie 
krautuvėse
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GRUODŽIO 24 d., 19

Lietuvos Rugiapiutės Vainikas-“Karalius” Austrijoj

puošniais vaizdais yra išdabintos visos Nemuno 
pakrantės. TSB Photo

NEMUNAS TIES BALBIERIŠKIU. — Gra
žus Nemuno vaizdas tięs Balbieriškiu. Tokiais

L®' ’ ‘ į
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ŠIENAPIUTĖ. Anglijos krizis buvo šienapiutė Chicagos laikraščiams. Susi
domėjimas Karaliaus-Simpsonienės reikalu Chicagoj buvo didžiausias.

TRIBŪNE PHOTO ’

AUSTRIJOJE. — Pasitrauk 
Edvardas VIII, dabar Mr. Di 
sor, Windsor Kunigaikštis, 
laikinai Austrijoj. Naujienų-A



adrido gyventojai gatviakariais bėga iš 
ryšuliais, jie važiuoja priemięsčiuosna.

Naujienų-Acme Photo


