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W.P.kad jis tebėSpren

Shensi

vena stropioj po-

Daug svarbių

Maitins vokiečiusminas

žuvimis

Western Air Lines

mo

gos

$31

Hamilton pasiliko 
republikonų vadu

Sniegas dengia Utoj 
prapuolusi lėktuvą

buvo maniusi ap- 
pagalios, nuo ve-

Dwight, III., 
sAvo sunkiai

W.P.A.
CURTAILMEJfll

Kuba nenori milita 
I rizuotų mokyklų

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

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.

veikia č|i 
kurių tik 
maištinin

20 metų kalėjimo už 
tėvo užmušimą į

Amerikos konferen 
cija svarsto ekono 
mintus klausimus

Du kartus šovęs, bet 
nevykusiai, tai 

* pasikorė ’<■

sande- 
kurioj

Vokiečiai prasimano

ir dagi suSilaikS nuo

Italai suėmė pasku 
tinj Ethiopijos 

karvedj

nelaimėj, tai sušalo

• *4*

Prieš jį daugiausia stojo 
kongresmanas Fish, kuris bet
gi atsisakė nuo bet kokio vei
kimo 
balsavimo

Mirė “Varpo” laikų 
knygnešys

Vokiečiai kariauja 
Ispanijos sukilė

lių eilėse

i CHICAGO 
ARTIJTSunioh

Hitleris jpaliuosuos 
amerikieti

Tikisi greitai šutai 
kinti jurininkų .• 

streiką

Sukilėliai bombar 
duoja bažnyčias; ne 
teko kelių lėktuvų

Pagrobę diktatorių maištininkai yra spau 
džiami iš visų pusių ir negali gauti pagel 

bos. Atskridęs diktatoriaus lėktuvas.

Perskiros ir $1,600, 
000 alimentų

Kur dabar dėsis

Chinijoj Eina Mūšiai Su 
Maištininkais

Republikonų 
išreiškė 

pasitikėjimą savo partijos pir
mininku John Hamilton ir at
metė jo pasiūlytą rezignaciją. 
Už jį balsavo 74 komiteto na
riai, 2 balsavo prieš ir penki 
susilaikė nuo balsavimo.

ST. LOUIS^Mo., gr. 17. — 
Mrs. Eriiily Miliken Laipbert, 
duktė tui tingo chemikalų fa
brikanto/, gavo perskiras nuo 
savo turtingo vyro J. D. Woo- 
ster Ląmbert, viršininko Lam- 
bert Pharmacal Co.

,*■' .■ ’ j■ .■ i ■ : 1: y .1 • f' ’■ ' •' ». •:’ V \ ' t . ’ . ■ i, .

Be perskirų ji dar gavo $1,- 
600,000 alimentų ir jai atiduo
ta auklėti du jų vaikus;

COLUMBUS, O., gr. 
Gloco Oil Co. gasolino 
lyje ištiko eksplozija, 
vienas žmogus liko užmuštas, 
o 3 sužeisti.

Chang 
pagro-

Kadangi per sniego pūgą 
prisnigo ‘apie dvi ar tris pė
das sniego, tai manoma, kad 
lėktuvas yra storai apklotas 
sniegu ir sunku bus jį rasti. 
Keli lėktuvai irgi išskrido ieš
koti,zbet manoma, kad jie ga
lėtų iš augštumos užmatyti 

sudaužytą

CHICAGO 
nacionalis komitetas

mijos ir laivyno, kurie trys 
metai?; atgal Spokąlbiąvb 
dytį ^stik: 4bįništenųs ir ąt^ 
steigtį Japonijoje senąją tvai
ką, kur viską valdytų pats/kk/

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

šiandie* telefonavo 
valdžiai užtikrinda- 

diktatorius tebėra

RYMAS, gr. 
laikraščiai 
Addis Ababa, 
Haile Selassie 
Imeru, buvęs

17. — Du inžinieriai ir pečku- 
rys liko užiriušti susidūrus 
dviems pąsažierinįams trauki- 
niams? Jš pąsąžięrių nė 
štų, nė sužeistų nesą.

Čekiškės yals.
Stroc

WPA DARBININKŲ PIKIETA PRIE W PA RAŠTINĖS 
Mart hunuose, Chicagoj 
darbų sįauririimą

ČEKIŠKĖ
Bomblinės km. pil 
kaitis pas' vieną ūkininką tar
navo bernu. Betarnaudamas 
įsimylėjo labai vieną našlę ir 
norėjo ją vesti, bet našlė už 
kito ištekėjo, Dėl to Strockai- 
tis išėjęs iš lygsvaros ir nu
tarė pasidaryti galą. Pirmiau? 
šią jis mėgino nusišauti ir iš 
pistolieto dusyk šovės, bet tik 
susižeidė. Tada nieko nelaukęs 
pasikorė.

IS KETVIRTADIENĮ 
GRUODŽIO 24 D.

Ketvirtadieny 
ra gyvas. O Šiandie vėl kalba
ma apie jo pabėgimą ir apie 
didelius mušius už jo išliūosa- 
vimą).

HAVANA, gr. 17. — Tūk
stančiai cukraus nendrių laukų 
darbininkų ir ūkininkų susi
rinko Havanoj demonstruoti 
už prie kąpitoliaus už priėmi
mą pulk. Batistą pasiūlyto bi- 
liaus apdėti cukrų po 9c taksų 
ant maišo ir už surinktus pi- 
nigus įsteigti kaimuose moky
klas, kurias vestų armijos ser
žantai.

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

Apsiniaukę, galbūt sniegas; 
maža permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai,, po piet tem
peratūra Chicagoje buvo 34°,

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:20. ;

SALT -LAKE CITY, Utah, 
gr. 17. — Dangui pragiedrė
jus vėl stvertųsi ieškoti pra- 
puolusio, kaip numanoma, Utah 
kalnuose, 1 ‘2
pagažierinio lėktuvo su 4 pa- 
sąžieriąis .ir 3 įgulos nariais.

žinios sako, kad gen. 
Kai-shek, (prašoinas 

Chang, prisiuntęs pa
siuntinius į Nanking įsakyda
mas valdžiai sustabdyti civilį 
karą. Bet mūšiai jau yra pra
sidėję, o virš Sianfu skraido 
200 valdžios lėktuvų.

(Veik visos ateinančios iš 
Chinijos žinios yra netikros, 
daugiausia nepamatuoti gan
dai, kuriuos reikia priimti su 
didele abejone. Tikras likimas 
gen. Chiang Kai-shek yra ne
žinomas. Jis buvo pagrobtas 
penktadieny, žinia apie jo pa
grobimą atėjo pirmadieny. An
tradieny buvo žinia, kad jis 
pabėgo iš nelaisvės. Trečiadie
ny —- kad jis yra sušaudytas.

MERCHANDISE
Darbininkai streikuoja, protestuodami prieš pašalpos 

Kita grupė streikįerįų laiko “okupavusi” įstaigos raštinę.
Naujienų-Tribiine Photo

buvo sugautas bandant įšmu- 
geliuoti į Vokietiją komunis
tinę literatūrą ir Vokietijos 
kalėjimuose išsėdėjo 17 mėne-

augštumos 
sniegu apdengtą 
lėktuvą. Tad daugiausia vil
ties dedama į kelias pėščiųjų 
ir raitųjų ekspedicijas. Visos 
ekspedicijos vyksta į Alpine 
kalnų apielinkę, kur paskiau
sia girdėta lėktuvą ir kur “pėd
sakus” pastebėjęs CCČ stovyk
los fotfeirianas Hess.

vienas 
kuris 

ser-

’ BERLYNAS, gr. 17. — Tik
rinama, kad amerikietis juri
ninkas Lawrence Simpson, ku
ris buvo nuteistas trims me
tams kalėjimo už šalies išda
vystę, bus Hitlerio paliuPsuo-

■ayoffs

BERLYNAS, gr. 17. — Na-, 
cių įsakytas restoranų savinin
kų suvažiavimas nutarė suma
žinti restoranuose teikiamų 
valgių įvairumą ir su kiekvie
nu valgiu duoti bent vienos 
rųšies žuvį. Tai daroma sutau- 
pymui maisto, kurio ištekliai 
Vokietijoje nėra dideli.

Trockis paskęlbė, kąd j iš at- 
sisakys nuo / pasiūlytos jam 
prieglaudos Meksikoj; į jeigu 
jam nebūta suteikta pilna lais
va politiniąm;. veikimui. Bei to 
jis* negaus’' ne? Meksikoj.

Italijos 
paskelbė žinią iš 

kad karaliaus 
pusbrolis Ras 
gubernatorius 

Gojjam provincijos, liko italų 
suimtas. Jis esąs paskutinis 
svarbesnis karvedis, kuris vis 
dar tęsė karą su italais.

MADRIDAS, gr. 17. Tir
štoj migloj, per kurią nieko 
nematyt,2 gelbėtojai; kasinėja 
griuvėsiu kelių v tėnementinių 
namų^- kuriuos sugriovė sųkL 
lėlių bombos; Manoma, kad po 
griuvėsiais, rušiuose, tebėra 
gyvi gal ižmoįiią^ 
■Vakąįrį^iaį^^^ '̂ smarkus 
bombardavimas iš oro nė kiek 
nepaląužė:, gyventojų nusispren- 
dimo nugalėti sukilėlius. 45 
lėktuvai puolė Tetuan ir Vic- 
toria priemieščiu’s, kuriuos be
veik, visai sunaikino; 50 žmo
nių liko ližipušta ir 300 šužęi-

Kur stovėjo graži Tetuąng 
bažnyčia,ten . • dabar yra ti^ 
krūva plytų. Ir ją sugriovė 
trys sukilėlių bombos.

Nusigandę moterys / ir vai
kai susigrūdo, į požeminius ke
lius ir. bijosi išvažiuoti -iš Ma
drido, nors traukiniai vaigšto 
regvdariai. , '

Valdžia sako, kad keturi su
kilėlių lėktuvai ir vienas dide
lis bombardavimo lėktuvas li
ko nušauti laike puolimo.

NANKING, gr. 17 
džiama gyvastis dviejų karve
džių, dviems Armijoms susirė
mus smarkiame civilio karo 
mūšyje. Tie du žmonės yra 
Chinijos diktatorius gen. Chiang 
Kai-shek ir maršalas 
Hsueh-liang, kuris jį

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

NAUJIENOS
Th« Uithuanian Daily Nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Hlinofo

Fhone CANal 8500

Civilis karas siaučia 
provincijoj, kur ir buvo pa
grobtas diktatorius. Tuo pačiu 
laiku Nanking susirinko vald
žios taryba svarstyti maršalo 
Chang reikalavimus ir sąly
gas, kuriomis jis sutinka dik
tatorių paliuosuoti ir baigti 
maištą.

Esamomis žiniomis, Ghini- 
jos armija stumia sukilėlius 
linkui Sianfu, kur, spėjama, 
yra laikomus belaisvėj geri. 
Chiang Kai-shek.

Kartu su'armija 
deli būriai lėktuvų, 
slas yra išgąsdinti 
kus ir priversti juos greičiau 
pasiduoti.

Valdžia skelbia, kad lojhlįs- 
tų kariuomenė iš visų pusių 
gula maištininkus. ^’ Maįštinin-

Didelio sąjūdžio čia padarė 
atėjusi iš Shanghai nepatvir
tinta žinia, kad diktatorius pa
bėgęs lėktuvu. Esą jo priva
tinis lėktuvas atskridęs iš 
Sianfu ir nusileidęs Tai Yuan- 
Fu. Jame buvę penki žmonės, 
kuriuos betgi pažinti nepasi
sekė.

Lojalistų komanduotojas 
Shensi provincijoj gen. Chiang 
Ting-Wen 
Nanking 
mas, kad 
gyvas.

Kitos 
Chiang 
maršalo

o,y

KLAIPĖDA.—-Vokiečių spau
da paskelbė žinią, kad švieti
mo ministeris uždarė privačią 
Meldekviršių vokiečių mokyk
lą, netoli Tauragės, nenurody
damas priežasčių. Toliau pri
duriama, kad toje mokykloje 
mokinių buvę daugiau, negu 
įstatymai reikalauja.

Iš tikrų šaltinių patirta, kad 
Meldekviršių vokiečių mokyk
la pradžios mokslo įstatymo 
nustatytu laiku, t. y. rugsėjo 
1 d4' nepradėjo darbo. Praėjus 
dviem mėnesiams, ta mokyk
la, kaipo neveikianti, ir buvu
si uždaryta.

Bet ar bus lėktuvas suras- 
;tas, 4r ne, bet mažiausios vil
tiesrasti nors vieną gyvą iš 
juo skridusių 7 žmonių jau ne
bėra. į Jie visi jau $ra žuvę, 
jei |ne 

.Tarp, skridusių buvo du Chi 
lcago^-??jar'“*' 
žmogus iš 
skridę pas 
gančią Žmoną. Lėktuvo patar* 
liauto j a irąi 
sivesti, bet, 
dybų 'atsisakė it pasiliko dirb
ti su lėktuvu, kuris dabar ją 
nunešė į mirtį.

FAKTAI APIE \ 
. CHIGAGOŠ BAŽNY
ČIŲ “BIZNIO 
OPERACIJAS” ‘

Daily News
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,-pSLO^ gi*. 17. — $iandie iš- 
sibąige ^aidimas Leonui troc
kini gyventi Norvegijoj ir jis 
turėtų . iįį' Jos i išvažiuoti, nes 
valdžia ątsigąkė prailginti lei
dimą^ Bet jęad Trockis neturi 
kur / Važiuoti, tai veikiausia bus 
priverstas pasilikti Norvegi j o- 
ję, kur jis Jar dafeąr yra inter- 
nudtas ir gy 'y-"'

Pulk. Batistą pats yra bu
vęs paprastu seržantu, bet re
voliucijos jį iškėlė į karved
žius ir jo turėjo klausyti vi
sos valdžios. Tečiaus dabarti
nė valdžia persiskyrė su Bal
tistą ir priešinasi jo siūlymui 
militarizuoti mokyklas^ nes 
tas f gali vesti tik prie faŠiz- 

Batista siūlymui priešinau
si ir atstovų bįrtas, nors senaį- 
tas jo bilių jau priėmė.

Jau dabar aronijos priežiū
roj yra 700 kaimų mokyklą. 
Bet norimą ątidąryti dar 2,- 
300 panagių mokyklą. ;

MADRIDAS, gr. 17. — Lo
jalistų komanda, ginanti Ma
dridą, paskelbė, kad smarkia
me mūšyje už Boadilla loja- 
listai užmušė, sužeidė ir su
ėmė daug vokiečių kareivių, 
kurie kariavo sukilėlių eilėse^

Mušis už Boadilla siaučia 
jau kelintą dieną. Sukilėliai 
bando jį paimti, norėdami pra
tiesti savo linijas iki Escorial 
kelio, kuris taipjau tebėra lo
jalistų rankose.
- Lojalistai skelbia visas vo
kiečių- atakas atmušę ir kąd 
vokiečiai surado lojalistų lini
jas tiek pat neįkandamas, kaip 
ir maurai, kuriems jau pir
miau nepasisekė tą miestelį 
paimti. “

Manoma, kad mušis už Bo
adilla yra dalis fašistų plano 
generaliniam ofensyvui, nes 
dabar pradėjo siausti mušis ir 
universiteto apielinkėj, taipjair 
šiaurinėj Madrido pusėj.

ir Sianfu miestas praktiškai 
yra izoliuotas, taip kad maiš
tininkai iš niekur negali - gau
ti pagelbos.

Gen. Chiang Kai-shek 
pabėgo?

WISE, Va., gr. 17 
jau antrą kartą rado kaltą mo
kytoją Trigg Maxwell ir nu
teisė ją 20 metų kalėjiman už 
savo tėvo užmušimą.

Pirmą kartą ji buvo nuteis
ta 25 metams kalėjiman, bet 
apieliacijų teismas tą nuospren
dį atmetė. Dabar ji ir vėl ape
liuosianti.

Ji buvo kaltinama užmušus 
tėvą, kuris ją pabars už val
kiojimąsi su vaikinu vėlai nak
tį. Ji prisipažino, kad jos tė
vas buvęs labai šiurkštus ir 
niekur vaikų neišleisdavęs. Už 
tą ji tėvo labai nemėgusi ir jį 
savo batuko kulpimi sumušusi 
jį kada jis bandęs ją mušti vė
lai iš pasivaikščiojimo . su vai
kinu. Bet buvo bandoma įro
dyti, kad ji batuku negalėjo 
tęvo užmušti, ir jis Užsimušė 
arba užsigaudamas galvą į ka
lade, ar mirė nuo širdies li-

SAN FRANCISCO, Cal., gr. 
17. — Tikimąsi greitos taikos 
laivų ir dokų darbininkų strei
ke, kuriame dalyvauja 40,000 
darbininkų ir kuris visai su- 
.pąplažavo laivų' judėjimą Pa- 
cifiko uostuose.

; Stteikierių derybos su laivą 
savininkais jau pradėtos ir ei
na sėkmingai 
ginčijamų klausimų jau išsprę
sta ir dabar yra svarstomas 
algų klausimas.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHIČAGp, ILLINOIS
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BUENOS AIRES, gr. 17. — 
Visos Amerikos taikos konfe
rencija, priėmusi neutraliteto 
sutartį, svarbiausi punktą sa
vo dienotvarkėj, šiandie pra
dėjo svarstyti ekonominius 
klausiihuta/

T)a^Skr įvairus - komitetąį pup- 
Jatąą./^'sedžiau&us kad . baigti 
savo darbą, o ekonominis ko
mitetas prieminės įyąirius pa
siūlymus patiekimui konferen
cijai Svarstyti ateinančiame 
plenariaine posėdyje. ' v

. Manoma, kad svarbiausia są
lyga išlaikymui taikos yra per
tvarkymas mUitų ir palengvi- 

preikybos tarp pačių 
Amerikos valstybių.

KAUNAS. — Lapkr. 27 d. 
Kauno miesto ligoninėje širdies 
liga mirė senas, 60 * met. am
žiaus pil. Benadas Kavaliaus
kas iš Krakių. B. Kavaliaus
kas jaunystėje buvęs smarkus 
ir .energingas knygnešys—neš- 
davęs iš Prusą lietuviškas 
knygas, “Varpo” prenumerato
riams pamešdavęs “Varpą”, 
širdies liga sirgo jau senai, 
dar iš tų laikų, kai, užklup
tam rusų žandarų arba pasie
nio sargybos, tekdavo bėgti, 
slapstytis.

Velionis buvo pažangus, lais
vų pažiūrų žmogus. Mirdamas 
pareiškė norą bUti paląįdotas 
laisvose kapinėse, bet kadan
gi nei J&ftkėsftr nėb Katine 
kių nėra, tai gimines negalė
sią jo noro išpildyti.

Paliko žmoną, du suaugu
sius sūnūs ir dvi dukteris.
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
-h ».„u, Boliai ■'"ir -Hot ■ *■*!■* ’

• Gruodžio 20 d. įvyks diskusi
jos Lietuvių Mokslo praugys- 
tės svetainėje, 142 Orr St. Dis- 
kuaifOs prasidės 2 vai. po pie
tų. Bus diskusbojamas Ispani
jos demokratijos klausimas.

įžangoj jokios nebus, Visi y- 
ra kviečiami atsilankyti ne tįk 
pasiklausyti, įdomių diskusijų, 
bet ir imti dalyvpmą diskusijo
se. -i-S. B.

Pittsburgho mar-, 
gumynai

Bmghamton, N.- Y.
',.1,,,..... ' ■ J-:"'' . . y?

šaukiamą vietos draugijų i 
konferencija, kad pagel
bėtų Lietuvos žmonėms 
atsteigti demokratiškų 

tvarkų Lietuvoje

Lietuvių Mokslo Draugystė 
davė savo svetainę studen

tų baliui

Gruodžio 13 d. LMD- savo 
susirinkime nutarė duoti ne^ 
mokamai savo svetainę rengia
mam lietuvių studentų baliui, 
ki‘ris įvyksta sausio 13 d.

Baliaus pelnas skiriamas 
įrengimui Lietuvių Kambario 
Pittsburgho universiteto. Pa
tartina visiems Pittsburgho; 
lietuviams paremti studentų 
balių, nes tuo prisidėsite prie 
įrengimo 
Tuo taip 
lietuvius 
dalyvauti 
be.

lietuvių kambario, 
pat paskatinsime ir 
studentus daugiau* 

visuomeniškame dar-

Pittsburgho universiteto 
futbolo komanda išvyko 

j Cąlifornijų
Gruodžio 16 d. Pittsburgho 

universiteto futbolo komandą 
išvyko į tolimąją Californiją 
lošti “Rose Bovyl” Naujų Me
tų dieną su Wąshingtop val
stijos universiteto komanda.

Vadinasi, bus lošiama tarpe 
dviejų visoj Amerikoj geriau^ 
šių futbolo komandų. Pittsbur
gho lošikai atstovauja ryti-, 
nėms valstijoms, o Washing- 
tono atstovaus vakarinėms 
valstijoms. Tačiau tik po Naur 
jų Metų sužinosime, kuri ko
manda laimės.

Pittsburgho universiteto ko
mandoj dalyvauja ir keletas 
lietuvių įžymių lošėjų, būtent, 
Al. Lazauskas, Ben. Asevičius 
ir Jonas Daugirdas.

Vadinasi, ir musų tautiečiui 
lietuviai lošėjai turės progos 
pamatyti tolimąją Californijų.

Pittsburgh, Pa
Draugijų Sąryšio Komiteto 
susirinkimas. Ruošiasi vei

kalų statyti. Rengs kas 
sekmadienį diskusijas

Gruodžio 13 d. LMD nąme j-; 
vyko Draugijų Sąryšio Komite
to susirinkimas, kuriame daly
vavo J. Baltrušaitis, J. Gagiu-. 
nas, A. žvirblis, P. Norkus, S. 
Bakanas, J. K, Mažukna, P, 
Dargis, V. J. KoličienŠ, A, Slie- 
kienė, K. Šinkūnas, M. Ždankie- 
nė ir J. Mekeška.

Nors šis susirinkimas buvo 
šauktas dėl prisirengimo prie 
Lietuvos nepriklausomybės me
tinės šventes, bet pirmiausia 
buvo tartasi dėl perstatymo ge
ro veikalo. Ypatingai veikalo 
vaidinimu buvo labai suinterė- 
suctos musų moterys, kurios su
sirinkime dalyvavo.

Apie veikalo perstatymą bu
vo plačiai kalbama ir tam rei
kalui liko išrinkta komisija iš: 
J. Baltrušaičio, A. žvirbliu ir S. 
Bakano. šioji komisiją koope
ruos su jau esančia draugijų 
išrinkta komisija dėl gero vei
kalo perstatymo.

Dėl Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimo surengimo bu
vo nutarta šaukti kitą susirin
kimą penktadienj, gruodžio 18 
d., ir pakviesti praeitų metų 
apvaikščiojimo rengimo komi ten
to narius, kad butų galima su
daryti bendrą komitetą ir gerai 
prisirengti prie Lietuvos nepri
klausomybės 18 metų sukaktu
vių.

Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje jau yra paimta va
sario 14 dienai dėl minėto ap- 
vaikščiojimo*

Diskusijų rengimo komisi
ja pranešė/kad diskusijos ir pa
skaitoj bus rengiamos kas sek
madienis pradedant su gruo
džio 20 d.

Lietuviu Mokslo Draugystės 
metinis mitingas ir valdy

bos rinkimų pasekmės

Gruodžio 13 d. įvyko LMD 
metinis mitingas savo syetąi- 
nėje, kur buvo daromą svarbes
ni tarimai ir renkama vąldyba. 
Narių susirinkime dalyvavo gą- 
na daug, — apie 125,

. * ,

Kęnkąnt valdybą, kąpdidatų 
netrukę, išėmus sekretoriaus ir 
rpąršąlkos urėdus, kuriems ne
sirado daugiau kandidatų kaip 
tik po vieną.

VąĮdybcis pasek
mės buvę tokioą: 4 prezidentus 
A. J. Lelionis 74 bal., K. Kregž
dė 27 ir J. Gjržiųs 26; Lelionis 
laimėjo rinkimus. . s

Į viceprezidentus Kast. Šin
kūnas 57 bal., Vytautas Virbic
kas 65. Virbickas laimėjo rinki
mus.

Į protokolų sekretorius: be o- 
pozicijos P. J. Sleakas surinko 
117 balsų.

Finansų raštininko vietai ir
gi be opozicijos J. Samolavičius 
surinko 113 balsų.

Iždininko vietai A. Zdankus 
78 bal., J. Ą. Kazlauskas 43 b. 
Zdankus laimėjo rinkimus.

Į direktorius buvo balsuoja
ma už du įš keturių kandidatų: 
balsai pasiskirstė taip: J. Sąvei- 
kįs {36 bal., J. Ambražaįtis 53, 
Si Maskeliūnas, Jr., 90 ir Jonas 
Mijceška 51. Liko išrinkti J. 
Ambrazaitįs ir S.-Maskeliūnas, 
Jr. į

Maršalkos, vietai be jokios o- 
požicijbs J.' Bogailiškis surinko 
113 bal. Namo gaspadoriaus u- 
rėdui A. Kaulakis gavo 109 b., 
o Andrius Kirminas tik 15 bąl. 
Vadinąsi, Albinas Kaatakis laM 
mėjo rinkimus su tokia halsų 
daugumą, kaip ir prezidentas 
Roosevejtas,

Trumpai sakant, laimėjo rin
kimus beveik visa senoji valdy
ba, išskyrus vieną direktorių/ 
būtent, J. Sąveikj, kuris -prąląi- 
igiėįo ir jo vietą užėmė jaunasis 
Maskeliunąs. Vytautas Virbic-į 
k» taip pąt bus naujas Vifce- 
pjv?>Jęntas. Mat, senasis vice? 
prezidentas Povilas Mąripokas 
viąaį pekandidatavo.

Susirinkimas ėjo draugiškoj 
puotąikoj, nors kai kuriais 
'klausimais ir buvo nuomonių1 
pasiskirstymas, bet diskusijos- 
ėjo be pasikarščiavimo ir ąsme-’ 
niškumų.

Susirinkimui pasibaigus, A. 
Kaulakio rūpesčiu visi nariai 
buvo pakviesti prie stalų ir pa-į 
vaišinti šaltu alučiu ir užkan
džiais.

Savo laikų “Naujienose” jau 
buvo rašyta, kąd susitvėrė ląK 
kinasis komitetas Amerikos Lie
tuvių Kongreso, kurįs jau su
rengė tUP Reikalų prakalbąs, ku
riose kalbėjo Dr. A. Montvidas.

Dabar tas komitetas šaukia 
vietos organizacijų atstovų kon
ferenciją. Prie konferencijos 
strppiąį ruošiasi visos vietos de- 
mokratinio nusištatymo organi
zacijos. Daugumoje jų jau tuvi 
išsisukusios ir delegatus bei 
skyrusios tam atatinkamą mo
kestį.

Ęonferoųcija (vyks sekmadie
nį, gi^odžio 20 d., vai. pp pie
tų, Lietuviu svetainėje, 815 
Cliptpp gt.

Visi delegatai yrą prašomi at
vykti punktuališkai, kad nerei
kėtų dykąi laikąs gaišinti. Sve
čiai ir publika irgi bus leidžią^ 
mi j konferepciją. L^rMčių 
korespondentai irgi bus nuošir
džiai priimami.

Laikinas komitetas irgi sten
giasi dalykus sutvarkyti taip, 
kad viskas eitų sklandžiai ir 
Šioji konferencija ko daugiau
sia atneštų naudos ir išvystytų 
veiklą, kad kaip galima dau
giausia suteikti paramos Lietu
vos liaudžiai dėl nusikratymo 
smetoninės diktatūros ir atstei- 
gimo demokratinės tvarkos Lie
tuvoje.

Tad yra manomą, kad ši kon- 
ferenęija Binghamtdne bus 
svarbiausi vietos lietuvių istori
joje.

Kenosha, Wis.
PADĖKOS ŽODIS,

-   *' 1—•—

Lapkričio 21 d. š. m. musų 
dyaugai^gėš sĮWWė 2^ 
metų vedybinio gyvenimo Pami
nėjimą — parę, kame dalyva
vo suvirš 200 žmonių ir mus 
gausiai apdovanojo* Mums bu
vo labai linksma matyti, tiek 
daug draugužiu, in kafl vM- 
taip gražiai linksminosi ir pa
vyzdingai elgėsi. ( ;

pagalime kidkvienąm atskirai 
padėkot už? jų užuojautą ir pa
sidarbavimą surengime šio pą-: 
minėj imoparės, p ypač , rengė
joms pp. S. šimahaųškienei, K. 
Stankienei ir V.. Jąsitmui, taip
gi darbininkam-kėms ir visiems* 
dalyviams. Taįgl teiksitės pri-’ 
imti nors per šio laikraščio skil
tis musų nuoširdų ačiū*

Brangus drattgąi ir draugės, 
pareiškiame jums, i kad jūsų ur 
Žuojautą 'šioje sunkioje gyveni
mo valandoje, ?pasiiiks musų 
širdyse iki gyvi busime ir su- 
lyg išgalės, prie progos Stengsi
mės jums atsilyginti.

Dbr kartą ačiū visiems ir vi-; 
soiti^J kurie šiokiu at tokiu ba
du prisidėjo prie šio parengi-, 
mo* • - u. ■

Universal Food 
Stores

Mrš. Anelia K. Jarusz

Maisto prodiilitų išpardavimas 
grt^džio |8 ir 1$ a. 

__ _—___  ■
Kalėdoms .prisiartinant, šei

mininkės turės pirkti daugiau 
maisto produktu. Jos turėtų 
nedžmiršti, kad Universal 
Fpod Stpręs prieš Kalėdas tu
rės daugiau įvairių maisto pro
duktų ir pardavinės pigesnė
mis kainomis, negu pirmįau.

Universal Food Stores turi 
nuosavą modernišką sandėlį. 
Iš to sandėlio , perka sau visą 
tąvorą. Reiškia, biznis veda
mas kooperatyviais pagrin
dais. Sutaupoma pinigų ant vi-, 
sij tavorų, todėl savo kostu- 
meriams irgi parduoda pigiau.

šeimininkės turėtų pasinau
doti iš šios napapraštos progos 
ir atsilankusios į Universal 
Food Krautuvės nusįpįAti tą, 
kas reikalingą dėl valgio,

—^Prakybos žvalgas

Andrius it Fortunata
: Kvedarai. 

4327—19th Avė.
;__ —a_____ _

W.^0entĄi
G F F Į C E :

P. .B. Balčikonis, 
Laikino komiteto narys.

' J, j . ♦ • * ' ■ . .

Old Golds dgaretai yra 
Ifcbiaū-sušve^^
šviežus, dvigubai garaiiMo' 
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko i 
kiekvieno skonį.

KAINOS SUMA
ŽINTOS KALĖ

DOMS!

TAIP KAIP GALIMA
ĮSIGYTI

PHILCO RADIO

uz
Aliejinį Pečių AMERICAN 

BURNĘR už
. Q.95

Dovanų setai Seniesiems ir Vai
kams įvairiausių žaislų Kalėdom..

Pirkite gerinusios fųšies įr pi-, 
glaustomis kainomis 'rakandus, 
radio setufiį, pečius, kerpėtus, 
Rampas ir plaunąmasias • mašinas 
li^tiiviškoje^ krautuvėje.

■ ŽYGMUNT'
BASINSKI

1701-03 W. 47 gatvė
Tel. BOULEVĄRD 1751

*■ ■įurn'im iNk.įįihiAirriiinni i biiii<iiii»^

Phone Canal -6122
DILS. BIEŽIS

6630 S. WeBtem 
Avė., jtad fiOor 
Hęmlęek 9252

Patąfnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odą massąge 
electric treąt- 
ment ir magne- 
tįc blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai doyąnai.

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredotnis ir sėdai pa^al sutarti 

Rez. So. Califoruia Avenue
. Telefonas Republic 7868

Tel, Ottie. ’WsntwOrth OSSa 
Rez. Hyde Puk W

Dr. Susanna kis 
i

J, gjj ..uą fcttMlA1 -T=±Ž Į valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak.
AHVAK ATAI išskyrus seredomis Ir subatami*.

OR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo ? iki 4 iy pųp 6 iki 8 

Vak. Nedčlioj pagal Nutarimą.
Ofisu Tel. t Boulevąrd 7829 
Namų TeL: Ttoąpect 1930.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofiMs—N, Doarborn 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Samų ofisas—8828 So. Halated St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevąrd 1819.Ketvirtadienis ™ Sekmadieniais- 

pagal sutarties. !

JOSI.™ J, GRLSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevąrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL 
Telepboue: Republic 9728

• f

•. lJb>.i.i..l.. .Mi.,., .......... ■ ..

n n . ■ . —!t.... ‘""P . ................. . ....... .
Ofiso ToL Virginią «03« 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
^»R ®8

Ofiso Valandos: 
nu© 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro* 

Ręžidenefia
8939 SOUTH ULAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A, M.
- Nedelioj pagal sutartį

III(|||I'I ii -t

am'

DA ŠALTAS 
OXES RENDON

KENAIS, PUSGALIONIAIS, 
AŠTUNTADALIAIS IR 

ketvirtadaliais, 
•-j—i- - — - --a---------- -

cor

ALAUS

KL. JURGELIONIS
• ADVOKATAS 

z Veda bylas visuose teismuos^ 
Bridgeporto ofisas:

W1 S.HalstędSt. Tel. Cątam<4726? 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vąl.| 

po piet. Vakarais nito 7 iki 9 
Bezidepęija:

3407 Lęwę Av*j. TeL Yards 2510

Photfe Rdulevara 11042
DR. C. Z. VEZEL’iS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.

m, n i uijniRifa11* i iįiijiiiie"i""ri!|f'.i 'i'M !*'**"■. 
Pristatome Alų Visokiems 

Reikalams. ,

6017 SCĮUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

A. ASLAKJS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 787

VaL 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

/

Gyv. vieta: 6738 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3895
-............——i —— -----------------------

Ttf. Boulevąrd 5914 Dienų Ir Nakfl 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80v.Nedėk nuo 10 iki 12a.m.

DR. S, NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidencija.
3335 So. Hakrted St

CHK3AGO, ILL.

■A......' —■■

Prieš Gdldblatt krautuvę (pirma j 
Davis)—i2n& floor.

t ' . • •• • •

ra1 Garsinkftes^^ose’
phYsician-surgeon 

Office 4070 Archer Avenue

Office & residence 2519 43rd St

PASIKLAUSYKIT
......... ____________ _ t . . .

Kas Pirmadienio AntradienL eiladieni,
-/Penktadienį ir šeštadienį f
•i /j>_KAIEi8:M_ VAL. RYTO IB ,

SMes G. E. S. 1360 kilocycles
. TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES

Pirmadieniais,kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:90 Vai. Vakar©

ĮL^iii,! 1 HĮ>I ill'l l ' i jr ■■ ■ k.*■ ■ I II n ■ ■■■ I > iii I. ■;

Laidotuvių Direktoriai

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET
6*tos luboą Tel. CtiNtral 1840

’ Marouette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

' Telęfojnas PROspect 1012 
Vakatąis h* Šeštadieniais po piet.k

Rez. 6609 80. ARTI9MAN AV®7

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p, p. 4r nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus, 
OFISAS

3156 West 59th SL
T«L Hmlock SW8.

..................— ii'...'*....—..h-' įrfu (.4 J R1*...

KITATAUČIAI
drTvaitush, 

LIETUVIS 
Optametrically Akių Specialistas. _ .

/ Palengvins akių Įtempimą, kuris I 
esti priežastimi galvos skaudčjimo, I 
svaigimo, akių apteihimo, uerVuotu-1 ja 
iflo, skaudamą akiu karšti, atitaiso Į 
fmpparegysta i» tpliregystę. Priren-:| 

a teisingai akinius. Visuose ątsrti-J 
muosė ėgzbmitiavimąs dalomas edl 

elektra, parodąpčia magiausias kląi-į ___ 9__
das. SpecialS atyda atkreipiamu i Valandos A. M. 2-4, 7-8 P- M. 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- r -— v.- — .—
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. į 
Nekėlioj nuo 10 iM Igv

Intos be aKinių. Kainos pigiau | 
M2 sJŽtmUd-Av.j

Phope Bouleyard 7589 
^.^,^1 r.įyį4į.ft?l;. 14...fj.i.ą i. &

d319 Litųąnica Avenu#

83354 So. Halstfed Street Valandos: nuo 10—u nub 6 iki 
N*edelionris nuo 10 iki 12 vai dienos

DR. G;SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yarda 1829
L. Pritaiko Akihhifi

Nariai Chicagos, Ciceros Ufetąyių 
Iiaidotiiviii Pireaterhj Asociacijos.

l,,iJ,J..T..y...,rtiL i .......-i....

AMBUtANCE PATARNAVIMAS D1eM IR MKTJ,
Turime Koplyčias Miešta Dąlye*

kA- r "
■phone Yards 1188

, 4:»18 ?O. Galitoriią Aytouč Bl^e IjgfcyęĮte <1572

X Masalskis 
J fl»M Boulevtod 4139

1 1 """"r--------1 •

GYDYTOJAI m DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

po pietų, 6 iki 8 vak 
TeL Seeley 7830

A. Montvid, M. D.

Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 
Tel Seeley 7330

Narnoj talefoaas Brunarrick ^0597
iii'į .U,       J j'FT'!*'  t* 'f1, l."" t!  

DR. V A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo W 4 ir nuo 7 iki 9 
18 ‘

.*■?...L.ra'ij.!'.'!.......  ;

,...........nm^Oftin Oi..... .  ! ..........

P. J. RIDIKAS
. ? x BoulČVRrd 4089

" V".. .... .... . ................... A. t. i” lį-l-
I- I. ■

i646 West 46th Stręet Phonęs Boulevąrd 5208-841A

■ ” ■ S. M. SKUDAS • ■ 
'18 West 18th Street Plięne Mpnroe 8877

'■.!> i1 f. t'^^>l'<lilr^Į!|jįW!il'ili!!T.'' ....

KALIFORNIJOS

Praktikuoja 25 tneiąi 
Reumatizmas ir širdies ligos jo 

specialybe.

Gyvenimo , vięta 1638 Sp. 60 A*6* 
• Phone Cicero 8656 

Office 4936 West 18th Street
iM.W!Įu4f?"?m'r " 1 < ..... ..u-'iM1 'j'1**“"

IŠ RUSIJOS
metus Kąipo p 

IrurfcUB ir 
Gydo a 

, vyrų, .moi 
Į jadsius’

11694
Valandos nv

oųo w
Rezidencijos telefoną!: 

Superior 9454 ar Central 74U<
\ ; ‘ .....~.i"i.....  ii i ■—

Dr.aarles Sega!

as

Tel Pullman 5703

Si

W

/

£

- >- "A ■ i.i ’ ,i i....iii.i'iii.i.iii ifrTT

10734 B. Mkhįga^Ave^ ,

LA CHA W1CZ ir SŪNUS
2314 We»t 23rd Plaee - Phone Caual 25Į5

j^ i0i 11 ■(?>•>* įlį
senumo

SJRĄIGHT
KENTUCKY 

BOURRON
DEGTINĖ.

90° 
galima gauti visose 

TAVERNOSE

—LMD. Narys.'

AM^ULANCĘ jPATĄRN:AVIMAS DIENA IR NAKTĮ

—*-*"""*—'> 1'1 <1 II I.. Ili =̂—-

Reikalaukite DEGTINES

5

J. ®. WDiroKIO«&Wo PR RAMAS Pirmadieniais iš 
ilocycles. 9

i... . ■ ..........  .... i ■ i .i ■. .................... i ■

‘ S. C. TAOHAVICZ ' ' ...
IŽ44 East 108th Št. TeL PuBftian 4Ž&70 Arba Čan&l 2^5

J. F. ĘUDEIKIS
. 605-^07 g Hermitage Aveirne Phopes Yards
Brighton Park Skyrius, 4447 §. EąMIėld, Laf. 0727

I s

h Y

nathan kanter

MUTUAL LI0U8R COMPANY
< 4707 SOUTH MALSTED ‘STREET

Visi Telefonai Yards (Į801

s

ValaQ^Pho<neU^fIDWAY 2880.

—  ............... "-h’.T%».!■ į ■*’' f ■! igĮOM "»

Dr.Teiffimce Kahn
4641 v.1an±JD **

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 do pietų

MUM

DR. BERTASK
756 West S5th St 

Cor. nf 85th and Halsted Sta. 
Qfiso Vatapdos npo 1-3 uuofo8(h8:& 

Nedaliomis nagai sutarti .
IhME. 4910 SO. MICHfgA# BLVD 

TeL Kenvood 5107

Ofiso TeL Dorchester

DRTrRSta
Ofisas 6850 St< Avė.

Valandas: 2—4, 7—9 vai kak Nod 
Uomis ir Iventadienlab fO—ii

i
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CICERO
Iš namų savininkų kliubo 

susirinkimo

Lietuvių \ Namų Savininkų 
Kliubo priešmetinis. susirinki
mas įvyko gruodžio 8 dieną 
Liuosybės svetainėje 8 valandą 
vakare. Susirinkimą atidarė pir
mininkas J. Areška.

Valdyba dalyvavo visa. Pra
džioj susirinkimas atrodė ne
skaitlingas, (tačiau besitvarkant 
jis paidėjo. Mat, tą dieną pri
puolė katalikiška šventė, tai 
kai kurie buvo nuėję į bažnyčią. 
Po pamaldų jie atsiskubino į 
susirinkimą.

Susirinkimas ėjo tvarkiai ir 
sklandžiai. Praėjusio susirinki
mo protokolas priimtas, išduo
ti įvairus raportai — visi tapo 
užgirti. Nebaigtuose reikaluose 
pramogų komitetas išreiškė pa
dėką kliubiečiams, kad išpildė 
prižadus ir skaitlingai dalyvavo 
Lietuvos Kareivių Draugystės 
parengime ir “Draugo” koncer-

Toliau prieita prie naujų su
manymų kliubo naudai. Priim
tas naujas sumanymas netik 
kliubo, bet ir jo narių naudai, 
šį sumanymą pavadinsiu talkos 
skyrium. Tas talkos skyrius bus 
mėginama sutvarkyti sekamai: 
kliubiečiai stengsis ateiti savo 
nariams talkon dirbant apie na
mus, kai bus reikalas, kaip pa
vyzdžiui malevoti, popieras iš
klijuoti ir t.p. Manau, kad tai 

jus nesunku įvykinti, ba kliu- 
biečių tarpe yra visokių amati-

ninku. Tam dalykui sutvarkyti 
išrinktas komitetas, kurin įeina 
K. Andrijauskas, A. Tumavich, 
P. Karkauskas.

Skundų reikaluose atnaujin
ta klausimas apie viliojimą cen
tų iš vaikų įvairiais įtaisais sal
dainių ir grocerio krautuvėse. 
Skundas priimtas ir tapo išrink
tas komitetas kreiptis į valdžią 
reikalavimu panaikinti tą vaikų 
•tvirkinimą. Komitetan įėjo J. 
Areška, A. Tumavich, Kl. Lan- 
dauskis.

Prieita prie naujų reikalų. 
Buvo renkama' valdyba 1937 m. 
Valdyba perrinkta visa senoji 
vienbalsiai, be jokio užsivari
nėjimo. 1937 metų valdybon į- 
eina: pirmininkas J. Areška, 
pirmininko pagelbininkai J. F. 
Kimbarkas ir K. Andrijauskas, 
nutarimų raštininkas Kl. Lau- 
danskis, finansų raštininkas G. 
Pocius, 1607 So. Ccurt, telefo
nas, Cicero 4445, iždininkas A, 
Andrijauskas, kontrolės rašti
ninkas A. Tumavich, iždo glo
bėjai S. Bakutis ir K. Biknius, 
maršalka F. Undraitis, legalis 
patarėjas adv. Norbert Tuma
vich, 1227 So. 50th Avė., tele
fonas: Cicero 5395.

Susirinkimai bus laikomi 
Liuosybės svetainėje kas mėnuo 
antrą antradienį. Išrinktas pra
mogų komitetas sekamiems me
tams. Į šį komitetą įėjo K. Lau- 
danskis, K. Andrijauskas, J. Ži
bus. Paskirtos įvairios komisi
jos.

Buvo svarstoma dar įvairių 
kitų dalykų. Politikos atstovai 
J. Areška ir A. Tumavich pra
nešė, kad norintieji kandidatuo
ti į miestelio urėdus ateinančio

WestPullman i
Praėjusį sekmadienį, gruo

džio 13 dieną, Bimbos svetai
nėje įvyko SLA 55 kuopos 
priešmetinis susirinkimas, kurs 
buvo sušauktas atvirutėmis. 
Pirmininkas atidarė susirinki
mą laiku. Pareiškė, kad yra 
daug svarbių reikalų apsvar
styti, * o {prie to bus rinkimas 
valdybos.

Iš valdybos pranešimu 
žinota, kad šiuo ' laiku yra 
vienas narys suspenduotas.
•Statkus gavo dukters pomirti-i 
nę, nes pomirtinė ir buvo jam 
užrašyta. Jis užmokėjo laido
tuvių direktoriui bilą.

Plačiai kalbėta apie prisidė
jimą prie šešto apskričio'. Po 
apkalbėjimo kitopa nutarė pa
silikti nuošaliai.

Skaityta pakvietimas į Chi- 
cagos lietuvių, konferenciją. 
Tapo išrinkti delegatai į ją.

su- 
tik

pavasario rinkimuose turi užsi
registruoti ne vėliau, kaip 
gruodžio mėnesį, ir ragino kliu- 
biečius dalyvauti politikoj, o 
kliubas ateis į pagelbą.

Taipjau nutarta pagelbėti Im- 
pro^ement kliubui jo kovoj su 
atsiskyrėliais, x kurie yra užsi-l 
spyrę kliubą sunaikinti. Tuo su
sirinkimas ir baigėsi.

Kaip matyti, kliubas ateinan
tiems metams yra priėmęs daug 
gerų sumanymų. Manau, kad 
tie sumanymai bus ir įvykinti, 
kliubas turi pakankamai gabių 
darbuotojų šios kolonijos 'vi
suomenės gerovei.

—Kliubietis.

Delegatai ir Pocius ir Bašins
kas.

Į valdybą 1937 metams įei
na šie dąrbutojai: pirminin
kas V. Bašinskas, vice-pirmi- 
ninkas J. Girčius, protokolų 
raštininkas J. Tamašauskas, 
finansų raštininkas J. Andripš- 
ka, iždininkas K. Pocius, iž
do globojai Luga, Strazdas ir 
Venskus, daktaras kvotėjas 
Dr. Makaras, maršalka žigu
lis, organizatoriai J. AndriuŠ- 
ka, Pocius ir Mrs. Pyško, ko
respondentas J. Tamašauskas.

Agitacijos už kandidatus į 
valdybą nebuvo varoma jp- 
kios. Ėuris tik sutiko tai 
buvo užtvirtintas. Kaip grei
tai laikai mainosi: būdavo, 
šnekės valandas,'1 kitam ir žan
dai įsmilkdavo bešnekant kol 
valdybą išrinkdavo.' Dabar jau 
kas kita. 1

Valdybon išrinkti visi senie
ji nariai. Kai kūriei norėjo at
sisakyti nuo darbo, bet iš nau
jų niekas neapsiėmė, tai tie 
patys turėjo pasilikti.

’ 'J •

Išrinkta komisija pasikalbė
ti su Svetainės savihinku de- 

’ * f

liai vietos ateinančių metų su
sirinkimams, nors jis yra pa- 

j sakęs, kad galite laikyti 
sirinkimūs kiek tik norite.

—J. Tamašauskas, koretep.

su*-

Roseland

r-ir

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

~ , v.r.., .....J V jž
kbdPĖfRACIjd^sS'SDfiLis, 3150 WEST 51-ST STREET,. TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Gruodžio 18 ir 19
v .. UNIVERSAL

F I ■ fr Riekutes ar PusSs F IULO 2^250
UNIVERSAL RAUDONAS

SALMONAS
23cNo. 1

KENAI ...................................... .
SHAVER

GRAPEFRUIT
2 “■ .V“ 25c

UNIVERSAL

DRUSKA
2 sv. pak. 2 ūž 150

21 19c

Everyday j Y-
KAVA raud. maišiuke Sv. III*
Comet
RYŽIAI
LUX FLAKES dideli 21c
Maži ......................... ... 2 už 17c

2 už 37c
2 už 15c

RINSO — dideli
Maži ...........  :
LIFEBUOY

LUX VEIDO MUILAS 
KALĖDŲ PAKELIAI

MUILAS 3 už 17(j
4 UŽ 23c

MILKAS^™L.,. >...3 už 21 c
.......................................—.....................................       h n.......... K.*—'■»

3 10 unc; ken. 20 C 'TOMATO 
SOUP 
CATSUP

SPRY
3 = 59c
4 svaro O 1 n
I ken. falv

... 2 8 unc. bonkos 17c
2 14 UNCIJŲ 

BONKOS fcvU

H0WDY E. J.
ŽIRNIAI

3No. 1
ken. 23c

DROMEDARY PITTED
DATES 2 7unc- Pak- 25 c
DEWKIST
JUODAVIETES 3 8unc ken- 25 C
Toasted Coconut Bars sv. 17c 

.......  st. 17c 
sv.į C|hg

ŠPICE DROPS *

Fancy Anglish 1 sv. pak. 33c
TOASTED COCONUT
Pfefferneusse

BARS

Assortment_______________ ~
CRANBERRIES ........................... ............... . bv. 19c
Sunkist ORANŽIAI tuz. 230
TANGERINES .. .... tuz. 15c
Saldžios BULVES 4 SV. 15c
PUIKIAUSI ‘
Delicious Obuoliai Ą, sv. 25 c

y- u JtŽAį

GOOD' VALUE C. G.
KORNAI

3 No. 1 ken. 23c
PILLSBURY BLYNELIŲ
MILTAI .... pak. 9 ^
UNIVERSAL BLYNELIŲ

SYRUP 22 unc. dž. 15c

Visa ar Puse
sv. 33c

Cali-Hams (3 iki 5sv;) sv. 21c
Shefford Cream Cheese 8 uc.

2ūž17c
MATYKITE MUSU MĖSOS 

DEPABTAMENT4
■ i n •- iii 1 .... imu

CORN KINO
PALTIS LAŠINIŲ
PUIKIOS

kaip meras, Morris tapo išrink
tas aldermanu. 1840 metais 
Abraomas Lincolnas ir Morris 
buvo išrinkti delegatais į vals
tijos vadinamų Whigų partijos 
konvenciją. Jie darbavosi Har- 
sisono ir Tylerio interesuose ir 

. prieš Van Ęureną. 1844 metais 
mms Morrjg vg] buvo trinktas alder- 

u«iO gyveno
sunkius .laikus pasėkoj kilusios m^nu> ° 1855 metais teisėju 
1837 motais finansinės panikos Septintam Illinois Apskrities 

1 Teismui.

Kai kas apie ank
styvąsias Chica

gos dienas
"7.........................

, Kovo 6 dieną 1838 m. Buck- 
nei4 S. Morris tapo išrinktas 
antru Chicagos meru.
valstija tais metais

Meras Morris mirė Kentucky 
valstijoj gruodžio 18 d. 1879 m.

Ieško galvažudžių

šaly. j
Kai Morris atvyko į Chicagą 

1834 metais, tai Chičagoj buvo 
ne daugiau,, kaip 40 namų. Pa
siekęs Chicagą Morris ■ atidarė 
čia advokato ofisą bendrai su 
S. W. Casey. Metus vėliau part
neriai persiskyrė; Morris suda
lė partnerystę su Seampnu.

1838 metais Morris tapo ant
ruoju Chicagos meru- A-iuomet 
visas Chicagos turtas, įkainuo
tas taksams, siekė tik $235,996. 
Visa taksų suma buvo $8,- 
849.33.

Atitarnavęs savo terminą

Iš SLA 139 kuopos veikimo; J. 
Pučkorius vėl išrinktas kuopos 

pirmininku

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 139 kuopos Susirinkimas, 
įvykęs, gruodžio 3 dieną, buvo 
skaitlingas nariais ir tvarkus, j ■ . i

Išklausius vis4. komisijų ra
portų eita prie1 rinkimų valdy
bos 1937, metams. Paskelbus 
pirmiausia pirmininko nomina
cijas, nariai pradėjo šaukti, kad 
senas pirmininkas Pučkorius 
dar įturi ir: rėi-
kia jį rinkti vienbalsiai. Pučko
rius sutiko kandidatuoti, bet 
pareikalavo, kad butų trys kan
didatai ir kad butų slaptai baL 
suojama, kaipc kdnfetitucijoj pa
sakyta. Nors; ir i$ (trij ų kandi
datų ir slaptu balsavimu, Puč
korius tapo beveik vienbalsiai 
išrinktas. 

r
J. Pučkorius, yra darbštus 

veikėj aš. Jo pasidąrbavimu kuo* 
pa stovi gerai finansiškai ir ne
atsilieka viešu veikimu, ir Puč
korius, kaipo komisijos narys, 
visuomet būna pirmutinis.

I

Vicė-pirmininku išrinktas K. 
Palionis, protokolų raštininku 
A. Narbutas* finansų raštinin
ku Marė Klusienė, kasierium A. 
Baichunas, organizatorium A. 
Narbutas, daktaru kvotėju Dr. 
Ignas Makaras. Visa valdyba su 
sideda iš gerų, veiklių kuopos 
narių. '

Kiti pažymėtini iš šio kuopos 
susirinkimo dalykai buvo šie: 
prisirašė du nauji nariai, bū
tent Marė Nekrašiene, žymaus 
Vietos bizniėrio Antano Nekra
šo žmona, ir Eugenius Martj- 

, šius ■— pastarasis į vaikų sky
rių ; bet susirinkimui pranešta 
ir liūdna naujienai kad mūšų 
kuopos Vienas narys mirė. Jfiili- 
ja šnapštiėnė susirinkimui pa
aiškino, kad Antanas šnapštis 
buvo automobilio užgautas ir 
mirė.

Kuopa nutarė prisidėti prie 
6 apskričio radio valandos trati* 

j sliavimo. Išrinkti delegatai į 
j Kongreso .Lietuvos Dėmokyati- 
I jai Ginti konferenciją, kuri j- 
vyks gruodžio 20 dieną Lietu* 

Ivių Auditorijoj.
Musų 'kuopa laiko susirinki- 

Įmus Palmer parko svetainėje 
kas mėnuo pirmo ketvirtadienio

■N.

Miestelio Arįo policija ieš
ko dviejų piktadarių, kurie 
sumušė John Garską 61 me
tų, 7609 West 60 place. Gars- 
ka nuo sumušimo mirė.

ATĖJO KULTŪRA 
—No. 11-tas

TURINYS:
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

moksle—prpf, V. čepinškas.
Palmes — A. Pavilionis.
Eidetizmas—prof. J. Vabalas Gu

daitis. , , >
Istorine žmoniškumo etikos ir 

teisės evoliucija^—prof. P. Leonas.
Out, Out—-Robert Frost.
Prancūzų simbolizmas^—A. Venc- 

loyri.
Dabartine inteligentijos -būkle — 

Ą. Baikštys.
Žydrios akys—J. Kruminas.
Milžiniškas teleskopas—V. K.
Rudens eskizas-—Danas Pumputis.
Mokykla ir Visuomenė.
Apžvalga.
Galinta gauti Naujienose.
Kaina 45 centai.

vąkare. / < , > J
i,' /i 'A'?*•■•••":• ■ r';---

Labiau-sušvelninti 
Golds yra dirbtuvės

Old
..  . šviežu

mo’ cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktum kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare-

>T' :■ J,'

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

L- • ■ *<>' ’ • '■ ' '■* 'į-;:,' j. ••‘■U riy

iliiį|i^li.Į|i>i)iiiiiii|iiiiiiĮilii!iiliw  m. irmniii   įiiįii y m  ...............   i.. i 111.1.11111. 11 iii 11.1.1

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

Nebūkit
Nevirškinimo

Vardas

Adresas

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVI
J. GAUBAS

Visose 
Vaistinėse

Geriausios rųšies vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių 
Brands degtines. Gausite žemiausiomis, kainomis pas:

MONARCH WINE & LIQUOR STORE
3529 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7258

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s Rltter Wlne Co.
544 S. WeU« St. Chicago, HL 
Prialuak man Bamoeli dykai

Dėl Rendos
s r

Bunco ir jvairiems 
Western Avė., Da- 
ir Blue Island Avė.

Vestuvėms, šokiams, parfims, Bunco ir į 
vakarėliams. Privažiuoti galima Western A 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue įsi 
prie Leavitt Street.

WEST SIDĖ HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

DAILY BUSINESS DIRECTORY
- ''-J- - ■■■>.. -t ____________________ j • .J-/ V . .......
.. SI ■■    ——iM—S—M—

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu payelbeti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite 'šųsiiraAųegaiitė'šusiiraįįi ko ieškot, pašaukite Nųujięnas, CanaĮ 8500, ir ^klauskite Biznio Patarėjo. 
Gih jiįš^iviisiti'iiiformač.ijų, jeigu tik jų bus galima gauti. - !
'1 iį' j,1'

• ANGL YS-COAL »AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

■aMiiMMM

RADŽOS

5352 SgJ-ONG Ava 
■ jm, aSPUSMC g; MO2.

I * K /ir
Į $ ]
i^oėakontas Mine Run £creened
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas

Smulkesni $7.15 tonas.

$5.50
5.25
4.50

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBE S 
LUMP or EGG .... ..................
MINE RUN ...... ...... .....
SGREENINGS ................ ......
Salės taksai extra~*vieno tono už

sakymas 50c extra. 
TELEFONUOKITfi:

LAWNDALE 0801

C0NRADAS
PHOTOGRAFAS

420 W«st Otrd Street
Jaunavedžiams duoda. $5.00 gražio 
dovanų. Modemiškų Vestuvių Pavei* 
ksįų . tuzinas $12.00.

Tel. Entleirood 58S8—5840
> k'i į - i r * • j

■ • Rakandų Taisytojai 
—Upholsterers

Ar atnaujinote rakandus. Pertaiso
me apmuštus rakandus ir permuša- 
iląė naujoviškai už prieinamą kainą 
vietoje, jei jus to reikalaujate savo 
paties naudai. Bandymas jus pertik
rins. Kreipkitės asmeniškai arba ra
šykite: THOMAS GUST,
2Į26 Šo. Halsted St. Tel, Canal 8888

• BRANGENYBĖS— 
jEWELRY

i

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewdry and Fine Watch Repairlng
■ - i.. ; 1 ' ..

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

4148 Archer Avenue
i.;

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavime ir 
oataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
Vienintelis Ueturis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

ILaidotuvių Direktoriail
R JUOZAPAS i 
kUDEIKl’ 
L IR TĖVAS |

REPublic 8340
• LIGONINIO 

HOSPITALS
SVEIKATOS KŪRIKAS 

Kompetentlšld gydytojai, o no ata> 
deniai, teikia patarnavimą.

Iiima tanailua. Ekzaminuoja akis 
priskiria stiklus. Medikai! ekzami 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy 
mai arba namuose. Raudongysli; 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 South Kedrie Avenue

Tek Lawndalo 5727. .
. . — 0—

RESTAŪRANTAI

Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

<750 West Slot Streėt
A. A. NORKUS, Sarininkaa. 

Tel. Victory 9670.

• RAŠOMOS MASINĖ- 
LES—Typewriters

RAšOMČS MAšINfiLftS 
BARGENAS 

W00DST0CK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai 
ir kiti bargenai ........... f w

MID CITY TYP®WRUER 
EKCHANGE

948 W. Madiaon St. Haymarket 088/
.n . — . .L.. ■■ i . n

IŠPARDAVIMAS RADIOSETŲ 
$SO. ruiLCO—trumpu Ir Ilgu *29.50 
s59. R. C. A. VICTOR^lirū <29 OO 

ir trumpu bangu —t-- — w
R. O. A. LAISNIOTOS Radio TubM 390 
MIDGET RADIOS ____ ‘3.95 . ir

RADIO PATARNAVIMAS  *1.00
Ir kiti bargenal, kuriuos rasite mngq 

krautuvėje. 
LIPSKY’S MUSIG AND 

RADIO STORE
4916 W. 14 th Street CICERO. ILL,

Telefonas CICERO 1329
Atdara vakarais ir aekmadieniaia.

■ • —o— ■

Saluiaras Drug & 
Chemical Co.
i . . , |

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge-

aptiekose ir vartojamas Tavernose 
?erąs gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Salota
is Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 West 18th St 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS
FORT DEARBORN TAVERN 

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

> prie valgio.
3464 SO. LITUANICA AVĖ. 

Tel. Boulevard 6541.

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams Ir tau- 
iečiams, kad esu naujame bizny?— 
Jouor Store, kur yra didelis pa
trinkimas įvairiausios rųšiee degti- 
jčs, vyno ir alaus. Reikalui pri
jos neužmirškite musų degtinės 
andėlio, gausite gerų degtinę už 
•rieinamas kainas.
ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 

10314 So. Michigan Avė.
Tel. Commodore 1946

—HO

Garsinaitęs “N-nose” |

A. K. TAVERN
Teras panevėžiškis —- kviečia visus 
tsilankyti. Užlaiko , MILLERS 
(IGH LIFE alų. Gero vyno ir deg- 
inės.

3329 S. Lituanica Avė.
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NAUHKNOS
The Uthoanlan Baily Neva 

pųbįhhed Daily Except Sųnday 
fe bufete Nfe fe; fe ta«

1739 Soatii Malated Street 
Telephone CANal 8500

Ąl ■ r A Y*;
fejrTrvrnT
R M® & $5.00 per year outside of 1 

S8.00 per year iri Chicago 
3c iwr copy.

yi«RM m
Chicagoį per įsi

Viena kopija -
Savaitei ———

■įį-i»2į 1

-------- 1

Entered as Second CĮass Mgtfat 
Marėb W ftM JTtlie Posl Otflce 
of Chicago, iii. under <fie 'aei“‘61 
Įiarclj 3rd 1879. ' '

Metams .
Pusei metų-----
Trims mėnesiam

>Mb<

Lietuvon ir

------ -- fM*
... yjt|V

/j ■ wJft|KS

. yra, y218> hfefe l>ęyų, bei ganyklų paverčiama 
’ įii Mudojamog žejnes. P3 tos pąčįos

PKHlsri^ rn^ėją pelkės ir 
cĮjnrpyųąi, peųkęripą rietus 
•IH Pte? 2p,232 hek
tarais. MįBą ptptąį pąmąžu di
dėja. Daugiau žemės u^injama 
trobesiams ir kiemams. Mat, vis 

‘kūnas! naujos sodybos, kurio
se pristatoma naujų (trobesių. 
Sodų plotai taip* pąt didėja. 
Baugiausią sodų išaugo Kretin
gos, Tauragės ir Seinų apskri
tyse. ‘ '

Tjjp feta, žjefeg feo reika- 
^a,ųdpjąin,os žemė, plotai 

fe»ar. stfefp fee 8,Q procen
te’ feiro, fefeęs ploto, o 

Wtąįą jie sudarė apie 76 
plofo.

Didžiausias procentas naudo
jamos žemės yra Vilkaviškio ir 
> Rokiškio apskrityse, o mažiau
sias —- Igrutės apskrityje.

—Tsb. 
i ___________

Liet Moterų Vidur-

čįai manė, kad JSmetona su Vol
demaru pętriikus atiduos* Vald
žią jtemą — nes tą^ndfekai'bų- 

pelija tietoo-

’ ' • r »’ Jį;

m&įlį, KĄ© SKAMBA.
I *ą,' r- "''r " . i |
i ^gn. f, Jjfečfe ra&>, tofe: 
«$MA' feriitefete lw>4»»irinfe 
te S’te’ta'.ta SWP fefefe•to
kiais žodžiais:

' • ’ 1

^om.ų^ma» y- marfr-:
sięiųąs prąfcttojąj žfrbūių 

buri nei kaip
gyvenimo f išrija, nei kaip 
ąopįą^nf bei ekonominė dokV 
ftjmi, nąįt pągalįau, kaip įO 

Kemėšis girdėjo, kad Rusijpš . 
bolševikai vadink sąve" Markso 
pasekįaiš, iy parik^jp jaas. Bę| 
įtijqw9ję bolšeyįki^įęię komu- 
nizmaš turi labai mažai bendro 

įfeiį marksizmu.
Bolševikai priėmė ne Markioj 

M ^mtmUmą, Ipi-; 
xįs buvo prppąguojamas pab^< 
O $
««> fefr veife; 
Marksas. ‘ į

' ?IA<WM -i

“Vienybė” paminėjo įešįąitįes 
M? fefefefe W 
perversmo, išreikšdama džiaug
smą tuo, kad pėr tą dėšiip^e- 
tį įįetųyą ‘fyįsąįs afyęjąisC p^- 
žengė; j prjekį.” O. tą fefegą 
tasfe-tatai ^Wu 

i *Tr todėl mes atmetamu 
minusus, o imame, plųsųs.

i U pĮųsųs. ’jr Mi
nusus, mes randama, kad 
mieji atsvęra antruosius fru? 
veik visu šimtu ^uoŠ^Žlp/11, 

| Tai gąpa patogi n^^oda. l^ai’ 
minusus .ątmeįti^ p "pąlieki tįik 
plusus, tai gauni teigiamą re- 
zultątų. p kąi p^Įay tuos ąt- 
mestus minusuš dar pridędi 
-prie plpsu, tai išeiną visai
tm š • • • . T* j

'':

«-<Į®
pis mėnesiams_____ ___ 2.lį0
įgus reiM sląsH palto
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Wąshingtonas truputį nusivylęs
Tarp-amerikinė taikos konferencija Buenos Aireg-ę, 

kurion buvo nuvykęs pį'.ęzidėntąs Rodseveltas, praėjo 
draugiškoje nuotaikoje. Visos dalyvaujančios valstypps 
susitarė kooperuoti taikos apsaugojimui ir, kilus kęp 
pavpjpį tąjrtįą, kaip išvengti kąrpf ^et ^opfęrępfęija įę- 
prięjpę Jungtinių Valstijų pasį.ųlym,o? ką^ bųfų 
ta nuolatinė pasitarimo komisija iš šiaurinės ir pietinės 
Amerikos atstovų.

Washingtonę dėl to jaučiama nepasitenkinimas. Iš 
to, kaip Argentinos sostinėje kalbėjo Roęąeyęltaę, ir iš 
entuziastiškų spaudos pranešimų ąpįę k.oiįferęnęiją, bu
vo galima spręsti, ka4 A^rifc0^ Valstybę# pri
ims be pasipriešinimo visus Jungtinių VąJ^tijų sųpiąny- 
mus. ĮBęt pąsirodp, kad ję$ dą? ne visai pasitikį oąi§ 
Dėdės Šamo norais. Jų atmintyje dar neišdilo tie laikai, 
kada Jungtinės Valstijos kišdavos! į kitų kiąštft rę^ą- 
lus, grasindamos jiems ir net vartodamas prieš/ juos 
gjųklųptą jęgą/

Bet Buenos Aires’e vistiek padaryta žinksnią gerą 
kryptim. Tarp Washingtono ir dviejų dpšipičių kitų ąo'- 
stinių abiejose Amerikose užsimezgė draugiškesni san
tykiai. . '

Šveicarija išsirinko prezidentą 
' Ž............—■ 3 *

Penktą kartą Šveicarijos federacijos prezidentu yra 
išrinktas Giuseppe Motta. Rinkimai įvyko ramiai, be 
jokio triukšmo, ir pasauliu apie juos patyrė tiktai tuo
met, kai buvo paskelbta rezultatas.

Švęįcąrijos respublikos prezidentas yra renkamas 
nę yjsųųįįųų b^lsaviiųu. Jj renką bendrąą ąbęjų pąrją- 
mento rūmų susirinkimas. Iš 201 balso, paduoto dabar
tiniuose rinkimuose, Dr. Motta gavo 157 balsus.

Prezidentas Ševicarijęje turi nedaug galios. Jisąi 
pirmininkąųją ministerių tarybos posėdžiuose, pąskęlbįa 
tarybos padarytus nutarimus ir, reikalui esant, kalbą 
visos valdžios vardu. Jo terminas yrą vienų pietų.

Šyeįęarijtpje nėra jokįo pavojaus, kad prezidentą^ 
pasigrobs į savo rankas visą valdžią ir pąsjdarys dik
tatorius.

w • .fe -Uk/ -V - _____

Žmogaus ir piliečio teisės Rusijoje
f <•■ 4»

..-v--

Rusijos vaj.tjži^ ir spauda pradėję srpajrkįą valdinį-, 
kų auįjejimo kampaniją, ^aldinin^ms Isa^tįą^ kad 
įię: yyfeft» męfeflP feęnfefeęija’^ yi- 
siems piliečiams suteikia lygias tęfeą. Mąfeyog 1‘Izveą- 
tijaw aprašo’ atsitikimus, Jpir val^ęipkįa# fru.VV nubaus
ti už tąj, kad jie atsisakė įtraukti j balsuotoju s^rašup 
asmenis, kurių tėvai buvo
valdininku be pąįųiąto skriaudė žmones,

Maskvoje buvo nubaųsįąą vienas polįci^iųfrąą, ku
ris grubijęnjš^l elgėsi ąu ^jpj^u. Ę^y,e teož pa
šalintas iš viętęs nami| departamento direktorius, kiu
ris nenorėjo dųoįti kambarį) n^j#i, k^ąųgj; jj ^ftaus 
prikląųjąė "smųjįiąjai bur|ųazijaiP. Ęidęlią ^įuSkmas 
buvo pakeltas prieš vieną moterį mokytojų, kuri licp-, 
davo rykštėmis plakti vaidus ųiokykjoje. ■

Labai gerai, kad Rusiją valdžia ėmė kovoti su val
dininkų są.ųvaliavimų ir skįę^yii ^nouęiųs tą U^tį,. 
jie turi tam tikras teisesj Tai ręikejp p/ąd^tį s^pjiąiĮ. 
Pęj? 19 nįetų, bolševikų viešpatavimo Rusijos žmonės 
buvo auklėjami visai priešingoje vadžia juoę
mokino “dfe^plinos”, o ne ą^ineps gerbipip/

Be t geriausiai žmogaus teisėj yra apsaugojąmos 
tenai* kųy pąt$ žiogus gaji jas apginti. Valdžia negalj 
visur ateiti, kur įvyksta skriaudos. Jeigu, įmonės netu^ 
ri balso, tai jie nedrįsta ąkų^tią, nęrs^ę įa^ąi yrą 
skriaudžiami.

Stalino kįpns^tu^ja ži^0PŠW #Įso 
dar vis negali nei laisvai organizuotis, nęj susirinkti, 
ųęi Jp|sti Jll^rąSčiųs. yjįkąs yrą V^Bios kontrolę" 
Valdžios centrą atskiram zmogui pasiekti sunku, o vfe

v

’ j

4
JO 
>■w?;

k’ * S&:iSfebi&3@

•fe^fe8 frffe*
RftSlMji tpuiįjnifei, pfe. feri-; 

frate. sBSftaji. Viųfema jų. 
bjffip Wfe. frrfellMlfeU fe 
įfe Ųfeną ta
fedžjos jfe, »iaų PrifflO prie 
;te, kad- jr fek,;feRo. psriąjĄ 
itapo. fefctota.. 
į Wgj IfeMe. 
lai jau dejuoja.

y , ............. n 11^—imi i   

į w4H®OA
■ r

p»į»srs fBsusBj; 
: i tota. “p/?pwfei fflstasHfrų, 
JpariMfi? pfefeč fe- 

mišių,
įifefe fegmfefe syfetė aau-- 
josfe koi^jtįfeijps prpiekte.- 
Sakp:

"Tik stebėtis reikia, feb 
tasai menševikų jįėvas (? — 
“N” wfeg8tą fe 
kinti tūps bolševikus. Jis fe 
$$$$")w' fe

IHIIII l?........ .......................... I—
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A.

Lietuvoje kylant žemes kulp 
;ufajL Įr didėjant gyventojųM fete B-I

ševikams, kam jie t^ toj^jys 
iš Rusijos iššlavė! Atrodo, kąd’ 
Bimba' rašo nė suaūgušienĮs 
žfrionems,! bet kudikiaml, kurje 
apie Rusijos darbininkų judej/- 

!rpo istoriją^ nerą niekė girdėr 
n
1 Juk visi žino, kąd ir Rusiję 

ševiiūi.' " Leninį^ lį? jo draugai Į rodė, kad uždraudus ganiavą 

caras buvo nuverstas.

tų-menševiičų' partija yra tįk|tuose.’Eiejį*dabįr, pasirodo, kad 
■‘popierine”, tai ko jos sovietų tai klaidingai galvota, žinoipa, 

^valdžia bi j osi ? Kodėl j i nelei- 1 taip buvo galvota dar tada, kai 
džią. jai legališkai Rusijoje ek-1 apie yilk^olčniis apaugusių pie- 

’žištudti ir veikti? |(vų pavertjmj miaišfingomis gą-
f rKomunistų partija daugelyje! nykiomis mąŽai kas žinojej.
!šąlių’^ri’:^aūg^n^žiau?'Į^ik^-jį Naudojamosios žemės' plotąi 
m^s' darbininkų' judėjime^ neg^ f Lietuvoj e ’ per paskutiniuosius 
sociąld^nokrątiį ,'pąrtiją Rusui- 
jos darbininkų judęjim& o be^- 
įgi komunistams nėra draudžią- 
!iha organizuotis, prakalbas ren-’ 
gti ir laikraščius ‘ leisti. O so
vietų vaWžia nedrista grąžinti1 
teises sočiai demokratams.

Taigi Juoktis reikią ne iš Ab
ramovičiaus ir jp draugų, betl p|eypS 
is ^draugo” Stalino, kuriam ta ganyklos

t

buvusieji pelkynai ir raistąi, 
kuriuos^ tik augo krumokšniąi 

hir batų žolė, dabAr sausinami įr 
‘paverčįajni dęriįnga žeme, Ru- 
tvųsiėji pūdymai ir plikos pię- 

_ , _ _. W ^a^pą^ geromis gar 
carą. nubVosto ^uverte ne bųlrl njrjęlomis. Prieš’kėl&ą melų ąb- 
ševikai. Leninas ir jo draugai rodė, kad uždraudus ganiavą 
Įdąr’ sėdėjo užsienįęį‘ kuornetl valdiškuose miškuose, Lietuvąš 
caras buvo nuverstas. I ūkininkai nepajėgs turimų gy-1

Jeigu pl°’

“popierinė”, tai ko jos sovietų I-tai klaidingai galvota, žinorąa, 
Raidžia bijosi? Kodėl ji nelej-ptaip buvo galvota dar tada, kai 
džia jai legališkai Rusijoje ek-j apie yilk^olėmis apaugusių pie- 

-^vertimą maištingomis gą- 
Joiąis mąžai kas žinojo.

f 'Naudojamosios žemės plotai
’ -.........................  ~ ■ “T

penkerius metus padidėjo 101»- 
600 hektarį. Lyginant su 1930 
unetų naudojamais plotais, da- __ 
bar naudingos žemes paskirsty- ’ * 
mąą. taip atrodo:

f Ariama žemė 
Sodai ... .....

įį^as gąfr M W W; Wino/ kūmm^a ,64nyki
žiai iš >avd ž^W '<^’wi^vik^ partiją yta tokia Miškaį 
rus, ponus, generolus, ka^i--baiši. ' Peljk.es.

:------ —————7—----------------------------------------- ISodybl,•>
Kiti pi

» Iš viso 
■t t |U Vyri, 

| 1986 m.

nai

•* M
o.■/ . . :* R

sodybos, kujrio-

Sodiį plotai taippąt didėja.

2,505,955 ha.
• J ' t ’• •' * ■” 1 « >' t

30,176 na.
' i710.78,0 ha.

49'7,565 ha. 
įB7,6į99 ha/
15^,Wha.

8.6,987 ha. 
14Š;260 ha.

4.318,514 ha.

h^

suvąziavimas
1 lyiciatyya Liėtuy^ų Moterų 
Draugijos Ą^vietą rengiamas 
yrą l^ėtuvių moterų vįdurvaka- 
riy v^lsjtijį syvažjavimas. Iš
rink tas pikius komitetas suva
žiavimui ^surengti iš šių Apšvie
tę. draugiją nąrių.: Ą. jĮa- 
rušienė, M. Schultz, K. Ketura- 
kienė, A. Jonikienė, A. Misči- 
ikai^nė,- iš Brightoų Parko ĄJp- 
terų, kliūtų: Ą. Zabukienč, J. 
Bučienė, M. ^ąraliųpiene; iš 
^DĮ/D ’įjr^ų apskričio moįe- 
*rų kųmiteto : E. Drobjenė, Dijo- 
»kiene, Saikienė.

Pimąąią, SiĮąiyiukiinus busi
mo suvažiavimo planams išdirb
ti įvyko gruodžio 9 dieną 
ičikajėių nąųuipse. Plačiai ap- 
kąlbAU pamatiniai suvažiąyi- 
■jpųj klausimai — kova prieš 
karą ir su.typrHųąs federacijos 
.ąrb& visų Vidųryąkąrių valstijų 
drąųgijų ir ^iųhų si^iviįenjji- 
mo.'

į Į s^yą^iąyjųią bus kviečiamos 
♦ vislų pažvalgų moterys, nes 
mums lietuvėms reikalinga 
tvirta organizaciją. Ve i kini u i

17Ž^6Qha.
, įvx> _____ _______ ___ Ąpįeli^eikės ir durpynai 135,910 fra.

I**8 ■• ■ -■ ’ ’ W
\ kitko, pasakojamas toks juo-ĮKlil Ptotoi ........... 14,4M0.ba.;

"V
Skąi- ? " ; ' ; J 

irtą. Šaltysime, žmp-:: ' ,?#'• ■. ■ ;
i dolerių kapitalo ir ! galioj SAU. 
f JoKT Skola yraž^ypiU

Ęp^ję. >.čįą -W

. ųs turi 10.
100 dolerių

r . ■■A'i* - -..T -■ - ■■ J

M “fe^- 
’?/’ T.uopięt siįfA»į^, kad fe 
feogųs turi gryno turto 10 dp- 
feiii — be jokių frkolų.

X' r *<”*» L. _•» UTY!

' h

kingas atsitikimas. 1514 me
teis Rbmos popjęžiųg Le^ąsį 
(X pasįuųtė issw*
Iejiėjjų j. Vokietijų tūlų vie-,t .... ,,

%celj. yW Plotas fe'
ija bulvo giliu tikinčių kata- d>dėja. 1 ievų ir, ganyklų 
kų Justas; St Pft te kraštų] ptatai onft^ęjo. ^yk^ jn?-.

Teęelijs kfevo raitusįliolWf "Masintų

11® SbibuvodVsut Šimto“ tūkstančių 

l'in^teiiįos. su jĮgfes„ufc* >. j ki-

iežiaus pargšp. kitoj — nipį-i ?en®- tai s,ušinojo vie-S gaųft už teu patfi®:fe a.1^^68 - tarnautojas, 
ipffia&nių leidimus. -ViemtoHiSta8 Wf$i^ ,ir 8ura^ 
liui Tecėliuį biznis gerai sekė- Valažim- skundų, bučiau skų^į.

jtoji deže buyo jau apypilne. - - ęo<u?.’ ^fe?8 
vi^ dpi ji ištiko ne- SK»JW .W»S

ta fe> - 4f<I.W.Jfe
Iš $io palyginimo matoma, 

1 kaį?’ t>fewiė'* <i$į»iAuwa yra

s-

frsxo fefeyte fefefrta Rpr 
mos imperatorius ir. -wW| 

i®; ;Į«te
fflį # vW

darytas ir paskelbtas visų pą- 
' ' . ■ . I? ’ -i',’. ■’ ■  -‘

inimu, fedj ųž ki.ekvipiw aužfe 

K M'W W
. .. . ,... _ sunjiU įm

pasakoja, feį 
MMMk *'W5 suyo ' ’
A fefe. ¥yw, seserys 
brolius. ‘Skolininkai gaudė ir 
& w « te5

fee tffefr pKWh.'W feWį
Prie 10 doMą tife), gauriamfej

ir Wwt "

:ąegu' feto, pąSirofe 'turi di<Jo- fefeas ir paskelbtas visų fe, 
ka sūnią vieiių tiktai “tdųsu’li Daaiski,-

;w - j llftfeft fe! UŽ kfevfep- M
; ĄPJE GRUOMIO f‘ip™A” I hB| sfrtafefe fe StaOta). dife 
< ^',r r' C' fe” ZirOin JArtAft li£iiV dovanu

.Wdw>fe, WW itarw-' $■».. W
j.W. sBWfr?X^ W .tatarite

$ ■;

a-

ir pu-

^WMe-

Vfefefe feje, Jp'fe de- 
šife. fefrj W Srifežio V 
1- 
tųvoje. Tą $feą feį» PUyfe t 
sta konstitucinė vyriausybė ?
; .feŠfeO’W fe fei< ita 
tatura, kuri ir mndien dar. m fn 
tebčvėikia?^ J . , .. . OtP®

j. Tai jąu šiandie Marijonų or«
-fe, ’fefe

•įyėijiną, negu H) metų atga.
Jisai tuo;

?įad\dW
J i k‘. . ■ '

I « 
’* y ir

-A.

v

i>vįivj.| u ll

W w WSfe MBSMif 
įryriausyl^ vietoję

4>uvo įsteigta kariuomenės dik-'

kūn. KrupayjŽįį^ visų kieriką(- 
liškų partijų vardu, žadėjo perr

v r

rų organizacijos rengkitės sų- 
Važiaviiųųį Viąjtą, ir laikas b.ųs 

, •»iaaę§t^- y^įaū; pęr spaudą )r 
_ laiškais. ‘ —A. Mį-n>.

krikščionių tikėjimą — rengę 
•/j? Į ifehometo tife 
ba. dėl to ėsa Keikėje, noxint•perkųs j^^nciK .atleid 

yienos; ųw4ė/ftės, kurių ]

ferkS ifedgeųcŲjĮ, čia 
^Bifefeenuo^ a.^. j j ’> 

•?« Į°l < P“igai|. 
elgėsi vienuolis po tojįįo

WĮfe, hei 
nefejo tfeį^ 

nes- pats pardavė ritiė- 
. ' nraodtaite.: fe
W fe Wfe5’ »«mdamas ® 
jp fetgus. ' ■ 1

j^ęd’ jšigytų pinigu — ^p- 
?S. Jo- 

1, nei budais. 
’ fru?

£ tai darbini 
visokios šųfry- 
uras pavyzdys

-•! S

u.

Bj
PW

pasikartojo ta pati istorja 
sekretorius buvo 4 *' “r 
kaip ir Timofejevas

m/imaAsi
.’■ n

IrylyiTiirilr^h

VEVIRŽfiNAI, VęvirŽ^- 
.nuošė rasta negyva savą bu
te Sorė J^iųryičiuiė. Aplinki- 
įniai gyventojai matydami, kąd 
;jos parduotuve visą dieną ųjfc- 

w fcfe. itofe, fe m to. ws

•i

siųs su1 tui^ų vaĮd.žte” it išda- 
vinejęs rusų paslaptis

'. , / <- \ v X

o® jgB ■ iam. wW
i Q

■ *

plėšiu' feto dfels rąste šeirp. 
ninkg negyyą. Galvoje past< 
beta smurto žymįų; Maįty 
Vežiku. nąžądyte.

: *ta“sudarxsit
n- •• -. ‘ jl-to : '-■■■■ ■ ■ ■» -t-'' ■ ■* m. 'ji*.1.1 j u?.fe?!"?

K paspaudimas, ;
f i v v .

ančių červoncu,, ik 
nigus papirkjįy į 

5^!® 
S^ms. Grafas d&Ist

įštesnių^i rkas atsitife sjj įųp žn)Q0UW
I 'fe’ " •> ■ ■ ’ . ■•■■' $■-■■.■-’■'■'■ ■ '' ■<

Kkfefefrutų teeippi^feifega^ -reikia.^ 
fegtj ferat

I

z
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Taip karšta, karšta 'širdis!
■ ,L'-x . ii.' • ti> . ' *■ 
k td. Wvo; vi^kag buvo, 
idė "džiugino... bet žuvo...
G.tebką abaiati®*” .
7- MųJ'-Mi. ■ 1^ -■ ■*' .*’ * K

‘ </ ' k. •, ■ 'fl':'v l) <a
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Peljk.es


Penktadienis,

Atvažiavo Chicągon bukite

aukšč.

visosevalBting ’se

vai

■* «l—

l>Tųp;eštų^ ’.yiš.tps,

nę z/nonęs

IŠKILMINGAS METINIS

švenMs GĖRIMU barge®
RUM 90 Pf.

ląrbon Štili RunPetroli

7.20

3.65

5.75

7.00

5.00
5.00

TAKSAI 
1 

jęęnaa

S ,8.00

3.20
3.20
3.20
2.70

2.00
2.70
2.75

3.85

American 
Lą.dy

PAINTE .........................

CALIFORNIA COGNAC
BRANDY 5th .... .
TIKRAS GRUDŲ
SPIRITAS ...................
PAINTĖ ......................... :.

JJTono

$2.40
2.50
2.75
2.00

1949 So
2119 W. Germak Rd

Palengvinimas 
djetmnčiiį A 
nęuralgijos skausmų 

gaunamas tuojąus

‘ASIKLAUSYKIT 
rup^ d-

6.50
7.40
7.50
7.95

5.05 
6.00 
6,25 
6.75

6 25
7.15 
7125 
770

5,50 
5.75 
6.00
6.50

10.75
10.75
10.75

8.70

0.20
8.75
8.85

13.40

$7.50
7.95
8.05
0.50

PIRMYN
SHARPS and FLATS

žmones 
ar gel- 

•visi broliai. Jei vieni- at-

i.so 
1.95 
2.00 
2.15

kitą 
kaip 
igos 

l^jĮnos 
• riusi-

PUSĖ GALIONO......

METŲ SENA KEN 
TUCKY Degtine, Pt.
METŲ SENA 
90 PROOF, Kvorta 
METŲ SENA ' ' ' 
100 Proof, Kvortp 
OLD HICKOT ~ 
menesių sena. 
METŲ: SENy

MARTIN, §ayihinkai

VYRAI! j# jus ieškot 
extrą planinio bątgir 
jei jūsų kojos siauros, 
aš galiu pritaikyti už 

....................

Turime Florsheim di
džiausi South Sideje 

Steką, f

Tęa&JiJ; » 1M
place — ąt tbę usuąl spėt, at 
the ųąųąį tipąe, (Neffas, at 
7:30; P.ty). ‘ ‘ '

Tl)is PffliRRes to ą very 

becaįtfįį Pipęętęi;, Mr. Sfer 
pheijs, int.ends to introduce Ihe 
firstį song- of c/įff ęjtgįffę 
presę^jhįp. Jjt lyįĮJ be 4 ra- 
dical dįepartui© froifl the light 
and gftjr “TUNE IN”. Mr. Ste- 
pheijs <Įug down into the grapd 
opera reperh?ir,e ąn,d br.pug-ht 
forth I^gjj^tį.’s tų^Į tvoj-Jc, 
“The Elixir of Leve”. It is ,an 
two agjt cm recently įMgfk

Visi šiandien jau ?W?iasi 
Kalėdų įvepfp/.^ Ęjfifei^nas 
šeijuos ngrya ’šr bei
o įųyanųTO

B.et šeimininkės tupi į.
Jį. turi ifepr^ 

ssųyęstj ■ O yMHp 
Wi.<10? C,
reikalus fe be t(ų> 
pirkti viską. j 'Keikią 3® 
v ' ..<■ .i 1 '■'•.v.' i ■ ■ . ’ ' : i

stru
čiai garantuotas.

Skaudamos kojos. Ker
nai, ’ nAujikauliai, * ^i-

Čiojimą, Ateikit I»as

Turime grasiau
sių moterims batelių 
nuo $2,95 Iki $10.QQ 
Turime visų mi,erų ir 

platumo. '
■V»

EXTRA
2 ir 3 4 Tonai 

Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

Kainos gali pasikeisti bė Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
P0CAH0NTA8 ANGLYS
Mino Run, 65% Stambias ------- —

Mažos Nut ar Pea —'i;,...., 
Krosniui ar Pečiui _____iii

Lump ąr Egg i------- „a

gsa?-aB^>-w

6209 W. Cėrmąk Rd.
Tel. feerwyn 2141

Atdara vakarais, pirmadienj, ant- 
^tyi^tądjęnj ip ^eš.tadi.enj

apiejipkės Amerikos Lietuviu 
bukite 

Lietuvių Auditorioj šį sekma- 
gruodžio 20 <(Į., kaię 

1:30 pometų, t
Bus skaitomi trys referatai, 

patiektos kelios rezoliucijos, 
renkama valdyba ir komisijos; 

ra visa eilė klausimų, kuriuos 
reikės išdiskusuoti ir apt#rįi’ 
taipgi bus pranešiu, ką yra 
nųy^i^gs Į^ųngfeso vykdųma- 

V *f« 4Mi0
§k. lietuvių kolonijos.

pavadini
mai. Europiečių palikuoniai, 
jau beveik netekę susimaišymo 
su spalvuotais žmonėmis žy* 
mių, vadinami kreolais, euro
piečių ir indėnų maišyto krau
jo pįikuojąiąi yadįp^ipi mptjr 
saįs, iųdčjlų jjr nęgrų maišytą.-

N aini nė s <fešros, ląbai

i Piano Accordionai
I visokio didumo, pigiausiomis kai-

mq qrir augščiaii .............. I

W ....
IR KITI MIDGETS $8.95W9    ..... -

m jiran

padarę jj 
gali^ kac 
keiMs jų užduotį- išspręsti. Pas| 
juos d^bąr galima gauti viso
kiu prekių ir tai-, dar žemiau
siomis kainomis. * Tuo, jie 
jau rūpinosi per keletas savaj-

Kvbrta “ ■Wrw-

,, J5 
merikoniškų ir importuotų

VALANDOS
Iš STOTIES
W. G.Ė S.
NUQ 7:45 IKI 8 VAL 
VĄKĄĘO.

E»uč gražus progra
mas.

ųaudofcįjte $peęj#Jių kainų pro
gą, Pfekite dabar! PĮdĮs 
įjįįŲiipią^ šioą 4įenęą Naujie
nų laįdpje juųųf dąug 
įjepąiųirškitė jį pęrskaityti, 
~ųe$ ųp^pjokės• \'

vemmo sąlygoms. LQk-iU buųp 
prasidėjo iš vienos puses susi
maišymas, o iš kitos pusės at
sirado pakitėjimų dėl naujų 
gyvenimo aplinkybių.

Tokio persikilnojim.0 ir i\e- 
skaitlipgų pirminių rasių su
simaišymo rezultate visa žmo
nija sjusįdalino į daugybę gi
minių i£ tąųftų,

Šjtąą žnąonijos susimaišy
mo proce$a$ nesuktojo ir po 
šiąi dįenąi. Dabar įvąirjų rasjų 
žmonės, dėka patogiam susi
siekimui, vis labiau ir labiąų 
bendrauja,. Nors ir labui P9.žy- 
n iai, bet žmonija palengvėlę 
eina prie vieno žmonijos tipo. 
Tas procesas šiandien ypač žy
mus Amerikoj, kur sųaį.dųr^ 
raudonodžiai indėnai, europie- 
čjąi ir negrai, p^i|y|o
kraujų žmonėm^ p$*—““ 
si^tįoyėlo i? tam ti

Europiečių

SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH ĘED^ĮE AVENŪE

Visi draugijų, kliubų ir 
kuopų atstovai, kurie esate 
išrinkti dalyvauti Ghicagos ir

Pirmos Rųšies Vynas 
PORT, SHERRX, < j 
MUSCATEL, 1 galionas 
MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GfiRIMŲ Amerikon _

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

1 .......**‘7** '•*- -------

ipątyti ir syęčius ir kaip jiems 
geriausiai patarnauti

W Bėrai Wpf$$amį , 
m swa

W!» Šfflh w W 
padėti šeiminin-r

11.00 
11. PO 
11.00 

9.00

9.45 
9.00 
9.10

18,90 k 13.65 

' d.75

krąijM
pečių ,<ų neg^ų^mųlątais. t?'

Tąigi tolimoj ateity gali bų- 
iti l£up,? W žmow bus 
maždąųg vienpdos njiaįšytps 
rases. Bet šiandien tas negali 
karų nors rūpėti. šįapdĮęp skvar
bu suprasti, kad visi 
—ar jie balti, ar juodi 
toni 
silikę, dar pu"slaukiųiai, tąi lair 
mingesnieji, jiems tuj-i padėti, 
bet nesistesngti i^naį^intų 
pasiteisinant tuo, kad anie at
silikėliai

nosios rasės žmonės, nė kiek 
nemažiau gabesni už baltuo
sius ąupppĮečiį^. Per šimtą, 
pusantro šimto metų jie pasi
vijo civilizuotas baltąsias tau
tas ir lygiomis rungiasi visįj 
tautų gyyąųimo kanoją.

Iš kitos pusės yra ir balto
sios pasės žmonių, kurie rodei 
ka?kokįo dyasinio sustingimo 
žymių. Tokiais žmonėmis galįr 
mą laikyti Indijos gyventojus.

Taigį kultūrinis, civįįųę^ęį»^ 
viepų rasių i^kijįmąs, kitų afc- 
siįjkųnag galima aiškinti tik 
tam tikromis esamo gyveninę 
sąlygomis.

šiąndiąn žpn^ėą kąiųųolyje 
dar yra tokĮų giminių, kuriąs 
galinu laikyti įąųjpųėp^ ąr 
puslaukinėmis. Tokios gimines 
priklauso arba juodukų rasąi, 
gyvenan&ąi Afrikoje/ arbą 
maĮąj.ų rasei,; gyvenančiai. Ra
miojo vandenyno salose. Visųi 
civilizaciją ųeppigij.0 vądiną- 
moj raudonodžiu rasėję, Ame
rikos ženrtyno raudonodžiuos^ 
šita rasė tyaigią nykti, bet tajp 
pat ne dėl to, kad jos žmonęs 
.butų iš prjgjmįties menkesn/ų 
gabumų, bęĮt dėl to, kad j ūpą 
iš vięnos pusės žudyte išžu
dė, o iš kitos pusės, kad jįę 
nęįjurejo progos palaipsniui 
kultūrėti, o staiga susidūrė įų 
aukšjtai civilizuoju pąsąųliu.

Jau aukščiau minėjome, kąd 
ir vienos rasės žmonės ne visi 
vienodi, štai, kad ir bąltojpj 
rasėj kas tautą, tai beveik ki
tokį žmonės. Vokiečio tipas akį? 
riąsi nuo prancūzo, ir dąr dau
giau. skiriasi žydąs, arabas nuo 
bet kų^ipS Eųrąpos tąutos.

Tokių pat didelių skirtunųj 
yrą geltonojoj ar juodojoj ru
sėj, ypač pastarojoj. Kuo gi 
išaiškinąųii šitije skirtųųiaj ru
siu viduje, taip pąt perpila
mieji tipai tarp rasių?

Atskirai išsi^utųlįpjusipą 
žmonijos rąąinės grupes tapi 
tikrom sąlygom sųąidęjųą, tu
rėjo kilnotis iš vienos vietos į 
kitą. Besikilųo.damos įįqg turėję 
susidurtų su* kitomis giminė-

; KIETOS ANGLYS—ANTaBACITE 
Cheeinut ~ (Penney 1 vania) •44-J—- 

franklyn county anglys m Ine Run — Startiplos —
Plauto® Nut—____________

,, ii'ii."*;,įįii, n .. ................
Lutnp 

1VILMINGTON COAL
. Mine Ruu—Coąree _
3 to 2 inch Nut—Clean _______
6 - to 2 inch Epe—Clean________ _
12 to 3 inch lump—Clean ______

w,e węre ręprjipandąd.
ly by the yice-Tresjcįent |Eį 
fpK b, O'® 
tion of thj i^eiĮabgjs įp g?p 
.fact that is around the 
cprner, aį,d. that th£ .ch,9ws 
traditions reįuire every and. 
all mąpĮberą to: p^ųdupę ąt to- 
nights rėhearsal something for 
“Pirmyn’s” " ąnnuąl X1\IAS, 
grab-bag. ' \ "

This may/ be short nųto, 
būt we are sure that ą Wool- 
worth’s or -ai Kresge’s is with- 
in ypur reach. ?It not 
you sūrely . havę 
around the Įipuse 
don’t want 
sure

■ , <>'■ • 1 . 5 . , i' -v- • » . . r*l

^Okėjąs Tųrųk §hąbeįevsky, 
kųrįs vakar atvyko .Čhjcągpn 
su1 gąi’šiuojų baletų, Monto 
Čarlį BaŲęį Rųsse, /

Trupė šoks Chicagoje nuo 
įgruodžįo 13 d. iki metų pabai
gęs. Ęąip ir pereitais keliais 
njetąįs, Ęaįetas pasirinko Au
ditorium teatro patalpą, kuri 
rąndasi prie Čongress ir Wa- 
bash gatvių. Bilietai yra nuo 
50 centų iki $3.30. (SP«)

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
' -----------*-----------ę

by the Ghipągo Civię Opeyą 
Company,/ '' 1

It is' of ipterąst to note ihat 
Mr. Stephbps liąd to appeal to 
JLpndoų, the sčėpe of t.hę re- 
cent royal "battle between the 
Kmg and the ^iclfed \vicked 
prime įųįpįstėr, for soiųe copjęs 
of the lįbrėtto. ‘ Npųe y^ere įo 
bę fouųd fe oj^ gyeąt ^rp- 
polis of tllje ®BSt

■V... ......... 11 *"t.- " * "i’* t-

CEVERYKAI Imta
k. MOTERIMS^VYRAMS &

3 • P^rkit ^ovpr^kus dftbąr. Mų§ų
krautuvėj rasite didžiausį pasi-

’ rinkimą geriausių čeyerykų. Tuo- 
jjk jau pirkdami sutaupysite pinigų.

A šventėms dėvėk it naujus čęve- 
rykus.

IČEVERY K AI!-
KALĖDŲ NAUDINGIAUSIA DOVANA 

VyrąRis, ir' Kūdikiams
X-RA Y PRITAIKYMAS Ifl PAT ARIJAS DYKAI

then 
something 
that you 

Unless you arę 
that yot/r find wiŲ flab- 

bergast the members no end, 
bring it down. i

The S.P.

Margame žemės paviršiuje 
gyvena įvairiausių žmonių. Jų 
tarpą djdžiausi skirtumai, tąi 
rasiųiąi skirtumai. Rases nuo 
viena kitos skiriasi daugiausia 
odos, spalva, nors yra didelių 
ir kitų kūno formos skirtumų. 
Pagal odos spalva skilia bąlĮtą- 
ją rasę, geltonąją rasę, juodą
ją rasę, vadinamą raudonąją 
rasę ir malajų rasę.

Žinoma, ir toje pačioje rasėje 
yra įvairių tipų žmonių, bet 
Visi tie tipai turi bendrų žyr 
mių, pagal kurias tie žmonės 
priskiriaipi vienąj rasei, taria
ma, kad jie yra kife U vienos 
grupės protėvių.

Kup gi aiškinamas rasių at
siradimas? Ąr jos kiekvieną 
yra kilus iš įvairių protėvių 
įvairiose žemės paviršiaus vie
tose, ąr visos jos yrą kilusios 
iš vieno kamieno ir Vienoje, 
bendroje tėvynėje.

Praėjusio šimtmečio pradžio
je vyravo vadinama poligenįnė 
teorija, pagal kurią kiekviena 
rasė yra vis kitokių kilimų, ši
ta mintis buvo lapai įsigalėjus 
tais laikais, kai reikėjo patei
sinti vergų prekybą, čia buvo 
remiamasi net Biblija, kur kal
bama tik apie baltąją rasę, ku
ri tik viena kilus iš Adomo ir 
Ievos.

Šįąųdien vokiečiai skelbia 
savo rasistinę idėją, pagal ku
rią net ne visi baltieji žmonės 
esą. lygus. Tikri žmoųės esą tik 
arijų kilmės, o visi kiti žemes
nės rūšies žmonės.

Tačiau daugiašakės žmonių 
kilmės teorija šių laikų mok
slų yra galutinai pasmerkta. 
Dabar vyrauja monogenizmo 
teoriją, pagal kurią visa žmo
nija yra kilusi iš vieno kamie
no. Taįgi žmonįjos.jasės n^ at
skiros žmonių rūšys, o ,tik 
'rus pavidalai vienos žmonįų gi- 
minėsj

Bet, žinoma, žmonijos kil
mės vieningumą negalima su
prasti ta prasmė, kad visa žmo
niją yra kilus iš vienos pirmų
jų protėvių šeimos. žmonija 
atsirado tokiu pat budu, kaip 
atsirado ir kitos gyvių rųšys. 
Tam tikros moksliri žinomo
mis sąlygomis visa, kad ir ne
labai skaitlinga pirmuonių 
grupė galėjo’ pavirsti nąują rū
šim, vadinama Home sapięns— 
protingu žmogum.

Taįgi kilmės pranašumo ųę 
vienai rasei teikti negabipe. 
Jei įvairių rasių žmųnės yra 
nevienodų gabumų, nevienodo 
proto ir jausmu išsilavinimų, 
tai čia kalta ne kilmė, o tos 
gyvenimo sąlygos, kuriose vys
tėsi vienos ar kitos rasės žmo
nių istorija.

Gyvenimo faktai rodo, kad 
juodosios rasės žmonės turi 
tokius pat proto gabumus, kaip 
ir baltosios rasės žmonės, štąi 
išlaisvinti Amerikos vergai ne
grai šihųdien dalyvaują visoąę 
dabartinio kult.uringp gyyepį- 
mo srityse, eina ipųj^slųs uųį- 
versitetuose, profesoriauja, in
žinieriau  j a, jų yra gabių me- 
njninkų, rašytojų, žurnalistų.

Negalima, pav., pasakyti, 
kad geltonosios rasės žmonės 
yra menkesnių gabumų, negu 
baltosios. Antąi japopąj, gelte*

COAL.C
3.719 5 KEDZiE AvESut 
GUACANlErų COAL

WOOD COAL

PHuNE LAFAYETTE 32A.
BONDED WEIGH

S II A I’ I K O • S
SHOES OF GHARACTER--POR THE FAMILY 

6307 09 SOUTH Y/ESTERN AVENU6;
RepubKc 5436 The Florsheim Sforc



galvažudystę

nius laikus

pakelis suvyniotas j

Garsinkitės “N-nose
COMET’’ RYŽIAI

NES PIGIAUers (ompany

Mieros

$8.00
aukšč.

$5.00

O'

DIDŽIOJI
DOVANA

Vardas 
Adresas

aukšti 
kenai

WPA tai 
progra- 
pristatė

Rytoj L. Klein Dept 
Krautuvė atdara

Amc-nijai ekspliodavus, trupu
tuką pažeistas regėjimas

Brighton Parko jau 
nuolių draugijėlę

Daktarė mėgina iš 
eiti iš kalėjimo

Nors be- 
— 1930, 
pergyve

JUS STEBfiSĮTĘS TUO DIDŽIUOJU PASIRINKIMU

Chicagoje ........ ;............
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje .....................

IŠPILDYS ŠITĄ. KUPONĄ ŠIANDIEN

Brighton Parko Jaunuolių 
Draugijėlė rengiasi savo meti
niam vakarui, kurs Įvyks vasa
rio 28 dieną Hollywood svetai
nėje. Repeticijos yra laikomos 
kiekvieną penktadienį 4 valandą 
po pietų: Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd Street.

Mokytoja A. Zabukienė moki
na naujų dainų programui pa
marginti. Bus ūkininkų Šokiai. 
Kurie vaikučiai nepriklausot, 
malonėkite ateiti ir prasilavin
ti dainų. Tuo patim laiku moki
nama lietuvių kalbos, vaikučiai 
pripranta prie scenos ir gražes

nio apsėjimo, negu bėgiodami 
gatvėmis.

Tėvai turite atkreipti daugiau 
dėmesio į Vaikų auklėjimą. Au
klėjimas iš pat mažens padaro 
vaikus gerus ir blogus — žiū
rint kokioj aplinkumoj jie au
ga. s ’ —Zabelė.

1935 metais federalė vald- 
asmeninių pajamų (inco- 
taxes) Chicagos srity iŠ 
sukolektavo $94,045,889. 

dienos

COAL- COKE-ICE BUILDING MATERIAL

rių aptarnavimas jums turės ypatingos' reikš
mės. Musų stokerių anglių stakas yna pilnas, 
o musų kuro karščio inžinieriai duos jums pa
tarimus, nieko už tai neskaitant ir be prievo-

I NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St

| Chicago, Illinais.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

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

Phone CANAL 95«0

buvo 
metai 

kalėti. Dabar, ‘moteriai iška
lėjus du metus ir devynius 
mėnesius, jos advokatai deda 
pastangas išimti ją iš kalėji
mo paroliui.

Hopkins išaiškina darbo pašalpos 
tvarkymą

NAUJI HI-CUT KULNYS...NAUJI BATELIAI
RUDI. JUODI, PILKI, SUEDES, 

GABARDINES, KIDS

VYRU IR JAUNUOLIŲ BATAI IR 
0XF0RDS

Aš čia prisiunčiu $_____ už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo................ ..... ........
—-.................. ;------ ------——dienos Šiuo adresu:

Sužeistas p. Marti 
naitis

YOU’LL' NEED PLENTY OF COAL 
DIlfiNH THE HOLUOS

Šį Sykį ypatingai jus pageidaujate turėti 
šiltus ir smagius namus ir beismentą pilną

• »anglių< ’' įį _
Tad nepamirškite švenčių paskubos metu 

patelefonuoti mums ir užsisakyti sau anglių.

zia 
me 
viso 
šiemet gi tik iki IjS 
gruodžio, reiškia, metams dar 
neišsibaigus kalbamos rųšies 
taksų valdžia jau surinko 
$133,908,089.84. Iš to galima 
daryti išvadas, kad laikai ge
rėja, žmonės daugiau pinigų 
turi ir moka daugiau taksų.

Dalis šios sumos ėjo kaipo 
tiesioginė pašalpa bedar
biams kita dalis ėjo ūkinin
kams perėjūnams (transients) 
ir jaunuomenei. Liekami gi 
pinigai plaukė į milžinišką 
programą kad išimti visus 
dirbti norinčius vyrus ir mo
teris iš pašalpos siirašų ir 
duoti jiems darbo prie projek
tų vykinamų jų gyvenamose 
apielinkėse.

FERA CWA ir 
trys paėiliai darbo 
mo laipsniai. Jie

Kiekvienas Old Golds ei 
garėt 
dvigubą cellophane — dvi 
eiles cellophane — neper
merkiamų—aukščiausios rų

NAUJIENŲ PRENUMERATA
N

• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iŠ visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vienų dienų, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.

- • ■ - - . ■

Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingų AMERIKOS 
LIETUVOS termometrų tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Rytoj L. Klein dept. krau
tuvėje, prie 14-tos ir Halsted 
atdara. , Bus galima tenai už
sisakyti ir kalakuto pietus už 
45 centus

Už tuos pinigus bus kalaku
tas su greive, iškimšimas, 
Cape Cod spanguolių sosąs, 
ankstybi birželiu’ žirniukai, 
grūstos ViskonsinO bulvės, 
duona su sviestu ir namų kep
tas pajus Be to, šaltakošė 
\arba Jello, kava, arbatą ar 
pienas Šk

GERIAUSIA
DOVANA

tų, dar remia profesionalus 
visuomenės
lūs. Visi šie projektai, sako 
p. Hopkins, veda prie didesnio 
darbo išvystymo. Milžiniškas 
visuomenės atsiliepimas į 
WPA dailės ir profesionalius 
patarnavimus, sako jis, paro
do, kad šioj dirvoj valdžios 
programas yra priešakinis 
agentas galimos išvystyti in
dustrijos kuri teiks patarnavi
mą milionams suvartotojų.

Kaltina “draugutį” 
už ėmimą nereika

lingos pašalpos
Joseph Bomkoski rastas kal

tas- paėmęs iš Illinois Eirier- 
gėncy Relief Committeė pri- 
ga vingu bųdu $547. Teismę 
liudyta, kad Bomkoski turėjęs 
kelis darbus tuo laiku, kai 
ėmė pašalpų, kad jis, be to, 
(turėjo nuosavų namą ir kad 
jo sūnūs Uždirbdavęs neblogų 
algą. Teismo sprendimas 
Bomkoski byloj atidėtas iki 
vasario 15 įdienos 1937 m.

Apie trejetą metų atgal Chi- 
cagoj nagrinėta paskilbusi by
la. Moteris daktaras, Alice 
Lindsąy Winekoop, prisipaži- 

>no nužudžiusi savo sunaus 
•žmoną. Daktarė., aiškinosi, kad 
į i norėjusi padaryti sunaus 
žmonai operaciją ir davusi 
perdidelę dozį ^kloroformo, 
dėlto jauna moteriškė ir mi
rė. Norėdama paslėpti dakta
rišką klaidą ji, daktarė, mo
teriškę pašovė, kad atrodytų,

PIRK SAU BOSTON’S BATUS DABAR 
PROGA LAIMĖTI SU KIEKVIENU PIRKINIU

TRAUKIMAS ĮVYKS PIRMADIENI
Gruodžio 28 d., 1936

LIET. AUDITORIJOJE. 3133 S. Halsted St.

Taksai liudija gėrės-
< 1 ' i •'» , 1 ' ’ ' * '• r ••
Daktarei Wynekoop 

paskirta bausmės 25 W. Ii M . I -r-v v < •> a !

NORTH SIDE. — žmogaus 
nelaimė ateina riščia ir niekas 
nėra užtikrintas kur ir kada 
su ja susitiks. Aleksas Marti
naitis yra vienas iš tų, nepail- 
jstančių mokslo žinių “viiįš- 
kintojų”. Jis visuomet užim
tas, yisuomet siekiasi prasi
mušti į platesnį žinių pasaulio 
akiratį. Beto labai ramaus bu
do žmogus, pažangios dvasios 
ir draugiškas kaimynas. Bet 
tai dar nepakanka nelaimei

. išvengti.
šiuo metu randasi Gerklės 

ir Galvos Ligų ligoninėje, 231 
W. Washington St Regėjimas 
jau grįžta ir atrodo, kad ne
ilgai trukus, galės pas savo 
šeimą sugrįžti. Tokios nuo
monės yra ir gydytojas. ,.

Linkiu draugui Aleksui sku
biai pasveikti.

J. Kairys.

“Amerikos žmonės yra svar
biausias šalies turtas. Jų 
darbas padaro juos turtu; be 
darbo jie skenda į tautinę 
skolą“.

šita mintimi, kurią pareiš
kė Harry L. Hopkins, Federal 
Emergency Relief administra
torius neseniai išleistoj kny
goj, remiasi valdžios darbo 
programas vykinamas jau 
virš trijų metų. Gegužio mė
nesy 1934 metų, kai FERA ta
po įsteigta, 18,000,000 suvar
gusių žmonių šaly žiurėjo į 
valdžią laukdami kokios nors j darbui milionus žmonių 
pagelbos. šiais milionais Irai tiesė kelius statė 
žmonių rūpinantis įgytas pa
tyrimas įsteigė darbo pašal
pą kaip vienintėlę išeitį iš 
sunkios padėties

Idėja, kad federalė valdžia 
turi rūpintis bedarbiais, buvo 
nauja 1933 metais, 
darbiai tris žiemas 
1931 ir 1932 metų — 
no neišpasakytai sunkų skur-j 
dą, tačiau federalė valdžia 
laikėsi nusistatymo, kad val
stijos ir vietinės valdžios 
(kaip municipalitetai ir pa
vietai) turi prižiūrėti juos. 
Manyta

tiltus, 
ikasė srutams tunelius, statė 
mokyklas ir kitas viešąsias 
triobas, parkus ir žaismavie- 
tes. Moterys samdyta ga
minti karštus užkandžius pra
stai maitinamiems mokyklų 
vaikams ir siūti drabužius 
biednpms šeimoms. Mokyto
jos, slaugės ir profesionalai 
buvo įtraukti tarnybai jų sun
kiai suspaustoms apielin- 
kėms.

Dabar, kai sunkiųjų laikų 
kryzis praėjo, viešųjų darbų 
programas yra sukoncentruo- 

Manyta, kad jeigu fedėral? tas WPA, kurs, apart darbo 
valdžia pradės rūpintis bedar-I neprityrusiems ir pusiau paty- 
bių likimu, t__ .______ _____
lokaliai šaltiniai jiems šelpti 
išdžius. Bet patyrimas rodo 
ką kitą.

“Po teikimo federalių dova
nų daugiau kaip tris metus”, 
sako p. Hopkins, “valstijų ir 
vietinės valdžios parūpina du 
kartus tiek pinigų ,kiek davė 
jų pirm FERA įsteigiant”.

Bet ir vietinių valdžių pa- 
gelbą priskaitant Federalė 
Administracija išleido beveik 
šešis bilionus dolerių kad pa
dėti Amerikos šeimynoms iš- j štai kaip p. Hopkins apibu- 
silaikyti. P-nas Hopkins ne-Į dina WPA darbus:
mato reikalo teisintis deliai į “Bedarbiams yra ręikalin- 
šios sumos stambumo kuri, jis gas darbas, publika reikalau- 
sako, “turėjo didžiausią per- ja atlieti statybą ir teikti to- 
kamą pajėgą visame šalies kį patarnavimą, kokio nė 
gyvenime”. privatus biznis, nė reguliariai

PASIRUOŠKITE!
Kalėdų Šventėms Pirkit Dabar!

Išpardavimas! Penktadienį ir šeštadienį, Gruodž. 18 ir 19
GRIEŽTAI INSPEKTUOTI

Kiaušiniai t“ 3U2c

T.^TMe.TTMŲ T1KIETAT SU KIEKVIENU PIRKINIU

Boston’s Naujos Naujenybes. Bateliai
MOTERIMS

valdžios departamentai negali 
at!ikti...Mažuose miestuose ir 
kaimuose, sakoma, ■ WPA pro
jektai pastūmėję gyvenimo 
normas (standartus) penkias 
dešimtis metų pirmyn”.

Amerikos kasdieninio gyve
nimo pakėlime ir papuošime 
p. Hopkins mato išrišimą pro
blemos nedarbo, kurs pasiliks 
su mumis visuomet — net ša
liai’ pilnai atgijus ekonomi
niai. Jis mano kad valdžia 
yra atsakominga už bedar
bius. “Algos turi būti pakel
tos ir darbo valandos sutrum
pintos Neteisingas pelnas 
turi būti pavartojamas prekių 
kainoms sumažinti Daugiau 
kaip trys milionai žmonių 
amžium virš 60 metų turi bū
ti išimti iš darbo...prieversti- 
nas mokyklas lankančių am
žius gal turi būti pakeltas’’.

Nors p. Hopkins nemėgina 
patarti kaip vis daugiau- ir 
daugiau žmonių galėtų gauti 
jiems teisingai priklausančią 
dalį tavorų kuriuos jie išdir
ba jis tačiau mano kad siste
ma kuri remiasi teisingų tau
tinių įplaukų paskirstymu, 
gali gyvuofi. šiandienė siste
ma, jis tvirtina, “gali duoti 
visiems darbininkams tų 
daiktų, kuriuos dabar pasie
kia tik mažas skaitlius — šil
tą, parankią vietą gyventi, 
tinkamą dietą (maistą), tinka
mus drabužius, keliones, atos- 

tai vietiniai arba * rusiems Prie pildymo projek- Jogas, automobilius, radio ir 
kolegijas, apšvietą tiems, ku- 

tarnybos projek- rie jos pageidauja’’.

OCTAGON” muilas .......
OCTAGON” Klinseris .....
OCTAGON” muilo trupiniai

BOSTON’S 
Kalėdų Pinigu Vakaras 

74 1*900PINIGAIS
DOVANOS, PRO- W DYKAI 

GA VISIEMS Į JJllkAl

TIKRAI šviežus Kiaušiniai Midwest luobuose tuz. 370
MARGARINĄ Armour’s “Gold-Nut” S v. pak. 2 už 290
“UNICA BRAND”

Salmonai

TVIRTOS ODOS BATAI. PAKANKAMAI STYLIŲ. 
JUODI <AR RUDI . . ,(fcnk SUĖDĖ, AR CALF. 

PIRKIT DABAR IR ŽSIGYKIT PROGĄ LAIMfiTI.

GRYNAS ŠILKAS 
Madrios naujos 
spalvos ..........................

BATAI VAIKAMS 
' Geriausi POLL PARROT 

žemomis kainomis
Vaikams, MergaitSmS ir Kūdikiams

BOSTON SHOE STONE
3435 So. Halsted St.

- . —— SPECIALfi AUKA!
6 roleriai Midwest toileto popieros .........
1 papuoštas atmatų krestis .....................

Paprasta kaina
Specialė išpardavimo kaina!_____390

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI!
TIK’TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO

“Karo“ SYRUPAS mėlynas leibelis 11^ sv. kenas 110 
“Midwest” MAYONNAISE ..............  8 un. džiaras Į70
“PUFFETS“ Kviečiai ar Ryžiai ............... 2 pakel. 190
“Midwest” PURE POVIDLA ...........  Į8 unc. džiaras ĮS0
“VIKING’’ Malti juodi pipirai ............ pakelis 90 

KUKIAI XFH...M1^............
“PARADISE” Soda Krekeriai ..........
CJ A T Naujo derliaus Arizana
MąaIjUIvO didelios galvos ................
TEKĄS besėkliai greifpfrutai ...............6 už 19<Į
JONATHAN OBUOLIAI ........................... 4 svarai 22^
“SUNKIST” GRANDŽIAI dideli 220 ........... Tuz. 24į
VERŠIENOS DEŠROS .............. ;.......... r............... sv. 230
COTTO SALAMI DEŠROS ..................  sv. 250
PUIKIOS rųšies FRANKFURTS ...........   sv. 230
PUIKIOS OLANDIJOS z

SILKĖS _ stSt* • *950*
EŠERIŲ MINKŠTIMAI be kaulų — be odos sv. 160 
“MAZOLA“ kepamas aliejus ....... Paintės kenas 230
“ARGO*’ GLOSS Krakmolas svaro pakelis 2 už 170 
ARABŲ FIGOS ...............   6 un. pakelis 2 už 150

T A” šiuravimo z
JDJLVlluljV paduSkaites

“PALMOLIVE” MUILAS .......
“OCTAČON’’ muilo milteliai

dideli šmotai 3 už 140
............  3 kenai 130

...... 22 unc. pakelis 180

| H -’t

>. ■■

4$
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mUi'.ii.ii ■« 4*-

MUZIKOS ŽINIOS Kttptškeny Maros
jlIM Mikli i .J .......

I f 1 Hašo NORA

u »• „i.rrr; <

. Kupįžkėnį Knitmįš Slrkugi-
ja laidys ^us(irihkį-

Muzika šviečia suprati
mu, įkvepia jį ir pakelia 
j tokią karalystę, kurios 
jis nepasiektų, jeigu 'bu
tų paliktas pats sau,

— Henry Ward Beeęher.

KIPRO PETRAUSKO 
JUBILIEJINIS 
SPEKTAKLIS

Kuomet dvidešimt penki me
tai atgal Kipras Petrauskas 
padarė savo debiutą Petrapilio 
konservatorijoj, operos ‘_____
ir Juliet” principai^ tenoro 
rolėje, tai kitas, irgi jaunas 
muzikas, p. M. šteinmanas, kų-. 
rio meninė karjera kaip tik 
tuomet prasidėjo, buvo dūz
gentas šio spektaklio. Šis pa
sirodymas buvo taipgi vierias 
iš pirmųjų Įp. šteinman’o 
besnių pasirodymų kaipo 
gento.

šiandien, po dvidešimt 
kių metų, šie du* svarbus me-. 
nininkai it vėl turės malonu
mo prisiminti ir pergyventu 
giliai įbrėžtus ir niekuomet ne
išdildomus įspūdžius įgytus 
Petrapilyje 25 mėtai atgal, kuo
met p. šteinman’as diriguos 
jubiliejiniame Kipro Petrausko 
spektaklyje, kuri irgi bus pre
mjera operos “Kitežo miestas”.

—o—
LIETUVOS CHORVEDŽIŲ 
IR MUZIKŲ DRAUGIJA

šiomis dienomis Kaune įvyk
sta Lietuvos Chorvedžių ir Mu*- 
zikų Draugijos metinis susi
rinkimas. Tarp kitų jų dieno
tvarkės punktų yra “Dainos 
šventės 1938 m. repertuaro 
klausimas’’. :

Įdomu žinoti, ar Amerikos 
*liętipėu dainininkų grupės tu- 
* rėš reprezentacija šioje šven

tėje. Jeigu musų vadai supran-

ta svarbą siuntimo sportiniu^ 
kų iš Amerikos į Liettivą, kad 
padaryti ryšius tarp lieį/UVių 
jaunimo šioje šalyje ir Lidtu-' 
voj, aš negaliu įsivaizduoti gra
žesnės introdukcįjos, kilneh?' 
nio, naudingesnio ir pastoves
nio draugavimo ne kaip to su
rišto muzikos garsais ir dai
nos baisais.

1038 metaį greitai atbėgs, 
butų laikas Ąrnėrikiečiams ir 
DULR arba kitai įstaigai ar 

‘iRomeo- ^rypei Lietuvoje, kuriems tu-

dieną, pp. Girdvainiu ^amuose 
82Ž® $o, Halsted ftreot. Stosi

rėtų rūpėti šie dalykai, 
ti planuoti ir dirbti.

NAUJI LIETUVIŠKI 
KEK0RPAI

Kaip tįktaį vakar

prade

svar- 
diri-

pen-

. Ralsted ^treėt. SM-; 
rfųkimo pradžia 8 valandų Va- 
karę.

®us rinkimas valdybos 4>Š87; 
metariis. ¥ra daiig kitokių 
svarbių reikalų aptarti.

Į susirinkimą kviečiąpąi atąi*i 
kinkyti it W įmonės, kurie 
norėtų draugijon įstoti. Kupiš^ 
kėnų draugija yra nepolitinė;. 
Ji yra kultūros draugija ir ne
mažai jau naudingo darbo alįli-' 
kųs. Ji gelbsti geriems suma
nymams Lietuvoj vykinti. Ji 
taipgi yra organizacija, kurį 
glaudžia arba suburia J krūvą 
mus ateivius ,šįpj Aajy iš tam 
tikrdg apįęlirikčs. Nor§ gyveh-1 
damį toli nuo gimtinio krašto 
mes, dėka savo draugijos, jau
čiamės esą savųjų tarpe. Taigi, 
kupiškiečiai, juo didesniu skai
čium prisirašykite tprle Kup|š-

Kaip tįktaį vakar būdama 
p. Juozo Budriko didžioje krau
tuvėj pasirinkti ką nors nau
jo iš plokštelių grynai lietu
viškų meliodijų dainų, o ^ypa-' 
tingai instrupientalių kurinių, 
pastebėjau, kad paskiftirtiu’ Kultūros ©rattgSjės il> jja-
laiku nebuvo nieko naujo įre-j 
korduota, nors yra didelis teL; 
kalingi?mas tokių plokštelių, 
šiandien skaitau “Lietuvos ži
niose”, kad iš Kauno nuvyko 
London’an vienas kapelo diri
gentas ir geras smuikininkas 
įgroti naujų lietuviškų <plokš- 
telių” Columbia” komp^hįjąj. 
Todėl nėra abejonės, kad la
bai greitu laiku ir Ameriką pa
sieks šie nauji kuriniai muzi-( 
kos mylėtojų malonumui.

(Bus daugiau)

Kūdikį įkando šuo
BRIDGEPORL

mas šuo įkando 21 mėnesių kū
dikį, Virginia Ezerški. Ji yra 
duktė Bruno Ezergkio, 3320 
Lituanica avepųėjį šuo | užpuo
lė mergaitę prie 32-tros ir Li
tuanica gatvių kampo.

Nežino-

SUSIRINKIMAI
i m lįįĮĮnĮĮI |iili»iįlfįl|ll ii llĮliį'i ,1 lĮlIilĮH < imi.nj M.H' " '•

Moterų veikimas
Lietuvių Moterų Draugija 

Apšvieti Iftikė priešmetinj su
sirinkimą gruodžio 6 dieną.

PerskaJitytf nutarimai praeju-į 
šio wsirbdtiiilbJbuv6 priimti, įįl 
toliau svarstyta Viši bėgantys 
Tbikuiai ir Wttji sumanymu 
ktiriį jjgs ąįŠVįfe’tįbt^ ’tiėtrųkg*?

darykite ją skaitlingiausia ku
piškėnų atstove AmoHkbj 1 Ąt-‘, 
silankykit į šusiririkimą šį šeš
tadienį. «—P. š-s. .

,jr~- '• ■- '

fegia paręSenam 
Petrni

Išdubti Taportąi. iš nia&kių 
vakaro liko keletas 'dolerių pel-; 
po, Iš Qak Fopeąt atlankyipo 
duota raphttaų čia irgi liko -kę-- 
lėtas dolerių kitarn kartui. Mu- 
ąų tautiečių rąndąsi visose įs-r; 
taigose, bu tų labai gerai juos 
atlankyti, ^ąjptai valstijos Ii- 
gonihėj, pavieto ligoninėje, ir tt.

Iš Auxiliayy konferencijos 
South Chioągųj davė raportą 
Ą, Jonikienė. Konferencija fc»u- 
vo sujaukta, kad padėti plieno 
darbininkams sušiorganizudti. 
Konferencija įvyko $ dieną lap
kričio ir buvo pasekminga. Da-' 
lyvavo konferencijoj > ‘moterys 
visų taiitų.

Draugijos narės plačiai ap
kalbėjo klausimą surengimo se
nai narei, veikalų vaidintojai ir, 
y jena geriausių režįgorių, Ma^: 
riteriai Dundulienei pagerbimo, 
vakarienę, šiam tikslui paimtu 
ąveiąinę Chica^Os Lietuvių Au
ditorijoj vąąarįo -21 dieną, Bus 
$Į)į]dyta§ programas .ir šokiai
Vakarienei rengti išrinkta ko
misija, kurion įeina šios drau
gijos nar^š: K. Kėtilvakiepė, Ą. 
Jonikienė, P, Ryšsefienė. 1

Nutartą surengti vakaras ko
vo jnene&y ..-.SEetiĮJ draugijos 
;gyvavdmo--šdl^ktRVSins>atžym^

idnkė.'Mt O 
ki e rįė,

-...'knygomsy 
Hm 

j 1 , ■1 *

I Gėlės

Zinski€(nė, A. Jonikienė, P. Rys- 
selienė.

prisirašė nauja narę Alena 
Mineikienė. Sugrjžo J draugiją 
A. Spraiįaitibh^ Kiekvieną su
sirinkimą miisų draugija auga.

Valdyba 1937 metams yra to
kia: pirmininkė A. Misčikaitie- 
ne, vicė-ipifmihinkė M. įZolpienė, 
nutarimų raštininkė A. Jonikie^, 
nė, finansų Paštininkė pasiliko' 
jau keturioliktus metus M. Viš- 
čiuntenė’', kasierė A. Valančio* 
nė, išbuvusi 18 mėtų kašiere,. 
nuo kasierystės atsisakė; jos 
Viėton išrinkta K. Koturąkienė; 
kasos gldbėjos likos tos pačios, 
'bdtont M. Schultz, M. Lndzių* 
lieitė; maršalka 0. Pathauškie-į 
ne; daktaras kvotėjas. Dr. Su-<! 
zana Slakiš.

■Susirinkimus buvo ;gan gyvas• 
ir entuziastiškas, tekantis susi
rink i mas| Vyks sausio 3 dieną, 
1937 .m. Sandaros svetainėje, 
812 Węst Š3rd St.

Kdrips neprįklausoĮ, Šiai draU; 
^įjai,’ malonėsite sekanti susį-J 
rįnkimą ateiti ir prisirašyti.. 
Apšvietos draugija yra moterų 
kultūros centras.

—Ząbęlė.

Sfė Vaiko, nė tiksią ir nė 
tmstarigę nėpaįsįnha, 
fant nėikaintipjama O 
GĮoldš Cigatetų labiau 
Švelnintą šviežumą^ 
.. ... ■ - . ..1<-.................. ---..........•-

‘ SlninMum AMm 1 Vi»M

Paguldytas Apskri
čiu ligoninėje 

-i.________ _x

BRIDGEPORT.; Apskričio

[CLASSIFIED AOS I
!■■■ n ..............   J

STOGDENGYSTfi 
l|Ies dengiame ir •kios 

Bties 
igeL

Union avenue. Jis esąs lietu
vis.

MmMi

Victory 4965

,'ras»i 1
‘Darbininką ReikiąCLASSIF1EB AOS > . „ „ _vnrivvii llhMnvv REIKALINGAS patyręs Smeigus 

ant bahng preso ir Flopr man. At- 
-------•4,įsišaukite South Side Paper Stock 

įdo., 5833 So. Throop St/
. B

Business Chances 
Pardavimui Biznįąi •****♦**»*

PARDAVIMUI tavernas, geroj' 
toj, tinkamas Žmogus gali pačia

VOOO K7v*«

Mteip Wantėd—Female 
Darbininkių teilda

PĄTYRUSI merginu bendram na- 
daųg įinlgu.~ĄtsiYapkę pįtiršite prte darbui; būti ar išfeiti; gėri na- 
Žastį ir Verte biznio. 872 Ė. 71 St. I ^hi; 164 North Mariom St., Oak 

,■į;».ĮiĮ.i.li»i.įf,4  -fa., I p&rk.
TAVERNAS TURI Jnm PAR-  

žavies — patirsite vietoje.
Atsišaukite

6828 So. Stony Isląnd.
>... j .... -------------------įRŽJĮ... .i,........ . .a.4.. ...... .

-
REIKIA avių keišihg striperių ir 

mieruotojų, patyrusių tiktai. Kreip
kitės 1335 West 47th Street.

.... ... .................... ..........g.......M'i""1...".ų " ■ ................... i* 8i” 1

>ld 
ąų-su-

Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašaipiais KUubas 12 
Ward laikys savo priešmetinj susirinkimą sekmadienį, 
gruodžio 20 d. Hollytvood svet., 2417 W. 48 St. 1 vai. po
piet. Atsilankymas yra būtinai reikalingas, nes bus valdy
bos rinkimas ir daug kitų svarbių reikalų aptarti.

Paul L Petraitis, rašt.
Dr-jos ‘Lietuvos Ūkininko” priešpietinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 20 d. 12:30 vai. po pietų, 5Vest Side 
Hali, 2^*44 W. 28 PI, Bus rinkimas valdybos ateinan
tiems metams ir išgirsime raportą iš Jubiliejus rengiamo 
komiteto, šis susirinkimas bus labąi svarbus, titd atsilan
kykite. Atsilikę nariai su mokesčiais prašomi užsimokėti.

L. Žukauskas, Jeva M Wt
šiuomi šaukiamas priešmetinis Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos susirinkimas* kuris atsįbus gruodžio 18 d. 9 vai. 
vakare D-‘rų Strikol-Vezel ofise, 4645 S. Ashland Avenue. 
Prašau gerbiamų kolegų nesivėluoti, nės ’biiš rinkimas val
dybos 1087 mdtams ir bus nepaprastai daug reika
lu -UPtaiti. —Dr. John .

Gruodžio 19 dieną, 8 V. vakare, & Girdvainio kame, $283 So,
Halsted et,, įvyksta Kupiškėnų Kultūros Draugijos
metinis susirinkimas. Bus renkama valdyba 1937 metams 
ir yra daug svarbių reikalų aptarti. Visi draugijos nariai
turit dalyvauti ęu^rlšfkime, taipgi atsiverti nauju j

Šį penktądienj, gruodžio 18 dieną, ViįO VaWą vate Darbi" Va-i
Utoku svetoWe,JtO4^8 Michigan avenue, įvyks KWbu it!
Draugijų SušivienŲimo priešmetinis susirinkimas. J
renkama valdyba ir komisijos it bus svarstomi J ^vaWUs!
klausimai. Visi nariai ir narės atsilankykite paskirtu į^rku.

Senas Petras — Naujienų 
garsinimų Tiekėjas. Sentys /Pet
ras yra Rugiai?, negū -gąjlsini- 
mų rinkėjas.

Ju Vienas eenįąuėht pa
stoviausių Naujienų i? Abėlnai 
Ohicagos jjėtpyiį !Wė®^den- 
tą. Daug matęs, plačiai kelia
vęs, gal Wu,
glostytas gyvenimo, jjS Wan- 
pa i? >amAto Stotimi tokių

> •’ ... .

Dr^ide^te HooVerio pikais 
daugelis Iš tiėtuViti bįjau- 
;tč daprėįgĮjes n jau
Petras aprašinėjo, kaip gyvena 
čielos krėlbhi^ Ohicagos ^ilie- 
čįį dtmtdtbmis.
Ato^aM’ ’^rve
retąjį stok jardų pa-
stebėjb W Jh
liOi M midi Wikš- 

tynaš, VėsWVė« Se
nam visa W d^ji©-.: 
ha? vws dtwa^ty. taip
ir turi dės mdstj gyveni
mo dilioji dąliš susėda ne 
įš sensacijų, he bet

papra^
'kWiė ir patiems tią iįvy- 
kių dalyviams }r įail^aSčių 
skaitytojams atrodo jdomųs ir 
yra musų gyvenimo veįdrodys.

Ne stebėtina, kad Petras įsi
gijo daug dratigų įčhicagoj. Ir 
štai dabar jo draugai rengia 
jam parę sękmadieny, gruodžio 
Ž0 dieną, 6 valandą Vakare p. 
Yuškos svetainėje, 2417 Westį 
43- streeit. . ■ _ . |

$tts mWįka» šūrum-burum, 
•fite, Kurių Petro drstigų rengė,; 
jų grupe nespėjo Mankyti, jie' 

J k viečiami dalyvauti ‘ųiarengimę 
žitto .tpratiežimų. >

Visi kviečiami dalyvauti. . ( 
Rengėjų grupė.

> 1 '‘"J?- ''..'i,, j

i kelia-

fu

Amerikos Lietuvių Kongreso Ohicagos ir apylinkių draugijų 
delegatų konferencija j vyks sekmadienį Lietuvių Auditori
joje kwp Į4S0 v. popiet. Vi$ų organizacijų delegatai malo
nėkite būti ir »tvyW laiku. Sekretorius K. MikužMt* f 

Cicero Lietuvių Kultūros draugijos susirinkimas įvyks penkta
dienio vakare, Liuosybės svetainėje kaip ^30. Visi nariai 
Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos malonėkite dalyvauti
susirinkime. Galėsite užsimokėti mėnesines duokles <Mca^ 
gos Lietuvių Draugijom taipgi bus programas. ®e to pasi- 
tareime apie vakarą, kuris yra rengiamas sausio $ d.

Sekretorius Jonas Cinikas.

BMt SYKI

410"^. Nųten1-

Tę^ .... .

?.

POVEIKIS 
, KVIETKININKAS 

GSlČs VcstoĮVėms. Rąhjdeta 
ir Tagrabams 

3316 So. Halsted Si 
Tel. BO'Ulevard 7314

j

LEONAS LIDŽIUS
t jMt 

ną, 1936 m. ėulauk^š 42, hi. 
aiųžy gte Tauragės apsk?., 
Kvėdarnos parapM Ursulyno 
įairne. '

Anierikoj išgyveno 28 inetųs. 
falįW<<didtei6 niiliudiifte

b ir Petronėlę 
tuvoj 2 sėsė-

S

• . :a*«ą»g.wti .
■

$4.75 ikiA$6.00 už toną

■£**■■■ į.y i iii

STAN?SoVAS PETROŠIUS 
■tersiskyrč su šiuo pasauliu 

Gruodžio IRą d., 7-^ VUl. 
Vate, 1936 ių., sliląte 
ąsą ąmžiaus, gimęs Lictuvoj, 
Tąurągės ąl>skr., Kvėdarnos 
mieste. ' ' ■

rikpj išgyveno ^6 mętųs.
‘ dideliame nuliūdimą 

is Juzefą ir Žentą Cššr.? 
įjgg, Bronisląvą jr ;W.

į vęįręhio '
I nulydėtas
L

, M K &

&®
(ingos Už
įięjb. o 4s teii bus
W ^ąizimfero Ite-

jaųi Whfi«į patarnavimą

Nųliųdę liekame, 
Uųktė, hrofrąj, švngerįa, bro

lienė ir gimines.
Pątyriiąufa M •M&į4’

ę u’ T Jri ' *
?'!?....1* J'ĮJ".'"".i-"!'“1

W A, Ą. wrwos Me
iles kūno iŠ pavienio loto j 
Šeimynini. A. A, Barbora mi- 
rė baląn’džiO 26 diėhą, šiais 
motais.

PĄRSIDUpDĄ Taverna yisa arba
Sius^ eteris viMą „s-

viAtftfk thUrUUtui. Darbas ant visados, mo- Lukitė g^tta? 41^1 Sq. Halsted ^t. kest^ $828 ^Q- Halsted S^

PARDAVIMUI Taverna, išdirbta I #Efc(HNA bendram namų dar- 
vieta per daug metų—gotoj apie- bjb 
linkčj—Parduosiu ųž prieinamą kai- So„ Kenneth, Lawndauj 4442. 
ną. Wentworth 0481. ■■ •'■■ •■' '■— ' ' -?tr •’

■—~-f--..... ........ MERGINA bendram namų darbui
TAVERNA—transportąeijos kam-1 be skalbimo, $6.00. Keystųne 2091. 

pas, nauji fikčeriai, parsiduoda pi- —-’
giai. Geras biznis. 3901 Archer. PATYRUSI mergina namų dar- 
'    -—— ....................................i;.»" •.. f,1 _.. . bui. Referencas, nėra skalbimo, 11a-

PARSIDUODA taverna, išdirbta kvoti ar ne- Tel- R°gers Park b?78- 
ppr daug ihėtų, pigi renda ir priei-.| ---- - 1 c ~
nąma kainą. Priežastį patirsite ąnt: MERGINA 18-35 bendram namų 
Vietos. 2448 West 47th St. darbui, būti—savas ’kariibąrys, fha-

... .........——------------------ ----- ža Šeima, nėra skalbimo, $5.0(K 
PARSIDUODA taverna, geroj vie- 1616 No- Mobile; Merrimac 2874 

toj. Parduos pigiai —modėriilški] ~—'■-------- '■—
fikčeriaj. 6801 So. Chicago Avė.

. . .................................-■■........................ ' ' ... . ........................... |

PARDAVIMUI Taverna, išdirbta 
vieta per daug metų—geroj apie-

&

> MERGINA 18-85 bendram namų 
----- ------------------ - —....................— 1 darbui be skalbimo. 8 suaugę, būti, 

PARDAVIMUI kampinis tavernas Kreiptės Albany 7963 po
Clear|ng distrikto apylinkėj. Atsi- ĮflįįminiSž^^—..... . ■
Sth‘st. prie savini,’1t<> 6758 West Situation Wanted

PARSIDUODA taverna pilnai IEŠKAU darbo už bartendėrj, 
įrengta South Sideje. Aukuos už esu tėisingas ir negirtuoklis—per 
cash. Kreiptes tarp 6-7, Yards 4328. jdaug metų patyręs. Jeigu reikėtų, 
Hod8P« galėčiau ir menęgint Pašaukite te-
---- ---- --------------- - ------ - ......------- - lefonu Canal 0248 arba Ganai

1 r,c,<"'« i 
kambariai viršui-renda pigi. Fams for Sale

• 5S01 So. Carp«rrt«“St. UM«i Ppr*»M»ai

pa«¥w0»a T.. „,™į“ų"rHrl5S. S 
~;WS„rK“r-

PARIIAVIMUI taverna, labai pi- Park, Illinois, 
giai, gera Wtą, viršuj 60 kambariui Į£«vjAC 'jį

hotelis. Koątųmerių netrūksta. ’ 
1007 Ėast 75th St.

PARDAVIMUI ir
licatesij krautuvė, Vietej. Lte-
tuvių: ir fenkų apgyventa. 2542 w.| 
45th Plačė.

I . ■ . .!■»■■■*.Į—Miline

PARSIDUODĄ Ta5 
Biznio kąmpas — ami 
linkę. 7200 So, Gręen.

''- ■ ■"""■lįti' į;_ f...ittį 7.įįįj|*'įi.ii|'iĮi ;i

PARSIDUODA Tavėrn — arba 
mainysiu ant gtoSemes. 2409 WeSt 
47th Street.

AįL".1 į ž'j.^.1 Steigt

80 AKBV »<*i <teed

10

J KAMBARYS dėl vaikino ar w 
. (gilios, iMesus, 80 visais pątogu- 
ilmais, ...  ’ • -K ~7n‘

>r-

t-

TIKRAS , 
dviejų aukštų muroPARSIDUOpĄ Tayerno biznis, W 

pirmą teisingą pasiūlymą, arba Iš
imsiu partneri, Visi vėliausios ma
dos įtaisymai, geras biznis, graži 
vieta, pigi renda, pardavimo prie-: 
žast| patirsite ant vietos. Kreipkitės 
vėlai vakarais. 6553-55 So. Kędzje 
Avenufe.

6816 Sd 
Hemlock 0800

THE BRI

sdGO.

PARDAVIMUI moderniškas mė
sos mąrketąs. Iš p|*ięžąst4ęs. 2 biz
nių įiatdubsiu pigiai—biznis 'pel
ningas. 3239 So. Halsted St.

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills 

KNITTING

504

Sveteri
Tė|efonas VUtOry 3486 

krautuve atdara kasdieną

ir rius dėl 
tyk- 

Cash

bų reikalą. Prašau atsišaukti. A. 
Savickas, 719 Lincoln Avė., Rock-

■■ ................... ................................ ..... ............

MtEŠKAU ANTANO Norkaus, 
kuris pirmiau gyveno 8363 So. Lowe 
Avfe., Chicago. Jis' pats ąr kas žino
te malonėkie atsišaukti j Naujienas 
arba tiesiai praneškite jo broliui 
Lietuvoj, Vįnęas N^kus, <įpaičiU 
kaimas, Eržvilkio vai., Tauragės

» 
t

JUOZAPAS RUKSZA
Persiskyrė šu šiuo (pasauliu 

Gruodžio 15 d., l!00 Vai. rytą 
1936 m., suląųkęs 52 m. amž., 
gimęs Vidzįę '-pĄrąb^ Buczany 
kaime, Vflnio Apskr. w

Amerikoj išgyveno g6 metus.
Pal|ko dideliams nuliudin^ 

moterj Josephįnę, 'tris brolius 
Kostąntą ir jo šeimyną, bro
lius Vytei ir PeWą, o Lietu
voj brolj Antąną, šesbr| Fili- 
miną ir daug kitų giminių ir

pašarvptąs randasi 
4828 So. Justine St. Laidotu-

Kryžiai wąp. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vŠHoniO sielą, o iš 
tpn bus nulydėtas j šv. Kazi-

S

»H

ių šeimynas Ir gimiiies.
Runas pašarvotas randasi ’ 

8Ž37 Litu^nica Ava. tel. BąbIllinois pirklybos komisijąį 
‘kreipiasi j ’Chįcagos elevato-' 
yįų fclauįsimu, ar.
ji galės pakeįsti Vartoj amuą 
d^Wr vagonus ino-
dertfiškais, ip^ntoįais. Kom-s 
p^įtija gUkk?, Įcąd toks pakeL/ 
iitoas kaštuutij $28,500,000. ši-. 
tokios siimOs ji, kompanija, 
hepRjėgiąidį išleisti vago
nams. Vįętoj to ji paskirs $1,- 
000,000 įahą^ yąntpj amiems, . 
tarnybai medtoHms . vago
nams sdattointi- Kfijip Illinois^ 
pirklybos komisija priinis šf 
pasiūlymą, koliai kas nežinia.

i,

žžMgm as 

gėdųlŲn ifeaHpjs ųž vehp-
lįio ten bus nulydi

.. kalte-
Visį A. A, Atsanislovo Petror ? 

šiauš gittiipės; draugai ir pą- ^ ^^0girdžlai
a... ,„r„ l/Iąiddtiivėse . W1

suteikti jani paskutini patar- 
naViihą 'ir AWsWkiniiną.

į ’».
/ Patarnauja taid, dir. Ą.; ĄĮą- >

žibini * 
Čiami dtt 
suteikti

Ruksza 
žjstami 

...W da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
esat w®F

“ • •

■ftm p0kutinii patamvimą ir

Nuliūdę |ie|c|ĮU6,
Motais, breliUi ir gimines. 

Patarftauja laid. dir. I. J. Zolp 
Tel. Ęoulevard 5203.

apskričio.

><-. .-/'i'. • wi‘-:



kalėti už 5 plė
šimus

mo-

Nušovė vagili
praėjusį 

McKinley 
jis per 
papildęs

trečiadienį 
kambariuo- 

pastaruosius 
keturiolįkų

Francis Hogan 29 metų, 
5617 South Sangamon streęt, 
paskambino zyąrielį namo,

sargų važiavimą kariu

labai svarbi

JŪSŲ KALĖDŲ
PASVEIKINIMAI

NES VISI JIE SKAITO NAUJIENAS

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• KOSTUMIERIUS

BRIDGEPORT. — Prie Pit
ney ir Archer avenue gatvių 
kampo, bevažiuodamas, auto-

Anthoriy Ųabriel, 717 West 
16 Street, buvo kaltinamas 
>tuo, kad lapkričio 17 dienų 
įvažiavo į šviesų stulpų prie 
Archer avenue ir Halsted 
•gatves, Bet teisme Tony Gri-

Teisejas Charles S. Daugherty 
(paskyrė’jąm bausmes kalėti 
20 -dienų.

Cicero viešosios
' ‘ •_ ■ i ■ ’■-*

niokyklos
NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kuris išeis 

; * ■

GRUODŽIO 24 d., 1936

7W

BUTH PROGTOR
Siskyrė su antruoju vyru 
pirmuoju vyru 
vorsų nuo antrosios žmonos

CHICAGIETE VAKAR
apsivedė antru kartu su

Buckley, kuris taipgi paėmė di-

dūrė Juozas Kazlauskas, 3647 
South Leavitt Street.

Kazlauskas išliko nesužeis
tas. Automobiliui buvo pada
ryta šiek-tiek nuostolių.

;■ 7

GEN. CHIANG 1TAO-
TRn, pagrobtas kartu su

KINIJOS MAIŠTININKŲ VADAS CHANG HSUEH- 
Liang su žmona. Jis yra buvęs Mančurijos viršininkas. 
Pagrobė Kinijos karo vadų Kai-šekų, kad priverstį jį

EDITH MAXWELL, NUTEISTA 29 METŲ KALfe- 
jimo už tėvo nužudymą, Wise miestelyje, Virginia vai-

20 Metų Kalėti Už Tėvo Nužudymą —Kinijoj Vis Neramu

Aštunto skyriaus Wilson mo
kyklos mokiniai ir mokinės ren
giasi pastatyti scenoj veikalų 
gruodžio 21 dienų, t. y. ateinan
tį pirmadienį. Pradžia 7:30 Va
landų vakare. ‘Bus taipgi išpil
dyta ,koncertine programo da
lis. Vaidinimas .yra užvardintas 
“Kings in Nomania”. , ■ / ............ '........... .....

kad tam . yru 
priežastis. 4

• ■' 7? 8 ■ ' . ' , .
šiandien užsidaro mokyklos 

ir jos neats^arys iki ateinan
čių.. metų! •

Visi viešiįjų mokyklų /po
škintai šiandien pradės Kalę-r 
dų atostogas^; ir knygų iš už 
užpečkio netrauks iki sau- 
šio 4 d. o ;.

šiandien įvairios mokyklos 
turės parengimus vakarėlius. 
Mokiniai stato /scenoje Kalė
dinius - veikalai jį š. Tyt0j gi 
pradės energingai ruoštis pa
čioms šventėms kurios iš
puola lygiai už savaitės laiko 
—ateinantį penktadienį.

Viešųjų Mokyklų Ka
lėdų Atostogos 

’./t V 7 ‘ ' 
■■■.•i1

Knygos gulės užpečkyje iki
sausio 4 d. ♦

Jeigu jūsų sūnūs ir duktė
šiandien yra linksmesni, negu gisky 33 metų, 839 West 34 
kad jie buvo per kelias pas- Street, pasisakė, kad jis buvęs 
kutinės savaites, tai žinokite, kaltas dėliai

deralei valdžiai 
bylas

mentas neduoda 
pagelbos

Kongreso komisija, kurios 
pirmininkas yra Adolph 
Sabath, o nariai Everett M. 
Dirkin iš Peoria ir Thomas 
O’Maley iš Mihvaukee, tre
čiadienio vakare laikė konfe
rencijų. Po dviejų metų tyri
nėjimo visoj šaly real estato 
bylų, kurios pateko į resyve- 
rių rankas, komisija nutarė 
rekomenduoti taip atskirų 
valstijų, kaip ir federalei val
džiai iškelti eilei vertelgų 
bylas vietiniuose ir federa- 
liuose teismuose pasiremiant 
komisijos surinkta medžiaga;

Policininko vaikas 
prisipažino 14 

plėšimų

Calumet High School 
kyklos mokinys ir policininko 
sūnūs, George Kamer 20 me
tų, 7743 Rhodes avenue, prisi
pažino 
teisėjo 
se, kad 
metus'
plėšimų. Ryla atidėta iki gr. 
28 dienos.

WPA darbininkų būrys užė- 
J.’mė konferencijų kambarį W. 

P. A. ofisuose Merchandise 
Mart trobesy. Jie protestuoja 
atleidimų iš valdžios darbų 
tūlo kiekio darbininkų. Jie 
randasi kalbamame kambary 
jau kelintų dienų. Kaip juos iš 
kambario išprašyti be dide
lio triukšmo?

W.PA viršilos kreipėsi į 
Chicagos sveikatos departa
mentų, kad jo pęrdętiniai ap
žiūrėtų, ar WPĄ streikierių 
buvimas konferencijų kamba
ry negrumoja jų pačių arba 
kitų žmonių sveikatai. Dr. 
Bundcsen trečiadieny pareiš
kė, kad jo vadovaujamas de
partamentas ištyrė padėtį ir 
rado, jogei patys streikieriai 

fyra sveiki ir gerai užsilaiko ir 
nė jų, nė kitų sveikatai dė- 
liai jų buvimo WPA ofįsuose 
pavojus negrumoja. Reiškia, 
sveikatos departamentas atsi
sakė kištis į svetimus reika
lus.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Nauji pu 
yra naudingos.

P-lė Eleanor Borger teisėjo 
Hermes teisme prisipažino, 
kad pastaruoju laiku apiplė
šusi penkius vyrus. Tačiau ji 
tvirtino, kad tie vyrai prįeš 
jų nelipdys, ha yra vedę. Ir 
ištikrųjų ne vienas apiplėštų 
vyrų nepasirodė teisme liudy
ti prieš jų. Nors ir nesant 
liudininkų teisėjas Hermes 
paskyrė merginai bausmės 
metus kalėti moterų kalėjime 
Dwight miestely—Už nešioji
mų paslėpto ginklo.

Dženitoriai ketina 
streikuoti

Cicero mokyklų tarybai pri
žadėjus padaryti ^yrįnėjimų, 
kodėl tapo pavaryti iš darbo 
trys Sterling mokyklos, Mor
ton niokyklos ir Junior kole
gijos dženitoriai, kiti 30 mo
kyklų dženitoriai nutarė ati- 
•dėti streikų, reikalaujantį, kad 
pavarytieji butų sugrųžinti 
^darbui. Kaltinimai pavary
tiems trims dženitoriams buvo
daromi girtavimu ir neatliki- kuriame gyvena Sidney Da
rnu darbo. vieš, 6553, $0. Morgan Street.
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Davies neatsiliepė manyda
mas, kad skambina pedlio- 
rius. O Hogan pamanė, kad 
viduj nieko nėra, tai nusita
rė pašeimininkauti tuščiame 
name ir pradėjo laužtis į vi
dų. Davies jį nušovė.



AS COOK APSKRITYJE TROMAS J. 
tris paslydęs ant kilimo, savo nąmuo- 
tiusilauže rankę. Taipgi susižeidė ko* 
8 So. Green Street x įį
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