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Sukilėliai Paskandino 
Rusijos Laivą

Rusija įtūžusi dėl Ispanijos sukilėlių pa
skandinimo Rusijos prekių laivo ir gali 

paskelbti sukilėlių laivus jurų piratais

Susikūlė Prisikrovęs Fašistinės Propagandinės Medžiagos Paryžiuje suimtas 
“lietuvis” už šni

pinėjimą

LONDONAS, gr. 21. — Ru
sija yra įtūžusi gavusi žinių, 
kad Ispanijos sukilėliai pade
gė Rusijos prekių laivą ir jį 
paskandino. Iš to gimsta nau
ja baimė, kad Ispanijos civilis 
karas gali išsivystyti į inter- 
nacionalį konfliktą. Rusija pa
prašė ir Anglija jau sutiko 
bandyti stropiai ištirti visą įvy
kį ir sužinoti laivo likimą.

Jeigu? pasirodys, kad sukilė- priemonių 
liai tikrai padegė Rusijos lai
vą, Rusija gali pareikalauti vi
sas valstybes paskelbti Ispani
jos sukilėlių laivus jurų pira
tais, kurių laivų galima skan
dinti kaip tik jie pasirodo 
roję.

Kita dar rūstesnė išeitis 
Ii būti ta, kad Rusija viena 
Ii paskelbti sukilėlių laivus 
ratais ir tuo rizikuoti iššauk
ti susikirtimą su Italijos ir Vo
kietijos karo laivais, kurie re
mia sukilėlius.

Bet gal Rusija ir nereika
laus skelbti sukilėlių laivus 
“piratais”, tik pati bandys ap
saugoti savoų ląįyąs 
Ispanijai vandenyse 
to žingsnio jau einama. “

Paskandintas laivas 
Komsomol.

Sukilėlių paskandintasis Ru
sijos laivas yra Komsomol, 4,- 
500 tonų įtalpos. Jis išplaukė 
iš Poti, Juodosiose jurose, 
gruodžio 5 d., su geležies 
dos kroviniu ir turėjo būti 
braltare gruodžio 15 d., 
niekad į ten neatvyko.

, Anglijos prekių laivas Bri- 
tish įsiės praneša matęs laivą 
Komsomol degantį gruodžio 18 
d., už 300 mylių į rytus nuo 
Gibraltaro, šalę jo stovėjo su
kilėlių laivas.

Gibraltaras gi praneša, kad 
laivas Komsomol buvęs maty
tas velkamas į sukilėlių laiko
mą uostą Ceuta, Ispanijos Mo- 
rokoj.

žinios 
Rusijos 
si, jog 
paskandino laivą Komsomol 
gruodžio 14 d. Bet likimas- įgu
los yra nežinomas. Rusija tam 
įvykiui priduoda nepaprastą 
svarbą, kuris gali iššaukti la-

bai rimtij komplikaęijų. ;
Rusijos darbininkai 

protestuoja.
MASKVA, gr. 21. — Vald

žiai paskelbus apie Ispanijos 
sukilėlių paskandinimą Rusijos 
laivo Komsomol, dabar visoje 
šalyje yra laikomi protesto su
sirinkimai, kuriuose darbinin
kai reikalauja stvertis griežtų 

prieš “fašistinius
piratus”.

Tokiais susirinkimais nori
ma priruošti visuomenės opi
niją prie griežtų žingsnių, ku
rių valdžia ruošiasi stvertis.

v Bolševiku laikraščiai atvirai 
sako, kad sukilėliai brangiai 
užmokėsią už paskandintą 
vą.
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PARYŽIUS, gr. 21. —Fran
cuos užsienio reikalų ministe
rijos darbininkė moteris įr jos 
draugas “lietuvis” liko suimti 
už bandymą gauti žinias apie 
ginklų siuntimą į Ispaniją.

Francuzė moteris, ‘Suzanne 
Linder, 40 m., motina dviejų 
vaikų, liko areštuota gruodžio 
12 d. ir yra kaltinama už “kla- 
stavimą viešųjų dokumentų ir 
parašų”.

(Kitomis žiniomis, minimas 
“lietuvis” visai nėra jokis lie
tuvis, o tik kokis tai, rodos, 
Rosenfeld. Jis yra kaltinamas 
ir už suklastavimą paso).

No. 301 
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Unija reikalauja 
derybų su Gene-, 

ral Motors
DETROIT, Mich., gr. 21— 

Automobilių darbininkų unija 
pasiuntė reikalavimą General 
Motors pasitarti su unijos at
stovais apie abelną padėtį au
tomobilių pramonėje ir ypač 
dėl darbininkų skundų prieš 
pačią General Motors korpora
ciją. J

Spėjama, kad pasitarimuose 
darbininkai pareikalaus pripa
žinti uniją.

Išsprogdino sukilė
lių ginklų dirbtuvę

j u

ga- 
ga- 
pi-

•tunuose 
fsą prie

ru- 
Gi- 
bet

iš Maskvos, sako, kad 
valdžia yra įsitikinu- 
sukilėliai sudegino ir

BIOGRAFIJA
GARSAUS 

ŽMOGAUS
Pradedant su dideliu Ka
lėdiniu numeriu gruodžio 
24 d., "Naujienos” pra
dės spausdinti garsaus 
Afrikos tyrinėtojo

HENRY M. 
STANLEY

* ' 

įdomią autobiografiją

Mirė Einstein 
žmona

lai-

PRINCETON, N. J., gr. 21. 
—- Mrs. Elsa Einstein, žmona 
garsaus Vokietijos mokslinin
ko Albert Einstein, šiandie 
mjrė savo namuęsę^pgjįlgos Ii- 
gos.

Einstein, kaipo žydas, turė
jo pasišalinti iš Vokietijos, jo 
visas turtas Vokietijoje liko 
konfiskuotas, bet jis rado 
prieglaudą Amerikoje ir dirba 
Augštųj ų Mokslų ? Institute.

Pabaiga sensacin 
gos bylos

Mrs. Nellie Tipton

DIDŽIULIS VOKIETIJOS LUFTHANSA LĖKTUVAS, kuris susikūlė Francijoj, 
užmušdamas šešis žmones, Lėktuvas/skrido iš Ispanijos prisikrovęs pluoštus fašisti
nės Ispanų sukilėlių, propagandinės literatūros. “Naujienų”-Acine Photo
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Tęsiamos derybos už 
išliuosavimą Chini- 

jos diktatoriaus

ST. LOUTS, Mo., gr. 21. - - 
Baigėsi penktas nagrinėjimas 
į 14 mėnesių sensacingos by
los, į kurią liko įvelti keturi 
žmonės.

Jie
Muench, 44 m., jos vyras Dr. 
Ludwig Muench, Mrs. Helen 
Berroyer ir advokatas Wilfred 
Jonės liko rasti kalti už nau
dojimą pašto bandyme išgauti 
pinigų iš turtingo Dr. Marsh 
Pitzman, neteisingai kaltinant 
jį tėvu Mrs. Muench kūdikio, 
kurio ji niekad neturėjo ir tik 
buvo pasisavinusi pavaikinikį 
kūdikį vienos tarnaitės.

Skandalas prasidėjo prieš 
pora metų, kada Mrs. Muench 
pdskelbe susilaukusi “Dievo 
dovahos” — kūdikio, kurio ji 
jau nebelaukė. Tada ji pradė
jo šantažuoti Dr. Pitzman ir 
reikdlauti iš jo pinigų, nes kū
dikis esąs jo. Tiicr^tarpu at
sirado ir tikroji motina tar
naite Miss Anna Ware iš Pą., 
kuri ėmė savintis kūdikį. Pra
sidėjo tąsines po teismus. Po 
kelių bylos nagrinėjimų teds- 
mas pripažino kūdikį teisėtai 
motinai, o, dabar visi sąmoks
lininkai susilaukė bausmės ir

NANKING, gr. 21. — Su
imtojo Chinijos diktatoriaus 
gem Chiang Kai-shek šyoge* 
ris rT. Soong, kuris buvo nu
skridęs į š Sian-fu tartis su 
maištininkais, jau sugryžo į 
Nanking. Jis atvyko lėktuvu.

Atskrido ir autralietis pata
rėjas Donald, kuris irgi vedė 
derybas-" už djktatoriaiVs pa- 
.liubsavimą;' \

Spbng>, Chinijd^baūkū direk
torius, dabar tariasi su vald
žios nariais apie derybų pa- 
sėkmes. *

Derybas su maištininkais 
veda ir gen. Yen HsLsiang, 
ShAnąi; prdvincijos karvedys.

Nežiūrint visų derybų, geri. 
Chianą- Kai-shek’ tebėra nelais
vėj ir nėra aišku, ar galima 
tikėtis jo pąliuęsavimo. '

Bet nors valdžia buvo ir bu
vo padavusi maištihinkams ul
timatumą ir buvo prigrūmoju
si ju‘oj6 sutriuškinti, jei gen. 
Chiahą Kai-shek '' nebus tuo- 
jaus paliiiosuotas, te-čiaus su 
pradėjimu didesnio karo lūku
riuojama, galbūt laukiant mai
štininkų pasidavimo. Buvo tik 
mažų susirėmimų, kuriutose 
maištininkai liko nugalėti ir 
keli jų pulkai liko nuginkluo
ti. i , \

Stalino Įpėdinis? '

UŽ šantažavimą Dr. Pitzman.
■ ■ «■  ---------—1—1—'—■—  ......—

NAUJIENŲ” 
Kalendoriai

ŠIANDIEN
VISI Naujienų Skaitytojai 
GAUS PO KALENDORIŲ. 
Kalendorius dalins dienraš- 
Čiopardavėjai ir išnešiotojai.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA. Į
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Mirę senatorius 
Norbeck

REDFIELD, S. D., gr. 21. 
— Po ilgos ir sunkios ligos sa
vo namuose pasimirė Jungt. 
Valstijų senatorius Peter Nor- 
beck, 66 m,, South Dakota re* 
publjkonas.

Pabėgo užmušęs ke 
lis žmones poli

tikierius

LONDONAS, gr. 21. — Lon- 
don Sunday Dispatch tikisi, 
kad Anglija atsišauks j abi 
puses Ispanijoje ir pasiūlys 
nors Kalėdų šventėms padary
ti mūšių paliaubą.

8 žuvo traukiny

uolusiRado prapuolus 
pašto lėktuvą

SALT ' LAKE CITY, Utah, 
gr. 21. —; Gauta žinių, kad 
vienas ' prapuolusių lėktuvu— 
pašto-lėktuvas, skridęs iš Špo-1 
kane, Wash. į St. Paul, Minn., 
liko surastas susidaužęs šiau
rinio Idaho kalnuose. Lėktuvo 
laužus matyta tik iš -kito lėk
tuvo, bet >« neabejojama, kad 
abu tuo lėktuvu skridę lakū
nai yra negyvi. C

.Tuo tarpu eina stropus ieš
kojimas kito lėktuvo^ kuris 
prapuolė Utąh ąpielinkėj su 7' 
žmonėmis; Padėti ieškoti pįą-i 
puolusį lėktuvą atskrido ir 
Mrs. Amelia Earhart Putman 
su savo technišku patarėju 
Paul Maritz.

VėJ pasklido 
gautus naujus 
signalus, galbūt 
šio savaitę atgal lėktuvo

i

gandai apie 
silpnus radio 

nuo praputolu-

6 žmonės žuvo na
mui sugriuvus

POTTŠVILLE, Pa., gr. 21. 
— IŠ Schuylkill kalėjimo Jo- 
seph J. Bruno, buvęs tos kaun- 
tės republikonų politinis bosas, 
pasmerktas visam amžiui ka
lėj iman už nušovimą kelių žmo
nių demokratų demonstracijai 
einant pro šalį jo namų. Ta 
skerdynė įvyko K^ayres mie
stely, 1934 m. rudenį.
; ŲŽ jp sugavimą paskirta 
$1,000 dovanų, o kalėjimo vir
šininkas . Gosslin, ją, padėjėjas 
\Valker ir kalėjimo sargas Ir- 
ving liko pašalinŲ iš vietos. 
Jie ne tik liko pašalinti iš vie
tos, bet ir tapo areštuoti ir 
yrą kaltinami iii suokalbį pri
ruošti pabėgimą. Tapo areš
tuota ir pabėgusiojo kalinio 
duktė Mrs. Billig. Iš visų jų 
pareikalauta po $15,000 kau
cijos. Kalėjimo viršininkai kau
ciją įsistatė ir liko paliuo- 
sųoti, bet pabėgusiojo Bruno 
duktė kaucįjos negalėjo užsi- 
statyti ir pasiliko sėdėti kalė
jime, savo tėvo' vietoje.

Penki Bruno giminės, kurie 
taipjau yra nuteisti kalėjiman 
nuo 5 metų iki gyvos galvos 
už tą patį šaudymą demon
strantų, liko perkelti Philadel- 
phijos kalėjiman, kad ir jie 
nepabėgtų iš vietos kalėjimo.

PHILADELPHIA, Pa., gr.
21. — Senas 11 kambarių ne
grų apgyventas tenementinis 
namas South Philadelphijoj 
dėl nešinamos priežasties su
griuvo, užmušdamas šešis žmo
nes. Tiek lavonų jąų išimta iš 
griuvėsių. Visi “ žuvusieji yra 
negrai. Be to 17 žmonių liko 
sužeistą ar tai pamui griū
nant, ar paskiau j j gesinant.

Du sykiu griuvėsiuose buvo 
kilęs gaisras. Pirmą sykį gais
rą greitai užgesintą, bet an
trą sykį jis gerokai išsiplėtė 
ir sutrukdė gelbėjimo darba.

><6hicagai ^ir^a^ielin^iTede- 
rąlio oro biuraš šiai dienai pra
našauja:

Giedra, gal biskį šalčiau.
Vakar 2 vai. po pieL tempe

ratūra Chicagoj buvo 35°.
ekonominės tarybos ?. Saulė teka 7:15, leidžiasi

"Nąujieną^Acme Photo 4:22.

’ -EINA KAL
BOS, kad Stalinui miruš ar 
pasitraukus, jo vietą užims 
Valery I. Męzhlau, kuris 
dabartiniu laiku yra vicel 
pirmininku aukščiausios

■
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Miguel Gomež, kuris susikir- 
to su armijos vadu Col. F. 
Batistą (žiur. pav. puslapy- 

' * • * • . — , * ■

je) dėl cukraus muito.

Naujienų-Acme Photo 
5 •

CAPET0WN, Pietų Afrikoj 
gr. 21.
mušti ir 35 sužeisti, keli jų 
gal mirtinai, traukiniui nušo
kus nuo bėgių.

»
8 žmonės liko už-

pripažino
Ethiopi-

21.

RYMAS, gr. 21. — Bulgari
ja, Viena iš pasauliniame kare 
nugalėtųjų įšaliu, 
Italijos užkariavimą 
jos, * •

1 . ... m •t."11 r ■_ . . . . ■ ........WASHINGTON, gr.
šiandie., pas prezidentą Roose- 
veltą Baltą j ame Name buvo ap
silankęs buvęs republikonų 
kandidatas į prezidentus Alf 
Landon ir turėjo su preziden
tu ilgą pasikalbėjimą. Bet apie 
politiką jiedu nesikalbėję. ’

Vogė kapų paminklus 
ir kūreno

laikas 
Švėkšnoje nuo žydų kapų bi> 
vo vagiami paminklai. Polici
ją! pavyko išaiškinti, kad tai 
yra darbas apylinkės gyvento- 
jų J. Andrijausko, A. žiogie- 
nes, P. Oželio, B. Oželytės, B. 
Dembinskaitėsį ir J. Montvy- 
do, kurie visi suimti ir užda
rytį į kalėjimą. Medinius pa
minklus jie kūrendavo, o skar
das nuo paminklų jie parda- 
vinėdavę žmonėms, tarpinin-

ŠVĖKŠNA Ilgas

vinėdavę žmonėms 
kaujant vaikams.

Del tos vagystės vietos žy
dų bendruomenė turinti apie 
2000 lt. nuostolių.

Plieno darbininkai 
reikalaus 30 vai. 
darbo savaitės

reikaluo- 
dalykuo-

buvo iš-

teismas

yra tufo 
yra lai-

WASHINGTON, gr. 21. — 
Augščiausias teismas labai su
stiprino prezidento Roosevelto 
neutraliteto programą, parem
damas konstitucionališkumą 
Chaco ginklų embargo.

Teismo nuosprendis buvo 
taip platus, kad pasiremiant 
jo nuosprendžiu, galima skai
tyti konstituciniais visus da
bartinius neutraliteto įstaty
mus, kuriuos dabartinė admi
nistracija yra pravedusi.

Teismas atvirai pripažino, 
kad prezidentas turi daufc di
desnių galių užsienio 
sę, negu naminiuose 
se.

Teismo nuosprendis
neštas byloje prieš kelias fir
mas, kurios bandė laužyti gin-

Ū; Bolivijos karo. Jos spirėsi, 
kad “ginklų embargo esąs ne- 
konstitucinis, todėl nepildyti- 
nąs, bet augščiausias 
nusprendė kitaip.

Teismo nuosprendis 
svarbesnis, kad dabar
koma visos Amerikos taikos 
konferencija, kuri siekiasi su
stiprinti poziciją neutralių val
stybių. Be to ir busiantis kon
gresas ruošiasi pravesti eilę 
naujų neutraliteto įstatymų^ 
išlaikymui Amerikos neutrali
teto, jei kiltų Europoje ar kur 
kitur karas, šis teismo nuo
sprendis užtikrina, kad dėl tų 
įstatymų konstitucionališku*mo 
nebus\ jokios abejonės.

Teismui išnešus tokį nuo
sprendį, dabar turės stoti teis
man -kelios ginklų kompanijos, 
kurios yra kaltinamos parda- 
vinėjusios ginklus . Bolivijai, 
nežiūrint paskelbto ginklų em
bargo.

PITTSBURGH, Pa., gr. 21. 
— 42 geležies ir plieno liejik- 
lų darbininkų atstovų konven
cija .sudarė industrinę tarybą, 
nutarė šaukti visuotiną plieno 
ir geležies darbininkų atstovų 
konvenciją ir pareikalauti įve
sti geležies ir plieno liejijdose 
30 valandų darbo savaitę, 
taipjau pakelti algą iki $5 į 
dieną. <

Konvencija griežtai pasisakė 
prieš “kompanijų unijas”.

Prie Dotnil-

Augščiausias teis
mas parėmė gin

klų embargo
. MADRIDAS, gr. 21. — Gau
tomis iš Oviedo žiniomis, val
džios kanuolės išsprogdino IX 
Vega ginklų dirbtuvę, kuri ga
mino sukilėliams šautuvui ir 
kulkosvaidžius nuo pat sukili
mo pradžios.

Francija statysis di 
delį karo laivyną

KAUNAS-
vos du ūkininkai smarkiai su
sikivirčiję pradėjo muštis. Ta
da vienas griebė kirvį ir J. 
Minkevičiui perskėlė galvą. Po
to piktadarys kažkur išvyko, vyną”.

PARYŽIUS, gr. 21. — Fran- 
cija pradės statytis didelį ka
ro laivyną kaip tik baigsis už 
10 dienų dabartinė laivynų di
dumą aprybojanti sutartis. Nė 
vienas esančių karo laivų ne
bus sunaikintas, o nauji laivai 
bus statomi kaip tik bus gau
ta pinigų jų statybai ir kaip 
tik bus spėjama juos statyti, 
kad iki. 1942 m. Franci ja tu
rėtų “modemiškiausį karo lai-

M?'
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Vincas

dytoja

CHIC/tGOS
ADVOKATAI

Sprin;

BellwoodMisiūnas

Bėllwood,BlažisAntanina

Belhvood,

SPRINGFIELD, ILL

Frank
P-lė Helen Skarbalis, studen

WAUKEGAN, ILI

iė,» ChicagoMarė

Tet Prospect. 3403

AIR S:3fr)VAU RYTO Iš

Bernice Malda

LIETUVIAI

BLVD

Adelė Gaišrig, Ėelhvood, Iii1. 
Frances Žilinskas, Belhvood,

PASIKLAUSYKIT 
Gruodžio 22 d.

iii 
į. .; Peter

IK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—0 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 

Rez. 6831 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Draugijos Triumfo Konkur
sas prasidės vasario 1, 1937. 
Visi aktyvus organizacijos na
riai iš anksto kviečiami ruoštis 
j darbą.

J. Mickevičius, 
Triumfo Konkurso Vedėjas

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

Alberta A. Fraier, Chicago,.

JOSEPH J. GRLSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Bouievard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

, Res. 651 £ So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

DR. STRKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Pėter Giniotis, Bellwood, III’. 
Jurgis Gudlinkis, Belhvoodį

1*8 nuo 3:iO-8i8T 
nagai sutarti. 

MICHIGAN 
5107

Ceremonialis susirinkimas 
sausio 3 d.

Šis programinis susirinkimas 
įvyks Liberty Hali, 8th ir 
Adams $t., p-nios Kripienės, 
šios Draugijos narės svetainė
je. Šiame draugiškame ir cere- 
monialiame dainų, šokių, kalbų riaį, turės didelį šurum burum

NŪO 7:1-5 IKI 8 V AL 
VAKARO.

i . . i - ■■ •

Bus gražus progra
mas. ; ■

Mikas Gajauskas, Chicagb;

šį sekmadienį, gruodžio 27 
d., įvyksta Springfield Kultūros 
Draugijos dainų, muzikos ir‘Šo
kių vakaras Arion svetainėje. 
Iš Chicagos vyksta 11 progra
mos dalyvių — Vytauto Belia- 
jaus trupė ir dainininkas-artis- 
tas Vytautas Tarutis. Artistai 
išvyks automobiliais sekmadie
nio rytą. Nusitarę Springfieldą 
pasiekti 2 vai. popiet; sustos 
pas drg. V. černauską, 236 N. 
English Avė. Esam tikri, kad 
Chicagos meno jėgos patenkins 
skaitlingą springfieldiečių pu
blika.

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITH, 
GRUNOW, PHILCO, 
VICTOR, nuo 
ir augščidu, .. 
NAUJI 120 
BASŲ ............
IR KITI MIDGETS 
nuo

L: nuo 2 iki_4 y. p. p. ir nuo 7 

madieniais susitarus.
OFISAS 

3156 West 59th St 
Tel. Hemlock 5998.

Tony Voveris, ^įieago, III. i 
Kastas GrįižinsOs,; Chicago,

Magdė Dumčius,, (įhicago, III, 
Bruno J u knis, Chicago, III. 
Anelė Martinkienė, Chicago

ęs gydytojas chl-

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th SL» netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki T;30 vai. vakaro.

TeL Canal 8116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Bernice Alksnis, jaunuolę.
Taigi Waukegan Jau pralen

kė daugelį kitų kolonijų nau 
jais nariais.

Praktikuoja 25 metai 
Reumatizmas ir širdies ligos jo 

specialybe.
Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M, 
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė. 

Phone Cicero 8656
Office 4930 West 13th Street

Šiame ceremonialiame susi
rinkime dalyvaus nemažas bū
rys svečių iš Chicagos, taipgi 
draugai, Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai atvyks iš Ra-

1410 South 49tii Court Ciėato

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
CHICAGO, HrL.

Physical Therapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Ave., 2nd floor
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blanke ts irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai. >

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
Yarda 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežąstimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuottt- 
mo, ! - ‘
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia’ teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas dalomas su 
elektra* parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 V. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
: l ; . kaip pirmiau.
4712 South Ashland A v.

Phone Bouievard 7589

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
Rezidencija 

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

SAVO BIZNĮ PERKELS Į NAUJĄ VIETĄ 
1900 West Oakdale Avė. 

(2900 NORTH) 
z - ' ’ ' . j, ■

Gėrį gėrimai ir valgiai. Kviečiu visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j naują vietą.

8319UtuardcaAvenue phone Yards 1188

Tel. Office WentwOrth 6880
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauną Slakis
Moterų ir vaikų ligų

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3895

cine ir Kenosha, plius 
Draugijos nariai, kurie tiktai 
yra Wau’kegan. Be Draugijos 
narių, dar bus apsčiai progra
mos dalyvių. Pašalinė publika į 
šį susirinkimą nėra kviečiama 
— Čia bus susirinkimas išimti
nai Chicagos Lietuvių Draugi
jos narių.

Tom Taylor
c

18 mėnesių 
senumo

' ' ■' ■ -M;, W ‘tjAy

LACHAWICZfr
2314 West 23rd Place

Clėment J. Svilow 
ADVOKATAS

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

Marąuėtte Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet. 

AKiv SPECIALISTAISekmadienį, sausio 3 d. įvyks’ 
pirmas Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių susirinkimas Wau- 
kegan, III. šiame /susirinkime 
bus įkurta Waukegan Lietuvių 
Kultūros Draugija iš Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių. Susi
rinkimas prasidės 3 vai. popiet. 
Programas bus įdomus, daly
vaus daug meno jėgų — Vytau
to Beliajaus šokių trupė, žymus 
dainininkas-artistas Vytautas 
Tarutis, “Lyros” choras iš Ke
nosha, kuriam vadovauja p-lč 
Bernice Malela, “Liuosybės” 
choras iš VVaukegan, jam vado
vauja p-nia Verną Dauderienč. 
Dainuos pp. Dauderio ir Bit- 
vinsko duetas, trumpas kalbas 
pasakys Dr. A. Montvidas ir 
inž. K. Augitfstinavičius. Pasi
baigus susirinkimui ir • progra
mai eis draugiški pašnekesiai ir 
užkandžiai.

Jonas Staįkvte^ ^Č^icagp,. III 
Stanley Dermontas,; Chica

R. C. A.

$Ė$.OO ir tfukšė*
$8.9S

JOS. JIRAN
1333 W. 18 St.

Tel. Canal 2556 *
6209 W. Cermak Rd.

Tėl. Berwyn 2141
Atdara vakarais, pirmadieni, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

GYDYTOJAI IR DENTIŠTAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų

***W^R^WW**'

A. Montvid, M. D.
Wėst Towį State Bank Bldįf-

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunsvick 0597

į- .. . ... 'd ''tr"" "
DR. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos_; nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki fl 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3843 South Halsted St

s.,:.r.....
Ofiso Tel. Bouievard 5913
DR. BERT ASU 
756 West 35th St

Cor. of 85th aad Halsted
Ofiso valandos nuo L _ 

N*dėfiorois
Rez. 4910 ŠO. ... ...

Tet Kenwood

Mot. ptrankauskas 
^<kxęlį' III.

Charles Kipšas, Bellwood

..1Ė .'/U/., 
lįaž. Rakašiusį Chicago, III.

Chicago,

Per praeitą savaitę yVauke- 
gane p. F. Bulaw įrašė . Drau- 
gijon šiuos narius:

? Vincas Gahris, stambus dra
panų krautuves savi n ink a s, jo 
žmona ir duktė pirtnėliau įsira
šė Drau^Rv .

George Urmonas, gražaus ta
vernų savininkas. . : j

P-nia Verną Daųderienė, žy- 
mi pianistė, choro mokyto j a.

George Gavin ir p-iiia Anna 
Gaviu, žymus Waukeganb pilie
čiai. - .. . ■■

P-nia Emilija MąČiulįs, Įąip*- 
gi jos jauna duktė Viktorija 
Mačiulis; jaunuolė lanko aukš
tesnę mokyį^į>\

Į P-nia . Ahna Karpavičienė, 
žmona Kazio Karpavičiaus. Pats 
p. Karpavičius seniau* buvo įsi
rašęs Draugijon. , ’ ’

. Zigmontas Gabris ir jo jau
nas sūnūs KaštašGabriSf

Bernardas įi* jo' jau
nas sūnūs Ėrnest širvidas.

Jonas žmona p-
nia Monika Ziekienė. /, .,

Ignacas Poidiaitte, į^ žmona 
p-nia Felicija Povilaitienė.

Mikas Mickunas.
Gasparas Grinius.

! Jpnris Skrepfca. <
{- Joseph Bush. .. .

P-nia Valerija Anulies.
P-nia Marė Uksas.
P-lė Hattie Yurgaitis, jaunuo-

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
■ Bridgeporto ofisas: /
3241 S. Halsted St. Tet Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vftl. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avę. TeL Yarda 2510
Paulikas, Chicago 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Phone Bouievard 7042 

ju* V JjjoHiJu Iw 
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Ahna Balčiūnas, Cicero, III 
Ąniią ■ Gajauskas, Cicero,. III 
Joseph Žakas, Cicero, 111. 
l^alter ihitnei*,- Cicero, III. 
Mike Miiįer, Cicero, UI. 
Ąnna Slepetis, Cicero-, III. 
joseph Gunther, Cicero, III. 
Pb?tėr Kizevičius

Dr. Charles Segal
/ OFISAS
So. A. šilimui A.v0«

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: H 
iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 Od 8:30 vaL - la 1H 12

42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

4- . .J- ■.-rfy.... . , , .   . •

Nariai Chicagos, Ciėėros Lietuvi# 
Laidotuvių Direktoriuj Asociacijos.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W./Washington St
Room 737 ■

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tet Central 4490

. P-lė Bernice Malela vadovaus “Lyros” chorui iš Kenosha 
Waukegan Lietuvių Kultūros Draugijos įkurtuvėse sat/šio 3 d.1

■. ■ . ... .. J. y.... I.,,.. . .

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTk 
Ttrinie Koplyčias Visose Miestu Dalyse

4 * 1 ■ ’ 1 . " " f i'1! i'’ ' " į."' ''' 'I*''1 fit fį", I-j "
II 1 "1 ' ui      ■ IIII MS—     hlBIllRi 1'^11^  j

. ;/X,LRJLEVWĖ^..
Jo. California Avenue Pho

Ii'iiIiiiiui I.. .j /1|-| iii J .11 >11 <||...|> I^\li.iik ' ■įiĮii II

KITATAUČIAI
JAU SUGRĮŽO Iš KALIFORNIJOS

GALIMA GAUTI VISOSE *—------ ; ,IHI ,K .‘t ’ m"
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQIIOR COMPANY
4707 SOUTH HAtSTĖD STREET

Visi Telefonai Yards 0801
.. . vijaqift«Ms.;jĮ>isTRgĮTOW»-, -

K. P. GUGI S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—-127 N. Dealborn SL 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8328 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Boulevąrd 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

■

8^7 Litų^nicą AvenUė
jllĮ,Tii>.all.įlįliiiitG.«4-jii. .................■»»&■■■

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 .Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—8; 7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 W» 43rd St- 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Šekmadienį susitarus.

..ii... .  r .......... —.   .n....-.............. ........  i.i.w

Rez. 6609 ŠO. ARTB6IAN AVB. <4^ 
TeL Prospect. 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek-

RBDIO
VALANDOS

IŠ STOTIES

Jokūbas ’ Vilkelis,

Judzas Misiūnas;

visi ir vaišių susirinkime būs padė
tas didelis taškas Chicagos Lie
tuvių Draugijos atstovo F. Bu- 
law sėkmingai darbuotei Waų<- 
kegan; jis čia bus įrašęs 60 
naujų narių Draugijon. čia 
taipgi bus pasakytas didėlis 
ačiū visiems geriems lietuviams, 
kurie ne tiktai patys įsirašė 
Draugijon, bet dar musų at
stovui p. F. Bulaw padėjo sa
vo draugus ir pažįstamus Drau
gijon įrašyti. Vadinasi, sausio 
3 d. Waukegan lietuviai, Chi
cagos Lietuvių Draugijos na-

7:30 vai. vakaro 
5:00 vai. vakaro

. •■rf.. j v.'" -J-, |4 ■ - I./M ,• ■■■-<

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

>hone Čhnal 2515
.......... ............ .......................... . .... . I .<Į....... . ............................................................................................... ..................... I ■■'II--, ..............................t

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo pa’ 
rurgas ir akuše'

Į Į. I .1 ...»lįą. Į III llliiljįll 11IIl<ĮK.IįĮĮI

PASIKLAUSYKIT
. .if^teOujBARCUS

Kas Pirmadieni, Antradienį, Trečiadienį,

3354 So. Halsted Street -
- ----------- - ■ --- --------- ■■■

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras kefvergais visą dieną. 

VALDYBA: . P» MILLER, finansų sėklstorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas

K. K AIRIS, viceprezidentas P. GAUSK TS, trustisas
_________________ V. MANKUS, sekretorius__________ P. MILAŠEVIČIUS, trUstisaS. • ; 

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

Nuo K 
vaL po , 
vakaro. NedėliOnris 
valandai dieną; - * .

Phone MIDWAY 2880.
• . .....  ...........................  ..'U........ ■ .. ............ ■..■.■R.. .....  , | ■■!■■■■ I

Telefonas Yank.0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 ild 12 
Rez. Telephone PLAKA 2409

..................... ii’. ................... ...

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drezel Į>1111 J

Rusas Gydytojas ir Chirurgu 
Moteriškų, Vyrišką, Vaikų ir visų 

dironiŠkų ligų.
Ofisas 6850 Stony Isiand Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned* 
liomis ir Iventadianlaia 10—1^

/ TAIPGI Jž TOS PAČIOS STOTIES 
Pirftiadieniais kai .
ir

l«l 11 ll»l HI

lurircKiioricii

DR. VAITUSH, OPT.
. , LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.

esti prieėąstimi galvos skaudėjimo,

skaudamą akių karštį, atitaiso

gia teisingai akinius. Visuose atsiti-

' • ► ' 4 • \ • ' - >' o -■ J. ,*W> ■ ■ ■ .
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Chicagos Lietuvių
Draugija

SERGANTYS DRAUGIJOS 
NARIAI

pusi.)

ęhicago

Chicago

(Tąsa niAi 2-ro 
Heights, III.

Petras Indrelė,
Heights, III.,

Joseph Pupšis,
Heights, III.

Peter Radvilas, Cicero, III.
John Tumosa, Cicero, III.
Antanas Krasauskas, Spring

field, III.
Ant. Gajauskas, Springfield, 

III.
Mikas šikšna, Cicero, III.

Mirė Marijona Drig- 
x naitienė

r, ....... • ,
Gruodžio 14 d. mirė sena 

Chicągos Lietuvių Draugijos 
narė Marė Drignaitienė. Ve
lionė Draugijon įsirašė 1916 
jn., paskutinių4 laiku gyveno 
Coldwater, Mieli. Kūnas buvo 
pargabentas Chicagon gruod
žio 17 d. ir palaidotas Concpr- 
dia kapinėse. Kadangi velionė 
buvo liuteroniškos tikybos, tai 
ir paskutinis iškilmingas jai 
patarnavimas atliktas pagal 
liuteroniškos tikybos apeigas.

Laidotuvėms rūpinosi velio
nės sūnūs ir duktė, taipgi jos 
brolis p. Naujokas.

pasisekė. Turiu išnaujo paši-lverčiai. Daugelę tų blizgučių 
duoti į daktarų rankas^ Bet 
nusiminti nėra kO, sykį gimėm, 
ir sykj turime mirti. Mano ma
žas 7' metų sūnūs netektų mo-

Draugijos nariai pa-, 
sveikę — atsakę 

ligos pašalpą

[korespondencijos

Andriui Blažis, Springfield, 
III.

Jurgis Tacilauskas, Spring
field, III.

Mikolas Ditkus, Chicago, UI.
Kazys Vilbasis, Chicago, III.
Albina Daučiunas, Chicago, 

III.

Kenoshoj visi laukia 
Kalėdų; firmos 

moka bonus

Ant. Valskis, Chicago, III.
Zofija Kanapa, Chicago, III.
Barbora Balazaras, Cicero, 

III.
Frank Venckus, Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Draugija 
linki visiems savo nariams 
linksmai praleisti Kalėdų šven
tę.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA.

LAIŠKAI DRAUGIJOS 
NARIAMS

Pabaigoje šios savaitės 
pasiųsti visiems Draugijos 
riams laiškai — jose

bus 
na

riams laiškai — jose rasite 
i Balsavim'ų Balotus, tikietus’* j 
metinį vakarą, kuris įvyks sau
sio 17 d. Sokol svetainėje; 
kvietimai darbuotis bt/sinčia- 
me Triumfo Konkurse ir tt. 
Gavę laišką, malonėkite išti
sai perskaityti ir pasvarstyti 
reikalą, kuriuo organizacija 
kreipiasi ir ko iš jūsų kaipo 
organizacijos nario reikalauja. 
O tie reikalavimai yra gana 
maži — pirmiausia “Balote” 
pabalsuokite už septynis sau 
patinkamus kandidatus į Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos val
dybą ir tuoj Balotą grąžinkite 
Balsavimų Komisijai. Taipgi, 
kurie galite apsiimkite į kon- 
kursantus. Apsiėmę išpildykit 
kuponą ir kartu su Balotu grą
žinkite Balsavimų Komisijai. 
Už jūsų sutikimą būti konkur- 
santu Draugija bus labai dė
kinga. Sausio 17 d. nepamirš
kite dalyvauti savo Draugijos 
metiniame vakare ir, jei turė
site atliekamo laiko, atvykite 
į Draugijos metinį susirinki
mą, kuris bus sausio 12 d. Tai 
viskas, ko Draugija iš jūsų 
prašo laiškuose, kuriuos gau
site per šias dienas.

Svečiuose pas pp. Nemajūnus
KENOSHA, WIS.—Pas drau

gus Nemajūnus praleidome sma
gias Padėkos dienos vaišes. Bu
vome, penkios svetimos šeimy
nos. ' . > * ; J ;

Nemajūnai yra smagus, pa
vyzdingi farmeriai. Ūki gražiai 
ir tvarkiai užlaiko. Ponia Nema- 
junienė yra pavyzdinga šeimi
ninkė.

Jie turi vieną dukrelę ir vie
ną sūnų. Duktė yra gabi pia
nistė, baigusi aukštąją mokyk
lą, lankiusi ir ekstra kursus. Ji 
turi atsakomingą darbą Wau- 
kegane, Abbotts vaistų dirbtu
vėje. Sunps yra rimtas vaiki
nas, kuris baigęs aukštąją mo
kyklą vyks j Wisconsino univer
sitetą, Dadisone.

Pp. Nemajūnai yra chicagie- 
čiai, veikėjai. Jie darbavosi, ro
dos, prie ‘‘Birutės” choro. Jie 
taipgi yra geri “Naujienų” pa
triotai ir labai atydžiai prižiurk 
kad jų prenumerata nepasibaigę 
tų. Nieko nelaukdami ją atsi
naujina. O jei gali, tai niekuo- 
net nepraleidžia progos nuva
žiuoti ir j “Naujienų” parengi
mus. .1 H

.Baigiant, turiu padėkoti! pp, 
Nemajūnams už gražias vaišes., 
Visų skanumynų negalima nei 
suminėti. į •

Besikalbėdami, ir bekortuoda- 
mi po 'vaišių, nutarėm suorga
nizuoti chorą. Kaip matai, tas 
buvo padaryta. P. Ambraziunie- 
nė buvo sopranas, Nemajunie- 
nienė altas, P. Malelo — teno
ras, o Bukauskas — basas. Mes, 
likusieji turavojom.

Kalėdoms visi buvom už
kviesti pas draugus Menučius. 
Bet aš jau nebegalėsiu šita lai
me pasidžiaugti, nes k turėsiu 
praleisti Kalėdų šventes ligoni
nėje. 3 mėnesiai atgal man bu
vo padaryta operacija, bet ne-

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamą Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnintą šviežumą. A

WOOD COAL CO-. ______

COAL&COKE
3 719 5 KEDZIE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL?

PHONE LAFAYETTE 3244.
BONDED WEIGHT'

Kainos rali pasikeisti be Ispijimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mino Bud. 65% Stambios _______

Mažos Nut ar Pea ..........   ».
Krosniui ar Pečiui --------------

Lump ar Err ------------------

COK8A1—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai .....  ■■■■

Nut Koksai ----------------------------
Pea Koksai ----- .................... .

Petroleum

MILLER8 
MILLEBS 
BLACK 1___ ___  _______
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (PenDsylvanla) ----------

PRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios —---------

' Plautos Nut—3»» ------------ -
*7.^—............ .

VFILMINGTON COAL 
. Mine Bun—Coarse.........

3 to 2 inch Nut—Clean  -.u   
0 to 2 indi Err—Clean _______
12 to 3 inch lump—Clean ———

Carboo Štili Run

CREEK LUMP _
CREEK. EGG___

BAND LUMP ——

' Tono
— $2.40
__  2.50
__  2.75 •
__  2.80

ii 
Tono
$4.25

4.50
5.00
5.25

TAKSAI 
1 

Tonas

$ 8.00 
8.45

- 9.50 
10.00

extrA
8 ir 8 4 Tonai 

Tonai ar Viri

8.20
9.30
9.75

$7.50
7.05
8.85
0.50

3.20
3.20
8.20
2.70

2.90
2.70
2.75
3.85

2.10
2.30 
2.85 
2.45

i.do
1.85 
2.00 
245

5.80
5.80
5.80
4.80

5.25
4.80 , 
4-85

11.25
11.25
11.25

9.25

8.70
8.25

11.00 
11.00 
11.00 

9.00

10.75
10.75
10.75

8.70

7.20

8.65
4.10
4.15
4.85

8.15
8.40
8.50
8.75

18.00

6.75
7.65
7.75
8.20

5.75

7.00

0.45
0.00
8.10

0.20 
8.75 
8.85

13.68 18.40

7.40
7.50
7.85

6.25
7.15
7.25
770

5.65
6.00
6.25
6.75

5.50
5.75
6.00
6.50

reikia išmesti laukan.
Bet visokios dovanos bus 

perkamos, ir aš to papročio ne- 
....___galiu pakeisti. Bet jei pirkti

tinos. To man gaila. H dovaną, tai aš patarčiau pirkti
Šlageriai Šventė sukaktuves ‘ ką nors geresnio; tokią dova- 
Beje, neseniai įvyko pp. Slaį-Į^. kuri suteiks džiaugsmą ir 

gėrių 20 metų sukaktuvių parė. 
Negalėjau ten būti. Rengėjos 
buyo, Walienė ir Pabarskienė.

fSLA kuopa rengia Naujų 
Metų parę. Girdėjau, kad daug 
bilietų jau parduota. Tai Vėl ki
tas vakarėlis, kuriame negalė
siu dalyvauti. Ten, rodos, gros 
F. Stankus su muzikantais.\ • . ; i

Visi žmonės pas mus laukia 
Kalėdų. Simmons kompanija 
paskelbė, kad duos savo darbi
ninkams po $25 bonų.

MacLain-Weil kompanija šį
met jau tris sykius prisiuntė 
po čekį savo darbininkams. Tai 
Puvo bonai. Kas daugiau uždir
ba, tais daugiau gavo.

Baigdama, noriu paprašyti 
savd draugus nepamiršti užsuk
ti pas mane ligoninėn. Aš 
džiaugsiuos jei užbėgsite pasa
kyti man, “Heilo.” 

Radavičienė. ,,

bus naudinga. Pirkėjui nedaug 
tekainuos, o gavėjas džiaugsis 
kiekvieną dieną. Užrašyki! sa- 
vo draugui ar draugei “Naujie
nų1 prenumeratą. Laikraštis 
“Naujienos” aplankys jus kiek
vieną dieną; Už “Naujienas” 
jūsų draugai bus dėkingi pej* 
visus metus.

—šapos Darbininkas.

Mrs. Palionis ir daug, daug ki
tų, kuriuoš dėl vietos stokos 
negaliu įvardinti. Beje, beveik 
pamiršau, dalyvavo ir musų vi
sų gerai žinomas biznierius J. 
BarŠkietis su savo moteria.

Visi atsilankiusieji. išsiskirs
tė geram upe ir manau, kad jie 
ilgai, ilgai atsimins paujienų 
St. Warp|, kuris taip, maloniai 
ir mandagiai Vistis priėmė it 
vaišino su geriausiu pasišventi
mu. •

JUOKAI
ĮSTAIGOJ ,

Vienas tarnautojas Ištaigoj 
užmigo ir jį pabudino viršinin
kas.

-—Atleisk, pone viršininke.

musų mažasis visą naktį nelei
do man užmigti,—atsiprašinėja 
tarnautojas.

—Tai kitą dieną atsinešk jį 
įstaigon, jis bus pačiam* nau
dingas, 
kas.

nusijuokė viršinin-

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

Brighton Park :

Ponai St. Warniai išreiškia 
visiems širdingiausą ačiū, kurie 
tik atsilankė Į jo varduvių1 pa
rengimą. Taipjau dėkavoja A. 
šauiiukei už taip gražų padai- 
navima.

Steponas.

Štai graži Kalėdų 
dovana

INDINDIANA HARBOR, 
■—Per porą savaičių prieš Ka
lėdas krautuvininkai daro di
delę apyvartą pardavinėdami į- 
vairius dalykus Kalėdų dova
noms. Kai kurios dovanos yra 
gražios, naudingos ir geros, 
bet kai kurios yra tik mažmo
žiai, kurie netrukus lieka be- dieriė, K. Warniai,, A. Bartkus,

Smagi parė pas ’St. Warnius •
Gruodžio 12 ir 13 dd.f įvyko 

Stanley Warnio 10 metų namo 
sukaktuvių ir gimimo dienos 
parė jo namu'ose, 4157 So,. Ca- 
lifornia Avė. ’

Kiekvienam atsilankiusiam 
buvo suteikta gardus valgiai, 
taip sakant, ko, tik širdis 
norėjo, nes stalai per 2 dienas 
buvo apkrauti įvairiomis “pe- 
čenkomis.’ Na, o. “Schlitzo” if 
gerosios “valstybinės” tik ra
gauk kiek nori. ,

-Kiek man teko tėmyti, iš žy
mesnių dalyvių buvo sekantys:

Mr. B. Survilai, Platkauskai, 
Kazlauskai, K. August, Paul 
Vilkas, Mrs. A. Vilkas, Mrs. 
šlapikas, Venckunai, A. Dishes, 
Spitliai,, A. Markauskas, Rū
bai, Mr. ir Mrs. MuTphy, A. 
Miller, Gramontienė, Daukskuri-

.... .... - ■ ......... . J ................... I. ..... -............-..............   !

ATĖJO KULTŪRA
—-No* 11-tus ,

TURINYS:
Autoritetas ir Laišyoji Mintis 

moksle—prof^. V. čepinskas.
Palmės — A. Pavilionis.
Eidetizmas-—prof. J. Vabalas Gu

daitis.
Istorinė žmoniškumo etikos ir 

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

lovą. ..
Dabartinė inteligentijos būklė — 

A. Baikštys.
Žydrios akys—J. Kruminas.
Milžiniškas teleskopas—V. K. 
Rudens eskizas—Danas Pumputis. 
Mokyklą ir Visuomenė.
Apžvalga. 1
Galima gauti Naujienose. 
Kaijia 45 cėntai. .

.Mažas JBadio Už. Tiktai $C| Č}R 
ir aukščiau

■
I 1 >

II ' ’rM

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo

Užkietėjimo

prasyk sampelio dykai 
Trlner'a Bltter Wlne Co.
544 S. Weiln St.. Chlcaęo, iii. 
Prlsiųsk man sampel| dykai
Vardas ...... —

Adresas
Visose 

Vaistinėse

ŠVENTĖMS GĖRIMU BARGENAI
RUM 90 Pf.' 5th *1.19 

.79 
CALIFORNIA COGNAC 1 1Q 
BRANDY 5th ............... I . I

1.85 
.97 

Pirmos Rųšies Vynas 
PORT, SHERRY, 4 
MUSCATEL, 1 galionas ■ ■"T v

PA1NTĖ ..
TIKRAS GRUDŲ
SPIRITAS ..........
PAINTĖ ..............

PUSE GALIONO........

METŲ SENA KEN- 
TUCKY Degtine, Pt.
METŲ SENA 
90 PROOF, ^vorta 
METŲ SENA 
100 Proof, Kvorta 
OLD HICKORY 18 
mėnesių sena, Kvorta 
METŲ SENA tikra, 
rugine, 100 Proof

.79

.75
1.19

Pt.

1.49 
.75

MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikoniškų ir importuotų

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—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.

I

• AUTOMOBILIAI
—Automobiles

Radionas
h Radio su visais 1937 

metų pagerinimais. 
Trumpomis, ilgomis 
ir Standard bango
mis. Raiba 8 tūbų

49.50
Į 11 ir 13 tūbų — 

daugįaus.
Radionas yra gau
namas tiktai pas

. Budriką.

Charles and Tony 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirbystes 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak.

3967-69 Archer Avė.
tel. Lafayette 3967

tanglys-coal

• AUTOMOBILIAI IR
AUTO MEKANIEAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobiliui.

• RESTAURANTAI

Universal reštaurant
GEfefeSNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670.

5352 S O, Lo N G Av<. Į 
TKl>. MMIBMCfMO1 fįj

■ ▼ * . ■ 9 ■
Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas

Smulkesni $745 tonas.

ILajdotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiae automobilių.
DOMININKAS KURAITIS •

806 West 31-st Street i
Vtctorv 1696 s 1

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
$50. PHILCO—-trumpą Ir ilgu *29.50 

bftngu ...i.
$50. R. C. A. VICT0R—ilgu $9Q OO 
R. C. A. LAI8NIOTOS Radlo Tūbos 300 
MIDGET RADIOS

RADIO PATARNAVIMAS

Ir kiti bargenai, kuriuos rasite musu 
krautuvėje.

LIPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE 

4916 W. 14th Street 
r~ " - - * —

Atdara

— ’3.95******* aukSA

_____  CICERO, ILL.
Telefonas CICERO 1329 

vakarais ir sekmadieniais.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

Pašaukite 
1133.

639 West 18th St 
CHICAGO, ILL.

—ne

TAVERNOS

Gražus Kalėdiniai Rekordai po 50 centų ,
16024—Kūtele ir Gloria, Kun. S, J. Struckus .. ' < z !
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 Biežienė ir

S OcrioDc <
16109—Rami Naktis ir Tylioji Naktis. Trubadorių Kvartetas
16140—Pulkim Ant Kelių ir Linksma Diena Mums Nušvito.

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

Gimusis
26023—Gul Šiandieną ir Atsiskubino Betlejun.

Brooklyno Kvartetas
26105—Angelai Gied Danguje ir Tylioji Naktis. 

Petras Petraitis. ;

JOS. F. BUORIK, Ine.
3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7010—7011

j

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741^1742

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

•__________ j i ■ 4. .* ..v ..i.*______ ■ .......h. 4 '• r-:

Šį’'

-,į 7

A » '' ■
'•‘i-* ’

REPublic 8340 *

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

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

Tel; Enrlevood 5883—5840

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

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

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

—O—
n

• Rakandų Taisytojai 
—Upholsterers

Ar atnaujinote rakandus. Pertaiso
me apmuštus rakandus ir permuša- 
me naujoviškai už prieinamą kainą 
vietoje, jei jus to reikalaujate savo 
paties ųaudai. Baridymas jus pertik- 
rins. Krėipkitės asmeniškai arba ra
šykite: THOMAS GUST,
2126 jSo. Halsted St. Tel, Canal 8888

• BRANGENYBES— 
JEWELRY

• K0NTRAKT0RIAI 
ir Bųdavotojas 

JOHN VILIMAS’ 
Kontraktorius ir Bųdavotojas 

Namų Pataisymai.
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, III.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

North Roseland.
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liauor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nas, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerų degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 
10314 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946
—OH—'

RNidVeir

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne eta* 

1 dentai, teikia patarnavimų.
Iiizna tansllus. Ekzaminuoja akla, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas Įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawnda1e 5727.

A. K. TAVERN
> * I

Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLFRS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno Ir deg
tinės. A

3329 S. Lituanika Avė.

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

.» . . * r v ■

I 4148 Archer Avenue

Dabar 
auksinių

• RAŠOMOS MAŠINE- 
LES—Typęwriters

RĄŽOMOS MASINfiLfiS 
BARGENAS

WOODSTOCK No. 5
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai COČ 7Ė 
ir kiti bargenai ............ f U 

MID CITY TYPEWRITER
EXCHANGE

943 W. Madi«on St. Haymarket 0834

i ____ _ __
JONAS BENEKAITIS

(Buvęs Insurance Agentas)
TAVERN

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
i savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms.
16|56 N. Troy St. ir Wabansia Avė.

Chicago, I1L

Garsmkitės “N-nose
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The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
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Užsakymą kalnai
Chicagoje —. paštu:

Metanas --r ____
Pusei metų —___ _____
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui -__įU.

Chicago) per Išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei ___
Mėnesini ...

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštui

Pašei metų 2.75
Trims mėnesiams •••• ■ ■■■ 1.50
Dviem mėnesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui __ ___ ___  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

(

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. nnder the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Canai 85001

$8.00
. 4.00
_ 2.00
„ 1.50
. * .75

8C 
18c 
75c

NAUJAS ARGENTINIEČIŲ 
LAIKRAŠTIS “MOMEN

TAS”

Ketėjimai ir Galėjimai

Metams_____________ ____ $8.00
Pusei metų ——...... —...  4.00
Trims mėnesiams ------ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Vienų rūmų legislatura
Sausio mėnesį susirinks naujoji Nebraska valstijos 

legislatura, kuri bus visai kitokia, negu buvusios iki 
šiol legislaturos. Ji susidės tiktai iš vienų rūmų su 43 
atstovais.

Nebraska iki šiol turėjo, kaip ir kitos 47 valstijos 
Š. Amerikoje, atstovų butų ir senatą. Atstovų butas su
sidėjo iš 100 narių, o senatas iš 33. Dabar, vietoje tų 
dviejų atstovybių, bus tiktai vieni legislaturos rūmai.

Šitą atmainą Nebraska įvedė, pasidarbavus dau
giausia Jungtinių Valstijų senatoriui Norris’ui. Jo pa
stangomis ta valstija priėmė atatinkamą konstitucijos 
pataisą. Tas pats senatorius, kaip žinoma, yra autorius 
konstitucijos pataisos, panaikinusios “trumpąsias”.kon
greso sesijas.

Federalinė konstitucija nieko nesako apie šteitų le- 
gislaturas. Ji tik reikalauja, kad kiekvienoje valstijoje 
butų “respublikinė valdžios forma” — vadinasi, ne mo
narchija ir ne diktatūra.

Dvejus seimo rumus turėti valstijoms nėra jokios 
prasmės. Kad federalinis kongresas susideda iš atsto
vų buto ir senato, tai čia yra tas pateisinimas, kad 
Jungtines Valstijas sudaro 48 šteitai, kurie kiekvienas 
turi apsaugoti savo teises centralinėje krašto valdžioje. 
Jeigu kongresas susidėtų tiktai iš atstovų, išrinktų vi
suotinu balsaviiTfih jteį mažiukėj valstijos (^kio^ įaip 
Rhode Island, DelaWare ir k.) visai pranyktų tirpė di
džiųjų.

Bet kam reikia atstovų buto ir senato kiekvienoje 
valstijoje? Piliečiams tas dvi įstaigas išlaikyti kaštuo
ja daug pinigų; o .darbas galėtų būt atliekamas daug 
sparčiau, jeigu butų vieni rūmai.-

Ateis laikas, kada legislaturų dvišakumą panaikins 
ir kitos valstijos. Nebraska davė joms pavyzdį.

Argentinos sostinėje Buenos 
Aires įsikūrė kooperacinė spau
dos bendrovė “Talka”, kuri pra
dėjo leisti savaitraštį, pavadin
tą “Momentas”. Laikraštis sa
kosi busiąs demokratinės min
ties. Jo tikslas esąs šviesti ir 
vienyti 'visus lietuvius Argenti
noje.

Pirmame numeryje, kuris pa
sirodė spalių mėn. 8 d., jo lei
dėjai sako:

“Išvengimui perankstyvos 
mirties, susilikvidavimo, be
reikalingo spiaudimosi ir 
šmeįžimosi su savaisiais tau
tiečiais, sudarančiais 99 nuo
šimčius darbininkų, KOPE- 
RACIJOS SPAUDOS BEN
DROVĖ ‘TALKA’ ir josios 
leidžiamas laikraštis ‘MO
MENTAS’, toleruodami kiek
vieno lietuvio tautinius poli
tinius ir religinius įsitikini
mus, toleruodami Argentinos 
liaudies esamą socialinę tvar
ką ir josios papročius, jokių 
kitų tikslų neturi, kaip tik 
jungti visus lietuvius, gy
venančius Argentinoje į vie
ną bendrą šeimyną kėlimui 
savo tautiečių tarpe ekono
minio gerbūvio ir apšvietos 
laipsnio.”

REVOLIUCIJA IR PSICHO
LOGIJA

“Darbininko” rašytojas K. 
dar Kvis įrodinėja, kad Rusijos 
1917 m. revoliucija savo esme 
buvusi tokia pat, kokia buvo 
1905 m. revoliucija, įtik su tuo 
skirtumu, kad 1905 metų revo-

Papa Pius XI baigia savo gyvenimų
Iš tų žinių, kurios praneša apie papos ligą, galima 

numanyti, kad jisai baigia savo amžių. Netrukus, kata
likų bažnyčia turės naują galvą.

Papą renka ne paprasti bažnyčios nariai ir ne jų 
atstovai, bet vadinama “kardinolų kolegija”, susidedan
ti dabar iš 66 narių. Reikia dviejų trečdalių balsų dau
gumos, kad papa butų išrinktas. Kardinolus skiria pa-

i i A' ' 1pa.
Tačiau dalyvauja rinkimuose tiktai tie kardinolai, 

kurie suspėja atvykti į Vatikaną. Rinkimų laikų‘jie už
sidaro ir joks pašalinis asmuo neturi teisės prie jų pri
eiti. Iki nė vienas kandidatas negauna reikiamo balsų 
skaičiaus, balsavimai tęsiasi, nors tai užimtų ir. keletą 
dienų.

Kai balsavimai pasibaigia, tai kardinolų kolegijos 
sekretorius sukiša visus baliotus į krosnį ir uždega. Iš- 
sivertęs iš kamino durnų kamuolys yra ženklas publikai, 
kuri laukia gatvėse žinios apie rinkimų rezultatus, kad 
naujas “šventas tėvas” tapo išrinktas.

Sakoma, kad “Dvasia šventa” tiesiog iš dangaus 
pasako kardinolams, už ką jie turi balsuoti, — nors jei- 
gu taip butų, tai kiekvienas papa butų išrinktas vien
balsiai. Tikrumoje, žinoma, papos rinkimai yra panašus 
į kiekvienus kitus rinkimus. Į juos padaro nemažai įta
kos ir visai nedvasiški elementai.

Seniaus, kol buvo galinga Austrijos-Vengrijos im
periją, tai kardinolai labai skaitydavosi su jos valdžios 
nuomone, rinkdami papą. .Daug sverdavo taip, pat ir Is
panijos “katalikiškiausiojo” karaliaus žodis Vatikane. 
Dabar tų dviejų šalių karaliai jau yra išvyti. Taigi šį 
kartą kardinolams, gal būt, diktuos daugiausia Mus- 
solini..

Naujas papa, žinoma, bus italas, nes kardinolų ko
legijoje italai turi absoliučią daugumą — 35.

7 / Katalikų bažnyčios valdžios forma yra autokratiš- 
kiausia iš visų valdžių, kokias galima šiandie užtikti 
Europoje arba Amerikoje.

lįucija-nepasisekė, bdvo “abpr-| 
tyve’Ą Meigii ta revoliucija bu
tų pasisekusi, tai, girdi, Rusi
joje butų įvykęs bolševizmas 12 
metų anksčiau.

1 | -y , * ■ < ■

“Naujienoms” jau teko pa
stebėti, kad tokia to rašytojo 
nuomonė yra tuščias įsivaizda
vimas, neparemtas faktais. 
Mes nurodėme, kad‘ jisai klys
ta, manydamas, jogei 1905 me
tais revoliucijos vadai buvo tie 
patys, ką ir 1917 m. bolševikų 
sukilime. Iš' garsiųjų spalio-lap
kričio perversmo vadų žymesnę 
rolę 1905 metais vaidino tiktai 
Trockis; tačiau ir Trockis tuo
met buvo ne bolševikas, 
griežtas Lenino priešas.

So. Bostono laikraštis 
argumentą bando atremti taip:

“Jei tarp tų dviejų bolše
vizmo šulų (Lenino ir Troc
kio) tuomet yra Buvę kokių 

>- skirtumų, tai tik taktikos 
atžvilgiu. Esmėje jų tikslas 
bpvo vienodas —■ tai proleta
rinė pasaulio revoliucija 
(ąnaiptol ne konstitucinė

bet

...........

tvarka). Leninas, kurs diri
gavo 1905 m. revoliuciją, ge
rai pažinojo Trockio psicho
logiją. Daug jam nepriešta
raudamas, panaudojo jį kai
po dinamišką pajėgą revoliu
cijos tikslams atsiekti. Tuo 
budu Trockis, kaip jis ten’ 
bebūtų nusiteikęs, dirbo Le
nino darbą.”
Bet tai gryna K. fantazija.
Visų-pirma, Leninas 1905 m. 

revoliucijos nedirigavo. Bolše
vikai toje revoliucijoje iš 'viso 
vaidino greičiaus neigiamą ro
lę. Jie skelbė boikotą' pirmosios 
Durnos rinkimams, tuo tarpu 
kaį menševikai stojo už daly
vavimą rinkimuose. Rusijos So- 
cial-Demokratų Darbininkų par
tijos suvažiavime, kuris įvyko 
Londone (prieš pat Durnos rin
kimus) kuone vienbalsiai pasi
sakė už menševikų poziciją. Ir 
visi socialdemokratai, išrinkti į 
pirmąją Durną, buvo menševi
kai.

Reikia atsiminti, kad tuomet 
ir bolševikai, ir menševikai 'dar 
priklausė vienai partijai.

Rinkimuose į antrąją Durną 
laimėjo mandatus 54 socialde
mokratai. 1 Milžiniška dauguma 
tarp jų buvo menševikai, nors 
dabar jau ir bolševikai nebe
skelbė rinkinių boikoto.

Diriguojančioji jėga 1905 nj. 
revoliucijoje buvo Peterburgo 
Darbininkų Atstovų Taryba 
(sovietas). Bolševikai sovietus 
niekino, kaipo “bespalvę” orga
nizaciją. Sovietuose vadovavo 
nefrakciniaį socialdemokratai, 
menševikai ir socialistai revo
liucionieriai. , : Pirmas sovietų 
pirmininkas v puvo Ųhrustalev. 
Pirmininko padėjėjas buvo 
Trockis. Kai jChrustalevas buvo 
suareštuotas,... tai Trockis užė
mė pirmininko yįetą. ' .

Aišku, kad Trockis tuo laiku 
nebuvo ir negalėjo būti Lenino 
įrankis. Jeigu butų buvęs, tai 
nebūtų veikęs sovietuose.

BOLŠEVIKAI 1905 M. STOJO 
Už DEMOKRATINU 

RESPUBLIKĄ (

Pagalios,' dar kitas. faktas. 
Net bolševikai 1905 metais sto
jo už demokratinę respubliką, o 
ne už “pasaulio revoliuciją”. 
Toks buvo jų oficialis progra
mas ir tą programą jie aiškino 
ir gynė laikraščiuose, brošiūro
se ir mitinguose. Leninas ty- 
Čiodavosi iš tų revoliucionierių, 
kurie sake, kad Rusija gali 
vienu šuoliu nušokti į socializ
mą.

Bet 1917 m. Leninas ir jo 
partija jau buvo pakeitę savo 
programą. Jie priėmė tų uto- 
pininkų “nesveiką fantaziją”, 
kad labiausią ekonomiškai at
silikęs Europoje kraštas paro-

dysiąs visam pasauliui “kelią L, 
socializmą”.

* j
šitam absurdui pritarė da

bar ir Trickis, kuris pasaulio 
karo metu pateko po anarchis
tų įtaka. *

Butų nesąmonė aiškinti tą 
atmainą Lenino ir Trockio min
tyse ' jų dviejų “psichologija”. 
Psichologija Čia buvo tiktai tiek 
svarbi, kad Leninas ir Trockis 
pasirodė esą žmonės be gilių] sa kas tik dedasi SSSR giria 
įsitikinimų. Jie savo pažvalgas atsidėję ir jos gyvenime daro- 
keitė sulig aplinkybėmis, mo-Į mą pirmynžangą giria be jokios 

'atodairos. Jie tokiais daromais
Taigi aplinkybėse ir reikia SS8® Pyragais visai nesijaučia, 

ieškoti išaiškinimo, kodėl vieno-r58*1 Juo ^a"
ję revoliucijoje tie asmens sto- J°.s; Ir ne SSSR poi i ai to- 
jo už demokratinę respubliką,p11®13 pasigyritna s en 1a, e 
o kitoje už teroristinę diktatu- Pu^tlna‘ neigiamai yeitaa vmą

I H rą. I -
Aplinkybes pasaulio karo par 

baigoje buvo visai kitokios, ne
gu 190f) m. Pasaulio karas su
griovė ekonomišką Rusijos (ir 
daugelio kitų šalių) gyvenimą, Į 
įskiepijo žmonių masėms smur
to garbinimą, sunaikino labiau
siai apšviestą' ir susipratusią 
darbininkų dalį ir pakeitė ją 
žaliais, tik-kąj iš sodžiaus atė- 
jusiaiš j pramonę elementais.

To rezultate Rusijoje laimė-1 
jo pergalę bolševizmas. O kito-1 
se šalyse, kur Vidurinės klasės 
buvo .stipresnės, negu Rusijoje, 
paėmė viršų fašizmas.

Įsistebeilinęs į “vadų” psi
chologiją, “Darb.” rašytojas ši
tų dalykų nepastebi. Tuo tar
pu jo įsivaizdavimų klaidingu
mas aiškiai matyt jau vien iš 
to fakto, kad po pasaulio karo 
iškilo ne tik bolšeyizmas, . bet 
ir fašizmas, apie kurį 1905 me
tų revoliucijos laikais niekas nė 
nesapnavo.

(ISPANIJOS ĮVYKIŲ PROGA)

(Musų specialaus korespondento)
, , ■ . ■> ' ...

SSSR simpatikai, o ypač gy- reikiamai išvystyti. Susisiekimo 
veną užsienyje komunistai, vi-

kejo “laikyti nosis pavėjui”.

I kad tuo pačiu jai daro daug ža
los. Ir ne tik SSSR politikai to
kiais pasigyrimais kenkia, bet

priemonių turi maža. Nors 
SSSR kariuomenė skaitlinga ir 
gerai pamokyta, bet ji dar nėra 
lanksit... Ji neturi greitų ir stip
rių kojų, štai dėlko keli metai 
atgal SSSR darė dideles nuolai
das konfliktui su Japonija iški
lus. štai dėlko Italų-Etiopijos 
karui prasidėjus SSSR savo po
litiką derino tik su kitų’ valsty
bių politika visai nemėgindama • 
perdaug išsišokti.

Ir dabar Ispanijos civiliniame 
kare mes nejuntame SSSR drą
sos ir reikiamo pasiryžimo. Ji 
tik dairosi, klauso ką kiti sako 
ir daugiau tik protestuoja, ne
gu savo žygius rimtais argu
mentais remia. Aiškiau tarus, 
SSSR nemėgino sudrausti Itali-

darbininkišką judėjimą. Kaip 

klausai, tai atrodo, kad SSSR 
tiek ekonomiškai, tiek milita- 
riai yra stipriausias kraštas vi
same pasaulyje. Kaip kas iš 
užsienių darbininkų šitiems pa- 

igyrams patiki. Jie pradeda ti
kėti, kad tenais jau iš tikrųjų 
prasidėjo rojaus gyvenimas, 
štai viename komunistiškame ją ir Vokietiją uždraudus joms

PIENINĘ

■ r t: I ’ J11 :

Cicero Lietuviu L. A 
B-ves dalininkams
Gerbiami dalininkai, L. L. N. 

Bendrovės'Visuotinas priešme- 
tinis ‘ dalininkų susirinkimas į- 
vyks rytoj, gruodžio 23 d., 7:30 
vakarei, savoj svetainėj, Cicero, 
III.
? * Visi dalininkai nuoširdžiai e- 
sat kviečiami dalyvauti susi
rinkime, išgirsti finansinį pra
nešimą apie Bendroves stovį; 
taipgi bus rinkimas direkcijos 
1937 metams. Tad visiems yra 
svarbu dalyvauti ir pateikti 
naudingų sumanymų musų įs
taigas gerovei. Iki pasimatymo 
susirinkime gruodžio 23 dieną!

—J. K. Stalionaitis, 
B-vės Direktorius.

i«»■ ■ »■«■» t       ii   « « M' ■». »■«■■■

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

į - . -------------- - --r---------- ................................

Labiau-sušvelninti Old 
Golds yra dirbtuvės šviežu
mo cigarėtai — nesvarbu ar 
juos pirktum kaimo krautu
ve je ar prie didelio cigare- 
tų baro mieste.
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lietuvių laikraštyje skaičiau, 
kad SSSR darbininkų gyveni
mas arba, tikriau tarus, jų u- 
kiška būklė žymiai geresnė, ne
gu sakysim Skandinavų valsty
bėse. štai kaip net toli nueita! 
IŠ' tikrųjų SSSR darbininkai 
dar daugel metų turės grumtis 

įiki tiek ūkiškai, tiek socialiniu 
aprūpinimu, tiek savo kultūri
nių lygiu iki Skandinavijos dar
bininkus pasivys.

0 Štai delko šitokį be jokios 
kritikos pagyrai kenkia SSSR.

Kaip tik SSSR tenka pasiro
dyti tarptautiniame politikos 
forume, ji visuomet negali pa
sakyti savo tvirto žodžio. To ga- 
linge žodžio mes negirdėjome 
Italijos Etiopijos karui ištikus. 
Nematome tikrai esminės pagal
bos dabar Ispanijos vyriausybi
ninkams teikiant. Ne tos pagal
bos,, kad §SSR tenaįs savo gin
klus gabentų, arba net savo 
mokytus karo instruktorius 
siųstų. Ne! šito Ispanijos vy
riausybė visai buvo nereikalin
ga. Jei į jos vidaus reikalus ne
būtų įsikišę vokiečiai su italais, 
ji sukilusius generolus butų vie
na visai lengvai sudorojusi ir 
juos įveikusi ir padėjusi juos j 
tokią šaltą vietą, kad galėtą 
tiųkamai atvėsti ir savo galvas 
prablaivinti.

SSSR čia netarė tokio savo 
žodžio, kad Italija ir Vokietija 
nebūtų išdrįsusids kištis į Ispa
nijos reikalus. O ji netarė to-, 
dėl, kad jos žodžio ne labai bu
tų kas klausęs. Mat, t užsienių 
politikoje tik sU to išmintim 
skaitosi, kas ją tvirtais argu
mentais pavidale tankų, aero
planų, armotų ir laivų paremia. 
Tokia iki šioj buvo tarptautinė 
politika ir ji, reikia manyti, dar 
ilgai įtoką bds.

O su SSSR žodžiais iki Šiol 
rimtai nesiskaitoma todėl, kad 
SSSR dar neturi gero savo tiek 
prekybos, tiek karo laivyno. 
SSSR susisiekimo keliai nėra

teikti ispanų sukilusiems gene
rolams ginklus.

Jei SSSR esminiai čia butų 
pajėgusi pareikšti savo protes
tą su tam tikromis pasėkomis, 
aišku, kad Prancūzijos šiame 
atsitikime politika taip pat bu
tų aiškesnė, ir Anglija irgi bu
tų priversta su tais argumen
tais skaitytis.

Dabar tiedvi valstybės žino
damos, kad SSSR nėra pajėgi 
savo protestus visai realiai pa
jėga paremti, laikosi labai at
sargiai. Be to, Europos valsty
bes ne labai tiki ir SSSR vidaus 
stipria padėtimi. Trockistų su
daryta byla ir jos pasėkos labai 
neigiamai paveikė SSSR simpa- 
tikus. Juk daug kur Europoje 
taip samprotaujama, jei yra po
litiniai kaliniai, jei sudaromos 
didelės politinės bylos ir net 
žmonės šaudomi, tai reiškia, 
kad vidaus padėtis nėra tvirta.

O jei juntama, kad vidaus 
tvirta, tai labai 

nepasitikima ir užsienių politi
kai. čia daroma tuomet daug 
rezervų.

O šitie įvairus SSSR simpa- 
tikų ir užsienių komunistų pa
gyrai tuomet Įgyja tik rekla
mos prasmės. Dėl reklamos ne
siginčijama, nes visų žinoma, 
ko ja siekiama. Tai už SSSR 
sienų gyveną darbininkai, kai 
mato SSSR užsienių politikoje 
darant tuos atsargius žygius, j- 
sitikina, kad SSSR esminiai vis 
dar negali tvirtai viename ar 
kitame atsitikime tarti savo žo
dį jos vedamai politikai prade
da nepasitikėti ir jos daromai 
pažangai netiki.

štai Ispanijos sukilimui pra
sidėjus visi laukė ir tikėjosi, 
kad SSSR čia pasakys saVo ga
lingą žodį, kurio vis dėlto Ita
lija su Vokietija pabos, O vie
ton Šito mes išgirdome tik puo
lant Prancūzijos vyriausybę, 
kam ji neteikianti Ispanijos vy
riausybei pagalbos. •

(Tąsa ant 6-to pusi.)

padėtis nėra

V

PRIE MOHAVVK V COMPANY RŪMŲ, ČHICAGOJE, ; NEŽINOMI As
menys pametė bombą, kuri sugriovė beveik pusę namo. ’Pieniiiė užima dviejų auk
štų plytų patalpą, kuri randasi prie 1850 Mohawk street, > Northsidėje<
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Pumpurėlis.
Tyrafe, rausvas pumpurėlis 
Iš pavėsio pasikėlęs 
Į saulutę kaitrią šviesią 
Savo kuklią galvą tiesia.

—Kilk, saulute, kilk meilioji. 
E Tii taip glostai, taip vilioji!

Kai tik tavo spinduliais 
Man laimužš nusileis, 
Aš pražvelgsiu, pražydšsiu 
Ir iš slepiančių pavesiu 
Duosiu žiedą tokj skaistų, 
Nuo kurio džiaugsmu užkaistų 
Kiekviena šviesi akis, 
Kiekviena jauna širdis.,. . 
Kilk, saulutė, kilk, meilioji!

Ir į kaitrią ramią ,tylą 
Saulė kyla, kyla, k via...; 
Slenka pažemiu šešėlis, 
Skleidžias, skleidžias pumpurėlis. 
Lūkesy sukrauta groži 
Spinduliai švelniai atvožia— 
ir j naują kvapų žiedą 
PlastakČUs saule rieda.

sudarysit

t

Putinas. *
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gyvybesavo

Naujos ir geros sąlygos musų tautos progresui

Bet Žmonos Nenori!

neper

GALAS)

ATIDUS TRENINGAS
JUOKAI

Džiaugsmo nešėjas

IŠKILMINGAS METINIS

KONCERTAS
SAKALU SVETAINĖJE

SEKMADIENYJ

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

1 M*-** . < ..

patarnaudamas

ių Jbend 
ir tobu

Nežiūrint, patinka kam ar ne, 
bet naujos ir geriausios sąlygos 
Lietuvos nepriklausomybės iš
laikymui ir musų tautos pro
gresui, tai demokratijos atsta
tymas Lietuvoje, kaipo teisinės 
priemonės. Tos priemonės pta-

(savo išrinktosios 
Leiskite, tėve,, su ju-

AŪ, right, jis sėdės kalėji
me, praleis už grotų ir Kalė
das, bet pas 
grįžti!

■umO

nard Levine, Ray Fogleman, 
Arthur K. Enzmane, Ned Graf- 
feo, Robert Ansani and Ray- 
nond Dillon.

adresu, 5304 20th 
pasiūlė Mul- 

iš kalėjimo 
jei j sutiks

treningas, 
tayo giminaitis

Federalė Valdžia Su 
Apkaltino 14 

Bootlegerių”

12 bonkų luobas
1.40

25c nuolaida už 
tuščias bonkas

Braverman, alias 
, Allen Wainer, Har- 
Schow, Meyer Sachs,

Be to, $690 bonusų yra jo ir 
niekino kito!

/ ■ 
£ui&t. dovVaj 
: TuE CZJŽĮ

žmoną nenori

ai, kurie
sako, kad

Gust Pačius 49 m., ir May 
Conbas 27 m.

Raoland Bailey Jr. 21 m., ir 
Zeną Karras 21 na.

Anthony Bartas 28 m. ir 
Alice Witkus, 28 m.

Vienas ponas kalba apie sa
vo sūnaus ateitį;

—Taip, turiu pasakyti, kad 
mano sūnūs yra idealistas, ir 
jis norėtų bųti kuo nors tokiu, 
kuris žmonėms džiaugsmą ne- 
žiotų. \

■—Tai gal laiškanešiu? — i- 
siterpė nemandagiai- kitas. ' ‘... Pietų Amerikos lietuviai įpa- 

mačį Lietuvos kaimui eina dar 
ir kitu keliu. Pirmoji jų kova 
su neteisybe prasidėjo daug 
anksčiau. Tai kova prieš berei
kalingą iš Lietuvos iždo litų 
siuntimą čia tautiškumo pre
tekstu gastroliuojantiems sek
tantams. Tą kovą bene pats pir
mas paskelbė populiariausias ir 
plačiausiai skaitomas Pietų A- 
merikos lietuvių savaitraštis 
“Argentinos Lietuvių Balsas,“ 
susilaukdamas toje kovoje di
delio demokratiškosios lietuvių 
visuomenės pritarimo. Bet dėl 
tos kovos, žiūrėkite, teko nema
žai nukentėti visuomenei, ypač 
to savaitraščio redaktoriui Kos- 
itantui N. Norkui. UŽ litus pasi
vadinę save tautininkais buvę 
komunistai, sudarę bendrą fron
tą su šeimyniškai gyvenančiu 
kun. Jenilioniu, pradėję “ates
tuoti“ argentiniečių spaudoje 
Lietuvos atstovybę tikrai suk
tomis atestacijomis — daugelio 
lietuvių išlėkdino iš darbo ir 
Šimtams uždarė fabrikų duris 
darbo gavimui, nes juos gast
rolieriai užrekomendavo “Mask
vos agentais/’ Tai tikras to 
moraliai supuvusio fronto ban
krotas, kuris juo labiau matosi 
tų bendrafrontininkų “švytu
ryje“ ir “Pietų Amerikos žinio
se“. Tose, atsiprašant, laikraš
čiuose pjaunami ir tie, iš kurių 
rankų sūniškai ėmė porcijas, jo
mis tuko, o kai nebegauna, lo
ja ir ant tų, kurie davė ir ant 
Visų, kurie protestavo prieš da
vimą. Todėl nė vienas to porci
joms gaudyti sudaryto fronto 
leidžiamų lojimui laikraščių nu
meris neišeina neiškoneveikęs 
K. N, Norkaus, kuris per “Ar
gentinos Lietuvių Balso“ skil
tis su pasišventimu jungia Ar
gentinos lietuvius į bendrą šei
mą, žiebdamas jai demokratiš
kos lietuvių kultūros kibirkštis, 
tuo didžiai apsaugodamas pri
augančią lietuvių kartą nuo nu
tautėjimo
bendriems musų tautos tikslams 
—siekti aukštesnio vienybės ir
kultūros laipsnio. Todėl lyg ir

Brighton Park—No sir, Juo
zas Muilins, brightonparkietis, 
gyvenęs adresu, 4317 South 
Maplewood ąvenue, niekuomet

įsidėmėkite, kaip greitai ATSIGAIVINSIT—kaip pasekmingai 
jis veikia—koks pastiprinantis ir gaivinantis.
P Jis sužadins jūsų apetitą.

Jeigu negalėtumėte gauti Malvaz, tai pašaukite
r~ 7^ Canal 6500 ir leiskite mums prisiųsti jums 24 ar

i “cypėje“, bei už 
tad visus pinigus tebeturės 
savo rankose.

HOURI&HIHO
JU^TIINą^

12 bonkų 
musų yra 
kad išgėrus 
busite tikrai

Kodėl Lietuvos kaimas taip nepa 
prastai myli Amerikos lietuvius?

graudu darosi prisiminus, kad, 
lietuviškiems sektantams pasi
stengus, tam nepailstamam mu
sų spaudos ir kultūros darbi
ninkui ištisus mėnesius teko 
kankintis , Argentinos kalėji
muose ir laužyti senatvėje savo 
sveikatą vien dėl to, kad jis 
pats pirmas stojo kovon prieš 
lietuvių skaldymą į “sūnūs“ ir 
į “benkartus-mergvaikius.“ •To
dėl visa demokratiškoji Argen
tinos ir Urugvajaus lietuvių vi
suomenė gyliai yra įsitikinusi, 
kad didesnio pagarbos bei užuo
jautos gerb. Norkui nebus, kaip 
tęsti pradėtąją jo kovą.

darni jums 
jūsų sumą.

luobą, kas 
garantuojama, 
keletą bonkų 

patenkinti, ar
ba priimsime, atgal, grąžin- 

pilną sumokėtą

Kainos:
24 bonkų luobas

2.75
i Nuolaidos J 50c, 

už tuščias bonkas

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE- 
, DYB0MS•

Toks tokį pažino.
Tačiau tenka apgailestauti, 

kad prie K. N. Norkaus nervų ir 
sąnarių, ardymo kampanijos - 
fronto prisidėti randa pagrindo 
ir Šiaurės Amerikoj išeinančios 
“Dirvos“ redaktorius p. K. S. 
Karpius, imdamas “faktus“ iš 
“Pietų Amerikos Žinių,“ kurios 
Lietuvos Enciklopedijos žodyne 
teisingai pavadintos bulvariniu 
šlamštu, to chamo įpėdiniu, a- 
pie kurį kadaise kalbėjo ir 
Maksim Gorkis, analizuodamas 
“geltonosios spaudos“ istoriją. 
Atrodo, kad diktatoriai Gedimi
no ordinų ir išplėštų iš Lietu
vos kaimo paskutinių centų ge
riems žmonėms nesiunčia...

h Grįžti, ir už tą privilegiją 
sumokėti jai pusę $690 bonu
sų, kuriuos jis gavo, jis, rizi- 

■ kuodamas
krauju Francfjos karo fronte? 
Niekados! Pinigai yra jo ir su 
niekuo tais pinigais nesidalins, 

■1 ■ • • •
h Taip kalbėjo Juozas Muilins, 
pašauktas pas teisėją Oscar 
Nelson. Muilins yra įkalintas 
apskričio kalėjime už nemokė- 
j imą žmonai alimonijos. žmo
na gyvena 
Street. Teisėjas 
linsui “atostogas* 
kalėdų Šventėms, 
žmonai atiduoti ptrsę savo bo- 
ntisų pinigų. Bet Muilins pa
sirinko patogesnį planą. Jis pa
siliks kalėjime, suvalgys Ka
lėdų pietus

Go'ds ci
garetę pakelia suvyniotas į 
dviguba coJiophane — dvi 
eilės čeKopuane -hęper- 
rerkiamą—au^ uiausios rų- 
Šies. J

. B 1 Tūkstančiai vyrų ir moterųAftAl ftAllf ■ Ml# kenčia ilgas valandas nuo A l S I Ed I V II1K ■ neatsipalaidavimo, nervotu- 
” mo. Daugelis grįžta namon,

jausdamas sunkaus dienos darbo įtempimą. . '
Atrodo, kad jie visuomet bus PAVARGĘ.
Dabar, prašoma padaryti štai ką—neįeikite į bile kokią taverną 
arba vaistinę ir išgerkite vieną bonką to malonaus maisto gė
rimo—Malvaz

Prieš pat didžiąsias bokso 
rungtynes James Dempsey pįr- 
kos didžiulį treningo sviedinį, 
ir visą dieną jį daužė, per jį 
šokinėjo ir visokias gudrybes 
darė. Vakare jį bičivTs k’ausia:

—Kam tau ’itas 
juk ne tu
boksuosis rytoj? Juk tu neisi į 
ringą?

Užtat arti ringo prieisiu, 
—atrėžė James, Dempsey'.

W LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS 
IŠSIĖMĖ LAISNIUS (LEIDIMUS) 

VEDYBOMS:

dėjo būti kuriamos ir bus ple
čiamos tiktai Lietuvos kaimui 
ir musų išeivijai bruzdant/ rei
kalaujanti O kad Lietuvos kai
mas galėtų tinkamai skvo rei
kalus ginti, reikia, kad jis tu
rėtų teisės dalyvauti valstybes 
valdyme, tai yra reikia, kad 
Lietuvos valstybė butų demo
kratinė.

Tik demokratiškumo ir ko
lektyvumo pradų sintezėje glu
di sąlyga to, kad 
ruomenėje vis tol 
lės dora, darysis vis teisingesnė 
ir teisingesnė iteisinė santvar
ka, vyks vis didesnė ir didesnė 
pVitesnėms ir platesnėms lietu
vių masėms medžiaginė-ir aps
kritai kultūrinė gerovė. Siekti 
tų pradų vis tinkamesnės sin
tezės yra musų tautos uždavi
nys.

Už demokratijos atstatymą 
Lietuvoje, kovoja ir kovos pa
tys pirmieji šiaurės ir Pietų A- 
merikos lietuviai. Užtat, Lietu
vos kaimas taip nepaprastai 
myli Amerikos lietuvius!

Montevideo, Uruguay.

VISKAM PASIRUOSfcs

Medžioklės draugijos pirmi
ninkui kažkas1 skambina telefo
nu: • : ■ >

—Atsiprašau; pone, rodos, 
ateinantį sekmadienį ruošiate 
medžioklę. Aš esu tas varovas, 
kurį tamsta pernai sužeidei,— 
kalba skambintojas.

—Juk už tai tamsta buvai 
atlygintas, ir viskas baigta,— 
sako pirmininkas. ,

—Taip, tai taip, bet man pri
truko pinigų, ir noriu poną pa
prašyti, kad ir per Šią. medžiok
lę tamsta paleistum mažą šu
niuką į mane, — kalba toliau 
varovas.

Pietų Amerikos lietuvių veikla
• Taigi, pavojus Lietuvai gre

sia gan didelis! Tą pavojų pa
tys pirmieji įvertino šiaurės 
Amerikos lietuviai, sušaukdami 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
Demokratijos Atstatymui Lie
tuvoje. Tas kongresas viso pa
saulio lietuvių kitaip negali bu« 
ti suprastas, kaip tik istoriškas 
musų tautos konsolidavimo žy
gis — žygis visapusiškai lietu: 
vių nepriklausomybės laidavi
mui, jos kultūros ir žmonių iš
gelbėjimui nuo gresiančios ka
tastrofos !

Taip maždaug panašiai vei
kiama ir demokratiškosios Pie
tų Amerikos lietuvių visuome
nės. Nors ji nesuorganizavo 
transatlantinių skridimų iš New 
Yorko į Kauną ir nesušaukė 
masinio lietuvių kongreso de
mokratijos atstatymui Lietuvo
je, kaip kad Šiaurės Amerikos 
lietuviai su “Naujienomis,” “Ke
leiviu“ ir kita demokratiška lie
tuvių spauda priešakyje, tačiau 
veikia iš to galo* iš kurio ji 
veikti gali. Pietų Amerikos lie
tuviai sudarė tarpusavyje sutar
ti Lietuvos politinių kalinių šel
pimui, tuo tikslu rengia vaka
rus, renka aukas, skaito paskai
tas (vieni kalba, kiti graudžiai 
verkia sušaudytų savo giminių), 
surašo protesto rezoliucijas, ir 
visą pasiunčia į Lietuvą.

J. LAZDAUSKAS 
(Tęsinys)

STROPUS PASIRUOSIMAS
Jaunikis

tėvui)
mis pakalbėti tarp trijų" akių.”

Tėvas: “NA, kodėl tik tarp 
trijų?”’

Jaunikis: “Vieną, mat, aš 
laikau j jūsų dukterį atkrel-

ATT THE ’Vs/OOO 
0OX ATT

? s... y :į..

Jiems gręšis skaudžios baus
mės ; operavo samegonkos va

ryklas prieJoliet
■ . ... . '

F - , : • ' ■’.* ' ,4 ■ * i*- * ■

. Federalls teismas apkaltino 
alkoholinių gėrimų įstatymų 
sulaužymu 14 chicągieČių.

Jie operavo sindikatą ir va
rė slaptai “samogonka“ dve
juose bravoruos! netoli Jollet, 
III. Visięms gali prišerti atsėdė
ti kalėjime po daug metų.

Federalįai age 
bravorus užtiko/ 

vienas išvarydavo 2,500 ga
lionų alkoholio j dieną, o an
tras—1,500. Nakties laiku? al
koholis buvo gabenamas tre
kais. Suėmė vieną tokį troką, 
agentai surado jame 1,78Q ga
lionų neakcyzuotos degtinės^

Apkaltinti “bootlegeriai” yra 
sekami:

Harry 
“Hunky’ 
ry W. 
Ben Feig, Wallace Mason, Ben 
Margofin, Jack Horwitz, Bėr- su tuo nesutiks!

NENAUDINGAS KLAUSIMAS

Viena moteris guli lovoj, su
sirgus drugiu. Gydytojas ty
rinėja jos ligą. Jis klausia:

—Ar tamstai dantys kalena, 
kai šaltis nukrečia?

—Negaliu pasakyti, mat, jie 
guli ten ant staliuko.

. A •*.», V ■
»■ •.. , T .
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Antradienis, gr 1936

Del cigarete mirė

grute

Burnside

KETĖJIMAI IR GALĖJIMAI

NAUJAS PROGRAMAS

Thurber. Jiems

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Reporteris A

$8.00
Valstijose ir

ŠVIEŽIOS ŽUVYS

dienos Šiuo adresu

Gubernatorius įsakė 
parolių tyrinėjimą

'REX' 
BITTERS

Chicagos unijos su 
sidomėjusios gatvė 

karių klausimu

reikalau- 
elevatorių 
sujungtos 

sistemų. 
Federaci-

maisto produktų
Apelsinai,

kreipsis Į
legislaturiį prašymu

Valstybės gynėjas Thomas

SLA 185 kuopa išsi 
rinko 1937 metų 

valdybą

Tyrinėja ambulansų 
vaiky to jų darbuotę

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,
Chicago, Illinais.

Aš čia prisiunčiu $...........už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo_______________

Sako, teisėjai esą 
tinginiai

GERIAUSIA 
DOVANA

Chicagoje 
Kitur Suv. 
Kanadoje

ISPILDYK

Miesto taksai eiga 
retams

Pastaruoju laiku Chicago j 
pasirodė eilė nusikaltimų, ku
riuose buvo jvelti kaliniai pa
leisti paroliui. Didlapiams ypa
tingai daug rašant apie šito
kių asmenų nusikaltimus gu
bernatorius Horner įsakė pa
daryti nuodugnų tyrinėjimų 
parolių tarybos veiklos, ypač 
atsižvelgiant į paleidimų iš ka
lėjimų tokių kalinių, kurie yra

Planuoja ateinančiais metais 
daug darbuotis

nįm

teisėjus patektų asmenys už
sitarnauju tos garbės, o ne ke
lių politikierių paskirti; paga
lios kai kurie teisėjai esą tie
siog tinginiai, ir dėliai to Chi
cagos teismai yra užversti by
lomis. ' ;

Dabartiniu laiku valstybės 
gynėjas, gubernatorius Hornėr 
ir Chicagos advokatų asociaci
ja darbuojasi parūpinti tokį 
programų Chicagos teisėjams 
parinkti, kad juo mažiau reik-

GERKIT TIK GERĄ

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

Sužeisti A. Klonis ir 
B. Bamiškis

gramus išpildys Draugijos na
riai iš Chicagos.

Nariai nutarė tuojau po Nau 
jų Melų rengti vakarų su vai
dinimu.

Baigiant, Draugijos nariai į 
si domėkite 
mų datų, ir nepamirškite atsi 
lankyti.

valandą iš ryto.
Mėgiami f 
Dainos if Muzika.

KALĖDOS CHICAGOS PAŠTE. — VAIZDDAS VIENOJE CENTRALINIO PAŠTO, DALYJ, PER KUR EINA 
siuntiniai, skirti vidur-Amerrkai. Tarnautojai nepaspėja apsidirbti. “Naujienų’’-Tribūne Photo

metų, 820 
jo draugas 
metų, 3417 
vaikštinėjo 

paežerių prie Irving Park bul
varo^ Sneed vaikas sumanė iš
traukti iš vandens pagaikštį, 
paslydo ir pradėjo skęsti. 
Henry ėmė klykti šaukdamas 
pagelbos. Praeivis John Lavc- 
say < 32 metų, 3333 North 
Marshfield avenue, šoko porų 
kartų į vandenį, bet išgelbėti 
vaikų jam nepavyko.

.......................................$5.00
ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

šioj kolonijoj du lietuviai skaitomi kaip nepataisomi, už 
tapo sužeisti. Vienas jų yra kietėję kriminalistai.

Aldermanas Thomas Keane 
praėjusį sekmadienį pareiškė, 
kad Chicagos miesto tarybos 
finansų komitetas 
valstijos 
leisti miestui uždėti specialius 
taksus ant luksų, t.y. tokių 
daiktų, kurie skaitoma kaipo 
prašmatnumas, o ne kaip bū
tinos gyvenimo reikmenės. Ir 
pirmon galvon norima uždėti 
miesto taksai ant cigaretų po 
vienų centų pakeliui. /

Chicagos Darbo Federacijos 
posėdžiui praėjusį sekmadienį 
patiekė rezoliucijų George 
Koop, raidžių rinkėjų unijos 
atstovas. Rezoliucija 
ja, kad gatvėkarių, 
ir busų linįjos butų 
į vieną susisiekimo 
Susirinkimas pavedė 
jos pildomajama komitetui pa- 
ruošti planą municipalei trans- 
portacijos nuosavybei ir tvar
kai mieste. r

P-nios Agnės Nelligan na
muose, 3547 West Jackson 
boulevard, turėta smagi parč, 
kuriai gėrimų nestokavo. Po
nia parės laiku degėsi ciga
retų, liepsna palietė jos dra
bužius, Šie užsidegė ir skaud
žiai apdegino moteriškę. Ji mi
rė ligoninėj sekmadieny 
džio 20 dienų.

Buk sveikas ir linksminkis gyvenimu
DITTEDfc99 BiSsJnk • OI I B Km Ii w

John Sneed 7 
Galt avenute, ir 
Henry Schauer 10 
Clarendon avenue,

_ ALŲ

.Valstybės gypėjo ofisas pra
dėjo tyrinėti ? veiklą asmenų, 
kurie specializavosi naudotis iš 
nelaimių įvykių. Ryšy su tuo 
tyrinėjimu tapo pašaukti liu
dyti trys advokatai, . būtent 
Drake Berg, Ronald Oldham ir 
Murphy O. Tate, o taipgi dak
taras A 
teks duoti liudymus ryšy su 
dviem asmenimis, kurie iškėlė 
gatvėkarių kompanijai netei
sėtus reikalavimus užmokėti 
neva už sužeidimus, ' kuomet 
jie tikrenybėj nebuvo sužeis-

veikėjų
T. Meškauskis, O. Valacienė. 
Juodu veikliausi ir moka kitus 
įtraukti į vaikimų.

IŠ Kultūros Draugijos susi
rinkimo $3.00

$2.00
$5.00
$2.00
$3.00

L. M NORKUS 
Rea. HEMLOCK 6240

Gruodžio 10 d., įvyko susirin
kimas Indiana Harbor L. K. 
Draugijos. Ir šis susirinkimas 
buvo šauktas atvirutėmis. Bu
vo atvykęs Chicagos Lietuvių 
Draugijos prezidentas, J. Mic
kevičius.

Susirinkimų atidarė vice-pir- 
mininkas S- Bartkus. Pirminin
ko, Dr. Rodgers nebuvo. Neži
nia, ar jis nežinojo ar tingėjo 
ateiti susirinkimam J. Mickevi
čius aiškino mums daug dalyki, 
apie Draugijos patvarkymus, 
kurie ikišiol mums nebuvo aiš
kus. Dabar, rodos, visiems tu
rėtų būti aišku, ir tie, kurie 
buvo susirinkime, liko užganė
dinti.

Buvo nutarta laikyti Lietu
vių Kultūros Draugijos susirin
kimus kas antrų sekmadienį, T. 
Yvanovo svetainėje, 2101 Bro- 
adway, 2 vai. po pietų. Susirin
kimai bus su programais. Pro--mai nėra tokia, kokia galėjo nį esmėj pareiškė ve kų: rei- 

būti. Visai kitas butų buvęs tų kia paliuosuoti Chicagos teis- 
kovų vaizdas, jei SSSR butų mus nuo politikierių įtakos 
pajėgusi, vos sukilimui prasidė-į reikia dėti pastangos, kad ; 
jus, tarti savo stiprų žodį. Tai 
nebūtų kilęs toks žiaurus civi
lini^ karas, o jis butų virtęs tik 

draugijos susirinki- menkos reikšmės epizodu.
Ispanijos respublikos vyriau

sybė ne tik fašistinių vyriau
sybių ginklu smaugiama. Ispa
nijos ūkininkai jau iš seno ži
nomi, kaipo geri visokių vaisių 
augintojai 
Europai statytojai 
visokie žuvų1 konservai milijo
nais dolerių vertės buvo išveža
mi j Vokietijos, Lenkijos, Ang- štųsi politikierių įtakos

Vardas 
Adresas

3Vž mėnesių kūdikis, Mary 
Mortell, užtroško apsivertusi 
lopšyje. Ugniagesiai nuvyko į 
namus, adresu, 1040 N. Waller 
avenue, bet mergytės atgai
vinti su pulmotoru nebegalė-

lijos, Austrijos rinkas. Kasmet 
už kelias dešimtis milijonų dol. 
vertės ispanų ūkininkai Šitų 
prekių parduodavo toms valsty
bėms. Dabar, savaime supran
tama, kad tos valstybės šiome- 
tinio derliaus iš ispanų ūkinin
kų nenupirko.

Beje, čia didelius užsakymus 
padarė SSSR, bet ji anų rinkų 
vis dėlto negali pakeisti. Ji jų 
negali pakeisti jau vien tiki dėl 
to, kad jos įpirkimas yra men
kas. SSSR gyventojas nėra tiek 
pajėgus šitokių daiktų prisi
pirkti. O be;to, ęSSR prekybos 
laivynas dar toks’ llėnlcas, kad 
negali—vi^a kas užpirkta parsi
gabenti. Reikia laivus samdyti 
•iš kitų valstybių. Čia daug pa-

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iŠ geriausios rųŠies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gaubite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonu BOULEVARD 7179

Yra gardaus x skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šak
nų, (Europine formulą). Butelis šio žinomo biterio tu
rėtų rastis kiekvienje stuboje. Visai šeimynai patiksite* 
Bitters. Pabandykit ji šiandien.

REX PRODUCTS CO.
1301 W. Grand Avė., Chicago, III. 

, REIKALAUKIT TAVERNOSE IR VAISTINĖSE <

INDIANA HARBOR, IND.— 
šio mėnesio pradžioje (gr. 2), 
įvyko SLA 185 kuopos priešine- 
tinis susirinkimas. Nors jis bu
vo šauktas atvirutėmis, bet 
daug narių neatsilankė. Atida
rant susirinkimą, pirm. Tadas 
Meškauskis pranešė, kad susi
rinkimas turi labai daug dar
bo.* Buvo priimtas raportas iŠ 
praėjusios vakarienės. Ji davė 
gražaus pelno kuopos iždui. 
Rengėjams kuopa tane ačiū.

Nariai priėmė vienbalsiai 
laišką nuo Chicagos Amerikos 
lietuvių Kongreso skyriaus.

1937 metų valdybon išrinkti 
oekami asmenys: T. Meškaus
kis, pirmininkas; Ignas Kolas
— vice-pirm.; Peter Rindokas
— nutarimų rašt.; Anna Vala- 

turto rašt.: M. Anta-

1

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

8:30
Kalbančios žinios —

k Gražios

' Kojų žaizdas ......................
Varičose Veins ...............
Kylą ........ 1.. ..... ...
Raudongysles ..............
Ištinusias kojas ..............

už kiekvieną gydymą. 
Patarimai dykai. Tūkstančiai paten
kintų ligonių. ’1' ’ !

DR. E. N. FLINT ASSOC.
1105 kambarys—32 N. STATE ST.

Chicago, Illinois
Kasdien 9:80. v. r. iki 5:00 p. p. Antr. 
ir penkt. 9;30y.r. iki 8:00 p. p.

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

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENĄ

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vak.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
Skeryčiotis tuščiomis ran

komis butų daugiau kaip paika. 
Bet gi perdaug girtis savo ne
išpasakytais nuopelnais taip-pat 
nėra išmintinga. Versti bėdą 
nuo savo galvos kitiems taip 
pat nėra išganinga.

Kadangi prancūzų politikai 
nusimano SSSR vidaus padėty
je, tai jie derinant savo užsie
nių politiką su SSSR yra labai 
atsargus, šia proga naudojosi 
anglų reakcininkai. Savaime ai
šku, kad jiems, tai yra anglų 
dabantiniems politikams, nėra 
pakeliui su Ispanijos dabartinio 
sąstato vyriausybe. Taip lygiai 
kaip jiems nėra mielas ir gene
rolas Franko, kuris veda aiškią 
pro itališką ir pro vokišką po- deda norvegų laivynas, šia pro 
litiką. Anglų , reakcininkai ne
norės užleisti ispanų vario nei 
italams, nei vokiečiams, taip 
kaip lygiai jie neduos vidurže
mio juroje išimtinai įsigalėti i- 
talams. Iš čia ir seka ta neaiš
ki Ispanijos civiliniame kare už
imta anglų pozicija. Tai įpras
ta anglų delsimo politika. O 
tuo metu Ispanijoje liejasi dar
bo žmonių kraujas, žūsta am
žiais sukurti tautos turtai. Ir 
kartu tunka ginklų gaminamų 
įmonių savininkai. Biznis eina, 
tinklai iš visų valstybių veža
mi abiem kariaujančiom pusėm, 
čia ne visi savo simpatijomis

Muojasi. Tiesa, SSSR paskuti- 
j laiku, kad ir kiek suvėlavu 

. , pasidarė aktingesnė, jos Is
panijos teisėtai vyriausybei pa-

! ama jaučiama, bet ji pridera- J. Courtney praėjusį sekmadie

vičienė 
navičienė ir Anna 'Jurkevičienė 
—. kasos globėjos; Pranas Pet
rauskas — kasierius, ir Anta
nas Vilkas — maršalka.

Susirinkimas taipgi išrinko 8 
delegatus į SLA 6-to apskričio 
konferencijas. Kuopa nepridavė 
daug svarbos tam 64am apskri
čiui ir buvo planuojanti atsi
mesti. Apskritys nešioja tik 
vardą, o nieko neveikia. Apsk
ričio tūzai neparodo koks veiki
mas turėtų būti.

Nariai nutarė po Kalėdų su
rengti balių kuopos naudai. Ga
liu drąsiai pasakyti, kad musų 
kuopa parodys didelį veiklumą 
ateinančiais metais, nes veikles
ni nariai pradeda prisidėti prie 
darbo. Mes turime gana gerų 

suminėsiu, tik kelis:

Kūdikis Užtroško 
Lopšyje

W. M. WALKER
213 S. WATER MARKET

Kampas 14th Place ir Bacine Avenue

A. Klonis. Jis dirbo General 
Car kompanijai, East Chicago, 
Indiana. Sulaužyta jo koja ir 
guli jis Hatnmond, Indiana, li
goninėje. A. Klonis priklauso 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj 63 kuopai ir kelioms ki
toms draugijoms.

B. Bamiškis dirbo Illinois 
Central R. R. Markham jarde. 
Jo koja sumušta ir jau antrą 
savaitę jis negali vaikščioti. 
Bamiškis taipgi yra Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj 63 
kuopos ir kitų draugijų, jų 
tarpe Joniškiečių L. K. Kliubo, 
narys.

Abu sužeistieji daugelį me
tų gyvena Burnsidėje.

Vaikas paskendo 
ežere

ga naudojasi kaip kas iŠ Balka
nų, valstybių, bet jos daugumo
je nėra draugiškai nusiteikę 
SSSR. Apelsinus, tai gal jos 
sutinka atvežti, bet vieton apel
sinų į Ispaniją ginklus vežti, tai 
jau Vikriausiai atsisako..,..

Tai bendrai tarus, SSSR už
sienių politikoje dar negali tu
rėti reikiamo ir jai prideramo 
svorio. O šitą svorį, kaip pa
prastai, sudaro įvairus krašto 
resursai ir vidaus padėties stip
rumas.

(Bus daugiau)
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AM. LIETUVIU KONGRESO SKYR. RENGS 
NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖJIMĄ

Nuo vasario 1 iki 16 rinks aukas Lietuvos 
žmonių kovai prieš Smetonos valdžių.

laites ChicagosKino- 
teatruose

Atėmė iš moters Senam Petrui parė
$1,450 vertės 

graznų

Atlaikęs sėkmingą konfe
renciją pereitą sekmadienį, 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos skyrius vakar pra
dėjo ruoštis aukų rinkimo va
jui ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktuvių paminėji
mo rengimui.

Paminėjimas įvyks Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, va
sario 16 d., 1937 m. Nuo vasa-. 
rio pirmos iki 16 d., Kongreso 
skyrius rinks aukas iš organi
zacijų ir pavienių finansavi
mui antifašistinio judėjimo 
Lietuvoje.

Sekdamas konferencijos nu
tarimus, Chicagos skyrius da
ro planus vystymui kultūros 
darbo Amerikos lietuvių tarpe 
ir gelbėjimui Lietuvos žmo
nėms kovoti prieš dabartinę 
valdžią. Kongresas ypatingai 
rūpinsis Lietuvos politiniais 
kaliniais, kuriuos Smetonos 
valdžia laiko koncentracijos 
stotyse ar-kalėjimuose.

Dr. A. Montvidas, skaityda
mas referatą kultūros darbo 
klausimu, ragino prie Kon
greso priklausančias organi
zacijas rengti prakalbas, va
karus, paskaitas, skaityti Lie
tuvoje leidžiamą “Laisvą Min
tį” ir palaikyti artimus santy
kius su Lietuvos pažangiąja 
inteligentija.

Konferencijos tarimų vyki- 
nimu rūpinsis pastovus komi
tetas, sudarytas iš 25 asmenų. 
Tie komiteto nariai atstovau
ja įvairias organizacijas, pa
sižadėjusias kooperuoti Ame
rikos Lietuviu Kongreso tiks
lų vykinime.

Komiteto nariai dar nepasi
dalino pareigomis. į jį įeina 
sekami asmenys: J. Mickevi-

. ... 
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Suėmė Miestelio Vai-* 
dininka; Buk ^rnena 

v 

Nužudęs 
. • "" . .

Kartu areštavo ir jo mylimą
ją; žmona rasta negyva senų 

automobilių “kapuose”

čius, V. Ambrose, K. Kąiris, 
C. Čepukas Įir V. Mankus; 
P. Grigaitis nuo “Naujienų”; 
V. Andrulis nuo “Vilnies”; 
Kundroška ir J. Jurginis — 
nuo Keistučio K,liubo; Miku- 
žiutė, Dr. Montvidas ir Dr. 
Rutkauskas nuo SLA; Joni
kas ir Skeberdytė nuo LDS; 
Nedvaraitė, Juris ir Litvinas 
nuo ALDLD; R. Šiliukas — 
nuo Lietuvos Apskričių orga
nizacijų (Kupiškėnų, etc.); 
Šarkiunas ir Pučkorius —nuo 
Roselando org.; Dudaitienė— 
nuo Cicero; Mason — nuo 
Amalgamated Clothing Work- 
ers; Steponaitis nuo Gary> 
organizacijų; Miščikaitiene— 
nuo Moterų org.; M. Butatis ir 
J. Milleriutė—nuo Dailės drau 
gijų. Viso 25.

Be Dr. Montvido, referatus 
konferencijoje skaitė ‘Vilnies’ 
redaktorius V. Andrulis, Dr. 
A. Rutkauskas ir F. Abekas.

Cituodamas statistikės skai
tlines, drg. Andrulis, kalbėjo 
apie liūdną Lietuvos ūkinin
kų ir darbininkų padėtį. Dr. 
Rutkauskas ipasirinko plačią 
temą, “Fašistiška propagan
da.”

Savo referate Dr. Montvi
das padarė eilę rekomendaci
jų. Jis siūlė konferencijai įs
teigti stipendijų fondą moks
leiviams; auklėti moksleivius 
pažangioj dvasioj, ir įsteigti 
rašytojų fondą. Rekomenda
cijos buvo paliktos pastovaus 
komiteto nuožiūrai.

Konferencijoje dalyvavo 126 
delegatai iš įvairių organiza
cijų ChicagOįjl, Ga'ry ir kitų 
priemiesčių. Jie atstovavo 
apie 11,000 organizuotų lietu
vių. —A.

Manydama Kad Mirė
Duktė Motina 
Nusinuodijo

Duktė serga penkis mėnesius; 
nežino kas su motina atsitiko

Visas pelnas — maisto produk
tais Skiriamas neturtingiems

Visuose CĮiicagos kinotea- 
truose, išskyrus didmiestį, šįr 
ryt rengiamos Kalėdų eglai
tės.

Programai susidės iš kalė
dinių filmų, komedijų, “Mickey 
Motfse” škicų ir vieno didžio
jo paveikslo.

Už įžangą eglaičių svečiai 
turės atsinešti kokių nors ne
gendančių .maisto produktų, 
kaip kenuotų vaisių, daržovių, 
miltų, konservų, etc.

Eglaitės prasidės 11 vai. 
to.

Pereitais metais iš tokių eg
laičių kinoteatrų organizacija 
sudarė 20,910 kalėdinių" krep
šių.
r i ___ ___ ____
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TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

ry

J. Gaubo gėrimų 
skladas

BRIDGEPORT. — Užeikite 
pas Monarch Wine & Liųuor 
Co. antrašu 3529 So. Halsted 
St. Ten susipažinsite su p. J. 
Gaubas, kibtis yra savininkas 
vįršminėtos firmos. Jo specia
lybe vien gėrimai. Visko, kas 
yra tinkama dovanoms arba 
šventėms neštis į namus, ga
lima rasti pas p. Giaubą. Jis 
yra draugiško budo lietuvis ir 
moka mandagiai patarnauti sa
vo kostumerįams. , 
Z • :.... Tėmykite -jo—skelbimą “Nau
jienose”. \ , ‘

VBA

Anchor Inn gėrimų 
skladas šventėms

Kas ieš-

.į 'fr',1.“' 1 -T—

Sekųiadieny, 'gruodžio 20 
dieną, p. Yuškos svetainėje, 
adresu? 2417 West 43 Street, 
įvyko parę surengta Senam 

ItakSj esantį krutamųjų ,^nugirsti, dau-
veikslų teatrą,, pasipuošė graž-lglaųsla P^darbavunu ponįų 
nomis, kurios buvo vertas $1,- 
450. Kai ji grįžo iš teatro, tai 
nežinomas paktadaris atėmė iš 
jos graznas. Moteriškę nelai
mė ištiko sekmadienio vaka-

.^4 ......į..,..,, . ' ■

II,t,, i !■■■»■■ lįl<BllM

Mrs. Sarah Krisberg, 
West 68 Street, eidama į

2717 
apie-

PEOPLES RAKANDŲ BEN- 
DROVĖ RENGIA GRAŽŲ IR 

ĮDOMŲ KALfiDINĮ PRO
GRAMĄ ' ■

Ieškodama moteriškės; Lil
lian Klemz, mirties kaltininkų, 
policija suėmė vyrą ir jo my
limąją.

Suimtasis, Charles Klemz 
yra Elmwood Park miestelio 
trutstee. Apie tris savaites lai
ko atgal, Norwood Parke buvo 
rastas jo žmonos sukapotas, 
sudaužytas lavonas. Jis gulėjo 
įmestas rave, senų automobi
lių “kapuose”.

Klemz, ir jo suimtoji 
moji, Lillian Mitchell, 
tardomi specialio “melo
vimo” aparato pagalba, bet po
licija nieko inkriminuojančio 
ikišiol nesužinojo.

Brighton Parke šeši 
Apiplėšimai Į Vieną 

Diena

myli- 
buvo

suga-

Įsitikinusi, kad jos duktė 
numirė, 47 metų motina, Mrs. 
Arina Barr, vakar nusinuodijo.

Duktė serga penktą mėnesį 
sunkia širdies liga. Motina ją 
prižiūrėjo, gydė. Nuo lovos ne
atsitraukdavo. Duktė, Lillian, 
24 metų, buvo gabi pianistė.

Vakar, nusilpusi ir bejėgė, 
ligonė neteko sąmonės. Neat- 
gijo per ilgoką laiką. Motina, 
tikėdama, kad dukterei atėjo 
galas, buvo apimta tokio skaus
mo, kad nutarė baigti gyveni
mą kartu su savo mylimu "kū
dikiu, ir išgėrė stiklą nu'odų.

Tuo tarpu, duktė atgijo,
dy to jai nedrįsta jai sakyti, kas 
atsitiko su motina.

BRIDGEPORT.
ko didelio pasirinkimo visokių 
gėrimų šventėms, lai užeina 
pasižiūrėti į Anchor Inn sjda- 
dą antrašu 3500 So. italsted 
St. Ten gausitę netik visokios 
degtinės ir vyno, kokios yra 
žinomos, bet ir kaina bus la
bai prieidama, nes Anchor Inn 
yra pilnai prisiruošęs jums 
tinkamai patarnauti " gėrimų 
reikaluose.1 ‘ Tėmykite jų skel
bimą “Naujienose”.

VBA

šiandie, ahtmįįiehį, J tą va
landą vakare kviečiame užsi- 
statyti savo radio ant stoties 
W.G.E.S. ir pasiklausyti gra
žaus ir ’ įdomaus kalėdinio pro- 
gramo, susidedančio iš šio se
zono melodijų, muzikos ir dai
nų, kalėdinių pasveikinimų ir 
kitokių įdomių dalykų. Pro- 
gramo išpildyme i- dalyvaus pp. 
Sabonių šeimyna, Antanas čio
pas, Peoples parlor kvartetas 
ir kiti. Prie to, bus gražios or- 
kestros muzikos ir naudingų 
kalbų, pasveikinimų bei svar
bių pranešimų. Patartina kiek
vienam pasiklausyti.

O po Peoples. programo seks 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje radio programas, kurio 
išpildymu rūpinsis 36ta S.L»Ą. 
kuopa. Yra dedamos pastan
gos surengti labai gražų ir įdo
mų programą. Dainuos Geno
vaitė Si^kjųtė-Giedraitienė. 
Pasiklausykite?**

■ r '■ y ’• . ,į _; ' * •

$84,000,000 automo
bilių taksų

- J / • . ’• . ■ {/* / \ *. T . v/ 1 & A-
Illinois vąlstyp^ > aųtomobir 

listai (jų tarpeį ir trokų sa
vininkai) 1936/^metais sumo
kėjo iš; viso $$4,248,000 taksų 
— vadinamų yiętinių (local), 
valstijos ir J^ederąlių. Padali
nus šią sumą tarp visų moto
rinių vežimų, (kiekvienam jų 
teko sumokėti po $55.41. Į mi
nėtas čia sumas įeina ir tak
sai gazolinui, ir. vadinami sales 
taksai.

Ėemember This 
Bate!

. - —■-Al ■* J *

Kultūros Raimis or tlie K. 
R’s, aš it is Įjetter known, 
*will hold its Annual Dance on 
6aL Feb. 6 1937. Tlie time,

. ? poniu 
pųkurienės ir Dowginienės, o 
taipgi-p. Yuškos.

Šeimininkes buvo p-nia Dow- 
gin ir p-nia CukuT, o valgių 
gaminimą prižiūrėjo ‘ir tvarkė 
p-nia Mitchell.

šeimininkėms teko suktis, 
ir skubiai suktis kiekvieną mi
nutę per visą vakarą, nės šve
ičiu prisirinko pilna p. Yuškos 
svetainė. Ir visi buvo gyvus, 
linksmi, malonus.

Tur būt ir vėl tenka kredi
tas už tai atiduoti visų pirma 
šeimininkėms. Jos mat laikėsi 
tokios ^taisyklės: svečiai ir 
viešnios užsimokėjo savo dalį 
tai prašomi naudotis tuo, kas 
yra parūpinta valgių ir gėri- 
inų; jokių kitų išlaidų jiems 
nebuvo.
' Beje, buvo liuosnorių išlaidų 
muzikantams; jiems skrido po
pierinės ir- todėl, bent prad
žioj, jie daugiau pasitikimo 
maršų grojo, negu šokių mu
zikos. teikė; <

Teko pastebėti kitas daly
kas : gėrimų buvo kiek širdis 
troško, ale įsikaušusių nema
čiau ne vieno. Taip, yisi sma
gus, visi ir visos linksmi ir 
linksmos buvo, bet visi savo 
vietose, visi ribose.

Vakarienės laiku K. Augus
tas pasakė trumpą kalbą, 
nam Petru1! įteikta/dovana, 
tras išreiškė padėką. Ir 
'pasirodė, rengėjų taktas, 
jau daugybes spyčių mums 
sėtinai įkirčjo, ypač kai spy
riai sakoma kuomet ne spy- 
čiamš, o smagiai pramogėlei 
susirenkame.

Well, šokiai
' ..A .

Ji .JmiIteiliįlftiįĮ, Im'JlBlĮI t
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F. V. Zintako Bylos 
Antras Svarstymas 

Sausio 25 d.
Nak-BRIGHTON PARK. 

ties laiku, iš pirmadienio^ į an
tradienį, Brighton Parke buvo 
papildyti šeši apiplėšimai.

Nežinomi piktadariai, kurie 
terorizuoja apielinkę kelintą 
mėnesį, pavogė įvairių daiktų 
ir Kalėdinių dovanų už $650.

Nukentėjo sekami asmenys:
Gustave Krueger,

Roekwell
Julius 

avė.,
Frank

Damen aventfe
Stanley White, 4250 South 

Maplewood avenue,
Charles lloclibaum, 8426 S.

Oakley avenue, ir > , .
George Adasuma, 4002 Bri

ghton Place.

st., 
Gali, 3626

Riplinger,

4037 So

S. Damen

3640 So.

aš it
L < 2L_r

Sausio 25 d. buvo paskirta 
data Frank V. Zintako bylos 
antram švarstymtfi. šį' kartų 
pirmininkaus teisėjas Epštein. 
Pirmojo svarstymo pirminin
kas, teisėjas O’Connell užsakė 
bylą pervaryti per teisiną an
tru kartu, kai džiurininkai ne- 

» išnešti nuosprendžio.galėjo
Pusė reikaįivo bausmės,* pusė 
— išteisinimo.

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKOTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR I NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

ti, kad svečiai ir viešnios šok
ti netingėjo ir čebatukų negai
lėjo. Kai kurie, - matėsi, buvo 
ypatingai geri šokėjai ir šo
kėjos. .

Svečiai ir viešnios baliavojo 
iki antros valandos ryto. Kaip 
vienam iš dalyvių, taip ir žiū
rint į kitus, atrodė, kad visi 
šiuo parengimu galėjo būti ir 
buvo patenkinti.

— Buvęs.

$200,000 pašalpos 
kasdien

Nors laikai pagerėjo ir dau
giau darbininkų samdoma pri
vačioj pramonėje ir bizny, 
nors yra samdoma daug dar
bininkų federaliams projek- 
tamš pildyti, tačiau tiesioginė 
pašalpa suvargusioms šeimy
noms Illinois valstijoj dar ir 
šiandie kaštuoja apie $200,000 
kasdien.

CLASSIFIEDADS
. r' ■> • '■ ’ : ' >
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Mezgimo Dirbtuvės 
' —Kpitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavičh
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Svetelių krautuvė atdara kasdieną 

_ ir vakarais ir skemadieniais.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—rLaidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Pilone LAFAYETTE 5800

Turiu ypasaky-

Siunčiam OSIen Telecrame | Vi«M 
Pasaulio Dalis

LOVEIKIS 
K VIETKININKAS 

Gčles Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St 
Tel. BOUlevard 7314

pji į i-* .......n

Theresa Kodis
Po pirmu vyru Tverionas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 20 dieną, 4:45 
po pietų, 1936 m., sulaukus 45 metų amžiaus, gimus Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą Juban, sūnų Antaną Tverio- 

ną, 2 dukteris-—Nataliją ir Bronislavą Tverionas ir daug kitų

valandą

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 
j Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKOE- 
RIUS. visokio didžio su Coli Baksaia 
Ir sinkom. Taipgi žtom flkčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
les. registerius ir !ee bakams. Cash 
arba ant išmokSjlmo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

& E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

< CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)
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Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

* aidr ty id t4B

blėties 
pagei-
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Personai
I Asmenų Ieško

ESU 88 metų amžiaus, linksmo 
budo ir gero karakteriaus. Turiu 
biskj nuosavybės. Ieškau vyro apsi- 
vedimui, kuris irgi turėtų Šiek tiek 
turto ir mylėtų linksmą gyvenimą. 
Atsišaukite laišku 1739 So. Halsted 
Street,JBox 548,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA taverna, geroj vie
toj. Parduos pigiai —moderniški 
fikčeriai. 6801 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI Taverna prie vie
no iš didžiausio judėjimo kampų 
South Sidėje. Ateikite persitikrinti. 
Parduosiu pigiai. 1205 West 63rd St.

TAVERNA — alude —parduosiu 
arba priimsiu pusininką, pigiai.. Biz
nis gerai išdirbtas, pilnai įrengtas. 
Pardavimo priežastis — moters 
mirtis. 8747 Houston Ave„ South 
Chicago.

PARSIDUODA Taverna—Visa ar
ba priimsiu pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1537 
West 63rd Street.

RESTAURANT pardavimui, dide
lis bargenas. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. Atsišaukite pas žydu
ką, 4707 So. Halsted St.

PARSIDUODA, 24 kambarių kote
lis—įėjimas prieš stokjardus. Par
duoda dėl menkos sveikatos.

 4151 So. Halsted Št.

Help Wanted—Malė 
Darbinfnkų Reikia ' ‘ /

REIKIA šermanų dirbti junk yar- 
dėj. 5885 So. Loomis Bouleyard.

Help Wanted—-Fe’male 
Darbininkių reikia

r MERGINA 25-35 padėti namų 
darbe, prižiūrėti kūdikį, būti, gera 
alga. Fairfax 8723 po 7 vai. vak,

MERGINA bendram namų dar
bui mažoj šeimoj—geri namai, gera 
alga, būti, Albany 3221.

MERGINA 19-21 lengvam darbui 
padėti mokyklos vaikui hotelio apar- 
tmente—savas kambarys ir vana.

Diversey 1430.

Pinigų Vakaras 
Įvyks gruodžio 

28 dieną
BRIDGEPORT. — Daugu- 

mai žmonių jau yra žinoma, 
kad Boston Shoe Store, ant
rašu 3435 So. Halsted St., duo- 
,da laimėjimo bilietus busimam 
pinigų vakarui; kuris įvyks 
Lietuvių Aųditori j o j e gruodžio 
2$/d. vakare. Iš viso yra pa
skirta 74 dovanos pinigais. Vi
so $200. Stambioji dovana bus 
$50. Boston Shoe Store duo
da bilietas veltui su kiekvie
nu pirkiniu. Proga Įsigyti bi
lietą tęsis tįk šią savaitę, nes 

i atsibus atei- ....... " > ■ ■•pinigų vakaras
riantį pirmadienį, j

— VBA
: J,|| L.,,

agentas su $2,833
/ '

Bernahf . J/ Augustine 35 me
tų, Illinois Central geležinke
lio 63 gatvės stoties agentas, 
naktį iš Šekmadienio į pirma-, 
dfenį prapuolė. Pasigdri&ma 
ir $2,888 pinigai^.iš- 
reiškė nuomonę, kad gal agen- 

:tą pasigavo kidriapėriai.

Kati Feb. 6 1937. Tlie time, 
place and otlier particulars 
^vill be annoųriced later.

Watch “Naujienos!”—4 
1 1 y? 1

—___ ; y , 21/ »

randasi -

Į ■ . V
JONAS RAKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 20' d., 6:50 vai. vakv 
1936 vn., sulaukęs, 35 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj Kitaviš- 
kių parap,, šuolių kaime, Tra
kų-,apskrity.

Ainerikoį išgyvęno 25 metus. <
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Annąf, >mų Boieąlovą, 
; seserį Marijoną Makunienę, 

dėdę ir dėdienę William ir 
į Fjfįda , Raįrtfaskus, švpgep-ius 

Adomą, Makūną ir Praną Ci
cėną ir jo žmoną Benetą, gi
mines ir draugus, q Lietuvoje 
seserį/

, Kui)as pašarvotas
912 Wėst ,19th St

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 24 8:80 vai., ryto,
iŠ namų į; DįeH'ęApveizdos pa
rap. bažnyčią., kurioje atsibus 
gedulingos, pfcąiajdos už velio
nio sielą, 4 iš ten bus nulydė
tas į šv. kapines. >

Visi A. Ąv i Joh.O Bukausko 
gimings, d^Oaįi4 Ji pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
ly vauti'i'laįddtuSfAįią ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.: V* J’■4/

- ■'/S-.
- rNuluidę liekame,,,
Moteris, subm$ \60suo, dėdė, 

dėdienė, JŠvcį^riai, gimines 
ir. draugai.

Patarnauja !aiu< dir. J. F. Ra- 
džius, Sėl;\ *Canal 6174.: .

dėdė,

giminių ir draugų.
Kūnas pašarvotas randasi 7035 South Talman Avė., telefonas 

Prospect 9691. . „ .
Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Gruodžio 24 dieną, 2:00 vai. 

po pietų, iš namų bus nulydėta j Tautiškas kapines.
Visi A. A. THERESA KODIS giminės, draugai ir pažįstami 

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

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, Gimines ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja laid, direktorius A. Petkus, tel 
2109.

.ATA M

Cicero

J

:05 valandą 
iržų apskr.,

PAULINA ŽURAUSKIĘNE
(Gurristęr) po tėvais Wesdžunaite.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 18 dieną, 
vakare, 1936 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Vabalninku parap., Nausėdžių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko, dideliame nubudime 2 dukteris, Prancišką Prihodskie- 

nę ir Marijoną Kanapackas ir 2 žentu, Stanislovą ir Bronislavą
_ - - — - - - .r * j-

ę ir Anastaziją Vareikojienę ir 
ivogerką Pauliną Norkevįčienę

Lietuvoje paliko seserį

3 sūnūs, Juozapą, Joną ir Jurgį ir-2 marčias, Agotą ir Helen ir 
2 seseris, Prancišką Balčiūnienę ir \ 
švogerį Kazimierą Vąreikojų,
ir brolį Jurgį Wesdžuną ir brolienę Eleanor, 4 anūkus# ir 1 anū
kę ir pusseserę ir daug kitų giminių, o 7 * 
Uršulę Venskienę.

Kūnas pašarvotas randasi 4427 So. Fairfield Avė. Tęl. Lafa- 
yėtte 1688.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, . _ ___ ....
ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. parapijos baž 
nyčią,l kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, c 
iŠ tėn bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Gruodžio 23 dieną, 8:00 vai,

v. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Paulinos Žufauskienės giminės, draugai ir pažįsta

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

Nubudę liekame, v
v Dukterys, sunai, sesery^. žentai, marčios ir kitos gimines.

Laidotuvėse patarnauja laid. dir. J.F.Eudeikis, tej. Yards 
. 1741. i i?

PATYRUSI merginą namų dar
bams. Geri namai, būti, gera alga. 

Mansfield 9607.

REIKALINGA moteris ar mergina 
pridaboti mokyklą lankantį vaiką. 
Atsišaukite 1819 So. Union Avė. 

gp 5:30 vakare.

For Rent
RENDON TAVERNA geroj vie

toj, renda pigi, biznis išdirbtas per 
daug metą. Viską patirsite ant vie
tos, S. Kely, 4848 W. 14ih 8L, Ciėe-

,-r ■........... .  „■„„Hm?,.,—>

Real Estete For gale 
Namai-Žema Pardavimui

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų seniūno. Par
siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kitų bargenų. > 

Z S. MICKEVICE and CO, 
6816 So. Western Avia, 

Hemlock 0800
; ‘ j r • » <■ i: . t ■

SMULKIUS 
GARSINIMUS

Pardavimus
Pirkimus •

j' ; 'J: X 3

PRIIMAM
TELEFONU

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo-



' Antradienis, i

Areštai Town of lake nčm/tkr.fn Klinhas I'

Jukelė Audrą Valstijoj
mė policisto Toth užmušėjus — abu 

paroliuoti kriminalistai
'N OF LAKE i visai tos policistai ir detektyvai pa- 
ai sukėlė “audrą” Įsirėdė. purvinais* darbiniais ru- 
llinois valstijoje, šešta- 
oje* senoji lietuvių ko- 

buvo padaryti du areš- 
rie Sujudino gubernato- 
rnerį ir visą eilę kitų 
į valdininkų.
,uoti du asmenys yra, 

Murawski, 37 metu y v
;, ir Frank Whyte, 47. 
. du4 žymus kriminalis
te šiais metais dėl ne- 
priežaščių buvo paleis- 

lėjimo paroliui. Jie pra- 
karjera užpuldinėdami 
es, o su laiku išsivys- 
1 žmogžudžių. Vėliausia 

buvo daugeliui lietuvių 
nas ir mėgiamas poli- 
Michael Toth. Jis buvo 
as alinėje, ties 4930 
vVood Street, lapkričio

kuris išsi

mažų vai-
Ląke nuo-

priėmė prie-

kol

ir

e operavo anglių san- 
; aukščiau paduotu ad- 
)wn of Lake. Nužiurė- 
lipo žmogžudį, keli vie- ninku.

bais, apsimetė anglių išvežio- 
tojais ir nuėjo .į sandėlio raš
tinę. Ten pat randasi ir Whyte 
namai. Jie suėmė Whyite ir 
padare kratą. Netrukus jie su
ėmė ir Morawski, 
pasakojo.

Toth buvo dviejų 
kų tėvas. Town of 
vados policistai
saiką, prie jo mirties patalo, 
kad tol nenuleis rankų, 
Totho užmušėjus nesuims.

Jie priesaiką išpildė.

Triukšmas Springfielde
Chcagoje kilo, kai paaiškėjo, 
kad abu žmogžudžiai yra paro- 
liuoti kaliniai, nors kiekvienas 
iš jų papildė suvirš dešimts 
įvairių stambių piktadarbių. 
Parolių taryba yra smerkiama 
už paliuosavimą kriminalistų, 
kurie politinės protekcijos ke
liu, kyšiais ar kitais budais 
prieina prie tam tikrų valdi-

Demokratų Kliubas
.x—...__ _ Y j '

Lietuvių Tautiško Demokra
tų Kliubo priešmetinis susirin
kimas įvyko' penktadieny, 
gruodžio 18 dieną, 8 valandą 
vakare Vengeliausko svetainė
je, 4500 So. Talman avenue. 
Kadangai nariai į susirinkimą 
buvo kviečiami atvirutėmis, 
tai, žinoma, jų susirinko gana 
didelis būrys.

Posėdį atidarė pirmininkas 
Geležinis. Prie kliubo prisira
šė trys nauji nariai. Apsvars
čius kliubo bėgančius reikalus 
prieita prie rinkimų valdybos 
1937 metams. Iš valdybos at
sisakė pirmininkas Geležinis, 
pagalbininkas Urnęžis ir kores
pondentas. Taigi jų vietoms 
išrinkta naujas pirmininkas, 
būtent p. Malis, pagelbininkas 
žemeckis ir korespondentas J. 
Bložis. Nutarimų raštininkė 
pasiliko buvusioji, p-nia Ba
džius, finansų raštininkas (se
nasis) A. černauskas, iždinin
kas (senasis) p. Urbonas, iž
do globėja (palikta buvusioji) 
p-nia Urbonienė, kontrolės raš
tininkė p-lė žemeckaitė.

Kliubas vienbalsiai nutarė 
surengti Naujiems Metams su
laukti vakarą ir išrinko ko-

NAUJIENOS, Chicago, IH. 
’i. r:- i f > ■Ti.iiĮini-it'i-iiiii’ - j r i - |- —r ■’' Y'—l ■ ■  1 į T* Į

mitetą iš dviejų UaU’ų vakarui 
surengti, būtent (\. cernausko 
ir Malio.

Lietuvių Tautiškas Demokra
tų Kliubas laiko savo posė
džius. kas trečias " pėnktadienis 
kiekvieno mėnesio Vengėliaus- 
ko svetainėje adresu : 4500 
Talman avenue. Taigi norintie
ji įstoti į <klii?bą galite ateiti 
į šią svetainę tretį penktadienį 
kiekvieno mėnesio ir tapti na
riai. O mokestistik 50 centų 
per metus, vyrams r 25 cen
tai moterims. Kaip matote, 
mokestis visai mažas, o kliubo 
privilegijomis galėsite visi nau
dotis. —Korespondentas

Ieško Northsidės 
pieninės sprog

dintojų
NORTHSIDĘ — Northsidės 

policija daro* “oblavas” įvai
riose!. Northsidės landynėse^ 
ieškodama piktadarių, kurie 
numetė bombą į vieną vietos 
pieninę. , -

Nukentėjusi įstaiga yra, Mo- 
hawk Dairy Company, ties, 
1850 Moliuok Street. : Borpba 
btfvo pamesta penktadienį, ir 
išnešė į orą visą trokų plat
formą, dalį sienų ir sutrupino 
vįsus langus;

Gubernatorius Horner, įsa
ke padaryti parolių tarybos 
darbuotes tyrinėjimą.

Dvi eiles cellophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretę*

Šiandien Skrs Datą 
Zintako Bylos 

. 1 ? X U •

K

Kaltinimai buvo nagrinėjami 
antru kartu; pirmu kart 

1 džiurė nesusitaikė

. Kriminalia teismo vyriausias 
teisėjas McKinley šiandien pa
skirs dieną naujam svarstymui 
bylos, kuri yra iškelta Frank 
V. Zintakui. •

Jis yra kaltinamas išeikvo
jimu keliolikos tūkstančių pi
nigų, kurie priklausė Superior 
teismo • “užrankiniam fondui”.

Pirmasis bylos svarstymas 
pasibaigė apie porą savaičių 
atgal. Po 24 dienų liudijimų, 
advokatų ir prokuroro šnekų 
ir ginčų, džiurininkai negalėjo 
išnešti • nuosprendžio. Džiuri
ninkai buvo . 12. 6 stojo, kad 
Zintaką nubausti, kiti šeši— 
kad išteisinti. Jie riejosi tar
pusavyje per 40 valandų. iNe- 
tekęs kantrybes, teisėjas 0’- 
Connėll vistfs atlęido nuo par
eigų ir davė įsakymą bylą iš 
naujo svarstyti.

dėl, kad susilaukė didelę ir 
gražią dovaną, būtent naują, 
naujutėlį Buick automobilį 
1937 metų.
Nežinia kam kreditas už tai 
priklauso—Milda Auto Sales 
savininkui Domininkui Kūrai- 

čiui, ar Jokūbui Kuohinskut 
Gal tai ir paliks paslaptis, 
žinau? tik, kad Kuchinsko Šei-

myha važiuoja 
kurį Dominikas 
rūpino ir prista

Butų visiems 
naujas karas yj 
teš, tačiau ne 1 
laimingi, kaip 
m yna.

Garsinkites

t .:

JŪSŲ KALĖDŲ

PASVEIKINIM
NAUJIENOSE

‘ PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• KOSTUMIERIUS

NES VISI JIE SKAITO NAUJIEN.

Garfield Park
Garfield parkietis 1 Jokūbas 

Kuchinskas linksmas laukia 
žiemos švenčių—Kalėdų. Ku-

« ' Y> ' „J ’ . Y ’ Y . ■'. ■ ;

Pasveikinimai tilps dideliame J
Kalėdiniame numeryje, kuris

GRUODŽIO 24 d

Sujudimas Town of Lake -- popiežius Eina Silpnyn--Krizis Kuboj

h

: .) ir >{• ’• į v ■

. ČEMPIONAS., — Chester Soucek, n 
lės< Operiiotojų čempionas, demonstruoji 
Angeles; Mokyklos mokiniams. , '

į;/- , y . Naujien.

Chester Soucek, n

KRIZIS KUBOJ. — Pulk. 
Fųlgeųcio Batistą, kuris 
iššaukę križį Kuboje, rei
kalaudamas muito ant cuk- 

, « ■ r ■ 'y * •.

raus išlaikymui Sodžiaus 
mokyklų,. . kurias valdys 
armija. ;

Naujienų-Acme; Photo

JAKOJA KAIP BUVO. — F. Whyte ir S. Muraw- 
luryj) suimti uę policisto Toth nužudymą, pa- 
caip viskas įvyko. Jie stovi prie baro Town of 
liūno, kur policistą nušovė.

“Naujienų”-Tribūne Photo

SVEIKATA BLOGAM STOVYJE. — Vėliausia foto
grafija popiežiaus Pijaus XI, kurio sveikata blogoj pa
dėtyj. Turi aukštą karštį, širdis silpna. Vienok Kalėdų 
dieną žada kalbėti per radio.

“Naujienų^-Acme Photo o



KOVA Už ISPANIJĄ- 
Anglijos piliete, atvykusi 
Ispanijon ginti respubliką 
nuo fašistų. Ji dėvi sava-


