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Vokiečiai Siusią 60,000 
Kareivių Ispanijon

Vokiečiai nori sukilėlių pergalės ir savo 
ginklus maino ant Ispanijos rudos. Suki

lėlių gi pergalė - pavojus Europai.
:------------ > '. ■
siginklavimą ir gąsdinti visą 
Europą.

Iš sukilėlių už parduodamus 
jiems ne kažin kokius gink
lus, Vokietija gauna , geležies 
rudos, kaip iš šiaurinės Ispa
nijos, taip ir iš Ispanijos Mo- 
roko. Ištisos vokiečių laivų 
gurguoles plaukia į Ispaniją su 
ginklais ir iš ten gryšta su ge
ležies ruda. O negaudama ru
dos Vokietija galėtų susilaukti 
ekonominės katastrofos, kuriai 
kilus ir pats Hitleris turėtų 
nusiristi nuo savo 
Todėl tai Vokietija 
dideliu* užsispirimu 
lauja sau kolonijų.

Vokietija dės 
padėti sukilė- 
Vokietijos pa- 
negali laimėti.

PARYŽIUS, gr. 22. — Čia 
auga įsitikinimas, kad Ispani
ja pasilieka pavojingiausia 
vieta visoj Europoj ir kad vien 
tik Ispanijos valdžios pergalė 
gali pašalinti tą pavojų. Vo
kietija gi, kuriai rupi drum
sti Europoj ramumą, visomis 
jėgomis stengiasi neprileisti 
valdžios pergalės. Sukilėlių gi 
pergalė ilgam laikui sudrum
stų Europos taiką ir net gali 
privesti prie internacionalio 
konflikto.

Vokietija jau paskelbė sių
sianti į Ispaniją 60,000 karei
vių, užtikrinimui sukilėlių per
gales. Dar nežinoma, ar ji tiek 
kareivių įstengs pasiųsti, bet 
yra aišku, kad 
visas pastangas 
liams, kurie be 
gelbos sukilimo
Ypač Hitleriui yra pikta, kad 
internacionalinė brigada nuga
lėjo jo pasiųstu^ Ispanijon na
cių juodmarškinius. Be to pa
dėdamas sukilėliams jis toliau 
gali kliudyti ir žeminti Euro
pos demokratiją.

Hitleris atvirai tyčiojasi iš 
Europos demokratijos ir nie
kas jam nepastpja kelįo. Jis 
žengia “iš perghlės' į pergalę”, 
nežiūrinti armijos vadų įspėji
mų. Jis Žino savo oponentų 
silpnumą, stoką susitarimo 
tarp jų ir kad jie nedrys kiek 
smarkiau pasistatyti prieš jį. 
Tuo naudodamasis jis atsiekė 
Vokietijos prestižą, nors jis 
privedė Vokietiją beveik prie 
pilnos izoliacijos ir bankruto. 
Bet jam svarbus prestižas ir 
jis pasiekė to, kad Europa vėl 
dreba prieš Vokietiją.

Vokietija dar gali pakęsti 
izoliaciją. ‘Bet ji negali pakę
sti gręsiančio bankruto. Todėl 
ji ir eina pagelbon Ispanijos 
sukilėliams, kad ten galėtų 
gauti sau reikalingos žalia
vos.

Ji siunčia į Ispaniją vokie
čių lakūnus, nes jie čia gali 
tinkamai išsilavinti tikrame 
kare, čia yra gera proga iš
bandyti ir Vokietijos ginklus.

Lakūnai pabuvę karo lauke 
kelias savaites, jei jie išlieka 
gyvi, yra grąžinami Vokieti
jon, o jų vieton yra siunčiami 
kiti. Taipjau tas karas įrodė, 
kad Vokietijos priešlėktuvinės 
kanuolės yra geros, bet j oš 
tankai yra netikę, taipjau! ne 
kokie yra ir Vokietijos lėktu
vai.

Bet svarbiausia, Vokietija 
Ispanijoje gauna tas žaliavas, 
be kurių ji negalėtų tęsti at-
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augštybių. 
su tokiu 
ir reika-

Vokietijai visko trūksta,
Vokietija yra kritiškoj pa

dėty ir ilgai laukti vargiai iš
tesės. Jau dabar Vokietijai trū
ksta grudų ir pašaro. Ghlėtų 
jų gauti užsieny, bet <neturi 
pinigų apmokėti už pirkinius, 
nes visi atliekami pinigai su
naudojami atsiginklayimui. Su
stojus gi atsiginklavimui pasi
reikštų Vokietijoje didžiausis 
nedarbas. Jau dabar trūksta 
plieno ir manganezo. Be iš Is
panijos gaunamos geležies ru
dos Vokietija visai negalėtų 
apsifeiti, ^ TYuksta taipjau gu
mos, petroliaus ir geležies sta
tybai i Algos Vokietijoje nesi
keičia, bet už tai pragyvenimas 
kyla vis augštyn. Tad gyven
tojų vargas nuolatos didėja.
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Kalėdos” Mąxwell Gatvėje

PADIDĖJUSI KALĖDINIO SEZO 
agos Maxwell gatvės rinka. Ten 
a šaligatvis.

Ghicagos 
nauja

Reikalinga mažu
mos partija, sako 

Farley
WASHJNGTON, gr. 22. — 

Pašto viršininkas ir dembkra- 
tų partijos pirmininkas James 
Farley kalbėdamas presos kliu- 
bo bankiete nurodė į reikalą 
turėti stiprią mažumos parti
ją, nes tik tokiu budu admi
nistraciją galima priversti tar
nauji žmonių valiai.

Jis manąs, kad prezidentas 
Rooseveltas šį antrą terminą 
padarysiąs daug daugiau gero, 
negu galėjo padaryti per pir
mus keturis metus ir daugiau, 
negu bus . padaryta užsibaigus 
jo administracijai. Jis buvęs 
žymiausias karitfidątas4, kokį 
demokratai yra turėję ir Far
ley manąs,/, kad jei preziden
tas butų aplankęs Maine ir 
Vermont valstijas, tai ir jas 
jis butų laimėjęs.

Fašizmas y ik pavojus 
Europai.

Ką tokiame atvėjuje despe
ratiškas diktatorius gali dary
ti? Jis gali arba trauktis iš 
savo vietos (o to iš Hitlerio 
tikėtis negalima), arba tęsti 
savo politiką iki prives visą 
Europą prie katastrofos.

Europos diplomatai pamaži 
pradeda suprasti, kad pasau
lis negali tikėtis nė taikos, nė 
tvarkos ir primyneigos kol gy
vuoja fašizmas, nes fašistinių 
valstybių — vyriausia Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos — 
siekis yra pavergti kitas silp
nesnes Šalis. Kad tą galėtų 
pasiekti, jos visuomet turi bū
ti pasiruošusios karui.

Tuo tarpu demokratinės val
stybės rūpinasi tik taikos iš
laikymu, kuomet fašistai, lai
kosi agresyvės politikos. Tą 
aiškiai parodė ir Ispanija. Kuo
met ten fašistai sukilo prieš 
teisėtą valdžią, tai fašistinės 
valstybės tuojaus šoko padėti 
sukilėliams. Tuo tarpu demo
kratinės valstybės, bijodamo- 
šios įsivelti į karą, nusigryžo 
nuo Madrido valdžios ir laiko

mi “griežto neutraliteto” tame 
civiliam© kare.

J ungt. Valsti j ų ambasado
rius Bowers irgi, veikiausia 

i Washingtono įsakymu, vieton 
būti Valencijoj, J kur yra iš
sikėlusi Ispanijos valdžia, ra
miai sau tupi Francijoj.

Amerikos taikos 
konferencija 
baigia darbą
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BUENOS AIRES, gr. 22. — 
Priėmusi visus svarbiausius 
susitarimus išlaikymui taikos 
Amerikos kontinente, visų 
Amerikos valstybių konferen
cija rytoj susirinks paskuti
niam savo posėdžiui priimti 
dar kelis nutarimus, veikiausia 
dėl palengvinimo tarpusavės 
prekybos — ir tada išsiskir
stys, galutinai baigusi savo 
darbą.

Trokų draiveriai 
laimėjo pake* 

limą algų

ui bando pasinaudoti ir garsiosios 
vietoj puošnių sbpintų, stalų žaislams, tar- 

“Naujienų’*-Tribune; Photo

Iššoko iš 28 augšto
DETROIT, Mich., gr. 22. — 

William,> S.į Sayres Jr., kuris 
veik visą savo amžių praleido 
paliegėlio kėdėje, vienok patapo 
žymiu advokatu ir buvo federa- 
liniu master-in-chancery, nusi
žudė iššokdamas per 28 augšto 
langą Book-Cadillac triobėsy, 
pačiame vidurmiestyje.

Vokietijos kareiviai 
kariauja prie 

Madrido
MADRIDAS, gr. 22. — Ke- 
vokiečiai karininkai ir ka

reiviai rasti tarp užmuštųjų 
smarkiame 

penkių valandų mūšyje prie 
Madrido. '

Sukilėliams pridaryta didelių 
nuostolių internacionalei I 
lumnai puolus sukilėlius prie 
Villaverde.

• Sukilėliai vėl bombardavę iš 
•kanuolių augšČiausį Madrido 
namą — amerikiečiams pri
klausančios telefonų kompani
jos triobesį.

Lojalistai šiandie atsiėmė 
Boadilla ir kitus svarbius mie
steliui, taipjau ‘sueipė daug 
belaisvių ir ginklų. Sukilėlių 
viltis atkirsti Ęscorial ir ap
supti Madridą po šio mūšio ga
lutinai išnyko.

Ii

amerikiečiams pri
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

E LIETUVOS
Už flirto persekioji

mą tėvas užmušė 
sūnų

No. 302
W j

Atstovų butas ap 
kaltino Kubos prezi 

dentą Gomez

Anglikonų bažnyčia 
nepaliauja puolusi 

ex-karalių
LONDONAS, gr. 22. — Tai 

buvo bažnyčia, kuri pirmoji Iš
kėlė viėšumon skandalą dėl 
karaliaus Edvardo susidrauga
vimo su amerikiete Mrs. Simp- 
son, kas privedė prie karaliaus 
abdikacijos.

Bet ir karaliui abdikavus 
bažnyčia nepaliauja jį pulti. 
Tuoj po abdikacijos anglikonų 
bažnyčios galva, Cantenburry 
arcivyskupas, kalboj per radio 
aštriai pasmerkė buvusįjį ka
ralių ir visą draugiją, kuri bu
vo apie ex-karalių susispietu
si. Tas bažnyčios smerkimas 
abdikavusio karaliaus susilau
kė aštrios kritikos atstovų bu
te", net norėta- nebenaujinti 
leidimo Anglijos radio trus-

ko-įtui. >
Dąbar York arcivyskupas iš

siuntinėjo “ganitojišką” laiš
ką, kuriame vėl pasmerkiamas 
ex-karaliu4s už susidraugavimą 
su kito vyro žmona. Todėl žmo
nės kviečiami neapgailauti ex- 
karaliaus, nes jis jokios už
uojautos neužsitarnąująs.

General Motors ve
da slaptas derybas 

su unija

CALINVILLE, III., gr. 22. — 
Kauntės klerkas Peter J. Ca- 
veny iš Macoupin kauntės, 
šiandie rezignavo iš savo vie
tos, susekus jo sąskaitose virš 
$18,000 trukumą.

PITTSBURGH, Pa., gr. 22.
- Eina gandų, kad Pittsburgh 

Plate Glass Co. 
visiems savo 
jaučių darbininkų Kalėdų 
tuš.

m
išdalinsianti 

6,000 streikuo- 
pie-

CHIC AGO. — Atstovai d vie- 
jų trokų draiverių unijų ir 
Cąrtage Exchange of Chicago 
pasirašė naują sutartį, sulig 
kurios 10,000 draiverių Chica
go j e laimėjo $8 į savaitę algų 
pakėlimą. Abi unijos, seniau 
buvusios piktos konkurentės, 
dabar veikė sutartinai išvien.

NEW YORK, gr. 22. — Me
ras LaGu^rdia paskelbė, pasi
rašysiąs bilių, kuriuo bus pa
keltos algos 15,000 miesto dar
bininkų, uždirbančių mažiau 
$1,800 j metus. Algos bus pa
keltos po $120 į metus nuo 
liepos 1 d;

MICHIGAN CITY, Ind., gr. 
22. — čia iškilo tikra audra, 
kada pradinių mokyklų moky
tojai pasakė savo mokiniams 
tiesą — kad nėra jokio Santa 
Claus.

Papą nori kalbėti 
per radio 

• ■ . I

''22. — 
sūnkįai 

susilpęs, 
kalbėsiąs

VATIKANAS, gr. 
Nors papa Pius XI 
šerga ir yra visai 
vistiek jis paskelbė 
per radio Kalėdų dieną. Tuo
daktarai yra susirūpinę, ne^ 
abejoja, ar jis ištesės jėgų 
kalbą per radio pasakyti.

jį

Chicagai. ii?'ąpieilnEa fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 37^.?:15j lęyžiasiSaulė teka 
.nn4:22.

KAUNAS. — Lapkričio 19 
d. Apel. rūmai sprendė įdomią 
Jono Ukso baudž. bylą. Buvo 
taip: , - ■

Tauragės ap., Kaltinėnų v., 
Varsėdžių km. gyveno našlys 
J. Uksas, 67 metų amžiaus. J. 
Uksas dėl senatvės šeiminin
kauti negalėjęs, tai ūkį valdė 
jo sūnūs Antanas, 30 metų, 
jau prieš keletą metų susituo
kęs iri ttfrįs du vaikus. Antra
sis senio sūnūs, Petras, buvo 
siuvėjas ir eidavo per žmones 
siūdamas — uždarbiaudamas. 
Visi Uksai sugyveno neblogai.! 
Bet laikui bėgant gerus san
tykius Uksų šeimoje pradėjo 
gadinti kaimyno Martinkaus 
tarnaitė Julė, kurią senukas 
susidomėjęs. Tėvo elgesys vai
kams labai nepatiko ir jie tė
vui pradėję kliudyti su tarnai
te draugauti. Bet senis užsi
spyręs ėjo savo keliu ir su 
kliūtimis kovojo. Pagaliau pa
sklido gandai, kad senis Julę 
vesiąs ir jai užrašysiąs ūkį. 
Dėl to Ukso vaikai dar labiau 
susirūpino. Pagaliau Antanas 
su Petru Uksai nutarė savo 
senam tėvui gėdą padaryti: 
užtikti jį inflagranti ir varu 
parsivaryti namo. Taip ir pa
darė.

Vieną naktį pastebėję tėvą 
einant iš/, namų, vaikai nuėjo 
paskui.. Priėję ~prie Martinkaūs’l^wr.’ r

DETROIT, Mich., gr, 22.-— 
Patiria, kad General Motors 
viršininkai atlaikė slaptą kon
ferenciją sū automobilių dar
bininkų unijos atstovais, kurie 
reikalauja pripažinti uniją ir 
pagerinti darbo sąlygas.

Ex-karalius Edvar 
das įtūžęs ant Ang 

lijos kunigų
PatirVIENNA, gr. 22 

ta„ kad ex-karalius Edvardas, 
dabar kunigaikštis Windsor, 
labai įtūžo ant Ąnglijos kuni- 
gų, perskaitęs naują York ar- 
civyskupo puolimą ex-kara- 
įaus moralybės. Jis svarstąs 
užvedimą bylos prieš angliko
nų bažnyčios viršininkus, kad 
tuo priversti juos nutilti.

! V y-'; . ri'C’ ■'
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BROOKVILLE, Ind., gr. 22. 
— Heber L. Hicks, 39 m., ku
ris jau yra sėdėjęs kalėjime 
Į1 metų už nužiBynąą Vienos 
našlės, dabar liko pasmerktas 
mirčiai už nužudymą turtingo 
ugniagesio Hąrry Miller, 
per kurio seserį tikėjosi gau- 

pa-ti jo pinigus. Dar du jo 
dejėjai laukia teismo.

' i
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Senątas susirinko prezidentų 
teisti už jo priešinimąsi pa
vedimu! mokyklų armijai.

HAVANA, Kuboj, gr. 22.— 
Vakar Kubos atstovų butas 
111 balsais prieš 45 nutarė ap
kaltinti prezidentą Miguel Go
mez už jo priešinimąsi pave
dimu! mokyklų armijai. Tai 
įvyko kongresui svarstant ap- 
dėjimą cukraus nepaprastais 
taksais, iš kurių kaimuose bus 
steigiamos mokyklos, kuriose 
mokytojaus armijos seržantai. 
Tokiam biliuf prezidentas pa
reiškė viešą pasipriešinimą ir 
taipjau? buvo pasišaukęs kelis 
atstovus, bandydamas juos pa
kreipti. Pasak prezidento prie
šininku, prezidentas bandyda
mas paveikti kongresą nusidė
jęs šalies konstitucijai ir už 
tą turi būti teisiamas.

šiandie gi susirinko .senatas 
prezidentą teisti. Atėjo 32 se
natoriai, atsivedė augščiausio- 
jo teismo pirmininką ir pra
dėjo prezidentą “teisti”. Tai 
buvo pirmas ,tokis prezidento 
teismas Kubos istorijoje ir jo 
pasižiūrėti susirinko labaį daug 
publikos.

. Pradėjus “teismą”, pirmiau
sia tapo perskaitytas atstovų 
būto priimtas kaltinamasis ak
tas, bet teismo pirmininkui 
pasiūlius, prezidentui duota 24 
valandos atsakyti į kaltinimą 
ir “teismas” Ūko nutrauktas.

as neabejoja,; kad pre
zidentas Gomez liks senato nu
teistas ir galbūt bus pašalin- . 
tas iŠ vietos.

Kalbamas bilius buvo pa
siūlytas Armijos karvedžio 
puflk. Batistą, pradžioj Kubos 
sukilimo buvusio seržantu. Re
voliucija jį iškėlė ir jis pasi
darė savo rųšies diktatorium, 
kuris bando diktuoti visai val
džiai. Kongresas jo pasiūlytą 
bilių priėmė, bet prezidentas 
Gomez bilių vetavo. Preziden
tas priešinosi biliui kaipo gry
bai fašistiniam, pavedančiam 
kaimo mokyklas armijai.

namo žiuri, pasišvietę elek
tros lempute, tėvas kamaroje 
sėdi su Jule. Vaikai pradėjo 
išmėtinėti, gėdinti, varyti na
mo. Tarnaitė kažkur paspruko 
iŠ kamaros, išeina ir tėvas 
lauk, bet čia prie durų jis suL 
sitiko su sumini Antanu ir tuoj 
ėmę bartis, čia pat, ant tvo
ros, kabojo pamautas puodas, 
kurį senis čiupo iri juo smogė 
Antanui į galvą. ^Antanas nuo 
smūgio krito be sąmonės. Pa
skui jis buvo įneštas į Martin- 
kų grįčią, aprištas, o rytojaus 
dieną ir pas gydytoją nuga
bentas. Gydytojas manė, kad 
sužalojimas nesunkus, tai tik 
aprišo ir davė vaistų, bet nuo 
to sužeistajam geriau nebuvo, 
o po kelių dienų jis mirė.

Medicinos ekspertyza kon
statavo, kad
smarkiai sužalotas: sulaužytas 
galvos kiaušas, įvyko galvos 
traumos komplikacijos, smege
nų uždegimas ir mirtis. Laiku 
padarius operaciją, eksperty- 
zos manymu, butų buvę mir
ties išvengta.

Taigi, J. Uksas ir buvo pa
trauktas kaltinamuoju už sun
kaus kūno sužalojimą su pa
vojumai gyvybei.
' Šiaulių apyg. teismas J. Uk

są pripažino kaltu ir nubaudė 
6 mėn. papr. kalėjimo. Be to, 
velionies našlei ir dviem vai
kam iš J. Ukso priteisė po 20 
lt. kas mėnuo, kol našlė ište
kės arba mirs, o vaikams iki 
jie sukaks 21 met. amžiau^.

Kaltės įrodymo daiktą—puo
dą teismas nutarė grąžinti J. 
Martinkui.

J< Uksas. padavė apeliacijos 
skundą, bet rūmai jo skundą ateinančiais metais dirbs po 40 
atmetė. vai. savaitėje.

KŪČIŲ VAKARĄ NAUJIENŲ RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA 6-tą VALANDA

Vokietija Ispanijoje 
bando savo ginklus

velionis buvo PARYŽIUS, gr. 22.
Franci jos užsienio reikalų mi
nisterijai artimų šaltinių patir
ta, kad Vokietija “siunčia savo 
lakūnus trumpai karo tarnybai 
Ispanijoje išsilavinimui tikrame 
kare. Ten pat bandomi ir kiti 
Vokietijos ginklai — tankai, 
kulkosvaidžiai, lengvoji artile
rija ir kitos jvairios medžiagos.

Vokietija jau patyrusi, kad 
Rusijos lėktuvai yra daug ge
resni už Vokietijos^ lėktuvus ir 
delei to Vokietija yra labai su
sirūpinusi.

Dirbs 40 vai 
savaitėj

MONTREAL, Que., gr. 22.— 
Canadian National Railways pa
skelbė, . 
garvežių ir vagonų dirbtuvėse

kad vyriausiose jos

vai. savaitėje.
i' - .......
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IK TEN
TORONTO, CANADA

Gerbiamam svečiui atsilankius 
i *’ v • f s 1

Manau, kiekvienas iš musą, 
laukdami kokio ųors numanomo 
įvykio, bandom sudaryti sau 
vaizdą-iliuziją. Mes bandom bą- 
simą įvykį vieųaip ar kitąip 
Įiersis tatyįi. Žiijoipa, optimis* 
tai visuomęt tįki į pasisekimą, 
tad ir jų vaizduotės kuo gra
žiausios su geriausiais pasise
kimais. Pesimistai arba dvejo
ja arba kenčia nuolatinę baimę 
dėl galimo nepasisekimo. Bet 
kaip būna gera ir malopu ir vie
niems ir kitiems, kuomet daly
kai išeina nepalyginamai geriau 
negu jie manė.

štai gruodžio mėn. 14 ir 15 
dienomis Toronto lietuvius ap
lankė gerb. Dr. P. Grigaitis. 
Apie jį kiekvienas “Naujienų” 
skaitytojas sužino iš jo raštų, 
iš editorialų, kuriuose taip pa
saulinio maštabo žinios, taip 
politiniai klausimai, tai Lietu
vos ir lietuvių reikalai nušvie
čiami vaizdžiai ir teisingai. Apie 
Dr. P. Grigaičio iškalbą toroji- 
tiečiams tekdavo išgirsti tai 
nuo vieno, tai nuo kito ameri-

I • ' J f,

kiečio. Bet štai pasitaikė ąųk- 
sinė proga torontieČiams išgirs
ti savo ausimis gerbiamą kal
bėtoją. Jo kalbą pavadinti tik 
prakalbomis butų per maža. Yai 
buvo lekcija—žmoniškumo |ek- 
cija.

į Apie demokratiją komunis- 
| taiųs ųė ųęuįsiipiųk, o įuk, ro- 

J* dos^ kad jie nė. tik aįriė bend
rus frontus gieda, bet ir už at

V. • ' •X * S. f • *»•

Neištvėrė
Kalbant apie Dr. P. ^Grigaičio 

pasakytas kalbas Toronte 14 ir 
15 dd. gruodžio mėn. negalima 
nutylėti apie tai, kad Toronto 
komunistai, beklausydami Dr. 
P. Grigaičio kalbos apie demo
kratiją, nelyginant. velnias 
švęstu vandenių apšlakstytas—. 
neištvėrė. O ką komunistai da
ro, kai jų žodžių nieks neklau
so, manau, jau visi žino; jie 
paprastai baubia, taip padarė ir 
Toronto komunistai, nors mes 
niekuomet iš jų to nesitikėjom. 
Mes torontiečiai buvom pasiry
žę galvas dėt už tai, kad musų 
komunistai jau ant tiek sukul- 
turėję, kad prakalbose ir joms 
pasibaigus tvarkingai užsilai
kys, o.jau apie baubimą nė ne- 
leidom sau pagalvoti. Bet kaip 
netolima praeitis parodė, tokio
mis lažybomis butume labui 
lengvai savo galvas prakišę, šis 
pavyzdys dar kartą įrodo, kad 
komunistas visuomet pirmoje 
vietoje statys Maskvos išsaky
mus. Ir tik komunistas turi tei
sę gyvent šiame pasauly — tąi 
jų įsitikinimas.

tąi

Tukstančiai-Vado paleng
vinimu genantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais iSsitrypinifUs.

PAIN-E^PELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per*70 metu*.

, '6 RHr A M O V .<

į ** L I N I MENI
•»« . . . v., ,

Geo. P. Cuhhiiįgbini
DISTRIBUTORIUS

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIA1S, 

'AŠTUNTADALIAIS IR 
KETyiRTAPALlAtS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems-
-......... Reikalams.

5017 SOUTH KEDŽIE AVENUE

Phone PROspect ?5j>5

Trečiadienis, gr. 23, 1936 ■ .. ......... .
Phone Canal 6122

■faMiM.^n.iill.Į.i) i1įl|.iiil)i|liiil|i|Į|ll|.   liįįį,.i|i|yll||Ry^į>į <iiiĮl^.w>m.Į>,.l.|,l|lį.!»ll||   Į  IĮ       

Ę MpNTKĮiAL l’AJ)ĄNG|<S 
' ———

GRipAJČIp .FRj 
^ontreąl ligtuiv®, 

Dr. k. Grigaičio,. į 
redaktorjąus, ajį?i|agk^jpa§ ti-, 
krai pasiliks ilgai mihtyje. II- 
gai jie neužmirš jo prakalbų 
ir tų idėjų, kurias jis' čia pa
skleidė. Daigelis visai kitąip

įvykius./
Reikią pasakyti, jog po pa-* 

.ąąųlmip karo Larp musų tąu-1

K. Jarusz 
Physical Therapy 

and‘Midwjfe 
6630 S. besteni 
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų mąssage 
electric t r e a t- 
męnt ir magne- 
tic blanke t s ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r 1- 
mai dovanai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220L West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis1 ir nedek pagal sutarti 
Rėk 6631 So. 4 California Avenuc 

fofcfoąaą Replhric 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rež. Hyde paffc 8895 *

Dr. Sušauna Slakis
p9wv

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatoalis.

DR. STRIKOI/IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valy Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

• vak. Nedelioj pagal sutarimą.
Ofisu Tel.: Boulevard 7820 * 
Namų TeL: Prospęct 19^.0.

I fa—*1 ■kuiliuiimi A
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244
I DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVWUĘ 

OfisO valandos:
nuo 2—4 ir nuo (6-—8 vai. vakaro.

K-Czidciici ja
8939 SOUTti CLAĘEtyONT AFE. 

* ’ Valandos—9—10:> A. M.
Nedalioj pagal sutartį

I?" ‘"■■•M.... ............... ■ '

Į įcu,' kad tokios sąlygos nębuvo1 
«intvie’ soętaUjtao ifiėjpms.

yiu tarpę pažangių ^oųių ne
truko. Vjsa bėdą buvo tik ta, 
kąd truko tinkąmų vadų, gerų 
Kalbėtojų, kurie butų galėję 
sųbųrli pažąngiąsiąs jėgas į 
dąi^fą. Tąip, truko žmonių, 
kurie butų galėję nustatyti 
gąires pažangiam judėjimui.

me
tu daug taip skambinama apie 
diktatūras. YpaJ daVg buvo kal- 
i$IXĮ» ?Rje Maskyos diktatu- 
S|> "tg ku
rtai/ rpjp,. fiįuggjip mpntrea- 
li<$s tikFpi bus lialEĮėtoiiui dė- 
pjįi. nes jis paj:q.<įč, ko yra 
vertos ^abariipės diktatūros ir 
Lijo jos Skįjpęęi pųo yadina- 
mosios proię^įąto di^aturos,

lUjienų”
pa ty<$US įspųdžius apie tuos 
žmones, kurie statosi “išmintin
gais,” o padaro taip, kaip tikri 
“gyvi tamsunai.”
*'............. ,,7. - )V ,V . -

K. K. šaukta, girdi, dėl ko ' «M&i> pradės vertiiiti pakulio 
. ... . .. -• • ivv.lrilist /Dr. Grigaitis nekalbėjo apie 

darbininką vienybę ir tam pa-
'M Rif.' pj'ig^tis Ir jiė- ADVOKATAI

rus frontus gieda, riet ir uz at- , s ; KFrr;** ry*;sitgjgjęna .denjok^ię® Pętvyo- b< ,|f». Ifc»| W xiW'
je “kojioją.” Cią if kylą Klausi- 7!^^’ W /k ^- ‘1^ /j?
mas: ar tik jie “neklystikur W

ųe^ieįė ppe yięr
......

Gruodžio ni^R. 14 d. vakaro 8F..«
po Dr. Ę. Gjigąįčįo praRąĮbos, 
Kavoliunai ir Batkai (kurię gy
vena dpąuge) pakvietė Dr. P. 
Grigaitį atsilankyti pąą juos. 
Dr? P. Grigaitis pakvietirpą pri
ėmė ir prie\ skanių užkandžių 
linksmai praleidom keletą vą- 
landų. Be gerb. svečio, vakarie
nėje dalyvavo dąr porą šeimy-

— Pąųliai ir Yokubynai.
—Trances.
-.r“j 't.'f-l

P ASTABOS

nors?
Draugiška vajcąrięnp

t 2 $ M
bef Ji >-
tv)Fte- fr B W «LW 
te s« 8M8H- feNl & & » 
mėjO melagių kontęstą Kanadoj.

.-I

■« > 4-y*' c-e- .v.»>’■ 7IVW • V'*<4■•'i yių. yądmąsi, j;e ^kejpąi, kad 
vienu užsimoj imu galima vis
ką gerai ir tiksliai su t vark y- 
t>- Bet Jką4a>>/> to neįvyko, tai 
jie pasijuto it| nusivylę. A-iš-

w f °-°
(ją. Mįį; perdaug kietas, nęgą-.: 
lim? ij ,swyO> > tott

“Liaudies Balso” 150 numery 
K. K. rašo: “...nustatydami į- 
žąngą 15 ir 20 centų, Kąip ku
rie pasipiktinę tuo išėjo, kiti 
mokėjo įžąpgą. Nežiūrint £o, 
prakalbose dalyvavo apie 300 
įmonių.”

— fa. - - ,|
Gruodžio mė». 14 ir 15 dieną 

“Naujienų” redaktorius Dr. B- 
Grigaitis svečiavosi I Toronte.

Pasinaudodami proga, Komi
tetas Lietuvos Demokratinei 
tvarkai atsteigti ir, socialistinės 
minties grupė sumanė pakviesti 
svečią, kad pasakytą mums po
rą prakąiby.

Prakalbos, kaip jau mums 
visiems žinoma, įvyko^

Pirmasis vakaras, tai yra, 
gruodžio 14 d., teko Komitetui

Kaip matyt, tai toji nustaty- bempįratinei tvarkai atsteigti. 
ta jžąpga, ąpie kurią Ę. K. yer- Tą vakarą Dr. Grigaitis kąįbė-; 

jo dviejomis temomis. Pirmoji 
buvo apie'demokratiją ir kaip 
ją Lietuvoje iškovoti’ o antroji: 
“Ispanijos civilis karas.”

Kaip vieną, tąip ir kitą temą 
kalbėtojas labai gražiai iy vaiz
džiai apibudino ir taip publiką 
suįdomino, kad ji nępąprąstąi 
rainiai užsilaikė.

Antrą vakarą Dr. Grigaitis 
kalbėjo tema “Demokratija ir 
proletariato diktatūra?’ j

Čia jau, kaip ir buvo tikėtąsi, 
to,s: tvarkos ir solidarumo nebe
buvo. br. Grigaitis ta tema kul
bėj o apie pusantros valandos, 
ir kol kalbėjo apie demokrati-, 
ją, tai 'visi klausęsi ramiai, bet 
kaip jįs priminė, kad nėra skir
tumo tarp Italijos, Vokietijos 
ir Stalino diktatūros, nes nei į- 
talijoj, nei Vokietijoj, nei Rusi
joj nėra nei žodžio, nei organi
zacijų, ųei spaudos laisvės, tai 
musų Maskvos garbintojai ko
ne piestu atsistojo. Tačiau di
desnio trųkšmo daryti nędyįso, 
ries tikėjosi su klausimais Gri
gaitį į ožio ragą suvaryti., Bet 
kaip jie nusivylė, kai ‘ patyrė,

kia, mbntrealiečių nenugązdino 
jr jie tose prakalbose skaitlin
gai dalyvąvo. Ntonitrealp lietu
viai jau iš anksto žinojo, kas 
tose prakalbose bus aiškinama 
ir kokia idėja skelbiama, — tai 
laisvės ir demokratijos idėja, ir 
šiuodu klausimai tarpe kai ku
rių montrealiečių randa gyvą 
pritarimą. Taip ir Dr. Grigaičio 
pasakytos prakalbos rodo prita
rimo tarpe Montrealo lietuvių. 
Ir K. K. verksmas pasiliko bal
su dykumose. ‘

$ &
K. K. smarkiai supyko, kam 

Pr. Grigaitis M.oųtrealo komu
nistus pavadino gyvais tamsu- 
nais. šis Dr. Grigaičio pasaky
mas labai vietoj, nes tai patvir
tino ių torontiškiai komunistai, 
sukeldami didžiausį trukšmą 
svetainėje, kurioj Dr. Grigaitis 
kalbėjo. Ir tas jų sukeltas truk-, 
Šmąs juos pačius pastatė i “gy
vus tamsųnus” ir parodė, kas 
slepiasi po to “bendro fronto” 
priedanga.

Pasiklausęs apie praeitų pra
kalbų atgarsius, tai gauni ga-

įstutnt, kppiynį^įąi sprąsti. ne-; 
įalejp., Negalėdapii ^rigjičjp: 
sukirsti, pradėjo statyti klau
simus tokius, kurie su prakais' 
bomis nieko bendro neturi, ar
ba pastato ant juoko patį klau
sėją.

Kadangi Dr. Grigaitis jau 
bųyo iluo šalčio u^kjpi^s, kai at
vyko į Torontą, tai antrą vaka
rą jam bųyo be galo sunkų kal
bėti, todėl prisiėjo pirmin. Yo- 
jcųbyjiui ų^dųryti prąkajbąs, ųe- 
išklausiųs yi^ų ųoiinčiy duoti 
paklausimus. Del įto ^oųiųnistai. 
pakėlė neapsakomą trukšmą* 
norėdaini įtikinti publiką, kad 
(Grigaitis bjjo klausimu ir . bėga 
prakalbų pęųlbaigps.

Bet jeigu komunistai butą 
žįnpjp, kiek .jieiųs tąsių Jrųkš- 
mas Rainuos, jie butų tylejė, 
kaip nekalti avinėliai' 1 :

Tačiau klaidą padaryta, nię- 
kas jau jos nebęątitaisys, o sų 
apie 50 nuošimčių savo šimpa- 

., " •* ■ ) • ' ■ f 1 ’ r ■ - ■ r *1 * * * ' ’ *'' ' 

tiku jiems prisieis atsisveikinti,

Dr. Grigaitis kalbėjo trimis 
tesrnomis. ’ Pirma jo prakalba 
jyykp 12 4- D. L. K.
Vytauto klubo svetainėje. Tvar
dą vedė tp kįųbo pjrmįninkas 
K JuŽįceyįfįus, kuris pristatė 
ir kalbėtoją. Pirmįąųąią kalbė
tojas papasakojo apie įaį, kaip 
žmonės visur ir visada turi ko
voti dėl laisvės. Jis nurodė, 
kąd žmęnių pažąngaį (Jąbar 

(Tąsa ant ?-čip pusi.)

PASIKLAŪSYKIT 
Gruodžio 22 d.

S. L. Ą.Ml
VALANDOS

Iš STOTIES

i mJO /:45 TKI .8 VAL 
; VAKARO.

■■-■■i'P < j ■ į ■

Bus gražus progra
mas.

LAfSY
V—■«-r——r 
/t- įV.'t K;-”'JrfG ■•j-T' N

K. P. (SUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kami). lr43JL-1434—?ėl. (Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos Vakarais nUo 6 iki'8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais f r Sekmadieniais— 
" ‘ x pagal sutarties. '

JOSEPH J. GRLSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUĘ 

Res. 65JF So. Uockwell St.
Tęlep^one: Republic 9723 V,? i ■ t • .

KL. JURGEIJONIŠ
ADVOKATAS 

yęda bylas visuose teismuos# 
' * Bridgeporto ofisas: “ 

8241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. 'Vakarais nuo 7 iki 9 
R i ’•> Rezidencija: ' 

A'l‘- TeL Tarti. 2510

A. A. SLAKIS
f advokatas 1 f

dentistąs
4645 So. Ashland Avė.
y arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vąk*UV* 
’ ' Setedoj' pagal sutartį.

Kiti Lietuviai _ Daktarai._____
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nąktl 
Ofiso valandos: nuo 2 ikf 4, nuo 7 

, iki 8:80 v. NedSL nuo 10 iki 12 a. m.
111 W. Washington St. DR. g, NAIKELI S

Vai 9 rv^°M 6 vai vakare GYDYTOJAS tft CHIRURGAS 
Oiiso Tel cJntr™ 449# " ir «««*»<«•. * '*

0 TeL^tral J 3335 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 1 
Ofisd Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tek: Hyde park 3395

Clement J. Svilow
' ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
0-tos lubose Tel. CENtral 1840

Marąuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012
Vakarais! ir Šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. A. L MAMAS 
PHYSICIAN-SURGEGN 

Office 4070 Archer Avenue
Tel. 'Virginih 1116. ' 

Valandos: 1—7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 W. St- 
*'r ’ Tel; Eafayettė' 8051 '

Valandos: 9—10' ryto, 5—6 p. p.
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni J susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTDSIAN AVR.
Tel. Prospect 3403 ’ ‘

Dr. A. J. Shimkus ..

" DOffinSHĘVfflNE "
SAVO BIZM l'ĘBKSLf: J JfĄŲJĄ yim 

1900 West Oakdale Avė.
(,2jj|jo northT ' (

Qeri gėj-jmąi ir yąlgiai. Į<vie^|i yisus draugus ir pažįsta/ 
mus atsilankyti į naują vietą.

x-4xx..i, 44,

Reikalaukite DEGTINES
Tom Tayhr

18 minčių 
senumo ~

STRAĮGĘT
r• KENTUCKY

f ąOURBON 
D^GTINR.

909
GALIMA GAUTI VISOSE r rr..-■ rre?
’ I’ iAyĖRNOŠE ■ NATiffAIj KANTSB

MUTUAL LIQUOR COMPftNY
~~ ~ *4W ’ŠDpTH HALSTED STREET

■ *r r Visi Telefonai Thrąs 0801
VIENINjriLiŠ' piSTklBUTORIUS

I» mi imi Iii m >n >■■"

Kas PiĮ-mądi^ąi, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ii- Šeštadienį 

KAlp‘ W- VAL. RYTO Iš*Stoties W. į; E. S. 1360 kilocycles
> ' : Taipgi iš to,s pačios stoties
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro

į »F UI 5:00 vai, vakaro J
V:'. - . .. .... . ........ , ia^^jj^iiii»i!Į*wĮiayĮT;:.:r *r
, y ' ***• v*i. ***< .*-“* * • -v- ■ s*.-.J;« %• » t

Laidotuvių Direktoriai
"■R

Nariai Chicagop, Ciceroa Lietuvių 
Laidotuyiy Direktorių Asociacijos.

,- . y ■ “   ■

Ą.^ULAIiCE patarnavime įįiena m nąktj.
r Tu-Įmę VišOs* Miesto ŲaiW'

'7; J. MULEVIČIUS
4348 Jo. California 'AVeiiue Phone Lafayette

8807 Liti
. f i » ,4 *. M i

Litusnica A^ėnue-
’ - I.Im, ,.<11 , . ii U-..

<riioiie Boulevard
■i1 jmjt 'M'1 muv.11

Cicero ' PįiopeĮ410 4?th Coyrt

’ P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted • Strėet ‘ '
--------------------------------------- —— ■

L J,
1646 W<5»t 46th Street

2109

Boulevard 4089

M. SAUDAS
718 West 18th Street- '•b: ”

Tek Pullman 5703

LACHAWICZ ir SŲNŲS
2314 West 2;Jr<l Place Canal 2515

\ j.rt)...... , ...jį .■».;.■■, ■ ; l

drTvaitush^p^ 
lietuvis 

Opfiometrically Akių Specialistas.
Palengvins * akių * įtempimą, kuris 

esti priežastinį galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
rno, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius? visuose atsiti
kimuose' egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias kląi- 
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos; Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso* 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip piirroiaii.

4712 South Ashlan4 A v.
* 7 Phone Boulevard 7589

gydytojas ir chirurgas 
Vai.: nuo 2 ikf 4 v. p. T- it nUO 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus. 
OFISAS "r

3156 West 59th St
TeJĮ. Hemlock 5998.

HIRŪRGAS
i. T. it nUO 7

KITATAUČIAI
JĄU SUGRIŠO Iš KALIFOR^ųpS

Dr. J. Shinglmąn
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
‘ specialybč. '' *

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

J Phone Cicero 3656* 
Office 4930 West 13tK Street

DR. G. SERNEĘ
LiĘTUVIS OVTbMETRlkt'AS
< ” ’ T«L Yar*-Mri

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
I f A s "

kampas Tlalsted St.
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 

Nedčliomis ndo 10 iki 12 vai. Utenos
8

DR. HERZMAN
' Iš RUSUOS '

Gerai lietuviams įinpmaą per 35 
metus kaipp patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir ęhronilkas ligas 
vyro, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir ^kitokius 
elektros prietaisus.* ' *

Ofisas ir
1034 W. 18th SU neboti Morgan St.

■ Valandoš'nuo Iri—12 pietų ir * 
nuo 6 iki 7:30 vąl. yafearo.“ ’ Tęl Caha! r3110 ‘ t

Rezidencijos teleftinai: 
Supejrior ą^4 ar Centrą! 7fĮ64

T||?|’| 11/1AI UM U V Ui
* i^.f*- >T

GYpYTOJAI IR DENTISTĄI 
' Amerikos Lietuvių Daktarų 

' Draugijos Kariai r r

A. Montvid, M. D.
West Town .State Bank Ęldg- 
' 2400 West Madison Street

Vai. ! iki B tio pietų, 6 iki 8 vak 
’ Teį. Seeley 7330 ; A >

Namų telefonas Byąnsyick 05ft7

DR. V. A. ŠIMKUS
’iivriVT,nTA<2 IR ' /iURHRfi AtiMiT X X X * < JX*w x^XXX|t*ąjd

VaĮandęs nuo ? iki 4 ir nuo "7 fld 0 ▼4, ŲedSliomls nuę 10 ik| 12 T
“ 8343 South Halsted SL **

IĮ    , .................... ....... ■■■■■■■■■ I— i UI...............,

Dr. Charles Sega!
’ OFISAS *

4729 So. Ashland Avė.
2-ros labos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuų 10 iki įg vai. ryto, tojo 2įkf 4 
vali po pietų ir nuo 7 ild 8:30 vaL 
vakaro. Nedfiliomlvnno 10’ ttd *12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
->| I ■III »■!"

Cdr. of 35th and Halsted Sta. 
05,80 valandos mio 1-8 nuo 6:80-8:3f 
’Ti Nbdeildmib nasrai sutarti.- '

^sa W|l^AN

k«si sotiTH Ashland avė. 
Ofiso valandos: »’

Nuo 10 ikf 12 dieną, £'iki 8 po pietų

.... * '* —- -—

Ofiso Tel. Dorchesįer 5194

Irurgas

Ofisas itony

IN ORIGINAL
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IŠ MONTREAL PADANGĖS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
vadovauja kaip tik tie kraš
tai, kur žmonių sąžinė ir jų 
politiški įsitikinimai nėra var
žomi.

Nors kalbėtojas po kelionės 
buvo pusėtinai išvargęs, bet 
jis kalbėjo tikrai energingai 
ir nuosekliai. Į svetainę susi
rinko per tris šimtus publikos, 
ir visi klav.’sėsi su didžiausiu 
atsidėjimu.

Gruodžio 13 d. Juškevičius 
vėl atidarė prakalbas. Pirmu 
atveju kalbėjo apie darbinin
kiškas organizacijas ir jų vaid
menį švietimo srityje. Per dar
bininkų organizacijas, sakė jis, 
galima tinkamai savo reikalus 
išdiskusuoti.

Po trumpos pertraukos jis 
pradėjo gvildenti “Socializmą 
ir proletariato diktatūrą”. 
Klausovai dar su didesniu at
sidėjimu sekė kalbą. Mat, dai^ 
geliui buvo įdomu sugretinti 
Dr. Grigaičio aiškinimą apie 
proletariato diktatūrą su tuo, 
ką sako apie diktatūrą vietos 
komunistai.

Tenka pasakyti, jog mums 
ir ausys atbuko besiklausant 
komunistiškų aiškinimų. Ta
čiau jie savo tais aiškinimais 
tik painioja dalykuos ir sten
giasi paslėpti tai, kas iš tie
sų dedasi sovietuose.

Kai tik kalbėtojas pradėjo 
kritikuoti bolševikišką dikta
tūrą, tai mūsiškiams komuni
stams pasidarė karšta ir jie 
pradėjo neberimti. Bet kadan
gi publika kalbėtojui karštai 
pritarė, tai komunistai atsidū
rė labai keblioje padėtyje: kaip 
sakoma, jiems nei bėgti, nei 
rėkti. Jų poteriai tiek susimai
šė, kad saviškiams klausimus 
statant kai kurie jų pradėjo 
baubti.

kad 
dar 
Lie-

Iš viso reikia pasakyti, 
musų komunistai baisiai 
tebėra tamsus. Tarp jų ir 
tuvos davatkų didelio skirtu
mo nėra, — toks pat fanatiz
mas, toks pat aklas garbini
mas. Skirtumas tik tas, kad 
garbinimo objetas nėra tas 
pat. Tai ir viskas.

žinoma, mūsiškiams komu
nistams buvo ko sielotis. Po 
šių prakalbų jų įtaka pusėti
nai nusmuks, o tai jau visai 
nekokie popieriai.

P. Gelbinas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MONTREAL, Kanada. — 

Gruodžio 13 d. įvyko M. L. Sū
nų ir Dukterų Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas. Be kitko, 
šiame susirinkime buvo nomi
nuota valdyba kitiems metams.

mis”, dėl kurių legališkumo ki
lo abejonių.

Dalykas toks, kad prieš kiek 
laiko į Toronto išvyko porelė 
ir prisiuntė laišką drai/gijai, 
kad pakeistų moteriškės var-*

NAUJIENOS, Chicago, III.

JUOKAI
*7*

Aš taip labai neverkčiau, 
vaikeli.

_____ t __ _ i Verk kaip sau nori 
dą. Susirinkimas atsisakė tai [kitaip nemoku, 
padaryti. Nariai įrodinėjo, jog 
su tokiais “krikštais” ir pa
vardžių pakeitimais reikia ap
sižiūrėti. Pavardę aplikacijoje 
busią galima pakeisti tik ta
da, kai moteriškė pristatys di- 
vorso dokumentus. Dabar gi 
bile moteris gali išvažiuoti su 
savo burdingierium ir jau rei
kalauti, kad jos pavardė butų 
aplikacijoje pakeista.

— Dr-jos Narys.

Aš

i
3

Baronas paaukojo 
$10,000,000 Angli

jos bedarbiams
Ba-LONDONAS, gr. 21.t 

ronas Neufield - (Sir William 
Morris), turtingas automobilių 
fabrikantas, paaukojo 2,000,000 
svarų st. ($10,000,000) padi
dinimui samdos labiausia nuo 
nedarbo nukentėjusiose Angli
jos srityse, 

s

x
Ponia nori divorso ?

— Taip, advokate.
— Gerai, nieko nelaukdami 

galime užvesti bylą.
— O kiek jums reikės už

mokėti?
— Porą šimtų.
— Ką, du šimtus dolerių? 

Niekados! Boysas anoj pusėj 
gatvės nušaus man 
dešimkę.

x
— Tamsta 0 sutiksi 

Ji bus labai graži, 
burtininkė.

— Jauna?
— Jauna, ir labai
— Ačiū. Na, o dabar ar ga

lėtum man pasakyti kaip ga-
. - _ f--------- _------------- - - j --------- ---------------------A---------- --------------------------—■ ■

ločiau nusikratyti ; nuo savo 
pirmosios žmonos?

v. x
PUIKI KELIONĖ JURA

.-V;’’.

Sugrįžusi iš kelionės j Euro
pą newyorkietj, kuris kelionę 
atliko kaž kuriuo milžinu lai- 
vUį jo bičiulis klausia:

—Na, tai kaip pasisekė ke
lionė juromis?

—Labai puikiai, bučiau ir ne
pastebėjęs, kad keliauju jura, 
j ei \ visą laiką nebūčiau sirgęs 
juros liga, — giriasi užklaus- 
lašis.
r. 1 ■ • t

.. 1------------ • ............................. ......... .. ..... .. . .... . ................. . ...

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

Adresas

PRASYK 8ANPELI0 DYKAI 
Trlner.’a Bltter Wlne Co. 
544 8. Well« St., 
PrlBlųsk
Vardas

r . Chicago, m. 
man satnpelĮ dykai

JI *9 jEiJmAmNlA**
OF B1TTER WINE 

i 
Dainai Gelbsti

Virškinti ir nuo
Užkietėjimo Visosę 

Vaistinėse

vyrą už

merginą. 
pasakojo

turtingą!

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
j. X.RAY

į Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak. j 
TEL. HARRISON 0751

Garsinkites “N-nose” Prieš Goldblatt krautuvę (pirmą 
Davis)—2nd . floor.

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVĮ

Dvigubas cellopha ie su
vyniojimas labiau-su Švelnin
tų Old Golds cigaretų neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose. 

» . •

ATĖJO KULTŪRA 
—No. ll-tžis

TURINYS;
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

moksle—prof. V. čepinskas.
Palmės — A. Pavilionis.
Eidetizmąs—prof. J, Vabalas Gu

daitis.’ ,
Istorinė žmoniškumo etikos ir 

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

lova.
Dabartinė inteligentijos būklė — 

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

MASTER WINDOW SHADE CO
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

ŠVENTĖMS GĖRIMŲ BARGENAI
RUM 90 Pf. 5th 51.19 
PAISTĖ ..   .79
CALIFORNIA COGNAC. 1 1Q
BRANDY 5th ............... I • I W
TIKRAS GRUDŲ 4 OE
SPIRITAS ................... ■
PAINTĖ ........... .97

Pirmos Rųšies Vynas 
PORT, SHERRY, 4 AQ
MUSCATEL, 1 galionas I ■** w

PUSĖ GALIONO........

METŲ “SENA KEN- 
TUCKY Degtinė, Pt.
METŲ SENA 
90 PROOF, Kvorta 
METŲ SENA 
100 Proof, Kvorta 
0LD HICK0RY 18 
mėnesių sena, Kvorta 
METŲ SENA tikta, 
ruginė, 100 Proof pt.

.79 

.75
1.19
1.25 
1 «49 

-75
MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikoniškų ir importuotų

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Kalėdų Dovanos RESTAURANTAI

Avė

Radionas
ANGLYS—COAL

ifii

TAVERNOS

Laidotuvių Direktoriai!

Komi

P-NeViEip
Tel. Boulevard 7010—7011

Garsmkitės “N-nose4148 Archer Avenue

8.20
8.20
8.20
2.70

2.00
2.70
2.75

3,85

5.00 
6.00 
5.00 
4.00

5.25 
4.00 
4.05

7.20

11.26 
11.26 
11.25

0.25

0*70 
0.25 
0.40

18.00

6.76
7.66
7.76
8.20

6.76
6.25
6.50 
7.00

11.00 
11.00 
11.00 

0.00

0.46 
0.00 
0.10

13.65

6.50
7.40
7.60
7.05

5.65
6.00
6.25
6.75

Tono
92.40

2.50
2.76 
2.00

2.10
2.30 
2.85 
2.46
1.80 
1.05 
2.00 
2.16

8.65.
4.10
4.15
4.85

8.15
8.40
8.60
8.76

6.25
7.15 
7.25 
770

5.50
6.75 
6.00 
6.50

Tono
94.25

4.60
6.00
6.25

10.75
10.75
10.75

8.70
0.20
8.75
8.85

13.40

97.60 
7.05 
8.05 
0.50

RAŠOMOSMAŠINfi- 
LES—Typewriters

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

St. k Waban«ia Avė. 
Chicago, I1L >

Pirkite Kalėdų Dovanas 
didžiausias
Žįiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei 
kalinga iŠ brangenybių.,

diktatūra 
diktatūra, 
žiaurumu 
ir fašis-

. Avi
TKl. BIHJIMC r MO2.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

• automobiliai
— Automobiles

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

VYRAI! jei jus ieškot 
extra platumo batų ir 
jei jūsų kojos siauros,' 
aš galiu pritaikyti už 

^2 95 *r aukš£*

Pocahontas Mine Run Screened 
6 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

nės, vyno ir alaus, 
ėjus neužmirškite

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

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Geriausi de 
į savaitę. I__ _ __ t ,
tui ir užkandžiai kasdieną, 
vieta grupėms, 
1656 N. Troy

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai,' kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

KALĖDŲ NAUDINGIAUSIA DOVANA 
Vyrams, Moterims ir Kūdikiams

/ X-RAY PRITAIKYMAS IR PATARIMAS DYKAI

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 

įvdirių 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.

Turime Florsheim di- 
džiausi South Sidėje 

Staką.

CONRADAS
PMOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražio 
dovanų. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00. \

Tel. Ęnrlewood 5880-5840

Geras panevfižiškis — 
atsilankyti. Užlaiko
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinas.

3329 S. Lituanica Avė.

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

FORT DEARBORN TAVERN 
Visas valgis už 25c nuo 11 A. 1 

iki 11 P. M. Stiklas alaus veltu 
' prie valgio.

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

19 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietutis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victory 1696

JONAS BENEKAHTS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN 
SCHLITZ ALUS 

ftinė, muzika 4 vakarai 
Penktadieniais. žuvis vel- 

Jauki

M. L. S. ir D. Pašalpinei 
Draugijai taip teko susidurti 
su savotiškomis “krikštyno-

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

• Rakandų Taisytojai
—Upholsterers

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 
ras Biterio; 
Canal 1133.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARGENAS/

W00DST0CK No. 5
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai $OE 7Ė 
ir kiti bargenai .....—? S v

. MID CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE

948 W. Madison St. Haymarket 0834

Avė., Halsted St. iki Į8-tos ir Blue Island 
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas. 

2435 So. Leavitt Street 
Telefonas CANAL 9585

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 /

TAKSAI EXTRA 
1 

Tomu

9 8.00
8.45
0.50

10.00

North Roseland 
Liąuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liouor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti- 

i. Reikalui pri- 
----- į musų degtinės
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 
10314 So. Michigan Avė. 

Tel. Commodore 1946

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

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

2 ir 8 4 Tonai 
Tonai ar Viri

9 7.75
8.20

, 9.30 
0.75

Nutarta taip pat “Liaudies 
Balsui” paaukoti $10.

Gražus Kalėdiniai Rekordai po 50 centij
16024—Kūtele ir Gloria, Kun. S. J, Struckus 
16025—0 Tu Palaiminta Kalėdų Naktis ir ateikite , čia Jus

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ
950. PHILCO—trumpų ir ilgų *29.50 

bangų------------   •s^.ww
959. R. \C. A. VICT0R—Ilgų *29.00 

ir trumpų bangų ------- ----- •s.r. w
“ “ -.-~^39<

9S tr auktt.

J. GAUBAS
Geriausios rųšies vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių 

Brands degtinės. Gausite žemiausiomis kainomis pas:
MONARCH WINE & LIQUOR STORE 

3529 So. Halsted St. '>;• Tel. Boulevard 7258

> 11 ir 13 tūbų — 
daugiaus.

Radionas yra gau 
namas tiktai pas 

Budriką.

Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem_Ave 
men 
prie

Kalbėtojas itin nuosekliai 
išaiškino tų faktą, kad prole
tariato diktatūrą nereiškia te
rorą, persekiojimą ir atėmimą 
laisvės kitaip manantiems, kaip 
tai dabar yra Rusijoje, kur 
Stalinas nepakenčia jokios opo
zicijos. Staliniška 
nėra proletariato 
nes ji <su tokiu jau 
slopina laisvę, kaip 
tiška diktatūra.

Kainos gali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
2CAHONTA8 ANGLYS

ne Run. 65% Stambios .............■
Mažos Nut ar Pea .......

Krosniui ar Pečiui ........
Lump ar Egg ------------------

(JOKŠAI—KOPPERS AB 8OLVAY 
Pečiaus Koksai ........... .. .... .......

Nut Koksai ........................ .. ...........
Pea Koksai ___________ _____

Petroleum Carbon Štili Run _____
MTLLER8 CREEK LUMP _______
MILLERS CREEK, EGG_________
BLACK BAND LUMP-------- --------
KIETOS ANGLYS—ANTHBACITE 
Chestnut (Penney 1vonia) _______
FRANKLY^ COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stambios ——   - 

Plautos Nut—3m« ______ ___
. E»r

Lump — • ...............................
WILMINGTON COAL 
Mine Run—Coarse___ _____ _____
3 to 2 inch Nut—Clean '.....—......
6 to 2 inch Egg—Clean .. .................
12 to 3 inch lump—Clean ______

Pritaikymas absoliu
čiai garantuotas.

Skaudamos kojos. Kor- 
nai, naujikauliai, su
kietėjimai, kulnų su
tinimas trugdo vaikš
čiojimą. . Ateikit pas 
Shapfiro, kojų pagel- 
bos. Turime gražiau
sių moterims batelių 
nuo $2.95 iki $10.00 
Turime visų mierų ir 

platumo.

ATDARA VAKARAIS DEL TAMSTOS PATOGUMO

A. VICTOR—ilgų 
______ bangų ------------  

A. LAISNIOTOS Radio Tuboš

RADIOS

Ištikimieji • -
16026—O Ištikimoji Pušis ir šventoji Iškilmingoji Naktis
16050—Kalėdų Pasveikinimas ir Ei, Kalėdos, Ona Biežienė ir

S '
16109—Rami Naktis ir Tylioji Naktis. Trubadorių Kvartetas
16140—Pulkim Ant Kelių ir Linksma Dieną 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. \ .

A. K. TAVERN
kviečia visus 

MILLERS

• KONTRAKTORIAI 
ir Budavotojas

JOH>T VILIMAS 
Kontraktorius ir Budavotojas 

Namų Pataisymai.
6827 SO. MAPLEW00D AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, III.

SVEIKATOS KLINIKAS 
letentiški gydytojai, o ne šiu

lentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansUui. Eiczaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mą* arba namuose. Raudongyills 
gydymas {švirkštimu, kyla Ir vari- 
cose veins. ,

DOŪGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue

i Tel Lawndale 5727. . .

Nepasisekusias krikštynos
Vietos komunistai buvo su 

rengę krikštynas savo laikraš 
čiui. Tačiau jos labai nepavy
ko, — dalyvavo vos keli as 
menys.

MIDGET

RADIO PATARNAVIMAS ,______  *1.00
Ir kiti bargenai, kūrinos rasite musų 

krautuvčje.
LIPSKY’S MUSIC AND 

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

Telefonas CICERO 1829 
Atdara, vakarais ir sekmadieniais.

Dabar
pasirinkimas auksinių

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street

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

• BRANGENYBES— 
JEWELRY

ir aukščiau
'i j < . , • , i '

FOR THE FAMILY

X-RAt

COAL &COKE
3719 S KEDZIE AVENUE 
GUABANTEED COAL'

WOOD tOAL CO

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED WEIGHT

SHOES OF CHARACTER 
6307-09 SOUTH VVESTERN AVENUE

R e public 5436 The Florsheim Store
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Civiline ir karinė vyriausybė Kuboje
\ *

Tarpe Kubos prezidento Gomez’o ir armijos genė- 
raliriio štabo viršininko, pulk. Batistą, kilo smarkus 
ginčas dėl sumanymo uždėti specialų mokestį cukrui, 
kad tais pinigais butų galima steigti mokyklas sodžių- 4 tje.

Tą mokestį sumanė pulk. Fulgencio Batistą. Jisai 
nori, kad sodžiaus mokyklos, kurios bus steigiamos pa
jamomis iš cukraus mokesčio, butų armijos žinioje.

Respublikos prezidentas Miguel Mariano Gomez 
pasipriešino kariuomenės vado sumanymui. Jisai sako, 
kad imti specialius mokesčius tam tikros rųšies mokyk
loms butų priešinga konstitucijai. Be to, jisai mano, kad 
mokyklomis rūpintis tai ne armijos, bet švietimo minis
terijos reikalas.

Pulk. Batistos įstatymo projektą Kubos parlamen
tas jau priėmė, ir kada prezidentas jį vetavo (atsisakė 
pasirašyti), tai parlamentas prezidentą apkaltino ir už
vedė bylą jo pašalinimui.

Armijos vadas šitoje kovoje, matyt, laimės. Bet tai 
bus smūgis demokratinei tvarkai. Ne civilinė vyriausy
bė turi lenktis armijai, bet armija privalo klausyti vy
riausybes.

i

NAUJIENOS, Chlcago, III.
LONDONO PIRKLIAI NUKENČIA DĖL KARALIAUS PASITRAUKIMO

LONDONO IR KITI ANGLIJOS PIRKLIAI PANEŠ APIE PUSĘ MILIONO DOLERIŲ 
nuostolių dėl karaliaus abdikacijos. Fabrikai gamino, krautuvės pirko daugybę “suve- 
nirų”, Edvardo VIII biustą, kitokių dalykų, prisirengdami karūnacijai. Dabar viskas 
nuėjo niekais. Naujasis karalius, York Kunigaikštis — Jurgis VI bus įšventintas ge
gužės 12 d. (Naujienų-Acme Photo)

ižfcjss

Trečiadienis, gr. 23, 1936

Gyvuliu Pasaulio Kareiviai

Jau laikas žinoti
Vienas komunistas parašė “Laisvės” Bimbai laišką 

apie “Naujienų” redaktoriaus atsilankymą fr prakalbas 
MontreaFę, Kanadoje. Tas komunistas savo laiške pa
sakoja, kad iš P. Grigaičio kalbos “aiškiai buvo mato
ma, kad jis idėjiniai daug greičiau pasirinktų fašizmą“, 
negu komunizmą”. Be to, girdi, kalbėtojas “niekino ko
munistus” ir daug darbininkų “perėjo į musų pusę”.

Tai grynos to Bimbos korespondento nesąmonės. 
“Naujienų” redaktorius yra tiek daug prakalbų sakęs 
įvairiais klausimais, kad jam nėra jokio reikalo aiškin
tis dėl kokių ten žioplų montrealisko anonymiško bol- 
ševikėlio priekaištų. Bet gana naiviai skamba lietuvių 
Centro Biuro sekretoriaus pastebėjimas, kad jisai neži
nąs, kam “Naujienų” redaktorius “pasitarnauja su to
kiomis savo misijomis”. ' , •*

Laikas jau butų Bimbai nors šį-tą žinoti — po to, 
kai jisai per mėtų metus “mokino proletariatą”, kad 
reikia spiauti ant demokratijos ir neapkęsti socialistų! 
Pastaruoju laiku Bimba jau stengiasi tą savo “apšvie- 
tą” atitaisyti. Bet nelengva yra iš žmonių galvų išimti 
tai, kas į* jas buvo per ilgą laiką kalama.

Komunistai Montreal’e dar šiandie yra tokie, kokie 
buvo Maskvos garbintojai Brooklyne arba Chicagoje 
prieš trejus-ketverius metus. Reikia tikėtis, kad laikui 
bėgant ir jie išsiblaivins, ir tuomet jie mokės apsieiti 
be melo, pranešdami apie prakalbas jų kolonijoje.

Apžvalga
DARBIEČIAI IR EDWARDAS

Daugelis žmonių Amerikoje 
nustebo, kuomet jie pamate, 
kad ginče, kuris buvo kilęs tarp 
Anglijos karaliaus Edwardo 
VIII ir miništerių kabineto dėl 
karaliaus sumanymo vesti p-ių 
Simpsonienę, Darbo partija sto
jo premjero Balchyino pusėn. 
Atrodė, kacį darbščiai turėtų 
pritarti “demokratiškoms” Ed
uardo vedyboms, o ne konser
vatoriams, kurie gina 
monarchijos tradicijas.

Kodėl gi Darbo partija užė
mė tokių pozicijų?

Partijos laikraštis “Daily 
Herald” gruodžio 10 d. veda
mam savo straipsnyje pareiš
kė: *

“Vedybos, kurių nori ka
ralius, nežiūrint kų įvairus 
žmonės apie jas mano, yra 
politiškai negalimos su šios 
šalies žmonių ir dominijų su
tikimu. A

“Karalius, kurį riša du 
šimtai metų pamatinės v kon
stitucinės praktikos, turi pri
imti Ministerių patarimų. To
dėl jisai turi pasirinkti tar
pe vedybų ir sosto.” 
Britanijos darbiečiai

pat, kaip ir didelė dauguma 
Britanijos žmonių, nebūtų bu
vę priešingi tam, kad Edwar- 
das vestų amerikietę arba “pa
prastos kilmės” moterį. Bet* jife 
nepritarė tam, kad karalius pa
sirinktų už žmonų du kartu 
persiskyrusių moterį.

O jeigu žmones tokioms ve
dyboms nepritarė, tai karalius 
neturėjo teisės eiti prieš žmo^ 
nių valių. Britanijos konstitu
cine praktika, apie kurių kalba 
“Daily Herald”, nusiritę, kad 
žmonių valių* išreiškia pariiar 
mente dauguma, kuri skiria mi- 
nisterius. Todėl karalius yrį 
priverstas klausyti ministerių 
patarimo. Jeigu jisai nenori 
klausyti 
traukti.

'žodžiu, Britanįjos darbiečiai 
rėmė parlamento galių prieš 
karalių.

t __ ‘

KOMUNISTAI IK PRIEGLAU- 
■' dos teisė 1 ;

Prieš kiek laiko ' “Naujie
noms” teko išsireikšti neigiu 
mai apie Rusijds valdžios pa-

senas

pasauly O kareiviai darbininkus apsau
go nuo pavojų — ir už tai jie 
yra išlaikomi. Įdomus ir keis
tas tų mažyčių gyvūnėlių susi- 
organizavimas.

Rytų Afrikoj gyvena viena 
gaila keista skruzdžių rūšis, ku
ri taip pat turi gerai organizuo
tas kariuomenes. Šitų skruzdžių • 
“armijos” dažnai daro didelius 
puolimus, užkariavimus. Maž
daug nuo 20 tukst. iki 100 tūk
stančių tų skruzdžių “armijos” 
eina užkariauti naujų gyveni
mo vietų. Jei pakeliui sutinka 
su kitomis panašiomis armijo
mis, įvyksta mūšiai. Kur šitų 
skruzdžių armijos žygiuoja, nie
ko pakeliui nebelieka: viską jos 
sunaikina ir suėda. Jos nugali 
dažnai net ir gana didokus gy
vulius: paukščius, vištas, — 
dažnai net ir šunis. Kartą buvo 
rastas net suėstas iki kaulų le
opardas: jis, matyti, buvo ligo
tas ar miegojo, kad nebegalėjo 
bepabėgti, apkibo skruzdėmis, 
kurios jį ir sugraužė. Net žmo
nėms, užeinant tokioms skruz- 

| džių armijoms, tenka bėgti, nes 
antraip galima jomis apkibti ir 
taip tapti tų inhžų gyvulėlių 
auka. Bet Žmonėms iŠ tų skruz
džių dažnai ir didelės naudos 
y ta: jos sunaikina visus vaba
lus, muses, vorus, kirminus ir 
daržų nenaudėlius. Ir tai visur 
— laukuose, daržuose, soduose, 
kambariuose, šitos skruzdės pa
prastai yra vadinamos keliau
ninkėmis, nes jos labai retai il
gesnį laiką pabūna vienoj Vie
toj, o šiaip jau dažniausiai nuo
lat keliasi iš vienos vietos ki
ton. Pats tų skruzdžių kalima
sis yra labai gerbi organizuo
tas: darbininkės pirma patiesia 
kelią, kuriuo žygiuoja kariuo
menė. O reikalui esant, yra pra
kasam! net tuneliai.

Kai kuriose vietose užtinka
ma ir vorų rųšių, kurie yra su
siorganizavę tikras armijas, ka
riuomenes. Gerai organizuotas 
kariuomenes turi vorai, vadina
mi keliauninkais, nes jie taip 
pat dažnai: keliasi didelėmis ar
mijomis iš vienos vietos kiton. 
Keliantis tokiai vorų armijai, 
jos priešaky paprastai žygiuo
ja vienas, voras — vadas; pas
kui jį eina du vorai, jo padėjė
jai, o toliau eilėj eina kiti, pa
prasti kareiviai. Jei vadas yra 
sužeidžiamas ar žūva, tuojau 
jo vietą užima vienas iŠ jo pa-' 
dejėjų. šita “armija” taip pat 
yra labai pavojinga, ir tokia 
“armiją” srttikę bėga net dido
ki gyvuliai, žmonėms tokia ar- 
niija taip pat yra pavojinga, ir 
geriat! nuo tų mažų vabalų bėg
ti, negu su jais eiti kovon.

(Tęsinys ant 6-to pusi.)

Šiandien visame 
juk neras tumėm tokios 
valstybės kuri neturėtų kariuo
menės ir policijos . Kariuo
menes laikomos paprastai 
tam kad “reikalui ištikus” ga
lėtų apsaugoti valstybę nuo 
išorinių priešų, tariant, nuo 
kitų Valstybių kariuomenių 
isibridvimo, o policios parei
ga palaikyti tvarkų viduj Ka
riuomenėn paprastai paimami 
jauni, stiprus vyrai, gerai ap
ginkluojami, apmokomi, su
drausminami ir atitinkamai 
paruošiami kaip, reikia gintis 
nuo užpuolimo ir kaip reikia, 
reikalui esant, patiems pulti. 
Ir visiems mums aišku, kad, 
sakysim, kariuomenės būrys 
visuomet bus nepalyginamai 
paėgeshis už tokį pat skaičių 
ir taip pat ginkluotų, bet ata
tinkamai neparuoštų, neapmo
kytų ir neorganizuotų vyrų 
skaičių. Vadinasi, organizuo
tumas, atitinkamas pasiruoši
mas ir įgudimas kartais kele
riopai gali padidinti tų pačių 
jėgų. Ir už tai valstybes turi 
suorganizavusios kariuome
nes, jas atitinkamai apmoko, 
paruošia ir įgudina eiti savo 
pareigas. Ir taip mes žmonės 
.turime kariuomenes turime 
armijas.

Bet, nuostabus dalykas, pa
sirodo, kad armijas ir kariuo- 
mfeheš turime nė tik iries, 
žmonės, bet jas turi ir kai ku
rios gyvulių rūšys. Kai kurios 
jų turi kariuomenes, armijas, 
tikras, paruoštas arniijas, ku
rios turi saugoti nuo užpuo
likų arba pačios pulti silpnes
nius -

Gal būt, seniausiai organi
zuotas kariuomenes turi kai ku- 1 , 
rįė vabzdžiai. Pirmoj vietoj čia 
paminėtini termitai, tam tikros 
skruzdės, tik žymiai didesnės 
už mtisiškėš. Tyrimai parudę, 
kad termitai yra susiskirstę 
lyg ir “klasėmis”, “luomais”: 
vieni yra; darbininkai, atliekan- 
tieji- įvairiausius reikalingus 
darbus, surandantieji maisto ir 
•t. t.; kiti 
ji išorio ir vidaus apsaugos pa
reigas. O tos pareigos yra ga
na įvairios ir sudėtingos. Vieni 
jų išeina iš termityno, nueina 
kiek toliau, dažniausiai palype- 
ja į aukštesnes vietas ir seka, 
kad kas nors netikėtai neužpul
tų termityno. tai tikri postai. 
Kiti stovi prie jeigos į “tvirto
vę” — termityrių ir šhugo, kad 
pro angų niekas nereikalingas 
nepiBektį . j tbrriiityiią. Jeigu 
ištiiika pavojus, tdojau termi
tai kareiviai; stovijitieji sargy- 
boję, sukelia “hjarmų”: ima 
bildenti, kad visi darbininkai 
termitai žinotų, kad ištiko .pa
vojus ir kad reikia skubiai eiti 
pagalbon termitams kareiviams. 
Kareiviai kokių nors kitų dar
bų paprastai nedirba — viską 
nddirba darbininkai: ir fermi- 
tyną pastato, ji išpuošia, su
stiprina, pdiėškci maiste ir t. fc

kydamas, kad kiekvienas as
muo, kuris vartoja terorų, kai
po politinės kovos įrankį, pra
randa teisę naudotis prieglauda 
svetimose šalyse. Tokiu budu, 
jeigu šiandie koks nors Vokie
tijos darbininkas nudėtų vienų 
arba kitų Hitlerio šunį, pasižy
mėjusį nekaltų žmonių kanki
nimu, ir pabėgtų į užsienį, tai, 
anot Browderio, toks darbinin
kas turėtų būt išduotas Hitle
riui ! ,

Pagal tą Browderio taisyklę; 
butų reikėję atimti prieglaudos 
teisę Rusijos “žmonių Valios” 
grupės ątstovams, nęs ^a gru
pė organizuodavo pasikėsini
mus prieš Rusijos carus, mi- 
nisterius ir gubernatorius. Taip 
pat turėjo būt atimta prieglau
dos teisė Verai Žasulič ir social- 
revoliucionierių partijos žmo
nėms, nes jų tarpę buvo Mari
ja Spiridonova, Geršuni ir k.

Browderis yra . didelis, ignd- 
rantas, jeigu jisai rhano, kad 
nuo Markso 1 ir Engelso laikų 
socialistai laikėsi tokios nuo
mones, kokių jisai dabar iš
reiškia apie prieglaudas teisę. 
Ne tik Markso pasekėjai to
kiai nuomonei nepritarė, bei ir 
paprastiems liberalams ji se
ninus būtų atrodžiusi visai at- 
žagareiviška.

Kaip paprastai būna su ko
munistais, jie maišo “žirnius 
su kopūstais”. Browderis sako, 
kad užmušinėti atskirus val
džios šulus negeras dalykas 
(bet kada valdžia užmušinėja 
atskirus savo priešus, tai ge
rai!). Aišku, kad toks koybs 
būdas yrą mažos vertės. Bet 
iš to, kad teroras nėra geras 
kovos būdas, .. Browderis daro 
išvadų, kad tiems,- kurie užsi
ima teroru, nereikia pripažinti 
prieglaudos teisės !

Tai yra nesąmonė. Prieglau
dos teisės idėja yra tokia, kad 
jeigu žmogus nusidėjo, kovoda
mas prieš vėldžių, ir paspruko 
į svetimų šalį, tai ta šalis ne- 
prjvaįo jo "išduoti valdžiai, nes 
jisai kovojo dėl idėjos. Kokiu 
budu jisai kovojo, nesvarbu, 
kadangi kovos budai paprastai 
priklauso nuo to, kaip elgiasi 
valdžia. Jeigu pripažįsti prie
glaudos teisę tam tikram žmo
gui, tai tat dar anaiptol nereiš
kia, kad pritari tam kovos bu 
dili, .kurį jisai/ vartoja.

stangas priversti Norvegijų ne
duoti prieglaudos eks-komisa- 
rui Trockini. Komunistai su 
musų nuomone, žinoma, nesuti
ko. Jų logika paprasta: kų 
Maskva daro, tai turi būt ge
rai.

Prie to prieglaudos klausimo 
dabar vėl sugrįžta “Laisvė”, 
nes juo į prabilo oficialiame 
Amerikos , ^omunistų organe 
partijos sekretorius E. Brow- 
der. Jisai ne tik užgiria Mask
vos politikų, bet ir bando pa
remti jų tam tikrais argumen
tais, atseit — prieglaudos teL 
se gali naudotis politiški nusi
kaltėliai, pabėgę į svetimų šalį 
nuo savo valdžios persekiojimo, 
bet tiktai tokiame atsitikime, 
kada jie nedaro sąmokslų prieš 
valdžios atstovų gyvastis.

Browder rašo:
“Pareiškiame garsiai ir aiš

kiai: Mes priešingi suteikti 
prieglaudos / teisę bile kurioj 
šalyj tiems, kurie naudoja 
užmuŠinėjimų savo politinės 
kovos ginklu, nepaisant, kas 
jie nebūtų (! —“N.” Red.). 
Mes remsime kiekvienų tei
singų/ pastangų sudarymui 
tarptautinių sutarčių pašali
nimui užmušėjysčių. Nuo 
Markso ir Engelso laikų ko
munistai visuomet smerkė 
užmųšėjystę kaipo politinį 
ginklų. Me^ tebesmerkiame 
tai. ir neremsim užmušėjys- 
tės, tiesioginiai ar netiesio
giniai. Kada mes kovojame 
už prieglaudos teisę, tai 
griežtai išskiriame nuo jos 
tuos, kurie suokalbiai! j a ar
ba vykdo užmušėjysteš.” 
Pacitavusi šituos Browderio 

Žodžius, “Laisvė” pareiškia, 
kad ji su jais sutinka, “šimtu 
nuošimčių”. Kur ji tau nesu
tiks su tuo, kų sako partijos 
bosas!

Bet tas Browderio pareiški
mas vistiek yra labai riėVylięs. 
Pirmiausia jisai menkai tesiri- 
ša su klausimu apie Trockio 
prieglaudos teisę, nes Trockis 
nėra “užmušėjysčių” Šalininkas. 
Jisai daug kartų yra Įsakęs ir 
rašęs, kad j “indįvidualį. tero
rų” jisai z netiki.’ Ir niekuomet 
nebuvo įrodyta, kad Trockis 
Užsiėmęs “užmušėjysčių” orga
nizavimu. , \

Tačiau, imant dalykų princi- 
• ! • . Z J ' t ‘ * ’■ Z* .

- kareiviai; ėihantie

taiį)

t

tai jisai turi pbsi-

:insdn, nurodė,

pialiai, Browderis išsišoko, sa- dien.

(ttkltpldt llas eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudasysit 
gražų eilių rinkinį).

■ lis ............ .. I I—

Gal klystu...
Gal, taip tikėdamas, aš klystu- 

sim su.
Bet taip manau aš iš tiesų:

kad Žnuinžs turi .gerą širdj, 
^eFfe^rb^ 
Su juomi verkia jie kartu.

. - ’7

Kodėl Anglija priešinosi morganatiškoms 
vedyboms

Kada buvęs karalius Edwardds pamatė, kad Angli
jos parlamentas ir valdžia neleis p-iai Simpsoniettei bū
ti karaliene, tai jisai pasiūlė kompromisą. Jisai vesiąs 
amerikietę, bet nereikalausiąs, kad ji kartu su juo sė
dėtų soste. ?

šitokios karaliaus vedybos butų “morganatiškos”. 
Bet šitas Edwardo sumanymas nerado pritarimo nei 
valdžioje, nei visuomenėje.

Jdomii pažymėti, kad ir Darbo partija pasisakė 
prieš ^morganatiškaš” karaliaus vedybas. Viena tos 
partijos atstove parlamente, Eilėn Wilkinson, nurodė, 
]>ad pripažinimas tokių karaliaus vedybų, kur karaliaus 
žmona neturi karalienės teisią, butų smūgis moterų ly-

Tūip, iš tikrųjų,dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds eiga* 
retų tebeveikia? Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian

Skelbimai Naujienose 
dUodb liaudy dėlto, 
kad pačios Naujienos 

t Naudingos*

Kaip broliai myli kitas kitą 
lt kits kitam pagalbą duoda... 
Ir nors tanki našta gyvato, 
Kaip nors nunešiu ją—tikiuos— 
Nes žmonės—broliai... juk jie mato 
Ir žūt neleis man be naudos...

Gal, taip tikėdamas, aš klystu— 
Mat, gana jaunas dar esu, 
-Ir žmonės gal mažai pažjstu, 
Bet taip manau aš iš tiesų...

Liudas Gira.



NAUJIENOS, Chicago, I1LTrečiadienis,

JUOKAI
K DARBO LAUKO

(Skelb.)

tavimi

kokybė

Miesto

dideli bohke

»... ’ U’V v

MIDWES'

APŽIOJI

.pakel

LIET. AUDITORIJOJ

keliai

2 kenaifiūkŠČ.

sv. 19c

ne- Mietos

fiūkšč.

PIRK NUO

TVIRTOS 
JUODI 

PIRKIT

No. 1 
auk. kn

žemos 
Kainos

Didžiausios 
santaupos

Puikios
M... V >; -•

Prekės

CICERO 
mėnesį

Po lapkričio mėnesio rinkimų 
atrodo, liberališkesnis vėjas pu
čia šaly. Liberalumas tenka pa
stebėti ir smulkesnių valdinin
kų tarpe.

% sv, 
pak.

LIETUVIAI IR LIE 
TUVĄIT

P-nia Stegowski daba*' buš 
kaltinami savo sūnaus nužu
dymu’.

“fiTTN-TAN” KALIFORNIJOS

WALNUTS............
“DIAMOND" PUIKIAUSI
WAT NTTTT^S
GERIAUSI Maišyti Riešutai sy723c

Pa. — Alumi- 
of America, ži- 
Šeimynos įmo- 

sutartį su Na- 
df Aluminum 

darbininkų tary- 
Ainerikos Darbo

40 unc. pakelis
Į .fij, pakek

Praleidęs apie 
laiko atostogaudamas 
, Ciceron grįžo Pet

ras Paliulis, 2320 South Cicero

ŠIŲ LAIKŲ JAUSMAI
—Aš jai pasakiau, jei ji man 

atsakys, tai aš nusižudysiu, — 
pasakojasi įsimylėjėlis savo bi
čiuliui.

—Ir kg ji į tai pasakė,—klau
sia bičiulis.

‘MIDWĘST” PUIKUS 
iT VVAT dideli 2%

ŠIE LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS 
IŠSIĖMĖ LAISNIUS (LEIDIMUŠ) 

VEDYBOMS:

, KOJINES
GRYNAS ŠILKAS 

Madnos naujos

parodyti jam!
•J telytas

Moteris

DATES 
tSUNjKAID”. -BESĖKLIAI . 
DA7I1URAT 9 pake!

John Maėiag 39 m. ir Doro- 
thy Mikelbnis 23 m.

Miehael Aliukas 23 m. ir 01- 
ga Demos 20 iii.

Anthony Bernas 24 m. iy, 
Stella Komskis 22 jp. 

9 ' • ■ ■

Skirybds įsakytos

Marie C. Kdrianitis vs. Tony 
Korianitis

Mike Vidas Vs. Mary Vidas
Petronella Kulas vs. Edward 

Kulas. .

ODOS BATAI; , PAKANKAMAI 
AR RUDI . 
DABAR IR

Pirkite sau gėrimus šioje vietoje. Žemiausios kainos — puikiausi

SALOTOS
New Arizond didelės 
galvos

1375 Milwaukee Avenue 
Tek Armitage 1346

1 /1 ■ . į .1 • . . ■ . ; ‘ ' 1 'H I , '

Didžiausi šeimyniška gėrimų krautuvė Chica 
goję;
Dėl Švenčių Vyno ir Likierių kainos labai nu
mažintos.

NAUJI HI-CUT BATAI...AUO 
RUDI. JUOt 

, / GABAB
JUS STEBĖSITĖS TU

Apdrauda arba pensija senait- 
vei, kuriai blankas Amerikos 
darbininkai neseniai išpildė, tu
ri milžiniškos reikšmės. Ne ipa- 
žiau svarbi yra jiems it ap
drauda nuo nedarbo.

Dabartiniu laiku apdraudos 
nuo nedarbo įstatymus turi ar
ba juos svarsto 25 valstijos. Iš
reiškiama viltis, kad iki 1937 
metų galo kuone viso valstijos 
turėse tokius įstatymus.

Suprantama, pirmieji įstaty
mai nėra pakankamai platus ir 
liberališki. Svarbu tačiau, kad 
apdraudos nuo nedarbo princi
pas tapo pripažintas. Ateity įs
tatymai teks tobulinti. ’

Gryni daržovių riebalai
3 sv. kenas 61c.

tissue servetėlės
8o pakely

M prausimosi muilas kalėdiniuose 
pakeliuose ... ........

Manufacturers (šalies fabri
kantų asociacija) ilgus laikus 
skaitėsi reakcioniškiausia ša
lies gyventojų grupė. Pasta
ruoju laiku ji turėjo konven
ciją. Tur būt įtakoj lapkričiu 
mėnesio rinkimų davinių, šioj 
konvencijoj ji priėmė platfor
mą, ktirioj pasisako UŽ “gerėtf- 
nį gyvenimą, geresnius naiftuš, 
daugiau parankumų ir luksų, 
pastovesnį darbą ir didesnį už
tikrinimą senatvėj” darbo Žmo
nėms.

Pareiškimai^ atrodo liberališ
ki. Tačiau smulkesni paaiškini
mai sako ką kit^. Pavyzdžiui, 
asociacija pasisako esdnti prie
šinga taip monopoliams biz
ny, kaip “daibe”; reiškia dar
bininkų unijomš. Valdžia, anot 
asociacijos, tūrėtų ginti pavie
nių asmenų Urba grupių inte
resus, bet nesikišti į OkonOinl- 
nių problemų rišimą. Darbinin
kai ir įmonių Vedėjai privalė
tų gauti priklausančią jiėms 
turtų dalį; bet aišku, kad tą 
dalį nusakys menedžeriai, jėi- 
gu darbininkai petUrėš unijų.

Trumpai kalbant, fabrikan
tų asociacija Viešai paskleidė 
skambias frazes, o tikrajamė 
gyvenime reikalauja iėisiiį vien 
samdytojams. Rusų posakis 
yra: “fcnot ty i v novoj, kožė, 
da serce u tėbia Všio tože”.

, Šeimininkė; Kai įeisi į maU* 
dinę, tai nebūk ten ilgai. Yra 
penki žmonės, kurie nori 
maudytis po tavęs.

Burdingięrius; Kokie penki ?
Šeimininkė: Tie penki žmo

nės, kurie gulėjo 
taVo lovoj.

Philadelphia, 
gatvių valymo ir vieškelių de
partamento 3,500 darbininkų 
neseniai įstoję į Teamsters and 
Drivers unijos lokalų 470, kurs 
priklauso Amerikos Darbo Fe
deracijai. Dėliai to viešųjų dar- 
bų departamento direktorius 
Martin J. McLattghlin pradėjo 
grūmoti, kad jis sumažinsiąs 
šių darbininkų skaičių ant pu
ses. Tačiau meras S. Davis Wil- 
son pasiskubino pareikšti, kad 
valdžia nekliudys darbininkams 
stoti į uniją.

Youngstown, Ohio. — Pirmą 
kartų per eilę metų miestelio 
Campbell, Ohio, meras leido u- 
nijų organizatoriams dūlinti li
nijinę literatūrų prie vartų 
Youngstown Sheet and Tube 
kompanijos dirbtuvių, kurios 
randasi šiame miestely. Mieste
lio McDonald, Ohio, meras leido 
dalinti unijinę literatūrą prie 
vartų Carnegie - Illinois Steel 
Corporation dirbtuvių — irgi 
pirmą kartą per eilę nietų.

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ BATAI IR 
rs. OtFORDS

tojų kas, suprantama, ir tie
kia tų galimybę pardavinėti 
prekės ekonomiškesniomis kai
nomis. ?

va KULNYS...NAUJI RATELIAI 
PILKI, SITEDES,

NES, KIDS '
DIDŽIUOJU PASIRINKIMU ,

KURI YRA PRIE
1358 W. Cermak Road, kampas Loomis

Washington, D. C 
rikos Darbo Federacijos įvykusi 
mieste Tampą konvencija Itist- 
ruktavo pildomųjų tarybą 
darbuotis sekama kryptimi:

1 — kad visus bedarbius pa
liestų apdraudos nuo nedarbo 
įstatymai;

2 —- kad bedarbiams butų 
mokama apdrtttida nuo pat to 
laiko, kai jie netenka darbo;

3 — kad apdraudai nuo ne
darbo fondai butų sukeliami tak
savimu pajamų, kurios yra di
desnės kaip $5,000 per metus, 
taksavimu stambiųjų turtų, pa
veldėjimų, dovanų, dividendų, 
bet kad tie fondai nebūtų su
keliami taksavimu pajamų’ ku
rios yra mažesnės kaip $5,000 
metuose, pardavimo (sales) ar 
kitais taksais, kurie sunkiau
sia spaudžia biednuomenę.

“haWthorne” ; ,
CALI KUMPIAI

St. Paul, Minu. — “Big 
Four”, t. y. Armouro, Swifto, 
Ctfdahy ir Wilsbno kompani
jos pakėlė algas darbininkams 
7 nuošimčiais, kad užbėgti ke
lių organizaciniam vajui, kurį 
varo darbininkų tarpe atatin
kamos unijos.

New York
nių New Yorke nUrsės, tech
nikai, dietikai ir kiti profe
sionalai darbininkai ir darbi
ninkės suorganizavo fedėralį 
Idkalų 20094, kuriam čarterį 
diivė AniėrikŪs Darbo Federa-; 
ei ja. Kiti darbininkai; taip 
trobėsių prižiūrėtojai, ėlėValo
nų operuotoji!, telefonistės, 
organizuojasi į ligodiriŪf lihi- 
dinių lokalą 171 — irgi Amė- 
rikos Darbo Federacijos dalį. 
Senatoriaus La Follette komi
sijos tyrinėjimas įteįfodė, kdd 
prieš ligoninių darbininkų or? 
ganizavimąši vartojama taip 
pat smurtas, kaip prieš orga
nizavimosi pav. pliėno darbi
ninkų. , • — Vp. ’

P-nia Mary Stegowski, 34 
mėtų, išsivedė savo šunų Leroy 
į vidurmįestį — i 
Kąifedijį dovanas 
krautuvių langūosė.
tačiau neturėjo pinigų, kad do
vanų sūnui nupirkti; nenuma
tė nė galimybės jų nupirkti 
kada nors ateity. Ir netik do
vanų nupirkti — 
pinigų net sunui 
nepirkti,

Taigi atėjo ji su sunum iki 
ežero, siiėiūč jį glėbin ir šoko 
į vandenį. Nąvy ^ier sargas 
pūdlė jdos iėlbėti. Moterį jis 
išgelbėjo, bet jūs šūdus, 12 tilp
tų bernąitis, jaii niekuomet rtė- 
belauks Kalėdų. Jis pasken-

Washington, D. C 
vienų svarbiausių savo užduo
čių gyvenamuoju laiku Ameri
kos Darbo Fėdėracija paskuti
nėj konvencijoj mieste Tampa, 
Floridoj, pareiškė kovą už 30 
valandų darbo savaitę.

Kova už 30 valandų darbo 
savaitę pamatuojamą tuo, kad 
bedarbius visuomenė turi už
laikyti visvien, tai kodėl 
duoti jiems darbo. O kad pra
monė galėtų stumti samdai 
bedarbius, tai visų darbininkų 
darbo valandos reikia sutrum
pinti iki 30 savaitei. Pats sa
vaime nedarbas yra milžiniš
kas nuostolis šaliai, štai nuo 
1930 iki 1935 metų galo dė
liai nedarbo pražuvo 59,000,- 
000 vyrų metinis darbas. Pi
nigais mieruojant tai reiškia 
$132,000,000,000 nuostolius. 
Užlaikymas miįionų bedarbių 
ir jų šeimų kiekvienai šalies 
Šeimynai kaštavo nuo 1930 iki 
1935 metų galo po $4,400. 

ue
The National Association of

ŠILK”
k J 2% pakel........

2b Unc!. pakelis 17 

čielą kviečių 
flejksai C
1IOŠL RŪŠIES 

kvort°s 
džiaras 

les- ' 
8 unc. džiaras

Pittsburgh, 
num Company 
nomų Melionų 
nė, atnaujino 
tional Council 
Workers; ši 
ba priklauso 
Federacijai.

New York; — Praėjusias po* 
rą savaičių keliolika laikraščių 
įvairiuose šalies miestuose pa
darė sutartis su laikraštinin
kų gildija, t.y. redžicįjų dar
bininkų linija. Tai naujas Reiš
kinys Amerikos unijiniame gy
venime.

jo^jira—~—
1333 W; 18th St. ; Ciinal 2556
6209 W. Cermak Road Tel. Berwyn 2141

' “Snideris” 

toMato CATSUP 
13«e

«MIDWEST” DE LUXE

KAVA
Puikiausios rūšies 
25c sv. kenas 

”MIDWEST” PUIKUS 
Kalifornijos'
PYČIAI 

pjaustyti ar pūsės
19č kenai

Piano Aecordionai 
visokip didumo, pigiausiomis .kai
nomis Chicago j. Radios: 
GRUNOW, PH1LCO, 
ViCTOR, nuo • $ 
ir ąugšČiau 
NAUJI 120 
BASŲ .............._
IR KITI MIDGETS 
rftio, .........„...>.4,.........,..^

“MIDVVEST” PUIKIAUSIOS RŪŠIES

Miltai

Pirkit labiau-sušvelnintų 
OM Goldą Cigaretę vienę 
pakelj. P. Loriliard bendro- 
irč užinOkfe nž dii, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins.

avenue. Daugiausiai laiko pra
leido , Miami riiiešte.

^‘Florida, tai rojus žemėje,” 
aiškino Paliulis. “Jei Chičagoj 
negali gerai jaustis, tai va
žiuok FldrlAott.”

» J ■ \ . k •*'; t • •

i ; Teh ; yra gerų vietų žvejo
ti; Kartų Paliuliui pasisekė su
gauti žuvį, kuri būvo 8 pėdų 
ilgio.

“MIDwĘST” PUIKIAUSIOS RŪŠIES

Sviestas
Geriausias ką pinigai gali nupirkti

Besiartinant Kalėdų Šven
tėms šeimos išlaidos padidėja. 
Kiekvienas susirūpinęs dova
nomis, o šeimininkės už vis la
biausiai kaip ir kuo kalėdinį 
stalą papuošti ir kad biudžetą 
perdaug neapsunkinti.

Ypatingos reikšmės čia turi 
skelbimai. Skelbimuose šeimi
ninkė gali susirasti sau tik- 
riaūšį kelrodį, kur geriausiai 
nusipirkti, kur kokios prekės 
ir kur jos pigesnės. Gi Mid- 
west; Stores skelbimai yra už 
vis įdomiausi, šių švenčių pro
gą Midwest pasiūlo didžiau
sias santaupas. ,

Pirmiausiai, Midwest Stores 
pasiūlo didžiausį švenčių pre
kių rinkinį. Antra, visos pre
kės yra šviežios, naujos ir ge
riausios rųšies. Kiekviėiid šei
mininkė žino, kad iš geresnės 
prekės galima padaryti ir ge
resnį valgį; žinoma, ir gardes
nį. O Midwest prekės kai tik 
ir yra tokios, kokių jus daii- 
giąusiai pageidaujate.

Tačiau pačiu svarbiausiu da
lyku yra kainų piguihas. La
bai atydžiai perskaitykite šioš 
dienos Midwest skelbimą, ktf- 
riš telpa Naujienose, jus įsi
tikinsite, kad visos tos čia su
minėtos savybės kai tik ir ran
dasi. '

Midwest yra kooperatyve 
organizacija, turi savo nuosa
vus sandėlius ir prekes, petka Floridoje, 
tiesiai iš dirbtuvių ir garniu

OBUOLIAI
Winesap A >. sv,
puikus ................

SELERIŲ
Miehigan ;‘O stembriai
šerdys    **

ss.bb—■Y- aukšj.
$8.95

•i*'..’' i'' ' “

D GARSIEMS Į DYKAI $50
PIRk SAU BOStON’S BATUS ‘DABAR 

PROGA LAIMĖTI SU KIEKVIENU PIRKINIU 

‘ ' fftAUKiM

Negalėdaini dėl laiko stokos atidaryti Savą 
skyrių, mes pasirinkome

JOHN’S TAVERN,

Kalėdų Išpardavimas
GERŲ MIDWEST STORES PREKIŲ 

PILNAS NAUJAUSIAS STAKAS — ŽEMIAUSIOS KAINNOS 

»ld Treč., Ketv. ir Žešt. gruodžio 23—24—26

“MIDWEST” PUIKUS

15c FRUITCOCKTAIL
. “MIDWEST” PUIKIOS
15c JUODAVETES

maiš 

geriausi kepimui ir Virimui

stylių. 
,K1D, SUĖDĖ, AR CALF. 
ĮGYKIT PROGĄ LAIMĖTŲ 

BATAI VAIKAMS I 
Geriausi POLL PARROT

Žemomis kainomis j —
Vaikams, Mergaitėms ir Kudikiarhs | spalvos 

BOSTON SHOE STORE 
3435 Soa Malsted St.

W6®AiŠE
^ĮDWEST”įŽĘĮATINOS

DEZORTAS visų skoniy
“M1DWEST” DEL MAIZ

CORN......
Piaustytos žallds

PUPOS 2 “27c

®TaB, 2 27C
"MIDWEST” PUIKŪS

AGURKĖLIAI^
Arba rudas

CUKRUS "„.2 ■
SALI)WAI? ”

Kalėdų Pinigu Vikaras
i PINIGAIS 4W dykai
J ■ W K \ ‘

"SUNKIST. NAVĄL ... .

GRANDŽIAI
Vid. 288 mieręs ' 

t Tuz,
Didelius 176 mieros 

i - . Tuz

OBUOLIAI
Deliosiuos extra , sv 
puikus

. , , , • i ; n. ........ .......  ......................................

JOHNSTON & HUNT CO

“SPRY
“HOSTESS
“LUX:
“SJ5MINOLE” pteriuskMwu° 4 rot25c 

lITfirT,,2 maži 9c. 1 CftU k) JL didelis pakelis ............. ■

NES PK3lXU ..

KS PIRMADIENI

8 d;,-1936 
3133 S. Ilalsted St*

LAIMĖJIMŲ TIRIĖTAi .SU KIEKVIENU PIRKINIU

Boston’s Naujoj Naujenybes Bateliai 
. MOTERIMS

Y VisOš mieros — >
Visit .platumai .y A

• —........IIIIrtiII-' —........ . . .....................  «■ ..................................... M. . ..... t....I..t...... I...  ........ ii.;,.. ..... ..... į...*..............    -A......... . .......        ; "~~



ė NAUJIENOS, Chicago, TX ' . Trečiadienis, gr. 23, 1936
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North SideGyvuliu Pasaulio Kareiviai Maksvitis

Senis.

Calumet City, III

ir augusių

MILTAI
ŠventėmsCeveryk TOWN CRIER

kenai'

PALMOLIVE MUILAS

Reg. mieros

4 unc
NAUJAS PROGRAMAS

jis pats pelių taip pat

2 unc
kitas specialybes

svaras

$8.00

Linksmų Kalėdų
' '-V. L-J1, f" ’i.l ' :W 1 'į 1 ;■ >!■"'I 'L, I' Ii ' I I I"1 ' i'1? .'1 i Ll.H LiL.AHL'AM;U<lh:*li,' ■ 1

Valdyba ir Direktoriai

Atėjus grupei švenčių, 
northsidiečiai vėl turėsime

Žmonės kalba apie 
Maskoliūno deg-

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

4874. 
kai užlaiko

gerai apginkluoti žmonės 
kosvaidžiais

Assorted
SPICES

vau j a 
dainininkų

SALOTOS
> galvos 4 0*

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TĖL. PROSPECT 2261

Delicious
OBUOLIAI

T A1VP1TI?JL a. jk«L ^14LJT JLLiM 
tuzinas

SUNNY CANE 
pauderinis arba rudas 
o 1 sv. pak. 1 E A

Lai gyvuoja “Bijūne

kad ji galėtų

riams aš esu labai dėkingas 
už tai.

UNIVERSAL
Vacum pakuota

KAVA
4 sv. bleka 07

Kalėdų antrą
kuri bus suvaidin

No. 1 rinkti balti
KIAUŠINIAI

SUPPER SUOS
Raudonoj dėžėj,
Didelios mieros

Puikus balti
RAžINKAI

Cecilijai Maskvytytei ^surinkti 
pinigai jau pasiųsti

OCTAGON kruopetas 
MUILAS 

pakel. 1ftA

A Creamery Butter 
Shortbread

Astoria Giace
VYŠNIOS 

2^ unc. pakel. 9c

nes 
giau padarys

Sunkist
GRANDŽIAI

Tuz.

ko, siurprizo numerį patieks 
jaunutė panelė’ Violeta Beni- 
kaičiutė.

Malonu, kad nors neskait
lingoje musų kolionijoje jau
nuoliai pajėgia susiburti į or
ganizaciją ir dirbti kultūringą 
darbą

DROMEDARY IŠKOPTOS
DATES

J 7 % unc. pakel.

CERESOTA : 24^/2 sv. g9( 
AR PILLBURY 
5 sv 25c

SPANGUOLES 
svaras 4 QA

didžiausiu atsidėjimu 
kelintas mėnuo,

GERIAUSIA 
DOVANA

IŠPARDAVIMAS!
Treč. Ketv. šešt

Pjaustyti
LAŠINIAI

% sv. pak.

Bijūnėlio” parengime

nes, turime susiorganizavę ka
riuomenes, armijas,’ bet jas tu
ri ir kai kurie gyvuliai. Dažnai 
pavieniui tie gyvulėliai yra la
bai silpni ir turi nuo visų bėg
ti, bet būdami skaitlingi jie pa
sidaro drąsus ir puola net di
džiausius savo neprietelius, di
džiausius savo priešus.

[“L. U.”]

UNIVERSAL

PYČES
Pjaustytos ar nusės

BUME
FRUIT COCTAIL 

o No. 1 kenas O7a

La Fiesta 
PIMENTOS 

blėka

(Tęsinys nuo 4-to psul.)
štai žiogas, koks, rodos, ma

žas ir menkas gyvūnėlis. Bet 
tuo tarpu esama žiogų, kurie 
sudaro didžiausius pavojus gy
vuliams ir žmonėms. Europoj 
taip pat užtinkama milžiniškos

keliauja 
pakeliui 
vis del
tos ar- 
ir retai

Geriausios rūšies
COTTAGE CHEESE

dar kartą no-, 
visiems tiems, 
su aukomis.
A. Grakey iš 

pranešė, kad SLA 
nariai

mes 
pro

gą susirinkti į krūvą ir links
mai praleisti vakarą kaipo sve
čiai 
Mokytoja, p-lė Omrtė Skeve 
riutė 
darbuojasi
kad tinkamai t prirengti^ “Bijū
nėlio” chorą sėkmingam per
statymui jos pačios paruoštos 
dviveiksmės operetės “Kalėdų 
Bazaras 
ta šeštadienį
dieną, gruodžio 26, J. Grigai
čio svetainėj, 3804 W. Armi- 
tage avė. Pradžia 6 vai;; po 
perstatymo šokiai prie G. Ste
ponavičiaus orkestros.

Išpildymui šio veikalo daly- 
vaidinto ju
tai, p-nia

PAMATYKITE MUSŲ MfiSOS 
DEPARTMENĄ

UNIVERSAL

ŠALAD DRESSING
16 unc. džiaras

BRIDGEPORT. — žmonės, 
kurie yra buvę rMaskoliuno Ta
vernoje, antrašu 3503 Vk So. 
Halsted St., ir ragavę Special 
Reserve 25 mėnesių senumo ti
krų grudų degtinės, dabar vi
si kalba, kad tokios skanios 
degtinės už tą kainą nėra ph> • 
miaus ragavę. Prieš porą me
tų atgal p. Maskoliūnas užpir
ko tikrų grudų degtinės iš 
Brown & Forman varyklos, 
Kentucky valstijoje ir dabar, i 
kai suėjo 25 mėnesiai, tai p. i 
Maskoliūnas pareikalavo , vieną J 
bačką supilstytą į kvortas val-| 
džios priežiūroje ir atsiųsti į i 
Chicagą, kas ir buvo padary
ta. Antrą bačką p. Maskolių- Į 
nas liepė supilstyti į butelius 
kai sukaks '28 mėnesiai.

P-no Maskoliūno Special Re
serve degtinės kvorta parsi
duoda už tiktai $1.90, išsine- 
šant namo. O drinksais po 15 
centų. Gi tikras California yy-J 
nas — Port, Muscatel ir Cherry. 
gorčit/s už $1.49. Kitų rųšių 
įvairios butelinės degtinės ga
lima gauti labai didelis pasi

gali kovoti tik rinkimas už prieinamą kainą. I 
policija ar šiaip (Apg.)

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILO C YGLE S) 
KIEKVIENĄ ' .

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak. I

COUNTRY KIST 
SWEĘT WRINKLED

ŽIRNIAI
No. 303 kenai O U

armijos žiogų, kurios 
iš vienos ivetos kiton, 
viską naikindami. Bet 
to Europoj, palyginti, 
mijos nėra per didelės 
kada didesnių nuostolių tepada
ro. Tuo tarpu Afrikoj ir Ame
rikoj žiogų kariuomenės yra 
pridariusios labai daug nuosto
lių. žiogų armijos dažnai uži
ma po keliasdešimt kilometrų 
ploto. Kartą Afrikoj iš žemyno 
žiogai nužygiavo net 2000 kilo
metrų kelio iki vandenyno. Bet 
Amerika ir čia rekordą paėmė: 
kartą žiogų armija nužygiavo 
net 2800 kilometrų ilgio. Vi
siems žinoma apie skėrių kelio
nes, kurie lekia dažniausiai oru 
(skėriai sparnuoti). Pakeliui 
skėrių armijos sunaikina viską: 
medžius, žoles, vabzdžius, smul
kesnius gyvulius, paukščius; 
ret ir pačius stambiuosius gy
vulius neretai sunaikina, kai 
šieji patenka skėrių debesin ir 
nebeturi > kur išbėgti. Neretai 
taip pat yra žuvę skėrių suėsti 
ir tūkstančiai žmonių. Vabz
džiai maži, silpni, bet didelėmis 
armijomis užpuldami nugali ir 
stipriausius gyvulius ir žmo-

Kai du stos, visados dau- 
sakom ir dai-

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

8:30 valandą iš ryto.
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

Any HOur Pure 
VANILLA 

ekstraktas 
15c %

$5.00
IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN ' 

* V' 'X i . • . ■ .. . : 11 < ' • • ! ■ ./■ - .

Kai kurios žinduolių rųšys 
kariuomenių sudaryme neatsi
lieka nuo vabzdžių. Sakysim, 
toks paprastas žvėriukas, kaip 
pelė ir tai moka sudaryti di
džiules kariuomenes. Neretai 
yra buvę atsitikimų, kad pelės 
milijonais traukdavo per lau
kus, pievas, miškus, kaimus, 
viską pakeliui naikindamos. Pa
stebėta, kad pelės iš vietos vie
ton keliauja ne šiaip sau kaip 
papuolė pakrikai, bet visai 
tvarkingai, organizuotai: gru
pėmis, kolonomis, voromis, to
kios pelių grupės ar kolonos 
dažnai turi ir savo vadus. Pe
lės tuomet nebebijo net didžiau
sių savo neprietelių — kačių: 
jei tik pasipainioja pakely ka
tės, jos yra sudraskomos ir su- 
ėdamos. Net ir pačius didžiuo
sius gyvulius, kaip jaučius, ark
lius, šunis ir kt. pelės tuomet 
sunaikina. Pelių armijos yra la
bai pavojingos ir žmonėms: jos 
tuomet yra labai drąsios ir 
žmones puola. Kas iš to, jei 
žmogus sunaikins kelis šimtus 
pelių 
bus sudraskytas ir suėstas. To 
dėl nuo pelių armijų bėga vis 
kas: gyvuliai ir žmonės. Su pe 
lių armijomis 
kariuomenė,

Niežėjimo, Dbėrimų Ir Dedervine*— 
Žemo ereli palengvina skausmu* nuo 
•uivelnlna iritaclją nuo Bczemos. spuo- 
rų ir panaSIu odos nesveikumu. Per 26 
metus Žemo vertoj amas ir giriamas 
milijonu kaipo tvarus ir saugus valr 
tas pratallnimui odos iritadlu. Utgir* 
tas Good Houoekeeplnr Bureau. No.

85o, BOe, ir SI. Visi vaiettniu-

Vardas
Adresas -----

CUKRUS
SUNNY 5 sv.

Cane pak.

patrankomis, du
jomis ir kitokiomis priemonė
mis. Kai kuriuose kraštuose to
kių žygiuojančių armijų yra 
pasitaikę gana daug. Sakysim 
1822 m. Vokietijoj praėjo net 
iy2 mik pelių armija. Pelės 
persikėlė net per Reiną (daug 
jų, žinoma, nuskendo, bet vis 
dėlto dauguma • upę perplaus 
kė). Musų kVašte, tiesa, tokių 
milžiniškų pelių armijų, žygiuo
jančių iš vienos vietos kiton, 
nėra pasitaikę, bet vis dėlto ir 
musų krašte yra buvę atsitiki
mų, kad pelės dideliais būriais 
keliauja iš vietos vieton. Apie 
tokias keliaujančias pelių armi
jas yra susidarę net daugelis 
įvairių pasakojimų.

Kas pasakyta apie peles, tą 
patį reikia pasakyti ir apie žiur
kes. Tiktai, žinoma, žiurkių ar
mijos yra dar pavojingesnės, 
nes žiurkės didesni ir stipres
ni gyvuliai.

Norvegijoj, Uralo apylinkėse, 
Sibire ir kitur didžiulės kariuo
menes dažnai iš vietos vieton 
traukia lemingai, nedideli gy
vulėliai, pakeliui taip pat kuo
ne viską naikindami. Prieš ar
miją paprastai žygiuoja vadas, 
kuris veda lemingus ten, kur 
tikisi surasti daugiau maisto. 
Lemingai jo vadovybės klauso 
ir aklai paskui vadą seka.

lapkričio 13 d. rašiau “Nau
jienose”, kad iš viso suplaukė 
aukų $28.75 paramai Cecilijos 
Maskvytytės, 
Lietuvoje baigti gimnaziją. Po 
to dar aukojo šie asmenys: 
Nežinomas asmuo iš D. T; N., 
III. $5.00; Dominick černįs iš 
Cicero $1.00; Joe Janušonis iš 
Hajmmondo $1.00; lt Linke
vičienė $1.00 ir D. Preidieriė 
iš Calumet City $1.25.

Prieš kelias dienas visus 
tuos pinigus (apie $40) pa
siunčiau per “Naujienas” į Lie
tuvą p-lei Cecilijai Maskvyty
tei. Lietuviškais pinigais ji 
gaus 200 litų.

Šia proga aš 
riu tarti ačiū 
kurie prisidėjo

Be to, 
Gary, Ind 
284 kuopos nariai suaukojo 
$5.78, kad paremtų aukščiau 
minėtą moksleivę. Pinigus jie 
jai pasiusią tiesiai. Kuopos na-

C. K. Braze (Brazevičiu’s), 
kuris per daugelį metų veikia 
įvairiose Kenosha lietuvių or
ganizacijose. Jis/yra “Naujie
nų” korespondentas ir" iš viso Gene Oksas, p-nia Mary Bu- 
nuoširdus naujienietis. dris ir J. Rukštela. ir dar, sa

UNIVERSAL GRYNI.

EGG NOOLES g sv. pakel. 27c
Puikus piaustyti arba grūsti

PINEAPLES
% keno plokščias

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

. Aš čia prisiunčiu $.„.... .....už Naujiei
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo

dUnnfl lino............................oIUU

North East

TOMATO JUICE
16 unc. stiklo / '(
džiaras ...................... -   '

UNIVERSAL

Toileto Popierius
A aleliai 1Qr>

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• 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. v k
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš
kabto. ■ r/-'/ _ ■'

Sargybas, lauko postus, žinių 
pranešimus, pavojaus ženklus 
ir kt. žino daugybės gyvulių. 
Beždžionės, vadinamos kapuci
nais, visuomet pirma pasiunčia 
žvalgus-šnipus, kad išžvalgytų 
vietą, į kurią kapucinai nori 
keliauti. Po to> jau eina pirmos 
kariuomenės dalys, patruliai, 
paskui kariuomenės branduolys, 
ir paskui vėl užpakalio apsau
gai dengiamosios dalys. Tikrą 
žygiuojančios kariuomenės or
ganizacija. Pavijanai visuomet 
pastato sargybas saugoti,., kad 
netikėtai neužpultų priešas. Ir 
kitų rųšių beždžionės dažnai 
pasistato sargybinius žiūrėti, 
kad netikėtai kas nors neprisi
artintų. Kai pastebimas priešas, 
tuojau kitoms beždžionėms 
apie tai pranešama tam tikrais 
ženklais, dažniausiai tam tikru 
garsu. Pavojaus šauksmą visos 
beždžionės lengvai atskiria, ir 
tuojau pasiruošia kovon arba 
bėga pasislėpti.

Kai kurie gyvuliai, musų aki
mis žiūrint, vartoja keistus 
ginklus savo priešui nugalėti. 
Sakysim, Egipte yra vabalų rų- 
šis, kuri savo priešui j burną 
ir akis purškia skystį, turintį 
nuodų. Tokiu budu priešas yra 
apnuodijamas ir lengvai nuga
limas. Kita rųšis vabalų savo 
priešui užmušti vartoja akme
nėlius: jais paleidžia priešui į 
galvą, apsvaigina jį, ir po to 
jau užpuolę nugali. Tikri arti
leristai yra ir skruzdžių rųšis, 
kuri savo priešą apmėto smė
liu ar mažyčiais akmenėliais.

Taigi, ne vien tik mes, žmo-

PAUL SCHULTZ
BIS. Co.

TABLE TALK

COOKIES
17c ”

BUTTER COCKIES 
12 unc. pak

/ Vyrams, Moterims 
' W ir Vaikams

e Pirkit čeverykus dabar. Musų 
f krautuvėj rasite didžiausį pasi

rinkimą geriausių- čeverykų. Tuo
jau pirkdami sutaupysite pinigų, 
šventėms dėvėkit naujus, čeve-

- 1 ■ 'i' v ' :

■ r* rykus. . .! ■

UNIVERSAL SHOE STORE
3337 So. Halsted Street

\ I . , , . • •

A. ZALECKIS IR J. MARTIN, Savininkai

E R SAL

Stop ~
Itching
Skin

žemo
D R SKIN I R R I T AT I o N S

Pamatykite musų mčsos

DEPARTMENTE

Extra dydžio Puikios džiovintos
PRUNES PYCĖS

mieros 80/40 1 svaras

15c v 15c

sr
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Ieško YeĮįonio Juo
zapo Kundorto-Kun- 

droto Sunaus
Benjamino

• ; •

a B

Jam priklauso $1,000 gauti iš 
apdraudos bendrovės

PASKENDO
A - • .r

Laidotuvių direktorius J. F, 
Eudeikis prašo paskelbti, kad 
jis nori susižinoti su Benjami
nu Kundrotu-Kundortu, sunumi 
J uozapo Kundorto.

Jis sako, kad netolimoj pra
eityje buvo iškpVota apdrauda 
sumoje $1,000 iš apdraudos 
bendrovės, ir tie pinigai pri
klauso sunui, Benjaminui, ku
ris taipgi žinomas vardu Bep. , 

f ’

Velionis Juozapas Kundortas 
mirė 1932 metais. Jis turėjo 
apdraudą, bet bendrovė tuo lai
ku ėjo bankrotan ir buvo re- 
ceiverių rankose. RundortaU. 
Kundrotai gyveno adresu 725 
W. 123rd streęt, West Pullman. 
Išsivystė - legališki keblumai, 
kurie neleido pinigus tuojau 
išgauti.

Ben Kundortas arba asme
nys, kurie turi žinių apie j j 
yra prašomi susižinoti su J. F. 
Ęudeikiu adresu 4605 S. Her- 
mitage.r Jo telefonas yra Yards 
1741.

Piktadariai Apiplėšė 
Juozo P. VarRalos 

Namus
Pasivogė brangepybių ir rūbų 

už $500

Pereitos savaitės pabaigoje 
nežinomi piktadariai apiplėšė 
J. P. Varkalos namus, 7304 S. 
Emerald avenue.

Vėlai vakare piktadariai 
|lindo i butą per langą ir pasi- 
šląyę apie $500 yęrtės įvairių 
brangenybių — žiedų ir karo
lių; be Jįp,;jubų ir įvairių. rete
nybių. Didžiumą payogtų daik
tų turėjo daug sentimentalės 
vertęs pp. Varkalams.

Beieškodami brangiu cjaiktų 
ir pinįgų, Vagys išvertė visus 
kąrijbariųs. J. P. Varkąlą nieko 
npžipojo apie apiplėšimą tol, kol 
neparėjo namo apie 9:30 vai. 
vakare’ Rado chaosų kamba
riuose. žmonos, p. H ui (jos Var- 
kąlienės, nei dukters, Helen 
J^ėlly namję nebuvo.

Bųtą§ rąpdasi antrame aukš
te. Vagys pasiekė langų užlipę 
ant sįzįgo garažo, kuris randasi 
sale namo-4

$$ąi Ridėsią
Douglas Sutherland, Civic 

Federation ir Bureau of Pub
lic Efficiency organizacijų ek- 
zekutyvis sekretorius, jspėja 
chicagiečius, kad 1936 metų 
taksų bilos, kurias jie gaus at
einančią vasarą, bus 10 arba 
12 nuošimčių augštesnęs, negu
1935 ipetų bilos, kurias gavo
1936 metų vasarą.

TOVEBSAb

$$$?!»?
fcargeiUH’ Riuodžio 23 ir 24 <$•

Poryt Kalėdos — metinė 
žiemos šventė. Kiekyienąs as
muo Kąjędoms bando valgyti 
gardžius pietus. Suprantama, 
šeimininkėms yra daug darbo 
kol pagamina Kalėdoms pie- 
tps.

Kad pagaminti gardžius pie
tus, reikia turėti tinkamų 
sto produktų.

Universal Food Stores, prieš 
pat Kalėdas, gruodžio 23 ir 24 
dienomis, specialiai atpigino 
maisto produktus. ,Tos šeimi
ninkės, kurios atsilankys į šias

■
12 metų LeRoy StrU- 

gowsk}, kuris paskendo 
Michigan ežere, nušokęs 
su motjna nuo Municipia- 
lės prieplaukos, Chicagojė. 
Motina buvo išgelbėta.

^Nr-Tribune Photo
■■■•g ....... —...... ...... — —

modemiškas krautuves, — su
taupys pinigo.

P pirkti maisto produktą 
reikęs daugiau. Tą žino kiek
viena šeiminipkė. Todėl vęrta 
pirkti ten, kur galima sutau
pyti keletą skatikų, o už su
taupytus skatikui, nupirkti 
berniukui arba mergaitei Ka
lėdų dovaną.

Šiandien telpa Naujienose 
didesnis ir svarbesnis skelbi
mas Universal Food Stores. 
Peržiurėkit į tą skelbimą ir 
pirkit maisto produktus iš šių 
moderniškų krautuvių.

— Biznio žvalgas.
'i 'j ». / • .»»i > •
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Areštuos nemokan
čius taksų

Valdžios tyrinėtojai pasta
ruoju laiku darbavosi įvairio
se Illinois valstijos kauntėse 
patikrindami, kas moka, o kas 
nemoka valdžiai vadinamus 
pardavimų taksus (sales tąx- 
es). Laukiama, kad artimoj 
ateity nųsikaltųsięji nempkėji- 
mu šių taksų biznieriai bus 
traukiami teisman. 

A .• , ‘ T • H’ '■ .

Federalių taksų su - 
kolektuota daugiau

Carter H. Harrison, yidąus 
pajamų departamento kolekto
rius pirmame Illinois ^istrikte 
praneša, kad per 1936 motus 
šioj srity sukolektuota fę^ėra- 
lių taksų iš pavienių ąsmęnų 
ir korporacijų $32,940,Q5| dau
giau, negu pernąi.

■ i1 '■ ■ -: ’1 _______

Gaisras Bridgeporte
Ąntrądiepio ryte, gruodžio 

22 (jięną, apie 4-5 valandą ry
to užsidegė trobėsis prie 35 
ir §o. Hąlsted ?a,tyių.

Tame trobesy randasi lietu
viško žydelio, pavarde Yerkęr, 
groserio reikmenių . krautuvė.

Apdegė trobesio stogas ir 
i.įžpakąlįnė sieną. Ki’ąuįuyęs 
vidun ugnis neprasimušę, taip 
kad tavoras išliko ugnies ne
paliestas.....  '

Krautuvės

Gruodžio mėpęsĮo
dvi savaites (šiemet) išekzą- 
min^' 1,522 ’
vaikai. Pąs 235 vaikus iš to
1,52? sĮirąs^ 
kulozo ženklai.

dens, taip geras

ntf* neturėtų būti.
VrrrT. ■ r. ->r <• j

Kupiškėnu Kultūros 
Draugija f.?.

Kupiškėnu Kultūros Drau
gijos priešmetinis susirinki
mas įvyko gruodžio 19' dieną 
N. Girdvainio name ądręsu 
3223 So. Ęajsted Street. Daly
vavo gan skaitlingas draugijos, 
nąrių būrys. Susirinkimą ati
darė pirmininkas P. SyeJnĮš- 
Paaiškinęs susirinkimo tikslų 
paprašė, kad sekretorius per
skaitytų prąei'to šdsįripkimp 
protokolą. Po to kai protoko
las tapo perskaitytas, komisi
jos nariai išdavė raportą iš 
įvykusios Bunco ir Kortų Par- 
ty. Tas parengimas davė $40.50 
pelno, r M ,

šis sunkus darbas teko at
likti vakaro komitetui susiė
jusiam iš ponių P. Balčhiunas, 
A. Rudinskas ir D. Girdvainis. 
Prie parengimo prisidėjo ger
biami biznieriai aukomis, bu-, 
tent pp. Inczura, J. Dulksnis; 
P. Brazdziųpąs, A. Lingė —- 
ąukąyo stiprius gėrimus. A. 
Škusiewiczius ir N. Ąbarau- 
czius aukavo valgius. Kupiškė
nų draugija taria visiems ąu- f t,i < c/.v> *.-•» ‘J "kovusiems ačiū.

4 k

Včlįąu skaitytas ląiškąs nuo 
NąpjįėąM koncerto rengimo 
komisijos. Laiškas ' vienbalsiai 
prĮĮmtąs ip visi* narjąi buyę 
susirinkime prižadėjo dalyvau
ti Naujienų koncerte ir kito
kiais budais visuomet rįmti 
Nąujįęnąs. ,

Atlikus vįsu$ kitus draugi
jos reikalus ppęitą prie rim 
kimo valdybos 1937 metams^ 
Vienbals|ai pąliktą senoji vai
dyba, Įjptent p. švelnia pirmi
ninkas, P. Bąlchunas sekreto
rius, D. Girdvainis iždininke, 
A. Rudinskas iždo globėjas.' 
Taigi valdyba išrinkta iš veik
lių narių ir prižadėjo dirbti 
daugiau ateinančiais metąiš; 
draugijos gerovei. Tenka 
tis, kad musų draugija 
gyyųps, ąųgs Ir buj^s.

tikė- 
gerai

♦

ĄJąujĮę»|įpse jau įbĮiyo pir- 
miąii prąiieštą^ k^ ^fejįjps^ 
Parke susitvėrė Lietuvių Kul- 
1 / ~ 7
gi buvo pranešta, kad neuž
ilgo Įb-ųs ’s.ijĮąpktiis 
susirinkimas, kuris nutars ka
da i r k u r |‘egųlĮ,ari ąi draugi
jos susiriiiKįpiiąi įbrėš įyy^tį.

Taigi valdybos sųsirinki- 
mąs ’jąu jAij<ytą

rin^o iš gavo. įą^po įu ' npriųs

turps Praugijps skyrius. Taip- 

ilgo bus sušauktas valdybos

da jr kur reguliariai draugi-
• ’V <• * ••• i M‘ .■>vuJ-įS4

Tąįgi vaįdlykos 
mąs jąu 7^7- 
Krušinio studijoj, yąldypį ,ĮĮr 

kaipo komitetą. Jąip pąyesta 
surasti paranki sųširinki’: 
mams svetainė. Kaip tik komi
tetas suras arba gaus svetainę, 
taip greitai bus ' išsiuntinėtos 
visiems nariams atvirutės su 
pakvietimais atsilankyti į su
sirinkimą ir atvirutėse bus 
pažymėta kada ir kur atsilaiv 
kyti.

Dar turiu priminti, kad šiai 
draugijai Melrosė Parke gerai 
sęjcąsi gąyiipę uąujų narių, 
po pąsk?Sim° Naujienose, 
kad susiįyę^e ^ultųros Drau
giją |jelroąe Pąrkę, žmonės 
praėjo Rreiptis į fotografą 
Krūsnį ' ręįkąlaųdami įstoji- 
mo aplikacijų. Kiek žinoma, 
tai jąu yįą- ąpię 15 asmenų, 
kurię gąyp ąjplikaęijas, o dar 

kurie yra 
Sį|isj?yėję priklausyti draugi- 
ą| ir tik laukia kai kuopa 

pradės laikyti reguliarius .su-

paranki susirinki’:
L- 

tetas suras arba gaus svetainę, 
taip greitai bus ' išsiuntinėtos 
visiems nariams atvirutės su

Reikia tikėlis, kad kuopai 
prąėius yeikti visi Mcltose 
Parko ir Mąyoodo lietuviai 
bpąlfą$ys prie Į-įetųvių Kultu-

pąį- tcpKą pastebėti, kad 
nbkurienis lietuviams, o y pa
tingai mirštančių Męlrose Par-

Bet visokių žmonių yra tai 
visaip jię ir elgiasi. Faktas 
betgi1 tenka kostantuoti tas, 
kad jau kitų draugiją pąriai 
'priduoda aplikacijas į musų1 
draugiją. XXX..

AukošCliieago^yętf 
Draugijų konferen-

OJOJ
ALDLD 1-mąs Apskritis $2.
Po $i alsavo:
J. K. Shąrjkey, Ą. Litvinas/ 

Kundroška', LT. G., A. Rama-' 
šausiuW V. Rekašius, B. Būt-; 
kus, B. Juška, Dr. A.' K. Rut
kauskas, L. Rruseika, b. Gre-i 
ki ir Dr. A. Montvidas.

Po 50 centų aukavo:
V. Andrulis, J. Stasiūnas, D. 

Rimša, H. Strumilas, Dr. A. Ja
rus, A. Y., P. Kazeliunas, M-1 
Mekšrienė, K. Danta, M. Butvi; 
la, A. Aešėlgis, Jurgan, M. Mię* 
ravičienė ir E. Mikužiutė. <

Po 25 centus aukavo:
Trijonis, A. P. Deveikis, G. 

Gąsparaitis, Žilinskas, B. žoly
nas, K. Batuos, V. Juška, S. 
Yktkus, Misevičius, J. Jukelis, 
Jakštienė, J. Sąląyeįčikienė, J.

4 ! __ . • , • • •

Jokubauskas, Ręėkus, F. Jur-. 
gąp, Q.t Kątra, S. jitisiiinąg, M. 
Doyidopis, J, Finikas, J. J., X. 
ir Ą. i<UĮ|drptąs. j

Sąiulkiaįs surinkta $2.75. Vi-

Apar| to, Dr. A. K. Rutkau- 
sjęąs aukavo $5 pacipnaliąm, 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
komitetui kaipo pradžią fondo 
pravędimui kultūrinio darbo 
Amerikos lietuvių tąrpe. , į

; Galingoji radio stotis WCFL, 
kuri kas sekmadienis transliuo
ja Budriko radio programą nuo 
7 iki 8 vai. vakaro, tapo ne- 
g^jifąstai ištobulinta. Radio 
studijos čia turi dabar visus, 
modępiiškiąusius radio techni
kos privalumus. ir Budri- 
ko radio ^valanda pasiekė dar 
aukštesnį kokybės laipsni. Jos 
repertuaras praeitą sekmadienį; 
b.ųyp ri.nktipis. Padidintą Bud
rikę simfoninė radio orkestrą 
grieže žavėtinai gražiai. Daina
vo kvartetas ir -baritonas Sta
sys Rimkus. Makalai irgi buvo 
įdomus ir juokingi. Didelis ma
lonumas y^a klausytis tokių 
gerų radio programų, kokius 
Juozas Budrikas pajėgia duoti. 
Ėįtąs radio valandas Budrikas 
duodą iš stoties WĄĄF pirma
dieniais ir penktadieniais 3:30, 
p ketvirtadienio vakarais nuo 7 
iki 8 vai iš stoties WHFC. Pa
žymėtina, kad ateinant} kętvir-

tadien| Budriko programas bus 
specialus, tai bus Kalėdų pasi
tikimo programas, dalyvaujant 
žymiems radio dainininkams. 
Net ir Makalai užkviesti į šį 
kūčių yakąrą valgyti' raudono 
kisieliaus. Taigi nepamirškite, 
jų

CLASSIFIEDADS
■1

pasiklausyti. —F.

RIMTA PRIEŽASTIS

Kalbasi du kaimo jaunuoliai, 
busiantieji kareiviai.

—Kuo tu norėtum kariuome
nėj būti, aviatoriųm ar karo 
laivo “Prezidentas” jūreiviu?— 
klausia vienas.

—Žinoma, aviatoriųm.
—Kodėl? (

A —Todėl, kad aviatoriųm 
damas nenuskęsi.

JBusine$ą Cįances 
Pardariąud Biriai

PARSIDUODA taverna, geroj vie
toj. Parduos pigiai —moderniški 
fiįčeriai. £801 So. Chieago Avė.

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

bu-

1 ........... ■
. .* . —r-.-. .-ZOfĮr*1"

CLASSIFIEDADS

TAVERNA — aludė —parduosiu 
arba priimsiu pusininką, pigiai. Biz
nis gerai išdirbtas, pilnai įrengtas, 
pardavimo ’ priežastis — ' moters 
mirtis. 8747 Houston Avė., South 
Chieago.

PARSIDUODA Taverna—Vi^a ąr- 
ba priimsiu pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randaši ant bizniavos gatvės. 1537 
West 63rd Street.

.1 f ‘ > j*!' ĮS f

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

ko * d r a ugi j ų vadams nepatin
ka ,jogei ši draugija susilvė-j
re. Jie pasigavę atskirus val
dybos pariuS išbara juos sa
kydami buk Kultūros Draugi
ja esanti visai nereikalinga.

1
, '■ '>r-v >■ ’ .•Ą

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai, gera vieta, viršuj 60 kambarių 
hotelis. Kostumerių netrūksta.

h 1007 East 75tlj St. '

Gėlės Mylintiems—Vestuvėms—
z Bankietams-Laidotuvėms—

T Papuošimams.
4180 Archer Avenue

Phone LĄFAYETTE 5800

IŠPARDUODAME ĘĄRU FIKCE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Štofų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
lęg, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo: Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.x^fesra «. 

CALųmet 5269. 
(gaujoj Vįę|;oj)

ČIA PASIDARO laimė į trumpą* 
laiką. Priverstas parduoti de| ligos 
grošernę Ir mėsos marketą, staką, 
fikčerius (budi n ką kaip panorėsit). 
Puiki vieta. Arti Marųuętte Parko. 
Kreiptės. 2532 W. 63rd St., Hem- 
lock 8300. " •'">"

PARSIDUODA Taverna ir Rui- 
mingauzės biznis, kuris išdirbtas 
per daug metų, pardavimo priežastį 
patirsite vietoje. 2113 So. Halsted 
Street.

Ž.7--U.I .X '• .A

Siunčiam GHen Telegraimi I ’ Vlaaa ' 
» 7 Pasaulin Dalia - * '

KVremjQINKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St
’ TeJ. įoUlevard 7314

i.,.-; i

SfOGDENGYST®
Mes dengiame ir1 pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING ęo.3216 So. Halsted SL r 
Victarr 4965

Mezgimo Dirbtuves
 —Knitting Mills

GREITAM pardavimui Taverna 
arba parduosiu vienus fik&rius. 
Parduosiu pigiai. 24Q9 West 47th 
St,, Virginia 8331,

SUKAKTUVES
THE BRIDGEFORT KNITTING 

r M 1 L L S ' 
F. Selemonavich 

504 ĮVEST' 33-RD STREET 
Telefonas Victory 3486 

Sveterių krautuvė atdara kasdienį 
—ir vakarais ir skęniądieniais. . •(.' * i ■ t'; r ,.* ■

•nothutg bujb JDa/cūvg

!or ECONOMY and
r

tfeip AVanted—Malė’ • 
Darbin|nlrį) Reiki*

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos dirbti ant visados. ‘Atsišau
kite Šiuo antrašu: 906 Rrescojit §t«» 
Waukegan, III.

REIKALINGA moteris ar mergina 
pridaboti mokyklą lankauti vaiką. 
Atsišaukite 1819 So’.' Umon.Avė.

po 5:30 Vakare.

Ml
M H U 67 S OF’ pdu'NO$:"HAV E 'b f e n' ^7 p m, C'.b tv cpy;t: r m m e n t.
" .. ’......... ’’

H
pristatymAš piešte ir prui 

MIESėiŪOSE. -
AU^fW' įpu^ois

. ♦ • • . •‘,v

H •■ r-' r*

. O^A B U SII (^ąl j<ey jčiąnė) J 
Persiskyrė su šiuo pasaulių : 

Grųoj&d $ (L vai. xyto, ; 
1936 ’ni’.į sulaukus 42 metų 
am^, Ljętąyąje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Jphą 3 dukteris Birutę, 
jos vyrą" Carlsbn, Eugeriia * ir 
Lilįan; o Lietuvoje 4 £>rolj jr 
2 sesers. .7 ■. 7^7 .

Kubas pašarvotas randasi 
Wateh koplyčioj 99Q0 So. 
Throop st. ' • i; v<-ųu

Laidų ttivės j vyks ketvirta
dienį Gruodžio 24 dieną, 2 vai 
po pietų iš koplyčios j Tau
tiškas kapines."1

Visi A. A,1 Onos Bush gimi
nėj draugai ir pažįstami esat 
nuOši’rdžiai kviečiami dalyvau
ti ląiddttiyesė ' ir suteikti jai

9 ir || 

^ųlįudę liekaipę,

Vyf» Sr ■
į!?

Laid. patarnaują laid 
Walsh, tėiy pevetly 2321 . - >• j < v?; >t - y',‘ .<<

2 vai. ryto, 
T metų

dir. J

joA skaitytojai prašomi 
pirkinių ręikM^is siti Į taa 
krautos, kimo? skelbiasi 
Na$t«$Q0$. ‘ 7'

s—....................................... .. m/

VERONIKA STRAZDIENĖ 
po'" tėvais Katriute 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 23 dieną 
gruodžio mėn., 1931 m., Sujaukus pii- 
šes amžiaus, gimus Panevėžio aps
krity, ' Velikjlų t parapijos, Kuodžių 
kaimo.

paliko dideliame »nuliudime vyrą 
Ąntarią Strazdą, šunų Povilą, brolį 
ir seserį, pusbrolius, pusseseres ir 
švogerį, o Lietuvoj dvi seseris ir 
Švo'gerius. v 7

LlUdnki ątminčiai mano brangios 
prisfegos bus laikomos Šv; Mišios 
Nekalto prasidėjimo Panelės šven
čiausios .parapijos bažnyčioje 26 diė- 
Jją gruodžio thėn. 1936 m. 8 vai. ty- 
to. Kviečiame visus gimines, drau- 

nSdas. ' af’ila,11'yti i'

Tave Musų brangiausioji nie
kuomet neužiniršime. Tu pąs iiiiis 
jau nebesugrįši, bet ipes ąnka^iau 
ar yėliaiiš' pas TaVe ateisime. Lauk 
nius ateinant! Nuliūdę lieka
7 į Vyras, Sūnūs, Seserys, Broliai 
/ ir Giminės;

I PRANCIŠKA MIKUTIENĖ 
po tėvais* Martišiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 22 d., 11:10 vai. ry
to, ' 1936 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ąps., 
Eržvilkio parap. 
kaime.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Jeronimą, dukterį Stanis
lovą ir 2 sunu Vladislovą ir 
Franciškų ir žentą Roward 

' Tevis ir 2 marčias Alice ir 
Nellie ir 3 anųkus Izidorių ir 
Povilą ir Loreita ir 2 seseris 
Eleną ir AntOnirią ir brolį An
tanė Martišių ir pusseserę An
taniną Dapkienę ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 5016 W. 
18th St., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks šešt, Gruo

džio 26 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į ŠV. Antano parapi
jos 7 bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už Ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. Ą. Pranciškos Miku- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiasi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą!

Nuįiudę liekanie,
Vyras, dukterys, brolis, mar
čios,7 žentai ‘ ir kitos ’ giminės.

Patarnauja laid. dir. J.' F. 
Eudeikis, tėl. Yards 1741.

INTELIGENTIŠKA namų prižią- 
rėtoja gydytojo namams — leng" 
vas namų darbas, paprastas viri
mas, Šeima iš 4, nuolatinė. $30 iki 
$35 per mėnesį. . *

Mi<jway 5952.

■*i"

r'-

Theresa Rodis
Po pirmu vyru Typrionąs

Paškenių

f ’ , . . J.- i

Persiskyrė su šiuo pasauliu "Gruodžio 20 dieną, 4:45 . valandą 
pp pietų, 1936 di., sulaukus 45 metų amžiaus, gimus Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 27 metąs.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Julian, sūnų Antaną Tverio- 

ną, 2 dukteris—Nataliją it Bronislavą Tverionas ir daug kitų 
giminių ir draugų. "

Runas pašarvotas randasi 7035 South Talman Avė., telefonas 
Rręspeęt 96^1^
'■ LaldotųVės įvyks Ketvirtadienį, Gruodžio 24 dieną, 2:00 vai. 
po pietų, i§ namų bus nulydėta į Tautiškas kapines.
'■■■■■■■■• ‘ ■■ ■ -.i .

Visi A. A. THERĘSA KODIS giminės, draugai 'ir pažįstami
Į esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse jr suteikti j’ąi 
I paskutinį patarnavimu ir atsisveikinimą.

k Nuliūdę liekame^ .
Vyrąs, Sūnūs. Dukterys, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja laid. direktorius Ą. Petkus, tel. Cicero 21 na:7 ■ •. - - t.2109.

ĮĮhlMKfe | Hi ai j

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo, buti> savas kambarys 
—$7.00, nuolatinė. Pensacola 24b9. —i-i- .

PATYRU SI mergink Damų (įąr- 
bui, virti mažame apartmente - be- 
ferencas, $10 ar $12. Plaza 6677.■ . ■ ' ....... ...................... . .R., w

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie nąmų darbo,’ ' prižiūrėti 2 
kūdikius, valgis ir guoliį ąnt’ visa
dos ir mokestis. Pas lietuvįiis. At
sišaukite 3239 LituanicS Avė. po1* 6 
vakare.

REIKALINGA. 2 patyrusios mo
terys prie skirstymo skudurų. Šfę- 
patyrusios neatsišaųkitė, 

1214 N. Leavitt St.

RENDON TAVERNA geroje vie
toj, renda pigi, biznis išdirbtas per 
daug metų. Viską patirsite aht vie
tas. S. Kely, 4843 W. 14th St, ‘ 
rb III. ■.*

<jviejų aukštų

parinkimas kUų ' bars^ 
T S. MjcOyiCE n 

6816 .??•

KAS ką turite mąinyti: štorą, 3 
flatai mūrinis namas/ tinkamas dėl 
saliuno ar ^estaurėtito. fąndasi prie 
didelių dirbtuvių. Kainavo $13500. 
dabar parsiduoda UŽ $4^00.00 arija 
iŠsithaino ant privatiško hamo. 
ra morgičiaus. Kreipkitės vėlai va
karais. 6555 So. ' Kedžie - Ąvė.

Grovehill 0306.

Pardavimus
Pirkimus

PRIIMAM
TELEFONU

’ Garsintis

? - -
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

■ ' »\ !' ■T, . * K<>, rt f.f j

CANAL 8500
Mara apganiaipni kdnra 
prieinamo.. Ut pakartoji-
mus di

P M VI
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graži pasaka
30 metų

buvometais Chicagoj

garsaus keliautoja

augšto lango ir užsimu-

GRUODŽIO 24 d., 1936Kūčios

Motina Paskandino Sunų-Ją Išgelbėj

Du jauni ėhica- ANGLAI Į TALKĄ ISPANIJOS RESPUBLIKOS GYNĖJAS

Naujienų”-Tribūne Photo

kon
Chi

jau Kalėdų nebesulauks 
vakare dar policija ne-

Peters yra 'vedęs ir turi ke
turis mažus vaikus. Jis gyvena 
adresu 5115 S. Hermitage avė.

ii

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

8 metų
Sneed,

lietuvis
4521 South Honore st

Netikėtai 
lovoje; gyveno Town of Lake

straipsnis
’ Chica-

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kuris išeis

Automobilio-Gatvia 
kario Nelaimėj Su 

žeistas E. Peters

važiavo automobiliu

raudonos kumelai

ir Kalėdos Lietuvo

T0WN OF LAKE 
“Naujienose 
šta, gruodžio 16 d 
vo rastas 
Grubliauskas 
žiaus 
resu,

JĄ Iš
vyrąs, Michael Stegowski su žmona Marioh

padieni, plėšikai pavogė iŠ Gor- 
don Mahoney įstaigos, 208 So 
Mozart street, pluoštų cigarų 
saldainių ir radio aparatų. Ma
honey gyvena adresu 4334 So 
Sacramento avenue.

SENATORIUS. — Colo 
rado valstijos atstovas Jun 
gtinių Valstijų senate, Wa 
shingtone, Ed 
Jis yra demokratas 
gresas 
po Naujų

T0WN OF LAKE DIDVYRIAI

ko Nerėdyta’ 
apie eglaitę, kuriai neteko būti 
Kalėdų eglaite;

J. šmotelio gražus vaizdeliai, 
“Kalėdų Eglaitė” ir

“Kalėdų Dvasia”;
“Važiuojam Lietuvon 1”
“Pigi Tikyba’

Miesto biudžetas
37 metams

BRIDGEPORT. 
lietuvis, Edvardas Peters, buvo 
sužeistas keistoje automobilio 
nelaimėje, kuri įvyko naktį, iš 
pirmadienio į antradienį.

Peters
Halstėd gatve. Tarp 33-čios iry 
34-tos jo automobilį užkabino 
kita mašina. Peters buvo nu
sviestas į šalį, tiesiai po ratais 
ateinančio gatviakario. Nežino
masis nelaimės kaltininkas pa
bėgo.

Jo automobilis buvo visai su
daužytas,. bet pats Peters ste
buklingu budu tepanėše leng
vas žaizdas.

Old Golds yra vieninteli 
cigaretei dvigubai suvynioti 
puikiausiam neperitiėrkia- 
mam cellophane. štaidėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume. ■ ■ į. ’

Suėmė Lietuvį Jaunuolį Už Api 
plėšimus Brighlon Parke

Ieško Velionio Juo 
zapo Grubliausko 

GiminiųTelpa daugybė straipsnių, apysakaičių, 
iliustracijų

goję; i

K. Barono sulietuvintas Ana- 
tole France raštas, “Nepaper 
kami Teisėjai”;

“Kaip Atsirado Kalėdų šven

Nelaimė nakties laiku prie 33 
34 ir Hialsted

JŪSŲ KALĖDŲ 
PASVEIKINIMAI

Vietos nuovadoj uždarytas 25 metų 
Jonas Girdvainis

NUĖJO SU SUNUMI PASISKANDINTI 
gelbėj 
kuri guli East Chicago policijos nuovadoje. Ji nuėjo į 
ežerų su sunumi pasiskandinti. Sūnūs -paskendo, bet 
sargas prie ežero motinų išgelbėjo. Sūnūs buvo apie 12 
metų amžiaus. , ' ■

Ji norėjo nusižudyti, nes būdama svetimtautė, buvo 
įsitikinusi, kad visi iš jos šaiposi ir juokiasi, šposus 
krėtę iš jos ilgos, lenkiškos pavardės.

Lillian Bart
mirė šir

Vėlai 
pajėgė nustatyti jos asmenį

“Naujienų” kalėdiniam nu
meryje telpa šie straipsniai ir 
kitokie raštai:

Antano Žymanto, “Henry M. 
Stanley
ir Afrikos tyrinėtojo biografi

PASkENDO. — 
chicagietis John 
bandydamas išgriebti med
galį iš ežero, neteko lyg
svaros, įkrito į vandenį ir 
paskendo.

; “Lietuves Kisielius” —
“Kis kis kisielius, Parjos Mo 

tiejus ant

RYTOJ IŠEIS DIDELIS “NAUIIENIJ 
KALĖDINIS NUMERIS

BPvIGHTON PAPvK. — Ilgo
kų laikų ieškojusi piktadarių, 
kurie per kelis paskutinius mė
nesius sistematiškai plėšė vie
tos gyventojų namus, , policija 
šios savaites pradžioje padare 
areštų.

Suėmė 24 metų jaunuolį, lie
tuvį Jonų Girdvainį, kuris taip
gi buvo žinomas vardu Jonas 
Petkus.

“Politikieriaus Katechizmas” 
— politiško boso nuomonės 
apie rinkimus ir balsuotojus;

“Kooperatyvai Amerikoje”, ir
Dri Luomans, j.. J. Hertma- 

navičiaus, “Vistaspats”, N. Gu- 
gienės ir kitų raštai ir įdomy
bių rinkiniai ir padriktos gra
žios iliustracijos.

Tikrai, Kalėdos riebus Kalė
dos, jei neturėsite kalėdinio 
“Naujienų” numerio. Jį bus ga
lima gauti rytoj prie kampų, 
krautuvėse kur “Naujienos” 
parsiduoda ir “Naujienų” ofi
se. Numeris, kaip ir paprastai, 
tik 3 centai. ’ /

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• kostumieRius

NES VISI JIE SKAITO NAUJIENAS

mirė bemiegodamas

Pirmadienio (pavakarėje vi- 
durmiesty, kai minios žmonių 
klausėsi transliuojamo kalėdi
nio programo arba apžiūrinėjo 
dovanas Kalėdoms išdėstytas 
krautuvių languose, madniai 
pasirėdžiusį, kokių 20 ar 21 
metų mergina, nušoko nuo 
Marshall Field krautuvės de- 
vinto

Brightonparkietė Urš. Lau
rinavičienė, 4432 S. California 
avenue, nusiskundžia, kad iš 
namų buvo pavogtas vyriškas 
dviratis, Elgin firmos gamy-

Bury savano
rių iš Anglijos, kurie apleido savo kraštų eiti gelbėti Ispanijos lojalistams ginti 
respublikų nuo fašistų. Atidavę saliutų respublikai, Barcelonos mieste, savano
riai vyksta 
keliolikų savaičių, bet neįstengia jo paimti

MIRĖ 
chicagietė, kuri 
dies liga, nežinodama, kad 
valandėlę prieš tai nusi
žudė jos motina. į

“Naujienų”-Tribune Photo

Jaunuolis gyveno adresu 
4428 S. Campbell avenue.

Policija užtiko pas jį daugy
bę rašomų plunksnų, laikrodė
lių, fotografinių aparatų, dra
bužių ir įvairių organizacijų 
ženklų ir sagučių.

Jaunuolis yra laikomas po 
areštu 20-to distrikto nuovado
je, kuri randasi prie 39-tos ir 
California gatvių.

Apiplėšimuose nukentėję as
menys gali ten grobį ir pikta
darį pamatyti.

Girdvainis yra šešių pėdų, 1 
colio aukščio jaunuolis, sveria 
apie 158 svarus. Tuo laiku kai 
buvo suimtas, jis dėvėjo mė
lynus marškinius, pilkas kel
nes, juodų odinį švarką, rudą 
kepurę, “oxford” batukus, pil
kų paltą.

Nuovados viršininkas 
laikinasis kapitonas Demski

1936
daugiau kaip 800 didesnių kon
vencijų. Skaičiumi konvencijų, 
kurios laikyta šičia, Chicaga 
pralenkė ir New Yorkų 
skaičiuojama, kad visi 
vencijų delegatai išleido 
cagoj apie $50,000,000. '

nuo fašistų. Atidavę saliutų respublikai, Barcelonos mieste, 
Madridan, kur dabar eina mūšiai. Sukilėliai laiko apgulę Madridu

i. “ Naujienų”-Acme Photo

800 konvencijų 
Chicagoj

Johnson.
Kon-

susirinks netrukus
Metų.

Pasirėdę ang
lių išvežiotojų rūbais, kap. D. Gilbert iš prokuratūros, 
kap. John J. McGinnis iš New City nuovados ir John 
L. Sullivan, detektyvų viršininkas, suėmė Town of Lake 
du žmogžudžius, kurie nušovė policistų Michael To'th. 
Iš kairės, dešinėn, stovi, Girbert, McGinnis ir Sullivan. 
Sėdį, piktadariai, Frank Whyte ir Stanley Murawski.

“Naujienų”-Tribūne Photo

Jo lavonas buvo paguldytas 
apskričio lavoninėje.

Dabar yra ieškomi velionio 
giminės. Spėjama, kad jų Chi
cagoj ef buvę keletas. Giminės, 
ar asmenys, kurie turi infor
macijų apie tai kur jie gyve
na, yra prašomi susižinoti su 
laid. dir. J. F. Eudeikiu, ad
resu, 4605 South Hermitage 
avenue, tel. Yards 4710.Kaip 

au buvo prane- 
»voje bu- 

negyvas Juozapas 
45 metų am- 
Jis gyveno ad-

NOMINUOTI STIPENDIJOMS. — Du jauni ęhiea- 
giečiai studentai, nominuoti kandidatais, garsiai Rhodes 
stipendijai. Kairėj, Norman Davidsoų, 5526 Blackstone 
avenue, dešinėj, W. R. Ilubert, Jr., 150 East Superior 
avenue

Chicagos valdžios 1937 me- 
biudžetas, visų jos skyrių, 

yra*išėmus mokyklas ir parkus, 
sieks sumą $130,131,777. Jis 
bus $822,771 didesnis, negu 

Naktį, iš pirmadienio į ant- 1936 metų biudžetas.

Rytoj išeina “Naujienų” ka
lėdinis numeris.

Numeris bus 28 ar daugiau 
puslapių ir susidės iš keturių 
dalių.

Pirmoji dalis, kaip paprastai, 
bus pašvęsta kasdieninėms ži
nioms ir kitiems reguliariairis 
raštams.

Antroji, trečioji ir ketvirtoji aPie bažnytinį “biznį 
dalys yra pašvęstos Kalėdų 
šventėms. Tose dalyse telpa 
įvairių Chicagos lietuvių biznie
rių, firmų ir profesionalų lin
kėjimai draugams ir klientams.

Tų dalių tekstai susideda iš 
daugybės įdomių raštų —i 
straipsnių ir apysakaičių, Kalė
dų ir kitokiomis temomis. Yra 
ir keli eilėraščiai, kuriuos pa
rašė poetas “Kalėdų Kaukė”— 
Kleofas Jurgelionis. Vienas iš 
jų yra, “Kasmet Kalėdos”, ant-, 
ras nepaprastai įdomus kūri
nys, “Sapnas Amžių Neblan-


