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IŠ LIETUVOSKrizis Tolimuose
Rytuose

žuvo gaisre

4 žuvo suvažinėti
traukinio

FON
KAUNAS

Per neatsar-

pase

gru

Gauto

amžiaus

ir tik 8 ma

die buvo paskutiniai elektorių Į įkišta į maišą ir atvežta į
balsavimai ir sūnų

Rado sudegintą 
merginos lavoną

Įspūdingai paminėtos 
dailininko J. Vienuo- 

žinskio sukaktuvės

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus- Pasiuntimas greitas, nebran
gus ir garantuotaš.

plonam 
j e1, ant

— Lapkr. 14 d. 
dalyvaujant j ūbi-

Šveicarai nuteisė 
nacių vado užmu

šėją kalėjiman

Atsisakė spręsti dėl 
viešųjų darbų ad

ministracijos

Sukilėliai vėl atmuš 
ti prie Madrido

nes yra 
pramo-

jaunie, 
įteikė gražius adresus, kūrintos 
perskaitė d-jos pirmininkais 
dail. Vizgirda.

WAiSHINGTON, gr. 14. — 
Nors visa šalis jau lapkričio 3 
d. rinko prezidentą ir juo iš
rinko Rooseyeltą, bet jis tik 
šiandie tapo išrinktas oficia
liai, kada visų, valstijų sosti
nėse susirinko “prezidento rin
kikai

Ex-karalius Edvar
das apsistojo Aus
trijoj pas Rothschild

Krizį iššaukė maištininkų pagrobimas 
Chinijos diktatoriaus. Rusija ir Japonija 

kaltina viena kitą.

Nubaudė už plėšimą 
svetimoje valsty

bėje

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 48d.; 
teka 7:10, leidžiasi

ANCHORAGE, Alaskoj, gr. 
14. — Kapt. Dale Mason, 36 
m., komanduotojas vietos val
džios radio stoties, rastas su
šalęs savo sudaužyto automo
bilio už 5 mylių nuo miesto.

MADRIDAS, gr./14. — Su
kilėlių tankai, padedami pės
tininkų .(ir kulkosvaidžių per 
dvi valandas atakavo valdžios 
linijas universiteto apielinkėj, 
bet kenčiantys šalčius lojalis- 
tai atsilaikė ir sukilėlius visur 
atmušė. •1

Paskelbta, kad pereitą savai
tę iš sostinės liko išvežta 60,- 
000 nekariaujančių gyventojų, 
jų tarpe 30,000 vaikų.

OMAHA, Neb., gr. 14. - 
Mrs. Katlierine Cross, 44 m 
serga nepaprasta liga 
žėjimo. Ji pirmiau buvo 4 pė
dų 91/2 . colių augščio ir svėre 
115 svarų. Dabar jos augštis 
yra sumažėjęs lOMs colių, o 
sveria j aii tik 70 svarų. Bet 
ji viską difrba namuose važi
nėdamos kėdėj. Ji turi vyrą

VIDURAMŽIO CEREMONIJOS į KARALIAUS ĮŠVENTINIMUI

AKRONjO., gr. 14. — Mo
tina ir jos trys vaikai žuvo 
gaisre, kuris juos užklupo sa
vo namų prausykloj ir atkir
to jų pabėgimą.

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

Chicagai ir apielinkei lede 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra, biskį šalčiau.
Vakar

peratura
Saulė

4:19.

Mrs. Simpson buk 
buvusi* kalinama 

Francijoj

VATIKANAS, gr. 14. —Pa- 
pa Pius XI jau tiek pagerėjo, 
kad šiandie galėjo išlipti iš lo
vos ir kelias valandas 
dėti kėdėje.

VOESLAU, Austrijoj, gr. 
14. — Anglijos ex-karalius, 
Edvardas, dabar paprastas pi
lietis David Edward Windsor, 
pradėjo naują gyvenimą atvyk
damas į Austriją ir apsisto
damas puikioj pily Enzesfeld, 
už 25 mylių nuo Viennos, kur 
bus svečias barono Eugene de 
Rdthše^ild

BENTON HARBOR, Mich., 
gr. 14. — Paprasto darbinin
ko žmona . Mrs. Fred Hunger- 
ford, 45 m., šį sekmadienį pa
gimdė jau 21-mą kūdikį. Bet 
šį sykį jai teko daryti opera- 
cijfy 19 .vaikų, yrą gyvi. Ir tik 
■duf' jų yrą dvynukai. Jos vy
ras yra 55 m

WASHINGTON, gr. 14. — 
Kūnas artimo prezidento Roo- 
sevelto draugo ir palydovo Au- 
gust (Gus) Gennerich, kuris 
staigiai pasimirė Argentinoje, 
bus pašarvotas Baltąjame Na
me. Kūną parvežė kruizeris 
Indianapolis, kuriuo plaukė ir 
prezidentas ir rytoj jau bus 
Washingtone, kartu su prezi
dentu. Pamaldose be preziden
to ir jo žmonos, dalyvaus ka
bineto ir kongreso narini ir 
MtL valdininkąi,

ROKIŠKIS
gų ginklo vartojimą lapkričio 
10 d. mirtinai susižeidė pasie
nio policijos Rokiškio baro 5 
rajono viršininkas Albertas 
šefleris, kuris tą pačią dieną 
ir mirė.

Tik šiandie “išrin 
ko” prezidentą

ir formaliai padavė už 
prezidentą balshs. Kadangi jau 
virš 100 inetų nebuvo atsiti
kimo, kad' rinkikai, kuriuos 
parenka partijos, nukryptų 
nuo visuotinų balsavimų davi
nių, tai ir “elektorių kolegi
ja” padavė 523 balsus už pre
zidentą Rooseveltą 
balsai (Vermont ir Maine val
stijų) teko Ląndonui.

Kiti spėja, kad ši pasenusi 
ir beprasmė prezidento rinki
mų per elektorius tvarka bus 
panaikinta ir gal todėl šian-

Lietuvos pilie
tis Zubavičius Latvijoje padarė 
plėšimą ir pabėgo Lietuvon. 
Šiaulių apyg. teismas Zubavi- 
čių už tai nubaudė 4 friet. 
sunk, darbų kalėjimo.

PASIRĖDĘ SENOVIŠKAIS RUBLIS IR SENOVIŠKOSE KARIETOSE, heroldai- 
pranešėjai Anglijoje važinėjo po kramtą ir skaitė proklamacijas, apšaukdami Jurgį 
VI naujuoju karalium, šis pavCikslaįj persiųstas Amerikon radio keliu. (

Į , * Naujienų-Acme Radiophoto

DU LAC, Wis., gr. 14. 
— John Decker, 35 m., iš New 
Holstein, Wis., prigėrė Winne- 
bago ežere. Jis bandė važiuo
ti automobiliu per ledą, bet le
das neatlaikė ir įlūžo.

belleVille, m, gr. 14.
8 metų mergaitė Alina Lee 

ir 4 metų jos broliukas Mar
tin McAlister prigėrė įlužus 

ledui mažame ežerėly- 
kurio kranto jie gyve- 
tėvais skurdžioj baku-

CANNES, Francijoj, j gr. 14. 
— Sužinota, kad Mrs. Simp
son, dėl kurios Anglijos kara
lius Edvardas atsižadėjo sos
to, paprašiusi sargybos ją sau
goti, nes ji gaunanti .daugy
bę grūmojančių laiškų. Pavo
jaus nejaučiama, bet visgi pa
statyta francuzų žvalgyba ją 
saugoti.

Jeigu gen. Chiang Kai-shek 
liktų maištininkų nužudytas, 
tai Japonai tektų labai susi
rūpinti, kad Chinijos valdžia 
nepatektų į neprielankias Ja
ponijai rankas.

Japonija pasiuntė griežtas 
instrukcijas vice-admirolui Ha- 
sewaga, kuris komanduoja Ja
ponijos laivyną Chinijos van
denyse, stvertis griežtų prie
monių apsaugoti Japonijos in
teresus.

TOKIO, gr. 14. — Japoni
jos valdžia eina prie interven
cijos į Chinijos reikalus ir 
buk esanti pasiruošusi ištirti 
ant kiek komunistai yra kal
ti už pagrobimą Chinijos dik
tatoriaus gen. Chiang 
shek.

Užsienio reikalų ministerija

Rothše^iĮd. Šiame dvare’ ~ji$| 
jau no kartą yra viešėjęs bū
damas Vali jos princu.

Pilis yra gražioj ir pakilioj 
vietoj, netoli Alpų kalnų, ap
supta miškų. Ji buvo pastaty
ta 1125 m„ bet du turkų ap
galimai ir žemės drebėjimas' 
visai ją sugriovė. Toj pačioj 
vietoj kita pilis buvo pastaty
ta. Pradžioj 19-to šimtmečio 
ją pertaisė garsusis žydas ban- 
kierius baronas Mathaniel 
Rothschild, įkūrėjas visame 
pasaulyje žinomos bankierių 
firmos. 

I

čia ex-Jcaralius galės užsi
imti sportu. Jis tuo ir naudo
jasi ir pirmiausia nuėjo lošti 
privatiniame dvaro golfo lau
ke, vieninteliame golfo lauke 
visoj Austrijoj, šiandie .vaka
re važiuosiąs į Vienną pas au
sų specialistą Dr. Neumann 
dejei nĮuolatos pasikartojančio 
vienos ausies skaudėjimo.

Abdikavęs karalius yra link
smas ir jokio rupesnio dėl sa
vo padaryto žingsnio nerodo. 
Ir kaip numanoma, čia jam 
nuobuodžiauti neteks, 
užtektinai visokiausių 
gų. O ir linksimoji Vienna yra 
Čia pat. Princas Windsor gi 
mėgsta linksmą, ir gana palai
dą gyvenimą.

4 užmušti susidūrus 
traukiniams

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

ii

CHUR, Šveicarijoj, gr. 14. 
— David Frankfurter, jaunas 
žydas medicinos studentas, kir- 
ris nušovė Wilhelm Gustloff, 
nacių organizuotoją Šveicari
joje, liko nuteistas 18 metų 
kalėjime, išskaitant iki teismo 
iškalėtus 8 mėnesius. Atlikus 
kalėjimo bausmę Frankfurter 
bus ištremtas iš Šveicarijos.

NEW HAMPTON, Ja., gr. 
14. — Keturi traukinio dar
bininkai liko užmušti ir ketu
ri kiti sunkiai sužeisti, Great 
Western pasažieriniam trauki
niui migloj susidūrus ties Boyd, 
la., su tos pačios linijos tavo- 
riniu traukiniu. Visi užmuš
tieji yra iš St. Paul, Minn.

Tos sargybos viršininkas 
Jean Roure sakąs, kad nuo 
pat jos atvykimo į Franci ją 
Mrs. Simpson buvusi laikoma 
kaip kokia kalinė. Kiekvienas 
jos žingsnis • buvo . daromas' tik 
sulig įsakymo iš Londono. 1

Taip buvo iki pereito šešta
dienio, kada lordas Browųlow, 
jos palydovas, išvažiavo atgal 
į Londoną. Atšaukti liko ir 
Anglijos žvalgai, dagi ir ang
las šoferis, kuris ją vežė auto- 
mobilįu per visą Franci ją.

Dabar ji esanti laisva ir ga
lės pradėti rodytis viešumoj, 
ko ji negalėjo daryti pirmiau, 
nes ji niekur nebuvo išleidžia
ma ir niekas prie jos nebuvo 
prileidžiamas. .

CAPE MAY COURT1 HOUSE, 
N. J., gr. 14. — Dias Creek 
miškuose rastas maišan įkiš
tas apdegintas jaunos, gal 19- 
21 metų moterie^ lavonas. Mi
rusi ji 3-4 dienos atgal, bet 
pamesta mi^ke nesenai. IŠ to 
spėjama’, kad ji buvo sude
ginta kitur ir tik paskui buvo 

mi-

Susižeidė dėl neat 
sargumo

Rusija gi kaltina Japoniją.
MASKVA, gr. 1d. Viši 

Maskvos laikraščiai daug rašo 
apie maištininkų pagrobimą 
gen. Chiang Kai-shek.

Valdžios organas Pravda at
rėmė visuts japonų ^kaltinimus, 
kad rusai yra prisidėję prie 
sukurstymo maršalo Chang 
Hsueh-liang maišto ir kartu 
pats iškėlė kaltinimą, kad tuo 
kurstytoju buvo ne kas kitas, 
kaip japonai.

Pravda atvirai sako, kad mai
štininkai, nors ir nuduoda ko- 
voją prieš Japoniją, ištikrųjų 
tarnauja Japonijai, nes skal
do Chiniją ir neleidžia jai su
sivienyti prieš vieną bendrą 
priešą. Jeigu gi ir butų išpil
dyti maištininkų reikalavimai 
(tuojatfs pradėti karą prieš 
Japoniją), tai iš to pasinaudo
tų tik Japonija. Rusija gi esą 
laikosi neutraliai ir nesikišan- 
ti į svetimų valstybių reika-

KAUNAS, 
menininkai, 
liato artimiesiems, iškilmingai 
minėjo musų meno mokslo kū
rėjo dailininko Justino Vieno- 
žihskio 50 metų amžiaus ir 25 
metų darbo sukaktuves. «

Jubiliatas gavo daug svei
kinimų ir dovanų, o susirinku
sieji į iškilmę dailininkai m? 
kiti dalyviai apibudino ir i£ 
kėlė jubiliato nuopelnus Lietui 
vos menui, jo mokslui, nusta> 
tant menininkų auklėjimo kr$ 
ptis ir t. t. į

Lygiai patys menininkai, lj$ 
giai žmonės, stebį meno gyvęį 
nimą iš šalies, konstatavo, kad 
J. Vienožinskis Lietuvos me* 
nui duoda sveikiausią kryptį 
ir nenuilstamai dėl jos kovot 
ja, aukodamas tam ir savo a» 
menišką gyvenimą. Buvo paj 
brėžta, kad menas įmanomai 
ir galimas vystant individuaf 
les savybes, originalumą, kait 
tegalima pasiekti tas savybeą 
vystant, o tai atsiekiama lais
vai vystantis.

J. Vienožinskį ypač aukštai 
vertina meno jaunimas, kurią 
itin jį brangina ir kaip daili
ninką, ir kaip pedagogą, ię 
kaip ideologą, ir kaip nuošir
di bei nenuilstamą šioj srity

---------------------- --------------------------------------------------

L. Dailininkų draugija ir 
Ai jubiliatui

NANKING, gr. 14. — Pa
kėlusio maištą Manžurijos kar
vedžio maršalo Chang Hsueh- 
liang pagrobimas Chinijos dik
tatoriaus maršalo Chiang Kai- 
shek ir kitų augštų Nanking 
valdžios viršininkų, taipjau 
pareikalavimas tuoj aus paskel
bti karą Japonijai už gen. 
Chiang Kai-shek paliuosavi- 
mą, iššaukė Tolimuose Rytuose 
visai naują aštrų krizį, kurio 
pirmiau negalima buvo numa
tyti. Dar nėra aišku ir prie 
ko tas krizis prives.

Gautomis žiniomis, tarp lo- 
jalistų ir maištininkų siaučia 
mušis Shensi provincijoj, kur 
gen. Chiang Kai-shek ir buvo 
pagrobtas. Kiek žinoma, dide
lės sukilėlių jėgos koncentruo
jasi palei Shensi-Honan sieną, 
kur Lunghai geležinkelis įei
na į Shensi provinciją.

Taipjau pranešta, kad vald
žios kariuomenė iš Honan pro
vincijos įsiveržė į Shensi. Tūk
stančiai kareivių siunčiami iš 
Nanking.

Valdžios siekią, esąs į apsupti 
Shensi provincijos sostinę Sian- 
fu, kur ir buvo suimtas gen. 
Chiang Kai-lshek ir atkirsti 
maištininkus nuo vakarų. Nė
ra tikslų žinių kas dabar kon- 
troliv.Pja maištininkus.

Amerikietis Donald, patarė
jas gen. Chiang Kai-shek ir 
taipjau buvęs patarėjas maiš
tininkų vado maršalo Chang 
Hsueh-liang, išskrido į Sian- 
fu pasitarti su maištininkų va
du, ir jei galima bus, išgelbė
ti diktatorių.

Maištininkų vadas jau senai 
reikalavo griežtesnės pozicijos 
prieš Japoniją, bet jis yra la
bai enpastovus žmogus, kelis 
sykius keitęs savo pažiūras ir 
ėjęs iš vienos kraštutinybės į 
kitą. Be to seniau jis buvo 
narkotų vartotojas.

(Iš Shanghai pranešama, 
kad ten gautomis nepatvirtin
tomis žiniomis, diktatoriui 
Chiang Kai-shek ištrukęs nuo 
maištininkų ir atskridęs į-Nan
king. Peiping žinia gi sako, 
kad maištininkų vado padėjė
jas pats pakėlęs maištą ir pa- 
liuosavęs gen. Chiang 
shek).

t

Japonai kaltina Rusiją i 
moja intervencija.

HIGKORY, N.; C., gr. 14.- 
Southern ^ pasažierinis traukį 
nys netolimoj' kryžkelėj įžniii 
šė Fred A. Cline, 42 m., j< 
žmoną ir du jų vaikus.

(Nuomonę, kad Chinijos 
diktatorių pagrobė Japonijos 
sukurstyti maištininkai, reiš
kia ir Washingtono diplomati
niai rateliai).

Chinijos diktatorius esąs 
paliuosuotąs.

PEIPING, gr. 14 
mis čia privatinėmis žiniomis, 
lojalus kareiviai išliuosavo 
gen. Chiang Kai-shek ir su
ėmė patį maištininką vadą 
maršalą Chang Hsuėh-lįang.

WASHINGTON, gr. 14. — 
Augščiausias teismas pasiuntė 
žemesniems teismams toliaus 
svarstyti bylas dėl konstitucio- 
nališkumo viešųjų darbų ad
ministracijos paskolų ir’ para
mų visuomenės gvaldomiems 
hydro-eleįctros projektams.

Septynių puslapių į^ubsprfen- 
dy augšČiąpsiaš fęismaę atsisa
kė . išreikšti bet kokią savo 
nuomonę tuo klausiniu.

Klausimas iškilo Duke Po- 
wer Co. byloj prieš viešųjų 
darbų administracijos $2,852,- 
000 paskolą Greenwood kaun- 
tei, South Carolina, įsteigimui 
savo elektros stoties. Apeliaci
jų teismas Charlotte, N. C., 
patvirtino valdžios' paskolą. 

<■

South Carolina distrikto fe
deralinis teismas pripažino to
kias paskolas nekonstitucinė- 
mis ir įsakė valdžiai jų neduo
ti. Tečiaus apeliacijų teismas 
nusprendė visai kitaip. Augš
čiausias teismas nusprendė gi 
tik tiek, kad abu teismai ne
prisilaikė reikiamų formalumų 
ir grąžino visą dalyką išnaujo 
persvarstyti.

Prieš viešųjų darbų admini
straciją yra užvesta viso 51 
panaši byla, liečianti virš $50,- 
000,000 paskolas 23 valstijo-

paskėlbė, kad iš priežasties pa
grobimo gen. Chiang Kai-shek 
ir dėlei chaotiškos padėtieš 
.Chinijoje, ji (Japonija) jau 
pradėjo pasitarimus su savo 
talkininke Vokietija dėl įtari
mo, kad tam maršalo Chang 
Hsueh-liang maištui vadovauja 
Maskvos kominternas (komu
nistų intemacijonalas). •

Japonijos laikraščiai irgi 
šaukia, kad Chinijos diktato
riaus pagrobimą suorganizavo 
komunistai.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO. ILLINOIS
Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki l.val. po piet
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Antradienis, gr. 15, 1936

tftA Hšalpo^ ligoIe, ir kultūros
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South ftafetėd Street. tieTėhnas fcahal 0117 — Atdhi-iš it^vė^^iš vigą 

JIILLER^ ’fihahšį &Wo!riuk 
frezfdentaš J. DEGUTIS, iŽdiiiinfcAė
ridentas P. GALSKIS,..hrUsfisas

______ _ __________ oftuš . . . P., MILAŠEVIČIUS, tftfelisas. ;
• < • < * ' < * s1.' r* ■ • < * ' 1 ' ' ' f"S • ■' ’-A- . '' ,* '• '-"A z ., ■* j* ‘-f z ■ *;i ■ • • • f

iJ^ &ONfrvlt)AŠ,. br-įps įbžteraš; . GV&S, SSr-jos Advokatas, j. P. . VAfeKALA, . frrąVEijpS Ąįditdriįk;

VALbY&U ,
J. MICKEVIČIUS,

Dr-jos susirinkimo
jos harys, Stasys ViešiS, dėl Vatėfijh Ladigiiitl, AhVoih’^ttb 
riežiriOmoš priežasties riedaly- Marikėii* EdVardAS B'U- 

dMttiš ^ražį 
gfrAbią. 

b*. A 
aįriė LiėtriVOS

T)l*- IškC! A v^uja šiame susirinkimė. Susi
imi -jVO Olioll iltlkllllv rinkimas laikiniai išrinko ko- 

--------- - misijčn P. Mankevičių. Komi- 
Frfiėi'tą antradienį, ^rdddžid.šfjh štirihkh^i ir šdsltAičiusi 

8 d., Northwest MaŠOhic I balsus paskelbė Mriiriuotais į 
Templė svetainėj ė, įvyko Draugijos valdybą 1937 me- 

Chlcagos Lietuvių tams šiuris rtHritis:
. t • JuWš MickėVičirt, Kašths 

atidaręs susirinkimų, ViWčAš MUrikUš, Priul
Miffer* jrife BėgUtis, PetFAš 
balais, Pkiil MiWėvičiWš, ihž. 
KUžilitfėfais Mtėkdftiš, Ahtk- 
ttas RipkėviČius, XhVieras §ai- 
kti&, AdWas JUHš, Mikas Kas
paraitis.

Iš šios dvylikos nominuotų 
pp. A. RipkeviČius ir &. Sai
kus ištraukė savo kandidatū
rą. Tokiu budu, galutinam bal
savimui eis 10 kandidatų iš jų 
reikės išrinkti septynis. Balo
tai visiems Draugijos na
riams bus išsiųsti šį mėnesi.

- Skaitytas laiškas p lės E. 
Mikuži'tftes. Ji kvietė tjraugija 
išririktį delegatus į Amerikos 
Lietuvių Kongreso Chicagos 
konferenciją, kuri įvyks gruo
džio 20 d. Lietuvių Auditori
joje. Kvietimas priimtas vien
balsiai, išrinkti 38 delegatai:

J. Mickevičius, „F. Abekas; 
y. MarikUs, „P.. ..švelnys, J. 
Rulis, A. Kaulinienė, M. Matu
lis, G. Mittskus, Smaleliene, 
St. Viršys, Kungienė, A. Juris, 
VilienČį Maskell, P. Galskis, 
X. šaikus, P. Cereška, P. Gri
gaitis, F. Stanionis, Grakaus
kas; K. Čepukas, V. Ambrose, 
J. Markūs, P. Rinrėikis, J. 
Naujalis, Dočkus, P. Milaševi
čius, A. RipkeVičus, Srilavėi- 
čiktehė, P. Brazis, J. AščiHa, 
Mankevičitis, K. Matekohiš, 
Pronskus, F. Brajus, J. Genio- 
tis, /. Bfter.

Viši čia pažymėti delegatai, 
malrihėkite būti dieną šio 
iriėilteri kūip (1:3b, ' Lietuvių 
Auditorijoje. Kitokių pakvie- 
tiirių riebus siūhčidmh.

Draugijos Biznio Komisijos 
pirmininkas J. Kaulinas, pra
nešė, kad Draugijos .vakaras 
įvyks sausio 17 d. Sokol sve
tainėje, 2345 So. Kedzie Avė. 
Programą išpildysiąs “Nau
jos Gadynės” choras, bus su
vaidinta operetė “Mikado”. Va
karas prasidės kaip 4: 30 po
piet.

“Naujos Gadynės” choro dai
nininkai—Florence Balsiūtė,

metinis ChlcAgos 
Draugijos susirlnklrhas. t’ftai- 
dentas ;
paskyrė balsų skaitymo komi
siją : R. Saikus, J. Striliofai- 
tis, Kasparaitis; maršalkas — 
Cepukas, Ascilla. Mitūsiąm 
Draugijos nariui—Kaziui Ka
minskui, 
pagarba 
mu.

Vincus 
sekretorius; perskaitė pereito 
Draugijos susirinkimo tarimus.

Draugijos prbžidėnto J. 
Mickevičiaus pranešimas buVo 
maž daug tokis: greitą mėhe- 
sį mirė vienas narys, sergari- 
čių yra 34 ri’aHai. Raujų narių 
įrašyta ČhicUgos apylinkėse 
93. Draugijos skyriai įsteigti 
—Ciceroje, Ind. Harbbr, Rock- 
ford, Racine, Springfieid, Har- 
vey, Gary, Melrose Park, Au
rora, De Kalb. Baigiami orga
nizuoti—Waukegan ir Chicago 
Heights. Po Kaujų Mėtį dar 
bus įkurti trys skyriai—Ke'no- 
sha, St. Charles ir Westville. 
Kitose vietos, bent šiuo laiku, 
skyriai, tai yra Lietuvių Kul
tūros Draugijos, nėra numato
ma kurti.

Vasario 1 d. prasidės Drau
gijos Triumfo Konkursas, ku‘- 
ris eis Chicagoj ir apylinkėse. 
Draugijos 
mu, bus galima įrašyti 
3,000 
kviečiami 
darba, kad 
nuš nariais 
stančių.

Draugijos 
rius P. Miller perskaitė Vardus 
91 nario, kuriems prieina gauti 
po auksinį žiedą ir deimhntinę 
agrafą už nesirgimą per 10 ir 
20 metų. Garbės dovanos bus 
įteiktos Draugijos metiniame 
vakare, sausio 17 d. Taipgi 
praneša, kad ligos pašalpos iš
mokėta $644.00, bet dar dalis 
ligonių nesą prisiuntę daktaro 
liudijimus. Tieins pašalpa ne
bus išmokėta kolei daktaro 
liudijimai nebus gauti.

Draugijos iždininkas prane
šė, kad pereitą mėnesį įplau
kos viršijo išlaidas, $500, Pi
niginiai reikalai esą geroj 
tvarkoj.

Draugijos iždo globėjai—P. 
Galskis ir Milaševičius, prane
šimų neturėjo. Dr. A. Mont-; 
vidas pranešė, kad Draugijos 
nariai, kurie yra sergaličiįjų 
sąraše, yra tikrai setgantiš. 
Kolei kas Draugijoje apgaudi
nėjimų nepasitaiko pastebėti. , 
Net yra tokių atsitikimų, kad 
apsirgę nariai į bratigiją ne- 
simalduoja vien tuo sumetimu, 
kad gauti iš Draugijos garbės 
dovaną.

Eita prie Draugijos Valdy
bos nominacijų 1937 metams. 
Balotai išdalyta Visiems susi
rinkime esantiems nariams. 
Balsų skaitymo komisijos pir
mininkas Antanas Valskis pr^- . 
nešė, kad vienas šios konąisi*/

Mbhtvite kalbėjo 
&&&- 

iri^. Kalba buVd tįfoiį įdomi. 
Susirihkimas ūžsbaigė kaip 
lb VAI. vakare gania gėrbj hrib- 
tMkoj.

Waiikegan, 111.

atiduota paskutine 
visų narių atsistoji^

Mankus, Draugijos

valdybos numaty- 
i dar 

naujų narių. Nariai 
išanksto rengtis į 
Draugiją priaugi- 
iki septynių tuk-

finansų sekreto-

Ai.

Įtaip 
mano

Well, 
saldant, 
senas draugas 
JųJozas Mačiu
lis jAu įžengė 
į Chicagos Lie
tuvių Draugi
ją.; Tiesą pasa
kius, jam tas 
senai rėikėjo 
padartyi, bet 
žmonių yra sa- 

gėriau vėliau negu

berty HĄlį 8th And Adarilš St. 
šioj sVėtaijiėjė įVyks ^iFihas 
Chicaįtfš Lietii^ių bta^jps 
fihrių šOirihk^ihiis Waukegano, 
geriau < pasakius įkurtuves 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyrius—WAtikė&ari EiėWvĄ 
KultiirOS brauįijoš. T^Ai' briš 
šėkniadiėnį, šAušId §r,et., 1937. 
čia bus dideles iškilmės, daiy- 
VAŪš sWų hėtiktAi iŠ t$l- 
cagos, bet ir Kenoshą ir Ra- 
cihė. Apiė tai bhš vBiihhf įfti- 
hėšta pla^įAd. , >} - t .

bAt ir kiHš AĮABb^š biffie^ 
■^jširAšė'' biw$ijdrG Ui || 
bitViriŠįiAš. fe bižriiėi*iAs w 
kartu dAiriihihfcAs.,

ėirrt®> B'i -Bh* 

kims B®

ir Icartii, kad vakaras britų biz- 
įfiŠkas. Ghica^bjs Lietusių

jb bAriiįiihti pWfUmui daly
vių.

incL liArbor LiėtuViiį Kultū
ros nąriąi, matomai rengiasi 
prie darbo, taip sakant, ban
dys išjudinti vietos 
kultdrįriį gyVėriimą. 
jus Chicagos Lietuvių 
•JW TrihBfO Kdrikrii’sUi, 
lengvai bu<s pakeltas

Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midįrifė 
6630 S. Westėrn 
Avė., 2nd flOėr 
JHemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo hemuo
se ar ligoninėse, 
d u odų mąssage 
ęlectric t r e a t- 
ment ir maghe- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Šį, ebJiy.4^ yro yyąwr,T.

r—

Phone Canal 6122

GrYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valšndbs: nfįd 1—8 ir t—8 
Senedomis i!r fcėdėl $agal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

Wiin 
šioks.

siųsti Ofrhi Šri piršto
įAi^bbhiis, Vfefėriis DBiugijos 
HAmfešy itiOte pripuola

Buryi ŠtSh 
įiilffiiMiiittve,

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas—127 N. Dearborn

Jftfozas 
Mačiulis 

koma, kad 
niekad. Musų sumanus atsto
vas, p. F. Bidaw, progos ne
praleidžia, visus gerus žmo
nės Waukegąn sui;ąšo Ghica- 
gos ' Lietuvių Df^^ioriJ! ŽlTriip 
ir gerai. Na, pavyždfeį^y kaip 
atrodytų Waukegan - Lietuvių 
Kultūros Draugija jeigu joje 
riesirastu p. Mačiulio. Ėėriė at
rodytų taip kaip kad tūlas 
laikas “Naujienose”, Baron 
Von Triokšt yra pasakęs, gir
di: WaUkegano pažangus lie
tuvių judėjimas be Mačiulio 
butų tarsi p. Skrusdes taverno 
registeris be stalčiaus”.

Taipgi Draugijon įsirašė p- 
riia Zuzana Gabrieriė ir j’6S su
mani duktė, p-le Zuzana L. Ga- 
briutė. P-nai Gabriai yra žy
mus Waukegan biznieriai, už
laiko drapanų krautuvę. Vi
sas platus Waukėgan žino ir 
pažįsta pp. Gabrius.

Jsi'rhšė Draugijon p-riia 
Frarices Krepas ir p-lė Viktori
ja Krepas. Tai žymios šios ko
lonijos biznio motery š, turi: 
gražią svetainę Vadinariia Li-

c

IHIIIID HATH6USĖ
410 S. Michigan—Arti Van Buren

Tęsis nuo pietų iki Vidiirrtak^ib 
—25c iki 2 vii.

YPATINGAS PARODYMAS 
—AMKINO PERSTATO—

of MONGOLIA’
Firmą Sovietų filmą pagamintą 
Mongolijoje pu vietiniais' artistais 

Tęsis Keturias pienės
—................... n ■■ ■..i i. 'rJ

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

jį-Sv

'GAtiMA gauti VISOSE , , .
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR CBMPAHY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Vtei Tėlėfondi Yards 0801 
vienintelis distributorius

pažirtas 3.
pirtį jfrtrt Oįg 
fliž&eljW KAdahgi visi'
Arti, W
istoj^, buvė išgifšti
apie organizacijos tvrirką, krid 
musų Kūlturos Draugija gale
rų sėkmingiau plėsti savo gy
venimo rubežiu’s.

Tarp kitų tarimų verta pa
žymėti, kad nutarta susirinki
mus laikyti antrą sekmadienį 
kiekvieno mėn., kaip dvi popiet, 
Ivanpvo svetainėje. Išrinkta 
komisija iš pp. Rindoko, Kuolo 
ir dar vieno nario, kurio var
do nenugirdau, kad rūpintųsi 
Surengimu gero -vakaro, > ku
riame butų gėras programas 
----------- -—t— _____ :____ — 

niame vakare, fcrts išvanos 
— žteiSį i® ftesirgi-
«r4 įfei- B irt; M deją, 
h® ❖M piirSb} ffiiefas grąžino, 
rttt iki 24 a. miė-
10 Art trt na" 
rfaftis-, Šiai® metais garbės dd- 
vahos ttebns įteiktos. Prašo- 
0e 0Sisitūfeiftti ifriatKiti pirš-

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8823 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3ū.
Tel. Boūlevard 1810. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

..... ........... ......- . ............... .. ....... ......... "B*.——.

JOSEPH J. GRLSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

. Telephone: Boūlevard 2800 , 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomiš ir subatoiUis.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4«45 SO. ASHLAND AVE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofisu Tel.: Boūlevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nu6 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
8939 SOUTHleCLAREMONT AVE.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedčlioj pagal sutartį

' r

P. Galskis Gryžo 
Chicagon

KL. JUKGELIONIS
> ADVpkATAS

Veda .bylas visuose teismuose 
Brldgepbrto Ofisas:

£241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuc 1 iki 5 vai.

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

3407 Lo#ė Ava. Tet Yards 2510

Chicagos Lietuvių Draugijos 
valdybos narys, p. P. Galskijs 
grįžo Chicagbh, mario čiA $As- 
tdviai apsigyventi. tTis yra 
vienas pirmųjų^ šids draugijos 
orgahižatbrių—įkūrėjų ir nuo
latinis jos darbuotojas.

. __rr- " ~.r- t-~ 

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Wašhiiigton St.
i * ROom 737 \
Vai; 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tėt Central 4490

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

DR."C.’ŽW1’IS
DĖNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
.' ( arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai DaktaraĮ. .
Tel. Boūlevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandris: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8 :80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS tfe CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Daugiau Chicagos Lietuvių 
Dr-jos žinių 3-čiam pusi.

..... • ................................................................................. ----------------------------------------... -............. ........... .............. '
1 . 'f : ... <■ : • • >

< * \> f l. I į U >

PASIKLAUSYKIT '
...« ' SOPDIE-BARCU^^,,.
kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 

Penktadienį ir šeštadienį
KAIP 8:30 VAL. RYTO Iš 

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

Pkmmėi>W Mi 7:30 Vai. vokalo
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

.........................  ' '' '> , j,., •. .7. -____________________________________ . .
. . C'

Laidotuvių į Direktoriai

Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
J , n'? ........ ..

mm m rtn
Turime Koj>W8 Vf8t»s« Miėsto Dalyke,

Litūąnica
K {.-■•ir.

1, , 1 ■■rmi

žfiilKA
a ...U.T

iehufe Phonė Yards 1188
g  gyĄS-------- -—i—v

4348 Co. Califoriiiri AVehue Phone Lafayette 3572
T

•i:1,:

8307 Lituėnica Avehue Phdtie BoffiviiM 4139

i41i) Sbuth 4bth čoūrt Gicėho Phohė Gicėto 2109

P. J. RIDIKAS
3354 $d. bdlsted Štrėėi BoulėVard 4089

I J ZOLP
t646 West 46th Street PhoheB BoulėVafd 5208-841>

Aida.’;; ■.•r.Ai.irr., ~
i646 West 46th Street

S. M. MUDAS
18 West 18th Street > . Phone Monrrie 8877

to734 :
LACHAWIOZ » SŪNUS

2314 West 23rd Place , f>honc Cinai 2515
f**—■■ 1 1,1 !’■■■ 1 I ............... . ........ ..............................

. S, O; J ACRAVICŽ
42-44 East lOStfi St, Tel. ęųl^aa.lg/ft arba,Canal 2F\5

Pullman 5703
•L ? * 1 . ? iC *• * . * * * T ' .

S. Hėmitagd Avrt PHoO Yrt
Bri^itdn Pkifc S&jrt, 4447 Š. fairtieM. Laf. 6727

»t~ i A>ĮT

DfĖNĄ IR NAKTĮ

!. YĄRtfe 1741—1742

j. F. EUDEIKIO RADft) PROGRAMAS Pirmadieniais iš -stoties 
W. F. H. C. 1420 Kilpcydes, 9:45 vai. vakato.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVE. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakąrais ir šeštadippiais po 'piet.,

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAiTUSH,
LIETUVIS

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Aveiraė 

Tol. Vitginia 1116. 
Valandos: 1—8; 7—8:80 p. p. 

Office & rėsidenėe Ž519 W. 49id St- 
TeL Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien* Išskyrus sered*. 

Šekmadfeni 'Susitarus.
. _ i "į- #---------------

Rec. 6«09 SO. ARTBSIAN AVE. 
Tel. Prbspeęt 8403

Di*. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
Tel Hemlock 6998.

PT.
Opiotnetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančia magiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiėnia į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 V. 
Nedėlioj nud 10 iki 12 v. dierią. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

. ihos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bonlerafd 7589

DR. G. SEKNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
* Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dfrbtuvf 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandds: nūo 10—« nuo 6 iki 8 

Nedėliomiš nuo 10 iki 12 vai. dienos

KITATAUČIAI
JAU SUGRIšO Iš KALIFORNIJOS

Praktikuoja 25 fnetai 
Reumatizmas ir Širdies ligos jo 

specialybė.
Valandoj 11-12 A. M. A-4, 7-8 P. M.
Gyvenimo vietk 1638 So. 50 AVe. 

Phone Cicero 365J5
Officė 4930 W. 13th St. Cicero 49

......J. vm,,,,17 _____

; IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1084 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: .

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTlSTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru

* 11 * j ’■ >T '■ ' *♦

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

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

tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brun»wick 0597

. GYDYTOJAS rtt CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

Vai., Nedėliomiš nuo 10 iki 12
3343 South Halsted Ėt.

TW. Rnnl«v*rd 1401'
i -• .iurt, ■-,■■■■ i, ; į

Ofiiro Tel. BbulėvtfM 5Š13
DR. BERTASH

± /-i • /,• . s

. Cor. of 35th and Halsted Sis.
Ofiso valandos ŪU6 1-8 nuo 6:30-8:8T

Nedėliomiš pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel. Kenwood 5107

Dr. Charles Sejgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
• -2-ros lubos

OFISO0 VALANDOS: į

Nbo 10 iki 12 vai. ryto, nuO 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
■■i ... ....m

Telefonu Varde 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVfc.

Ofiso balandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 Po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nbo 10 iki 12 

Res. Telephone PLAZA 2409
- ■ . ••■-u-T --------- -■t-* - - , -Ti- - Į-T-J- -Iir--

\ Ofiso TeL Dorchester 5194
Rez. TeL Drexęl ~9i91 _

DR. A. A. ROTU
Moteriškų, Vyriškų. Valkų ir visų 

Chroniškų figų.
Ofisas 6850 Stony Island Avė, 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda* 
liomis ir Šventadieniais 10—12

• ' JI# -- ~



Al Antradienis, gr. 15, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.

pasižymėjęs
f

JUOKAI

Aurora, III

drau

Mariona Dočkienė
Jonas Petkus
Juze Jakuciavičenė
Teodorija Stambris

laiku
Gary Progresuoja

Svečias iš Rockford

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

JOS. F. BUDRIK, Ine. Budrik’s Furniture Mari
3417 South Halsted Street Adresas3347 So. Halsted St

GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS DAILY BUSINESS DIRECTORY

ANGLYS—COAL

A. Pal

34.50

• TAVERNOS

P.NoVer
• RESTAURANTAI

Kalėdoms

dovana

4148 Archer Avenue

Garsmkitės “N-nose

dainininkas 
ir Vytauto

kapo, 
japo-

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nebūkit 
Nevirškinimo

Antanina Martinkus, 
Bajiis Zear, 
Antanas Prabish, 
Marijoną Prabish, 
Mrs. Skodzis, 
Peter Gricius, 
Anna Marie Zekis, 
Veronika žičku's, 
Johanna Brazauskiene 
Helen Mąlinuaskienė, 
Ben' Rajūnas.

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing
Auksiniai daiktai visados yra gera dovana 

ir atmintis ant visados

BRANGENYBES— 
JEVVELRY

dienoje, tai Gary

Rakandų Taisytojai 
Upholsterers

Elektrikinis Hoovėr 
namams po ....J......

Milda Auto Sales 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street DEARBORN TAVERN

visi ir visados Saluta-
PaŠaukite telefonu

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

laku, bus padvigu- 
tikrai galima ti- 
darbščių Auroros

„ Visose ' 
Vaistinėse

SVEIKATOS KLINIKAS 
KompetentiSki gydytojai, o ne etų- 

- dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tanelius. Ekzaminuoja akis.

Bus prakalbos, dainos ir tt.
Prasidėjus Chicagos Lietu

vių Draugijos 
kursui 
kad savo organizaciją padidini 
iki šimto narių.

Triumfo Kon-
Steponaitis sako

Mokytojas: žinoma, bet ką 
mes turime, daryti prieš mir

štame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataisę automobilius.

Ppcahontas Mine Run Screene-J 
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Praeitą šeštadienį, Draugi
jos ofison buvo atsilankęs žy
mus Gary darbuotojas ir Gary 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
sekrdtorius-iždininkąs, Įp. An
tanas Steponaitis. Pranešė, kad 
Gary Lietuvių Kultūros Drau
gija rengia Lietuvos Nepri
klausomybes paminėjimą. Ka
dangi vasario 16 d. pripuola 
paprastoj 
draugai vasario 16-tą paminės 
vasario 21 dienoje. Paimta er
dvi . Saxon svetaine, Chicagos 
Lietuvių Dramatiškas Ratelis 
suvaidins “Gyvi Nabašninkai”.

FORT
Visas valgis už 25c nuo 11 A. M 

iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 
prie valgio.

8464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

ias. Ligoninės gydy
tuose. Raudongyslė?

Mokytojas: Ką mes turime 
daryti, kad galėtumėm eiti į 
dangų?

Vincas: Mes turim numir-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jųs gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Gruodžio 27 d. Springfieldo 
lietuvių Kultūros Draugija 
rengia didelį šurum-burum. Iš 
Chicagos , vyksta 
Vytautas Tarutis
Beliajaus šokėjų trupė. Taip
gi žymesni Springfieldo artis
tai dalyvaus paminėtame va
kare. Drg. V. černauskas pra
neša, kad iškalno jau esą iš
parduota 250 vakaro tikietų. 
Programas prasidėsiąs kaip 
4:30, šokiai — !
sisekimo springfieldiečiams.

Skalbiama ąr prosinama mašina yra gera dovana 
Kainos p< 
iki $89.50.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

, Tel. Vlctorv 9670.

Naujienos ii 
Springfieldo

West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Budriko jewelry krautuvėje 
rasite viską ir daug piginus. Nelaukite paskutinės dię- 

nos, pirkite dabar, . $ 1.00
deposito palaiko daiktą iki Kalėdų.......

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liųuor Store, kur yra didelis pa- 
brinkimas įvairiausios rųšies degti
nes, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
orieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 So. Michfgan Avė.

Tel. Commodore 1946

Sekmadienį, gruodžio 14 d. 
buvo atsilankęs Draugijos ofir 
san.inž. Gura iŠ Rockford, III.

Inž. Gura yra Rockford Lie
tuvių Kultūros Draugijos pir
mininkas. ‘ Jaunas, rimtas

Juozas PodžiiAias 
Antanas Kavaliauskas 
Jonas Butą, 
Antanas Krušinis, * 
Alex Bertulis, 
Jonas Pilipavičius, 
Petras Misiūnas, 
Antanas Kuturis, 1 
Valerija Kuturis, 
Anton Marshal, 
Joseph Masulonas, 
Helen Pilipavičienė, 
Silvestras Gricius, 
Leo Šimaitis, 
Agnės Šimaitis, 
Rose Šeštokienė, 
Anna Bukantienė, 
Walter Trusk, 
Amelija Trtfsk, 
H. Brazinskienė,

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

Melrose Park Lietuvių Kul
tūros Draugiją paėmę vado
vauti žymus šios kolonijos vei
kėjai: Juozas Podžiunas, foto
grafas A. Krtišinas, Jonas Bu
tą, Antanas Kavaliauskas, 
Alex Bertulis ir Jonas Pilipa
vičius. Galima laukti, kad 
šie1 draugai sugebės organiza
ciją tinkama vairuoti.'

Salutaro1 Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant markęto. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
•as Biterio, 
Canal 1133.

639

Domicėlė Balčiūnas, 
Pranė Putrienė, 
Ignas Dairgint, 
Viktarija Cerbauskaitė; 
Apalionija čerbauskienė, 
Juozas čerbauskis, j 
Juozas Laurinas, 
Mikalina Laurinas, 
Mikalina Pociūtė, 
Barbora SVidricnū, 
Vincas Banevičius, 
Zuzana Banevičienė,
Jonas Valatka,

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ
SCO. 1‘IIILpO—trumpų Ir ilgų *29.50 

b (MIKU . r,-r - -r-Tr-~ -..... ——..........
SCO. A, V1CTOB—Ugi» *29.00 

k Ir'trumpų bangų ..................._ _ . lt---- I--------- 39£
*3.95 'L,aukRA.

Šios Kalėdos turi būti muzikalės, Mergaitei ar Berniukui 
Akordionos didelės mierosĄ

>25.75
ITY T¥PEWRITER 
EKCHANGE

PRASYK sampelio dykai 
Triner’a Bitter Wlne Co. 
B44 S. Well« St., Chicago, HL 
Prt.lųek man eampclt dykai
Vardas .' .................—

kad Rockford
Kultūros Draugija

aktyvų veikimą,

Yra viltis, kad greitu 
Auroros Lietuvių Kultūros
Draugija susilauks didesnio
skaičiaus narių, žymesnė šios 
organizacijos nariai kaip tai: 
Stankus, Pocus, Vičiera ir kai 
kurie kiti sako, kad narių jė
gos greitu 
bintos. T( 
kėtis iš 
draugų.

MID CITY COAL CO.
' ■ ■■ ' ' ■ - '

Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 
CITY SPECIALYB®

LUMP or EGG  ................. $5.50
MINE RUN ..........       5.25
SCREENINGS   .,.............. 4.50
Sales taksai extra—vieno tono už

sakymas 50c extra.
TELEFdNUOKITE:

LAWNDALE 0801

Gruodžio 5 d. p. Kfušinio 
stadijoje? įsikūrė Melrose Park 
Lietuvių Kultūros Draugija iš 
Chicagos Letuvių Draugijos 
narių. šie nariai buvo pir
mieji, kurie. -įstojo Chicagos 
Lietuvių Draugijos ir įkūrė 
Kultūros Draugiją:

Du airiai padėjo vainiką 
ąnt savo draugo kapo. Neto
liese jie pamatė japoną dedant 
ryžių ant savo draugo 
Vienas airių užklausė

žvyras 
visuomer/jškame ’ darbe. <P-nas 
Gura pranešė, 
Lietuvių 
pradėjus 
greitu laiku (vyksiąs bizniškas 
vakarėlis, tikslu padaryti kiek 
nors kapitalo. Vėliau rengsią 
muzikos, ir dainų vakarą. Pra
sidėjus Chicagos Lietuvių 
Draugijos Triumfo Konkursui, 
rockfordįečiai pusitarę įrašyti 
Draugijon šimtą naujų narių.

Taip sakant, inž. Gura mums 
atvežė linksmų žinių iš savo 
kolonijos. Neabejotina, kad 
rockfordįečiai ką sąkb tą iš- 
tęąės, turi daug, veiklių jė-

Įsigykite naują radio Kalėdoms iš didžiosios Krautuvės 
Chicagoje. Visų išdirbysčių. Kainos 
iki $175.00. Senos radio išmainomos

Pirmeji . nariai Chicagos 
Lietuvių Draugijos Auroroje 
kurie įkūrė Auroros Lietuvių 
Kultūros Draugiją, yra: %

Antanas Stankus, 
Aleksandra Pocius, 
Mikas Balčiūnas, 
Gabrielius Vičiera, 
Pranas Damidavičius, 
Stanislovas švidris, 
Jonas Kučinskas, 
Zofija Pociene, 
Bromel Kessel, 
Elzbieta Kessel, 
Paulina Vičerienė, 
Tellie Kučinskenė *
Petras Keršulis, 
Marija Keršulis, 

' Elzbieta Saraphinas,
Anna Stankus, 
Helen Wenckus, 
Petras Ragauskas,

' B.« /C. Ą, VICTOB—ilgų 
ę ir 1 trumpų bangų ...............

R. C. A. LAISNIOTOS Radio Tūbos

MIDGET RADIOS ____

RADIO PATARNAVIMAS

Ir kiti bargenal, kūrinos rasite musų 
krautuvėje.

LIPSKY’S MUSIC AND
RADIO STORE

4910 W. 14th Street CICERO, ILL.
Telefonas CICERO 1329

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

*" • " '■■'—*............................ ................ . 1 -......................... .. .......................................................... . —  «' - ; J. , , n'.................................... „i f, n < ....  ;    '

BUDRIKO KRAUTUVĖS ATDAROS KOŽNA VAKARA IKI 10 VAL. VAK., O NEDĖLIOMIS IKI 5 VĄ^. PO PIETŲ '
WCFL., žymus radio programai 7 vai. vakare, nedaliomis.' Su didele orkestrą, gerais dainininkais ir Makalais. Nepraleiskite 

progos pasiklausyti. Girdima Amerikoje ir Canadoje.

UONRADAS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel Rnrlewood jRR3-~RR40 

ILaidotuvių Direktoriail

SS®®

I ii <

Vincas: ‘Susirgti

— Kada, tikiesi, tavo 
gas išeis ryžių valgyti ?

Japonas atsiliepė:
— O iavr draugas iš 

eis gėlių pakvėpuoti?

• RAŠOMOS MAŠINE- 
LES—Typewriters

RAŠOMOS MAŠINĖLES 
BARGENAS 

WOODSTOCK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame_ant 
vienų metų. Tiktai f" 
ir kiti ba:

MID

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

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini
mai—St. Kairys.

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

, Vaclovą Bielškį atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė. /

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

Istorinė žmoniškumo etikos ii 
teisės evoliucija—Prof. Leonas.

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE

Kaina tiktai 45 centai
• LIGONINES— 

HOSPTTALS

teikia patarnavimą.

priskiria stiklus. Medikai! ekzami 
nacija ir gyd 
mas arba ni
gydymas ižvirkitimu, kyla ir vari 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel Lavmdale 5727.

Tu

i • 4

A. K. TAVERN

943 W. Madteon SLHaymarket 0834 į 3329 S. LitliaiUCa A V C.

Geras panevežiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLFttS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

t, J*
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NAUJIENOS, Chlcag^ m.
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Antradienis, gr. 15; > 1936

NAUJIENOS
The Lithaanian Baily Newa

PubUshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine 

1788 South Halsted Street 
Telephonė CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00* per year to Chicago 
3c per copy.

- /
88.00' 
4.00’ 
2.00

. 1*50 
.75

8c 
18c 
75c

1 Apžvalga 
;■ , k . .. .

Entered as Second Cląsa Matter 
March 7tH 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drute; 1789 S. Halsted SL» Chicago, 
UI Telefonas Canai 8500.

UiMkyaią kalhai
Chicagoje —. paltu:

Metamą ... 
Pase! metą __ _____ ____
Trims mėnesiams _
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui  ____ _—

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -.... u;;.įU*.»...u..a...
Savaitei.
Mėnesiui ______ «--------- --------

Suvienytose tataitaft U< Chicago), 
paštu:

Metams 85.00
Pusei metu ••••••••♦••••••••••••••••••••••• 2.75
TrimM mėnesiams 1.50
Dviam mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui __ —__ _ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama ........u,.....*............... 88.00
Pusei metu —. ........ . 4.00

į Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reUtia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu sh Užsakymu.
i—.'.—.. r., i , ,,

“Gerovės doleris”
Prieš kelis mėnesius laikraščiuose ęląug buvo rašo

ma apie vienų Kanados provincijų, būtent/ Albertų^ Ra
šoma apie jų buvo daug todėl, kad rinkimuose ten lai
mėjo naujai susikūrusios “speciali© kredito” partijos ša
lininkai. ’•

“Socialio kredito” teorija iš dalies yra panaši į 
Townsendo senatvės pensijos planų. Skirtumas tik tas, 
kad' Townsend žadėjo po $200 per mėnesį1 visiems kraš
to žmonėms, kurie turi 65 ar daugiau metų, o “socialio 
kredito” šalininkai Kanadoje žadėjo po dvidešimt pen
kis dolerius per savaitę visiems gyventojams, nežiūrint 
jų amžiaus. -

Amerikoje Townsendo judėjimas supliuško ir šian
dien niekas rimtai apie jį nebekalba. Dr. Tovvnsendo 
nusistatymas rinkimų metu aiškiai parodė, jog politiko
je jis yra didelis ignorantas. Štai kodėl ir balsuotojai 
nuo jo visai nusigręžė. Tiksliau sakant,.nusigręžė nuo 
jo rekomenduojamų kandidatų į prezidentus.

Kanadoje “socialio kredito” partija turėjo geresnį 
pasisekimų. Į Albertos provincijos parlamentų jie pra
vedė daugumų savo atstovų. Todėl tos partijos lyderiui, 
kunigui Abęrhart’ui, teko sudaryti valdžių. /Tokiu budu 
“social-kreditoriams” susidarė puikiausia proga* išban
dyti savo teorijų gyvenime ir pašalinti visokias negero
ves. .

Tačiau iš ^dt naujoji Albertos valdžia'.su
sidūrė su visokiais keblumais ir finansiškomis kliūtimis. 
Pasirodė, kad realus gyvenimas įtalpinti į gražių teori
jų rėmus yra neįmanomas dalykas. Naujoji, valdžia nie
ku budu negalėjo sugalvoti, iš kur galima gauti pinigų 
savo fantastiškiems planams vykinti.

Bet pagaliau toks planas buvo sugalvotas. Labai 
paprastas planas, kuriam, rodosi, nieko netruko. O tas 
planas susivedė prie to, kad prieš kiek Išliko Albertos 
“social-kreditorių” valdžia išleido vadinamuosius “gero
vės dolerius”., Pradžiai jie išleido 236,000 dolerių sumai.

Faktiškai tie “gėrovės doleriai” nėra jokie pinigai, 
kadangi jie nėra nei aukso, nei kurių kitų vertybių pa
remti. Tai yra savo rųšies paliudijimai^ kurie gali būti 
leidžiami į apyvartų pinigų vietoje. Bet tai tik tuo at
veju, jei žmonės sutinka tuos paliudijimus už pinigus 
priimti. Pavyzdžiui, tarsime, kad valdžia savo tarnau
tojui algų nori išmokėti tais paliudijimais. Jeigu tar-z 
nautojas sutinka, tai viskas tvarkoje.

, Tačiau tarnautojas tuoj susiduria su keblumu; 
Kiekvienas paliudijilnas arba “gerovės doleris” turi 104 
ketvirtainius. Jei tarnautojas “gerovės dolerį” nori ki
tam įduoti, tai jis turi nupirkti už centų specialų ženk
lų ir jį prilipdyti viename tų ketvirtainių. Tas ypatingas 
doleris kiekvienų savaitę turi pereiti iš vienų rankų į 
kitas. O kad tokia transakcija butų legafiška, tai būtinai 
reikia vieno cento vertės ženklų prilipdyti. Tokiu budu 
po 104 savaičių tas “gerovės doleris” jau turės 104 ženk
lus. Tada jį galima nunešti į valdžios įstaigų ir gauti 
vienų tikrų dolerį.

Pagal tų planų valdžia investuoja vienų dolerį, o 
gauna $2.04. Aišku, kad toks biznis valdžiai yra febai 
pelningas. Tačiau visa bėda ta, kad piliečiai1 tų “gero
vės dolerių” nenori imti u? pinigus; Raugiau to. . Juo 
tolyn, juo griežčiau reikalaujama, kad ‘“gerov§s dole
riai” butų panaikinti ir tas savo rųšies raketas sustab
dytas. x’ ;

Iš viso Albertos “socfel-kreditoriai” nekaip prakti
koje tepasirodė. Jų viliojančios ir utopiškos teorijos, ku
rias faktiškai sugalvojo ailglas Dbuglas, liko visai dis
kredituotos.

Liudys dėliai eleva-* 
torių nelaimės

Lapkričio 24 dienų susidau
žė du elevatorių traukiniai! 
Nelaimėj žuvo 11 žmonių; d 
daug kitų sužeista. Motorma- 
nas traukinio, ku*rs įvažiavo j 
kitų traukiai,< Van R. Groomi

. ...... >"yjWĮ"Jj».i'M«'«i ■> '

irgi buvo sunkiai sužeistas. Iki 
šiol jis gulėjo ligoninėj, o šian
die turės duoti paaiškinimus 
kaip liudininkas džlurei.

šiandie taipgi Rapid Transit 
Comphny turės paaiškintu Illi
nois pirklyboS komisijai, kokių 
akcijų ji;, kompanija, gali pa
darytu kad pakeisti medinius 
vagonus plieniniais.

. T i T - * _ • . x • .. J » # K
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KAM PRIEŠAS?’

! “Ddfbininkas’’ vėl bando 
įrodyti, kdd katalikams nėra 
kitokios išėiiies, kaip tik rem
ti tspanijbs generolus. Girdi, 
nesvarbu ir tai; kad sukilėlių 
vadai yra masonai*. Juo la
biau, kad ir masonų esapaa 
visokių. į

* “Darbininko^ Nr. 95 K; savo 
straipsnyje “Reikia gintis nuo* 
didesniojo priešo”, tarp kitko1 
rašo taip:

“Mes čia kol kdš nesigi
linsime į tai, ar generolai 

; Franco ir Molą ištiesų yra* 
masonai. Gal nuodugnesni 
tyrinėjimai aiškiau tų daly
kų nušvies. Bet daleiskime, 

, kad jie yra masonai ir kad 
išnaudoja katalikus savo fa
šistiniams tikslams atsiekti. 
Kas tada daryti katalikams? 

’ Ar laukti kol esaihoji bolše
vikų valdžia' sudegins Visafr 
jų bažnyčias, išžudys' visus 

: jų kunigus ir juos pačius 
pavergs, kaip kad Rusijoj 
ir Meksikoj yra pavergę? 

‘ Ar jiems dėtis su kitu dar 
neaiškiu elementu pafenkiu 
katalikams tik tol', kol' jie 
reikalingi bolševikus nuga
lėti? Čia atsakymas savai
me peršasi: kadangi nėra 
ir negali būti aršesnio įa* 
tulikams priešo už bolševi
kus, tai tasai neaiškusai elę-> 
mentas, kokiu jiš ten bd| 
virstų ateityje, nė per pušį 
nebus taip blogas kaip bol
ševikai. Iš čia išvada: kata
likams pastatytiems tarp 
dviejų blogybių, reikia pa
sirinkti mažesnioji. Tai pa
prasčiausios savisaugos dės
nis.”
Katalikiškam laįkraščiui, 

šiaip ar taip, vis dėlto negrą-* 
žu tiesiog per akis meluoti ir 
kraipyti visiems gerai žino
mus faktus. ĘavyzdŽiui, juk 
visiems yra gerai žinomas da
lykas, kad Ispanijos valdžioje 
nebuvo ne vieno bolševiko, 
kai prasidėjo generolų supla
nuotas sukilimas. Net ir da-į 
bartinę Ispanijos valdžių nie-*, 
ku gyvu negalima bolševikiš^ 
■ka vadinti* Iš Viso1 prieš suki
limų bolševikų įtaka Ispanijo
je nebuvo didelė. Todėl kalbė- 
4i!, kad po paskutiniųjų rinkL 
’iriių Ispanijoje prie valdžios 
yairo atsistojo bolševikai, yfh 
didžiausia1 neSųmonė.-

Pažiurėkime, kų patys Ispa
nijos padorieji katalikai sako 
apie sukilėlius ir vyriausybi
ninkus. štai dabar po Ameri- 
kų važinėjasi ispanų kunigas 
Luis Sarasola. “The Fight” 
žurnale už gruodžio mėnesį 
yra išspausdintas to kunigo* 
'straipsnis antrašte “Karas Isr 
ipanijoje”.
‘ Pirmiausia kuli. Sarasola 
pasisako, jog jis jokiai politiš
kai partijai neprrklausųs ir to
dėl galįs dabartinius Ispanijos 
įvykius bešališkai vertinti. To
limi' jis rašo:

“Nuolat keliaudamas ir 
su- atsidėjimu skaitydamas 
spaudų, aš įsitikinau, kad 

, katalikiškas pasaulis su dL 
džiausiu susidomėjimu se
ka Ispanijos civilį karų. Ir 
aš noriu nurodyti į tai, kad 
toli gražu nevisi Ispanijos 
katalikai yra sukilėlių; puf 
sėjė, nors tatai ir tvirtina* 
ma. Kai kurię įžymiausi* ir 
labiausiai kultūringi KatalU 
kai smerkia civilį karų ir 

■ nedvejodami palaiko vy^ 
ri ausybįninkų r ęspubįikb*
niškų valdžių. Ddugiau to: 
kai kuriose svarbiose pro* 

: vincijose, kaip Katalonijoje 
ir Baskų krašto,, katalikai 
kovoja liaudies fronto cilS- 
se. Tai ypač yra svarbu dėl 
to, kad kataloniėčiai, kaip 
sakoma, yra labiausiai kuL 
turingi katalikai visoje Is** 
panįjoje,, o Baskų krašto 
žinopės yra labiausiai reljT 
giški ir vaduojash kasdioui?

demokratiškos 
prieš sukilė-

niame savo gyvenime kata* 
likų tikėjimo dėsniais. Visi 
tie žmones, / gindami savo 
krašto autonomių, nemato 
jokio prieštaravimo tarp sa-

< vo religiškų įsitikinimų ir 
( palaikymą 
! respublikos 
j liūs.’’

Sukilėlių eilės, kaip kuri. 
Sarasola sako, yra sudarytos 
jš įvairiausio plauko žmonių. 
Dominuojantis elementas, su
prantama, yra militaristai. Bū
tent, armijos, laivyno ir avia
cijos viršininkai, kurie sulau
žė - savo priesaikų ištikimai 
įtarriauti respublikai ir taT val
džiai, kuri ^susidarė vasario 
Rinkimų dėka*. Prieš reSpubli- 
kos įsikurimį Ispanijos armi
ja prilygof baisunur su dauge
liu galvų. Ji turėjo nepapras
tai didelį skaičių vadų* ir kari
ninkų. Daugumas tų karinin
kų priklausė privįligij uotai 
klasei. Paprastiems piliečiams 
nepalankiai kalbėti apie karL 
hinkus buyo pavojinga, nes 
tai kvepėjo kalėjimu.
. Kai įsisteigė’ respublika, tai 
7,000 karininkų buvo priversti 
išeiti į atsargų. Nors tiems ka
rininkams alga ir buvo moka
ma, bet jie visvien jautėsi ne
patenkinti. Mat, jie suprato,- 
kad jų privilegijos bus su* 
Siaurintos ir jų viešpatavimui 
Ateina galas.

Kitų kraštų katalikams ►kun. 
Sarasola primena, kad Ispa1- 
nijos sukilėliai tikrai suhkiai 
nusidėjo krikščionybės princi
pams ir sųvo ^kraštui: jie su
laužė dubiųjų/priesaikų ir li- 
;ko savo krdšto išdavikai; Ar 
gali tie būti vadinami krikš
čionimis ir -ispanais, kurie at* 
gabeno į Išįranijų labiausiai 
barbariškas /Morokoš giminės, 
kad naikįhtę kraštų’?

Atsakymas, žinoma, gali bū
ti tik neigiaipas.
' Kita sukilėlių grupe susida
ro iš stambi^ žemvaldžių, ku
riems monarchijos laikais pri
klausė didįiįfei žemės plotai. 
Kada respublikoniška valdžia 
pasiryžo nusavinti žemę ir jų 
išdalinti bežemiams, tai tie 
žemvaldžiai - tuoj prisidėjo 
prie militarįstų klikos. įdomu 
čia bus pažymėti tas faktas, 
kad daugelis tų žemvaldžių 
dvarus įgijo; tiesiog plėšikišku 
budu! {

Amerikos katalikų laikraš
čiai mėgstą.pusti burbulų apie 

i ^valstybininkų žiaurumus ka
talikų atžvilgiu. Tačiau jie vi
sai nutyli tūps žiaurumus, ku- 
iriuos papildo sukilėliai. Jie vi
sai nieko nerašo apie tų tero
rų, kurį vartoja fašistai su 
Savo talkininkais maurais. Jie » į A
pieko nerašo/apie tų Ispanijos 
įMaudies būklę, kuri viešpata
vo monarchijos laikais. Jie 
nieko nerado apie tai, kad res
publikoniškas režimas per 
trumpų savo gyvavimo laikų 
'įsteigė 7,000 naujų mokyklų! 
; žodžiu, katalikiškoji spau
da talkininkauja fašistams, 
: kurie yra pasiryžę vėl paverg
ei Ispanijos liaudį ir laikyti 
jų tokioje būklėje, kokioje ji 
buvo monarchijos laikais. Ka
da toji spauda kalba apie ka
talikų persekiojimų, tai ji turi 
galvoje turtingų vienuolynų 
it turtingų dvasininkų reika
lus. Reikalus tų, kurie militą- 
ristams ir stambiems žemvdl/ 
džiams padėjo šlykščiausiu 
feidu išnaudoti paprastį liau
dį, kurių Ispanijoje daugiau* 
‘šia ir ^sudaro kritali&rii*
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LIETUVA MGl NEATSI-

“trečiojo reicho” tvarkų. f 
Lygiai taip pat elgiasi ir ka

itos fašistiškos valstijos. Neat
silieka nuo to ir tautiškoji Lie
tuvos valdžia, kuriai ypač rupi 
įgyti simpatijų svetur gyvenan
čiuose lietuviuose, štai kų ra
šo “Lietuvių Aidas Brazilijoj”:

“Niekur,> tur būt, iš Lietu
vos iždo s tiek daug lėšų ne
pasiųsta užsienių Lietuvos 
tautininkiškai propagandai, 
kaip Pietų Amerikon, kur 
Argentinoje, o taip pat ir 
Brazilijoje yra laikomi tau
tiški agentai1 ir siunčiamas 
lėšas aikvoja nė naudingiems 
kolonijų reikalams, bet išei
vių demoralizavimui. Iš Kau
no gautais pinigais, saujelė 
tautininkiškų agentėlių, ga
stroliuoja visos kolonijos 
vardu, O jei’ kas tani nori1 
pasipriešinti, tai' litėdžiai su
randa labai papraštą priemo-- 
nę nepalankius sali Žmones 

u tai policija.
Skaudi rykštė plaka Pie

tų Amerikos lietuvius išei
vius. / Bet kenčia jie, kaip 
kenčia ir Lietuvos valstietis 
po dar didesne žvalgybinin
kųnagaika.

“‘Skaitytojai žino jau, kad 
, pastaruoju Ihiku tarp lieitf- 

viškų fašistėlių, pasivadinu
sių savų ‘tautininkais’, Ar
gentinoje kilo baisi nesanL 
taika.**Susivaidiję tautininkai 
ėmė skųsti vieni kitus ne tik 
policijai, bet ir Buenos Aires 

> gubernatoriui. Tautininkai 
, tarp savęs ėmė bolšęvikintis 
’ prachvoštintis ir i kitokiais 
i vardais vadintis. Ir visas tas 

šturmas, kaip sužinota, kilo 
dėl plaukiančio iš Lietuvos

iš tikrųjų, tie

■!

i
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. Fašistiškos valdžios propa
gandos reikalams pinigų nesi
gaili. Tuo atžvilgiu’ ypač pasi* į 
žį/mi Vokietijos naciai, kurių 
'gerai apmokami agentai varo i 
agitacijų įvairiuose kraštuose. 
•Mat, naciams rupi užsieniuose 
sUdapytį- palankių opinijų? apie

atsikratyti, 
a

lito. Mat, jie jokiu Hudu ne
galėjo litais pasidalinti, nors 
jų gaudavo pašėlusiai daug. 
Tokie nepasotinami tautinin
kų apetitai juos ir supibvė.
?‘Kiek gi,

fašistėliai gduna iš Lietuvos 
pinigų savo nešvariam dar
bui čia užsieny ?

“Kad- nebūti spėliotojais, 
žiūrėkime skaitlinių pačių 
tautininkų patiektų. Štai jos:

“ ‘Lietuvių Namams 1935 
metais buvo paskirta virš 
20,000 peztįr suma’, 
sako tautininkų organas ‘P. 
Ą. Žinios’. ,

“Braziliškais pinigais ap- 
skaičius, išeina, maždaug, 
apie 100,000$, kuriuos Ar
gentinos lietuviai tautininkui 
praleido per savo rankas; Ir 
tai tik per Vienus metdš Šim
tų tūkstančių milreisų suri
jo ‘Hetdviškifeji namai’ Ar
gentinoje! O kur Brazilija, 
Urugvajus? Jei ne daugiau, 
tai nė kiek nemažiau gra
žaus Lietuvos pinigo sunau- 
dbjama ir čia;

“Net baisu darosi* žinant,

taip

kad tokios milžiniškos pinigų 
sumos iščiulpiamos iš Lietu
vos suvargusių valstiečių ir 
atiduodamo# F. Amerikoj gy
venantiems valkatoms.

“Ir kada Visam1 tam bus 
galas?!”
Pietų Amerikoje tife (tautiškos 

valdžios ęiunčiamais pinigais iš
laikomi agentai teikia savo po
nams tik meškos patarnavimų. 
Tokiu savoi elgesiu jie kompro
mituoja ne tik save, bet ir tūps, 
iš kurių gauna pinigus ir kurių 
idėjas jie turėtų- populiarinti 
vietos lietuviuose.

LAPKRITIS
**

(DH)žIOJO KARO PRIEBLANDOJE 
ir ^EVOLIUCIJOS IšVAKAR^lE)

(MUsų specialaus korespondento Lietuvoje)
.... . .... .-..I I

—Feodosjevas. 1
—Kas pareikalavo, kad feld- 

šeris kalbėtų?
—Feodosjevas!
—Kas pirmas mušė Gavrilo- 

;v<?' .
—Nerūkčiau!
—Kur tuomet Feodosjevas 

buvo?
—Jis buvo pirmose eilėse.
—Po velnių, koks gi jiįs ko

mitetas ir tairisfe komitotb pir
mininkas, kad kidu&Me priškįri- 
ninko. Jis neturėjo' teisėk be 
miteito žinios ŠkUlto kothaftdbs 
susirinkimo. ’

s Gavrilovų palhidb|bih: Kaili
ninkų neieškojome Tai1 bUvb ne 
tie laikai. FeldšOriė Gavrilovas 
tikrai karštas VyiW buVo,- ga
lt jo kitus iš krifiteybčk išvesti.

Vienų vakarų atčfe' pris mane 
pasiuntinys AntariASi tai1 buvo 
kuklus lietuvis, kurik be reika
lo manęs niekuomet nelaukė.

Atėjęs man pasakoja; kad’ 
Feodosjevas sušaukė Vėl1 ko
mandos sueigų ir pareikalavo 
perrinkti komitetu Butą ginčų; 
net peštynių, bet Fdbdbsjtevo 
šalininkai nugalėjo* ir jis išrink* 
tas komiteto pirihininltas. Feo
dosjevas dabar norįs paimti vi*

(Tęsinys) < ;
Tų patį vakarą atėjo pas ma

ne Feodosjevas ir pranešė šio
kių liūdnų ir daug sakančių* 
naujienų.

—Feldšeris Gavrilovas negy
vas!

—Kaip te‘: negyvas! — ne
jausdamas kažką blogo, aš pik-! 
tu balsu sušukau, — juk buvotu balsu sušukau, — juk 
visai sveikas?

ŽiUriu į Feodosjeva. Jo 
roję kaktoje dryžos akys 
pas , katiną savotiškai 
šlykštu irian į jį žiūrėti!

—Mat, Gavrilovas kažką iŠ* 
šitarė prieš komandų. Mikčio
damas pasakojo Feodosjevas; 
Tai komanda pareikalavo pa+ 
siaiškintr ir žodis po žodžio, O 
paskui vienas kitas kumštimisj 
jtaip ir susmuko,..

—Ak, šitaip, — čia smagiai 
nusikeikiau, Supratau; 'kad tai 
tik Feodosjevo darbas, nes jiš 
su tuo feldšeriu jttu nuo ku
rio laiko turėjo' riėsuvestas sį-f 
skaitąs.

— Feodosjevai! Gavrilovo 
mirtis tai tavo darbas. Jei ši
tas mano įsitikinimas pasitvir/ 
tins, bųg. blogai!

Feoclbsjęyąs šnairai, tikrai 
piktoj į mtUie pažiurėjo ir to°J 
išsinešdino. ’

Išėjau į kiemą- Netoliese ko- 
'maudos .namo gulėjo negyvas- 
.Gavritovąs. IŠ jo nosies sruveno' 
•kraujas: Veide buvo matyti* 
įdaug mėlynių, šiurpus vaizdas f 

šaukiu komandos komiteto* 
pirmininkų ir sakau jam ištirti,. 
ąas čia kaltas./Jisai man sako,- 
kad nėra kas čia tirti, viskas1 
labai aišku. Buvo komandos su
sirinkimas. Gavrilovas aiškino
si/ pasikarščiato ir veik visi jį 
rato apšupo, tuomet davė jam 
kas nptėjo, itai buvo viėna aki
mirka. Gavrolovas tuoj, susmu
ko; komanda išsiskirstė, o Gav
rilovas vietoje likos .negyvas.

V-Kas sušaukė kbmandą? -***’ 
klausiu aš;

• - • - ......................................... ........ ■ *

siau- 
kaip 
žiba*

sų komandų į savo rankas. 
Girdi, doresnieji kareiviai, ku
rie idėjiniai yra nusiteikę, labai 
nusiminę. Nespėjo Antanas iš
eiti, atėjo Feodosjevas persi- 
staityti. ? • *

Kaip1 mokėjau ir galėjau Fe- * 
odosjevų aš iškeikiau, iškolio- 
jau ir aiškiai pasakiau, ko jis 
nori ir siekia.

—Feodosjevai, dėl musų ra
mybės ir tavo gyvybes patariu 
dar *šiandien iš, čia išsinešdinti. 
Traukinys išeina antrų valan
dų nakties. Supranti! štai tau 
leidimas važiuoti!

Feodosjevas dar kaž kų mė
gino sakyti.

—Von, kad aš daugiau tavęs 
nematyčiau! — sušukau aš jam.

Feodosjevas dingo. Jam išė
jus, aš patikrinau savo didįjį 
mauzerį. Mažutį brauningų įsi
dėjau senu pripratimu j ranko
vėje padarytų tam tyčia kiše
nių. 

f

Vakare gerai užsirakinau du
ris, uždariau langų ir su dra
bužiais priguliau j lovų. Bet 
miegas visai neėmė; Nejaukios 
mintys rausėsi galvoje. Jos 
skriejo Lietuvos padangėje. 
Kaip tenai žmonės dabar gyve
na. Ar išliko gyva mano moti
na, sesers, brolis ir kiti artimi 
įmones ? Kų jiė mano* apie ma
ne? Ar parvyksiu aš į LiefeVų 
ir kada. Gal mirtis tyko ir gal 
ji visai netoli...

Ir taip ilgai, ilgai galvojam.. 
Vidunaktį, girdžiu, kas tai ei
na tvirtais žingsniais sušalusia 
Žeme. Aš pakilau nuo lovos ir. 
atsistojau kertėje, kad maty
čiau, kas eis pro langų, bet kad 
manęs nematytų ir ar kad tik 
nematytų ? Atsarga gėdos neda
ro! Taip suprantu, tai Feodos- 
,jevo žingsniai. Girdžiu, ties ma
no langu jis juos sulėtino. Mė
gino atidaryti langų. Paskui a- 
pie duris. Ir vėl ties langu.
•q Skardus šūvis! Lango visi 
'stiklai iiibarttejb:.. ■ b \

Gerai Valandai praslinkus aš 
išėjau lauk. Pusėtinai šalo, 
žvaigždėta. Smagi naktis. Ir 
kartu pajutau, kad gyventi 
smagu. Ėjau patikrinti sargy
bas, bet savo nusistebėjimui jų 
neradau...* Atsarga gėdos neda
ro.:. Bet mudviejų abiejų butą 
atsargių! Rytojaus dienų ko
manda vėl rinkosi iš naujo. 
Perinko vėl komiteto sustato* 
Feodosjevo jau niekas neprisi- 
minė. Jo šalininkų taip kaip ne
buvo; O po kitos nakties jie vi- 

dihgo, kitaip tartis, dezerty
rais tapo; Boba iš ratų, ratams 
lengviau. \

; Kelioms dienoms praslinkus 
gavome jau naujo armijos šta- 
įbo Jšakymų keltis į Helsinkų 
-miestų. TUo reikalu ųuvykome 
j? Taliną pasitarti, ar gausime 
LMVųi O- svarbiausia maistas. 
:JUu pusę arklių dėl maisto sto
kos įSšaudėm ir dalį jų suval
gėme. Alkani arkliai net tvartų 
SiėiW pragraužė.
' Talirio mieste viešpatavo ju- 
rihinkai. štabe buvo lengva^ su 
jais susikalbėti. Jie viską paža
dėjo, Itod tik mes visi nuvyfttu- 
|me j’ naujų paskyrimo vietų ir 
.kad Jtik; musų komanda neiš- 
lakstytų'. Pasižadėjom. 

į (Bufe daugiau)

(Ifikirpkit Siak eilė# ir pasidėkit atndnlūhii; Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių ridkiiii).

MKfcn ■-lYiiiani Įį&rt'yA’ Z

UŽ ant Oubysos

Maironis.

Už Raseinių ant Dubysos 
teka saulė, teka; 
geltonplaukės puikios visos 
šneka ten, oi šneka.

Po rasas Masas šukuoja, 
saulė jas džiovinti;

i.. kad užgieda, uždainuoja,— 
girdi toip* graudina. 

Aukštą darigų pamylėjo, 
blttivą jO skaistybę, 
sau akis užsižavėjo 
mėlyna gilybe. ■ —

’ Daugel žUva, daugel pūva
. A8J,?PXerk5 H 

•Už Uralo, žemės galo
ne po savo šalj!

Akys blaivios, gelsvos kasos, 
širdys, oi, nešaltos; >
aukštas ūgis, kojos basos, 
nuo* rasų taip baltos.

Bet kode! gi, žalią rūtą 
laistydamos, liūsta?
Ko, dainuojant joms Birutą, 
ašaros nedžiusta ?

Kaip riedžiutų kad nežūtų 
tięk Jaunų brolelių, 
kad be laiko tiek nebūtų 
be vilties našlelių!
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sakydamiesir kad jie nori $6- 
nų savininkams pagelbėti, tik
renybėj' taikėsi jrtfts a$v6£ti. 
Kongresmanas Sabath pripa
žįsta, kad veikė nemažai tokių 
komitetų, kurie stengėsi savi
ninkams pagelbėti. jis tačiau 
tvirtina, kad būVb daug ,‘1F to
kių, kurie taikėsi žmoriės ap
gauti.

[JNTY ANGLYS 
lambios ----

10.75
10.75
10.75

8.70

9.20
8.75
8.85

13.40

Dvi jaunos dainininkės, Al
dona Grigoniutė ir Onuks Ske- 
vėriute šįvakar dainuos Stepo-

tiea,- WSBC,- 1210 ko,
Programas yra transliuoja

mas nuo 9:80 iki i’O-tos va
landos vakare, ..kas antradienį 
ir trečiadienį.

Kaltiną bondholde 
riąkomitetus

$7.50
7.05 
8^05 
9:50

1.05
2;00
2.15

$2.40
2.5.0
2.75

Ir ko 
Tai lap- 

šiUrkštus\ vėjas 
— nesmagu po 
Kiek apžiūrėję

Labiau-suŠVelninti Old 
Golds yra dirbtuvės šviežu
mo cigaretai nesvarbu ar 
juos ^irktihn kaitino krautu
vėje ar prie didelio cigare
tę baro mieste.

Chicago Reorėrttion Commis- 
sion pildantysis sekretorius Ed- 
wardL. BUrchard praneša, kad 
pradedant 4 diena sausio' 1937 
metų dviejuose Ghicagos par
kuose bus duodamas keturių 
' savaičių kursas tarnautojams 
i samdomiems pramogų centruo
se. Kurso tikslas yra priruoš
ti1 jUoS- tiksliau savo pareigas 
eiti. Pamokos bus duodamos 
PulaSki ir Hamilton parkuose.

DAINUOS HARMONINGAS 
PEOPLĖS KADIO KVAR
TETAI GRAŽI MUZIKA, 

pDOMVBĖS IR T.T.

Tai ir vėl New Yorke, O iš 
čia Brooklynas, kaip sakoma, 
ranka yra prisiekiamas. 
Čia atsibardavome?
kričio' 29 d. 1 
antausius plaka 
gatves bastyti.
New Yorko didelių krautuvių 
gražiai išpuoštus langus viso
kiais Kalėdų blizgučiais ir pa
valgę gardžius pietus, skubiai 
nėrėme gilios upės apačia į 
Brooklyną. Vadinasi, į tą mies
tą, kuriame musų broliai lietu
viai jau seniai gyvena. Taip, 
čia lietuvių* yra tikrai daug.

Mano geresnė pusė vis mane 
bara: ji sako, jog į parengimą 
pasivėlinsime ir sėdynių nebe
gausime. O jei taip atsitiksią, 
tai aš busiąs atsakingas. Mat, 
skubame j SLA 5-<to apskrities 
auksinio jubiliejaus minėjimą. 
Atseit, į koncertą Ir prakal-

Kursaspramogų 
centrų darbuo-

VAŽIUOJAME J BROOKLYNĄ 
SKRYTIES KONCERTE. — 
RIJOS IŠ ATBULOS PUSES. 
JIMO NARIAI GAUNA 
M AI?

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios4 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už* 

sieriy gyvenančiais lietuviais, mes neį
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
skaityti- tik- tiek, kiek muttis apseiha 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiarfifc

Chidagos parkų distrikto pre
zidentasRobert Dunham prane
ša, kad. Garfiled ir Lincoln pai
kuose bus atidarytas kalėdinės 
gėlių parodos nuo gruodžio 24 
dienos iki sausio 10, 1937. Pu
blika galės lankyti parodas kas
dien nuo 8 valandos ryto iki 
10 Valandos Vakaro.

The' Chicago Park Distričt 
Employcės’ Welfare AssočM 
tion turės pirmų metinį ban- 
kietą petiktadienio vak;, gruo
džio 18 d^eną, 8 Valobdą La 
Fblletto parke, .prie MMmie ir 
Hirsch gatvių. ;

. — SLA 5-TO AP- 
AIŠKINIMAS ISTO- 
. — AR' SUSIVlENl- 

TėVYNĘ” NEMONA- 
TĖVYNĖS” JUBILIEJINIO NUMERIO 

TRUKUMAI.

tas prikibti, bet vis dėlto jis 
buvo imponuojantis. Keturias
dešimt penkiems mėtUms pa
minėti taip pat buvo išleistas 
garis padorus numeris; kuria
nt# buVb1 išspausdinti specialus 
bendradarbių straipsniai. Jau
tėsi gyvūmris, pasiryžimas.
Į

Bet štai paminėjimui 50 me
tų organizacijos gyvavimo li
ko išleistas tiesiog nei šis, nei' 
tas; Gėda su* juo ir pasirody
ti. Toks jis nuvytęs ir men
kas, kad stačiai dvelkia senat
vė; Atrodė; kad jau viskas iš
sisėmė. Tai blogas ženklas.

žinoma; jei- Dr. Viniko tvir
tinimas,. kad SLA nariai “Tė
vynę” gauna nemokamai, bu
tų teisingas, tai aš neturėčiau 
teisės daryti šias kritiškas pa
stabas. Juo labiau, kad ir žmo
nių yra sakomą, jog dovano
tam arkliui į dantis papras
tai nežiūrima. Bet kadangi Už 
“tėvynę” aš moku, tai pasi
veji j u sau kalbėti ir apie jos 
trūkumui.

Visi- gerįa ir mėgsta aMBROSIA, 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yrą 
pądarytaš iš geriausios rųšids pro
duktų.
Uririirt1 (VŽholesate) kainomis pri
stato į alines- ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingą patar
navimų.

2415 West 64th Street
Biznio Teffleforiatf Bbtil&VAttb 7179 

—i.,!■■■■■ ■■■■■■—j. į i.u4»irori-iuri,m

kuris metams tekaštuoja ilk (j dole
riai, pusei metų 3- doleriai;

Jei vienai Šeimai per brangu — 
susidėkit dVieše ar trisd.

Mes norime, kad „Lietuvos Žiiiios^
būtų skaitomos visopasaulio lietuvi^

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui.
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kati

nas, Gedimino 38. Lithuania.

4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
h 8.20

9,30
9.75

Užsibaigė inksto 
operos sezonas 

•i? ~

• Sekrtradiėny Užsibaik Chi- 
crigoš Įlįsto' Operos 
susidėjęs iš Š7
[Finansiškai sėzbhriri datfė nuo
stolių. Deficitas šiėk'šiąri dW

V < nWW 
Rea. AEMLoČfr 6240

Teko sužinoti, kad Peoples 
Rakandų Bendrovės krautuvės 
šiandie, antrridienį, 7tą valan
dą Vakare rėtigiri' riėpaprastrii 
gražų ir įdomų rridio progra
mą, kurio- išpildyme dalyvaus 
žymus solistai; mužikai ir pats 
harmoningas ir klausytojų pa
mylėtas Pėbples Rridfo^ Kvar- 
fėtas. Viši programo pildyto jai 
įpatieks dai< gražiu driimį ir 
muzikos, o prie to; žinoma; bus- 
įdomių ir naudingų kąibų, 
svarbių pranešimų bei patari^ 
'mų iėškantiem gehų ir naudin
gų dovanų už prieinamesnės 
-kairias. Taigi klausydami šio 
programo- viską sužinosite; Ne
pamirškite.

Aišku, kad jis grili pasigirti; 
jog laikraštį gauna dykai.

žinau ir kitą pilietį, kuris iš 
SLA pasitraukė prieš ketverius 
metus, bet “Tėvynę” vis drir' 
tebegauna nemokamai. O kiek 
numirėlių “Tėvynę” gauna dy
kai? Taip, jie garina, nors ir 
neskaito...

Tuo tarpu kai kurie visais 
atžvilgiais geri nariai savo or
ganizacijos organo negauna, 
nors jie Už jį1 ir moka. Taip, 
SLA nariai už “Tėvynę” moka 
kiekvieną mėnesį. Tai kokiais 
sumetimais Dr. Vinikas bando 
blofuoti ir tvirtinti, kad SLA 
nariai “Tėvynę” gauna nemoka
mai?

Bet grįžkime prie koncerti
nės dalies. Pasakysiu trumpai: 
koncertas pavyko gerai ir už 
tai artistams tenka kreditas. 
Tačiau labai gaila, kad ne visa 
publika dvidešimtam amžiui 
tepriklausė. BUVO ir tokių, ku
rie visai nesivaržė ir jautėsi 
kaip miške. Teko, riet kreiptis 
i poličiriiriką, kad suvaldytų 
vieną įšismarkavusj pilietį.

Lankau įvairius parengimus 
ir pramogas, todėl ir paąitaiko 
visokios publikos matyti, Ta
čiau šį kartą publika darė to
kį įspūdį;’ kad Susivienijimai 
vos pradeda gyvuoti... Prieš 
penkiasdešimt metų gal taip 
elgtis buvo galima, bet nieku 
budu ne dabar.

Dar blogą įspūdį darė ir tai, 
kad tiek mažai publikos tesu
sirinko. Rengė bent kelios kuo
pos ir jos tokį- mažą būrelį 
žmonių tepajėgė sutraukti. Tai 
jau visai blogas reiškinys;-Kur 
nors ir kas nors yra negerai.

Dvasios nupuolimą atvaiz
duoja ir pati “Tėvynė”, Jubi
liejinis numeris išėjo ne tik 
skystas, bėt ir mizerijas. Tai 
faktas,, kurio niekas negali už
ginčyti.

Atsimenate “Tėvynės” va
dinamąjį milijono numerį, jei 
turiniui ir buvo galima šis bei

DAINUOS A. GIttGONl-B'ffii
IR SKięVERItlTF;

Iš visko atrodo, kad jos pu- 
sėje bus teisybė. Dalykas tas, 
kad laikas bėga greičiau, negu 
mes galime žygiuoti. O be to, 
ir minėjimas rengiamas tokioje 
vietoje, kur per vargą tik apie 
200 žmonių tegalima sutalpin
ti. Būtent, ukrainiečių svetai
nėje.

Tačiau musų laimei, o ren
gėjų nepasitenkinimui, sėdynių 
nepritruko. Susirinko tik apie 
150 galvų, — ir tai su visais 
artistais, “liokajais” bei patar
nautojais. Mano jautri nosis 
tuoj pajuto, kad čia kunkuliuo
ja puodas tautiškų kopūstų.

Apie 5:30 vai. po npietų pra
sidėjo programa. ,, pirmiausia, 
žinoma, pasikėlė uždanga ir pa
sirodė keturi artistai: dvi ir 
du. Tuoj po to pasigirdo tau
tiška giesmė. Atseit, himnas. 
Visi galvas aukštyn. Kitaip sa
kant, sustojome ir pasinėrėme 
tyloje, išėmus artistus...

Well, aš tikrai negaliu pasa
kyti, ar jie tą tautos himną 
dainavo ar giedojo, štai kodėl 
aš ir kiti tylėjome. Kada- neži
nai, kas reikia daryti, tai pri
verstas. esi tylėti.

Be himno, dar liko sudai
nuota viena daina. O paskui 
Dr. M. J. Vinikas, SLA sekre
torius, pradėjo kalbėti; SaVo 
kalbą jis pašventė Susivieniji
mo istorijai. Tikiu, kad visi 
“Naujienų” ^kaitytojai atsime
na, kaip vienas Dėt'rėitd sari- 
darietis gyrėsi svietui, kad jis 
SLA istoriją skaitęs iš atbulos 
pusės. O taip beskaitydamas, 
jis, žinoma, išskaitė (įaug viso
kių “cudų”. Taip, daugiau cu- 
oų išskaitė, negu biblijos stu
dentas iš biblijos.

Tenka pasakoti, jog ir Dr. 
Vinikas Susivienijimo istoriją 
skaitė iš atbulos pusės. O jei 
jau neatbulai skaitė, tai tikrai 
atbulai ją aiškino. Pavyzdžiui, 
jis pasakė, kad savo laiku “so
cialistai puolė Susivienijimą”.

Tai ir viskas. Jokių daugiau 
komentarų, jokių paaiškinimų 
apie liūdnos atminties Domijo- 
naičio laikus. Aišku, kad taip 
“bešališkai” istoriją gali aiškin
ti tik, tie, kurie’ ją skaito iš at
bulos puses, šiaip ar taip, o Dr. 
Vinikui vis dėlto reikėtų su 
faktais skaitytis.
' Tai dar nėra viskas. Dr. Vi
nikas visai be niekur nieko pa
reiškė, kad SLA nariai “Tėvy
nę” gauną visai dykai...

Nejaugi taip yra? Tiesa, kai 
kurie buvusieji SLA nariai “Tė
vynę” gauna nemokamai. Aš 
gerai žinau žmogų, kuris se
niau Susivienijimui priklausė, 
bet po istoriško Chicagos šei
nio iš jo pasitraukė. Tačiau 
“Tėvynėje” jam ir dabar siun
tinėjama, nors jis jau Heli me-

5.9(1
5.90
4.90

5.25
44d 
4.95
7.20 13.40

“Didžiausias visų laikų ra- 
kietas” — taip1 Charakterizavo 
korigresmanas Sabath po dvie
jų motų tyrinėjimo vadiriamus 
borių savininkų apsatfgoš ko
mitetus; Kongresmanas Sa
bath yra pirminirilbas kongre
so komisijos bortų ii* panašių 
komitetų veiklai tyrinėti.

; Thšak p. $abatirt>; iš nukri
tusių verte bonų, kurių dar mdž $45,000. 

; i 1 1, tu. hm-

Soft sveikas n* linksminkis gyvenimu 

“REX BITTERS”
1 ' ■ ' ’ .

; 1 Yra gardaus slioriid tbhikais, padarytai. iš žiecįų ir šak- 
r nų, (Europinė formųla). Biitelis šio žinomo biterld tu-, 
retų rastis kiėkvięrijė stūboje. Visai šeimynai patiko Rex( 

i Bittebs. Pabandykit ji šiandien.
REX PRODUCTS CO.

.4301 W. Grand Avė., Chicago, IK 
" REIKALAUKIT TAVERNOSE IR* VAISTINĖJE

SAKALU SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Kainos rali pasikeisti be lepSjlnvn 
TUOJ' APMOKANT ~ ''
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% fltntnifna - 

Mažos Nut ar PeĄ ---------
Kro^iū ąr Pečiui --------

Lump ar1 Egrg u-....:_______

COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ________ _ —_

Nut. Koksai .... - ..
Pea Koksai________ ;________

Petroleum Cafrbon Štili Roti ____

W LE?np --r-

KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE
Chestnut (Pennsylvanta)______ • ■ ■ _ 3 95

PlktHos Nut—3«2 _
— ■!. ■ n.—

VVILMINGTOj/ COAL 
Mine Run—Coaįse ....... 
3’ to 2 inch Nd. _
6 to 2 Inch Egį-—Clean 
12 tb 3 inch ~ F

COAL &COKE
PHONE LAFAYt UI t 

. BONDH) VVLlGHi
<7:q <; UPiViF- AVFNtlE 
uu/'< 1 r r? co/ l

NAUJIE^OSį;CRicagbrM

Kalėdines gelių - 
parodos



t

NAUJIENOS, Chicago, K,
....... " 1 ‘7'-»7- ---- - -

Antradienis, gr. 15, 1986

:JI NORĖJO ŽUDYTI
KORESPONDENCIJOS

Derroit, Mich
Mirė Motiejus Raško

sutikonariams

au
5901 No

5421 No

Wellington

Addison
South

Mary,
Montrose at

Leland at Ash

Adams at

33rd Wrightwood

45th 2732 No

51st

NAUJAS PROGRAMAS

Ramybė Zemeje Geros Valios žmonėms”

$8.00

$5.00

Planas sergančius 
ligonine aprūpinti

Plan for Hospital 
nariams ligoninėse

'Sauganash Park 
Kostner Avenue,

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
$ako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvelnjntą Old 
Golds cigaretų pakelį.

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmS laisnius (leidimus) ve 
dyboms:

7 Casimir Rubinas 23 m. ii 
Beatriče Poehls 18 m.

Areštavo šešis nar 
kotikų šinkorius

per amžius nesenstančiuose žodžiuose 
yra J 
nuotai

Wesley Memorial, 2449 South 
Dearborn.

‘Wes<t
Austin.
' Wobdlawn, 826 East 61st

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

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

Oak Park at

Chicagoj ligoninių nestoka. 
Bėda tačiau yra, kad daugumos 
žmonių pajamos arba uždarbiai 
maži, o ligoninių kaštai augšti. 
Ir kai suserga žmogus, tai li
goninės lėšos kalnu užversta 
ant jo šeimynos. Ligoninės kaš
tams sumažinti šiuo laiku yra 
Vykinamas Plan for Hospital 
Care. organizaci- 

ji auga 
1,200 naujų narių

Suburban, 518 North

naudojamais 
Tas specialus

Max Wilai?szuš ‘ 46 m. ii 
Pauline Metzinger 38 m.
... i

John Beran 21 m. ir Mild 
red Clement Ifl m.

Susidarė organizacijA, kuriai 
priklausyti metams kaštuoja 
$9.60. Už šias duokles organi
zacija teikia ligoninės paranka
mus 21 dieną per metus. Jau 
dabar planų užgyrė ir kalbamos 
organizacijos* 
teikti globą sekamos Chicagos 
ligoninės:

Alexian Brothers, 1200 Bel- 
den.

American, 850 . West Irving 
Park.

Augustana, 409 W. Garfield
Columbus, 2548 North Lake 

View. •
Evangelical, 5421 South Mor

gan. , *
Evanston, Evanston.
Garfield Park, 3821 Wash- 

ington. .
; Grant, 551 Grant Place.

Henrotin, 939 North La Sal-

Juozapas Raško.
Chięago, III. ii

tiškos dovanos tankiai yra daug lauk- 
tjneinėmis, negu puošnios, brangios, 
bet nepraktiškos dovanos. Užtat 
pastaraisiais metais ir cigaretų spe
cialūs pakai darosi vis labiau popu- 
ląriŠkaįs, kąipo Kalėdų dovanos.

Todėl ir Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjai prirengs ypatingus Kalėdų 
apdangalus, kuriuose jie suvynioja 
arba jau gerai žinomas Lucky Strike

Lietuviai ir lietuvai
ty paėmi leidimus 

vedyboms

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS '■

Naujai išremontuota ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
, dieną ir naktj. Swimming Pool.

Phone CANAL 9560

Šiandie, antradieny, bus 
klausomi argumentai prieš su
manymą statyti Chicagoj di
džiulę vandens filtravimo sto
tį ežero pakrantėj tarp 76 ir 
79 gatvių., Kai kurios pietinės

Čiužinėtojams ledų 
aikštės

KŪNO SKAUSMUS
Naikinantis kūną skausmas 
sustabdomas greitai kada 
vartojama Johnson’s Red 
Cross Plasteris. Jis pagelb
sti prašalindamas nešvaru
mus. šildo, masažuoja, gydo 
giliai skaudamus raumenis. 
Todėl milionai vartoja jas 
kožną metą. Todėl ir jus 
taipgi vartokit Johnson’s 
Red Cross Plasterj.

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

200 cigaretų dėžutes, arba keturias 
bukinės, kiekviena iš kurių talpina 
50 Lucky Strike*, šių metų specialūs 
Kalėdų pakai yra ypatingu iškilmin
gų švenčių nuotaikos simboliu.

Savo ryškiomis, patraukiančiomis 
spalvomis jie yra labai panašūs ir

32 No. State St. kambarys 1105 
Kasdien nuo 0:30 v. ryto iki 5:00 po piet, 

Antr. ir, Penkt. 9:30 v. r. iki 8:00 vak.

miesto dalies piliečių organi
zacijos yra priešingos, kad sto
tis nužiūrėta yra statyti mi
nėto j augščiau vietoj. Jie sa
vo argumentus išdėstys Vol
teriui S. Smith, valstijos ata
tinkamo departamento atsto
vui.

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

8:30 valandą iš ryto.

Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 
Gražios Dainos ir Muzilųt.

Michael Reese.
Mother Cabrini Memorial, 

1200 Gilpin. *
Mt. Sįnaiv 2750 W. 15th PI. 
Oak Park, Oak Park. 
Passavant, 303 E. Superior.
Presbyterian, 1753 W. Con- 

gress.
Providęnt, 426 East 51st.
Ravensvvood, 1917 Wilson.
St. Anne’s, 4950 Thomas.
St. Berenard’s, 6337 Harvard
St. Elizabeth’s, 1433 North

Claremont. \
St. Francis, Evanston.
St. Jošei>h’s, 2100 Burling.
Sts Luke’s, 1439 South Mich- 

igan. <
St. Mary of Nazareth, 1120 

North Leavitt.
University: of Chicago Clinics 

950 East 59th.

Holy Cross, 2700 West 69th.
Home for Destitute Cripled 

Children, 970 East 59th.
Hospital of St. Anthony de 

Padua, 2875 West 19th.
Jackson Park, 7531 

Stony Island.
Little Company of 

Evergreen Park.
Lutheran Memorial, 1116 No, 

Kedzie. v
Mėrcy, 2537 South Trairie.

KYLA ,
VARICOSE VEINS, ATDAROS 
KOJŲ ŽAIZDOS, EGZEMA, 
RAUDONGYSLfiS

Leiskit Jums sutelkti* nuolatine pagalbą. 
Musų gydymas Jūsų darbo negaišius.

PATARIMAS DYKAI
SPECIALUS PATOGUMAI MOTERIMS

GERIAUSIA 
DOVANA

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausią 
pasauly iidirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynese

Gruodžio 7 d. Motiejus Raš
kę, 56 mėty amžiaus, apleido 
šį pasaulį, palikdamas di$r 
žiam nuliudime savo gyveni
mo draugę Uršulę, sūnų Jurgį 
ir dukterį Uršulę.

Velionis buvo kilęs iš Su
valkų redybos, Lietuvoj, ir at
vyko jaunas Amerikon, apsi
stodamas Pennsylvanijos val
stijoj, Atvažiavęs Detroitan 
1920 metais, apsigyveno čia 
su savo šeimyna., Nors svei
kata nedaleido pačiam daly
vauti Detroito dailės organi
zacijose, bet velionis nedrau
dė savo šeimynai darbuotis 
toj krypdyj. Jo sūnūs ir duk
tė priklausė f|rie Deitroito 
Lietuvių Dailės Choro, kuria
me jie širdingai darbavosi.

Be kitų giminių, lieka du 
broliai, — 
gyvenantis 
Vincas Raško Lietuvoj, Velio 
nis palaidotas Woodmere ka 
pinėse, gruodžio 10 d 
ka širdies ligos.

Draugas M. L. Balchunas 
pasakė atsisveikinimo kalbą 
visų mylimam velioniui, M. 
Raško.

Draugė Raskienė, Jurgis ir 
Uršulė taria širdingai ačiū 
visiems už simpatiją išreikš
tą žodžiais ir* tokia gausybe 
’kvietkų, ^vainikų; taipgi ir 
tiems, kurie taip skaitlingai 
lankėsi laidotuvėse.

Lai būna jam musų žeme.- 
lė lengva. —A. M.

Shabbona Park Addison 
at North Sayre Avenue. .

Pulaski Park — Blackhawk 
at Noble Street,

HOPE MORGAN AIŠKINA TEISĖJUI SAM STREET HUGES, East Lansing. 
Mich., kad ją apėmė noras žudyti ir tam norui negalėjo atsispirti. Ji nužudė savo 
draugę, Miss Elizabeth Gillner tai mergaitei rašant pakvietimus į savo vestuves.

Naujienų-UN S o andphoto

North half of Gage Park — 
55th at Western Avė.

Ogden Park duok pond—65th 
at Racine Avė.

McKinley Park — 39th at 
Western Boulevard.

Artimoj ateity laukiama, kad 
daug daugiau Chicagos ligoni
nių prisidės prie šio plano.

Organizacijos oficialis vardas 
yra — Plan for Hospital Care. 
Visoj šaly tokios organizacijbs 
veikia jau keturiose dešimtyse 
miestų. New Yorke 
ja turi 200,000 narių 
kuone po, 
kasdien.

• Chicagoj 
Care savo 
yra nužiūrėjęs už $9.60 metams 
sekamą tarnybą:

1 — lovą ir maistą; viename 
kambary nuo 2 iki 4 lovų;

2. — nursių patarnavimą;
3 — operacijoms kambarį ir 

jo tarnybą;
4 — tarnybą prie gimdymo 

arba palago;
. 5—paprastus vaistus ir ban
dažus ;

6 — laboratorijų tarnybą.
Ligoninės nesikiša į ligonies 

ir jo daktaro santykius; planas 
neteikia daktaro patarnavimo, 
jis teikia tik ligoninės paranka
mus.

Išklausys filtravimo 
stoties priešininkų 

argumentus

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

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:80 vai. vak.

North & North west Sidles
Gladstone Park

Menard Avė. 1
Hamlin Park -

& Hoyne Avenue.
Lincoln Park —

Ponds, Clark at Center Street
Shabbona Park

Street at North Sayre Avė.
Waveland Avenue — Lincoln

Park.
Wellcs Park -

Westem Avenue
Wilson Park — Leland

Milwaukee Avenue.
Chase Park

land Avenue.
Lake Shore Park E. Chi

cago at Lake Shore Drive.
Athletic Field — 3546 West

Addison Street. v
Edgebrook Park — Tahoma 

at Algonquin.
Gladstone Park — 5421 No.

Menard Avenue.
Jefferson No. 2 — Higgins at 

Long Avenue.
Kilbourn Park 3501 North

Kilbourn Avenue.
Kiwanis Park — Carmen at 

Christiana.
Mayfair Park — Sunnyside

& North Kilbourn.
Norwood Park

Natoma Avenue.
Olympia Park —. Avondale & William

Olympia Avenue
Rosedale Park 

dale Avenue.

Chicagos parkų distriktas 
praneša, kad šią žiemą yra J- 
rengtos vietos čiužinėti ledu se
kamuose parkuose ir aikštėse:

South Side
Armour Sųuare 

Shields Avė.
. Davis Square
Marshfield.

Cornell Square
Wood Street. ,

51 st St. Yacht Basin 
of 51 st St. (Bumham Park).

Fuller Park — 45th at Prin- 
ceton Avė.

Harding Sqtiare -L 26th and 
Wentworth Avė.

Mark White — 29th at Hals- 
ted Street.

Marąuette Park — 67th St. 
at Kedzie Avė.

visiškai suderinami su 
Kalėdų papuošalais. ' ....
Kalėdų pakas suteikia ir reikalingąją 
apsaugą šioms Lucky Strike cigaretų 
siunčiamoms paštu dovanoms.

Didelis Lucky Strike cigaretų po- 
pulariškutnas ir abelnas dovanos nau
dingumas priduoda šiam, Kalėdų pa
kui didelę pirmenybę kaipo Kalėdų 
dovana. . '

šis specialus Kalėdų pakelis yra 
dar ir tuo labiau naudingas, kadangi 
jis dovanos davėjui pagelbsti išvengti 
pasirinkant . pirkinius bereikalingą 
laiko eikvojimą.

Be to gi, Lucky Strike cigaretai 
yra lengvu ųžsirūkymu ir lygiai taip 
maloniu ir vyrams ir moterims. Jie 
Jura pagaminti iš viduriniųjų lapų, 
engviausių puikiausio tabako lapų, 

kurie perleidžiama per MIt’s Toasted” 
procesą kas yra jūsų gerklės 
apsauga prieš knitėjimus, prieš ko
sulį. Lucky Strike yra vieninteliais 
cigaretais, kurie patiekia “toasting” 
proceso gerklės apsaugą.

šių specialių Lucky Strike Kalėdų 
pakų galima gauti visose šalies krau
tuvėse.

iškilmingu laikotarpiu vyraujančios 
’' k . .

Žmonių, priduoti
— ir trad:cH<ųi:raį 

būdais, kuriuos žmonės išrado tavo 
supratimo parodymui apie tįkrą 
lėdų reikšmę.

Vienų iš tų labiausiai išsiplatinusių 
papročių bei tradicijų yra tai Kalė
dose dovanų davimas ir tuo ^geros 
valios žmonėms” parodymas.
kodėl naudingos, nebrangios, prak-

Piano Accordionai 
visokio didumo,, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITU, 
GRUNOW, PHILCO,' R. C. A. 
VICTOR, nuo $1Q QE 
ir augščiau .................. ■ w«wv

JOS. JIRAN 
1333 W. 18 St 

Tel. Canal 2566 
6209 W. Cermak Rd. 

Tel. Bervvyn 2141
Atdara vakarais, pirmadienį, apt- 
radienį, ketvirtadieni ir šeštadienį

Washing»ton Park — 57thj at 
Cottage Grove Avė.

Sherman ' Park — 53rd at
Racine Avenue. <

. West Side •
Amundsen Park — 6100 

Bloomingdale Avė.
Bell Park

Barry Avė.
Blackhavvk Park Belden at 

Lavergne Avė.
Eckhart Park—Chicago Azve: 

at Noblef Street.
Holstein Park — 2200 North 

Oakley Avenue.
Jefferson Park -

Throop Street.
Kelvyn Park — 

at Kostner Avenue
Kosciuszko Park

Avers Avenue.
La Follette Park — Hirsch at 

Laramie Avenue.
Mozart Park — 2036 North 

Avers ;Avenue.
No. ji Park —* 1735 Mango 

Avė.
No. 12 Park — Wrightwood 

and Laramie Avė.
, Union Park — Lake at Ash
land Avė.

Wicker Park — Fowler at 
Damen Avenue.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

| ' Chicago, Illinais.
Aš Čia prisiunčiu $____

Sekmadieny valdžios ; agen
tai areštavo šešis ašmenis, ku
riuos kaltina pardavinėjimu 

5801 No. narkotikų. Areštuotieji yra 
! Nathan Banks, James Brooks, 

1L.. Bullett, Harry 
Frank Barker ir 

6312 Rose- Shelton Oliver..

^Ramybė Žemėje gero* vaHoą 
nonėms”.
šiuose senuose, bet savo pr»*me

Mnyta Kalėdų nuotailfa «— 
ka, kuri atneša vi* kintančiam, 
Įusiam pasauliui suraminimą, 
iard Kalėdas kuo nors Jaugiau, 

_ Šventadieniu. Kada Kalėdų 
nuotaika vyrauja “žmonių brolišku
mas” tampa tikrenybe. Ji užpildo prą 
apsupdama lygiai Ir senus ir jaunus. 
Ji padaro Kalėdas geros valipsz ęlups- 
numo ir nuoširdtųnO laikotarpių

Blizganti medžiai, dovano*, židinyje 
ugnis, lange šviesa, vaišingumas r* 
visa tai yra tikrais ir aiškiais šiuo 
iškilmingu laikotarpiu vyraujančios 
nuotaikos požymiais. . ‘.

Daugelio šąli 
Kalėdų papročii 
būdais, kuriui

.. . *' t. ■

-

*4 ‘ '

r

7/ i s',

4';' SV v'

v

IW 3

ienų prenumeratą
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo.....___________ J

____ r,,.,,.,,..,, , ,,..,, ___dienos šiuo adresu•

Vardas ________ _■ Į \

Adresas __ ____
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SURADO BALZEKO AUTOMOBILĮ IR 
SEIFĄ IŠSPROGDINTĄ

v*

Autombbilis stovėjo per dvi dienas prie 
33-čios ir Wallace

BRIGHTON PARK. — Va-Į Apie piktadarius jokių ži 
kar po pietų, prie 33-čios it.nių dar nėra. Suradusi auto- 
Wallace gatvių, buvo atrastas 
automobilis ir seifas, paVogti 
iš Balzekas Motor Sales (san
dėlio.

Seifas buVo iššprbgdintaš. 
Visi pinigai ir dokumentai 
buvo išimti. Automobilis ras
tas tvarkoe. - -

Automobilis stovėjo ties na- 
ihu, 3333 South Wallace st., 
nuo pereito šeštadienio vaka
ro. Taip pasakoja žmonės, 
kurie gyvena apielinkėje.

Policija jį užtiko 1:30 va
kar po pietų. Laisnių nume
ris yra 910-175.

Automobilyje buvo raktai ir 
išsprogdintas seifas. Buvo 
abejonių apie tai kas savi
ninkas bet netrukus atvykęs 
Stanley Balzekas pažino ir 
mašiną ir seifą kaipo savo.

Apiplėšimas įvyko gruod
žio 7 d. naktį. Plėšikai buvo 
trys. Įsigavę garažan, jie su
pančiojo sargą, pasiėmė seifą 
ir Balzeko automobilį, jį išsi
vežė.

mobilį ir seifą,' policija ieško
jo pirštų žymių, bet jų nebu
vo.

Balzekas pasakojo, kad ne
trukus po apiplėšimo per tele
foną jį pašaukė kokia tai ne
žinoma moteriškė iš Bridge- 
porto. Ji tvirtino žinanti kės 
apiplėšimą padarė ir nuriod^ 
tam tikrus vietos jaunuolius. 
Ji padavė vardą ir viehos 
mergaitės, “Mary’’, kuri buk 
su plėšikais draugaujanti. 
Nurodyti jaunuoliai buvo su
imti ir tardomi/bet pasirodė, 
kad jie yra nekalti.

Paskutinėmis dienomis po
licija suėmė dar vieną jau
nuolį, bet atrodo, kad ir jisaį 
nieko bendro neturėjo su įvy
kiu.

Apiplėšimo nuostoliai sie
kia apie $5,000. S. Balzekas 
neturėjo apiplėšimų apdrau- 
dos, nes Archer avenue biz
nieriams 
duodama. Esą, apiplėšimai 
per dažnai pasitaiką.

Archer avenue biž 
apdrauda nėra iš
Esą,

WPA darbininkų 
streikas

Dvi naktis išmiegoję 
ofisuose Merchandise 
trobesy ir 
streiką trečią dieną, 21 Works 
Progress Administration dar
bininkų pirmadieny dar tebe
buvo ofisuose. Kiti būriai WPA 
darbininkų pikietavo ofisus 
trobėsio koridoriuose.

WPA darbų Illinois valsti
jos administratorius padėjėjas 
atlankė streikininkus. Jįsaj 
dar kartą jiems paaiškino, kad 
jis nieko negalįs padaryti; kad 
paleisti tam tikrą , kiekį WPA 
darbininkų jam yra įsakyta iš 
iVashingtoho.

Darbininkų reikalavimai yra 
tokie: 1 — prižadas nemesti 
iš valdžios darbo ne vieno dar
bininko iki jie negaus daibo 
privačioj įstaigoj; 2 — sugrą
žinti visus darbininkils, kurie 
buvo paleisti iš darbo kai pra
dėta WPA darbininkų kiekis 
mažinti; 3 — panaikinimas ty
rinėjimo, sulig kuriuo federa- 
lis darbas bus duodamas tik 
tiems asmenims, kurie negau
na jokios kitos paramos; 4 — 
kad WPA viršininkai dėtų pa-

WPA 
Mart 

pradėję apgulos

stangas gauti subsidijų $V 
350,000,000 baigti tuos vald
žios projektus, kūtių išsižadė
ta dėliai stokos fondų.

Dėliai Naujų Metų

GAISRAS SKERDYKLOSE

VAIZDAS APDEGUSIŲ'PASTATŲ <ffiCAGOŠ SKERDYKLOSE PRIE 43-čios 
ir Racirie gatvių, kur kilo gaisras. Sudegė avių tvartas. Nuostoliai siekia $50,000 
Liepsnos kilo netoli vietos, kur įvykb diSyšis Skerdyklų gaisras, 1934 metais.

> 'V V- Naujieiių-Tribune Photo
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Lietuve Petr Liepa Į clAsS|F|E|[) ADS
Užmušta Automobi 

lio Nelaimėje
Sužeisti, jos sūnūs, marti 

trys kiti asmenys.
ir

bridGepoBt.
Petronėlė Liepa buvo užmuš
ta automobilio nelaimėje, kuri 

vakare, 
830G

Lietuve

i

. ST0GDENGYŠTA
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING C? 
3216 So. Halsted St. 

Vidory 4965

blėties

CO. z

"Help VVanted—Mate 
Darbininkų Reikia .

Brighton Parko 
žinios nurijo Vaistų

JUOKAI

Skubiai bėga senieji metai. 
Už savaitės kitos sulauksime 
naujus metus. Nežiūrint, kad 
darbo žmonėms šie seniej? 
Inetai buvo blogi ir nežinia, 
ar naujieji bus geresni, visi 
laukia liauju metų, laukia 
laiko seniesiems sudie pasa
kyti. , r !

Štai trys pienininkų grupės, 
t. y. Pirmyn, Naujosios Ga
dynės ir Vyrų chorai, rengia 
bendrą linksmą vakarėlį Nef- 
fo svetainėje, 2435 So. Leavitt 
st. Naujiems Metams pasitikti. 
Neffas užleis Visas savo patal
pas menininkams toj links
moj Valandoj Taigi vietos 
bus užtektinai.

Naujosios Gadynės choris
tės pagamins skanių užkand
žių, Pirmyn choristės patar
naus prie stalų, senoji-gvardi
ja patarnaus prie bano, tad 
jokių trukumų nebus.

Rėmėjai ir pritarėjai iš an
ksto kviečiami Užsisakyti vie
tas. —Chorų 'rėmėjas.

ličidrilco frogržiniaš
——J-~.-

Didžiulė Lietuvių radio au
diencija gėrėjosi gražiu Bud- 
riko radio programų pereitą 
sekmadienį iš stoties W. C. 
F. L. Visais atžvilgiais tai bii- 
vo gražus programas. Simfo
ninė Bttdriko 'radib orgestra, 
pritariant radio kvartetui, ^to
bulai atliko gražius muzikos 
nuinė'ritts. Makrihį 5pasikaiųė-i 
jiinšį it'gi bu^ henuobo^s.

jttdžb Būdi’iįįtb Jjastdii^diriis 
tokolųs iŠ praėjusio š’Usifirifei- dar įbadio
mo, kttYš tampri Viėhbaišįai pri- pro^rriniAi, nutM: įiitnia'dię- 
imtaš kAip skaitytas. Škaity- niais it pe’nktųdi'ėTiiais 3:30 
tas taipgi laiškas hūo Li’etuVių po jiičf iŠ stoties V/AAf' ir 
visuotinė kohgteso Veikiančio- į regulfaris •va
jo kbmiteto, kviėčiįš daly-įkaro ptograinasį riiib iki ® 
vauti konfeteniijoj, kuri įvyks vai., iŠ statię^ į^iįFG. 
gruodžių 20 dieną roLietėVių,' 
Auditorijoj^ 3133 šb. Malšted 
street. Laišk aš vienbalsi ai
priiirttas it iŠbihkti keturi 
delegatai į konferenciją.

Atlikus visris kitus kliubo 
reikalus ptiėita prie rinkimo 
valdybos ateinantierias 1037 
metalus. Dangti iria balsų į 
valdybą išrinkti šie asriičnys: 
J. JiiteviČitlš, pitniiriihkaš; p.j 
KlimaVl^iU's, vtče-^pitrhiiiin- 
kas; užrašij raštininkas —- A. 
Trejohii; finansų raštininkas 
Ed. Remeikis; iždininkas He-1 
den Grąmphtienė; iždo glųbę-. 
jai J, Romanas ir A; Šalčiu
kas; maršalka <. p. Mainelis. 
Taigi valdyba išrinkta iš vei
klių žmonių, tad reikia tikė
tis, kgd .kliubas . gerai gyvuos,, 
augs ii bujes.

BfttGGTON PARK. — Lie
tuvių Politikos Kliubo prieš-’ 
matinis susirinkimas įvyko 
ketvirtadienį, gruodžio 10 d., * 
Grėmbnto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell Street. Pirminin
kės pranešė liūdną žinią, kad 
Stanislovas Glaskevičiuš, kliu
bo narys, mirė lapkričio mė
nesy, paprašė susirinkusius 
atsistoti ir išreikšti velioniui 
pagarbą.

Vėliau buVo skaitytas pi*o- 
1 _ _ -1. ■ 1 ! s. *’ x \ P'i: .u< k

(toni- 
ko) plaukams. Greitai užaugo 
plaukai pilve.
Jurgį, kad jis 
ties.

Jie taip kuteno 
juokėsi iki mir-

J
Motina: Kai 

langą, man linksma buvo ma
tyti tėve žaidžiant su Petru.

Valkas: Mes nežaidėrtie. Aš 
padėjau jam surinkti jo dan
tis.

aš žiurėjau per

įvyko Sekmadienį 
Lyons ; apielinkėje, ties 
Archer avenue.

Kiti penki asmenys / 
sunkiai sužeisti.

Tarp sužeistąją yra 
nes sūnūs, Juozas Liepa ir jo 
žmona, Isabella. , Jie važiavo 
pirmame automobilyje.

Sužeistieji antro * automobi
lio keleiviai yra sekami:

Arthur C. Landgren, 37, 
Gari JolĮnsoh, 35, ir Coy Shar- 
pe, 31. Visi tfrys yra Lemont, 
111., gyventojai.

^užleistieji buvo nugabenti 
Little Gompany of Mary li
goninėn. Sharpe buvo suimtas 
inkvestui, kaipo nelaimės kal
tininkas.

Vėlionė P. Liepą buvo 60 
metų amžiaus. Ji buvusi Si- 
mbnuitytė, kilusi iš Šeduvos 
miestelio, Panevėžio apskrity
je, Su sūnumi ir jo žmona 
gyveno adresu, 3124 South 
Lowe avenue.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį rytą. Jomis rūpinsis S. P. 
Mažeika.

buvo

vėlio-

Vaikinas: Ar tu tekėsi už 
manęs?

Mergina: Taip, mylimasis.
Nustebusi pasirodžiusiu vai

kino veide rūpesčių mergina 
klaupia:

— O kas dabar užėjo •— ko 
ta >>R ,iyĮD tu.

Vaikinas: 
pasakiau!

Aš'
1.

jau perdaug

garsinimas

PARENGIMAI
Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta rengia prelekcijas trečia- 

dienį, gruodžio 16 d. Lietuvių Auditorijoje, 7:30 v. vak. 
Kalbės Dr. S. A. šlakis. Visi, kurie įdomaujasi, esate kViė- 
čiami dalyvauti. Įžangos nėra. .... .i.. . i'. -■ ...... ,

Busimasis Ambasadorius Sovietu Baliuje

i ’ GA&į;
ligonihėįįė gttli sunktai šUžfefs-' 
tas įl Thetą IfetuViš bė^rnnY-i 
kas, Charles Lbkas. Automobi-; 
lio nelaimėje jam bttvo hnlaiuž-, 
ti duį; Šonkauliai ir pbidttįi: 
plaučiai. i

' Bei^ntūką šuV^žihčjo . ViehW; 
Dante Brunod, 10544 Ihdfafe 
avenute, tiės kampu 55th ir 
Westėrn avėnūe.

Sužeistasis gyvena adresu, 
2226 West 55tli štfeet.

ŠouthtoW

Vyrų Choro 
Oritoirii

REIKIA seiismenų patdaVineti 
švenčių special. Pilnaa ar dalies lai
kas, didele komisija- PąrdavinOji- 
mas draugams it giminėms suteiks 
didelę naudą. 10411 ito. Michigan 
Avenue.

CRANE COAL CO. reikalauja 
darbininką ant fafmos. Alka nuo 
3Į5.00 iki $25.00 , į mėnesį ir valgis. 
Turi būti ne pijokas. Atsišaukite. 
5832 So. Long Avė. Tel. ftep. 8402
•ii.. ..... ......................... .. ...■... Cnw'

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Suparaližuotas Louis 
Mačiulis; guli Apsk. 

ligoninėje

BUSIMASIS AMBASADOBIUS RUSIJAI, JO&ĖPH 
Ė. D A vis su žmona buvo svečiai iškilmingame Baliuje, 
ktirį Wūshiiigtohe surengė Sovietų ambasada nimėda- 
ifta halijds konstitucijom priėmimą.

Naujietių-Acine Ptioto

beįb. t^ligbUiųčs pmišėliariis. 
Jo pati, bijodama, kad ..vytas 

’suį^^į riairio į&ii fi'feiži^yti 
ją it tfeiš \Wkfis, 
į policiją prašydama ^pšaūgbš. 
Moteriškė gyvena adresu 810 
Lelahd aVėnue.

Lange padėtas
“Iron Sinks”.

Lietuvis, perskaitęs garsini
mą, sako savo draugui:' “Net 
ir kvailys žino, kad geležis 
skęsta, o ne pj^ptTtŪėja”.

Mėgino nusišauti

Kai d ū j bs Vaikai žaidė Troti- 
tėi 

p-hiri DdVės 32 irie-
tų, 815 Wėst;1^2 stfeėt, pa
leido | ŠriVe kblką iš itevč^e- 
rio. Moteris j^tsi’šd^ arti šilr- 
čfe, bėV daktarai tikisi, kad 
ji pasVfe&š.

%

•?

Ghic^gos Lietuvių Vyrą 
Chorais dąlnUos per radio šį 
trečiadienį. Kurie nelankė ;pa
skutinėse j^ittbkose; būkite 
radio stoty j? hėtėliAū kaip O: 
vai. vakare. r
- WSBC radio šjdtįis
14 N. WestįerĮi Avė. (kampas 
Madison ir Wėsfen gatvių).

jOJUŠ PŪriONAS -
Jr. iU,.

Persiskyrė su šitio frasatiliu 
Gfuod. 13. dieną, 2:80 valandą 
rytą, 1986; in., sulaukus 50 in. 
ąrhž-, giriięs Panevėžio apskr., 
kupiŠkiį lĮaiap., Gindvilių krn. , 
' Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudiirie 
2 duktėris; Anną Adomavicz, 
žentą Stanislovą, Eleanorą 
Puronais, brolį Kazimierą, linu
ką Juozapą ir gimines.

. kun^s pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, ’ 3319, Lituaniėa Aye. 
Laidotuvėš įvyks ketverge, 
Gruodžio j7 d„ ,8:0d vai. ryto 
iš koplyčios Jį"Šy. Jurgio pah 
bažnyčią, kifrįvi® atsibus ge
dulingos bgiinwds už velionio 
sielą, o iš tenebris nulydėtas j 
Šv. Kazįrniėro kapines.

Visi, Ą. JdįjO PurOno gi- ‘ 
iritnČk, drąhjĮrai' ^r pažįstami i 
ęsat nuoširdžiai,-kviečiami aa- į 
lyyariti- laiūotąvęšA.; ir suteikti ; 
jam paskutinįpatarnavimą ir

, atsisveikinimą^OK
; >?. ;;S;,•

Nuliūdę .HękHe»:
jk, .-i1'
T; žentas ir
torW& lald. dir. S. P. Ma- 

Į žeika, tel. Yards 1138.

si

PARDAVIMUI tavernas, geroj vie
toj, tinkamas žmogus gali pridaryti 
daug pinigų. AtsHąnkę patirsite piie 
žastį ir vertę biznio. 372 E. 71 St.

i, • ./i-. .„'„„Į-į ......... . ■—r............. ........... .

TAVERNAS TURI BŪTI PAR
DUOTAS TUOJAUS. Bizhis yra 
gerai išdirbtas—vieta modemiška — 
jatyręs biznierius dai-ys gerą gy
venimą, geraš lysės — renda pa- 
anki. Aš parduodu dėl geros prie
žasties — patirsite vietoje.

Atsišaukite
6828 So. Stony Island.

PARSIDUODA Taverna visa arba 
pusė. Vieta labai gera priešais did
žiuosius štokyardų vartus. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje. Atsi
šaukite greitai 4171 Sd. Halsted St.
.................— ........-_ ______ ___ 1,

PARDUODU 2 kręslų barbershrip 
Abudu dirba. Pardavimo priežastis 
—turi 2 bizniu. 330 E. 75th St.

T0WN OF LAKE. — Ap
skričio ligoninėn buvo išvež
tas 60 metų Ifetuvis, Louis 
Mačiulis. Jiš yra suparąližuo- 
tas.

Vėlionė užsiėmė dženitoryste 
ir gyveno adresų, 4622.Ma*rsh- 
field avenue. - j

M'-ir iH'ini.-.'..';,i - iiiWii>aSiiįAiSfig '

ICLASSIFIEDAOS
ViiUH Yi n

. .......... ............. ....................^|iĮiii.iliii.MiMiiiii|i|liiiiiM****^»«

PARSIDUODA tavernas geroj, 
iŠdirbtoj vietoj. Kas nori padaryti 
pinigo, atsišaukite tuojaus. PrieŽas- 
tisr pardavimo — 2 bizniai. 2446 W. 
71st St.
i i..................... ............... . u.....ltH,| Įįirtil.lįi|l^ĮliįiĮiiiteįiWįlliįiBiį III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Įreikiri ,

REIKALINGA patyrusi Lietuvaite 
veiterka—Darbas ant visados.

8206 So. Halsted.

REIKIA avių keising striperių ir 
mieruotojų, patyrusių tiktai. Kreip
kitės 1385u West 47th ; Street.

REIKIA veiterkoą ręstaurantui— 
su ar be užlaikymo. 2028 So. R&cine 
Avenue.

■............'........ 8 "•1 <1'1 'I ■! I1ID yni
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Gėlės Vestuvėms. Bankietams

Td; ŽdtjlėVaH W4 , .
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ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE, 

AUKŠTOS RUšlEŠ ILLIKGIŠ
r ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už triną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

Mezgimo Dirbtuvės

THE BRIDGEPORT KNITTING 
M I L L S 

F. Selemoiiavich 
504 WEST 38-RD STREET 

Telefonas VictOry 3486 
Sveterių krautuve atdara kasdieną

Furnished Rooms
kENDON 2 šviesus fOrhiŠiudti 

kariibariai miegąmas ir virtuvę. 
Elektrikas, gasas ir Šiluma, $10.00 
mėnesiui. 827 W. 84th PI. 1 Iribos

Rakandaijtaisai
> i .i. _ - - — • _ u-- — _

I.

REIKIA dreipų apereitorių—paty
rusių prie mašinų tiktai. 6-tris auk
štas. 418 So. Matkėt St.

• .............. i „■ r m i i i*. • itMiai'n-' i

REIKIA merginos bendram 'na
mų darbui, puikiuos namuos. SaVas 
kambarys, metų amžiaus kttdrkįš 'L- 
nėra skalbimo. Hritlyčotfrt 2299.

.............. . ,, ....... ■■■'ėliM.I ■'

REIKALINGA senyva moteriškė 
dirbti namų darbą. Vaikų nėrri. Rei
kės tik kambarinis prižiūrėti. IČrfelb- 
kitės—513 N. 2h Ąve.,_ galima raa-

RENDON 8 kambarių ftetirn, Efe
sus, naujai išdekoruotas—yra varia.

Naftiai-žemS

IŠPARDUODAME BARU FIKCĖ- 
SIUS, visokio didžio šū CoH Balnai, 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de) 
bfle ktfriO biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo.. Pamatykite 
irius pirm negu pirkaite kitur.

TIKRAS RARGENAS. 
dviejų aukštų muro namas, 85 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda Už $4,700. TMpgi didelis 
pasirinkimas kitų pargenu.

7 S. MICKEVICE and CO. 
6816 Sb. VVesterh Ave^ 

Hemlock 0800

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

: Petronėle Depą
(To tfeVATŠ SlMdS’AlTlKU)

Peršiskyrl pasauliu (ibt'iiodžio 18 dieną, 9:40 valandą
vakare, 1936 iri., sMlaitffctts Wses amžiątts, girriiis PrihėVSžio aps
krity, Šriįflgią Šeduvos kUiUiė.

AnterikOje išgyveno 45. rrietug.
Paliko dideMamė htlliųdime dukterį Oną Kalvelis, žentri Jpną, 

4 sūrius Jcmą, marčią Clėriieotirtė, Juozapų, ii-xmarčią Isabėlle, 
Fred # ’SaratMfeh,. KWtųiėrą rr 4h^čįa jeah, 7 ariukris, CTb- 
1 j jr ibroliertę jfc^'arata . ir t/artttą SiinėiiaViČibs ir še'iihyną,,. se
serį ir. SVč^erj 0tią ir Vfrteėritą UkbUrihuškuk ir šeimyną, ddUg 
pusbroliai; puSSČSė'i'ių h kitų gimihią, b Lietuvoj — brblj ir gi* 
minės,.. . ... ... . '

Kūriau j>$$bHritas X^bdąsi 8124 So. Jzhvfe Avė.
LaidotriViEs įvyks Pėtiįyčioj, Gruodžio 18 dienų, »8J00 vai. ryto 

iš nriirių j Šv. JUrgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedri- 
i lingos pamaldos M vėMOfiSs sielą, a iš teri būs nulydėta į šv. 
i Kazimiero kapihcs.
I Visd A. A;. Pdtrorielės Liepa giminės, draugai ir pažjstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nūfiudę liekame,
Diikte, Stiriūs, Brolis, Marčios ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių ^direktorius S. P. Mažeika, 
[ Telefphaš .Yąrds’1138..,. ais ..........  .......7

Diikte, SririŪK, Brolis, Marčios ir Giminės.

ąrdsm8.^^ ,ąis.

PARSIDUODA 3 aukštų plytų na
mas, atikas, kaina $5,800. 2508 So. 
Turner Avė., 2-ras aukštas.

j N6 te hė
m1 XiL. < Am kA .fei ..*■._ M •

jant ,
GoldsSMULKIUS

Partlavimtiš 
hHdttius

& A ■ a"BI'M. vlo

fAUVKlT MBS

CANAL 8500
• Mųfeų apgarsinimą kafnųk 

.prilipamos, už pakartoji
mus duodame getą ftw>-

ii|]............ "iiįi' '' .............. ..........
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GRUODŽIO 24 d., 1936

WPA Streikas Chicagoj--Kinijai Gręsia Naminis Karas

Mussolini žentas Grafas

SĖDINTIEJI STREIKIERIAI

Photo

gauja 
vagia

Keistučio
Ewaldas

Keistučio Spulkos 
Pareiškimas Dėl J.P, 

Ewaldo Bankroto - Susigin- 
nusižiAlyti 
Jakowiec, 

Užsida-

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kuris išeis

Pataikė į automobi 
IĮ, o ne | žmones

nieko bendro su 
spulka”

J Viena Naktį Api
plėšė 3 Brighton Pk 

Lietuvių Namus
Nežinomų piktadarių 

apielinkę terorizuoja 
riibus, brangenybes.

SKRIS PER ATLANTI- 
KĄ. •— Francuzų lakūnė, 
Maryse Bastie, kuri ruo
šiasi skristi per Atlantiką, 
iš Dakar miesto, Senegale, 
Afrikoje, į Pietų Ameriką.

Naujienų-Acme Photo

Buhrow 
pramušė auto 

mobilio stogų ir įkrito į jo vi
dų. Iš žmonių niekas nenuken 
tėjo. Tačiau trobesis tapo ap 
tvertas iki darbininkai apžiu
rėjo, kad daugiau nieko pana
šaus. nebeatsitiks.

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• KOSTUMIERIUS

NES VISI JIE SKAITO NAUJIENAS

BRIDGEPORT. - 
čijęs su žmona, 
bandė Aleksandras 
2704 Hillock avęnue 
ręs savo kambaryje jis atsu
ko gasų, ir ųtsigulė laukti'mir
ties. Bet nesulaukė, nes jo švo- 
gėris, vienas Antanas Rondo 
2832 South Throop Street, ga
sų ėmė ir užsuko.

BRIDGEPORT. / —. 
mas piktadaris užpuolė 
mušė Bridgeporto lietuvę, Kate 
Lotazas, 3606 Lowe avenue.

• 1 ’’ >' ■ ,

Užpuolimas įvyko vakar an
ksti rytų. Prišokęs prie, mote
riškes užpakalyje namų 
su, 3600 Lowe avenue, pikta
daris jų parmušė ant žemės. 
Kadangi gatvėje pasirodė žmo
nių, tai jis/ pabėgo nespėjęs 
moteriškės apiplėšti*

“Mes, žemiau pasirašę, Di
rektoriai Keistučio Skolinimo ir 
Budavojimo Draugijos No. 1, 
užtikriname kad Jono P. Eval
do ėjimas per bankroto teismų 
neturi nieko bendro su spulka. 
Tai yra jo ypatiškas dalykas 
rišantis su Universial State Ran
kos Stock Receiveriu. Spulkos 
reikalai yra tvarkoje ir jokių 
skolų nėra prieš dabartinį sek
retorių Jonų P. Ewaldą.”

T0WN OF LAKE. — Lai
dotuvių direktoriaus, L J. ZoL 
pio, karstas gerokai apdaužy
tas automobilių kolizijoj.

Nelaimė jvyko prie 43-čios 
ir Ashland gatvių kampo. Au
tomobilį, kuris trenkė į laido
tuvių mašinų, valdė vienas H. 
C. Wooley, 2937 Archer avė.

Karstų valdė L J. Zolp šo
feris, John A. Urban, 4609 So. 
Paulina Street. I. J. Zolp lai
dotuvių įstaiga randasi adre
su, 1646 West 46th street.

Pavogė Lietuvio Dviratį
Neži 

vagilis nuvažiavo si

Nežinomas vyras 
užpuolė ir sumušė 

Bridgeporto 
lietuvę

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko j 
kiekvieno skonį.

Pereitos savaitės pradžioje 
John P. Ewald pasidavė į bank-

lius taupyti ir gręžinti 
nininkui, c nenaikint

JŪSŲ KALĖDŲ 

PASVEIKINIMAI

Įvažiavo i Laid. Di 
rektoriaus I. J. Zol 

pio, karstą

SUNKIAI SERGA. — 
Prezidento Roosevelto sū
nūs, Franklin D. Jr., ku
ris sunkiai serga ir guli 
ligoninėje. Jis planuoja 
vestis su DuPont įpėdine.

Per v r 
periodiniai telpa garsinimai, ku 
rie ragina šeimininkes nenai 
kinti arba negadinti pieno bute

Augs tai nuo Eikš trobesio, 
174 West Washington street, 
nukrito žemyn ;50 svarų sun
kumo šmotas medžiagos vadi
namos “terra ’cota”. Trobesio 
gabalas pataikė į automobilį 
Arthur A. Buhrow, 1630 N, 
Tripp avenue,;GARFIELD PARK 

riomas
Charles Norkaus dviračiu, ku
ris buvo pastatytas ties namais 
adresu 1338 S. Kildare avė. 
Dviratis buvo Elgin išdirbystės, 
raudonos spalvos.

"•« ir atrėmimui 
ganau, Spulkos 

prašo atspausdinti 
sekamo turinio

TOASTAS NAUJAM KARALIUI
W. Bingham, (Iš kairės dešinėn), Sir George Broadridge, Londono 
Arthur Cochrane, karaliaus svitos narys, geria toastų naujam valdovui,

VI. Paveikslas persiųstas Amerikon per radio. Naujienų-Aėme

Amerikos ambasadorius Anglijai, Robęrt 
majoras ir 

Jurgiui 
Radiophoto

BRIGHTON PARK 
mėnesius atgal Brighton Parke 
pasirodė būrys vagių, kurie 
specializuojasi rūbų ir brange
nybių vogimu iš vietos gyven
tojų namų.

Tie apiplėšimai yra labai 
dažnus, taip kad Brightonpar- 
kiečiai dabar bijo iš namų iš 
išeiti. Nežino, ar parėję namo 
ras viskų tvarkoje.ar ne.

Štai, i vienų dienų tie plėši
kai iškraustė net tris namus:

ties 4617 S. Homan avenue;' 
ties 4537 S. Francisco avė. ir 
tiesi 4603 S. Sacramento avė. 
Iš visų butų jie pasišlavė žie

dus, indus, rūbų ir kitokių 
smulkmenų. Pinigų rado tik 
pirmoje vietoje. Jono Gansho 
namuose rado $12.00.

Kraustydami namus, piktada
riai paprastai pasiima visus rū
bus, pančiakas, paklodes, stal
tieses ir kų tik pastebi po ran-

(Parašai:) •
Tomas S. Janulis, prez.
Frunk Dikšas,
Kazemer Demęrecki,
J. W. Zacharęwicz,
J, Gautas,
S. Staneyich,
John. Mazelauskis,
Iz. A. Pupauskas.

Skelbimų finansuoja visi 
Chicagoo pienininkai, sudarę 
tam tikslui fondų. Kiekvienais 
metais jie paneša didžiulius 
nuostolius dėl pieno butelių 
naikinimo..

Kai kurios šeimininkės, sako 
pieninės, butelius ne tik neiš
plauna, bet naudoja juos gazo
linui, sumeta i išmatų dėžes 
arba tyčia ar netyčia sudaužo 
arba duoda vaikams daužyti.

Buteliai kainuoja pinigų. Pie-

aupy- 
damos butelius pieninėms, šei
mininkės sutaupys pinigų savo 
kišenini. (Sp)

Bankrotas yra asmeniškas ir 
neliečia jokių organizacijų, prie 
kurių jis priklauso. Tarpz tokių 
organizacijų yra 
Spulka, kuriai J. 
sekretoriavo.

Aiškumo c 
nepamatuotų 
direkcija 
“Naujienose 
pareiškimų:

SPULKOS PAREIŠKIMAS

SČSKSS

MUSSOLINI PĖDOMIS
Ciano sveikina militarį paradų Vienoje laike Italijos- 
Austrijos-Vengrijos konferencijos. Jis seka savo uošvio 
pėdomis ir skaitomas kandidatu į jo vietų.

Naujienų-Acme Photo

NAUJIENOS, Chicago, III ___________________ __

Bridgeportietis bau 
dė nusižudyti

Prieš maištininkus. 
—Generolas Feng, paskir
tas vyriausias karo vadas 
po to kai maištininkai1 pa
grobė gen. Chiang Kai 
>hek.

Naujienų-Acme Photo

VENGIA NAMINIO KA
RO.—Kinijos finansų mi- 
ništęris;. Kung, paskirtas 
laikiną galva Kinijos val
džios, (Žinia pirmam pus- 
•apyj).

Naujienų-Acme Phot

ifiill

Grupė 34 WPA darbininkų, kurie sustrei
kavo ir sėdi WPA ofisuose, Chicagos Merchandise Mart, protestuodami prieš dar
bininkų atleidimų. Maistų jiems prisiunčia simpatizatoriai.

Naujienų-Tribune Photo

BUVĘS KARALIUS-BUSIMOJI KARALIENĖ. — 
Pasitraukęs karalius, Edvardas VIII su Princesa Elž
bieta, kuriai laikui bėgant teks sostas. Ji yra 10 metų 
amžiaus. Edvardas VIII apsigyveno Austrijoj.

- Naujienų-Acme


