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Japonų bombos užgavo 
britų laivus

VIENAS LAIVŲ UŽSIDEGĖ. JAPONAI 
ATNAUJINO OFENSYVĄ.

......ui.------------------------------------------------

SHANGIIAI, Kinija, gruo-[laivus japonų bombos palietė 
džio 5. — Japęnų atakoje mie- netiksliai. Kitaip sakant, britų 
sto Nuhu bombos pasiekė du 
Britanijos laivus. Vieno laivo 
vardas yra Tucfoo, kito Tai- 
tung. Abu laivai plaukė po Bri
tanijos vėliava ir abu buvo aiš
kiai pažymėti kaipo priklausą 
Britanijai.

Didesnysis laivas, 
nuo bombų užsidegė, 
nis, Taitung, išvengė 

. Abu laivai plaukė upe 
tze ties miestu Nuhu.

Tucino, 
Mažcs- 
gaisro. 
Yang-

laivų neatakuota, juos užgavo 
“paklidusios” bombos. /

Sekmadienį japonai užėmė 
strateginę salą Sancian, kuri 
randasi 80 mylių tolyje nuo 
Honkongo.

Japonai atnaujino puolimus 
kinų pozicijų Chungkiang — 
Kuying fronte, kurs randasi 40 
mylių atstumoje nuo Nankin- 
go, Kinijos sostinės. Japonai 
skelbia, kad prisiartinimas. prie 
Nankingo ir

Reiškiama nuomonė, kad šis dabar pusiau 
incidentas gali iššaukti naują ’ nes bcliekąs 
rimtą tarptautinj sąjūdį, nors klausimas.

paėmimas kinų 
evakuotos

tik keleto dienų
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SEIMAS.

KAUNAS. — Lapkričio 27 
d. Ministeris Pirmininkas Tū
belis paaiškino Seimui 1938 m. 
Valstybės Biudžetą. ; Savo kal
boje Ministeris Pirmininkas 
konstatavo krašto ekonominės 
būklės pagerėjimą, kuris leido 
biudžetą žymiai padidinti ir 
paskirti daugiau lėšų svarbes
niems krašto reikalams’: susi
siekimui, švietimui ir saugu
mui.
GEN. ŽUKAUSKO 
LAIDOTUVĖS.

į KAUNAS. — Lapkričio 28 
d. iškilmingai palaidotas gen.- 
žukauskas, dalyvaujant Val
stybės Prezidentu*!, Vyriausy
bei, Kariuomenės Vadovybei ir 
daugybei žmonių.
NAUJI LĘNKŲ 
ŽYGDARBIAI.

(Vyriausias teismas 
; spręs bylas prieš 

' valdžią

Trys areštuoti ry
šium su unijisto 

užmušimu

16 
di-
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A.D.F. NENORI JOKIŲ NUOLAIDŲ
DARYTI

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 5. — John Lewiso ir Wil- 
liam Greeno konferencija už
sibaigė be žymių pasėdų.

Levvis sutiko likviduoti C.I.O. 
Jis išsjžadėjo reikalavimo au
tonomijos, jei C.I.O. įeitų į Fe
deraciją. Jis pasiūlė sumany
mą, kad į Federaciją įeitų in
dividualiai visos 32 unijos pri
klausančios dabar C.I.O.

Federacija, pagal Lewiso pa
siūlymą, turėtų duoti toms uni
joms laikiną čarterį ir teisę* 
dalyvauti specialiame Federa
cijos suvažiavime.

Bet Amerikos Darbo Fede
racijos pildomoji taryba in
struktavo Greeną nepriimti šių

Lewiso pasiūlymų. Federacijos 
pozicija pasilieka pirmesnioji, 
būtent tokia: j Federaciją ga
li sugrįžti priklausiusių jai 
dvylika unijų. Cf kitų dvide
šimties C.I.O. unijų likimą iš
spręs Federacijos suvažiavi
mas.

Suprantama kodėl Green ne* 
sutiko ? Lewiso pasiūlymui. 
Dvylika C.I.O. unijų Amerikos 
Darbo Federacijos konvencijoj 
sudarys mažumą. O jei visoms 
32 butų leista dalyvauti, tai 
jos sudarytų lygią Federacijai 
jėgą, o gal ir stipresnę.

A.D.F. ir C.I.O. delegacijos, 
skirtos taikos deryboms, at
naujins konferenciją 
21 dieną.

gruodžio

Lojalistai padarė 
daug žalos fa

šistams

Keturi metai 
prohibicijos 

naikinimo

nuo 
pa-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 5. — Pirmadienį Vyriau
sias šalies teismas kiaušis ar
gumentų byloje, kurią iškėlė 
Jungtinių Valstijų valdžiai 
Alabama Power Company ir 
Duke Power Company. Abidvi 
elektros kompanijos reikalau
ja, kad teismą? Uždraustų vai

zdžiai asignuo
ti pašalpą ątatyfnui visuomenei 
priklausančių (public-ovvned)
elektros įmonių. >

Kitoje byloje klausimas su
kasi apie tai, ar teisėtai bu
vo nubausti keturi New Yor- 
ko butlegeriai, jei valdžios 
agentai gavo įrodymų apie jų, 
butlegerių, transakcijas vogti
nai pagavę telefono pasikalbė
jimus (wire-tapping).

Kinija įteikė Tautų
Lygai protestą

•> , i —■ -  -----------------

’GENEVA, Šveicarija, gruo
džio 5. —• Kinijos atstovas pra
ėjusį šeštadienį įteikė Tautų 
Lygai formalų protestą dėl to, 
kad Italija pripažino Manchu- 
kuo valstybę.

Kaip žinoma, japonai 1931- 
32 metais atėmė iš kinų dalį 
Manžurijos, paskelbė ją Man- 
chukuo ir padarė neva nepri
klausoma valstybe, o tikrumo
je Japonijos provincija.

Dabar italai formaliai užgy
rė japonų žyjfį dėlto kinai ir 
pareiškė protestą. >

General Motors ir 
unijos ginčas

MINNEAPOLIS, Minn., gr. 
5. ’— Ryšium su nušovimu 
Patricko J. Coroorano, vežėjų 
unijos , sekretoriaus-iždininko, 
šeštadienį buvo areštuoti Edį- 
die ir Al. Firotto. Tarp jų ir 
užmuštojo unijisto įvyko muš
tynės keletą dienų pirm Cor-- 
cotan mirties.

s v • ;r . - V;
Areštuotai tŽI.pg? * tūlas Jo

se p h Bellini. Visi trys areš
tuotieji asmenys paeina iš 
Chicagos. O kaltinimų yra, jo
gei Chicagos gengsteriai už
mušę CorcOraną, mėgindami 
paimti į savo rankas vadovy
bę Minneapolis darbininkų ju
dėjime.

Delbos pasitarimai 
Lenkijoje

VARŠUVA, Lenkija, gruod
žio 5. — Francuzijos užsienio 
reikalų ministerio Yvon Delbos 
ir lenkų užsienio reikalų mini* 
sterio Becko pasitarimuose 
Delbos išaiškino franeuzų-bri- 
tų konferencijos Londone re
zultatus taikos Europoje rei
kalu. Beck pareiškė, kad Len
kija ir ateityje kooperuos su 
Prancūzija. Bet' sakoma, kad 
Beckas reikalavęs Lenkijai to
kių vietų, kur -^enkija galėtų 
gauti žaliavos. Be to, Jis pra
šęs- franeuzų kooperavimo su 
Lenkija išsirišimųi lenkų-žydų 
problemos.

2 žuvo, 11 sužeistų 
lėktuvo nelaimėje

[ ACME-NAUJIENŲ^OtoJt

Jasper Smile, 46 m., buvęs Syrijos arabų vadas ir 
draugas paskelbusio “Lawrence of Arabia”, kuriant pa
dėjo kariauti turkus, šiomis dienomis 1 liko sulaikytas 
Knoxviile, Tėnn., sąryšy su paslaptingu nužudymu jo 
žmonos Bukina, 24, kurią jis atsigabeno iš Arabijos tyr
laukių. Smile tikras (syriškas) vardas yra jabber As- 
maij Skyer. -r . . i . *
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Vębavos saliutavį^o Junįį Valstijos at- 
byla vyriaiišiąjainė į ręi* ?

■ w kalavimąteisme
WASHINGTON, D. C 

džio 5. — Dėl religinių įsitiki
nimų Dorothy Leoles, 12 mo
tų mergaitė, atsisakė saliutuo
ti vėliavą mokykloje, 
los vyriausybė išvarė 
tę iš mokslo Atlanta 
Georgia valstijoj.

.Georgia vyriausias
užgyrė mokyklęs vyriausybės 
poelgį. Dabar mergaitė, savo 
tėvo kaip globėjo pastangomis, 
perkėlė bylą į Vyriausią šalies 
teismą, prašydama jį paneigti 
Georgijos teismo sprendimą.

lietuvius; 
tik 
su-

13

VILNIUS. — Lapkričio 
d. kuopa lenkų kareivių ir 
delis būrys policininkų apsupo 
ir . krėtė Giraitės ir Matuizų 
kaimų., gyventojus
ardė net škąplerius. Rado 
dvi lietuviškas knygas, bet 
ėmė dešimts lietuvių.

KAUNAS. — Lapkričio
d. lenkai pagrobė antrą musų 
pasienio policininką Kazį Ma- 
’eckj, kurį padėjo kalėjiman ir 
Iki šiol tebelaiko.

. / , * ’• .v .4 • ” .

KLAIPĖDOS. SEIMELIS.

TIENDAYE, ~ gruodžio 5. — 
Ispanijos lojalistų lėktuvai nu
metė tonus bombų prie Almu- 
devar, kurs yra vienas svar
biausių gen. Franco kariuome
nės koncentracijos punktų.

Kiti lojalistų lėktuvai užpuo
lė fašistų susisiekimo ruožus, 
sunaikino traukinius * vežusius 
kareivius ir reikmenas frontui 
35 lėktuvų eskadra, nusileidu
si kiek galima žemiau, apšau
dė bėgančius fašistus iš kųj 
kosyydžių.

' WASHINGTON, D. C., gruo
džio 5. Pirmadienį sukanka 
keturi metai nuo to laiko, kai 
prohibicija Jungt. Valstijose 
buvo panaikinta. Dabar 43 val
stijose, iš 48, pardavimas like
rių ir alaus yra legalizuotas. 
Butkgėrių dar esama, bet jų 
operacijos mažėja kas metai.

Taksų vien iš Illinois valsti
jos už gėrimus per ketverius 
metus surinkta $280,915,549.

Šbngt. Valstijų valdžia tak-

DETROIT, Mich., gruodžio 
5. — šiandie prasideda Gene
ral Motors ir automobilių dar
bininkų unijos atstovų konfe
rencija ginčams spręsti. Vienas 
pirmųjų klausimų lies pavary
tus iš Fisher Body dirbtuvių 
unijistus šių metų liepos mė
nesį.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 5. — Anglijos lėktuvu 
Cygnus lėkė 13 žmonių iš In
dijos į Londoną. Brindisi prie
plaukoje, Italijoje, sekmadienį 
lėktuvą ištiko nelaimė, NelaL 
mėje vienas pasažieris ir vie
nas patarnautojas žuvo, kiti 
vienuolika žmonių sužeista.

Cygnus buvo vienas didžių
jų Anglijos lėktuvų. Pastaty
ti jis kaštavo $200,000.

Jehovą išmes iš 
šventraščio z \Chicagai ir apieunaei 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; šalta; vidtb-jje laidoje žodis “Jehovah” bus 
tinio stiprumo ir aštresni šiau- išmestas, o jo vietoje bus var~ 
rės vakarų vėjai. [tojamas žodis “Lord”.

NEW YORK, N. Y;, gruo
džio 5. — Senojo testamento 
naujoje Amerikos standartinė-

gė- 
rimus jau surinko ’ per du bi- 
bonus dolerių.1 Seimelio posėdis praėjo ra, 

miai. Visgi šį kartą dauguma 
nepasidavė karštuolių agitaci
jai. Patys vokietininkai pripa
žino reikalą Išpirkimo žemės, 
bet Vokietijos^ spauda nesiliau
ja ir tebepuola Lietuvą.

• , ' ■ ■ ■ ‘ v *

RŪPINAMASI
DARBININKAIS.

•A ■

Ateinančiais metais 
o” bendrovė pastatys

šimts gyvenamų namų su dar
želiais ir tvartais, kuriuos ati
duos savo darbininkams ilga- 
mečiam išsimokejimui. Kitos 
didesnės įmonės taip pat ruo
šiasi aprūpinti savo darbinin
kus nameliais.

tim laiku pareiškė, kad nebu
vo nieko tokio, kas verta ra
portuoti.

gruo-Į - WASHINGTON, D. ,C., gruo- 
džio 5. -^/.Keletą savaičių at7 
gal Jungtinės: .Valstijos uždarė 
laikinai savo konsulatą Bilbao. 
Ispanijoj, kai miestą apgulė 
sukilėlių vado gen. Franco ka
riuomenė. ! ,?

Franco vyriausybe, . užėmusi 
Bilbao, leido Jungt. Valstijoms 
atidaryti konsulatą^ bet su iš
lyga, kacE jos pripažins fašis
tų valdžią. Ažuot pripažinti, 
Jungtines Valstijos paliepė bu
vusiam Bilbao konsului Chap- 
manui sugrįžti į Ameriką.

Mokyk- 
m ergai*, 
mieste,

teismas

Amerikos karo lėk 
tuvai geriausi

Kino paveikslų ka
ralius ir karalienė

“Mais- 
trisde-

Indianos policija 
suėmė plėšikų

Uja Rooseveltą kaip 
Įmanydami

LAGRANGE, Indiana, gruo
džio 5. — Daugiau nei 60 In
diana valstijos policininkų, še
rifo padėjėjų ir sumobilizuotų 
privačių piliečių šeštadienio ry
tą pašovė ir suėmė Robertą 
£haw 27 metų, kurs ketvirta
dienį apiplėšė krautuvę Ken- 
dallville miestely,
$59 ir pašovė tūlą Earl 
20 metų. ‘

> Vėliau, gaudomas, jis 
vė šerifo padėjėją Harry
ir pašovė šerifą Irviną Cazier.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 5. — Jungtinių Valstijų 
karo sekretori us:l asistentas 
Johnson, metiniame raporte, 
kurį išdavė praėjusį šeštadie
nį, sako, kad Amerikos karo 
lėktuvai; jau pastatyti ir dar 
statomi, yra geriausi it našiau-* 
si savo tikslui pasaulyje. Jie 
pasižymi greitumu, lėkimo to
lumu ir įtalpa bomboms pra
lenkiančia visų kitų ^šalių lėk
tuvus. :J -ii \

Prezidentas grįžta į 
Washingtoną

• NEW YORK, N. Y., gruo- 
džio 5. — 55 šalies dienraš
čiai paskelbė balsavimus tik
slu nustatyti, kam šalies pu
blika pripažins “karaliaus” jr 
“karalienės” titulus kino pa
veikslų aktorių tarpe. Davi- 

ti-niai rodo,■' kad “karaliaus” 
tūlą laimėjo Clark Gable, o 
“karalienės” Myrna Loy. . ' . \

MlAMI, Florida, gruodžio 5. 
— Prezidentas Rooseveltas ap
leido laivą ir išlipo į krantą 
Miami miesto. Jis sugrįš j Wa- 
shįngtoną trimisdienomis 
anksčiau; negu buvo planuotą. 
Oficialiai sakoma, kad jis no
ri gydyti žandikaulį, ; iš kurio 
buvo ištrauktas neseniai dan- 
tlS. '

Spėjama betgi, kad padėtis 
Tolimuosiuose Rytuose, o ir 
kova einanti kongrese -dėl j o 
rekomenduotų išleisti įstaty
mų reikalauja jį pasiskubinti 
grįžti į Baltąjį Namą. ,,,

gruo- 
grųo- 

v

Lindberghai atvyko 
i Ameriką

, NEW YORK, N. Y., 
džio 5. — Sekmadienį,
džio 5, j New Yorką iš Angli 
jos laivu President Hardipg 
atvyko garsusis aviatorius 
pulk. Charles Lihdbergh su 
šmona.

Išlipę iš laivo jie apsilenkė 
su reporteriais ir pasiekė gat
vę, kur jų lauke automobilis.

Apie įiųdberghų grįžimą 
Amerikoje^ nežinota. Jie ne
skelbiami pjkėmė laivą, o laL 
ve paprašė nedaryti praneši
mų, jogei jie vyksta į Ameri
ką. Viešėti Amerikoje jie ma
nę Kalėdų ir Naujų Metų šven
tes. /m‘ .'‘M

LIETUVOJE AUGINA 
VYNUOGES.

Lietuvoje plinta vynuogių 
auginimas, šiemet jau gauta 
savo vynuogių 28,600 svarų.

pasigrobė
Eulit

nušo-

Lėktuvas buvo 
‘ pabėgęs

YORK, N. Y gruo-■ NEW
džio 5. — Praėjusį penktadie
nį, Roosevelt aviacijos aikštė
je * niekeno nevaldcflnas lėktu
vas sujudo iš vietos ir pradė
jo .riedėti zigzagais. Aikštės 
pažiūrėto j ąi ir darbininkai 
ėmė jį gaudyti. Pagalios tūlas 
John Sohwąrz - užmetė kilpą 
ant; lėktuvo ir jį sulaikė, lyg 
kokį bulių. Kitas aviatorius 
įšoko į vidų ir atjungė elek
trą.

11 užmušta geležin 
kelio nelaimėje

•D ' ’■ ~‘ •

STETTIN, Vokietija, 
džio 5.

Pakartoja praeitį
BOSTON, Mass., gruodžio 5.

— Praėjusį ketvirtadienį, gruo
džio 2 d., iš miestelio Ipswich 
prasidėjo ekspedicija, kurioj 
dalyvauja 36 asmenys — ko
legijų studentai, studentės ir 
profesoriai.

Ekspedicijoje yra uždengtas 
vežimas (covered wagon), ku
rį traukia arkliai; keletas rai
teliam arklių, ir keletas jauk
tų jaučių. Ekspedicija paniėg- 
džioja šios šalies pirmtakunų 
priemones keliavimui į naujas 
apielinkes ir planuoja atlan
kyti Ohio, Illinois, Michigan, 
Wisconsin ir Indiana valstijas
— daug maž tais keliais, ku
riais pirmtakunai keliavo.

Nepraėjo ne pora dienų, o 
jau ekspedicijos Jaučiai apšlu- 
bo ir teko juos vežti trokais. 
Skundžiasi nuovargiu ir ekspe
dicijos vyrai bei moterys.

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 5. — Kad ' republikonai 
kongresmanai, daugumoje at
žagareiviai,- uja prezidentą 
Rooseveltą, niekas nesistebia. 
Mat, Rooseveltas ne jų parti
jos žmogus. Bet ir atžagarei
viai demokratai neužsileidžia 
republikonams. Ir vienas pa
skutiniųjų, demokratas sena
torius Burke, kalbėdamas New 
Yorke praėjusi šeštadienį pa
reiškė, kad Naująją Dalybą 
sugalvoję du prezidentai, bū
tent Rooseveltas ir Getulio 
Vargas, dabartinis Brazilijos 
diktatorius. Įtarimas supran- 
tamas: netik Vargau? bet ir 
Rooseveltss esąs diktatorius!

PASIUSKIT v! 

GIMINĖMS“! j 
LIETUVOJ

' ■; F '

DOVANŲ.
KALĖDOMS

2% IMIAi.

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIET UVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

KALĖDŲ 
KORTE-

Siuntimo

gruo-.
Vienuolika žmonių, 

geležinkelio darbininkų žuvo, 
kai traukinys įvažiavo į jų 
rį artį Belgrado, šiaurės 
karų Vokietijoje. Septyni 
darbininkai sužeisti.

bu- 
va- 
kiti

STOCKHOLM, Švedija, gr. 
5. — Švedijos laikraščių leidė
jų asociacija padarė sutartį su j 
darbininkais. Sutartis tęsis . 9 
metus. Ji salto, kad neturi bū
ti Jokautų, streikų, boikotų ar 
blokadų.

Naujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 r. iki
1 vai. popiet.
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IŠ LIETUVOS
<Oii mu* laairtamgHJ-Mįg,........

LIŪDNA LIETUVOS ŽEMES SARGO
ISTORIJA'

Lietuvos poHcmiitkas- per viettf mėnesį- lenkų- kalėj muo 
se neteko per 11 kilogramų svorio

Prieš dti- msne&iub pkkčtai golfas, Staiga pt.‘Mb mane ginklu 
Lietuvą ir visą pasaulį vėl^ bu
vo nuskambėjusi liūdna žinia, 
kad lenkai prieš, lietuvius vėT 
pavartojo smurtą- priė adminis
tracijos linijos, kuri skiria lais
vąją Lietuvą nuo okupuoto
sios. Bugpiučio ŽM d. lenkų 
pasienio apsaugos kareiviai 
Seinų-Marijampolės bare, ant 
Galadusio ežero esančios sa
los (prie Beviršių kaimo), nu^ 
kėlė gaires į lietuvių pusę nuo 
^administracijos linijos apie 1G0 
metrų, pavogė Lietuvių ūkin
inku šieną ir laiveliais nusivežė 
į saVtx. pusę. Ši žinia Lietuvos 
visuomenėje, sukėlė nemaža 
nerimo, nes buvo manyta, kad. 
lenkai nori išprovokitoti susi
rėmimą.

Po penkių dienų- (VIII. 30 
d.) lenkų pasienio apsaugos 
Borisavos kardono seržantas 
ir šeši kareiviai, perėję adini- 
nistracijos liniją, Beviršių sa
loje suėmė Lietuvos policiniu, 
ką Vladą Stankevičių- ir, nusi
varę į laivelį, perplaukė į savo 
sargybų būstinę.

Suimtąjį Lietuvos polfr^Lan- 
kevičių lenkai kalino iki š. nu 
spalių 11 d.

Spalių 12 d. buvo gauta iš 
Latvijos Daugpilio (l)vinsko) 
Lietuvos konsulo žinia, kad pol- 
ic. Stankevičius grįžta namo. 
Todėl tą dieną vakare atvyko 
į stotj nemažas būrys žurna
listų, policijos ir visuomenės 
atstovų patikti sugrįžtančiojo.

Stotyje laimingai atvykusį 
lenkų kalinį pasveikino polici
jos inspektorius Vitkus, zumą** 
listų vardu “Eltos” V. L S< 
referentas Graičiunas Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos vardu red. 
Babickas ir žydų 
Serebravičius.

Laikraštininkai 
mu laukė žinių,
kas dėjusi suėmus pol. Stan
kevičių “anapus gairių”,. Lie-1 
tuvos visuomenei buvo nežino-' 
ma, o gandų visokių buo girdė-’

jir Palikė, kad mesčiau žemeli 
šautuvą. Aš tuo pačiu metu už-» 
taisiau šautuvą, ir rengiausi giiv 
fįšr bfet, žfuflu,—iš' visų irusių

Bet aš dėjausi na Žodžio flesiM* 
prantus^ ir jie nieke nepeši, 
ners Visaip grąshio, baugino ir 
tyčib-jesk Vienas lenkų kapito
nas bakstelėjo kumščia į‘ pilvą 
ir sako lenkiškai:'

—Palauk litwin, pasakysi* 
viską, kai tavek pilvas susiplos 
... ir nuvarė į daboklę,, žadė
dami “gerą Vietą.” Ir taip pat 
.tris dienas kamantinėje; tat-' 
idė, bet- niek> jiems neatsakiau, 
'sakydamas,- kad* nieko nesu-' 
prantu.

Trečią dieną jie patys iš kaž
kur sužinojo mano pavarde, 
l^orš ėsti tarnavęs karhrnmėnė-. . livlu \JOLI Į/C4JL 11C4 V 1 Ulk/Ul VJL1V

esu sūrėmt’^s, čia pat iššokushj bUVę^ husarų- pttškarinin- 
iš k rtimų ketūrių lėilkų karėP 
vių. Savaime stipTantama,— 
gentis nebegalėjasū1.* Sargybos 
viršininkas, pasiriaudojęs tuo 
momentu, paspruko, nes 
nęssp ginti taip pat negalėjo.
' Sukandus dantis,, tupėjau ati
duoti plėšiamą iš mano rankų 
pareigos draugą šautuvą ir juo
siamą diržą su šovinine.

. • Nesijaučiau ' kaltas,- bet buvo 
pikta kai mane beginklį penki

kis, tačiah jiems tas taip ir 
nepavyko' siižinčti. Butų-buvę 
dsttigiRu bėdos.

Ėb‘ to, du kareiviai nuvarė1 
marie į Phnskąf.. Bet ir čia nie
ko dhūgiaū1 nesužinojo, nes sa- 

kad- neseniai esu’ pa
skirtas* į1 policiją.

?o dviejų dienų, susipažinęs 
su Punsko dabuokle ir lenkų! 
“svetingumu” buvau įsodintas 
į vežimą ir, trijų* palydovų sau- 

.kareiviai, atstatę drutuvus, va- gojamas, išvežtas į pietų (pusę. 
rėsi prie savo laivelio ir skubom l’ik ^paskyrimo vietoje 
yrėsi per ežerą į lenkų pasienio liejau’, kuf mane atvežė.

i sargybos būstinę.*
Kadangi mane pasodino lai

velio gale, tai lengvai galėjau' 
išėmęs- zš kišenės dokumentus 
sudraskyti' ir paleisti į vandenį, vežė i Suvalkus, kaip 
Aš juos sunaikinau* tyčiom, kad1 maiše” . . Skarele 
nežinotų mano asmenybės.

” suži-

Kelionė’ į Suvalkus su užriš- 
* ‘ .1 '

tom >akim.
Punsko, pasirodė, mane 

“katę 
akis,- 

nežinotų mano asmenybės. kad aš nematyčiau . .. Bet ko, 
" Pakrantėje pamatęs lenką me- —aš nežinau: gal apdriskusių ir 

džio viršūnėje su žiūronais žiu- susmukusių sodybų, gal kelio 
rinti, ar neatvyksta lietuvių pa j grįžti atgal?... Ir dabar to rie- 
galba, supratau, kad čia 
lenkų išbandytos klastos.

'. Vadinasi, užpuolimas buvoĮghą ir visai tamsų karcerį. Po 
jų iš anksto gerai suplanuotas kelilj valandų atnešė taburetę, 
ir nutaikytas ramiausias laikas 
pats yidurdienis.

Iš

užrišo

butą* galiu suprasti.
Suvallluošer mane įkišo į drė-

Laimė, galėjau šiek tiek pail-: 
4sėti.- Dar po kelių valandų at- 

Kordone lenkai teiravosi ma-i.vyko policininkai, vėl užrišo 
no pavardės, kilimo vietos, ar akis, Jr įsodinę į vežimą', per' 
tarnavęs kariuomenėje ir pan. bruką- vežė į teismą. Teisme

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖJ ARTI
----- Irt.

vardu žurn.

su nekantru-
nes viskas,

[ ACME'NAUJlfeNŲ Foto T

KARALAITĖ.— 
r O’Connor, ame

ŽIEMOS 
Mfas Pat'sy 
Tikietė, 
žymiausio’ 
Alfa, žiemos karnivalo, ku
ris ten vyks nuo vas. 9 d. 
iki 13 d. Ji yra' pąsįžymėju- 
jsi1 čiužinėtoja iš Butte, Mon
tana. z

ame

Kanadoj ė Banff,

ĮDOMIŲ IR M 0I AT1MI

RADUS PROGRAMŲ
• SEKMADIENį—
• PIRMADIENĮ—-
• penkTa-dieNį—

~ 9:00 VAL. VAK. 
—10:00 VAL. VAK. 
— 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius'

.tr iii>f ir. X.* r

aš kapčiUs išardas, žadėjo tar
nybą, prašė žinią Apie kariuo
menę, policiją ’ ir kita. Bet aš 
nieko į jo klausimus negalėjau 
atsakyti. ,

Norš tardytojo vėrtėjafe ir 
mokėjo lietuviškai, bet vienoje 
vietoje nesusikalbėjome. Tarp 
kitų klausimų jis, manęs klau
sia:' “Ar buvai' kurorte?”— 
“Taip, vięną mėnesį buvau,”,— 
atsakau jąm. Viską užrašė. 
Kam tas klausimas, negalėjau 

1 suprasti; žodžiu, tardytojai pa
kaltino mane už “sienos- per
žengimą.”

' (Bus daugiau)

sužinojau4• kad buvo 2 vai. nak- 
ties. ,

Pradžioje tardė tardytojas 
per vertėją. Nors taš yevtėjas 
taip pat blogai mokėjo lietuviš
kai, bet jad šiaip taip galima 
buvo susikalbėti. Vertėjas vi
saip stengėsi mane prikalbinti, 
sakyti kad mane sugavo lenkų 
pusėj, kalbino prisipažinti, kad!

JUOKAI
Kuo Galima Išreikšti

“Na, senasai bičiuli, tu jau 
vedei. Ir kaip sekasi? Galima 
sveikinti'?‘ ’

“Ir dar 'kaip. Aš savo žmoJ- 
ną myliu “taip, ..kad tos meilės 
nė žodžiais negaliu išreikšti.”

“Tai gal skaičiais ją išreiš
ki?”

Pamokoje
Mokytoja.:

ta jėga, kuri valdo visą musų
vidų ir daro mus
kaip'mes iš prigimties esame? ’

Mokinė: “Gorsetas!”

Offeo TeL Virginia 0086 
, ■ Reaidence Tel. BEVERLY 9244 

.“pv?“ DR- t. DUNDULIS 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS gražesnes, avpmttv

Mrs. Artelia K. Jarusfc
Physical Tlierapy 

and Midwife
6630* So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252

i 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai vakari
■ Rezidencija:

8059 ŠOUTfi' ClArĖMONT AVt 
Valandbs—9—10 A. M. 
NėdčllOj pagal sutartį.

DR. 1. E. MAKARAS
TOT581 S. Mtehigaft A*e,imaymo namuo i __. gimdyme namuo

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ęleetrie tr<rsrtf- 
ment ir magne-' 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

i..... «■ ^’l I . ■■ . H !■ *'■ ...I .

y y* nu M

ADVOKATAI

ADVOKATAS . 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

AOŠELANDi*-CBrcAGO,. JLL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277
. A •

A- . A, AA *■ i ■ ----------

A. Montvid, M. D• . v r>.
Weat ToWn State. Bank Bldg.

2400 WEST MAplSON STREET
Vai 1 iki 8’ d3' pi^tų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ...... ............ tonas
SMULKESNĖS $7 25
Tonas ............ .......

~ Perkant 5 Tonus ar Daugiau
I- t.y,ž,<. . mm,u

rtrtrt^rttrtrtirtrtrtrtrtrtrtrtrtrt^rt. ii.ii.il

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims 
BODY BRACĖS, E L A S T I C 
STOCIilNGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mie'rai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kįtų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurtą ydą, 

, kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gėntkartės.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHIMGO 0HTH0PE01G CO.
183 W. Lake St
Arti prie Wells Street

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki -8:80

Telefonas Boufevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal' sUtrrtį,

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4601 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515 So. Rockvrell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1407 Lotve Avė. Tel. Yards 2510

LAlDOTtniU DIREKTORIUS 
■■ H- KR' ■ .

Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' - ' f t DIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefdnai YARDS 1741-1742 

460547 Šo. Hermitage Avė. 
4447 ESouth Fairfield Avenue

t Tel LAFAYETTE 0727

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tdl.—Hyde Park

st
1824
3395

John

Klausykite’ 
16:00 vai.

Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
iš W. IK F. C. stoties (1420 IL)Pranešėjas'

P. ŠALTIMUERAS.

• koplyčios višose-
- Chicagos dalyse

D>f. A. J; Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4; w p. p. ir nuo 1 
iki 9 v. Vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieiniaiė Susitarus
J OFISAS IR REZIDENCIJA ■> 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimą

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

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

DENTIST AS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
i »| Iii»in»«ii«in I Urt—

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
SubsitOj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012
. ii'..m. ■■■.I...   | tl ■ || UI | H -i-iii

AKIŲ SPECIALISTAI

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisai ir Rezidencija 
3335 So, > Halsted St 

CHICAGO,

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nUo 10 ?. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tam tikslui Laikraštininkai, 
pakvietė grįžusi “nelaisvį” į 
Metropolio restoraną kuklių. vaD 
šių ir ten ta proga išgirdo šią 
istoriją, kuri yra ir liūdna, kad' 
ji kartojasi, ir linksma, kad[ 
mums parodo šį bei tą charak-* 
teringo apie lenkų tariamą kuL 
turą ir jų krašto gerovę.

—P. Stankevičiau, tamsta 
suteikei interview Suvalkų sto-* 
rastar, tai gal- ir mums jo neat- I 
sakysi? x r

—Papasąkosiu viską,—atsako 
policininkas Stankevičius,—tik, 
atleiskite, aš tokios geros va
karienės negaliu valgyti . 
Nupratau ... Pratinshiost nuo 
pienelio ir baltos . duorios... 
Gydytojas neleido ... Sakė, kad 
esu perdaug išbadėjęs...

Visų laikraštininkų « veidai 
surimtėjo./ “Tiesą kalba Lie
tuvos žemės sargas’*, —/Visi pa
galvojo. Teko užsakyti kiauši
nienė “ligoniams” ...

Kai lenkai perkėlė gaires į- 
Lietuvos pusę apie 10(1; o viė-| 
tomis 150 m, aš su sargybos 
viršininku Lauciumi buvome - nuvykę apžiūrėti tos vietos. 
Aš turėjau šautuvą ir šovininę 
ir ėjau sargybinio pareigas, 
o Laucius, buvo be ginlllo. Tuo 
metu pamatėme atplaukiant 
laiveliu per ėžerą į salą (per 
tos salos VidtH*| eina adminis1- 
tracijos linija) dii lenkų karei
vius; Kai lenkai išlipo iš 1*’ 
velio, vienas iš jų seržantas 
tolo užkalbino rusiškai 
sargybos virš. Laucių, 
seržantas besikalbėdamas 
musų sargybos virš,
ir matydamas, kad jis begink

7CAVALCADE?
Kenftucky Bourboft 2- Metų Senumo-

Spirito varyklos supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 įlietais

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE
Laidotuvių Direktoriai

Lauciumi

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 Wešt Roosevelt Road

CICERO, i ILLINOIS
'■*. i rti r . .. ..ui   .a,, u. ..i ...į—

NARIAI 
Chieagos, 

Cicero
Lietuvių:

Ambuiance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
iįirrri įi_i -,i

TURIME 
KOPLYČIAS

1 visose miesto
DALYSE.-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
kląidąs. Spec>alė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisoriios. Valandbš nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland Av 

Phone Boulevard 7589

Re s. Phone; Office Phone:
Laf. 7388 • Pros. 1012

Dr. S. Jakubs 
DENTIST 'į 

6322 S. Western Avė. 
VAL.: 9100 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni

Tel. Office Wertt’worth- 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų? 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis
.................i .............. . ............. ■*»■■■ H irtlĮnb

KITATAUČIAI

, S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Liftianica Avenue Phone Yards 1138

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime j u s ų giminėms ir 
draugams LIETUVON musą gražų 
sū naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

Už 10 CENTU.
Prisiųskit savo užsakymus' tuo- 

jaus.
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS—• 
musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
SOUTH HALSTCD STREET

Chicago, Illinois / .V '■ •<’
■I.. II III I *»y n i Į nrtlrtrtrttM—rti u i.H nii.Hi

EACUAWICZ IR StNVS
2314 Wefft' 23rd Place Pilone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-4^ East 108th Stredt ' iTel. Pullman 1170

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704' So. Weslėrn Avė. Phoiie Virginia .0883

________ -u----------- i---------- ■n ,, r, >iį ... m n... ■

J. LIULEVICIUS
4348 So. Caiįforniai Avenue Phone Lafayette *3572

■ ' ,i "3 ■■—... . ^"i

. t A. MASALSKIS ■
3307 I.ituanica Avenue v Phone Boulevard 4139

.į.-.',', .i..... Į..' i....... .. ... '.'-..į---- ....... — ....................

Ai PETKUS '
* 6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
? H1U South 4bui Cotirt Cicero Phone Cicero 2109 
j • rtfcr*— PU I PI > UI —m > Hrti. irtikRĮfcTi I» I imi.;. ■i<  k., ■ ■<, , ■ ,, •

P. J. RIDIKAS
Š354 So. Halsted Street Boulevard 4089
.m in ..........t i.-. ............................. ................. ;-------------------------------------------------------------

I. 'X Z&LP Čhone fiotil. 5203
1646 West 46(h Street ' Phone Boulevard 5566

■i - - ■. 11' - ■ 1 ' " —.„JT. . .r;-.-, .-------^..;.i

S; M SKUDAS ' '
Phone Moriroe 3377

DR. G. SERNER
LIETUVIS akių GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

_ Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Dąktary

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir nedCl. pagal sutarti 
Rez; 6681 So. Califoraia Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pęr 31 
metus kaipo patyręs gydytojai chi* 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias i> chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų«pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

• Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30, vai. vakaro 

Tel. Can^įJ 3į 10 
Rezidencijos' teflonai: 

Superior 9454 ar Central 7464
.L4 ! ’

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

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

; Cor. of 35th and Halsted1 Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO, MJCHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

. . Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną', 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rcz. Telephone PLAZA 2400

Garsinkite “N-nose

ii.ii.il
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MUSŲ SKAITYTOJAI

paprasto užkietėjimo

NATHAN KANTER

DĖKOS DIENA

tai ne betkas!

kartais

prie naujų gaspadorių

JUDRAI
Dovana

Kontroles raštininkas

Jeseviče—kasos 
>. Paulina St.,

F. Bagočius
J. Mažukna
M. Vinikas
K. Gugis
E. Mikužiutė
S. Mockus
Dr. Stanislovaitis

Chicagos Draugijų 
Kliubu Valdybos 

1937 ntetams

nusitariau 
namie su

štai būdas kaip išvengti dviejų 
tyronų — paprasto užkietėjimo ir 
liuosuotojų. Tai yra būdas, kuris 
pereiną vaistus ir palaiko jus “re
guliariais”. Kas Įvyksta be ne
malonumo ir be jprobio padary-

Dėkos dienų kalakutą jau 
turėjome ant stalo. Tas pats 
maistas, kurs anais metais bū
davo taip gardus, šiemet kram
tomas kaip ne savo dantimis, 
o sukramtytas kąsnis nepasi
duoda nuryti.

toniški vi- 
‘rupumas”. 

maistas i žinota Gamtos

Miesto taryba did 
šiosios Kauno mies 
tui paskolos užtrau 

kimui pritarė

.Tučzapas Gama
- Chas. Ka 
M. Medalin 
7. Manikas

Po kelių dienų, Katrytė, 
džiaugsmu nesitverdama, atbė
ga pas mokytoja:

“Panele mokytoja, vakar bu
vo mano vardinės.” .

“Ir ką tau padovanojo?”
“Teta Ona pagimdė man ma-

Amatas
“Man atrodo, kad Plikis yra 

didėlis tinkinys, ir ką jis paga
liau veikia?”

“O, jo darbas nelengvas. Jis 
yra piršlys?1

“Bet tai nesunkus amatas?!”
“Ir dar kaip! Išpiršti savo a- 

bi dukterys

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St 

PHONE YARDS 0801

“K^ reiškia: karalienė pado
vanojo savo vyrui sūnų?” klau- 
ia mažoji Katrytė mokytoją.

“Tai reiškia”, atsakė moky
toja, “kad ji pagimdė jam su

pą ir 
šerti.
vo bendrų, kalakutas urnai pri 
sitaik
ir naujų sąlygų. Maistą* jis no
riai priimdavo. * ■>

Protarpiais mes nueidavome 
į skiepą kalakutą pažiūrėti ir 
juo pasidžiaugti. Kalakutas bū
davo, galvą pakreipdamas tai 
į vieną šoną, tai į kitą, žiuri 
į ištiestas rankas. Mes jį šne
kindavome. Taip ir išrodė, kad 
kalakutas pradėjo suprasti 
mus, o mes pradėjome ^supras
ti jį.

Atėjo Dėkos dienos išvaka
rės. Nemalonu ir pamislyti, 
kad kalakutą reikia mušti. 
Musų šeimoje nesirado nė vie
no nario, kurs galėtų kalaku
tą galabinti. Tam darbui at
likti turėjome prašyti kaimy-

Vakar vakare buvusiame 
Kauno miesto tarybos posėdy
je didžiosios Kauno miesto par 
skolos užtraukimo klausimas 
bu/o svarstomas pačiu pirmuo
ju. Klausimą tarybos nariams 
referuodamas, burmistras } A. 
Merkys pažymėjo,^ kad k ‘dides
nę ilgesniam laikui paskolą už
traukti Kauno Miesto Savival
dybė galvojo jau daug ? anks
čiau. Tas klausimas kilo, tik 
pradėjus JCauno Miesto Savi
valdybei tvarkytis. Klausimas 
ne kartą jau buvo keltas ir pa
čioje taryboje bei atskirose 
komisijose. Tik tuomet nebuvo 
sąlygų pačiai paskolai gauti, 
šiuo metu padėtis yra pasikei
tusi, laisvų pinigų rinkoje yra 
daug daugiau, paskola gauti 
lengviau ir todėl užtraukti di
desnę paskolą, kuria butų su
tvarkytos . ligšiolinės trumpa
laikės skolos ir butų galima 
stipriau paremti įmonių stei
gimą ir statybą, yra reikalin
ga. Tu‘o reikalu jau yra kalbė-

mo. j • :
Paprastai- sugrąžink Į dietą 

tuos du Gamtos liuosuotoju; ku
rių netekai valgydamas “išvaly
tus” valgiuS; Tie Gamtos liuosuo- 
tojai yra vidujiniai 
laminai 
“Valytas 
turtingiausius vitaminų “BĮ” gal 
tinius. All-Bran tai puikus jų šal 
finis — jūsų viduriams sutvarky 
ti ir sužadinti išsivalyirtą.

AMERICAN LITHUAN1AN CTTL 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD. Chicago, 

Iii. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius. 2630 West‘ 
40th St.; Pirm, pagalbininkas — 
J% Butkins, 2848 W. 89th St.: Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7678; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4586 So; Tumer Avė., Virginia 
1809 ' 
Francis Wit0s, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka, 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotšjas—T)r. A. J. Ma
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 8051; Teisėjas—A. Lauri- 
naiŲs; Maršalka—J. ‘ Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna treti (3) sek
madieni kas naujp mėnesio pir
ma vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai Ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO 

įstaiga 
Jūsų Draugas ŽydukasKlaidos SLA. virsi 

ninku nominaci
jose

C All-Bran taipgi turi “rupumo 
— jis sugeria vandenį ir minkš
tina kaip kempinė. Ta vandens 
minkštinta masė padeda išlsivaly- 
mui.

Kellogg’s All-Bran yra gruodus 
spraginti grudai. Valgyk su pienu 
ar smetona ir vaisiais. Iš jų gali
ma padaryti ir puikias bandutes. 
Bet, kaip nevalgytom juos, var
tok reguliariai. Sek kasdi°ninj 
paprotį: valgyk po du šaukštu 
All-Bran ir gerk gana vandens. 
Jei taip darysi kasdien, gali iš
vengti paprasto užkietėjimą ir 
liuosuotojų! Visi krautuvininkai 
pardavinėia All-Bran, Kzllogg ga
mina in Ba'ttle Creek.

valtis gauna nemaža balsų į 
iždo globėjus, o E. Mikužiutė 
į daktarus-kvotėjus. Vakarų 
Komiteto netvarkus kortelių 
atspausdinimas žymiai pakenks 
šitiem dviem kandidatam; Ma
tyt, Vakarų Komitetas paėmė 
Pild. Tarybos narių sąrašą iš 
“Tėvynės”. O “Tėvynėj” jis 
tokis, kokis neturėtų būti. Ko
kiu tikslu p. S. Vitaitis deda 
daktaro-kvotėjo vardą pirmiau* 
negu iždą globėjų, jis tik vie
nas ' žino. Ir SLA. konstituci
joj ir ant visų dokumentų dak- 
taro-ftvotėjo vieta yra pasku
tinė.

Nariai, kurie dar nebalsavo
te, pasisaugokite klaidos. Ku
rie balsuojate už Vakarų Ko
miteto rekomenduojamus kan
didatus, turėkite jų pavardes 
šitokioj eilėj:

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašu rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—.Jonas r Raila. 4839 Winnemac 
Ave^.$u,MrinHnwf taikome kas 
pirmą ketvirtadieni po antrašu: 
3804 . Armitage Avė. — Rašt. M. 
Čhepuį.

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, IM.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb.. 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III, J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1482 So. 50th Ct., 
Cicero, III,; K. Janušauskas —ka
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi-

- cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė.,

x Chicago, III.;
globėjas, 4624 .__

/ Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4584 J.

Tamsta nesi namon 
malonumo

Kelias | Ateitį
“Ponia brangioji, buk tokia 

maloni ir nepyk, kad čigonėlė 
tamstai Šį tą išduos apie tams- 
busimąjį!”

“Ne, ne,” atsako ponia. “Ge
riau tamsta pasakyk apie pra
eitį mano dabartinio, kad tuo 
plėčiau pasinaudoti keliui į a- 
teitįr* . ...uJJJ

GALFTELD P ARK LIETUVIU VY
RU ' IR ' MOTERŲ PAšALPTNTO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelh 
Finansų raštininkas 
tala; Nutarimų rašt.- 
skas; Kont. rašt.- 
Kasos Globėjai—M- Davidonis, J. 
M, Bruchas: Kasierius- M. Kaziu- 
naa: Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
Paitis; Maršalka — A. Kaziunas: 
DpktaraR-kvotSfas —Dr. Al. Mar- 
gen's. Susirinkimai laikomi kas 
antra nedėldienį Lawler Hali, 3929

- W. Madispn Street. /

(Vaizdelis iš gyvenimo)
Mano kaimynas pasakojo:
Daug Dėkos dienų Ameriko

je esu šventęs. Kartais aš ją 
praleisdavau namie, 
pas drauguą.

šiemet iš anksto 
tą šventę _ praleisti 
savo šeimos nariais. Jau prieš 
porą savaičių nusipirkau kala
kutą. Maniau sau iki Dėkos 
dienai turėsiąs progos kalaku
tą papenėti.

dpme kalakutą į skle- 
pradėjome jį reguliariai 
yad ir atskirtas nuo sa-

trumpalaikėm^ skoloms.
Paskola realizuoti, kaip at

rodo, busianti nesunku.
Burmistras siūlė tarybos na

riams pritarti tokios paskolos 
užtraukimui, o konkrečius pa- 
skolos išleidimo ir naudojimo 
reikalus pavesti svarstyti spe- 
cialiai komisijai./

Taryba po trumpų diskusi
ją tokiam burmistro pasiuly- 
r»ui didele balsų dauguma (už 
Pasisakms 23-ims ir 29 užsira-

tąsi ir 
vais, nes norima 
bės iždas laiduotų paskolą 
leidžiant duodamų '“pasižadč 
mų vykdymą.

Paskola numatoma, kaip to
liau burmistras paaiškino, už
traukti ne iš karto, o dalimis. 
Tai daroma todėl, kad gauna
mieji paskola pinigai tiksliau 
butų sunaudojami, kad butų 
imami tik tuo metu, kada kon
krečiai nusistatyta kas vykdy
ti — steigti, statyti ar pan

Viso is projektuojamosios 15 
mil. litų paskolos naujiems sa-

šiusių posėdyje dalyvaujančių) 
pritarė. Specialią komisiją iš
rinko; iš penkių asmenų: iš 
viceministerio inž. J. Jankevi
čiaus, J. Dargio, R. Skipičio, 
A. Vaitkevičiaus ir Goldbergo.

Toliau posėdyje buvo svar
stomi savivaldybės tarnauto
jams .trimečių priedų mokėji
mo, naujos prekyviečių rink
liavos ėmimo nustatymo, savi
valdybės imamų verslo mokes
čių normų pakeitimo ir kiti 
klausiniai. Visi čia išvardintie
ji klausimai buvo pavesti ap
svarstyti biudžeto komisijai. 
Iš išspręstųjų kitų klausimų 
pažymėtinas nutarimas duoti 
nemokamus autobusais važiuo
ti bilietus vienam kiekvieno 
nuolatinio savivaldybės auto
busų susisiekimo įmonės šofe
rio ir konduktoriaus šeimos 
nariui atvežimui jiems maisto, 
paskyrimas papildomo 15,000 
litų kredito vandentiekio pra- 
vedimo darbąms ir kt. L.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Januliu—pirm., 3430 South 
Morgan St.: A. Maziliauskas 
pirm, pagelb., 6185 So. Rockw«ll 
St.; P. Kiltis—nut. rašt. 8347 S. 
Lituanlca Ava.; F. Bakutis—Iždi
ninkas. 2608 West 69th St; M. Z. 
Kadziauskaa—turto rašt; A. Bu- 
žinskas—kontrolės rašt; J. Sar
čius-—-apiek. iido; X. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrStojM. Susirinkimus 
laiko kiėįpviėną mineaj kas tre
čią antradieni raL vakaro, 

Chicagos lietuvių Auditoriįoją.

DRAUGYSTES SUSTVIENI .T T M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdybą ir antrašai 1937 metams: 
P.irm</ Geo. Jakubauskas, ,1904 
Canalport Avė.; VIcp pirm.; Ant. 
Zelloh, 7132 So. RacircAvė..; 
Nūt. ■ rašt-—Kazvp' Batutis, 2627 
Gladvs . Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St; Iž
dininkas—Mik. Bankevičlns, 628 
W.: 18th St. Metinis knvru perž. 
Peter Lapenas, 724 Xv. 18th St; 
Konespondentas—Juozas Kuzmic- 
kis. 4938 Conalnort Avė.

Vakarų Komitetas išplatino 
korteles, kuriose jis rekomen
duoja rinkti visą dabartinę 
Pildomąją Tarybą. Kandidatų 
eilė seka šitaip:

F. Bagočius į^ prezidentus
J. Mažukna’ į vice-prez.
M. Vinikas į sekretorius
K. Gugis į iždininkus, 
Dr. Stanislovaitis į dak.-

kvot.
S. Mockus ir E. Mikužiu

tė į iždo globėjus.
Daugelis narių atsineša ši

tas korteles į kuopų susirinki
mui ir iš eilės rašo į baliotus 
čia suminėtas pavardes.^ Jie ne
pastebi, kad baliotuose dakta- 
ro-kvotėjo vieta yra paskuti
nė. Tokiu budu Dr. Stanislo-

Ar Aš Niekad Ir 
Nebematysiu Liuosuotojų, 
^OTliTus Tikrai!

su vyriausybės atsto- vivaldybės darbams numatoma 
kad valsty- skirti 9 mil. litų. 6 mil. litų 

iš- skiriami sutvarkyti ligšiolinėms

A5 ■
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Mokslo laisvės varžymas
Prieš kelis metus visame pasaulyje išgarsėjo “bež

džionių byla” Tennessee valstijoje. Mokytojui Scopes 
buvo iškelta byla Daytone už tai, kad jis savo moki
niams drįso aiškinti evoliucijos teoriją. >

Pati savaime byla butų praėjusi lyg ir nepastebėta. 
Valstijos legislatura buvo priėmusi įstatymą, kad mo
kyklose neturi būti mokoma evoliucijos teorija, nes ji 
yra priešinga biblijai. Nusikaltėliams buvo numatoma 
pinigiška bausmė. Laužydamas tą įstatymą, Scopes ge
rai žinojo, kas jo laukia. Vadinasi, žinojo, kad bus nu
baustas. Jei mokslo laisvės šalininkai nebūtų tąja byla 
susidomėję, tai ji veikiausiai be jokio triukšmo butų pa
sibaigusi. Neklaužada mokytojas butų buvęs nubaustas, 
tai ir viskas. * ' »

Tačiau pažangos šalininkams rūpėjo, taip sakant, 
“išvėdinti” atsilikusi nuo civilizacijos kampelį ir teisme 
išnagrinėti evoliucijos teoriją ir biblijos nesąmones. Ir 
štai teisme susirėmė įžymiausi dviejų pasaulėžiūrų čem- 
pijonai. Evoliucijos teoriją stojo ginti Clarence Darrow, 
garsusisi advokatas ir mokslo žmogus. Bibliją gynė va
dinamasis “auksaburnis” William Bryan. Susikirtimas 
tarp jų buvo tikrai smarkus. Darrow, kuris pasižymi 
sarkazmu, dideliu sąmoju ir nepaprasta logika, per ke
liolika valandų kvotė Bryaną, kuris jautėsi tarsi ant 
žarijų spirginamas. Juo labiau, kad'išgarsėjęs advoka
tas labai vykusiai įrodė, jog biblija yra niekas daugiau, 
kaip tik labai naivisli^ pasakaičių rinkinys. ' v 4 <

Matyt, tas susijaudinimas ir karščiavimosi labai 
paveikė Bryaną: jis staiga ir netikėtai mirė Daytone, 

i byla dar nebuvo pasibaigusi.
Nors mokytojas Scopes ir buvo nubaustas penkis

šimtus dolerių pasimokėti, vienok ta byla Tennessee val
stijai neišėjo į naudą. Visas pasaulis pasipiktino, kad 
štai visokie obskurantai ir nemokšos bando varžyti 
mokslo laisvę ir spręsti tai, kas turi būti mokoma, o kas 
ne.

Šia proga bus pravartu priminti, jog kai kuriose 
valstijose dar ir šiandien tebėra mokslas varžomas, štai 
šiomis dienomis Mississippi valstijos mokytojų kolegi
jos profesorius John M. Frazier padarė biologijos 
(mokslas apie gyvybę) vadovėliams įdomią “operaciją”. 
Iš vadovėlių jis išplėšė tuos skyrius, kurie aiškina evo
liucijos teoriją! , 4

J. B. George, kolegijos prezidentas, dėlei to pareiš
kė, jog Frazier visai tiksliai pasielgęs. Girdi, Mississippi 
valstijos įstatymai draudžia evoliucijos mokslą mokyk
lose dėstyti. Taigi, jei vadovėliams nebūtų buvusi'“ope
racija” padaryta, tai mokytojui butų tekę eiti į kalėji
mą. J

Ir štai tokie dalykai dedasi dvidešimtame amžiuje 
ir civilizuotoje Amerikoje!

Ypatinga dovana

f** Istorinis dokumentas
II,,

ORIGINALUS PLANAS

Brooklyno tautininkų laik
raštyjeP. V. Zeikus rašo apie 
“SLA tautinio sąrašo kandida
tų savybes ir pirmenybę”. Tik 
klausykite, ką tas ponas bylo
ja:-

“Praktiški amerikonai apie 
žmogaus vertybę sprendžia 
pagal tai, ką žmogus gyve
nime yra sukaręs naudingo. 
Pirmiausia žiūrima, ką žmO- 
gps pats yra pasiekęs savo 
naudai, ką yra ŠukUręš savo 
gerbūviui. Jei žmogus turi 
iniciatyvos, gabumų ir pasi
ryžimo savo asmens gerbū
viui aprūpinti, tai jis turi 
kvalifikacijų ir organizacijų 
darbuose vadovauti. Be to, 
reikia atsiminti, kad savo 
gerbūvį užtikrinęs žmogus 
niekuomet nenorės susiterš
ti pigiu graibstymu organi
zacijų pinigų. Kartais neiš
kenčia negraibstęs svetimo 
turto tik tokis žmogus, ku
riam paprasto 
klausimas yra 
problema”.
Toliau tas ponas

visi ' “tautinio sąrašo 
datai yra gerai 
apsirūpinę, “iškilę į pačias 
aukštumas”, todėl jie “niekuo
met nenorės susitepti visuo
menės akyse bet kokiais pi
giais ‘skymavimais’ ir organi
zacijos pinigų graibstymų”.

O iš viso to išvada tokia: 
reikia 
datus, 
gi ir 
tepti
graibstymu!” y '■ i.

Pirmiausią; ičįą yi 
sios i^šięs^Įj^i 
vienam, j tik aišku 
Zeikus netiesiogiai 
į tuos kandidatus, 
turtingi. Mat, jie 

pradėti organizacijos pi- 
graibstyti!
tikras “.perlas”. Dabąr 

visuomenė žino, kaip rėi-
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' ną dolerį per metus. Tačiau 
kai karas pasibaigė, tai pasi
rodė, kad tie ponai, imdami 
tik po vieną dolerį per metus, 
susikrovė .milijonusf Vadinasi,!
neišgelbejo juos nuo “graib- z APie Sovietų Sąjungos naują- 
stymosi” ir tas faktas, kad jų M konstitucijų buvo labai daug 
asmens gerbūvis buvo visai ap-l kalbama ir rašoma. Kai kurie ją 
rūpintas. • tiesiog į padanges iškėlė, ban

dydami visai nutylėti apie jos
Tai štai kas pasitaiko su neigiamas puses, čia spausdina- 

“apsirupinusiais asmenimis”. me tQS konstitucijos vertimą, 
Todėl praktiški amerikonai, kurį daro socialdemokratas R. 
kurie moka protauti, apie žmo-|^kra*mavičius. - 
nių kvalifikacijas toms ar ki- ----
toms pareigoms iš nuo dolerių Į VCIK’o Prezidiumo nutarimu 
išsipūtusių kišenių nespren 
džia.

gyvenimo 
kasdienine

riečia, kad 
kandi- 

medžiagiškai

rinkti taurininkų kandi- 
kadangi jie yra turtin- 

niekuomet nenorės susi- 
“organizacijos pinigų

šlykščiau- 
a. Kiek- 

kad P. V. 
meta dėmę 
kurie nėra 

gali neiškę-

Dažnai biznio įstaigos, norėdamos prisivilioti dau
giau kostumerių, duoda dovanas. Būtent, visiems savo 
kostumeriams, kurie paskirtą laiką ką nors perka, pri
meta kokią dovanėlę. Amerikoje tatai yra labai plačiai 
praktikuojamą. Nieko, žinoma, čia nėra bloga. Tai tik 
savotiškas p'aakstinimas, kad žmonės daugiau pirktą. 

_ Biznio srityje amerikonus vargu kas gali sukirsti.
Jie visokių dalykų prasimano, kad tik butų galima dau
giau biznio padaryti, štai kodėl tuo atžvilgiu ameriko
nus pamėgdžioja ir kiti kraštai.

Vėliausiais pranešimais, viena didžiausių Romos 
apdraudos kompanijų paskelbė irgi savotišką premiją 
naujiems kostumeriams. Būtent, pasiūlė duoti visai ne
mokamai “gražią kaukę”, kuria galima apsisaugoti nuo 
nuodingų dujų. Kad žmonės matytų, taip tos kaukės at> 
rodo, tai miesto gatvėmis buvo surengtas net specialus 
paradas. Kaukės buvo siūlomos visiems, kurie tik apsi- 
draus toje kompanijoje.

Tai tikrai budingas, reiškinys. Jis aiškiai rodo, kas de
dasi Italijoje. Megalomaniakas Mussolini, matyti, visą 
kraštą yra pasiryžęs paversti savo rųšies kariška sto
vykla.

sti ir 
nigus

Tai 
tegul
kia žmogų vertinti, £ei kas tu
ri daug pinigų, tai juo galima 
pasitikėti, o jei /kas nelabai 
daug pinigų- teturi, tai pasiti- 
keti juo negalima, nes jis len
gvai gali susigundinti ir pra
dėti organizacijos pinigus graib
styti... 
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Visai butų. ne pro šalį, kad 
Zeikus pasiūdytų naują planą 
Susivienijimo viršininkams rin
kti, Pavyzdžiui, anketos (ap
klausinėjimo) kelių butų gali
ma patirti, kurie nariai yra 
turtfngiausi, ir juos tada be 
niekur nieko galimą butų rink
ti viršininkais.

palikdami kandidatų j SLA 
Pildomąją Tarybą “savybes ir 
pirmenybę” nuošalyje, mes čia 
padarysime pastabą tik dėl 
‘praktiškų amerikonų”, kurie 
busią apie žmogaus kvalifika
cijas sprendžią iŠ to, ką tas 
žmogus yra pasiekęs savo nau
dai. Juk tik iš to “praktiški 
amerikonai” z , tespręstų apie 
kandidatų tinkamumą, tai'Jung
tinių Valstijų prežidęntais bu
tų renkami tik* milijonieriai ir 
multimilijonieriai. Tas pat bu
tų it su kitomis aukštomis vie
tomis. Tačiau' iš tiesų yra vi
sai kitaip. Tik kartą multimi- 
li-jonierius buvo paskirtas Jung
tinių Valstijų iždo sękrėtorium. 
Ir kas iš to išėjo? Tas multi
milijonierius (Andrew Mellon) 
daug milijonų “sugraibstė” iš 
iždo ir grąžino savo kolegoms 
permokėtų mokesčių pavidale? 
žinoma, savoj?Lontroliuo j amų 
kompanijų jisiWaip pat nepa
miršo.

Karo metu visais atžvilgiais, 
apsirūpinę ir “savo asmens ger
būvio” pasiekę žmonės pasišo* 
vė valdžiai tarnauti tik už vię-

k

ja, kurią po kaimus nešioja 
brostvininkas Lingė ir prašo 
visus po ja rašytis. Tačiau dau
gumas ir gerų katalikų atsisa
ko po ja rašytis, suprasdami, 
koks ir kieno čia biznis. Vis 
dėl to, Lingė surado ir nemaža 
davatkų, kurios nemokėdamos 
pasirašyti, deda kryžiukus. Tai
gi, po peticija pribraižyta daug 
kryžiukų. Rašytis po peticija 
eidžia ir mažiems vaikams.

*
4

naujosios sovietų konstitucijos sociali* 
NĖS IR FAKTINES KILMĖS ŠAKNYS. — KONSTITU
CIJOS PAGRINDŲ ANALIZMAS. - AR ARTĖJA J 

DEMOKRTIJĄ? — IŠKREIPTOS POLITINĖS 
KOVOS GALIMYBĖS IR PAVOJAI

— i__ ___
ningo tikslingumo elementams. 
Industrializacijos ir kolektyvi
zacijos “geologinis perversmas” 
Stalino buvo pravestas senu bol
ševikišku receptu, išvystant ik! 
kraštutinumų visas stichines jė
gas, visai nesiskaitant nei su 
žmogiškomis nei su materialė- 
mis aukomis, dėl įSekybės au
kojant kokybę, ir su visais ki
tais panašiems atvejais cha
rakteringais atributais. Dabar 
ateina laikas — suvaldyti stichi
ją, įvesti ją į krantus, sudaryti 
sąlygas' “geologišku” keliu su
kurto gigantiško gamybos apa
rato labiau racionaliau išnaudo
jimui ir tvarkymui. Prasideda 
“kadrų auklėjimais”, “kova už 
kokybę” ir technišką racionali- 
zavimą (stachanoviečių sąjū
dis). švytuoklė veržliai krypsta 
į priešingą pusę, ten, kur galė
tų sukirti —- žinoma, tos pat 
diktatūros rėmuose! — kokią 
tai teisinę santvarką. Visuoti
nės kolektyvizacijos ir antro* pi
lietinio ka-ro sujudintoji ūkinin
kų jura paliko paskui save, į- 
slugusį į kolchozinius krantus, 
nesuskaitomas atsparaus pasi
priešinimo saleles — pasiprieši
nimo beįstatymiškumui, prievar
tai, vietinių diktatorių, nevykė
lių, “revoliucijos išnaudotojų” 
savavaliavimui. Viršindustriali- 
zacijos besistemiškumas ir sta
tybos karštligė sudarė sąlygas 
atsirasti nesuskaitomiems neū
kiškumo (bezchoziajstvennosti). 
beprasmiškumo, eikvojimo ir 
piktnaudojimo centrams. Dik
tatūros galvelė ir ją aptarnau
janti centrinė biurokratija su
pranta, kad ilgai egzistuoti pa
naši “tvarka” negali. Grąsinan- 
čiai besiartinančio karo pavo
jaus aky vaizdo j e, nepalygina
mai žemo pragyvenimo lygio 
sąlygose, kuriose vis dar, nežiū
rint j pasigyrimus apie “gerą 
gyvenimą”, yra pagrindinė ūki
ninkų ir darbininkų masė, dik
tatūros ūkiškasis . skaičiavimas 
pataria jai būtinai sustabdyti 
visas “nereikalingas išlaidas”, 
padaryti galą neukiškumui ir 
materialių gerybių pasisavini
mui, nutraukti tą'padėtį, kurio
je diktatūrai jau nereikalingas 
smulkiųjų satrapų 
mas sudaro naujus 
trynimus, kurių 
tenka eikvoti taip
gioS politinės ir visuomeninės 
energijos. Centraline biurokra
tija prieš vietinę, tikslingas var 
dovaujantis diktatūros aparatas 
prieš įvairiopą smulkių diktato- 
rėlių chaosą, — tokia yra giles
nė prasmė dabar be vykstančio 
Sovietų S-goje savotiškos demo
kratizacijos proceso.

(Bus daugiau)

SVEIKATA
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KOKS NEPAPRASTAS 
JAUTRUMAS!

arba 
neuž- 
odos

priimtas ir paskelbtas tas nau
josios sovietų konstitucijos pro
jektas, apie kurį,1 dar prieš jo 
pasirodymą, buvo kalbama jau 
ištisus metua .

( Tas dokumentas įeis jstori-
kuris dabar pas jon, — sakau tai be jokios iro- 

musiškius bolševikui visiems nij0S) — lygiai savo teigiamo- 
reikalams tinkamos merginos iygjaį neigiamomis pusė- 
pareigas ejna, 'labai jaudinasi mjS) lygiai ir tada, jei jis savo 
ir bjaurisi,. kad mes pastebėjo- esmjne dalimi bus įgyvendintas, 
me, jog Stalinas elgiasi taip, Lr ne^ įada, jei, apvylęs lauki- 
kaip Chicagos gengsteriai. Jis mus, pasirodys mirusiu biuro- 
purtosi ir sako, kad tai biau- kratinės kūrybos produktu. Nes 
ru* jis pats savimi reiškia vingio

žiūrėkite, ' koks nepaprastas tašką diktatūros išsivystyme, 
Pruseikos jautrumas 1 Tačiau haują požymį istorijoje milžiniš- 
mes turime pastebėti, jog tas P<os revoliucijos, štai jau 19-fti 
jautrumas yra arba veidina- me^ drebinančios šeštąją že- 
niškas, arba patalogiškas (Ii- m^s otulio dalį.
guistas) Pataikūnai ir naivus entuzias

tai jau spėjo apskelbti naująją 
štai jau kelinti metai So- konstituciją “pačia demokratiš- 

vietų Sąjungoje Stalinas, žiaif- klausia pasauly”. Tai — didelis 
riausiu budu naikina savo po-1 perdėjimas. Tačiau tiesa yra tai, 
litiškus oponentus. Kiekvieną, 
kuris drįsta jam pasipriešinti, 
jis stato prie, / sienos. Tik per 
vienus metus? Su viršum Stali
nas likvidavo per tūkstantį 
žmonių. „ Į,/tą skaičių pateko 
gana nemažas • būrys pasižy
mėjusių bolševikų, kurie buvo 
laikomi ‘labai» artimais Leninę 
draugais. , . ’

Bet ar dėl jų šaudymų ir 
likvidavimų - bent 
jaudino Priiseika?

Nieko panašaus! 
priešingai, ~ jis
ir šlykštų terorą Stengiasi pa
teisinti. O tuę tarpu, visai ga
limas daiktas, kad šiandįen ir 
jis pats turėtų kur nors skle-? 
pe, jei prieš kelis metus (kai 
buvo susipykęs su tiesiosios 
linijos vadovybe) butų nuvy
kęs į Maskvą pasiaiškiųti.

Kada žmogus visais budais 
stengiasi pateisinti šlykščiau
sią terorą ir tifo pačiu metu 
“biaurisi”, kad nepalankiai yra 
atsiliepiama apie vyriausią! te1- 
roro 
tiek 
arba 
arba 
tėra

kartą susi-

Kaip tik 
tą kruviną

su-

tai
va-

kaltininką, tai galima tik 
pasakyti: tas žmogus yra 
pirmos rųšies veidmanis, 
su jo jausmais neviskas 
tvarkoje.

IŠ LIETUVOS
„ Iš Vilniaus Krašto

■ • ■ P. K. Stašys iš kalėjimo 
paleistas. *

Įmokejuš 10,000 zl. kauciją^ 
lapkričio 9 d. 6 vai. vak. p, 
k. Stašys iš kalėjimo paleis
tas.

Atleido.
’ r, . . ■ ■ •

Darželių kaime, Marcinkonių 
vai. valstybinės mokyklos ve
dėja buvo lietuvė ’ mokytoją 
Ona Lužytė. Pirčiupiu kaupe, 
Valkinykų vaisė. mokyklos ve
dėju buvo taip pat lietuvis mo
kytojas Kazys Astaška. Ir Lu
žytė ir Astaška buvo stabili
zuoti mokytojai, švietimo mi
nisterijos parėdymu abudu? šie 
mokytojai spalių mėnesį nuo 
pareigų atleisti.

“Rūta” likviduojasi. ( 
t

Likvidacinė 1 “Rūtos” koope
ratyvo komisija įteikė teismui 
raštą patvirtinti kooperatyvo 
likvidaciją. 5^ x

kad po tam tikrų pakeitimų ir 
po tam tikros vidujines evoliu
cijos tas dokumentas galėtų bū
ti teisiniu pagrindu valstybės, 
kuri vystytųsi į socializmą. Bet 
ar bus pravesti tie pakeitimai, 
ar susidarys būtinoji vidujinė 
evoliucija, — štai z kur klausi
mas.’- i-’J'j i (ja ‘ . n .»j

Europos spaudoje nekartą 'Bu
vo reiškiama mintis, kad Sta
lino projektuojamoji sovietinės 
santvarkos demokratizacija yra 
savo rūšies kamufliažas, grynai 
išorinė maskiruotė, padiktuoto
ji, iš vienos; pusės, noru sukurti 
kaž ką panašaus į politines nuo
laidas (vidaus apraminimo 
metimais), iŠ kitos pusės 
pastangomis prisitaikinti 
Liaudies fronto ir flirto su
karų Europos demokratijomis 
politikai, kuri pastaraisiais 
dviem metais yra priimta sovie
tų užsienio politikoje. Nėra abe
jonių, kad Visi tiė elementai y- 
ra ir paskelbtame projekte ir, 
ypatingai, oficialiuose ir oficio- 
ziniuose jo komentaruose. BetI *yra kažkas neišmatuojamai rim
tesnio ir gilesnio lygiai naujo
sios konstitucijos kūrėjų suma
nymuose, lygiai, ir dargi ypa
tingai, toje objektyvinėje reikš
mėje, kuri teks tai konstituci
jai ir be autorių valios.

Tas niekad nesupras špecifiš- 
kų bolševikų taktikos pagrindų, 
kas nesupras to, kad ji visada 
eina Šavaimine dialektine siste
ma, sistema prieštaraujančių 
kraštutinumų ir sąmoningo, 
“lazdos perlenkimo į kitą pusę”. 
Bucharinas \ savo “Pereinamojo 
laikotarpio ekonomikoje” bandė 
pagrįsti tą taktiką ' moksliškai 
filosofiniais samprotavimais. 
Tam,;'kad butų galima tverti, 
reikia pirmiausia iki kraštuti- 
jitimų išplėsti griovimo procesą; 
kad įvedus tvarką ir sistemą, 
reikia pirmiausia iki kraštuti
numų atpalaiduoti stichiją. Tie 
180° švytuoklės bangavimai toli 
gražu ne Visada buvo sąmonin
gai apgalvoto plano rezultatas: 
jie dažniau patys savaime.plau
ke iš bolševikų tiksliai išdirbtos 
taktikos, iš to specifiško budo, 
kuriuo bolševikai traktuoja ma
sinių judėjimų mechaniką. Ta
čiau kuo labiau stiprėjo ir įsi
tvirtindavo bolševikų diktatūros 
valdžia, kuo daugiau valstybinio 
prityrimo įgydavo jos organai, 
tuo daugiau vietos toje taktiko-

savavaliavi- 
vidujinius 

nugalėjimui 
daug bran-

LIETUVOS ŽINIOS
Didelfs eksportas

KYBARTAI. — Tokio dide
lio ir gyvo eksporto kaip spa
lių mėn. Virbalio stotis jau se
niai neturėjo, šiuo metu dau
giausia eksportuojami paukš
čiai, mėsa ir obuoliai. Spalių 
mėn. per Virbalio stotį eks
portuota: įvairių krovinių 20 
vagonų, linų pakulų 3 vagonai, 
obuolių 91 ‘ vagonas, žąsų 166 
vagonai, ančių 33 vagonai, viš
tų 1 vagonas.

Peticija su davatkų 
’ kryžiukais

až o c o t et VttaiudijUAiBmmraM 
ROKIŠKIS. — Kad nebūtų 

įvesta civilinė metrikacija pir
miau kunigai buvo įsakę vi
siems .melstis ir giedoti <šven
tas giesmes, prasyti Dievo ma
lones. Dabar gi jie pradėjo rink-

j e tekdavo 'planingumo dr 3ąmo- ti parašus po kažkbkia petici-

‘i ?./

SAUSOSIOS 
DEDERVINES

Sausosios dedervinės, 
psoriasis, yra chroniška, 
krečiama, pasikartojanti
liga, kuri dažniausiai pasirodo 
ant alkūnių ir kelių, bet kartais 
ir ant viso kūno, žvyneliai pa
prastai būna balti, kartais raus
vi, ryškiai aprėžti, visokio pa
vidalo ir dydžio. Jie blizga, tarsi 
perlamutras, o po jais oda pa
prastai būna žymiai paraudus.

Kodėl Šita liga žmogų užpuo
la, niekas pakol kas tikrai ne
žino. Spėliojama, busią paveldė
jimas čia kaltas, nes labai daž
nai net keli šeimos nariai ją tu
ri. Bet kartu ir abejojama apie 
paveldėjimą, kaipo priežastį, 
nes daug yra šeimų, kurių, žiū
rėk, vienas ar du nariu šicą fi
gą turi, o kiti ne. Manoma, kad 
podagra, reumatizmas, dirksnių 
sutrikimas ir aplarhai viso kūno 
sunegal ėjimas . padeda šitai li
gai žmoguje atsirasti, plėstis ir 
pasilaikyti.

Įdomi šitos ligos išsiritulioji- 
mo eiga. Iš pat pradžių pasiro
do mažos, kaip špilkos galvutė, 
arba didelės, kaip doleris, dėme
lės, kurios iš kanto būna parau
dę, truputėlį papurtę, su ryš
kiai aprėžtais pakraščiais; ne
trukus apsidengia' baltais arba, 
palšais žvilgančiais žvyneliais. 
Pagrindas, tai yra oda, ant ku
rios jie guli, nepaprastai būna 
paraudus. Nulupus žvynelį, tuoj 
išsisunkia maželyčiai kraujo la
šeliai.

Ligonis beveik nieko nejau
čia; tik nesmagu pasirodyti su 
plikomis rankomis bei kojomis 
maudyklėse arba ir šiaip jau 
bile kur. Bet kartais labai niež
ti ir ligonį ko iš proto neišvaro. 
Atsitinka, nors ir retokai, kad 
visą kūną žvyneliai užponavoja, 
ir jų būna tiek daug, kad žmo
gus atrodo, kaip paliruotas. Ta
da jau niežti, skauda ir atsisės
ti arba lankstytis sunku.

Labai retai tepavyksta šitą 
odos ligą išgydyti. Ji praeina ir 
kartais kelis menesius arba net 
ir metus nebepasirodo, bet pas
kui, žiūrėk, ir vėl jau svečiuo
jasi pas seną savo draugą. Taip 
ir buna per visą žmogaus gy
venimą. Patartina šitą ligą tu
rintiems bendros savo sveikatos 
žiūrėti; o tai yra "tvarkingai gy
venti: per daug nevalgyti, ne
gerti, nesirūpinti ir kiek rei
kiant išsimiegoti. Turint drauge 
podagrą arba reumatizmą, ei
ti pas gydytoją ir gydyfis. At
ėjus pavasariui, būti ant saules 
tiek, kiek tik galima. Saulės 
spinduliai; šiaip ar taip, yra’ ge
riausias vaistas šitai labai įki- 
riai ligai gydyti. Pietinėse vals
tybėse, kur saulės spindulių 
žmonės dąugiau gauna, ten ši
ta liga' nėra taip jau labai pa
plitus, kaip kitose, kur saulės 
mažiau ir netokia karšta. Vita
minas D, kuris panašiai veikia, 
kaip ir saulė, \ra labai geras 
daiktas Šitai ligai gydyti, šito 
vitamino maiste neperdaugiau- 
sia tėra, tai reikia imti cod liver 
oil, arba, kas yra’ daug paran
kiau ir priimnSau, haliver oil 
with viostenol, po 10 lašų 
kartus per dieną, arba' po 
ną kapsulę tris kartus per 
ną. Tepalą ir kitus vaistus,
rie kartais irgi labai daug gero 
ligoniui padaro, prirašys vietos 
gydytojas.

—Dr. š®štokas-Margeris

tris 
vie- 
die- 
ku-

uai
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PAREMKIME PARUOŠTA AMNESTIJOS
■ PROJEKTĄ LIETUVOJ

Reikalaukime Amnestijos Anti-Fašistams
- Kaliniams

Kaip Žymus
Daktaras

• %

• Gydė Šaltį

4,000 Parašų Kanadoje Už Amnestiją

Šįmet sukanka vienuolika me
tų, kaip Lietuvos tautininkai j ė. 
ga nuvertu demokratinę teisė
tai žmonių išrinktą valdžią, en
gia Lietuvos liaudį, kaip ekono
miniai, taip ir, dvasiniai. Tauti
ninkai sumynė po kojų Lietuves 
Respublikos Konstituciją, kurio
je laiduojama visiems nepri
klausomos Lietuvos piliečiams 
laisvė spaudos, organizacijų, su
sirinkimų ir kt. teisės — de
mokratija.

Šiandien Lietuvos
teisių nustojusi. Tautininkai — 
fašistai diktatoriškai valydami 
Lietuvos kraštą, išdraskė visas 
Lietuvos žmonių organizacijas, 
kurios stovėjo, opozicijoj prieš 
juos, profesines sąjungas (uni
jas), uždraudė susirinkimų lais
vę, aštriais fašistinės cenzūros 
pančiais surakino spaudą, kad 
Lietuvos žmonės negalėtų jokio 
protesto pakelti prieš didžiausį 
liaudies išnaudojimą ir skurdą,

tonos), pasiremdama Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 22 
paragrafu, kuris sako: “Piliečiai 
turi įstatymų iniciatyvos teisę. 
Dvidešimts penki tūkstančiai 
piliečių, turinčių teisės rinkti 
Seimą, gali Įtiekti Seimui nuro
dytą įstatymo tvarką, įstatymo 
sumanymą, kurį Seimas privali 
svarstyti”, paruošė amnestijos 
įstatymo projektą, reikalaujan
tį, suteikti amnestiją visiems 
anti-fašistams Lietuvos kali-

liaudis tų niams. Po šiuo amnestijos jsla-
tymo projektu pasirašė buvusie
ji Lietuvos Respublikos prezi
dentai: K. Grinius, A. Stulgins
kis ir žymiausieji visuomeniniai 
veikėjai, profesoriai: P. Leonas, 
V. Čepinskis, V. Kičvė.-Mickevi- 
čius, L. Bistras ir kiti. Dabar 
Lietuvoj stropiai renkami Lie
tuvos piliečių patašai ir kaip 
greitai bus surinkta 25,000 pa
rašų, taip greitai bus įteikta 
Lietuvos vyriausybei svarstyti

NAUJIENOS, Chicago, HL
—     ————i

Vienas žymus Illinojaus gydyto
jas baisiosios f1918 metų influenzos 
epidemijos metu atkreipė viso kraš
to dėmesj į savo formulą, kuri jrodė 
savo huostabią įtaką net /‘kiečiau
siuose” atsitikimuose Ta formula da
bar žinoma kaipo M-K, ir vaistinin
kų parduodama, įgijo tukstancius 
draugų visam krašte.

Našesnei pagalbai nuo kosulio iš 
persišaldymo, krutinės slogų ir bron- 
chialių palytėjimų, nieko nėra, kas 
galima sulyginti su M-K. Kiekvienas 
butelis to aukštai koncentruoto sky
sto vaisto yra su tvirtą, pinigų gra
žinimo garantiją. M-K turi atsanyti 
į kiekvieną reikalavimą arba jums 
nieko nekainuos. J.usų. vaistininkas 
žino, kad M-K nugali šaltį, influen- 
zą ir bronchialį var
gūs greitai ir įta
kingai. . įsigyk bu
telį M-K šiandien. | 
Buk laimingas ry
toj.

NIEKO NAUJO PA- 
. ŠAULYJE NĖRA

AR ŽINAI KAD —
Julius Caeser buvo pavogtas 

būdamas 25 metų amžiaus ir 
laikomas dėl $40,000 vaduotpi- 
nigių ?

Svastika buvo žymė, kurią se-

Kur GautiOld 
Gold Konkurso 
Blankas

si .■ ■

LIETUVOS ŽINIOS

Reikia rašyti New Y o r k a n, 
Lorillard Company, Varick 

Station, N, Y.

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurse pa
veikslų pavyzdžius.

Tų blankų-instrukcijų eiga- 
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Blan- 
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik konkurso pradžioje..

Nors konkursas jau įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę.

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
S t. Station, New York, Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei

škia. ' (sp.)

Skaudžio^ bausmės 
mušeikoms

MARIJAMPOLĖ. — Agur- 
kiškės km. Kazlų-Rudos v. Ja
ką vičių namuose susirinko ke
letas kaimynų Jakavičienės val
dinių švęsti. Visį išsigėrę, Apie 
pirmą Valandą nakties skirstė
si. Eigulis Jurgis Jankauskas 
su4 Jurgiu šlekiu pirmieji iš
ėję, prie Vartų Sustoję daina
vo. Paskui ėję Kazys Velička 
ir Alfonsas Umbrasas ėmė

‘ i •

juos raminti, žodis po žodžio 
Velička ir Umbrasas peiliais 
puolė Jankauską badyti. Jan
kauskui nuo smūgių susmu
kus, Velička ir Umbrasas vis 
dar gulintį peiliais badė. Jan
kauskui buvo padaryta dešimt 
durtų žaizdų nuo kerių 
staiga ir mirė.

Marijampolės apygardos 
smas ląpkričio mėn. 16 d.
lišką ir Umbrasą nubaudė po 
aštuonis metus sunk, darbų 
kalėjiiho.

jis

tei-
Vę-

Garsinkite “N-nose”
’ 4 i

. ....................m- »■ .......- .............................. ...

laisvių varžymą. Jie pravedė sa
votiškus įstatymus, kuriais va- 
duodamiesi grūda* į kalėjimus 
nieko nekaltus, niekuo neprasi
žengusius prieš Lietuvos valsty
bę, tuos žmones, kurie nepakęs- 
dami skurdo pakelia balsą prieš 
išnaudojimą, kovoja dėl ekono
minės žmonių būklės pagerini
mo, arba dėl demokratinių liau
dies teisių, garantuotų Lietuvos 
konstitucijoj.

Tautininkai viešpataudami per 
vienuolika metų, daug supudė ir 
tebepudo fiziniai ir dvasiniai ne
kaltų Lietuvos žmonių, kalėji
muose ir koncentracijos stovyk
lose. Per tą laiką nėra praves
ta jokio įstatymo, kuris teiktų 
amnestiją politiniams anti-fašis. 
tams kaliniams. Diktatorius 
Smetona teikia pasigailėjimo 
aktus visokiems vagims, suk
čiams, kaip Lapėnui, inž. A. Ra- 
čiukaičiui, buv. A. Panemunes 
kelių raj. viršininkui, kuris pa
sisavino ir pardavinėjo valsty
bės turtą — akmenis, ir kt. 
Ta'ip-gi jis teikia pasigailėjimo 
aktus ir Lietuvos valstybės 
priešams, kaip tai hitlerinin
kams. Aną metą apie 79 hitleri
ninkai buyo sugauti konspiraci
joj ir aiškiai įrodyti, kad kėsi
nosi atplėšti Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos. Smetoninis teis
mas “pasmerkė ’ juos ilgiems 
metams kalėti, bet Smetona’ iš 
savo malonės 52 hitl. dovanojo 
bausmes, kitiems žymiai suma
žino ir jau paleisti iš kalėjimo.

Lietuvos liaudis nepakęsdama 
tokių biaurių' neteisybių ir to 
sunkaus vargo, kurį r. -.ič'a aii 
ti-fašistiniai kaliniai ■ nmęu’auk 
darni jokios amnestijos (pasi
gailėjimo jie ir. neprašo is Sme-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto 
mobilzams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų -
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
* >-• 4 f'

Raštinė atdara kas Vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

ir priimti šį amnestijos įstaty
mo projektą. ,

Kanados Lietuvių Komitetas 
Lietuvos Liaudžiai Ginti maty
damas gyvą reikalą-padėti Lie
tuvos liaudžiai išlaisvinti anti
fašistus politinius kalinius, ima
si to taip svarbaus darbo. Bet 
vien Komitetas nieko negalės 
pagelbėti, be Kanados lietuvių 
plačios visuomenės paramos. To
dėl K.L.K.L.L.G. pagamino pe
ticijų blankas dėl parašų rinki
mo ir pasižadėjo surinkti bent 
4,000 Kanados lietuvių parašų, 
parėmimui to amnestijos įstaty
mo projekto.

Be to, ateinančiais J93& m. 
vasario 16, sukanka lygiai 20 
metų, kaip Lietuva stojo nepri
klausoma šalis. Tad reikalauki- 
nte ir nuo savęs, kad Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktuvių proga butų suteikta 
amnestija visiems anti-fašis- 
tams kaliniams. Peticijų blanko- 
se šie reikalavimai užrašyti.
•Taigi brangus Kanados lietu- 

viai-čs! Laisvę mylį žmonės 1 
Ištieskime pagelbos ranką mu
sų broliams ir sesutėms tautie
čiams, Lietuvos liaudies hero
jams, laisvės ir žmoniškesnio 
gyvenimo kovotojams! Gavę 
blankas, patys pasirašykite ir 
kitus raginkite pasirašyti. Su
rinkime kuo daugiausiai para
šų, kad musų, kanadiečių lietu
vių, ranka pasiektų Lietuvos vy
riausybę ir butų priversta pil
dyti Lietuvos liaudies reikalavi
mus, priimti amnestijos įstaty
mo projektą ir išlaisvinti — su
teikti amnestiją pūdomiems an- 
ti-fašistiniams kaliniams.

Peticijų blankos išsiuntinėta į 
visas Kanados lietuvių koloni
jas, lokaliniams Lietuvos Liau
džiai Ginti Komitetams. Organi
zacijos ar pavieniai lietuviai, 
kur negalima pasiekti lokalinių 
komitetų, arba neturi 'su jais 
surišimo, reikalaukite peticijų 
blankų pas centralinį Kanados 
Lietuvių Komitetą Lietuvos 
Liaudžiai Ginti, su mielu noru 
jums prisiusime.

Parašų rinkėjai, stenkitės juo 
greičiau atlikti šį darbą, taip, 
kad ligi 20 d, sausio, 1938 m., 
galėtumėt grąžinti blankas su 
parašais centraliniam K.L.K.L.- 
L.G. Reikia, kad užpildytos pe
ticijų blankos, ant 16 vasario, 
jau pasiektų Lietuvą, Lietuvos 
vyriausybę. Todėl nevilkinkite. 
Visos ir visi į darbą! 4,000 pa
rašų Kanados lietuvių, už am
nestiją anti-fašistiniams kali
niams !

Kanados Lietuvių Komitetas 
Lietuvos Liaudžiai Ginti:

Pirmininkas; Z. Janauskas, 
Sekretorius/: J. Lesevičiuš, 

P.O. Station “D”, Box 44, 
Montreal, Que., Canada.

nieji žydai dėdavo ant savo 
molinių indų?

Graikai • išrado krutamuosius 
paveikslus? Paveikslai būdavo 
numaliavoti spirališkoj eilėj 
ant įjesisukančio stu’po, kuri 
sukdavo virvėms? *

Kleopatra vartodavo lavso- 
nija (henna), kad galėtų nu
dažyti savo pirštų ir kojų na
gus tamsiai raudona spalva?

“Football” buvo populiarus 
rymiečių žaidimas net 55 B. 
C.?

Rymiečių sekretoriams buvo 
žinomos net trys stenografijos 
sistemos? ■

Babilionijoj buvo galima 
renduoti apsaugos skrynias 
(sąfety deposit boxes) bažny
čiose 4,000 metų #atgal?

Politiški priešai būdavo “pa
imti pasivaikščioti” senovinėj

Graikijoj. Budas jų atsikraty
mui buvo — nustumti į akmi- 
nyčią.

Dantims valyti milteliai bu
vo vartojami rymiečių. Milte
liai turėdavo kalkių, perfumo 
kvapą ir buvo barstomi šepe
tuku ant dantų. v ' )•

(Istoriški faktai pa
imti, iš W. J. Fuhk 
knygos “Tai tu ma
nai/'’ 'kad tai nauja”.)

JUOKAI
; KasciSvarbu

“Brangioji,” taria jaunas su
žadėtinis, “turiu tau šį tą pa
sisakyti. Aš įsitikinęs, kad man 
veidenas: aš vis matau kažkokią 
paslaptingą baltą moters pavi
dalą pas save.”'

“Nusiramink, mano mažy
ti,” guodžia jį sužadėtinė, “juk 
svarbu čia tai, kad aš jos pas 
tave* nematau.”

Kalenioriai 
Biznieriams

Dar turime keletą gražių paveikslų dėl kalen
dorių, tinkamų tavernoms, bučernėms ir kito
kiems bizniams. >

Prašome užsisakyti iš anksto, kad prieš 
Kalėdų šventes galėtumėm pristatyti.

Paveikslai atvaizduoja Darių-Girėną, Lie
tuvos buvusius valdininkus ir daug kitokių 
vaizdų.

KREIPGITES į naujienas 
1739 South Halsted Street

Atdara iki 8 vai. vakare, sekmadieniais nuo 9 iki 1 p. p.

MOTERYS...
■ ' • .

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą \

Valgiu Gaminimo Knygą
*■ * * >*

Kaina su persiuntimu tiktai Sj.10

NAUJIENOS
1T39 So. Halsted St' 'J .-.K-

chicago, ill.

ANGLYS
BLACK BAND LUMP $9.25 

OR EGG .... . ......
SUNRISE LUMP $7.25 

EGG OR NUT ...
W. VA. POCA. MINE $7.25 

RUN, 60% COARSE
DORA SOOTLESS $8.25

LUMP OR EGG
5 MEN. IŠMOKSTI

Liodė—Plūs Taksai

Virginia Coal Co.
35th ST. & NORMAL AVĖ.

TeL BOUlevard 7000

Nori Būt
Sveikas?

J. A. S. Anatolius

Duodu pamokinimus per laiškus, 
kaip pasigvdvti be vaistų nuo į- 
vairių užsisenėjusių ligų.

Aukšto kraujo spaudimo, nervų 
pairimo, širdies ligos, .uleerių, vi
durių užkietėjimu, eezema, reu
matizmo ir t.t. sutaupysiu jums 
didelius pinigus ir parodysiu tik
rą kelią į Sveikatą.

Pilnas instrukcijas įgausi tik už 
$1.00 iki Gruodžio 10 d. Vėliau 
$2.00. Garantuoju patenkinimą ar
ba sugrąžinsiu, jūsų pinigus.

NAUJA Philco 1938
U2 $59.00

<5

Ir Jūsų Sena Radio
1 93 8 RADIO S

pagerinimai Naujų Radijų. Lengvai pagauna stotis 
Išduoda gražų balsą.

, Stebėtini

500 radio setų RCA Victor, Philčo, Zenith, General Electric, Crosley 
'—turi būt išparduoti—išmainyti. Iki $50 00 nuolaidos ant jūsų Seno 

radio ar pianą Budrike 25 metų Jubiliejiniame Išpardavime. , 

Jos J Judri k, 
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
3409-11 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 7010
Pasiklausykite Budriko Lietuviškų Programų: WCFL, 970 kil. Nedė- 
lioj 7:30 iki 8 vai., vak., WAAF, 920 kil. Pčtnyčioj ir Nedėlioj 4 vai. 
po pietų. WHFC, 1420 kil. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

■........... . . . .. . ..
- ------------ ------------------------ B---------------- --------—---------------—

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

•Y t

■

■. >:'■

1

Vii

3a
20. 
10-Į*

ŠIS įdomus, termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai, pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ...... $8.00 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

AUJlE'NOb

1739 S-
I l«ced St

10 
30 
90 
80 
70 
60 
50

1H 
20i 
30-f 
404

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

8036 S. Racine Avė
CHICAGO, ILL.

NO
HE 

VOURHKAO

Amazing Machine

GR0M5 H AIR
NUP
LIKĘS!

Štai nuostabi 
Naujiena!

garantuoja Vymašina „ 
moterims užauginti nu-

•50
•45
•40
■35
•30

15

Nauja 
rams ir 
sn/Jkusius ir išretėjusius plaukus

Ar jūsų plaukai nusmuko —ar 
.šretėjp. sausi, ir ar nebetiki bran
giems tonikams, masažams? Tad 
klausykit. Prado Hair Grower 
yra tikrai garantuotas, kad išau
gins plaukus tūkstančių atsiti
kimuose. Padarytas plaukų ir gal
vos specialistų patyrimais pasi
remiant. Dirba ant “Intermittent 
vacuum” principo, kuris priduo
da gyvą, gaivinantį kraują iŠgy- 
lumos kraujo indų, plaukams mai
tinti. Imant stimulantų į vidų, 
tūkstančiais atsitikimų atjaunina 
plaukų šaknis ir augina plaukus. 
Pasėkos dažnai būna nuostabiai 
greitos, riet ir bevilties atsitiki
muose. Mašina prisitaisyk , prie 
betkokio vandens krano—‘užsidėk 
magišką helmetą ant galvos — 
vartok namuos, besiskptant, skai
tant ar rašant. Vanduo galvos 
nesieks, tik reikalingas jo spau
dimas. Tik po keletą minučių 
kasdien. Maža kaina. Užtikrintas 
kad plaukus augins arba jums 
niekas nekainuos Nežiūrint kaip 
butum skebtiškas, bet atsakyk į 
šį skelbimą šiandien. Smulkmenos 
bus pasiųstos per paštą. Scienti- 
fic Apparatus Corporation, 308 
W. Washington, Rm. 818, Chica- 
go. Illinois.

Josses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold jobs 
- keep their breath agreeable
♦Vith the bėet-to chooso from thes<j days, em- 
ptoyere favor the peraon who Ib mont attrac- 
llve. In businoaa life aa in the sočiai world, 
halitosis (unnleasant breath) is considered the 
srorpt of faults.

Unfortunately everybod/ cuffers from thln 
offenaive eonditien at some time or otner— 
many more reguisrly than they thi k. Formen- 
tatlon of footf partlclee skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Dėcayiog 
teeth and poor diąeation also cause odors.

The qulck, pleasant way to fmprove your 
breath Is te ūse Lfsterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Usterine balte ferroentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors thenuielvea. 
Yeur breath becomes sweet and agreeable.

not offend others.
Tf you value your job and your friends, us* 

Lircerioe, the eafe aetiseptlc, regularly. Lam« 
bert Fharmacai Company, St. Louis, M o.

Don’t offend others • Check 
halitosis witb USTEBINE

Garsinkite “N-nose



Diena Iš Dienos
Šiandien J. T. Zuris 
Švęs Metų Sukaktu
ves Teisėjo Vietoj

NAUJIENOS, Chicago, UI 
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Ar Laiiki Kitos I Kanklių Choro 
_ V ■' ; __________ f_ _ĮDOMI šeimynines nesantaikos ir 

KITŲ KOMPLIKACIJŲ BYLA

Pirmadienis, gruod. 6, 1937 '

Minėjo 10-ties Metą 
Vedybų Sukaktuves

T0WN OF LAKE. — Pla- 
čiai žinomi biznieriai Wm. J. 
ir Elena Kareiva, 4644 South 
Paulina St., lapkričio 25 d. 
(Padėkos dienoj) minėjo 10- 
ties metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Atsilankę į pp. 
Kareivų namus, judviejų gimi
nės ir draugai, Šeimininkų bu
vo malonei sutikti. Visi atro
dė linksmi ir gerai nusiteikę. 
Netrukus turėta šaunus pie
tus, kurių metu dalyviai pa
reiškė pp. Kareivams momen
tui atitinkamus linkėjimus.

Prie progos tenka pasakyti, 
kad biznieriai Kareivai visame 
kame progresuoja. Yra susi.- 
laukę trejetą vaikučių: — du 
sūnūs: Vincukas su Danaldu ir 
dukrytę Mary Ii n, kurie yra 
gražiai auklėjami. Iš bizniško 
atžvilgio irgi jiedu sėkmingai 
kopia į viršūnes. Be to, biz
nierius Kareiva suranda laiko 
ir visuomenės labui pasidar
buoti.

3 ««?/«)

IV Ul ių 1

Teisėjas John T. Zuris beveik “Saliamono” | Pmit, 

rolėje

Rep. B. P.

Biznierius Andreliunas 
Susituokė su Veikėja 
Ogentaite

MARQUETTE PARK.—Pla- 
čiai žinomas auksorius Rapo
las Andreliunas,* kurs užlaiko 
auksinių, sidabrinių daiktų ir 
muzikalių instrumentų krautu
vę, adresu 6324 So. Wcstern 
Avė., lapkričio 27 dieną, šv. 
Kryžiaus bažnyčioj, per iškil
mingą slinką susituokė su žy
mia veikėja, 
Ogentaite.

Vestuvių puota įvyko jau
nosios tėvų namuose, kur bu
vo susirinkę jų artimi giminės 
ir draikai. Palinkėjo jauna
vedžiams geriausios laimės ir 
ilgiausių metų.

Dabar pp. Andrelzunai 
buojasi savoj auksinių ir 
z;kalių daiktų krautuvėj,
dinamoj: Marąuette Jewelry 
and Musical Store.

Kaimynas.

p-le Elzbieta

dar-
mu-
va-

se-
Ba-

“Geriau Patinka 
Kapitalistų Šalis

BURNSIDE.—Burnsidės 
na gyventoja, Mrs. Marija
lakavičienė, 716 E. 90 St., . su
manė atlankyti savo ir savo 

•vyro gimines Lietuvoje ir Len
kijoje. Buvo nuvykus pirmiau 
į savo tėvynę, Jur.arko va sč, 
Moteikių kaimą pamatyti 
savo motinėlę, o vėliaus riuvy- 
ko Vidžių apskr., Pupinės apy- 
gardon pamačus vyro gimines. 
Kaip vienur, taip ir kitur žmo* 
nes atrodo suvargę, o ypatin
gai mums, atpratus nuo tokio 
gyvenimo. Chicagdje vakare, 
kur eini, visur šviesu, o ten 
jokių šviesų nėra, turi tamsoj 
vaikšČiuoti vakarais. “Mums 
geriaus patinka “Kapitalistų“ 
šalis, kurioje gyvendami porą

JOHN T, ZURIS
Brevoort viešbučio No- 1421 

kambaryje šįvakar įvyks va
karienė pagerbimui teisėjo 
John T. Zuris, kuris jau iš
tarnavo metus, kaipo teisėjas 
Chicagos inunicipialiame teis
me. Jis buvo išrinktas lapkri
čio mėn. 1936 metų preziden
tiniuose rinkimuose. Jam teko 
būti pirmu lietuviu munici- 
pialiu teisėju Chicagoje.

Chicagos lietuviai sveikina

linki jam pasekmingai tar
nauti chicagiečių naudai ir 
per ateinančius termino me
tus. —R.

desėtkų metų netik pasidarė
me gyvenimą, bet dar įsigijo- 
me keturių butų mūrinį na
mą.

Marijai Calakavičienei buvo 
surengta ir surprise parė. Su
sirinko apie '300 ypatų, Lapk. 
24, J. Macukevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93 St. Grąžiai baliavo- 
jcme. Surengė parę p-nios 
niertė ir Stokienė.

Ketvirtadienį, gruodžio 2 d'e- 
ną, Emilija Mažeikienė, gyve
nanti adresu 3149 S. Halsted 
St., netikėtai buvo areštuota ir 
uždaryta Municipialiame ka.ėji
me už tai; kad ji nuėjo pas žen
tą Charles Forner ir griež.ai 
reikalavo mokėti alimentus jos 
dukterei. . . f „ ..

Forner, žydas, vedęs jauną 
ir gražią lietuvaitę Frances Ma- 
žeikiutę 11 metų atgal. Juodu 
gyveno kartu-. deVy^is metus 
.aiko. Susilaukė dukters, bet 
prieš porą metų persiskyrė. 
Fornerio žmona, neturėdama 
lokių šaltnlų pragyvenimui, 
kreipėsi prie motinos, prašyda
ina nueiti pas vyrą ir paprašyti 
pinigų. Motina' dukters prašy
mą išpildė, bet tuo prašymu 
vyras-žentas taip įsižeidė, kad| 
jis tuojau išėmė warantą ir si- mokėti 
vo . uošvę apkaltino triukšmo 
kėlimu jo biznio vietoje. 
... V z

Byla atsiduiė šeimyninių san
tykių teisme ir gruodžio trečią 
dieną buvo svarstoma lietuvio 
teisėjo John' T. Zuris kamba
riuose. Mažeiklei.ė, neturėdama 
dingų nusamdyti advokatą ir 
pati gerai nesuprasdama ariglų 
Kalbos, prisiprašė teisių studen
to Vytauto Taručio atvykti jai 
už perkalbėto ją. Prieš svars- 
ant kaltinamosios bylą, Vytau- 
as Tarutis padavė skundą 
rrieš Fornerį, rtikal ud.'.mas 
nekėti alimentus.

Teisme paklaustas, kur duktė 
dabar randasi, skundėjas atsa
kė New Yorke, Teismas parei
kalavo, kad mažutė Joan, kaip 
greičiausia galima, butų su.asta 
ir atvesta teisman, t

Teisme paaiškėjo, kad Fęr- 
ner’is dirba, rūbų krautuves 
kredito departamente ir gauna 
algos $30 per savaitę, o kalti
namoji Mažeikiene ir duktė ne
turi nei darbo, nei pinigų ir 
jau antri metai kaip kenčia al
kį. - ,

Taip
$7 alimentų

dalykams paaiškėjus,

Laimės Progos? i
Kurią OM Goid jtims duoda .

i mėnesį Old Gold Ci- 
garetai paskelbė viso krašto rū

kytojams kitą laimėjimų kon- 
teštą. Bet šis kontestas skiria
si nuo pirmojo savo laimėjimų 
suma, būtent: $250,000 vie.oj 
$200,000. Ta žinia visą kramtą 
kaip žaibas lėkte aplėkė ir da
bar jau iš visų kampų pareiški
mai ėmė plaukte plaukti.

Gi naujojo konlesto savybės 
tokios, kad ‘ reikalinga komiškų 
paveikslų paslka.bėjimų tuščia' 
sias vietas užpildyti tinkamais I
pasikalbėjimais. Jokių fnjslių 
spręsti nėra reikalo. -O tą jau 
kiekvienas gali padaryti, než u- 
rint kas jis butų: paprastas 
darbininkas ar kolegijos profe
sorius.

Tačiau žmonių susidomėji
mas kai tik dabar tepasireiškė 
Ir juo tolyn, juo didyn ima 
kontestu įdomautis, paveik,Jhi 
darosi juokingesnį ir nuosta- 
Ufesni. Tad, jei dar neįstojote j 
šį kontestą, galite tai padaryti 
dar dabar. Nueikite pas savo 
artimiausį cigaretų krau uv- 

.•ninką ir paprašykite oficialų 
Old Gold komiškų paveikslų su 
jų taisyklėmis ir nurodymais 
ir perskaitykite. O jei jūsų 
krautu vninkas jums negalėtų 
jų parūpinti, tai atsikreipkite 
į Naujienas. ' >

Parengimas 
Atidėtas

_______ /________

Kanklių choro raštininkas J. 
D. Bendokaitis prašo praneš
ti, kad choras atidėjo iki gruo
džio 19 d., “Dainų Karnivalą”, 
kurį ruošė gruodžio 12 d. Prie
žastis esanti ta, kad Lietuvių 
Auditorijoj pąs.keitė viršinin
kai ir jie per klaidą išnuoma1 
vo salę dviejoms organizaci
joms. Gruodžio 12 dienos bi 
lietai bus geri 19-tai.

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ..................................
MINĖ RUN .......................
EGG .......................................
NLT .....................................
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR ' 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75 
6.00 
6.00 
5.00

Klo-

mu-

Jaunavedžių 
Padėka

šiuomi ’norime išreikšti 
sų nuoširdžią padėką vis lems
musų giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie mus taip 
jausmgai atjautė savo dovor.o- 
mis ir linl.ė imais ir pridavė 
mums daug džiaugsmo mu.ų 
vestuvių dienoje lapkr. 20 d.

žodžių mums truksi a tinka 
mai atsilyginti už viską. Teg*a’- 
.ime iš gilumos musų širdžių 
tarti visiems ačiū.

Negalime praleisti netarę pa
dėkos žodžio musų pamertėmt 
ir vaikinams, kurie prisidėjo ir 

savo švel-

Fornerienė proto ligų . 
ligoninėj

Pradėjus skundėją ir kaltina
mąją tardyti, teisėjas Zuris m.a. 
ė reikalo Emiliją Mažeikįenę. 
dundėją Charles Forner ir jo 
moną Frančes proto

j g z am nacija; pas tesmox£yJ.y 
oją Dr. R o hman. Po Dr. Rot h 
nan egzaminacijos, teisėjas Zu
is pareikalavo Fornerio žmoną 
'rančos nuvežti į Cook County 
irotinę ligcn’nę. Be to, teisė 
i2.s nusprendė, k: d Chrrles For- 
aer privalo užmokėti v sas dak- 
arų ir ligonbuČio Lėšas.' Byloje 
aipgi buvo iškelta' faktas, kad 
torner prieš du metu savo žmo- 

-ią pametė. Jis išėjo než nla 
:ur ir su savim pasiėmė sav 

’,qptynių metų dukrelę Jcąn.

teisėjas Zuris paklausę skundė
jo, <x’r galėtų uuoti kiek nors 
pinigų žmonos u lakymiu? F<,r- 
ner’is teisinosi, kad jis žmonos 
užlaikyti negali. Esą, jis turįs 

už skalbinius. Be to, 
rturįs mokėti užvilktą skolą, o 

visi likę pinigai išeina, pragyve
nimui. Tek ėjas, išk.aueęs pasi-' 
aiškinimo, Fcrner’iui davė tokį 
patarimą. Sako: “Tamsta mo
kėk . už skalb n us... tii^gll 
stengkis atsiteisti ir Skolinin
kams, bet vieno dalyko, neda
lyk, kurį darei ikišiolei. Pats 
nedavalgyk, o sutaupęs po sep
tynis dolerius kas savaitę, duok 
savo žmonai, kad ji tulėių ką 
valgyti.”

'iiio įsakymu alimentai nu
matyta mokėti tik lakinai, 
kundėjo bjla tapo i'tidėta iki 
i nai bus'pa irta, kokiuose sen- 
ykiuese gyveno i ^oin_r su sa- 
o žmona ir kiek nuostolių’ pri-. 
arė jam Mažeikienė. 
„Nužiūrima, kad 
eismo' se ijoje l?U3 
ai klausimai. Mat, 
setų, kad T ereiktų 
aentai, C. Forner is
-eju savo žmon^ buvo nusiun- “fi.vkaučių”, kaip šiemet.
ęs j Ęlgin beprotnamį. Ji ten1 čia išvada aiški: gerais lai- 
..buvo metus ir liko paleista, kais pirkti “furkaučiai” jau 
Cieno naudai ^Jjgsis š os re- susineštojo — juos reik taisy- 
aikios šeimynas by a, dar n ž.- ti, o antra, kostumeriai ir kai
na. ; mynai žino, • kad Tony Lu'ko-

: D’ibar. E. Mažeikienė yra pa- §jus yra. geras siuvėjas.
eistu' iš kalėjimo po $50 kau- Kostumeris.
h ja. Užstatu rūpinosi Mike Ta-
utis, New Century Tavern biz- 
lierius. —F. Bulaw.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

sekančioje 
p lėsti ir 
prieš porą 

mokėti a!i- 
per du at-

Daug “Furkaučių” 
Sutaisęs

BRIGHTON PARK. — Siu- 
vėjas Tony Lukošius, 2555 W. 
43rd St., visą pereitą sezoną 
buvęs labai užimtas moterų ir 
vyrų drabužių taisymu. Jis sa
ko, niekad neturėjęs tiek daug

I
/t / Jf / l

r

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
H

Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša
linsi! slogas.

Mes parduodam 4lk j 
avemus. Ten ir rei
kalaukit.

kitus miestus ta- 
ernams orderius pa- 
.iunčiame ekspresu.

Pirkdami , pastebekit 
musų labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Victor Bagdonas
LOČAL & LONG DISTANCE

' MOVING
Perkraustom foiničius, pianus ir 
nsokius rakandus bei Storus. Ve
žam j formas ir kitus miestus, 
iema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Š-iuMt T-l. VAROS 3408

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams 

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 

AMBROSE BROTHERS arba 
PALACE GARAGE

, 724-26 W. 19th St.
turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktj.

Tel. CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

GERK Naujienų 
jot .ir skaitytoj ai 
pirkimų reikalai* 
krautuves, kUHO»

ak&ityto-
prašonu

•kelbiaai

ir vaikinam 
puošė mi:sų puotą 
numu ir. malonumu, būtent, Ju 
iia locius su save- sunumi Ben- 
ny Pocius, Catherine Giedra su 
Stanley Miknius, Steką Juške
vičius ir Bruno JuskeviČ’us. Ne
manome, kuri ga ėtume tinka
mai atsilyginti Juliai Pocius, 
kuri užlaiko Julia’s Restaurant, 
4656 S„ We tjm, ir wo3 vyrui 
ir sunui.

. Taipgi norime ištarti padė
kos žodį p-iai Gimbutienei, ku
ri visiems Svečiams prisegė po 
rožę; musų broliui ir švogeriui 
Dr. Dr£ngeiu:, kar s a's'l nkė 
ir pasakė labai pritaikintą kal-

— ■i .......... ■■—- ...........................—

Naudokitės Proga!

bą prie stalo. Didelis alų pri 
Kiaušo musų geram draugu 
Albe;t Jacobs, kuris malonia, 
jasko.ino savo automobilių mu- 
.ų vestuvių dienai. -Jis užlaiko 
garažą prie 46 ir Marshfield 
i'Ve. Taipgi norime padėkot 
Budrikui ir p. Valančiui už ra
ito muziką ir Naujienoms už 
pranešimą peę laikraštį.

Tariame širdingiausią 
visoms gaspadinėms, 
prirengė taip skanias 1 
taipgi 
toms, 
stalų.

Dar 
gimtiems, 
miems ir visiems, kurie prisi
dėjo prie pasisekimo musų Ves
tuvių ir;' iškilmių.

Sofija ir Stan. Draugeliai.

Išviso Žvingių 
Parapijai Chicagoj 
Surinko $600

(Priteisė $7,000' 
iš dentisto

ačiu 
kurios 
vaišes, 
visomsdėkingi esame 

kurios patarnavo prie

syk j dėkavojame visiems 
draugams, pažįsta-

ItTauji nariai, kurie dabar jsiraŠys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertes 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris jvyks gruodžio. 
11 dM Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard. ’

■ > A . ’
Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių .7 

Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadieni nuo 9 
vai. ryte iki 9 vali vakare; pirpiadienj-—nuo 9 ry
te iki 5 vaL vakare ir sekmadieni įtuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet. t

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

Išsiėmė Leidimus > 
Vedyboms
(Chicago je)

Farrell, 27, su
24

Meltnan, 25, su

Har-Richard Farrell, 27, su Har- 
riet Deptula, 24

Maurice Melman, 25, su Ber- 
tha Nevelsky, 23 < '

Simon Zaretsky, 46, su Sa-
rah Tuckman, 42

Reikalauja
Perstotų

Bernice. Geidraz nuo Frank 
Geidraz

Helen Jansfcy nuo Frank Jan-

Ber-

į Mary Sharkey nuo 
Sharkey

1 Zu *1 • •** S’«’' Ur• ‘ tei

John

Circuit teisino rado dėntis- 
tą Dr. William G. F. Scbinidt 

; kaltą už išgėdinimą savo raš
tinės darbininkės Mišs Marga- 

Lapk. 29 d., “Naujienų” lai- ret Moore, 28 m, 1621 Colum- 
loje įvyko klaida Žvingių pa- bia Avė. ir nusprendė, kad jis 
•apijos komiteto aukų rinkimo turi sumokėti jai $7,000 atly- 
atskaitoje. Nebuvo 'paminėti ginimo. Ji gi reikalavo $25,000. 
'ardai sekamų aukotojų:

V. L. Zeleskis ...... .
J. B. Pankauskas .... 
Laid. Dir. A. Petkus 
Mrs. Balzeris ....:. 
U. Vistartienė ... 
Be to, nebuvo

smulkios aukos. Išviso, stam
biomis ir smulkiomis aukomis 
ir serijomis surinkta $600.10. 

Senas Petras.

$6.30 ;
$3.15
$2.00
$5.00
$3.15 

suminėtos

Ji liudijo, kad dentistas ją 
užpuolęs ir išgėdinęs prieš 
porą metų savo raštinėj. Den
tistas gi prisipažino turėjęs su 
ja santykių, bet tai buvę keli 
mėnesiai prieš tariamą užpuo
limą.

No. 4579—Mergaitei madni suk
nelė šiltas vilnonis arba koks kitas 
materiolas pritiks šiai suknelei. Su
kirptos mierbs 6, 8, 10, 12 ir 14 me
tų amžiaus' megaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardg pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept.,v 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No................

Mieros ____________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)
>•« • • • • • • • •• • • • • ••••••••• *• • e »■ 

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

• FOTOGRAFAS
"CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija {rengta pir 

rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas 

420 W. 63rd ST 
TpI RNG 5883-5840

* LIGONINES— 
HOSPITALS

RADIO
> GOLDBERGO RADIO PROGRAMO

Pirmadienį Gruodžio-December 6 d.
♦ ■ \

nuo 7 iki 8 valandos vakare 
iš Stoties W. G. E. S., 1360 Kilocycles

Girdėsite Orchestra, .kuris grieš lietuviškus šokius ir dainas, kurias 
dainuoja Rošelahdo Moterų “šakar-Makar” Choras . , 

Bus juokdariai ir dainininkai.

P. Sophie Barčus, vakaruškų programos vedėja dalyvauja 
asmeniškai

GOLDBERGO CREDIT KRAUTUVĖS—VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ — SUTEIKS JUMS KREDITĄ J DVI MINUTES.

4756-58 So. Ashland Avenue
■ ■ - - 1 limiiii'iiii 111111 ui n .

KLAUSYKITĖS 
ĮDOMAUS

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas. '

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija 

joj — J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkus. '
Paryžiaus gatvės ir

Adalas.
Kas buvo Vladimiras 

Edv. I^vinskas.
Populiarusis Mokslas 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI *12
UŽ ..... ......a... .....a.*.. .B..*..*......*...

PALAGUI PAGELBA SCO
LIGONINĖJE ..................... vU

PALAGO PAGELBA SOfi
NAMIE už ......... ..... ..... ........

EKZAMINAVIMAS
OFISE ........................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie

Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 

5727.

Rusi- • RESTAURANTAI

liaudis

Čertkovas

— Apžvalga

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

' Chicago, IIL
'Ąffi' frg ifyi

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tek Viptory 9670

LEGION TAVERN
Grovehill 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visoki kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C« LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND A VĖL, 
Chicago, Illinois *



Pirmadienis, gruod. 6, 19&1 NAUJIENOS, Chlcago, BL ’

BAG0CIU8, GUGIS, MAŽUKNA LAIMĖJO 
NOMINACIJAS TRIJOSE KUOPOSE
Rezultatai iš 63, 289 ir139 kuopų

Revoliucija Cicero};
Aludininkai
Sujudę

J. šauči'unas, Org. if
P. Milašius, Maršalka.

SLA 139 Kuopa
F. J. Bagočitis ir visr kiti 

dabartinės SLA. Pildomosios, 
Tarybos viršininkai, išskyrus 
sekr. M. Viniką laimėjo nomi
nacijas SLA. 13D kuopoje, Ro- 
sclande. Susirinkimas, kuria
me naciai nominavo kandida
tus ateinančiai^ terminui, įvy
ko gruodžio 2><1., Paliner Park ce Avemlč. 
Salėje. *'ia > ' Buvo nomliluojlama SLA

Nominacijįi^feultatai bal- PHdomoji Taryba. Sekami ^a 
u o i balana1

Miestas ke’ia lafcnftį ka’nas; 
sekmadienį saliunai uždaryti' 
iki 1-mos

Saloje*

sais buvp šėkami:
l Prezidentus— F. J. Bago
čius1 ................................. 35
Į Vice-Prez. —. J. K. Mažuk- 

-.na ...... — 35
/ Sekretorius—Miliauskas 19 

Vinikas .... .  16
Į Iždininkus —K. P. Gugis
..... ......... ......?...................... 35 
/ Iždo Globėjus — Miku
žiui^

Rep

SLA. 63 Kuopa
■BURNSIDĖ. — SLA. 63 kp. 

laike priešm'etinį susirinkimą 
2 d. gruodžio Tuley Parko 
svetainėje; 90th ir St. Lawreū-

Buvo nomlniiOjiama

...... . r >

į.iiimriir1 n iriDidžiulis “Pirmyn” *; 
Choro Kalėdinis 
Bazaras Gruod. 18-19 * * - * •
Choras prašo aukų;> visą batfa- 

; ro pelftą- skiria’ kelionei Lie
tuvon
Fondas Pirmyn Choro Kelio

nei Tietuvori, kurį suorganizavo 
“Pirmyn’ Choro -rėmėjai ir na
rių tėvai, rengia* didžiulį Kalėj 
dinį Ba’za^ą gruodžio 18 ir 19 
d. d., abiejoše mažose Chica
gos Lietuvių Auditorijos salėse. 
Fond’as1 skiria visą parengimo 
pelhą Choro kelionei Lietuvon 
1938' metate.

• Bazaras bus nepaprastas. Pa- 
sižymės jis ne vien' dideliu pa
sirinkimu' daiktų, tinkamų Ka
lėdų dovanoms; bet turės- daug 
Kalėdinių sveikinimų, lietuvių 
■ir anglį' kalbose, įvairių rank
darbių,* kuriuos pagamino Pir
myn choto nalrės, maisto’ pro
duktų, lietuviškų saldainių, etc., 
etč.

•Be to, jVyks^Vairųs žaidimai 
>ir traukimai1, kurie suteiks l’a’i- 
mingięrtls žmonėms daugybę 
vertingų daiktų.- Kas- valandą, 
per visą Pažaro laiką įvyks įdo
mus muzikaliai programai, ku
riuos pildys choro nariai, daini
ninkai ir muzikai.

Demontruos “balsavimo 
mašiną”

Viena bazaro’ įdomybė* bus 
“balsavimo ųiašina”, kurią Chi- 
cagos Motefų Kliubas apsiėmė 
padiehionstrUbti lietuviams. Ma
šina yra tam tikras aparatas, 
naiidojamas balsavimuose vie
toje raštiškų baliotų. Moterų 
Kliubas kovoja už jų įvedimą 
Chicagoje, kad prašalinti balsų 
vogimą, baliotų keitimą ir fal
sifikavimą, kurį praktikuoja 
miesto' politikieriai'.

Fondas kreipiasi į visus Pir- 
myų Choro draugus ir pritarė
jus .sn'b^&^ramą bavarui. ąu-# 
komis ir atsilankymu. Asmenys, 
kurie tuTi atliekamų daiktų, ar
ba' krautuvininkai, kurie nori 
prisidėti savo aukomis, yia 
prašomi pranešti teiefonu Ėa- 
fayette 7552. Į butą ar krau
tuvę atsilankys atstovas nuo 
Choro ir dovaną paims. Tiems, 
kuriems yra patogu tas pada
ryti, gaiima dovanas palikti 
Walter Neffo salėje, 2435 So. 
Leavi»fet street ir pas pp; Ste
ponavičius, 4142 Archer avė.

Bazaras, kaip jau rašyta, tę
sis dvi dieni, gnuodžio 18 ir 19 
d. d. —Narys.

J
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Miscellaneous 
įvairus

R*

>*. 9
Furmshed Rooms v

RENDON. 4 KAMBARIAI šviesus 
trohtbriB flėtas—maudyhė —. mari
nis namas, nebrangiai. 827 West t
84th PI., pirmos lubos užpakaly.

RENDON KAMBARYS su visais 
.patogumais buvusio banko rtame. 
3246 So. Halsted St. 3-Čios lubos.

Tek Victoty 4965^ 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujamu.

BRIDGĘPORT ROOFING CO. 
3Ž16 So. Halsted Street

CICERO. — Vakar Cicero 
mieste prasidėjo revoliucija, 
kuri tęsis ilgoką laiką ir nuklos 
kovoš lauką ne vienu politikie- 
riauS ir a užninku la vonais. 
Daugiausiai gal1 valdijri’Įnkų.

Vakar Clceroj įejof,’ galion' 
naUj as patvarkymas, ’priver- 
čiąs aludininkus sekmadieniais 
neatidaryti durų iki* 1-mos va
landos po p’etų. Be to-, valdyba 
kelia ir la.snių kainas.

Sujudę ir gerokai ' užpykę, 
aludininkai šeštadienj: subėgo į 
miesto rotušę prispirti valdinin
kus patvarkymus pakeisti, bet 
miesto rotušė buvo tuščia; Vi
si' politikieriai išsislapstė.

šiandien įvyks, nepaprastas 
aludininkų susirinkimas, šau
kiamas special delivery laiškais.

Nauji patvarkymai, galimas 
daiktas, išstums ne vieną ahi- 
dininką iš b znio. Nukentės ir 
miesto valdyboje vietas praras 
ne vienas valdininkas, nes alu
dininkai gerai' atsimena savo 
draugus, bet jie neužmiršta nei 
savo priešų. —D. .

For Rent
CLASSIFIED 

SKELBIMUS 
“N.” RAŠTINE PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki' 

; 1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

RENDON $ kambarių apdrtmen- 
tas. 5239 So. Kedzie Avė. — garu 
šildomas — modernas — garažas— 
$50 00. SILVERMAN. 2345 Ėast 71 
St. Dorthester 0700.BRRR... SALTA. — Gar- 

susis operos ir radio daini
ninkas Lawrėnce Tibbett, 
atvykęs iŠ saulėtos Califor- 
nijos ir patekęs į Chicagos 
šalčius šildosi stoty laukda
mas kito traukinio.

riai gavo balsus:
I PREZIDENTUS:

Bagočius .........................
Laukaitis .........................
į VIGE-PREZIDENTUS: 

Mažukna .........................
Bagočius .... ..... ..............

I SEKRETORIUS: 
Vinikas ...........................

- Miliauskas ............ ............
I IŽDININKUS:

31

32
3

9

MU

—

SPORTAS

> RENDON
6 kambarių apartmentas. 5239 So. 
Kedzie Avė.—garti šūdbmas — mo
dernas — garažas — $50.00. 3IL- 
VERMAft, 2345 East 71 St Dor- 
čhester 0700_.
i„ ai.įirt 1 t m..* t

Heip w artted—Malė ’ 
, varinninky Reikia

REIKIA seffsmenų per maisto 
krautuves vaikėioti — nauja praky
bos statybos vajus —7 didis pehteš*— 
parsiduoda iš pamatymo. Tuojiu 
kčmisijk — $2.50' iki $8.00 liž kiek
vieną pardavimą. Kreiptis šeštadie
nį iki 4:00 v. — sekmadieni tarpe 
9:00 ir 1:00 — pirmadienį visą die
ną. • '

MfLt§ COMPANY, 
y 809 West Madison Št.

Netikėtai mirė 
Dominikai JuciusNAUDAS- . SENSACINGAS 

i RtSTIKAS

šiandien vakare White City 
arenoje risis Steve (Crusher) 
Casey, kuris neseniai iš' Airi
jos atvyko. Casey Amerikoje 
turėjo apie šimtą ristynių, ir 
visas laimėjo. Ir laimėjo jis 
taip, Icad dėl jo gerumo nega
lėjo pasilikti jokios abejonės. 
Kai kurios valstijos jau ♦pri
pažino jį čempionu.

Casey risis, sų Gorilla Grub- 
myer, kuris yra labai kietas 
riešutas. , .

32
19 

. 9
Mockus .....

Martin ........
Į t>aktarus-K vedėjus - 
Stanislovaitis ....>........ :.... 35

-fc-A. Narbutas.

SLA. 289 Kuopa
Harvey, III. SLA 289 kuopa 

vienbalsiai pasisakė už da
bartinius SLA. viršininkus. 
Kuopos j|riešmetinis susirin
kimas įvyko gruodžio 2 d., J. 
šematavičiaus salėje, 15609 S. 
Halsted St. Gaila, kad mažas 
skaičius narių atsilankė į tokį 
svarbų susirinkimą. Be nomi
nacijų, įvyko ir kuopos valdy
bos rinkimai. „ .

Nominacijų rezultatai buvo 
sekami:

P IŽDO GLOBĖJUS:
Mockus ............ .......
Mikužiute ......,................
Martin .................... .......
Stanislovaitis .......

Į D-RUS-KVOTĖ JUS;
Stanislovaitis ..................
Biežis ............ .................
Taip pat buvo renkama kp. 

valdvba ateinantiems metams. 
Vienbalsiai išrinkta senoji 
valdyba.

31

21
9

7 pabėgo iš 
Pontiac 
kalėjimo

F. J. Bagočius ........
1 Ji. K; Mažukna ......
ųM. J. Vinikas ........
_K..iK Gugis“.;...;....„.
E. Mikižiutė ........
S. Mockus ............ .
Dt. J. Stanislovaitis.
Kuopa balsavo perdėm už peržiūrėtų

senąją Pildomąją Tarybą. Tas* kaip tik pinigai bus pasiųsti 
labai puiku.

I kuopos valdybą sekan
tiems metams išrinkti šie 
riai:

A. Lemesh, Pirm.
J. Mank us, V.-pirm.
A. L. SkirnlOntas, Fin. Rašt.
J*. Ratkus, Nut. Rašt.
Klv Siliūskis, Ižd. •
K. G. Rutkauskas ir
J. Beinor,,—Iždo Glob.

> ■■■»

Pirmininku —P. Kučinskas; 
Vice-pirm. —J. Alexahdravi- 
čius; Užrašų Rašt.—A. Lauru- 
tėnas; Fin. Rašt.—P. Pjvoru- 
nas; Ižd.—R.. Barniškis; Iždo 
globėjai— O. Jasaitienė, . M. 
Bcrtulienė ir A. Snatskienė; 
Dr.-kvotėju — J. Ę. Makar;

.. 9 Maršalka* — M*. Atku'cevfičins;
9 Korespondentas — J. Rasmor 

. 9 ir Roselando Namo Bendro- 

. 9 vės atstovas P. KĮaržilctftisfc^s;
- 9 Organ.—P. Pivorunas it "• A. 
.. 9, Laurutėnas.
- -9| ' Nutarta, kad kasos globėjai 

'j kuopos knygas

na-

centran.
Ligonių šiuo laiku kuopa 

neturi. —Narųs\

Lytinis pakvaišėlis per lan
gą įsigavo į rusies apartmen1- 
tą namuose 2620 Homer St. ir

Misa Mollie Kopatz, 20 m., 
miegojusią kartu su Helen 
Leisner, 16 m.

Septyni jaunuoliai, šeši iš 
jų iš Chicagos apielinkės, iš
pjovė krotas ir pasivogę auto
mobilį pabėgo iš Pontiac, 1114 
pataisos namų; Visi jie buvo 
vienoj kameroj ir dirbo blokų 
dirbtuvėj, kur ir gavo pink
lus, kuriais išpiovė krotas.

Bet? trys pabėgusiųjų neil
gai' džiaugei: laistė, ' nčš grei
tai buvo pagauti ir štigrąžiilti 
į pataisos namus.

Likusieji keturi, jų tarjje ir 
Frank Digitis, 4035 So. Arte- 
sian Avė., dar tėbesišlapsto ir 
vogtais automobiliais bėga 
linkui' Chicagos. Kąnkakee 
apielinkėj jau užtikta z dki jų 
vogtus automobilius, kuriuos 
jie sudaužė. Visi keliai1- į Chi- 
cago yra stropiai saugojami.

Trečiadienio irstytas

Sekamą trečiadienį Raihbo 
Fronton arenoje (Lawrence ir 
Broadway)' rišiš daugelio val
stijų prip'aži’AtftS kaip pasau
lio čempijonas*' Števe Casey su 
•Jack Claybourfi, geriausiu 
grų Mistiku. ,hi;’

Be to, y&is' Fritz
Schacht, kuH^* priklauso ge 
riaušibs' rųšiįi*; risjikams.''

ne-

Von

Wrighį liimesobje 
Mirė Frank 
Cherapas ’

•: f

NORTHSIDE. — Vakar apie 
4 valandą netikėtai pasimirė 
Dominikas Jucius, gyv. 1645 
N. Mozart gat. Velionis paliko 
žmoną Emiliją ir dukterį 
Emiliją. Priklausė prie SLA. 
226 kuopos ir Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Mirtis įvyko žengiant į beis- 
nicntą; kur jis ėjo pečiaus 
pažiūrėti. Žengdamas nuo 
laipto, pasprūdo, ir galva su
davė į stulpą; . Mirtis buvo 
staigi—mirė vietoje.

— Draugas-

REIKALINGA VYRO farmoj dir
bti •— 70 mylios nūo Ohicagos — 
tokio, kurs gali milžti karves.

BEN SAVVOKIN, 
Wadsworth, 111. Tel. Majestic 945Y2

■ ........................ . III nl. Ii.n.1.1 — I.

Furniture & FixtDtres
Raka-it<f«^Raisdi,\'

Rūpinasi išgelbėti 
sergančius 
kūdikius

išparduodame baru fikce- 
RfUS 1937, visokio didžio su (Dčil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štonj 
fikėerius dėl bite kurio biznio iškal
tam švaYstykies, registerius1 if ice 
baksius; Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm 
tė kitur.

S. E.
1915

riegu pirksi-

& SONS 
STREET

SOS1HE1M
SO. STATE 
CALumet 5269.

,.r |.a» »■■■■»—j—    ' — ^*- *■■ ■■■■■■■*—■ «■■■

Business Chances
luiuaviniui tnziua.

irSveikatos departamentas 
St. Elizabcth ligoninės gydy
tojai deda visas pastątfgas iš* 
gelbėti susirgusius paslaptin
ga vidurių liga naujagimius

PARSIDUODA TAVERNO BA
RAI, gerame stovyje, nebrangiai.

733 W0st Idth Street

IŠSIUVINĖTAS žURSTUKAS

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ..

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1730 So, Halsted Sk, Chkatfo, III.

VIENO MENESIO 
MIRTIES SUKAKTUVES

šitiRjlhaJjtu i <■* LutuikL

Urba Flower Shpppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms > 
--Bdnkictams*-Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phnna LAFAYETTE 5800‘

BENEDIKTAS LUINIS, 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
T dibną Lapkričio mėn , 1937 

f m. sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Žagarės parap., Šiaulių 
apskr., Rukuižių kaime.

; • Paliko dideliame ’ nubudime 
‘ moterį, 2 sūnūs Ėenėdiktą ir
- Edvardą, marčią1 Oną ir anu- 

ką Reimontą, uošvius Joną ir 
Julijoną čiui’us ir giihiiieš.

į ' ,

LiUdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio, bus 
taikomos šv. Mišios’ Apveizdos 
Dievo parap. bažnyčioje,! 7 d. 
Gruodžio mėn., 1937 m., 7:45 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus

- atsilankyti ,į pamainas. Mes
Tave musų brangusis vyre ir 
tėveli niekuomet netfžtniršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši,7 
bet mes anksčiaus ar vėliaus^ 
pas tave ateisime. LaUk ihus 
ateinant! »<.■

Nuliūdę lieka,-
Moteris. Sanai. Mlarti ir 

Giminės.

Paliko giminių Chic ų oj^
Iš Wrlght, įM-innesotos valsti

jos, “Naujienopis’ pranešama', 
kad lapkričio 29 d. ten mirė 
Frank Cheraęas,. buvęs chicr- 
gičtiš, sirgęs ir gulėjęs per kiek 
laiko (koąuet< ligoninėje.

Velionis bųyę apie 66 metų 
amžiaus. Gimė balandžio 1 d., 
.1871 • metais, Paliko giminių 
Cliicagoje ir Lietuvoje.

Waukegano policijos teisė
jas Brown nuteisė 5 dienoms 
kalėjimam WPA darbininką 
St'ewart Drėųnan, 20 m., irgi 
iš VZaUkegaiid, kuris jau šeš
tą kartą buvo suimtas Už gir
tavimą.

■ —...V.

Klaidos atitaisymas
šeštadienio “Naujienų” lai

doj “Po Indiana Harbor Kolo
niją Pa'sidairiu'š” pirmo kolutn- 
no devynioliktoj eilutėj pada
ryta nemaloni zeceriška klai
da. Pasakyta...“dirba už mažes
nes algas”. Turėjo bųti, dirba 
už mėnesines algas.

F. Bulaw.

kūdikius.
Dešimt kūdikių jau mirė, 

bet 8 dar tebeserga ir dedama 
pastangos nors juos išgelbėti.

Paskiausiomis žiniomis, vie
ną kūdikį jau pasisekė išgel
bėti, o ir likusių septynių ku- uymas. K4 tunte mainyti 7 
dikių padėtis esanti gera.

Kūdikius prieš kiek laiko 
užklupo, matyt, labai užkre
čiama vidurių liga, kurios 
daktarams dar nepasisekė iš
aiškinti ir rasti tikrų būdų ją 
gydyti. Spėjama, kad ją iš
šaukia kokios nors dar neži
nomos bakterijos ir liga už
klumpa tik kelių dienų nau
jagimius kūdikius. Liga yra 
reta ir ti'k retai kur pasireiš
kia;

Ligoninėj kūdikiai, sustab
dymui' figos plytinio, yra izo
liuoti. Ligoninė taipjau sus
tabdė priėminėjimą moterų 
gi md i matus.

=fe»

r/lii Hfli j, n : < i*-; 1 į .»v

PARDAVIMUI* TAVERNAS, pi
giai— Kambariai gyvenimui. Kenčia 
pigi. Priežastį patirsite ant vietos.

3139 So. Halsted St. ’

Kcal iLstate Fof Safe
Namahžente FardaVimnf

PARSIDUODA 2 aukštų mtiro na
mas. z po 5 kambarius. 2 aųtomo- 
oiiių garažas. Karštu vandenie šil- 

nę, autoiiioilį, etc.------5 kambarių
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didčns iotas\ >

z. s. mtcKevice anž> CO.
6816 So. Wėstetn Aveflcte 

Hemloek 0800.

VIENO AUKŠTO PLYTINIS BU- 
DINKAS*su 2 karų cėmento blok-, 
sų garažu. Tavernas su 5 kamba
riais, furnasu šildomas — gera vie
ta — prie Archer avenUe — yra 
miesto centre arti visų dirbtuvių. 
Taverho laisnis tiktai $250.00 rtie- 
tams. Rakandai, fikčeriai ir laisnis 
—viską parduos už $6000. su bū- 
dinku. Helen’s Tavern, 6105 Archer 
Avenue, Argo, 111.

j.

APRON PATTERN 1635
No. 1635 Gražus margais šilkais išsiuvinėtas žiurkiukas. 

Kai pačios išsisiusit bus smagiau dėvėti.

i nvntit
L U U L11% IU Vigas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams j 
ir Pagrabams.

3316 So; Halsted’ Street
Tel. BOULEVARD 7314 |

Vardas ir pavarde

?

L

PARDUOSIU SAVO gražiu me
džiais ‘apsodintas namų phreituves; 
50x248 priė jteivyto kelio — tiktai 
$800—lengvus terminai. Kreiptis 
įfaujiėttos. Box 756:Daugiau 

automobilių 
Chicagoje

šiemet per 11 mėnesių iš
duota daug daugiau4 miesto 
laisnių automobiliams Chica- 
goje, negu buvo išduota per
nai per ištisus metus.

Pasažierinių automobilių 
skaičius dabar Chicagoj virši
ja 500,006. Padidėjo ir didžių
jų trpkų skaičius, bet lengvų
jų trokų skaičius sumažėjo. 
Taipjau sumažėjo skaičius ir 
dviejų arklių vežimų.

Už laisnius šiemet miestas 
$5,- 
per

PARDAVIMUI muHnis bizniavus 
NAMAS su 4 kambariais gyvenimui. 

’720 West S5th St" $1000.00 cash> ki
tus kaip rendomš.

JOHN K GURAUSKAS, 
3027 Quinn St., Chicago. 

dtti. įlieti n ■> . ,lBALTRAMIEJUS 
JONAITIS

t . • • . .. r' • 'i

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
Gruzdžio 4 dieną, 2:40 val. pO 
pietų;; 1937 m., sulaukęs pusėS 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Kau
po apskr., Velionos parapijoj

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuUudime 

draugus ir pažįstamus.
i Priklausė prie Draugystes- 

Susivienijimo Brolių ir Sese
rų Lietuvių.

Kūnas pašarvotas randasi
• S. , M-. Skudo koplyčioje, 718 

VVest 18th Street.
Laidotuvės įvyks Antradie

ni, Gruodžio 7d-, 1:30 vai
po pietų, iš koplyčioj bus nu
lydėtas j Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi .t. a. Baltramiejau^ Jo
naičio giminės, draugai ir pa-, 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti1 jam paskutinį’ patar
navimą ir atsisveikinimą.

[ . ♦ J

Nuliūdę liekame,
Giminės* ir Draugai; •

su-

subrinko iki gruodžio 1 d. 
086,48*8.60, kuomet |>ernai 
višus metus buvo surinkta 
600,006.20.

Kartu Chicagoje žymiai
mažėjo automobilių vagystės.

KLEMENSAS RUSECKAS
Persiskyrė’. sd Šiuo pasauliu 

gruodžio 3 dieną, 11:30 vąl. 
vakaro, 1937 m., sulaukęs f>9 
m. amžiaus, Lgimęs Tetvygų.' 
par. KutaŠkų-^k. SidVelių^ valsč.

Amerikoj išgyveno 38 metus;
Paliko didiname nuliudirtiė 

sesuo Elzbietą ir švęgęris Lu- 
košaiČiai, draugas Juozapas 
Stfavinskasz t \

Priklausė prie Susivienijinio 
Brolių ir Seserų draugijos; į

Kūnas p^Šarvbtas Ridiko 
koplyčioj, 3354 So Halsted St.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Gruodžio 7 dieną-, 10 val> ry
to, iš koplyčios bus nuly
dėtas ' Tautiškas kapinės.

Visi a. a, KĮemepso Rusec-
• ko' giipiąės. draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse it* su
teikti' jartl' paskutinį patarna
vimą’ ir atsisveikinimą.
...1 Nuliudė liekame.

Sesuo; ^vogetiai, Draugas.
Erid. Direktorius P. J. Ridi- 

! kas. Tel., Boulevard 4089!

i

»Eaidotuviu* Direktorius Š. M. 
Skudas, Tel. Monroe 3377,

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.-
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Nusižudė miesto
kito

dienos

Adresas

*

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

(ACME-NAUJIENŲ Foto)

M

$8.00
$5.00

prie 
gatvių

kyta ypač 
mobilistus,

Pats Įsiprašė 
kalė jiman

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne vienų dieną, bet 
šešias dienas į savaitę per visus metus.

5 cezarinės 
operacijoj j 
motinai ,

Prokuroras 
susipešė 
su teisėju

šaltas 
susitikimas

Labdarybės cirkas 
bėdoje

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

PERSKIRAS. -

atvyko. Visi trys’vaikai 
sukandžioti šunies, bet 
ku suteikus medikalę 
geibų, jokio pavojaus 
sveikatai nėra.

Draudžia arklių 
lažybas gembleria 
vimo urvuose

[ACME-NAUJIĖNŲ Foto]

Nors Alexander Swirski
24 m., 1832 N. Wood St., ii

Pas teisėjų Eugene Holland, 
State St. policijos teisme, atė
jo tūlas Gustave Prcissncr, 34 

r ėmė prašytis jį pasiųsti 
iman šventėms. Girdi, jis 

uolatoš girtaująs, ir pats tie-

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii n t n minu u u m m m m n n lininiu n iiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiim imu iHHimtittmiint tie vhmiiii

NAUJIENOS, ;
| 1739 So. Halsted Street,
| Chicago, Illinois. ' J

Aš čia. prisiunČiu už Naujienų prenumeratą visiems me

tams. Pradėkit siuntinėti nuo 
šituo adresu:
Vardas ......................................

Paties Modicka pasakojimu, 
jis, pradėjus pilvui skaudėti, 
vieton kreiptis prie gydytojo, 
atsikreipė prie burtininkes 
Arlcrie, 2137 N. Clark-St., kuri 
už nedidelę pinigų suirtų davė 
jam kokių tai “vaistų” pagy
dyti jo pilvų. ' į’

Bet jam teko nuolatos gryš
ti pas jų ir per tų jiedu taip 
susidraugavo, kad jis “išskoli- 
nob burtininkei visus savo $4,- 
000 įvairiems jos reikalams. 
Ji gi sakėsi turinti Indijoj tur
tingų aliejumi žemę ir priža
dėjo keturgubai skolų grųžin-

'[ ACME-NAUJIENŲF^to].

SUGAVO PASIUTUSĮ 
ŠUNJ. — Craig \Vagner ir 
Edward iPanenka, * abu 13

• Federaliniai agentai suė
mė 300 galionų munšaiųo va
ryklų namuose 8211 Chappeil 
Avė. Taipjau suimti namo 
gyventojas Charles Nelsort ir 
Daniel Bartoji, 7945 Parnell 
Avenue.

policijos 
burtininkę, 

nežiu- 
kiek

Prieš keletą dienų Coliseu- 
me buvo prasidėjęs cirkas, ku
rio dalis pelno turėjo būti Chi
cago Milk Fund asociacijai. 
Tečiaus dėl dabar einančios 
gyvulių parodos, kuri kasdie 
sutraukia tūkstančius žmonių, 
šis cirkas neturėjo pasisekimo

vedėjas di- 
departament’ne^ 
Marškai! Field 

Šiomis dienomis 
plaučių uždegi- 

amž.

CIRKUI NEIŠDEGUS. — Archie Victeau iš Bostono, miega ant 
prie savo arkliuko Coliseume, turėjus de’ei nepasisekimo užsidaryti 
World, kurį ruošė Chicago Milk Fund. Aktoriai negavę algų negali 
žti, tad kiti gyvena kaip sumano.

Studentė Miss Margaret 
Riėc, duktė Ehner Ricc, 
Pulitzerio prizų laimėjusio 
dramaturgo, kartu su dviem 
kitom Chicagos universite
to studentėm buvo areštuo
ta dalinant neva komunisti
nius lapelius prie Wilson 
and Co. skerdyklų. Visos 
studentės liko paliuosuotos 
bet su jomis buvęs vyras 
liko atiduotas teismui už 
dalinimų lapelių be polici
jos leidimo.

lt. ĮIII|ll^įlįį«^į.^l,^WM»>Į' ■■ llįujt.įĮH
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prąrado darbų*

GAVO
Mrs. Ruth Etting Snyder, 
radio ir mūviu dainininkė, 
gavo Chicagoje perskiras 
nuo savo vyro Martin Sny
der, teatralio agėnto ir bu
vusio jos ’ manažeriaus. Ji 
mosianti • scenų ir iškeliau
sianti į Europą, o paskui 
apsigyvensianti savo - ūkyje 
Coloradoje.

Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šelpia! 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.

Pereitų pavasarį
Modicka, 47 m., 1495 Clybourn 
Avė., pradėjo skaudėti pilvų. 
Tuo laiku jis turėjo

Mrs. Išabel Barrett; 33 m., 
6938 Prairie Avė.', nustatė 
Chicagos rekordų, kada pagel- 
ba cezarinių operacijų ji pa
gimdė jau peiiktą kūdikį.

Penkios cezarinės operacijos 
vienai ir tai pačiai moterei bu
vo padarytos Bostone ir New 
Yorke, bet tik pirmų karta 
Chicagoje. Mrs. Barrett buvo 
pažeista laike pirmo gimdymo 
ir nuo to laiko per kiekvienų 
gimdymų ji turėjo būti ope
ruojama. Jos vyras, Maurice, 
yra bedarbis.

Rekordų ceząrinių operacijų 
laiko Angliją, kirt* vienai mo
terei buvo padarytos net sep
tynios operacijos.

i Prarado $4,000, 
i bet ne pilvo 
skaudėjimą

. (ACME-NAUJIEJNŲ Foto]

PRIEŠINASI FARME
25 METAI TEISME.—Cir

cuit teismo teisėjas Harry 
M. Fishcr, kuris šiomis die
nomis atšventė 25 metų su
kaktuves savo tarnybos Chi
cagos teismuose. Išpradžių 
jis buvo municipaliu teisė
ju, bet 1921 m-, tapo išrin
ktas Circuit teismo teisėju. 
Jis'yra 55x111. amžiaus.

Naujienos metams Chicagoje ..................
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoj

Motorciklių policijai įsa- 
ga ūdyti tuos auto- 

kuric nesustoja 
vadinamų “stop”

RIAMS. — Atstovas Ander- 
son, Minu, republikonas, 
kuris vadovauja kovai prieš 
farmų bilių, kurio tikslas 
yra padėti pagerinti ūkinin
kų būklę.

kyklos patruli aus vaikai, 
kurie sugavo didelį . pasiutu
sį šunį, mokykloj buvo už- 
puolusį 250 vaikų. Pasiutęs 
šuo įsigavo į pilnų r vaikų 
mokyklos koridorių .ir puo
lė vienų vaiką. Kol kiti vai
kai išsislapstė abu minėti 
vaikai puolė šunį, jį nuga
lėjo ir palaikė iki policija 

liko

Saugumo teismo
Braude, kuris teisia automobi
listus, aštriai susikirto su pa
skirtu jo teismui prekuroro pa
dėjėju John Fhillipj. Kivirčai 
pasiekė to laipsnio, kad te’sė- 
jas įsakė Phillips išmesti iš t i- 
smo. •

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

SKIRIASI. — Mrs. Josc- 
phine Culbertson, žmona 
Ely Culbertson, abu paskil- 
be bridžiaus žinovai, kurie 
ii kortų susikrovė nemažus 
turtus, (ruošiasi vykti į Rc- 
no, Nev. ir ten pareikalau
ti perskirų, nes nors jie ir 
yra geri draugai, bet dėl 
savo temperamento negalį 
tarp savęs sugyventi. Bet 
nuo bridžiaus nė vienas jų 
nesiskirsiu.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

MIRĖ. — James O. Mc 
Ki.nsey, pirmininkas dirbk 
torių , tarybos 
džiausios v* sankrovos 
and Co., 
miręs nuo 
mo. Jis buvo 47 m

Jack, Kenez, 1838 Lincoln 
Avė., iš dešimto augštp lango 
miesto salėj šoko į patį vidų 
miesto salės ir nukrito po žmo-; 
nių. kojų pirmame augšte mie-! 
sto klerko raštinėj. Kenez, 45 
m. maliorius, paliko žmonų ir 
posūnį.

Cirko aktoriai atsidūrė keb
lioje padėtyje, nes jie suvažia
vo iš visos šalies, atsivežė daug 
gyvuliui ir žvėrių, o dabar ne
gauna pinigų ne gyventi, nė 
gryšti įnama. Milk Fund aso
ciacija į sakosi nesanti atsako 
minga, nes ne ji rengusi cirkų, 
o tik leidusi, už dalį pažadėto 
pelno, naudoti jos vardų. Pro
motoriai irgi neturi pinigų pri
žadėtas algas išmokėti. Todėl 
aktoriai ir vargsta. Vieni jų 
gyvena ’ kartu su savo gyvu
liais Coliseume, o kiti kote
liuose, ' bet negali iš jų išsi
kraustyti, nes neturi pinigų 
užsimokėti už kambarius.

Dabar aktoriai tariasi patys 
rengti cirką savo naudai, kad 
sukėlę nors kiek pinigų jie ga
lėtų gryšti- namo.

IACMB-NAUJIENŲ Foto) 
šieno kupetos 
Circus of thę 
nė namo gry-

tikrino, kad jis nėra pasi
metęs su savo žmona, te- 

A
čiaus teismas parėmė jos 
reikalavimų atskiro užlai
kymo ir nusprendė, kad jis 
turi .savo žmonai ir sunui 
mokėti po $8 
menių. .

Fhill'ps išėjus, buvo paskir
tas kitas prokuroro padėjėjas 
Moynihan, kuris pareikalavo vi
sas bylas perkelti į kitą teis
mą ir atiduoti jury. Te.Tė'as 
tam pasifirieširto^ir, tarp teisėjo 
ir prokurorų dabar eina aštr. 
kova. Teisėjas bandė pasiskirti 
savo prokurorus, bet prieš tų 
griežtai užprotestavo reguliari 
prokurorh'padėįėjai ir dagi pri 
grūmojo teisėjui areštu.

Bet prieš kelias dienas bur
tininke kažku# dingo ir 
dicką kreipėsi prie 
padėti surųsti jam 
ypač kad ir jo pilvas 
rint prarastų $4,000, ne 
nepaliauja skaudėjęs.

, ; prąrado darbų, ' kuris betgi 
butų jam sugrąžintas, jtei jis 
paliautų gerti. Jis mano, kad 
kalėjimas jam padėtų nuo gė
rimo atprasti' ir todėl jis ge- 

_ _ Tuoju prašosi pasiųsti jį kalė-
•IoscPh jiman.

J » '

y Teisėjas Ilollartd suliko jam 
“ ‘ " ;; ; i susitart- pagelbėti ir ^sakS .poliėistui
peš $4,000. Dabar jis tebeturi išimti warrantų už netvarkų 

bet tų $4,-'elgimąsi. Kada policistas atė
jo su warrantu, jis nubaudė v
Preissner $200/pabaudos, arba Pr ^ur^° užsidaryti 
atsėdėti 110 diepų kalėjime. | 
Čia pat teisrųę: Prcissncr atsi-j 
sveikino su savo žmona An- 
hetta, 30 m, ir išvyko kalėji
mam pašitikėdairtas? kad ka
lėjimas padarys' ‘ tai, ko jis 
pats savo valia negalėjo pada
ryti, būtent atprąti 
gėrimo. ’ J /J i /

Floyd , L. Hooper Jr., 11 
metų, kuris detektyvo kar
jerų pradėjo tuo, kad pa
sekė savo tėvų ir surado jį 
einant į šokius su kitomis 
moterimis. Delei to jo mo
tina Mrs- Minnile Hooper, 
52 m., gaus $15 į savaitę ali
mentų, o ir, teisėjas pagyrė/ 
savo tėvų išdavusį jaunų 
“detektyvų.”

Prieš kelias dienas prokuro
res Courtney viešoj prakalboj 
aštriai pąsmerkė miesto admi
nistraciją už jos ryšius su pik
tadariais ir gembleriais ir pa
sižadėjo neleisti gembleriams 
užvaldyti' miestą. Tų Courtney 
kalbų patvirtino, ir gubernato
rius Horner.

Dabar gubernatorius Horn
er, prokuroras Courtney ir me
ras Kelly . netikėtai susitiko 
bankiete pagerbimui. Robert C. 
Zuppke, kuris jau 25 metus 
treniruoja Chicagos universi
teto futbalo komandų. Tame 
bankiete Horner buvo toast- 
masteriu, o mūras Kelly 
būtoj u. Bet jų susi tikimas 
vo labai šaltas vienas 
“nematė” ir vienas kitam 
tarė nė vieno žodžio, nors 
si sėdėjo prie vieno ir to 
ties stalo.

Tai reiškia atsinaujinimų 
kovos tarp Hornerio-Courtney kalėj 
frakcijos ir Kelly-Nash vado

•taigi ir lažybas ant arklių. Ne- 
5 senai gi išleisti įstatymai, lega

lizuojantys arklių lažybas lenk
tynių lauke, įstatymo prieš 
gembleriavimą ir lažybas nepa- 

tpisėias naikino ir nepakeitė, taip kad 
ir dabar negali būti jokių le- 
gališkų lažybų ant arklių už 
arklių lenktynių lauko rybų.

Pasiremdamas tuo nuospren
džiu, tei ėjas f.tidav 
gemblerių, kurie vec:č 
gembleriavimo ir arklių 
urvų vidurmiestyje.

Prieš kiek laiko vienas mu- 
nicipalis buvo išreiškęs nuo
monę, kad įstatymai, kurie le
galizavo lažybas arklių lenkty
nių laukuose, tuo pačiu la ku 
legalizavo lažybas ir visose ki
tose vietose ir kad persekioji
mais gembleriavimo urvų nio»- 
ko nebus pasiekta.

Dabar vyriausis municipalis 
teisėjas Sonsteby išreiškė visai 
priešingą nuomonę. Jis nu
sprendė, kad prieš daugelį me
tų išleisti Illirois įstatymai 
draudžia visokį gembleriavimą, vaujamos demokratų mašinos, begali susivaldyti. Dėlei to j

j^ry 1J( pilvo skaųdėjirm 
d dslį ooo jau nebeturi 

lažybų

Ifc " z t# ' z? V*'a
[ACJIE-NAUJIENŲ Foto]

Gražuolė GVvili Andre Miami Beach, Fla., papludy 
miuose “mokinasi” rolę naujam veikale, kuriame ji f i 
kiši greitu laiku pasirodyti scenoje. ?
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