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Kova prieš kompanijų unijas prasidės ne 
tik plieno, bet ir automobilių pramonėje

WASHING.TON, gr. 20. .— 
Streikas plieno ir geležies pra
monėje skaitomas neiš^fengti- 
nas ir jis turės kilti netolimo
je ateityje. Tas streikas vien 
Chicagos apielinkėje palies 62,- 
000 darbininkų.

Dabar PittsburgHe praside
da suvažiavimas geležies ir 
plieno liejiklų darbininkų at
stovų, kuris, tikimąsi, nutars 
pradėti kovą prieš kompanijų 
unijas ir parems industrinę tos 
pramonės darbininkų uniją, 
Amalgamated Assn. of Iron, 
Steel and Tin Workers.

Bet kova prasidės ne tik
plieno ir geležies pramonėje, išvien.

Ji prasidės ir automobilių pra
monėje, kur bus pareikalauta 
pripažinti Automobile Work- 
ers of Am. i?niją. Pirmas rei
kalavimas bus jteiktas Gepe- 
ral Motors Corp.

Tuo pačiu laiku nacionalė 
darbo taryba pradės svarsty
ti skundų prieš United States 
Steel ir Carnegie-Illinois korp., 
kad jos palaiko kompanijų uni
jas ir dominuoja darbininkų 
atstovus. .

Kur ne kiltų kova, plieno ir 
iiutomobilių darbininkai rems 
vieni kitus ir veiks viskame

DĖS MOINES, Ia.,~ gr.
— Legislaturos komitetas 
gia paruošti nedarbo apdrau- 
dos įstatymus, kurie bus įneš
ti legislaturoje ateinantį pir
madienį. Bus skubinaniąsi su 
priėmimu tų įstatymų, kad 
valstija galėtų gauti federali
nės valdžios skiriamas pašel- 
pas toms valstijoms, kurios 
ves nedarbo apdraudę prieš 
Naujus Mėtos.

(Illinois valstija nedarbo 
apdraudoš dar neturi ir nesi
ruošia prie jos įvedimo).

Prapuolusio lėktuvo 
pasažieriai, mano
ma, tebėra gyvi

PRASIDĖJO KA
RAS SU CHINIJOS 

MAIŠTININKAIS

Lakūnas išgelbėjo 
11 žmonių

VISA AMERIKA STENGIASI PAŠA 
PRIĖMĖ NEUTRA
LITETO SUTARTĮ

LINTI KUBOS 
PREZIDENTĄ

BUENOS AIRES, gr. 20. — 
Viso Amerikos kontinento 21 
valstybė pasirašė taikos kon
ferencijos pilname susirinkime 
naują neutraliteto sutartį.

Taipjau tuoj aus tapcupriim- 
ti ir 22 kiti projektai, kurie 
taikomi yra ^išlaikymui * taikos 
Amerikos kontinente ir sustip
rinimui draugiškumo tarp visų 
Amerikos . valstybių.

Komitetai paruošė dar kele
tą kitų projektų, kurie bus pa
tiekti ateinančiam pilnam kon
ferencijos susirinkimui. Vie
nas jų siekiasi sumažinti į ve-, 
žamuosius muitus Amerikos 
valstybėms.

HAVANA, gr. 20. — Armi
jos vadai ir parlamento nariai 
siekiasi pašalinti prezidentą 
Gomez u‘ž jo pasipriešinimą pa- 
vedimui karininkams valsty
bės mokyklų.

Jau paruoštas apkaltinimas 
prezidentui, ir atstovų, butas 
šaukiamas ryloj svarstyti tą 
apkaltinimą. Kitų kalbama, kad 
prezidentas Gomez veikiausia 
pats rezignuosiąs.

59,300 svetimšalių 
kariauja Ispani
jos civiliame kare

SALT LAKE CITY, Utah 
gr. 20. 
septynius žmones, kurie skri
do prieš kelias dienas prapuo- 
usiu Western Airlines trans
porto lėktuvu, gimė gavus 
silpnus radio signalus, taipjau 
pastebėjus šaukiančias pagel- 
bos rakietas iš rytinės Neva- 
dos Kavich kalnų. Rakietos 
buvusios tos rųšies, /kokias 
naudoja didieji lėktuvai.

Tuoj aus į tą apielinkę liko 
išsiųsti keli lėktuvai ieškoti 
žuvusio lėktuvo. Bet darbas 
bus sunkus, nes kalnuose su
daužytą lėktuvą yra nepapra
stai sup^ južtiktĮ.

■ - J ■ ■///- -l •'/
; Gauti ii* kiti neaiškus radio 
signalai, kurie rodytų, kad yra 
išlikę ir du lakūnai, kurie ne
šė paštą ir prapuolė kely iš 
Spokane, Wash. į St. Paul, 
Minn. Jų ieškoma Idaho ir Wa- 
shingtono valstijose.

NANKIN0, gf. 20. 
nijos p r ■ ... 
maištininkų/ išpildymo ultima
tumo paliiipsuoti jų suimtą 
Chiriijos diktatorių gen. Ghiang 
Kai-shek, pradėjo visu smar
kumu pulti maištininkus ir 
jau suėmė !du maištininkų ba
talionus už jž5 mylių nu’o Sian
fu, kur, buvo suimtas ir kur 
veikiausia ir dabar yra laiko
mas gen. Ghiang Kai-shek.

Nežiūrintį prasidėjusio karo, 
vis tiek yra j vedamos derybos 
už diktatoriaus paliuosavimą. 
Bet susitarimui su maištinin
kais daugiausia kliudo Japoni
ja, kuri reikalauja, kad nebū
tų daroma .'jbjiių sutarčių su 

! maištininkais pHeš Japoniją, 
i Jei gen. Chiang Kai-shek ir 
j liktų paliuosuotas, tai jis vei
kiausia paseks pavyzdį pralai
mėjusių Chįni jos generolų ir. 
pasitrauks .iš visuomenės gy
venimo, galbūt išvažiuodamas į 

į užsienį. Tada Chinijos karved- 
Įžiu veikiausia liks gen. Yęn 
} Hsi-shan. ;

Žemės t, drebėjimas 
EI Salvador; daug

Į . žmonių žuvo

. PORT JERVIS, N. Y., gr. 
20. — Paklydęs migloj East- 
ern Airlines transporto lėktu
vas, > vairuojamas garsaus 
transatlantinio lakūno Diek 
Merrill ir kuriuo skrido 8 pa
sažieriai, kitas lakūnas ir pa
tarnautoja, atsimušė į kalną 
8 mylių atstume nuo čia api<T 
10 vai. į vakare.

Tečiauts lakūnas laiku paste
bėjo gręsiančią nelaimę, užge
sino motorą ir taip pakreipė 
lėktuvą, kad jis nutupė me
džiuose. Nė vienas pasažierių 
nebuvo sužeistas. Lengvai su
žeistas tik pats lakūnas Mer
rill. Bet lėktuvas yra sudau
žytas.

Lėktuvas susidaužė sunkiai 
pasiekiamoj vietoj, kutr sunku 
prieit, o automobiliais visai 
negalima privažiuoti. Pranešė
jui, vienam pasažierių, teko 
pusantros valandos slinkti kal
nais iki pasiekė artimiausį 
miestelį, kur galėjo pranešti 
apie įvykusią nelaimę.

Kaip jis pranešė, pasažię- 
riai džiaugiasi išlikę gyvi ir vi
si triukšmingai sveikina suma
nų lakūną, kuris juos išgelbė
jo.

Merrill yra du sykiu, kartu 
su‘ Harry Richman, perskri
dęs šiemet Atlantiką — į An
gliją ir atgal į Ameriką. Taip
jau qis yra skridęs į Pietų 
Ajnjeęikft ir ^gelbėjęs pietų po- 
liaus tyrinėtojų Lincoln Ells- 
worth.

Franci ja įtaria Vo- Sukilėliai naujose 
kietiję ginkluojant pastangose apsup

ti Madridą >
PARYŽIUS, gr. 20. — Fran- 

cijoje prasidėjo įtarimas, kad 
Vokietija ginkluoja Morokos 
rifus naujam karui su Fran- 
cijos Moroko kariuomene. Ke*- 
li metai atgal tokis rifų su
kilimas Franci j ai labai daug 
kainavo ir, ėmė ilgą laiką iki 
ji rifus įstengė numalšinti. 
/Tą įtarimą patvirtina nuo
latinis kruizerio Koenigsberg 
plaukiojimas tarp fašistų laiko
mo Ispanijos Moroko ir Ispa
nijai priklausančios kolonijos 
Ifni, vakariniame Afrikos pa
kraštyje. Nors ta kolonija yra 
nedidelė, bet vokiečiams ji yra 
svarbi, nes ji gamina gumą. »

Koenigsberg nesenai slapta 
iškrovė ’ Alhucemas įlankoj, 
Ispanijos Moroko, daug gink
lų ir amunicijos, taikomų Is
panijos rifams palei Franci jos 
Moroko sieną. Buvę išsodinta 
ir daug vokiečių kareivių. •

Kartu naciai pradėjo sklei
sti tarp Franci jos Moroko ri
fų lapelius, kurstančius reika
lauti autonominės valstybės.

Be to palei Ispanijos Moro
ko pietinę sieną, po priežiūra 
Vokietijos karininkų, yra sta
tomos svarbios fortifikacijos.

Tetuan u’oste, Ispanijos Mo- 
rokoj, pasak Paryžiaus laik
raščių, viską valdo vokiečiai, 
o ne Ispanijos sukilėlių vald-

Motina nusižudė 
“Kalėdų dova

nai”
TOLEDO, O., gr. 20.—Mrs. 

George Ryan, 39 m., pasiko
rė savo namuose. Paliktame 
raštelyje ji sako, kad tai esan
ti jos “Kalėdų dovana” savo 
vyrui ir trims jauniems vai
kams. Paliktame raštelyje ji 
sako: “Aš nesu laiminga ir aš 
kenkiu laimei visų kitų. Die
ve leisk man numirti ir tegul 
tai bus didžiausia jiems Kalė
dų dovana — naujas gyveni
mas visiems”.

PARYŽIUS, gr. 20. — Ne
senai iš Ispanijos sugryžusi 
parlamentarė misija, vadovau
jama Henry De • Kerellis, pa
tiekė valdžiai raportą, kuria
me tikrinama, kad Ispanijos 
civiliame kare kariauja 59,300 
svetimšalių, neskaitant Moro- 
kos maurų.

Lojalistų pusėje kariauja 
12,000 francuzų, 2,000 vokie
čių, 2,000 belgų, 2,000 lenkų 
ir 10,000 rusų.

Sukilėlių pusėje kariauja 30,- 
000 vokiečių, 500 francuzų, 
800 airių ir 24,000 Afrikos 
maurų.

5 žuvo traukiniui su^ 
daužįus ^automobilį

LITCHFIELD, III., gr. 20. 
—- Penki jauni vietos vyrai, 
važiavę medžioti,' liko užmušti 
vietoj, traukiniui sudaužius jų 
automobilį prie Honey Band. 
Užmušti ir 3 medžioklės šu
nys.

Automobilis buvo sustojęs 
prie kryžkelės ir praleido vie
ną traukinį. Bevažiuojant sker
sai bėgių juos užgavo iš prie
šingos pusės atėjęs traukinys, 
kurio jie negalėjo užmatyti per 
kitą traukinį.

NEW YORK, gr. 20. — RCA 
radio praneša, kad mažiausia 
220 žmonių -.liko užmušta že
mės drebėjime, kuris sunaiki
no EI Salvador (Centralinėj 
Amerikoj) miestą San Vincen
te, tupėjusį 35,000 gyventojų. 
Didesnė dalis miesto sugriau
ta. - ,

BLOOMINGTON, III., gr. 20. 
— Hamilton J. Barrow, iš Gib- 
soh City, atšventė 97 metų su
kaktuves. Jis civiliame kare 
buvo sužeistai ir paliktas ka
ro lauke kąipb nebegyvas. Bet 
jį surado žmona ir duktė, ku
rios jį slaugė ir jis atgavo sa
vo sveikatą ir dar buvo vėl sū- 
gryžęs į karą, o dabar sulaukė 
ir gilios senatvės.

Papa vėl atkrito

NASHVILLĖ, Tenn., gr. 20. 
— Savo namuose nusišovė 
John W. Orr, 68 m., budelis 
valstijos kalėjime.

BIOGRAFIJA
GARSAUS 

ŽMOGAUS

Vokietija ruošiasi 
pasiūlyti padalin

ti Ispaniją
BERLYNAS, gr. 20.

Pa-

Vokietijoje įveda
mos riebalų 

kortelės
BERLYNAS, gr. 20. — Vo

kietijoje vėl įvedamos' maisto 
kortelės. Naciai išdalino visoms 
šeimininkėms aplikacijas pir
kimui lašinių,' sviesto, marga
rino ir kitų riebalų ir nuo sau
sio 1 d. tik turintys tam tik
rus leidimus galės pirktis rie
balus.

/ SPRINGVILLE, Ind., gr. 20. 
—- Ūkininkas Ray Reynolds iš 
licitacijos vieno palikimo nu
pirko anglis. Bepildamas ang
lis į savo sandelį, juose rado 
$500 auksiniais pinigais. Bet 
neilgai tuo radiniu džiaugėsi, 
kadangi valdžia pinigus už* 
griebė ir atidavė teismui, ku
ris ir išspręs kam tie pinigai 
priklauso.

Rūke cigaretę lovoj; 
žuvo penki žmonės

MADRIDAS, gr. 20. 
kilėliai bando pulti Madridą iš 
šiaurės ir jį tvirčiau apsup
ti. Guadalajara sek tore eina 
nuolatinis mušis, bet apie jb 
pasėkas nežinoma, žinoma tik 
tiek, kad valdžia tebelaiko 
Guadalajara ir visas fortifika
cijas į šiaurę.

Sukilėliai taipjau deda visas 
pastangas perkirsti Escorial 
kelią. Jei jiems pasisektų tai 
padaryti, tai valdžios kariuo
menė bu’tų priversta pasitrauk- • 
ti iš Guadarrama kalnų. Tada 
Madridas butų dar labiau 
suptas.

Po visos savaitės mūšių 
kilėliai įstengė paeiti tik
lias mylias ir užėmė sugriau
tą miestelį Broadilla. Iš ten lo- 
jalistai pasitraukė į stiprės-, 
nes pozicijas prie Pozuelo. Viį 
si miesteliai toje apidinkėję 
ėjo iš rankų į rankas, žiūrint 
kuri pusė darė ofensyvą. Prie 
Pozuelo valdžios pozicijos yra 
stipriai įrengtos ir valdžios ka* 
riuomenė galės jose ilgai lai< 
kytis. Į šią apielinkę sukilėliai 
gabenasi diddę kariuomenę, 
taip kad galima laukti čia la
bai smarkių mūšių. Bet mū
šiai siaučia apie visą Madri
dą ir sunku yra pasakyti, kur 
pirmiausia sukilėliai padarys 
smarkesnį puolimą.

Supusi Madridą migla dabar 
nuslinko lr*lwo atskridę su
kilėlių lėktuvai bombarduoti 
Madridą, bet juos pasitiko val
džios lėktuvai ir jie buvo pri
versti bėgti nenumetę ne vie
nos bombos.

Sukilėliai, matyt,
laukia daugiau kariuomenės iš 
užsienio — Italijos ir Vokie
tijos, 
vien savo
nugalėti.

delsia ir

nebepasitikėdami jau 
jėgomis lojalistus*

augšto gyventojas 
Hoffman parėjo įsi- 
atsigulęs lovoj užsi-

NEW YORK, gr. 20. — Del 
rūkymo lovoj cigareto čia pen
ki žmonės, prarado gyvastiš. 
Nelaimė ištiko keturių augštų 
name prie 73 gt. ir West End 
Avė.

Trečio 
William 
gėręs ir
rūkė cigaretę. Kada jis nubu
do nuo karščio pašonėj, visa 
lova liepsnojo. Jis dar spėjo 
išbėgti*. Bet nebuvo tokie lai
mingi ketvirto augšto dalies 
gyventojai, kuriems gaisras 
atkirto pabėgimą.

Trys moterys ir 9, savaičių 
kūdikis žuvo gaisre, o vienas 
vyras užsimušė šokdamas per 
langą. Kitas vyras išbėgo, per 
liepsnas, bet skaudžiai apdegė.

Hoffman liko suimtas už.an
tro laipsnio užmušėjistę.

Pavogė 3 Francijos 
lėktuvus

gr.

Pradedant su dideliu Ka
lėdiniu numeriu gruodžio 
24 d., “Naujienos” pra
dės spausdinti gar saus 
Afrikos tyrinėtojo

HENRY M.
STANLEY

įdomią autobiografiją

Vo
kietijos valdžia dabar svarsto 
naują sumanymą Užbaigimui 
Ispanijos civilio karo. Tas su
manymas busiąs netolimoj at
eityje paduotas kitoms valsty
bėms svarstyti.

Vokiečiai nori pasiūlyti pa
dalinti Ispaniją į dvi valsty
bes, vieną valdomą fašistų gen. 
Franco. Jam tūrėtų pasilikti 
visa dabar sukilėlių valdoma 
teritorija, taipjau Madridas, o 
Katalonija tektų dabartinei 
valdžiai. </’

VATIKANAS, gr. 20. - 
pa Pius XI, kurio kojos yra] 
dalinai paraližuotos ir jis ne
gali vaigščioti, vieną dieną bū
na geresnis, kitą, dieną atkren
ta. Dabar jis vėl atkrito ir tiek 
susilpnėjo, kad teko atšaukti 
kasmet kučiose ruošiamą au-Į 
dijenęiją kardinolams ir užsie
nio diplomatams, nors jau bu
vo išsiuntinėti ir pakvietimai. 
Kardinolus papa priimsiąs vė
liau po vieną, gulėdamas lo
voj.

WASHINGTON, gr. 20. — 
Mirusiojo Gus Gennerich vie
ton, prezidento Rdosevelto pa
lydovu ir sargu liko paskirtas 
Thomas J. Qualters, garbės 
narys Mass. valstijos 
ir buvęs universiteto 
ninkas.

policijos
futboli-

“NAUJIENŲ*’
Kalendoriai

Antradienį, Gruodžio 22 d., 
VISI Naujienų Skaitytojai 
GAUS PO KALENDORIŲ. 
Kalendorius dalins dienraš
čio pardavėjai ir išnešiotojai.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA. I

LOGANSPORT, Ind., gr. 20 
— Gulėdamas lovoj su per
laužta koja, Melvin Schoomo- 
ver, 10 m., antrą sykį perlaiti i 
žė tą pačią koją bandydamas 
lovoj apsiversti. 

v -------------- .
HIGHLAND, III., gr. 20. — 

Steinkoenig, 22 m., jo žmona 
ir pastarosios - sesuo liko' Už
mušti automobiliui nuvažiavus 
nuo kelio ir penkis sykius ap
sivertus.

PARA, Brazil, gr. 
seph Costa, 27 m., 
N. Y., atskrido j čia; 
skrisdamas draugiškumo ke
lionei iš Jungt. Valstijų j Bra
ziliją.

20.—Jo- 
Corning, 

, šuoliais

BĘRN, Šveicarijoj, gr. 20, 
— Šveicarija jau penktam ter
minui savo prezidentu išrinko 
Dr. Giuseppe Motta.

PARYŽIUS, gr. 20. — Fran
cijos oficialis budelis Anatole 
Deibler, ištarnavęs 50 metų ir 
nukirtęs gaivias 270 žmonių, 
ketina iš tos vietos pasitrauk
ti. Dabar jis mokina to “ama
to” savo giminaitį. Jis pats tą 
“amatą” paveldėjo i$ savo tė
vo.

PARYŽIUS, gr. 20.

jo žmona

ChicagaT*Apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža permaina‘tem
peratūroje.

Saulė teka
o

•S' '' . ■ 

s

RYMAS, gr. 20. — 95 mo
tinos, kurios bendrai turi 812 
gyvenančių vaikų, gavo už sa
vo veislumą iš Mussolini dova
nų po 5,000 lirų (apie $260) 
ir 1,000 lirų $52) apdraudę.

BOSTON, Masso gr. 20. —i 
Jaunaūsiajam prezidento Roo- į 

W sevelto sutaui liko padaryta si- j
7:14, leidžiasi nus operacija, kuri nusiseku- j

t*

TOULOUSE, Franci joj, 
20. — šeši žmonės, pasivadinę 
inspektoriais, pavogė tris 
Franci jos armijos lėktuvus. 
Manoma, kad jie bus panau
doti Ispanijos civiliame kare..

Viena žinia sako, kad “in
spektoriai” priklausą Franci- 
jos fašistų organizacijai Croix 
ęle Feu. Tuo atveju lėktuvai 
tektų Ispanijos sukilėliams.

Giminėms Lietuvoj j 
Dovanų Kalėdoms ' rrr

‘t ’

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po pieL



Laikai Taisosi r*

'yvemmri uz -ukių(stąr ir negalėdami Ifcių 
Palyginus sti riiie- į parduoti ukius už pinigus

Mtetetotetei

Apie spulkas

3317 So. Halsted St.

te

MM8*

J

te.
A

JAU

Laidotuvių DirektoriaiUkiai-farmos

ite

T”

IteJLitef Ate 1>t 1

MeeksJĮkntzu.

»o 1 
Sek-

d 25 mėtai 
jrdi^s ligos jo

kuomet 
iškolek- 
nei in-

šiomis dienomis spaudoje 
gan plačiai praskambėjo kon-

Kalbant apie namus-žemę 
tenka prisiminti ir apie ukius-

I VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

g Va!.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRĮSON 0751

PHYSlČIAN-ŠUkGĖON / 
Offita 4079 Arei# Afttiuė

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai, 9. ryte iki 5 vąl. Vakarė.
Oflsė Te!. Central 4490

j n', i
Gyv. vieta: 6733 Cfatidofi Avenue 
namu Tėl.: — Hyde Park 3395

FAKTAI APIE 
CHICAGOS BAŽNY
ČIŲ “BIZNIO
OPERACIJAS”

į įvairiną komitetus, ome ^ar- 
sihtiš ir visokiais budais pirš
tis ir net reikalauti* kad jiems 

'butų pavesta teisė neišmokan-
(Tąsa ant 3-čio pusi*)

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET ŠATU HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išreirioptuota ir iŠmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dieną ir naktį. Swinlming Pool.

Phone CANAL 9560

te te AT

Praktikuok 
Reumatizmas ir , 

spečtetyMr

kurie gelbėjo ir mažė- 
saviniri-

skaityk
NAUJIENŲ 
KALĖDINĖJ 
LAIDOJ 
IŠEIS KETVIRTADIENĮ,

GRUODŽIO 24 D.

Tel, Office Wentworth 688d 
. Re& Hyde Park 8895 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vOk. 
išskyrus Sered6mW ir duhtotatthk

niib - T-
8939 ŠOUTfl^cŽAREŽiOKt AVfe 

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

našus jiems komitetai buvo

ADVOKATAI

Otfirt & rcMdėnttį 2519 i 
Tel Ląfhyette 8051.

Valandos: 9—10 ryto, 5—4 P. P.

DIL('Z. VEZEi.'IS 
dentistaS;

4645 So. Ashland Av«i 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakard. 
Serėdoj pagal sutarti.

NUO 7:45 IKI 8 VAL. 
a VAKARO.

Bus gražus progra
mas.

’......-...

čhWAgo. Ihū i
,-w -į .t , i . ni r • r><..>iiMtenar.e>

--f. , ■;—~ frfiįrftAifraį.

Tėl. Bčulefard 5914 Dlėnų ir Niktt
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4t<ųuo 7 
iki 8:30'vTSM. nuo 10 iki 12a.in.

DR. S. N AIKELI S
GYDYTOJAS iR CHIRUkdAŠ

■>< ' iii Į I ■ ■ ■ Al I~| ■

Kėš. 6009 SO. ARTESIAN AVK.
TeL Pfospect 3408

Dr. A. X Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ii 
iki 9 vak. TrečiadUpiaiš 

madieniai|gSi^itarus.

3156 West 59th St 
ta n«awat sws.

>77 i .i-.fi-r-iiį,.. .................

KITATAUČIAI

■F--wtew

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda i>yl?s visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

S2U S. Halsted St Tek Calumfet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5. vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija: .

3407 tarire Ai*. TėL Varde 2510
-  ;------r.;-..'.. ■ -

'«y r?

Clemertt J. Svilow 
ADVOKATAS

33 N. LA SAtLE STREĖT 
6-tos liiboA Tel. CENtral 1840

Marąuėttė Park Ofižais:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet. 

ii llii h i i i ............... . ...... . ................ .

AKIUSPECIALISTAI

Namai ir Žeme

Kur nepažvelgsi į biznio 
pranešimus, visur vienoki, at
balsiai: laikai taisosi, čia kom
panija ekstra dividendus pa
skelbė, ten darbininkams bo
nus išmoka, kitur algos ke
liamos, ten vėl darbininkai 
streikavo Ir geresnias ; 
iškovojo. Arba tai išdirbystei 
užsakymų gauta per paskuti
nius 3 mėnesius daugiau, ne
gu per praėjusį visą metą; ki
ta padarė daugiau pelno šį 
metą, negu per paskutinius 
metus. Kompanijų akcijos- 
šėrai kyla ir spekuliantai gy
vai pirkliauja biržoje. Bedar
bių skaičius irgi sumažėjęs.

Šalia tų visų gerų ženklų 
vėl imama garsiai kalbėti, 
kad turės įvykti šalyje pinigų 
infliacija trumpoje ateityje, 
reiškia atpigs pinigai, 'fai ne.kui susirgti jo šeimyna ir jis 
visiems gerą lemia. Vieni, ku
rie turės atliekamų pinigų, 
stengsis juos pastoviai inves
tuoti į labiau užtikrintas sau* 
gmenes, būtent į žemę bei na
mus, kainos pradės žymiai 
kilti, pabrangs maistas, dra
bužiai, nuomos ir kitos reik
menis. Suprantama, kils ir 
uždarbiai, algos, bet tik išlen- 
gva ir per kovą. Kur darbi
ninkai bus tvirčiau organi
zuoti arba kur pasireikš tru
kumą tam tikrų amatninkų, 
ten jie greičiau gaus pakėli
mus, o kitiems dčliai inflia
cijos priseis dar daugiau var
go sutikti, nes už uždirbamą 
dolerį biis galima mažiau nu-

NAUJIENOS, Chicago, III.
r Pirmadienis, gr. 21, .1936 -

Šimtui dolerių, bet juk to neiš- greso komisijos, vadovauja- yjiač iš tarpo buvusiųjų ban-
terika amžiui Užbaigti. Ir pir- mds A. Sabathb, raportas apie kierių, ^kurie, įsušiorganižavę
mą, ką iš jo išgirsi, tai aima- įvairių Heal Estate Protective, 
navimą, kad jėigu jis turėtų Real Estate Bbhds ir kitokių 
nors mažą ūkį, jam nereikėtų komitetų darbuotę, šie ir pa
vargti.

 „ Nemažas skaičius 
------ * •________ ^tautiečių suranda 
farfrias. Mes lietuviai esame mainyti nuosavybes ir įsigyti 
tikiu atiklėtiftiai, it nemažas pageidaujamą ūkį. Juk yra ir 
skaičius iš musų svajoja apie ūkininkų,kurie Savais suifteti- 
ukius. Mums atrodo, kad nėra mais mato reikalą keltis į mie 
ramesnio gyvenimo už - ūkių (s tą, ir negalėdami lengvai 
gyveniriią. Palygirius sti mie-Į parduoti ukius už pinigus ie

ško mainų ūkiams mieste. 
Taigi dažnai pasitaiko, kad 
miestelėnai ir ūkininkai su
randa pasitenkinimo pana
šioj tranzakcijoj.

Norint arba pasijutus pri
verstam ieškoti panašaus mai- 

lengvi ausiu prie- 
laikrašty 
“Naujie- 
skaičius 

ir laikas 
žmonės

stelėnų gyvenimą, įvairios pe
riodinės permainos mažiau 
paliečia ūkių gyvenimą, štai 

alsas lir ši depresija paro-dė, kad 
8 . ūkininkai kur kąš mažiau nu

kentėjo, negu miestėieriai. Tie
sa, tiems ūkininkams, kurta 
turėjo daugiaū skolų, teko riet 
ūkiai prarasti, tačiau ir iritaš- 
telėriairis klojosi ne geriau. 
Bet kurie ūkininkai skolų tū
rėjo nedaug arba kurių ūkiai 
buvo išmokėti, i tiems neteko 
ieškoti “relieP*, jie patys iš
simaitino. Svarbiausia yra tai, 
kad ūkininkui nereikia tiek 
rūpintis <,rytojūriip, kiek mie
stelėnui, kad jis hieįptiola de- 
presijori; pasitaikius ūkiriin-

Infliacija ar ne infliacija, 
bet žinovai apskaitliuoja, kad 
su pavasariu nuomos turės 
pakilti nuo 15 iki 25 nuoįiRi-. 
čių. Kas turi nuosavus namus, 
tiems atrodo geros naujienos; 
kas renduoja — tiems skamba 
labai nemaloniai, kad laikai 
nenusistovės, nėsusireguliu‘os, 
galima viso tikėtis, bet laukti 
rendų pakilimo galima, nes 
darantis stokai tuščių nuomų, 
be abejo, jų kainos nepuls. 
Kas išgali, dabar yra paran
kus laikas pirkti žemę bei na
mus, kad apsaugoti savo pini
gus pirm infliacijos.

—W. M-tis.

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITH, 
GRUNOW, PHILCO, R. C. A. 
V1CTOR, nuo 
ir augščiau .............  I
NAUJI 120 $55.00 ir
BASŲ ............... aukšč.
IR KITI M1DGETS $8.95 
nuo .............................. .........

JOS. JIRAN 
1333 W. 18 St. 

Tel. Canal 2556 
6209 W. Cermak Rd. 

Tel. Berwyn 2141
Atdara vakarais, įirftiadieriį, ant- 
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį 
Mtete

pūnašių susiorganizavę nėv£t tikšlū at
budus iš- saugoti interesus morgičių sa

vininkų, kurie tūrėjo investa
vę pinigus į real estate gpld 
bonus ant didesnių namų> 
nors netruko panašių “gera- 
darių” 
šnių namų niotgičitj 
kus.

Užėjus depresijai, 
pasirodė nebegalima 
tuoti nei nuošimčių, 
vestmentų į didesniuosius na 
inus, atsirado “geraširdžių,’

Itinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds eiga- 
retus labiau-sušvelnintais, o 
2 eilės cellophahe juos pa
laiko visuomet dirbtuvės 
šviežume.

“PIGI
TIKYBA”

Mrs. Ąnelia K. Jarusz 
Physical ’fherapy 

and Midwite
6630 S. Weątern 
Avė., 2nd floor 
Hemločk 925Ž

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t f e a t- 
ment ir magne
tu blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.
——i.-i......-1-. ■■ .—aa

• Phone Ganai.dr7s.b
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
. Valandos : huO 1—8 ii 7^8 

Seredomis ir nedėk pagal nutartį 
Rež. 6631 SO. Cfelifornia Avenuė

Telefonas Republic 7868

no, viena 
tmonių tai paskelbti 
‘savo pageidavimus, 
nose” telpa žymus 
panašių pranešimų, 
nuo laiko atsilanko
papasakoti apie padarytą sėk
mingą mainą. Antra taipjau 
praktiška priemonė yra pa
vesti reikalą real estate agen
tūrai, kuri specializuojasi par
davinėjime ir mainyme ūkių.

—W. M-uš.
pats dudhiūtėš neštrikuoja vis- 
vien. Ypač jarii nėra baisi se
natvė.

Mieste kaip tik priešingai: 
čia darbininkas yra aprūpin
tas toliai, koliai jis dirba. Ne
tekęs darbo arba sulaukęs se- 
riatvės jis jau dairosi ką ry
tojus, lig piktas vilkas, jam 
žada. Nors jaunas būdamas 
miestelėnas gal ir nenorėtų 
mainytis vieta su ūkininku, 
manydamas kad mieste yra 
daugiau progų prasimušti į 
šviesesnį rytojų, bet ar mažas 
skaičius nųsivylsta?

Ne kartą tenka sutikti se
nyvas žmogus, nofs dar galįs 
dirbti, bet jau peržengęs pen
kias dešimtis metų. Mieste jis 
darbo beveik nebegali gauti, 
ba vyra skaitomas persenas. 
Nors ir turi įsigijęs bakūžę, 
•nors ir turi susitaupęs keletą

PASIKLAUSYKIT 
Gruodžio 22 d.

RADI 0
valandos

Iš STOTIES

ŠVIEŽIOS ŽUVYS
W. M. WALKER 

213 S. WATER MARKET
Kampas 14th Place ir Racine Avenue.

Kasdieną šviežus ešeriukai, lydekos, karpęs, oišteriai ir 
įvairus kitas jūrių maistas.

te

DOMICĖLĖ PASKEVICTO
SAVO BIZNI PERKĖLĖ Į NAUJA VIETA 

1900 West Oakdale Avė.
(2900 NORTH)

Geri gėrimai ir valgiai. Kviečiu visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į naują vietą.

M AL I * a. < 1«. 1

Reikalaukite DEGTINES
:įįwWŽvX. Tom Taylur

18 mėnesiu 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTlNfi.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

tAVERNOŠlE

MUTUAL LIQUOR CUMPAKY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telėfottai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

J t • i -- - - -—

NATHAN KANTER

i

PIGIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ
DOVANAS

Geriausia kalėdų Dovana yra 
auksiniai daiktai, kurta tūri 

! didžiausią vertę ir lieka at
minty visados.

ALĖX R? JUNIEVICZ
Chicago, III.

1«I

SOs

'/u'/' te 
fe

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2
Namu čfisds—3328 So. Halsted Si 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. fiėūlėvai'd 1310, 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEI’H J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 A 
4631 SOUTEt ASHLAND AVtiNUfc

Res. 651F S0. ROckltaft St. 
TelepDone: Republic 9723

♦ . -

te----------------- -— -7. - .a-,, -t — .i -/te. ........gr

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisdft 4640 šO, AsHLaNd avė. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Kamtj TeL: Pfospect 1030. 

................................................ .................... ■■.į.... ..■■■■■■... ... i............
Ofiso tel Virginia 0086 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T* DUNDULE 
gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE
Ofisd valandoj: 

—4 itf ntio 0—8 vai vakaro.

CHARLEY & TONY MOTOR SALES

Svarbus Pranešimas
Chicagos ir apylinkės lietuviams pranešama, kad A. 

Kasiulis, getai patyręs automobilių bižūy, pirmiau buvęs 
tame bizny, dab,ąr vėl sugrįžo į tą biznį. Parduoda geros 
De Soto ir Plyn|outh išdirbyštėš kartis ir taiso šėhuš.

396^®9 ARCHER AVkNtfE
Telefonas LAFAYETTE 3967

SAV-i.N'iNKli* A. KASIULIS anil čit.*

l luini Į.III1IIIIIUIIINI.I

PASIKLAUSYKIT
jSOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradieni, 'Trečiadieni, 
Penktadiehį ir šeštadienį 

KAIP 8:30 VAL. RYTO Iš
Stoties W. G. EM1360 kiloeycles 

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES 
Pirmadieniais kai 7:30 vak vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro4

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuviu 
Laidotuviy Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEViatUŠ
4348 Jo. California Avende Phone Lafayette 3572

8807 Litrisntaa Avenue
■ A. MASALSKIS

Phone Boulevard 4189
H1!  i ii||<il.w>iĮii.i;i«»įiliiįi1 .m .fili t II mį į 'į ii »<<|'.‘ iiiį.^.—iii ,

A* PETKUS
1410 South 49th Court tJiėėfbCtaėro f^itfne Cicero 2109

■<v!l-te

p. j. Ridikas
3354 So. Halsted Street Boutavttfd 4089

...... ■Uiiy.iįiiLij ... .................  liirii. .....        m. ........... . i , j. i... .m.-.j-. ur; j.......

i j zoiJp
1646 West 46th Street Phoneš Boulevard 5208-8418

y i - * • ’ \ b • » ■ > < • . « « • J, —♦ •• •

S. M. SKUDAS
718 Wešt 18th Strėet Pilone Monroe 8877

. ... M W •< 9 > •. ___________________ ____________________

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė.___ _ . ’Ęelj Pullmah 5703

LACHAWICZ ir SŪNUS
Phone Canal 25152314 West 23rd Plące

....................... lt ■ i Iio ■■ .!■' 1*1 A; »..y.niw

& C TACHAVICZ -
42-44 Eisi 108th St TeL Pullmdri 1270 arba Carini 2M5 
...................................Ęį,------- Į,..... ... . ... ......

8319 Lituanica Avenue
& R MAŽEIKA

PhbftO YardS 1188

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jtenųumfc kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md, skaudama akių karšti, atitaišo 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius: Visuose atš’.ti- 
kimuosp egzaminavimas daromas su 
elektra; parddabčia mažiausias 
daš. Speciali atydą atkreipiama Aj 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v., 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dienų. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
. kaip pirmiau. .4712 South Ashland Av. I

Phone Boulevard tSŠSi
........... ............

alIFornijos

i klai-
am», i| Valandos 11-12 A.”iJi7^ 

Gyvenimo vieta 1638
Photie CičCfo 3066 

Office 4930 West fStlt f
. ------------------ --- . _

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTČMETRISTAŠ 

Tel. Yardtl 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
IStaiso.

Ofisas ir Akinid DJrbtuti ‘ 
736 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos: nū6 10—4 nW 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
gydytoja! Ir dęntista! 
Amerikos Lietuviu Daktaf#

A. Montvid, M, D.
West Town Statų Bank Bldg<« 

2400 west Madista Štrėet 
VaL 1 8 Talt
Namų telefoną* Briinsirick 0597 

.   - *   ;;įs.iĮi;.i.įWii.ii.i.:    f į,; atAĮž

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
raL, NędSįioinis nuo M jjtl 12 

?MS. SoMtli B«lįit«4... St.

Drt®Asft
756 WeSt 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sta. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:81* 

Nedčlibmis bėhal ftutartf.
Rez. 4910

IŠ RUSIJOS
Getai lietuviams žinomas per M 

“to*” *

Girdo staigia# ir chroniškas UgaA 
vyrų, moterų ir yafcji pagel nau
jausius metodui X-Ray ir -Kitokius 
ėlėkttos prlėtaisą*. . .

Valandos nuo 10—12 platų ii 
nuo 6

.. T
Rėži

Superior 9454 ar

Ruo 19 iki 12 vaL

Telefonas YaMS 0994
Dr. Maurite Kahn

kuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8

Ofiso T|
Re&'

DR. A. A.

S’isas 6850 Stony Ismum 
ndos: 2—4, 7—9 vai vak

Įtarti te
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ScadutėĮkainavimai kuriosforklo

va

Užkietėjimo
Adresas

RUM 90 Pf

M-u s Pavilionis

yra
Chicagos parkuose

deliai
100 Proof

DAILY BUSINESS DIRECTORYKalėdų Dovanos
ir aukščiau

Radionas
patarnavime ir goriausia

TAVERNOS$5.00 frražlą

Tel. Boulevard 7010—7011

Garsinkite “N-nose4148. Archer Avenue

Dažnai Gelbsti
Virškinti ir nuo

Visose 
Vaistinėse

11.00 
11.00 
11.00

o.oo

9.45 
9.00 
9.10

18.60

6.50
7.40
7.50
7.95

5.65
6.00
6.25
6.75

6.25
7.15
7.25
7.70

5.50
5.75
6.00
6.50

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

LIGONINES— 
HOSPITALS

1.19
1.25
1.49

American 
Lady

8.20
3.20
3.20
2.70

2.90
2.70
2.75

3.85

2.10
2.80
2.35
2.45
1.80
1.95 
2.00 
2.15

6.75
7.65
7.75
8.20

5.75
6.25
6.50
7.00

Šiandie pirma 
žiemos diena

8.65
4.10
4.15
4.35

3.15
8.40
8.50
8.75

11.25
11.25
11.25

0.25
9.70
9.25
9.40

13.90

10.75
10.75
10.75

8.70
9.20
8.75
8.85

18.40

5.90
5.90
5.90
4.90
5.25
4.90
4.95

7.20

$7.50
7.95
8.95
9.50

Tono

$4.25
4.50
5.00
5.25

mėnesių sena, Kvorta
METŲ “ ■"
ruginė,

1183.
639 West 18th St 

CHICAGO, ILL.

1/4 
Tono

$2.40
2.50
2.75 
2.90

išpildė 
porą dic-

CICERO, ILL. 
sekmadieniais,

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriterš

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga L-'—' -■ ~ *- -
pataiso automobilius.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

1 ’ ' 1 ’ • J •• " "

Jewelry and Fine Watch Repairing

PUSĖ GALIONO

BRANGENYBĖS— 
JEWELRY

DEARBORN TAVERN

20 bylų kasdien 
sužeidimų

pastatė veidu į 
Paleista darbui mašini-

PRA6YK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s 
544 8. Wells St. 
Prlstųsk
Vardas

kur yra. didelis pa-
■ ‘ ‘ ~ i-

. Reikalui pri
musų

rengtai
Club, 4715 West Ma- 

tapo areštuotos

Trys vyrai, ginkluoti mašini
niu šautuvu ir revolveriais, ket
virtadienio vakare įėjo i Sam 
Catalino biliardų svetainę adre
su 1032 West Grand avenue. 
Nepažįstami vyrai pareiškė:

—Tai yra holdapas, visi į ki
tų kambarį!

Dvigubas cellophaae su
vyniojimas labiau-sušvelnin- 
tų Old Golds cigaretę neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose. * ’ *

Rakandų Taisytojai 
—Upholsterers

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Milda Auto Sales 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 81-st Street 
Victorv 1696

Ar atnaujinote rakandus. Pertaiso
me apmuštus rakandus ir permūša- 
me naujoviškai už prieinamų kainų 
vietoje, jei jus to reikalaujate savo 
paties naudai. Bandymas jus pertik
rins. Kreipkitės asmeniškai arba ra
šykite: ■■ . T“ '“ 
2126 So. Halsted

Pocahontas Mine Run Screened 
6 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Pasiklausykite gražaus programo Nedėlios vakare 7 vai. 
stotis WCFL, 970 kil.

METŲ SENA KEN 
TUCKY Degtinė, Pt.
METŲ SENA 
90 PROOF, Kvorta 
METŲ SENA 
100 Proof, Kvorta

nės, .
ėjus neužmirškite
sandėlio,
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS,
10314 So. Michigan Avė.

TeL Commodore 1946THOAfAS GUST, 
t. Tel. Canal 3888

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

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

3464 SO. LITUAN1CA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

to i Chicagą. Tačiau New Yor- 
ko gengstoriai pasiekė j j ’r 
čia, kaip manoma, ryšy su by
la, kurioj rastas kaltas Lucky 
Luciano, baltosios vergijos sin
dikato galva.

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Trylika kostumerių 
paliepimų. Išpildė jį ir 
nų atgal pasamdytas svetainei 
prižiūrėti Domime
Tryą piktadariai sueiliavo visus 
kostumerius nugaromis į sienų, 
tik Dominiką 
sieną.
nis šautuvas, kurs sutriuškino 
Dominiko galvą.

Vėliau policija išaiškino, kad 
šiomis dienomis Dominiko bro
lį nežinomi piktadariai nušovė 
New Yorke požeminių kelių sto
ty, kad Dominikas atbėgęs po

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Teisėjas Joseph B. 
paleido jas. Reiškia, 
merginos galės šokti 
parengimuose pasirė- 

' trumpomis' dresėmis.

Trumbull Park, 
Tulcy Park, 

Cornefll Sq> 
Ogden Sfltia- 
Mark ’White 
Sųuare

Gagc

f TrUt Mark Ihg. U. i. F*L Of. R

Smarkus ištrynimas — 
malonumas- ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami. *

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

16109-
16140

16229—Angelai Gieda Danguje ir Tylioji Naktis. Petras Petraitis
26022—Linksmų Giesmę Mes Užtraukim ir Sveikas Jėzau

Gimusis
26023—Gul Šiandieną ir Atsiskubino Bętlejun.

Brooklyno Kvartetas
26105—Angelai Gied Danguje ir Tylioji Naktis.

Petras Petraitis.

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

kviečia visus
Užlaiko MILLFRS

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

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, .kad esu naujame bizny— 
Liųuor Store, kur yra didelis pa

inias įvairiausios rūšies degti- 
vyno ir- alaus. Reikalui pri- 

* ‘ i musų degtinės 
gausite gerų degtinę už

Sav.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARGENAS

WOODSTOCK No. 5
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai C į E 7R

ir kiti bargenai ....___ W
MID CITY TYPEWRITER

. EKCHANGE 
948 W» Madison St. Haymarket 0884

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas

$ 8.00
8.45
9.50

10.00

Galima dėvėti trum 
pas dreses

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne- 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal

Bttter Wine Co.
..z ..... chieago. i 
man sampelį dyką!

1 Miesto Kliubas Chicagoj iš
reiškia nuomonę, kad gatvė- 
karių, elevatorių ir busų biz
niui čia atgaivinti reikalinga 
numušti fėrų ((bilietų) kai
nos, o taipgi sujungti įvairias 
susisiekimo įmones i vieną 
sistemų.

Palyginant šių ekspertų-glo- 
bejų darbuotę pasirodo, kad 
spulkose sudėti žmonių pini
gai ir valdomi ne.^ekspertų, o 
iš savųjų tarpo paskirtų-vir-> 
šininkų, daug geriau tffepresi 
jų pergyveilo ir mažai nu
kentėjo.' Nors depresijos me
tu sulig pareikalavimu spul- 
kos ir nepajėgė visus pinigus 
išmokėti, tačiau veik niekeno 
pinigai nepražuvo.

Todėl, ažuot sutaupąs nešti 
pas nepažįstamus ekspertus, 
geriau jas dėkime savosiose 
suplkose, o busime geriau ap
saugoti ir tuo patim vieni ki
tiems pagelbėsime įgyti nuo
savų bakūžę

PAINTĖ ....  ...................... .79
CALIFORNIA COGNAC 11 Q 
BRANDY 5th ........... J... ■ W
TIKRAS GRUDŲ 1 OE
SPIRITAS ................... ■
PAINTĖ ............................... Q7

tkų apielinkės publika Ikvie* 
Čiama taipgi prisidėti prie tų 
pramogų surengimo. l

Parengimai įvyks sekamuo
se parkuose: 
Palmer Park 
.Shermąn Park, 
Hardin Sąuare, 
re, Amour Sq.; 
.Square, Russell 
rnilton Park, Gagc Park, 
Grand Crossing Park, Calu- 
met Park, Dvorak Park, Har- 
rison Park, Douglas Park, 
Garfield Park, Austin Park, 
Sheridan Park, Union Park, 
Colūmbus Park, Hermose Pk., 
^Ečkllart Park, Humboldt Pk,, 
Kelvyn Parkį Almira Simons, 
Kosciuszko Park, Blackhawk 
MPark, Jefferson Park, Eugene 
Field Independence Park, Riis 
(Park, Avondale Park, Pulas- 
ki Park, Paul Revere Park, 
iHamlin Park, Grecn Briar 
Park, Brands Park, Indiana 
(Boundary Park.

Gruodžio 29 dienų didžiu
lis parengimas užbaigai Ka
lėdų švenčių įvyks Grant Par
ke. Jo pradžia bus 8 valandų 
vakare.

Penkios merginos 
buvo pasiruošusios šokti Ka
lėdų parei, rengtai Madison 
Athlelic 
dison Street 
už tai, kad dėvėjo pertrumpas 
Įdreses. 
Hermes 
ir kitos 
Kalėdų 
džiusios
Joms belieka tik dabotis, kad 
neperšaltų.

jiems namii reikalus 
namų, nė morgiČių savinin 
kams nelikdavo nieko.

A. K. TAVERN
Geras panevėžiSkis 
atsilan , *“ t
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė.

Įkainuotojų pareiga turėtų 
būti netik priežiūra, kad spul- 
ka butų apsaugota nuo blo
gos paskolos, bet kad ir sko
lintojas nebūtų apsunkintas 
paskolos grųžinimu. Tatai 
teiks spulkai garbingų vardų 
ir savųjų tarpe ir kaimynuo
se. —TV. V, '

Gražus Kalėdiniai Rekordai po 50 centu
16024—Kūtele ir Gloria, Kun. S. J. Struckuš 
16025—o Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir ateikite čia Jus

Ištikimieji *
16026—0 Ištikimoji Pušis ir šventoji Iškilmingoji Naktis 
16050—Kalėdų Pasveikinimas ir Ei, Kalėdos. Ona Biežiene ir

S čcriciie <
Rami Naktis ir Tylioji Naktis. Trubadorių Kvartetas 
■Pulkim Ant Kelių ir Linksma Diena Mums Nušvito. 
Butėnas ir Kvartetas _

Radio su visais 1937 
metų pagerinimais. 
Trumpomis, ilgomis 
ir Standard bango
mis. Kaina 8 tūbų

49.50
11 iįf 13 tūbų —* 

dauginus.
Radionas yra gau
namas tiktai pas

Budriką.

JONAS BENEKAITIS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN 
SCHUTZ ALUS

Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
j savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms.
1656 N.* Troy St. ir Wabansia Avė. 

Chicago, III.

2 ir 8 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

Federalė valdžia, matyda
ma, kad čia jau nebe viskas 
gerai, paskyrė kongreso komi
sijų padaryti nuodugnų šių 
komitetų darbuotės tyrinėji
mų. Komisija tyrinėjo jų dar
buotę ypač New Yorke ir Chi- 
cagoje net du metus ir tik šio
mis dienomis patiekė savo ra
portų.

Raporte komisija sako, kad 
daugelis tų komitetų buvo ne 
saugojimo, bet vogimo komi
tetai ir taip sklandžiai jie mo
kėję vogti, kad tulus iš jų ne
bus galima nė apkaltinti! Ta
čiau komisija tikrina, kad kai 
kuriuos iš “gelbėtojų” bus ga
lima pasodinti už geležinių 
grotų net keliolikos metų pa
silsiu! (mat “begelbėdami” 
kitus jie taip pavargo, kad 
jiems reikalingas pasilsis).

Vienok pavogti ir išeikvoti 
pinigai jau žmonėms nebe-

Kalnos Kali pasikeist! be IspSjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambloe -----------

Mažos Nut ar Pea -----------------
Krosniui ar Pečiui ----------

Lump ar Ėsk —- -------------

COKSAI—KOPPERS AR 80LVAY
Pečiaus Koksai  .......................... -

Nut Koksai ............... ..... ———
Pea Koksai --_............  ... ...

Petroleum
MILLERS 
MIIXERS 
BLACK L____________ ________  ,
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios -----------

Plautos Nut—8»2 ---------------
E»r------------------

Lump .—- ....................... .  ..
Wn.MINGTON COAL 
Mine Run—-Coarso ------------—
3 to 2 inch Nut—Clean —-
6 to 2 inch Egt—Clean ----------
12 to 3 Inch lump—Clean _____

Kuone kiekviename Chica
gos parke bus įrengtos Kalė
dų eglaitės ir pildomi pro- 

šokiąi, žai 
«mių parengimai, ir tp. Visi 
parengimai bus teikiami pub
likai veltui ir publika kvie
čiama atsilankyti į juos. Par-

ŠiandienK gruodžio 21, 
pirma šios žiemos diena 
to, ji yra trumpiausia metų 
diena. Bet, pasak C. A. Don- 
nelio, oro biuro vedėjo, mes 
ichicagiečiai v^rgjiai išskirsi
me jų iš kitų dienų, nes oras 
busiųs toks pat, koks buvo 
vakar, o dienos trumpumų tik 
mokslininkas tegalįs Ušskirti 
iš kitų jai artimų dienų.

$50. 1
bangų —

$59. R. C.
Ir trumpi] __

R. C. A. LAISNIOTOS Radio Tūbos

MIDGET RĄDIOS ____ *3.95
RADIO PATARNAVIMAS _______ $

Ir kiti bargenai, kuriuos rasite musų 
krautuvėje.

LIPSKY’S MUSIC AND
RADIO STORE

4916 W. 14th Street
Telefonas CICERO 1829

Atdara vakarais

CEVERYKAI Šventėms 
k MOTERIMS, VYRAMS IR
|^j VAIKAMS

• Pirkit čeverykus dabar. Musų
KmnHg krautuvėj rasite didžiausį pasi-

rinkimą geriausių čeverykų. Tuo- 
t jau pirkdami sutaupysite . pinigų.

B Šventėms devėkit naujus čeve-
rykus;

UNIVERSAL SHOE STORE 
^^MARTiN^savilunkai 3337 So. Halsted Street

Vienas biznis smun 
ka Chicagoj

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

J. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties 
W. F. H. C. 1420 Kilocycles, 9:45 vai. vakaro.

ATĖJO KULTŪRA 
—No. 11-tas

TURINYS: -
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

moksle—prof. V. _čepinskas.
Palmės
Eidetizmas—prof. J. Vabalas Gu

daitis.
Istorinė žmoniškumo etikos ir 

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

lova.
Dabartinė inteligentijos būklė — 

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

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
čius namus valdyti, 
žuoli bei kitaip tvarkyt

Tūkstančiai' žmonių pavedu 
(aprašė) savo bonus sumoje 
milionų dolerių tų komitetų 
globai, kad jie valdytų namus 
ir stengtųsi teikti visų legalį 
patarnavimų skolintojų inte
resuose. Ilgai netrukus pa
sirodė, kad komitetai sugeba 
taip gerai jiems pavestus tur
tus tvarkyti, jogei kai kuriais 
atvejais dar buvo reikalauja
ma iš bonų savininkų sudėti 
nemažos sumos pinigų reika
lams vesti. O kai komitetai paskolų ilgumo terminas, tai 
užbaigdavo likviduoti pavestų nariai taupytojai bus užtik

tai nū vrinti geru nuošimčiu ant savo 
įdėtų pinigų ir jiems nebus 
vargo priklausomas sumas iš- 
kolektuoti ir nereikės namus 
forklozuoti.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street

CONRADAS
PMOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood KORIU-KR40
l — 1 r......... ............................................................................  !*•■■■ II....!,.............

Laidotuvių Direktoriai!

Kiekvienos spulkos turėtų 
būti didžiausias rūpestis iš
rinkti sau patyrusius, nusi
manančius ir teisingus įkai
nuotoj us (appraisers), nes 
nuo jų daugiausia priklauso 
pačios spulkos bu joj imas ir 
pasisekimas. Jei paskolos bus 
teikiamos ne perdideles, pa
gal namų vertę, jei bus at
sižvelgiama į skolintojų pajė
gų mokėti ir jei bus pasiren
kama tinkamos apielinkės ir 
sulig tuo nustatoma paskolos,

Miesto Kliubas Chieagoj iš
leido paaiškinimų apie tai, 
kaip publika naudojasi gatve- 
karių, elevatorių ir busų pa
tarnavimu Chieagoj. Bendri^ 
iimant pasirodo, kad per pas
kutinius 20 metų naudojimąsi 
šiais patarnavimais Chieagoj 
■sumažėjęs 28 nuošimčius, 
kuomet New Yorke jis padi-' 
dėjęs 15 nuošimčių.,

Apskaičiuojama, kad 1915 
metais vienas chicagictis — 
vyras, moteris ar vaikas 
įžiavo gatvekariais, elevatoriais 
ir kitomis viešomis susisieki
mo priemonėmis 320 kartų 
[per metus, kuomet 1935 me
tais jis tevažiavo tik 2<j6 kar
tus. O New Yorke vienas pi
lietis važiavo gatvekariais, 
požeminiais keliais ir elevato
riais 1915 metais 339 kartus, 
gi 1935 metais jis važiavo 380

Chieagoj per metus 
sužeidimų iškeliama 6,000 by 
lų teismuose arba po 20 bylų ^gramai—koncertai 
kasdien. Reikalavimai atlygini
mo už sužeidimus siekia vidu
tiniškai nuo $5,000 iki $35,000

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne etų* 

dental, telkia patarnavimą.
Išima ta malina Ekaaniinuoja akis, 

priskiria, stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. RandongyaĮSs 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari* 
cdse veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 Sohth Kedzie Avenue ..

TeL Lawndale 5727. *

"VRESTAURANTAI

ŠVENTĖMS GĖRIMU BARGENAI
*1.19

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
PHILCO—-trumpų ir ilgų *29 50 

. viČTOR—iisa •29.00 
----------------

!r 
aukM.

Pirmos Rųšies Vynas 
PORT, SHERRY, 4 
MUSCATEL, 1 galionas I 
MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikonišką ir importuotų

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

Carbon Štili Run

CREEK LUMP . 
CREEK. EGG__

BAND LUMP---- —

(Pennaylvanla)

VVOOD COAL CO

COAL&COKE
3719 S. KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEED COAf

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED WEIGHT
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The Ltthumlan Daily Nawa
Published Daily Except Sunday by 
The Llthuanian Newž Pub, Co^ Ine 

1739 South HaUtėd Strtoi 
Tdephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
• $8.00 per ĮeOr ta Canade 

per year outside of Chicago 
88.09 per fear in Chicago 
3c per copy.

&lerėd as Sfecoiid CŠm* Mattar 
Mareh 7th 1014 et to Post .ęfffce 
of Chicago, Ilk under to act of 
March Srd 1879.

£

■eimadianius. Leidžia Naujieną Ben-

DL Telefonai Canrt tiOi
*
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Kova tarp gubernatoriaus ir universiteto 
prezidento

. ' ----------

Wisconsino gubernatorius ti& Follėtte susikirto 
su valstijos universiteto prezidentu Franku. Gubernato
riaus šalininkai universiteto regentų taryboje reikalau
ja, kad Dr. Gletin Frante rezignuotų, kaltindami jį nė- 
atliekant kaip reiklaht savo, {pareigų. Prezidentas atsl- 
sakS jų reikaiaviimį išpildyti, it dabar abi pusės ruošia
si galutinam wmušiuiM Viešame universiteto tarybos stk- 
ėiHiridthe.

Regentų tarybos pirmininkas įteikė uriivėrsitetb 
prezidentui ^kaltinitno aktą”, šis duos į jį atsakymų 
faStd. Tarytos posėdyje Dr. Franko pHėsai it salinin
kai tars savo žodį, paskui regentai- būlstios, pašalinti 
prezidentą ar palikti. Spėjama, kad tarybos dauguma 
yra priešinga Dr. brdnkui ir kad todėl jisai bus paša
lintas. '

Nors ginčas eina tūrpė Universiteto regentų ir uni
versiteto prezidento, bet atrodo, kad tikrasis Dr. Fran
ko ptiešaė yra gubernatorius La Follėttė. Sakoma, kad 
juodu susipyko dėl politikos klausimų. La Follette yra 
Žinomas progresistų vadas. Pereitoje Jungtinių Valsti
jų prezidento rinkimų kaihpahijoje Wišeęnšino guber
natorius rėmė Rooseveltą. O Dr. Glenn Frank ėjo su 
republikonais ir kelis kartus viešai kritikavo “naująjį 
dalybąv. -  -

Gubernatoriui La Follette’ui ir j<^ broliui Senatoriui 
tėkš Franko iiušištatymaš, žinoma, nepatiko. Taigi ga- 

. linus daiktas, kad gubernatorius dabar nori dėl to uni
versiteto prezidentą nubausti. Gubernatorius skiria uni
versiteto regėhttiš, kurie prezidentą samdo. Taigi gu
bernatorius gali tikėtis, kad regentai jo klausys, jeigu 
jisai reikalaus, kad jie universiteto prezidentą atstūty- 
tų- . 1 ..

Iš Šalies žiūrint, sunku pasakyti, ar tas ginčas tik
rai eina dėl skirtumų politikos klausimuose. Dr. Frankui 
prikaišiojama, kad jisai sulaužęs sutartį, pasirašytą su 
universitetu, pašvęšdamas daug laiko straipsnių rašy
mui laikraščiams UŽ pinigus; kad jisai universiteto lėšo
mis prisipirkęs brangių rakandų savo privatinei rezi
dencijai, ir t. t. Jeigu šitie priekaištai teisingi, tai re
gentų taryba, žinoma, turi teisę pavartoti savo galią.

Bet jeigti ginčo priežastis yra politika, tai ihifv'erši- 
teto regentai ir gubernatorius elgiasi negerai, kabinda- 
miesi prie Dr. Franko. Politikieriai neprivalo diktuoti 
universitetui, švietimo įstaigos tūri būt, nepriklauso
mos nuo valdžios.

Aną metą pagarsėjo “evoliucijos byla” Tenųessee 
valstijos legįslatura. Tas įstatymas draudė mokyklose, 
apkaltintas dėl peržėrigimo įštdtymb, kurį išlėfdd tdš 
valstijos degisaltura. Tas įstatymas draudė mokyklose, 
kurios gauna pašalpą iš valstijos, iž^d, dėstyti evoliuci
jos teoriją priėšihgojė ^ŠV. Rašto” dvdsidjė. Tdmsybės 
apaštalai, kurie tą įstatymą pravedė legislaturoje, no
rėjo kontroliuoti n^ofcslą-

Wiscorisino valdžid riera atžagafeiviška. Jos prie
šakyje stovi pagarsėję visoje Amerikoje progrešiztab 
vadai. Todėl nėra pavojaus, kad jie lieptų univetsiięto 
profesoriams savo paskaitose laikytis Siblijoš 4mdteš- 
lo”. Bet jeigu jie reikalauja, kad uniVbrfšteto gdlva 
remtų tam tikrą valstybės politiką, tai jie nusideda 
mokslo laisvės principui. NUsideda taip pat, kaip ir tie 
Tehnęssėė valstijos jėtdtyrilų leidėjai, kurie bandė už
drausti mokyklose DartVitio teoriją.

Kova su ttiaisto trukuniii Vokietijoje
-H- l f. '

Vokietijos gyventojams ddtihdriia maisto kortos.
Nuo šMti&o 1 a. vokiečiai gdĮfe pirkti lašinius, švies

tu margariną ir kitokiu riįšių riebalus tiktai, gavę iš 
valdžios tam tikras kortas. Kiekvienam bus paskirta jo- 
porcija.. . . /. , .

Kad valdžia galėtų - suldcMittdfitibti tų produktu tai*- 
tojimų, tai pardavėjai turės padaryti pirkikų sąrašus,.

O

~‘ •» '. • • ■: ~ .. .»...________________ -________ __ _________ _______________________

88.00 
4.00 

, 2.00 
. 1.50 

<75

_ Še 
. 18c 

76c

Ubakyale kalaai
Chicagoje - paltu:

Metami ______________
Pusei metų —__ _____ -
Trinu ihčhesiato
Dviem mėnesiams -

, Vienam mėnesiai
ChlcagoJ per iftnešiotojua:

Viena kopija ™—.
Savaitei .....
Mėnesiui ____ __

Suvienytose ValatU°s*» n® ChlcagoJ, 
paštn:

Metami  ------i—*.—___  85.66
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mSnesiamš ..L...., 1.00
Vienom mėnesiui —.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metama ......88.00
Pusei meto -............................... 4.00
Trims m&ūsianis 2.50
Pinigui reflua ilgėti palto Moriey 

Orderiu karto su užsakymu.
. 47 ' . u 2 ...1
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HITLERIS ATLEIDO BAUS
MĘ SIMPSONUI

Politiškų kąlihių gynimo kO-, 
mitetas praneša, kad Vokieti
jos Valdžia paleis iš kalėjimo 
Amerikos jurininką, Lawrehcė 
Simpson, kuris buvo nuteistŪš 
trejiems metams už komunis
tiškos literatūros platinimų 
Vokietijos uoste. Simpson ne
trukus sugrįš į Ameriką. Jisai 
išsėdėjo apie 22 mėnesiu. >

Matyt, Hitleris nenorėjo er
zinti Amerikos Viešąją opiniją, 
laikydamas Šios Šhlieš pilietį 
kalėjime. Simpsono paliuosavi- 
iliti riipihdsi Wdshingfotia&.

Butų getai, kad ir Pusi j oš 
valdžia pradėtų žmoniškiau elg
tis šii politiniais kaliniais.

kEVOLiuciONifeftiV ik 
KONTR-RE VOLIUCIO-

NlEkiy UKiSiAŠ

“Amerika” rašo:
“Keistas revoliucionierių 

likimas; Rusijos komūhisii- 
nės reypliucijos žymus daly
viai Kamonev ir Žiridvjęv 
žuvo nuo tos pačios revoliu
cijos iškeltų Vadų. Trockis 
ištrėmime, Ispanijos monar
chijos pašalinimo vūdūs Za- 
mota neseniai pašalintas iš 
prezidento vietos ir dabar 
gyvena užsieny. Lietuvos 
gruodžio 17 d. sukilimo va
dai ir jo moraliniai pritarė
jai irgi nėra 'valstybės prie- 
šaky: gen. Daukantas atsar
goje, gėli. Ladyga ukinih- 
kūuja, pulk. Mačiuika atsar
goje, gen. Plechavičius pri
žiūri savų malūną, prof. Vol- 
deniūtaš kalėjime, kita. Kru
pavičius parapijoje.” • 
Gruodžio 17 d. > sukilimų tei

singiau butų vadinti'ne revoliu
cija, bet kontr-revoliucija.

Kontr-revoliucijos vadams, 
pasirodo, dažnai irgi tenka nu
sivilti. Sakysime, toks kun. 
Krupavičius, kuris karštai rė
me gruodžio “pučą” ir žadėjo 
visų krik.-dem. vardu “bešąly- 
gią paramą” perversmininkams, 
šiandie yra visai Užmirštas ir, 
anot “Amerikos”, sėdi parapi
joje. Jeigu ne jo dvasiškas 
“stonas”, tai jam gal butų bu
vę dar blogiau.

“STALINIŠKA KONSTI
TUCIJA”

. . . ' . +. . ; 1 .1. • f ' '

Tai naujoji konstitucija, ku
rią gruodžio m. 5 d. priėmė so
vietų' kongresas, yra daugiaūsia 
Stalino proto vaisius. Rusijoje 
ji yra vadinama “Staliho kon
stitucija” arba “ staliniška kon- 
štithcija0. Pavyzdžiui, Sovietų 
Sųjūngoš “starOšta” (prėžiden- 
tas) Kalininas, tame sovietų 
kongrese pūteiškė:

“Staliniškos Kbnštilucijos 
projekte užrašyta tai, kas 
sovietų iidudibš užkariauta 
ir kas turi būti šūformuota 
darbininkų ir valštfečių sbcia- 
H&iiiėš (f — “N.” ftM) vB- 
stybės nejudinamu įštaty-

' jtaū.” . . ’ - ' _ ,' ■ ■ ; .

Dėt liaudis, matyt, nedaug 
teužkūriaVb, ją£gū konstituciją 
j^į tūrėjo rašyti diWte>Huš.

' Diktaforiūš taše, tai diktato
riškai ir patašė. Jisai daug 
žmonėms prižadėjo, ,.bėt labai 
mažai. davė. P|gait “stšilirifeką 
konstitucijų”, RūšijOs žnionės 
nėtūti ibfšė^ ūei kritifciioii vai-j 
džią, nei saVistoViai organizuo
tis, nei statyti MariŽidatus ji 
kongresą, į

džfofc korteles. Kiekvieną; kurtį, kai žmogus ateis į krau
tuvę pirktu pardavėjas turks pžtiktlliti, Ur jo lištė yra 
užrašyta to žmogaus pavardė ir ar jisai savo porciją 
Jau' išėitiė, ar M i...t 1 .

Valdžia įvedė tas maisto korteles dėl to, kad Vo
kietija neturi pakankamai rddisto produktų. Ji išleidžia 
pinigus ginklams, nes, andt Hitlefib, <4fiaiiii61e^ yia 
svdPbesnis daifctdš, riėgti s^ifct&$

'■ ■ * & ■' J ■ v i, . . - . . •' .

Politiškoje konstitucijos daly
je Stalinas pamėgdžiojo Hitle
rį, kuris taip pat leidžią žmo* 
nėmš balsuoti," bet kandidatus 
skiria jišai pats.

O ekonomiškoje dalyje “šta- 
liniška konstituciją” išreiškė 
tiktai tą, kas jau tėnūi veikia 
praktikoje: kad pramonės val
do ne privatiniai kapitalistai, 
bet Valdžia. Tai, žirionia, nėra 
Sdcialižmaš.

Stalinas ir jo “starosta” Ka
lininai to, matyt, nežino.

bAkBifečiV LAlMfijlMAS

Papilddmtibsiubsė parlamėiito 
Vilkimuose Bfritdiiijoš Dafeo 
partija vėl sumušė valdžių.

BUVo renkamas atstovas iš 
Grėenock distrikto, kurįK iki
šiol atstodavo “naciOnališ libe- y. abšoliūčią daugiitaų* 
'!" 11 .tii.j. '■ftĮ:.iĮK\jr,,',,a.'l?lii.;į i I . ii i . * .""^ .•.■7ir.;jttžaaaxaž

Europos užsieniu politikoje 
nauji veiksniai 

t -k* t; M •
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(Mustj špečialaūs bendradarbio)

(Tęsinys)
Belgijoje jati iŠ sėlio veikia įta
kinga flamandų naėioiialištų 
partija. Flaitidhdų judėjimas 
didžiojo karo metu Belgijoje 
vpkieČių buvo stipriai remia
mas. Belgijoje flamandai dabar 
susitarė dirbti kartu su belgų 
yęksistų - fašistų partija. Jie 
Čia visais budais veikia visą bel
ipu

' '' ''•i' i 1 *1

Flamandai katalikai ir iš 
bendros katalikų partijos išstos 
jo ir sudarė sayistovią savo ka
talikų partiją. Lępgya suprasti, 
kad seni flamandų su vokiečiais 
bičiulystės ryšiai įnėra nutrukę.

Pagaliau, šdvo laiku bti^O 
stipriai kalbama, jkad sudaryto
je sutartyje Prancūzijos su 
SSSR esą/šiokių nemalonių prie
rašų. Sudarant tą šdtariį būk 
prancūzai pasisakę, kad jeei ry- 
tuoŠį Vokiečiai pūlsią ne rūstis^ 
bet kitas kurias valstybes, tai 
prancūzai pasisakę, kad jei ry- 
nepaišant, jei rųsūi tomš tati- 
tOmS tūrėtų kokių nors prievo
lių. SSSR buk tai tuomet paši- 
Šakė, kad jei Vakaruose vdkiė- 
čiai pultų. kitą kurią valstjfc^; 
d ne pranėUžūš, tai rUsai paši- 
liksią neitralųs, nepaisant, nbrš 
ir prancūzai tai valstybei turė
tų kokių nors priėVblių, Či'ia 
nesunku supranti, kad kalba e- 
jd apie Baltijos valstybes, tame 
skaičiuje Lietuva ir Belgija.

Jei šitie gandai turėjo arba 
tūri pagrindo, tai suprantama 
dėlko Ėėigija ilgai ūtelsuši ryžti-- 
ši savo užsienio politikų pasuk
ti savaiiiiiiigūiš keliais. Bet tai 
dar ne visa? Daug kam iš Eu
ropos valstybių iibrs ir labai 
simpatizuojančių Prancūzijai ir 
tikinčių prancūzų nuoširdžia 
bičiulyste toksai partneris kaip 
SSSR netinka.. Savotiška SSSR 
vidaus santvarka ir užsieniuo
se jų palaikomas, arba diriguo

jamas komunistiniš jūdėjiiitas 
irisu šimtu procentu savo derin
ti užsienių politiką tas 
Valstybes sulaiko. jos, dairosi. 
Jos Jifta&Žija, j& -h^lsRiO W 
'fe gdlŪtiūo žingšhio į^dūryti. 
Tokiu budu SSŠR ir Prancūzi
ja padaryta safe sUtartitni lyg 
ir izoliuojamos.

šiame atsitikime lenkų1 dŽsie- 

ralas”. Visuotinuose rinkimui 
se už nacionaįį liberalą buvo 
paduota 2d,Ž93 bdlshi, O už dar- 
bietj 16,945. Atstovui mirtis, 
dHbab Jreifeėjb dirbti hŽūjus 
rinkinius.

Dabar balsai pasidalino taip f 
Darbo partijos atstovas R. Gib- 
son gavo 20,594 bal., o hacio^ 
Palis liberalas V. E. Corneliuš 
17,900 b. Darbiėtiš laimėj d 
2,604 b. dauguma.

Greenock distriktas yra Ško
tijoje.

SOClĄt^DEMOKRATŲ LAI- 
. MB.JIMAS ŠVEICARIJOJE

Lapkričio W d* buvo renka
ma miešto taryba stambiame 
Šveicarijos miestė Sčhaffjau- 
šeiie. Socialdemokratai padidi
no savo atstovybę 14 atstovų.

Iki štai jie tūrėjo IŠ narių 
miešto tapyboje, šilsiSėdančioje 
iš 50 atštėvų. Dabar socialde
mokratai laimėjo 27 vietkš, L 

budinga. Kad ir Lenkija ieško 
bičiulystes ryšių su Prancūzija 
ir neva mėgina įeiti ir glaudes
nius santykius, dėl ŠŠŠR 
yis dar laikosi labai. režėrvuo- 
tat Net visos, Skandinavų de
mokratinės santvarkos valsty
bės savo užsienių politikoje lai
kosi labai rezervuotai ir atsar
giai.

O bė. to, Š§ŠR sudarytoji 
taip vadinamoji trockistų byla 
taip pat savotiškai daugelį Eu
ropos užsienių politikų nuteikė.

Italai, 'vokiečiai šaVo užsieni^ 
politikai ir įtakai sustiprinti Šia 
proga labai gudriai naudojasi, 
jų ttžšiėbių įtabpagafidiį biutai 
labai Vykūsiūi ir aktingai vei
kia. Tik M&i diHMM kaip

Kiek štaėiŽtlį, kiek prasimany
mų rašo apie isįjataį Ifdūdieš 
bendro fronto neva žiaurumus.

: fesitatakita Tdfefoš, įvykius 
ir Alcazaro kovas. ,fug buvo ra
šyta, kaŠ Uataįieš ftohW tvir- 
tbVčs išš^d|<fiįo8 Įįftstaįi-

nu vu vos vvir- 
fetų, karo m& 
laVyHŠkfežnaš. 
teeJd, feūbriei

šoma, kad Madrido vyriausyfcfe 
’įabe^, -feald Madride Šiikil^ 
, garnizęnasį kad liaudies fro&; 
Wš į>akHk'6’! Sittib^ taČraa net 
kartais visai rimta spauda kal
tojo, it kaip kas . Aėt į šėfeialfr 

i tu spauda iŠ tų Žinių pakliuvo.
Kiek jau karti) jie rašė. kiti 

tokios ir tekios katalikų tažny- 
Čios esą susprogdintos, kad 
šimtai kunigų išžudyta, dešiin-

■ ‘ g..*VVte-X** Atimis vyskupų iškarta, o čia 
iltim, kiijii tik Stfkttčffai tas

I;:.
i

i ■

.... . Pirmadienis, l..WI»lįl.IM........ .......
■L ■ ,’ 1 ' ■ «te'

Lietuvos Margumynai
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(Mūšų spėčialšus korėspomiėnto Lietuvoje) 
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Tūutiftihkhi ir ūkiškos organizacijos
-•* k * j

Seniau mūšų tautininkai gi
liau į Vishs ūkiškas gyyeniipo 
Šakas šaknų nebuvę įleidę. Jie 
tik įsiskverbė į valdiškų įvai
rių rųšiiį administracijos apara
tą ir iš Čia dirigavo visam gy-* 
venimuij

Dabar, btžniėriškas pasaulis 
i&jūfeį m busią getiad turėti 
savo bčndrovėsė

jšūkidu ir taūįridū. 
dabar jau daugelyje bižhio dt- 
ganižkcijose vdlddtaūoše bi’gū- 

Bip itaš iš taū- 
tfiimftų, ypač iš tū; jdriė ar
čiau ši'dVi fltiūnšų. Ritąip tarus, 

^d€jo lėišti giiyii 
šaknis, ir jei ne aukštyn kilti, 
tai bent storyn aufeti.

štai viėnūš menkas dalykėlis, 
bei kuris g&hd budingas.

Lietuvoje yra valstybės lote
rija* Jos bilietų plūtihimaš pėr- 
ditadamaš končesionicriataš. 
Dažniatišiši thi gatidaVo vieftas 
Uštaita, :peiit bficimi priešaky
je StbvŽję Utenas asmuo. Dabai* 
jau šitam reikalui įsikūrė spe- 
Hhię ąkčiii^ bfcddr<M lif Šioš 
bendrovės į įkūrėjų tarpe, be 
nuolatini^ ioš ftlsti/š biznierių, 
yra vienas tautininkas, net gim- 
hazijos direktorius.

Matyli; valstybes loterijos 
kbhčešibniėi’idi tadb, kad būsią 
gėriaii petaibi'gūttižuoti į akci
nę Bendrovę ir jos akcininkų 
tarpė tulčiti tčišiėi bėht vieną 
tautininką.

Sakysit^ kų gąli turėti bendro 
su iotėrijbš biliėtų plaliriitati 
gimnazijos direktorius? Kas da
bar gali pasakyti. Gal tašai di
rektorius randa Busiu pelnift- 
giau loterijos bilietus pratinti, 
nėgū Libtūvp^ jūhnihių auklėti. 
O jei Skuodu'Jtnzriiū sujungti, 
tai visai bus gerai. 

k Biznio visų paslaptybių nesu
žinosi.

Jei 
randa

yra vienas tautininkas, net gim-

Matyti, valstybes foterijds 
končešibniėHdi ir'AdO, kad busią

< r-A * » i 1 f ‘s. ■ Vtr* *’ ■ •-’ ’ * > i 1

gimfeži|oĮs direktorius 
gafimii &afe mokytojaus 
ii tefeHjos

dėjku, iš kurio matyti, .kad tau- 
timnkų tafįiė ^šVėtiihi yė)^i” 

loterijos bilietam# platinti akci-- 
4įi bendrove, priRtaaso tižni 
fcliečianiį Kurie be Ltettfvos ffe- 

lŪH Ūėt antrų tafe tė- 
Wi Pafeštiiių... O fcadan- 

abeji (yta tatttinihkai iš ęs-' 
ihes ir formoj tai toksai šir
dingas bendradarbiavimas visai 
galimas.

dietas užimdj tie kūrtigOi, apie 
kuriuos raže, kad jau išžudyti, 
faskui ramiai tose H«va išsprog-

/,! iiiii m ' ‘ t Ii .li'Mr * 
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Štai aušra kasdien parausta, 
Jums į gelmę žvilgsni meta 
lt.. kartoja giesmę gaustą ' 
Bet — nė senąją gyvatą.

Pigios) Jautrios, kaip krutinę 
Siekiat molynas padanges, 
TOtsi mirtį paketinę.

® krantjj-uolų raižytų 
~ Jums neošti, neiškilti. . .

Jums' paskirta nuo. pat ryto 
Tik laižyti baltą smiltį.

IMį
JūiJhs tai . gniaužti laivą tvir
Bet kur skęs jis — nematyti,
jūršs, jtirgs... VČjų včjai

Italiją. O Italijoje fašistai savo 
tarpe taip pat turi nemaža Pa
lestinos piliečių^

LiėtūVos biznio pasaulis, ro
dos, šiais metais neturės pro
gos labai nusiskųsti. Skaitoma, 
kad, mažiausia dešimčia procen
tų apyvarta padidėjo palyginus 
su pereitais metais. O j ėi apy
varta didėja, o ne mažėja, tai 
Šiais laikais skaitoma labai ge
tai. Bent tokib įsitikimo laiko
si Europdjej

“Literatūros” žurnalas užda
rytas

Kritikoš lt litetatiitos perio
dinis leidinys profesoriaus V. 
Kreyes Mickevičiaus redaguoja
mi jau uždarytas. Tasai leidi
nys vadinosi “Literatūra.” Šia
me laikraštyje, jau jums žino
ma, pradėjo grupuotis, tie ge
resni rašytojai ir kritikai, ku
rie tautininkų ir krikščionių 
klerikalų spaudoje negalėjo Su- 

i mūs val- 
fiup sa- 

ir pareigų tikslus ’

“Literatūros” pasirodė vos 
du niimėriai, nors ir buvo gero
kai cenzūros apipešioti, bet vis 
dėlto skaitytojai aiškiai supra
to ir pigino kieno vardu “Lite
ratūra” kalba. Tasai laikraštis, 
kąipo tokis, tuoj surado savo 
skaitytoją ir gana gausų. Visi 
“Literatūros” egzemplioriai yra 
išparduoti. “Literatūrą” jau 
kaip žinote smarkiai puolė tau
tiška spauda, o ypač teko pro
fesoriui V.< Krėvei Mickevičiui.

, Taigi, literatūros ir kritikos 
dirvoje Vėl šventa ramybė įsi
galės. Vieni rašys, o kiti rašan
čius girs. Nenaujiena. Mes tai 
jaū priptatome: vieni mus val
do, o ‘ kiti juoŠ jgiria. 
kant, darbo i 
pasiskirstymas...! 4 r
, Tiešą:tatas, tafrpaiš ‘nUorbo^-b 
du, bet jūk negalima laukti, 
kad gyvenime visuomet butų 
linksma. Reikia Viską pergyven
ti it išgyventi.

O jūoktiš yra iš kO, gali būti 
ir linksma. Tik Viena bėda, kad 
juoktis reikia, kaip sako, į 
kumštį, vienas sau. Dėlko? O, 
paprastai. Vienų oda pasidarė 
tiek stdra, tiek jie Visokiais rie
balais apaugo, kad juoko nesu
pras, o kiti gali stipriai burnų 
uždaryti. .

Jei pramokome tylėti, išmok
sime ir nesijuokt. O kaip juo
kūs dings, tat Visai nejaukii pa-

gyveitii- 
e mūsų

kių navatnybių : 
maš pilnas į Be 
vienų išmišt'a& j 
rriuš galing&mto k&frhyntiš. Na,- 
šdk^sim, kad ir vokiečius. Jei 
šitie pramuštgalviai galėjo su
deginti geresnių savo rašytojų 
veikalus, tai didelis Čia daik
tas viieną laikraštį,
kad ir universiteto profesoriauk 
rėdaguojamą,

(Tąsa ant 5'-to pusi.)
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Studentu Susivieni-«•
jitno seimas 

Chicagoj
American Studente Union 

šėimita įvyks Chicagoj Momiš 
(lieftomiš, btitėrif mio 27 iki 30 
gruodžio. Lmikikma J seimą su
važiuojant virš 500 studentą. 
Du svarbiausi seimo klausimai 
bus tai ketvirtas metinis 
studentų streikas arba demon
stracija prieš karą ir artimes- 
nis kOopėravimas su darbinin
kų judėjimu.

Amerikos Studentų Sūsivie- 
• niįimas tapo suorganizuotas 
metai laiko Atgal. Pagrindinis 
Organizacijos programas buvo 
foks: 1 — kova prieš karą; 2~ 
akademinės laisvės sargyba; 3 
—i- lygios progos rasinėms man 
Žtimoms į 4 — ekonominio už
tikrinimo teisė studentams.

Didžiausias stiidefitų susivie
nijimo pasirodymas šiemet bū- 
vd iššaukimas visoj šaly 500,- 
studentų demonstracijos prieš 
karą. Antra taipjau svarbi su
sivienijimo veiklos sritis buvo 
Vajus už American Youth Act, 
t. y. bilių, kurs yra įneštas kon- 
gresan ir reikalauja Amerikos 
jaunuomenei duoti darbo ir 
mokėti unijines algas.

Amerikos Studentų Susivie
nijimo seimui Chicagoj kalbės 
ahglėkasių unijos prezidentas 
John Lewis, o taipgi Jerome 
Davis ir Maynard C. Krukeger.- 
Pastarieji du yra vienas Ame
rikos Mokytojų Federacijos 
prezidentas, o kitas vice-pre- 
zidentas.

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

risis ja
ponas Oki Shiking sū indu'su 
Nango Singh. Abu pėr pasku
tinius kėlia mėnesius labai pa
sižymėjo ir yra kandidatai į 
pasaulio čempionus.

ŠIANDIEN RISTYNĖS 
ROSELANDE

■i Wi<friiįįt>Vii‘

Strumilo svetainėje šiandien 
ir vėl įvyks ris tynęs. Daugu
moje risis lietuviai. Beje, pe
reitą pirmadienį ritosi jauna
sis Bancevičius (sūnūs “dra- 
piežno dauko”) si? Stanley 
Bagdonu. Nors Bagdonas yra, 
kaip sakoma, senas vilkas ir 
įgudęs ristikas, tačiau jauna
sis Bancevičius jį Sulamdė; Tai 
rodo, jog sunUs tikrai yra pa
siryžęs eiti tėvo keliais.

Plačiai žinomas “fajermo- 
naš” Johnnie Mason ristyriėfe 
taip pat laimėjo.

šį vakarą irgi risis jauna
sis Vancevičius ir kiti lietU? 
viai ristikai. Įžanga visai pTij1 
einama.

NAUJIENOS, CMcagO, HL

Merginai 30 dienų 
kalėti už neteisėtą 

o reika-

BUS IŠSPRĘSTAS PASAU
LIO ČEMPIONATAS

Pradės spausti tak* 
siį mokėtojus

Chicagoj ir Cook kauntėj 
užvilktų taksų priskaitoma 
virš $360,0'00,000. Dėliai tak
sų nemokėjimo nužiūrima mie
sto ir kauntės finansų chao
sas. Taigi valstijos gynėjas 
Courtney ir Superior bei Cir
cuit teismai prižadėjo pilną 
savo kooperavimą katfntės iž
dininkui Lindheimeriui jo pa
stangose iškolektuoti nesumo
kėtus į laiką akstis. Atrodo, 
kad šį kartą valdžios įstaigos 
ne juokais pradės spausti pi
liečius, kad jie sumokėtų tak
sus.

Įima Pasiųsti Kalėdų 
lelegr amaslietuvon

; - ‘ i <’■ t't.V-"Tu-■ ė — ~' 7.^—

Turi padariusi ryšius su Postai
Tėlegtaph Bendrove

‘Tirtam** Rehear 
sal Tonigbt!

' P-ki Jeanette Hymovitz 22 
mėtųy 1821 So. Hbfoari avenue, 
tėišfoaš paskyrė 30 dieiių ka
lėti u® tai, kad ji reikalavo iš 
gatvėkarių kompanijos $50 dė
liai štižeidififo gatvėkario ri&J 
laimėj, nors tikrenybėje nėjai- juos pasveikinti nauju, greitu

i Jei pamiršote pasiųsti Kalė- 
<dų atvirutės savo giminėms 
Lietuvoje, štai?gera proga

i Bėcause Frid.ay^ will be 
Xmas day, the rehearsal 6f 
the chprUs for tliiš, v/eek will 
be held TONIGMT at Walter 
:Ne£fasi the usual site.

Do not forget the Kmas 
•grab bag. It expects a contri- 
bution from you, offering you 
a gift in return. sp.

mė jos nepaliete,

Mirė pabastų 
globėja

76 metų sulaukusi mirė 
penktadienį, gruodžio 18 die; 
ną, tapo palaidota p-nia Lena 
Greensl|ein, kuri nuskendusių

ir

bu.du.
Per “Naujienas0 galima 

pasiųsti Lietuvon Kalėdų pa
sveikinimus telegrama. Išsiųs
ta šios savaitės pirmomis die- 

prista- haidžėkeriai, atėmė

Atėmė troką su 
degtine

Vieškelių vagiliai,
iromis, telegrama bus 
'tyta jūsų giminėms 
dieną.

Yra paruošti * tam

Kalėdų

tikštai
“į dugflį” Chicagoj buvo sveikinimu tekstai
žinoma vardu Mother Green- 
stein. Kas metai ji iškeldavo 
pietus Madison gatvės pilie
čiams, o depresijos laikais kas- 
diėft maitindavo šavd kaštais 
po dvidešimtį šuvargtišių be
namių.

Telegramos persjuhtiibas kai
nuoja $L25.

? Platesnių informacijų, klaUr 
skite “N&ujienų” ofise. Atda
ras, nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

Bausme už darbo 
viršlaikį ,

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES UAEME 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

U I,    M mlMi.ri M i

šie LlĘTuviAi ir LieTUVaites 
IŠSIĖMĖ LAiŠNIŪS (LEIDIMUS) 

VEDYBOMS:

m. irWilliam Martinus 22 
Antoinettė Rega 1SK m.

Joe Sanavaitis 23 m. ir Jean 
Proczek 19 m.

Albert Bajorūnas 2-1
Marion Zcller 19 m.-

m. ir

Municipalją teismo- teisėjas 
Holland paskyrė Banner and 
Flag kompanijai, 4543 North 
Clark Street, sumokėti $25 
bausmės Už tai, kad ji verte 
samdomas moteris įr mergi
nas dirbti daugiau nei 10 va
landų dienoj, Illinois valstijos 
įstatymas nusako moterims ir 
merginoms ne ilgesnį darbo 
laiką, kaip 10 valandų dienoj.

Promoteris Joe Coffey nu
tarė galutinai išspręsti klausi
mą, kam turi priklausyti ^yir 
dutiniško svorio pasaulio čem
pionatas. Faktiškai čempionu 
yra laikomas Frankie Kart, 
kuris prieš kiek laiko atėmė 
kartiną iŠ Weidnero« Tačiau jis 
btivo paskelbtas nugalėtoju 
tik todėl, kad jį Weidner iš
metė iŠ ringo ir sužeidė.

Po to tarp jųdviejų įvyko 
dar vienos ristynės, bet 
baigėsi lygiomis, kadangi 
valandą laiko Vienas antro 
įveikė;

šį Vakarą rislynės eis
galutinos pergalės, — turės ri
štis tol, kol vienas kitą nuga
lės. O kas ristynes laimės, tas 
ir būš paskelbtas čempionu ir 
dėl to titulo daugiau nebegalės 
būti giriČų.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Charles and Toiiy Motor 
Šalęs

jos 
per 
ne-

iki

Fftfet* fcoHLER Naujoje 
VlEtOJfi

Chafley and Totiy Motqr 
Sales, 3967-69 Archer avenue, 
yra stambi automobilių par
davimo įstaiga. Šioje įstaigo
je parsiduoda geros išditbys- 
tės nauji De Solo ir Plymouth 
automobiliai. 'Saviniftfeai yra 
A. Kasiulis ir Charley \Vasz- 
ak.

t’-iias A. Kasiulis yra pir
miau buvęs 
ny ir gerai 
senų karų.

čia taipgi 
automobiliai 
fUoj amas už 
nas. Jų garsinimas eitiU ^Nau 
jienose^ kasdien.

automobilių biz- 
patyi^S taisyme

yra taisomi seni 
ir darbas garan- 
pHeinamas 'kai-

Promoteris Fred Kohler ki
tų trečiadienį ristyiies tdrės 
naujoje vietoje, bufėht, Raifl- 
bo Frcttiton (Clark ir Law- 
fėiice). Ta patalpa dabar tik
tai ffiotferiiiškai įrengta, — 
naujas ringas ir visi paranka
mai publikai;

Naujoje vietoje kitų tfečia-

Stanley Drigotas, mink
štų gėrimų išvežiotojas

G««8 BąnHeiam#
im

M Sėthetard 7314
re •* •;-uaaran.-,T—.į,;

ANGLYS!
ANGLYS!

ESTfc IR PRIE
IS ILLINOIS

PRISTATYK

a Wtos b

Stanley Drigotas, 5114 So. 
Knox avenue, yra plačiai ži
nomas Chicagos lietuvių vi
suomenei jkaipo išdirbėjus 
minkštų gėrimų, įjiipšO it 
gitiger ule. Jis taipgi pristato 
tųoš gėrimus į krautuves it į 
tavernas. Kam reikalinga 
minkštų gėrimų, tai neužmir
škite p. S t. Drigoto, neš j is 
yta geras tautietis ir lietuvių 
darbų rėmėjas.

Walter Neffas

Muzikai priešingi 
rekordams

Chicagos muzikantų. / federa
cija praėjusį šeštadienį paskel
bė, kad ji uždraus savo nariams 
įgroti muzikos kurinius į re
kordus; Pasak Jamės Pettillo, 
muzikantų unijos prezidento, 
tas ar kitas mužikantas jgroja 
rekordus ir pelno $1,500; o re
kordų muzika vėliau atima iš 
mužikantų duoną, kuri verta 
$1,500,000, nes įvairiose Vieto
se, ažuot samdyti muzikantus, 
vartojama rekordai.

Petrillo taipgi praneša, kad 
skaičius muzikantų, kuriuos 
samdo teatfai Chicagos srity, 
nukrito nuo 2,000 iki 125.

Visuose Suv. Valstybėse 
ešUinbse kalbose rūkytojai 
jako “Šviežus” kai tik atsi- 
daro labiau-stišvelttintą Old 
Golds cigaretų pakelį.

MniittŠS Mirties 
Sukakliiues

Šįvakar “Pirmyn” 
Repeticija

(Šįvakar (tPirinUnh Repeticija
' 1 / . ■■ ..

Kadangi peii^tącfeįiį išptio- 
(la Kalėdų šventėj tai šios 
savaitės repeticija įvyks šį- 
vakar*. reguliaifeje vietoje; W; 
■Nerto svetainėje; 8 vai. vaka
re. Bus ir dovanų—nuo “Pir
myn” Kalėdų Dieduko.

fu

X* Y.

yra moterų 
su /'rigimtaflienid ±»====±

Personai
Ašmenų Ieško

REIKIA šermanų dirbti junk y*dr- 
dėj. 5835, So. Loomis BoutevaTdt 
-----------C-------------------- ---- r.. ..»

REIKALINGAS kriaušius dirbti 
prie senų drabužių taisymo. z

Help Wanted—Female 
jMrMntakfy retMf*

PATYRUSI mergina bendram mv 
,mų darbui; būti af išeiti; gėri 
inrii; 184 Nofth Matioii St., Ctak 
Park.

< rriir t ~ry iiiibaKaĮBM^o^tini»yiii rTiirTBiari fflnrmĮ 

ara/st

CLASSIFIEDADS

■ --------------- ■ urm„■ Ti'- rAAflI^Tlt.Tniy.

PATYRUSI mergina namų te- 
bume; Geri riamati btiti, gerą alga.

Mansfield

Funtfshed KliPittš
KAMBARYS dėl vaikino ar mer

ginos, šviesus/ sii Visais patogu
mais, getą tra.nspdrtacija, MatąUeL 
te Parko apįelįnkėj, prie mažos šei
mynos. 6717 SO, Artesian Avė.

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS.

Fi Sėteritfridvičh 
504^WĘST 33-RD STREET 

Telefonas Victoty 8486 
Svetėrių krautuvė atdrira kasdieną

£k&ridal-Itąitei

«y

rri-irrr 7r..-įfHn>

- i 4' :L įialtifr įŽMįĮI įž

rAgAŲKftMŲU¥U0MV 

CANAL 8500 

prieita 
irius du 
laiąjĮ,

atėjus į krautuvę, nors ir nie
ko nepirktam ir, beto, daly
sianti it kalėdų čekius. do
vanų paminėtina 
veidrodėliai 
brangakmenių sąrašu viršely,

sidaro tame, kad kiekvienas

sti bankose, o tik pirkdamas 
toj krautuvėje už $24.15 Af 
daugiau. Jei pirksi už <$15.00, 
tai čekis bus vertas tik $2.50 
ir tik, $1.00, jei pirksi už 
$10.00.

CLASSIFIEDADS

vadinami 
troką su 
likeriais, 

$7,000, iš 
Šoferio Charles Seiman. Plėši
kai pasigavo troką arti Ham- 
mond; Indiana. Degtinė buvo 
vėžama iŠ Pfeoria į Detroitą.

degtine ir kitokiais 
kurių verte siekia

Senior išvažiavo

Clarence Senior, dėliai silp
nos sveikatos neseniai rezigna
vęs iš Socialistų Partijos sek
retoriaus vietos, šiomis dieno
mis išvyko į Meksiką/ Kai ku
rios Amerikos darbininkų ir vi
suomenės organizacijos paskyrė 
jį kaip savo atstovą Meksikoj, 
kad jis informuotų kas veikia
ma toje šaly.

G. Reichman brau* 
genybiiį krautuvės 

sukaktis

ESU 88 ntetų. amžiaus/ linksmo 
budo lt gero kafaktėriaus. Ttiriu 
biskį nuosavybės. Ieškau vyro apsi- 
Vedlrhui, kuris irgi turėtų šiek tiek 
tąrfc?. ir mylėtų linksmą gyvenimą. 
Atsišaukite laišku 1739 So. Halsted 
Street, Box 548,

Miscellaneoas fftr Sale 
įvairus Pardavimai

. dėl Kalėdų dovanų!
Parsidtioda visokie rankų darbo 

daiktai — užtiesalai ant stelų lovų 
ir komodų—Labai pigiai—Padaro 
l&bai gražią Kalėdų dovaną.
3659 So. Hajsted Sti antros lubos 
užpakalyje. Galirna fhaty*ti kasdien 
iki 9 vakare.

.; lastenąi iri■ nwwfww miBnana 
Business Chances 

Parteitaut Riiiitet

FARŠlb'UODA tąvemą, geroj, vįe- 
toį. Parduos pigiai —moderniški 
jflkčeriei. 6801 So. Chicago Ave.

PARDAVIMUI kampinis tavernas 
Gledring distrikto apylinkėj. Atsi
šaukite prie savininke 5758 Wėst 
65th Št,

- - .t ............... ? ,

PARtJAVIMŪl tave: 
giab gota višidy vifšuj 
hotelis. Kosturherių netrūksta. 

16oY kast 7Čth St.
-■- r-.--- .... --- .---------- 1 . »

PARDAVIMUI Grosernė i? De- 
lieatesų krautuvė, gėrttj vietoj* Lie
tuvių ir lenkų apgyventa. 2542 W. 
46th Placė.

RESTAURANT pardavimai, dide
lis bargęnas. Parsiduoda iš prįe- 
žstšties Ugdė. Atsišaukite pas Žydu
ką, 4707 SO. H«lstėd 3i.

■ i.r ., i ,  ................ ... ftrgjl

PARSIDUODA 24 kambarių bate
lis—Įėjimas prieš stokjaraus. Par
duoda dėl menkės sveikatos. 
...........

Help Wanted—Mafe 
MrMhtnk, R^0»

Dykai dovanos visiems

T0WN OF Lake. — Minė
dama savo prekybinio 28 mė
tų kilimo sukaktį Ck Reiėh- 
man’s brangenybių krautuvė 
4940 Sq.( Ashland Ąvo.. paskel
bė aukuojanti ’ didį vertybių iš
pardavimą. Duosianti dykai 
dovanas, visiems .suaugusiems,

- _____ _

LIETUVOS MAR
GUMYNAI

(Tąsa nuo 4-to pusi;)
Taigi, jei kas šito pąs mus 

Lėni kiek nusiSteba, tai mes 
tuoj atkoptame, o ana kaimy
nai dar gudriau pasielgė. Juk 
ir tenaiš adminištrAcijos apa
rate ne profesoriai sėdi. Didelis 
daiktas, jei koks keturklesis 
moko profesorių rašyti. Kitur 
ne tokių stebuklų esama. Tai 
dar laimė, kad tokius kaimynus 
(turime, galima kūo nors pasi
teisinti, d kitaip butų visai ne
smagu ir neskanu...

i

Suprantu, jums amerikie
čiams tai vis, tur būt,- neįkan
damas riešutas. Atvažiuokit, 
pagyvenkit, tuomet suprasit, 
kaip mums saldu gyventi. Jus, 
tur būt, mus niekuomet nepa
vysite. šitoje srityje musų tem
pai iki begalybių išvystyti. Tos 
rūšies visi rekordai jums, tur 
būt, niekuomet nepriklausys. 
Bukit linksmučiai ir lĄumš ne
pavydėkit; t

Adv. žurio išrihkimo atgarsiai 
Lietuvoje

Advokato žurio išrinkimas j 
Chicagos miešto teisėjus sura
do ir čia, Lietuvoje, atgarsių. 
Visa Lietuvos spauda šitą fak
tą suminėjo ir net per valsty
bės radio žinia buvo pranešta.

Lietuva džiaugiasi amerikie
čių lietuvių pasišekįmaiS;

žinoma, kaip Kam pas mus 
neaiškiu baib &a teišėjus ren
ka, o ne skiria^ Mat, pas miis 
'visi teisėjai yra iš paskyrimo,

U no tavi Žmonės, toliau savo 
panosės nematą, pasiputusiai 
sako, koks čia gali būti teisė
jas, jei jią yra renkamas;

Tai kuproti ' Lietuvos tie 
šiaudinei inteligentai, kurie į- 
pratę tik iš kitų malonės gy
venti. Jų tas kupras tik karsto 
lenta aiitaišyš; Jų jau jokiais 
kitais argumentais neįtildųsi; 
Perdaug jau jie yra susigyvenę 
su kitų trupiniais maitinami.

Jie be vado gyventi negali. 
Jiems kolektyvas, štai yra kas 
tokio neaiškaus ir nesupranta
mo. Todėl ir teisėjo rinkimas 
jiems nesuprastas daiktas.

t 
. y; vir wiW'~TCT "S-

MERGINA beridtem te
būk geri namai, būti. Karta man, 
1482 So. Reririeth, Lendate 4442.

1 . namų' MĖRGIKA 25-85 
datije, prižiūrėti ktidikj, būti 
alga. Faifte^ 8728 per 7 v#

Mergina 18-85 t 
darbui be ekalbimto 
itetąvg., Krriite

PAVMNA
(Gttrrfeiėfj pu tsvšiš AVesdžtiiiaitg.

tėtsiskyi'ėi SU. Šiuo pusattite ^rdod^O IŠ dterią/ valaįd< 
Ydwš, lite štHdffltiis ptisės šliauš, giinUs Rifžų apskr;; 
Vabaihitikų teap.; Natisėdžią kaime<

AffisAd ifigyVėbo Š5 metUš.
Tšlilfel didėliame nuliųditue 2 dukteris. Ftapėišką Prihodskie- 

bę ii feilte femąpackas ir 2 žentu, Šteiiišlotą ir Broiiisiavą 
Š. šteš; Jbiią ir tegį ir ė marčias, Agotą ir IjteĮen if 
2? šesCtte/ PfanėiŠką Bdlčiupteite ir Anastaziją Vateikojiėrig it 
šVOgUH KUziiiteą Vdfeikbjįij šVOgėrką .. Faviihą Nofkėvlčienę 
i/ ttfok Jurgi Wėšdžąąą ir btoliehą telėab6r/v 4, anūkas, ir 1 atiu-' 
gą if. piisSėsėtą ir daug lutų giminių, o Lietuvoje paliko sėsėij 
UfšŪH Vunskieiię; -

kUrišs pašarvotas randasi 4427 ŠO; Ėaiffiėld Avė* T ei Lafa^ 
yėitė i^Š8.

LąiteWs jvyks TtečiądjęOj/ (įruOdžio JŽŠ dieną, SsOtf Vab 
tjrtp iš rišiku i Nekalto TfįsidėjiiŪO Panelės šy; pafšpiįog baž
nyčią, Įtiitioje atsibus gedulingos pamaldąs Už velionės Stelą, o 
iŠ teii bUs rfulydte i kąžimiero kapiritėš. ‘

Viši A, kt Paulinos žurauskienes giiriiriės, draugai ir pąžisiįa- 
mi esal nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse it suteikti jai 
paskutini įątąrriavimą it atsisVėikinimą,

Nųlitidė liekame,
Dukterys, srindi, seserys, žentai, marčios it kitos giminės, 

Laidohiyėse piatatriauja laid; -dir. J. F. Ėudeikis, tel. Yards 
1741.

i HAMBKAŠ 
muro nartas,dviejų «

Idtt.il
site 
pasir
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MERGINA bendram namų te- 
bui ftiąžoj šeimoj-igeri fldfttal/ gėte 
tea, būti, Albtfhy 8221.
fr—t-—gj-rtr,-;;- ryfer •-—■■į - rrniTiMK

Mergina imi lengvam tetai 
padėti mokyklos vriifcui tatetto ttte- 
tmehte—^sdVas kambarys ir varia.ADOMAS GRIGAS

Pėfšiškyrė sU šiuo pą- 
šauliu/gruodžio 19 diėiią, 
1935 nn, sulaukęs pusės 
Umžiatis, gto^S LfolUVoj 
Naujamiesčio parap., pilo- 
rių kaime.

Paliko didėliame nų- 
į liūdime broly Antaną, 
f brolienę ir giniiues, Lie- 

tuvoj.e seseris ir jų šei
mynas.

Liūdnai atminčiai mu
sų brangaus brolelio btiš 
laikomos ŠV; mišios ŠV. 
Jurgio parap. bažnyčioje, 
gruodžio 22 d., 1936 m., 6 
Vai. ryto; Kviečiame gi
mines ir pažįstamus ątsi- 
laųky ti ant mišių; jei lai
kas leiš; Mišios bus laiko
mos, už sielą Adomo Grb 
go ir Boleslavo Bartkevi
čiaus. Lieka nuliūdę: 
brolis, brolienė ir seserys.

—iJi___--iii------- ------------------------------- -f • Į . ' ..
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Vienų Metų Mirties Sukaktuves.

Walter Neffas, 2435 So. 
Lcavitt, užlaiko didoką 
gražų viešbutį, tavėtii biznį 
ir svetainę vestuvėms, pu
rėms, vakarienėms ir kito
kiems parengimams. Pats drg. 
Jieffąs yra draugiško budo 
žmogus, fteikalui esant neuž
mirškite šios užeigos. Jos gar
sinimas eina “Naujieiiose” 
kasdien. —Senas Putinus.
—r.,Nri1~ ii—.-------- i.-..'.

Skelbimai Naujienose 
Suoda naudą ddlio, .

Garšinkitėš Atloše”
1 ' ♦

kad pačios Naujikas 
yra naudingos.

V.

SMULKIUS 
GARSINIMUS

Pardavimus

PRIIMAM
T'fteš Vteniis mėtųą, Gruodžio 22 i., ipgij m4, petetekyrd su 

šiuo įjąęąųM hirino mylimas vyras ir musų įrarigUs tėvas.
Niloi’tįd mįkd kai itagailėstiriga mirtis wW8 iš mWų tafpo 

mUtes braligų a.stnerii— vis\ tebeliudi motefis homteęlė, sūriai:
O Edvardas, brdns Franciškus « 8 puąbrdWj Jbriąjs 

KateVičitis ii jp šeimyna, Juozapas KataviČiUŠ if jo šėiriiyrią $ 
£Wėš Kjsteįidė if 2 pušešerės* Barbora .RaiiiariaUskiėrie if jOs 
Šfeimgna ir YČtOri.ifca Grigaliūniene ir jos šdiiiiyfta, ir taipgi Liė- 

4 bmlįąi if viepti $ėsū6.
te jfeš priežasties minėdami liūdnas sukaktuvęs, Utarninke, 

GiUbdžąO. 20 d,> 1936 m., Nekalto Prasidėjimo T-Iės šv. parapijos 
bažnyčioje, 8-tą vai. ryto, atsibus už velionio sielą gedulingos 
pamaldos.

; Kviečią/nc visas gimines, draugus, kaimynus, ir pažjstaititis da
lyvauti šiose pamaldose; Po pamaldų atsipus draugiški pietus — 
pokitis, j ktir; taipgi visoš giminės, draugai, kaimynai ir pažįsta
mi yra širdingai kviėčiami. Adresas: J į

2543 Weat 45th Lafayetto 4595

/

Ir sinko^i. Tj 
bite kUriO bi

i>n

ST0GDENGYST8
Meą deOgisme ir pataitoiįte Visokios 
rtištes stogiis, taipgi dirbinta blėttes 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. . ' 

bridgeport rogfinG co.
< 3216 So. Halsted SL

Victory 4965

Idtt.il
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126 Delegatai Drau
gijų Konferencijoj

■■■!■■ ■■ !■ ■■■ ——į ■■■ — ii 'į ———

Atstovavo 11,000 organizuotų Chicagos 
lietuvių

'*> f

>

Vakar po pietų Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje įvyko Chi
cagos ir apielinkės organizacijų 
konferencija, kurių sušaukė 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos skyrius.

Delegatų suvažiavo 126. Jie 
atstovavo 57 miesto ir prie
miesčių organizacijas, kurios 
priskaito suvirš 11,000 narių.

Konferencija priėmė . eilę re
voliucijų. Viena iš jų buvo Lie
tuvos klausimu. Susirinkusieji 
reikalavo atsteigti Lietuvoje 
teisėtą valdžią ir skelbti nau
jus seimo rinkimus. Dabartinio 
seimo konferencija nepripažino 
seimu, kuris atstovautų Lietu
vos žmones, nes jo nariai nebu
vo renkami visuotinu balsavi
mu, Dabartinis seimas esąs “pa
rodija”.

Konferencija nutarė vykinti 
Amerikos lietuvių tarpe kultū
ros darbą. Tam tikslui rengs ir 
skatins organizacijas rengti re
feratus, prakalbas, scenos va
karus; kooperuos su Lietuvos 
inteligentija, ir naudos visas ki
tas galimas priemones liaudies 
švietimui.

Delegatai taipgi priėmė re
zoliuciją, pareikšdami pritari
mą Komitetui Industriniam Or
ganizavimui, kuris dabartiniu 
laiku veda prie pabaigos prisi

ruošimus suorganizuoti plieno 
industriją.

. - Referatus konferencijoje 
skaitė Dr. A. Montvidas, Dr. 
Rutkauskas, Pruseika ir V. An
drulis.

Pirmininkavo Julius Mickevi
čius. Sekretoriaus pareigas ėjo 
p-lė Mikužiutė, o drg. Šarkiu- 
nas buvo vice-pirmininku.
Komisiją rekomendavimui na

rių j pastovųjį komitetą suda
rė Dr. Montvidas, L. Abekas ir 
Steponavičius iš Gary, Ind.

Am. Lietuvių Kong
reso Ch. Skyr. Pasto

vusis Komitetas
Organizacijų konferencija 

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
vakar vakare išrinko sekamus 
asmenis į Pastovųjį Komitetą:

J. Mickevičius, V. Ambrose, 
K. Kairis, C. čepukas ir V. 
Mankus; P. Grigaitis nuo “Nau
jienų”; V. Andrulis nuo “Vil
nies”; Kundroška ir J. Jurgi
nis — nuo Keistučio Kliubo; 
Mikužiutė, Dr. Montvidas ir Dr. 
Rutkauskas nuo SLA; Jonikas 
ir Skeberdyte nuo LDS; Ned- 
varaitė, Juris ir Litvinas nuo

ALDLD; R. šiiiUkąs—nuo Lie
tuvos Apskričių ^organizacijų 
(Kupiškėnų, etč.); šarkiunas 
ir Pučkorius — nuo Roselando 
org.; Dųdaitienė -- nuo Cicero; 
Mašon —- nuo Amalgamated 
Clothing Workers; Steponaitis 
— nuo Gary organizacijų; Miš- 
čikaitienė — nuo Moterų org.; 
M. Batutis ir J. Milleriutė — 
nuo Dailės draugijų. Viso 25 
nariai.

Aukų tolimesniam darbui su
rinkta $30.76. * • • > • : 1

Konferencija pasibaigė 7:30 
vai. vakare.

Likvidavo sėdėjimo 
streiką

Nuo gruodžio 12 dienos iki 
praėjusio šeštadienio 12:30 va
landos popiet Męrchandise Mart 
trobesy, kur randasi Works 
Progress Administration ofisai, 
konferencijų kambary uždaryti 
streikavo 30 WPA darbininkų, 
jų tarpe septynios moterys.

Tas kambarys yra be langų 
ir be ventiliacijos, visgi WPA 
streikieriai išsilaikė jame aš- 
tuonias dienas.

Tarp streikierių buvo atsto
vai didžiumoj vadinamų balta- 
kalnierių WPA darbininkų, re
prezentavusių keturias unijas: 
American Ffederation of Tea- 
chers, Technical and Research 
Employees Union, Artists 
Union ir Illinois Workers Alli- 
ance.

Pirm paliausiant streikuoti 
jie turėjo pasitarimą su Char
les E. Miner, Illinois valstijos 
WPA darbų direktorių asisten
tu, ir H. K. Seltzeriu, Chicagos 
srities direktorium.

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
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Streikininkai, išėję iš Mer- 
,chandise Mart ti’obėsio pareiš
kė, kad Works Progress Admi
nistration viršininkai sutikę ši
tokioms išlygoms:

1 :_u. Tie darbininkai, kuriems
' ’• " ' V M' I, C ■ ", '

darbas yra būtinai reikalingas, 
nebus paleidžiami iš darbo.

2 — Bus sugrąžinti darbui 
tie, kurie jau tapo paleisti.

3 Dabartines algos nebus 
nukapotos paskyrimu kitokių 
projektų darbui.,j •

4 —. Nebus persekiojami as
menys, kurie dalyvavo šiame 
sėdėjimo streike. .

Kai kurie klausimai palikta 
išlyginti artimoj ateity numa
tomose derybose. Tarp tų klau
simų yra sekami:

1 — Nustatymas algų skalės, 
WPA darbinmkps atstovaujant 
jų unijoms.

2 — Pakėlįmas algų dešim
čia nuošimčių.’

3 — Sudarymas tarybos, ku
ri nagrinėtų darbininkų nusi
skundimus Illinois Woks Pro
gress administracijos neteisė
tais^ aktais.

Užklausti, ąr streikieriai lai
mėjo augščiau minėtus reikala
vimus, Miner ir Seltzer nieko 
neatsakė, bet jie pripažino, kad 
streikieriai gražiai užsilaikė.

....... •ir"1 Ll- ‘ ’ ■" —■ ■ .■ <

Užspringo duonos 
pluta, mirė 

/ ’ ’ ' ‘ ' < A.
...................... ............  .Ą *

Praėjusį trečiadienį Miss Ma
ry Krusavic 35 metų, 1529 W. 
46 street, valgė pietus savo na
muose. Pietaudama ji užsprin
go duonos pluta. Nuolatinis ko
sulys, kad atspringti plutą, 
prakirto vadinamą kvėpavimo 
dūdelę, gerkle sutino ir mergi
na mirė. . .

Nauju laidotuvių di
rektorių asociacijos 

valdyba 1937 m.
BRIDGEPORT. — Gruodžio 

10 d. įvyko lietuvių laidotuvių 
direktorių priešmetinis susi
rinkimas p. A. Masalskio pa
talpose, kuris išrinko naują 
valdybą ateinantiems metams.

Prezidentu tapo išrinktas p. 
J. Liulevičitfs, vice-prezidentu 
p. A. Petkus, iždininku p. I. J. 
Zolp, sekretorium p. Lacha- 
widz ir p. P. J. Ridikas tapo 
išrinktas nuolatiniu lietuvių 
laidotuvių direktorių korespon
dentu.

— P. J. Ridikas, koresp.

Reikalavimas parkų 
tarybai

Chicagos parkų taryba atei
nantiems metams yra nužiūrė
jusi uždėti taksų parkų reika
lams $3,000,000 daugiau, negu 
šiemet. Civic Federation ir 
Bureau of Public Efficiency 
ekzekutyvis sekretorius Doug- 
las Sutherland pareiškė, kad 
parkų taryba turėtų šį pakėli
mą sumažinti bent 1,000,000.

Apiplėšė kompa
nijos kasierių

Banditai , atėmė iš Joseph 
Bienarz, 2840 North Spring- 
field ayenue, gatvėje $609. 
Bienarz, kasierius Guttman 
and Company, vežė iš banko 
pinigus į kompanijos dirbtuvę 
adresu 1511 Webster avenue.

Pirmadienis, gr. 21, 1936

JUOKAI
DAUG MANO

—Menininkas X labai daug 
mano, — sako vienas.

—Ką tu nori tuo pasakyti? 
—klausia antrasis.

—Jis mano, kad jis yra me
nininkas.

Nori Kalėdas Pra
leisti Kalėjime

Nusiskųsdamas teisėjui Mc 
Kinley, kriminaliame teisme, 
kad neturi namų, neturi kur 
praleisti Kalėdas, Juozas Mur- 
«phy malddvo pasodinti jį ka
lėjime. •

01d Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko į 
kiekvieno skonį.

Ten jis galės ir Kūčių va
karienę suvalgyti ir Kalėdų 
pietus.

Teisėjas jo prašymą išpildė. 
Murphy yra chroniškas smul
kus vagis, nuolatinis kalėjimo 
įnamis.

JŪSŲ KALĖDŲ
PASVEIKINIMAI
NAUJIENOSE

PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• KOSTUMIERIUS

• NES VISI JIE SKAITO NAUJIENAS.

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kuris išeis

GRUODŽIO 24 d., 1936

Kalės Visam Amžiui Už Pagrobimą — Už Grotų Kalėdoms!
H • * ’ V\. . Z • \ ’ J. ' - -•»
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CHEMIKŲ 
tas. — C. W 
na State Coo 
mokyklos vi 
rinktas Ame 
cal Ašsociati 
tu.

KALĖS IKI GYVOS GALVOS. — Federalis agentas 
i supančiotą Wisconsino piktadarį, Harry Brunette 
įgia veidą), ktiris buvo nuteistas kalėti iki gyvos 
os už pagrobimą New Jersey vieškelių policisto, 
įam A. Turnbill. Naujienų-Aome Photo

Nau jienų



DINGO. — Pašto lakū
nas A. A. Haid, kuris din
go skrisdamas iš St. Paul 
į Spokane, Wash. ‘ ,

Naujienų-Acrne Photo
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