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turistai
Jos brolis

legalėmis1

Anglijoj streikuoja 
11,000 angliakasių

Sukilėliai vėl bom
barduoja Madridą

Nori uždaryti dar 
bininkų kolegiją

Papos paraližius 
plečiasi; nebe- 
valdo rankos

NEW YORK, gr. 27 
rinktomis žiniomis

pakrantėj 
sunaikino

nes atgalei- 
stvertis smurto

Ark., 
piliečių

BERLYNAS, gr. 27 
kietijos radio su didžiausiu pa
sipiktinimu paskelbė apie loja- 
listų sulaikymą vokiečių laivo 
Palos

Mūšiai prie Madri 
do kiek aptilo

apielinkėj 
artilerija vėl

10 metų kalėjimo 
“Dievo dovaną’

Suėmė Illinois 
politikieriųŠveicarija stato for 

tifikacijas palei Vo 
kietijos sieną

MADRIDAS, gr. 27. — Pc 
tylos laike švenčių, Šiandie ry

visa Eu- 
ji galės 
per ka-

buvusias 
kolonijas

SANTA MONICA, Cal., gr. 
27. — Brolis ir sesuo buvo ap
virtus buorinei valčiai, bet trys 
žmonės liko išgelbėti. Jie ke
turi išsilaikė įsikabinę valties 
visą naktį. Bet mergina mirė 
ją jau išgelbėjus 
gi žuvo bandydamas išplaukti 
į krantą ir prisišaukti pagel-

Vokietija “piktina 
si” dėl sulaikymo 
Vokietijos laivo

per Kalė
dų šventes įvairiose nelaimėse 
žuvo virš 360 žmonių. Mažiau
sia 330 žmonių žuvo nelaimė
se su automobiliais.

26 žmonės žuvo eks
plozijai paskandinus 

Italijos laivą

Ir Rusija ginčijasi 
dėl rasių

EŽERAS PASIPUOŠĘS ŽIEMOS RŪBAIS

Vokietija gali atgauti kolonijas, jei užtik 
"" rins taiką ir kooperavimą su kitomis 

Europos valstybėmis
Pasiuntė prieš lojalistus kelis karo laivus, 
bet baskai atsisako paliuosuoti ginklus 

gabenusį vokiečių laivą

CALHOUN, Ga., gr. 27. — 
Henry Parker, 25 m., nušovg 
savo pusseserę Miss Greeson 
ir tada pats nusišovė.

BUENOS AIRES, gr. 27.— 
Jungt. Valstijų valstybės sek
retorius Cordell Hull išplaukė 
atgal į Washingtoną. Jis yra 
labai patenkintas rezultatais 
Amerikos valstybių taikos kon
ferencijoj, kurioj jis, atstova
vo Jungt. Valstijas.

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

Apsiniaukę ir Šalčiau.
Saulė teka 7:17, leidžiasi 

4:25.

SANDUSKY, O., gr. 27. — 
Tarp 300 ir 400 įnamių Ohio 
Soldiers and Sailors prieglau
dos apsinuodijo maistu. Bet 
po suteikimo pirmos pagelbos 
visi atsigavo ir nėra nė vieno 
pavojingai susirgusio'.

mnrtbjMĮMĮ 1 n iiĮi■ iriu i J. i '^i 
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

MENA 
Vietos ‘ ■piliečių” komitetas,
kuriam vadovauja baptistų ku
nigas, deda pastangas uždary
ti vietos darbininkų Commpn- 
wealth Labor kolegiją.

Pasirodžius viename žurnale 
labai nepalankiam kolegijai 
straipsniui, kolegijos sekreto
rė atsikreipė prie senato ko
miteto, prašydama ištirti padė
tį Polk JĮcąuntėj 
viai ruošiasi 
prieš kolegiją. Tęčiaus komi 
tetas tikrina, kad jis noryAuž 
daryti ^kolegiją 
priemonėmis ir smerkiąs smur

geležies rudos, gu 
mos, dažų medžių, odų, dram

NEW YORK, gr. 27.—Wil- 
liam H. Malone, buvęs.,.pirmi
ninkas Illinois taksų ‘ komisi
jos, liko suimtas sugryžus iš 
Vokietijos ir išlipus iš laivo. 
Jis yra kaltinamas nesumokė
jęs valdžiai virš $59,000 paja
mų taksų ir per tris metus 
slapstėsi Vokietijoje. OWEGO, tN. Y., gr. 27. — 

Sveikatos departamentas pa
skelbė kvarantiną 400 namų, 
pastangose sustabdyti rimtą 
škarletinos epidemiją. Dau
giau 700 šio miesto gyventojų 
susirgo ta liga.

Reikalauja iš Vokieti j 
Užtikrinti Taiką

Kuba turi naują pre 
zidentą, bet viską 

valdys armija

Franci j a valdo dvi
Afrikoj Vokietijos
—Togoland ir Cameroon. Abie
jų. kolonijų plotas siekia 188,- 
321 ketv. mylios. Abiejose jo
se yra reikalingų Vokietijai 
žaliavų

BERLYNAS, gr. 27. — Nuo 
sausio 1 d. atvykstantys iš už 
ęienio į Vokietiją 
negalės įsivežti bankų čekių, 
bet turės turėti grynus užsie
nio pinigus, kitaip į Vokieti
ją nebus įleidžiami.

Vokietija Grūmoja 
j Ispanijai

Nors vakar Kalėdos Chicagoj oro atžvilgiu atrodė daugiau kaip Velykos, Michigan 
ežeras vietomis baltuoja žiema, šis pakiįašči o paveikslas buvo trauktas ties Holland, 
Michigan. Chicagoje nebuvo nei sniego, nei šalčių, kurių šiuo laiku galima tikėtis. 
Temperatūra siekė apie 50—60 laipsnių virš zero. (Naujienų-Tribune Photo).

360 žmonių žuvo 
švenčių nelai

mėse
York, Angli- 

8,000 angliaka
sių trijose kasyklose sustrei
kavo iš užuojautos kitiems 3,- 
000 angliakasiams, kurie strei
kuoja jau šešios savaitės, ne
susitaikydami su samdytojais 
dėl algų.

PARYŽIUS, gr. , 27 
tomis žiniomis, Šveicarijos ar
mija nuo gruodžio 21 d. kasa 
tranšėjas ir stato kitokias for
tifikacijas palei Visą Vokieti
jos sieną, nes manoma, kad 
iškilus karui Vokietija pir
miausia puls Šveicariją ir per 
ją bandys įsibriauti į Franci- 
ją. Todėl visu pasieniu stipri
nama savanorių milicija ir ka
samos tranšėjos.

ST. LOUIS, Mo., gr. 27. — 
Mrs. Nellie į Tipton Muench ir 
jos - advokatas Jonės likp nu
teisti 10 metų; kalėjiman, o jos 
vyras* Dr. Muench gavo 8 me
tus kalėjimo, gi jos draugė 
Mrs.' Berroyer susilaukė 5 me
tų kalėjimo dėl šantažavimo 
Dr. Pitzman. Be to Mrs. 
Muench ir jos vyras turės už
simokėti ir po $5,000 pabau-

kuris liko atgabentas į 
Bilbao 'uostą. Laivas buk ne
gabenęs karo reikmenų ir Vo
kietija dėsianti pastangas lai
vą paliuosutoįi. \

Valdžia išleido konfidencialį 
{sakymą Hitlerio jaunimo or
ganizacijai neleisti jos 18 ar 
19 metų nariams stoti sava
noriais į Ispanijos sukilėlių 
armiją.

3. Turi prisidėti prie* kon
troliuojamo Europos "nusigink
lavimo.

4. Turi atsižadėti bet kokio 
žemių grobimosi Europoje.

5. Privalo kooperuoti ir pri
sidėti prie viso pasaulio eko
nominio atgaivinimo.

Franci j a tuo tikisi prikal
binti Vokietiją ir Italiją pri
sidėti prie sutaikymo civilio 
karo Ispanijoje, kuris virsta 
internacionaliniu karu, vis dau
giau4 svetimšalių dalyvaujant 
tame kare.

Pasiūlymas kolonijų buvo 
padarytas einant gandams, 
kad Vokietija ruošiasi siųsti j 
Ispaniją net 60,000 kareivių 
gelbėti karą pralaimėjusius su
kilėlius.

Franci j a yra pasiryžusi ne
prileisti fašistų įsigalėjimo Is
panijoje ir net siūlanti paskelb
ti blokadą visų Ispanijos uos
tų, kad tik sustabdyti sveti
mų valstybių ginklavimą suki
lėlių.

Dabar prieš Vokietiją liko 
pastatytas svarbus klausimas. 
Ji gali atgauti kolonijas tai
kiu būdu, jei pati prisidės prie 
taikos palaikymo Europoj. Jei
gu gi ji norės atgauti koloni
jas tik karo tikslams ir neno
rės daryti taikos su 
ropa, tai tuo atveju 
kolonijas atgauti tik

MASKVA, gr. 27. —*• Rasių 
klausimas iškėlė aštrius ginčus 
ir Rusijos politiniuose ir mok
slininkų rateliuose. Nes ir Ru
sijoje atsirado šalininkų nacių 
teorijos, kad ne visos rasės 
yra lygios ir kad vienos jų 
yra augštesnės, o kitos žemes
nės.’ Rasių nelygybe yra pa
remta visą nacių , teorija ir iš 
to prasidėjęs žydų persekioji
mas Vokietijoje, kurio tikslas 
yra į išlaikyti tyrumą “augštes
nės” vokiečių rasės.

Ispa- menų, Hitleriui ir jo kari- 
niems patarėjams vedant dery
bas Bavarijos kalnuose apie 
sekamą Vokietijos žingsnį Is* 
panijos krizyje. Vienok yra 
aišku, kad Vokietija yra pa- 
siryžusi stvertis griežtų prie
monių išgavimui užgriebto lai-

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite 
telefonuokit NAUJIENOJ

VATIKANAS, gr. 27. —Pa
pos Piaus XI padėtis nuolatos 
blogėja ir daktarai nebesitikį 
jį išgydyti. Paraližius plečiasi 
ir dabar yra paraližuota visa 
kairioji pusė, taip kad papa 
nebevaldo ne tik kojų, bet ir 
vienos rankos. Be to jis ken
čia ir aštrius skausmus.

Apart daktarų prie papos 
nieko neprilieidžiama, išėmus 
valstybės sekretorių, kardino
lą Pacelli.

Naktį papa praleido labai 
neramią.

PARYŽIUS, gr. 27 
cija pasisiūlė grąžnti Vokieti
jai buvusias jos kolonijas Af 
riko j, jei Vokietija stftinka už 
tikrinti Europai taiką ir ko 
operuoti su Europos valstybė 
mis nusiginklavime ir ekono 
miniame pasaulio atgaivini
me.

Lithuariian Daily News
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BERLYNAS, gr. 27.—Esan
tys Ispanijos vandenyse Vo
kietijos karo laivai visu grei
tumu plaukia į Bilbao, kur Is
panijos lojalistai laiko suėmę 
vokiečių laivą Palos ir tris pa- 
sažierius.

Vokiečiai neskelbia smulk-

MADRIDAS, gr. 27. — Iš 
priežasties švenčių mūšiai prie 
Madrido kiek aptilo. Bet visgi 
visiško rarųumo nėra.

4

Sukilėliai Kalėdų dieną nors 
iš didžiųjų kanuolių bombar
davo Madrido centrą ir su
drumstė gyventojų šventadie
nišką nuotaiką. Lojalistai už 
tą iš lėktuvų bombardavo Su
kilėlių pozicijas.

Fronte gi lojalistai stiprina
si atimtose iš sukilėlių pozi
cijose ties Boadilla. Pats Bo- 
adįlla irgi liko atimtas ir da
bar liko tiek sustiprintas, kad 
sukilėliams sūriku bus prie jo 
prieiti.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
UETUV0N

Franci jos užsienio reikalų 
ministerijos atstovai sako, kad 
Francija pasisiūlė grąžinti Vo
kietijai tas jos buvusias kolo
nijas Afrikoj, kurias dabar 
valdo Francija, bet Vokietija 
turi priimtF’Š&kamas sąlygas:

1. Vokietija turi nuoširdžiai 
prisidėti prie tikro išsprendi
mo Europos politinių ir ekono
minių keblumų.

2. TuVi tuoj aus paliauti siun
tusi Vokietijos kareivius į Is
paniją. į ,s _

Pernai Mrs. Muench paskel
bė, kad jai gimė sūnus. Tai 
esanti “Dievo dovana nelaimės 
valandoj”. Mat tuo laiku ji 
lauke bylos dėl pagrobimo tur
tingo Dr. Kelley. Toj byloj ji 
liko išteisinta, bet neužilgo su
silaukė naujų bėdų. Ji pradė
jo šantažuoti Dr. Pitzman, nes 
jis buk esąs jos kūdikio tė
vas. Tečiaus viena tarnaitė iš
kėlė bylą teisme ir pareikala
vo grąžinti jos kūdikį. Pasi
rodė, kad ta tarnaitė pas vie
ną akušerę pagimdė pavainikį 
kūdikį. Ku4dikį tuojaus paėmė 
Mrs. Berroyer ir atidavė Mrs. 
Muench. Bylą laimėjo tarnai
tė, o Mrs. Muench, jos, vyras, 
jos advokatas ir jos draugė 
dabar Susilaukė dar ir kalėji
mo ir naudojimą pašto šanta
žavimui turtingo Dr. Pitzman, 
su kuriuo ji yra turėjusi mei
liškų ryšių.

barduoti Madridą iš oro. Pa
degančios bombos įkūrė kelis 
gaisrus poroje distriktų.

Tuo pačiu laiku 
vėl visomis jėgomis 
jalistų pozicijas ir praėjus aš- 
tuonioms valandoms smarkus 
mušis vis dar siaučia, ypač 
universiteto 
kioji 
bombardavo Madrido centrą

RYMAS,', gr. 27. —. Deda- 

tonų laivą Cesare Battisti, ku
ris pereitą trečiadienį pasken
do Massaua uoste, Italijos Eri
trėjoj, prie Raudonojųjų jutų, 
Laivas paskendo po boilerio 
eksplozijos, kurioj žuvo 26 
žmonės ir 100 žmonių liko su
žeista. 20 sužeistųjų 
tiškoj padėty.

Nuo eksplozijos 
kilo gaisras, kuris 
kelis triobėsius. Laivą gi rei
kia iškelti, nes jis užblokavo 
uostą.

bliu kaulų, miškų ir yra tin
kamų vietų gyvuliams augin
ti. Tas kolonijas dabar valdo 
Francija tautų sąjungos man
datu. Tad Franci jos grąžinimą 
kolonijų 1 Vokietijai turės pa
tvirtinti ir tautų sąjunga.

Jei Vokietija sutiks koope
ruoti už išlaikymą taikos Eu
ropoj, tai Francija ir Anglija 
stengsis ir kitais budais pa
dėti Vokietijai atsigauti eko
nominiai ir padėti jai įsigyti 
reikalingų žaliavų. Bet tos pa
gelbos Vokietija negali tikėtis, 
jei ji ir toliau tęs ginklavi
mąsi ir drums ramybę Euro
poj, kaip naciai darė ikišiol.
I

Vokietija dar nedavė savo 
atsakymo. Bet ateinančios • iš 
Berlyno žinios rodo, kad ji 
prielankiai žiuri į Franci jos 
pasiūlymus ir kad ji gal btft 
paliaus remti Ispanijos suki
lėlius, jei. gauą,„žaliavos ki
tur.

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

HJBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC, 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 
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PARYŽIUS, gr. 27 
nijos valdžia nutarė pasilaiky
ti suimtą vokiečių laivą* Pa
los, kuris buvo baskų suimtas 
ties Bilbao, kadangi laivas ga
beno karo reikmenis, jų tar
pe ir laukų telefonus.

Nebodama Berlyno grūmoji
mų stvertis atgiežos, jei lai
vas nebus palitfosuotas, baskų 
autonominė valdžia per Ispa
nijos paskelbė kategoriškai:

“Nėra jokio klausimo apie 
paliuosavimą laivo Palos”.

Laivas gabeno 1,500 tonų 
įvairių karo medžiagų. Jame 
buvo ir trys pasažieriai, jų 
tarpe du Ispanijos sukilėliai, 
kurie plaukė į Vigo, į kur plau
kė ir laivas. Laivas buvo su
laikytas Ispanijos vandenyse 
ir. tai yra aiški karo kontra
banda.

’-f' ’ ii • ■

laivus.
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■ HAVANA, gr. 27. - Kon- 
gresūi :jpaŠaHpti^ xprezidentą 
Gomez, hauju prezidentu iš
rinktas pulkininkas Federico 
Laredo Bri?. ' C

Bet nežiūrint to, kad Kuba 
susilaukė naujo prezidento, bei, 

,’šalį ir toliau valdys armija; 
Tą aiškiai pasakė armijos va
das, pulk. Batistą, kuris pa
skelbė, kad jis visomis jėgo
mis rems naująją administra
ciją. Armijos vadas paskelbė 
ir naujosios valdžios progra
mą. Išrodo tad, kad ne pati 
valdžia kalbės, bet už ją kal
bės armijos vadai.

Jau dabar eina gandų 
pulk. Bru valdžia negalės . ii 
gai išsilaikyti, dėlei kitų kar 
vedžių ambicijų.

Nors ir nėra tikrų žinių, bet 
manoma, kad Ispanijos vande^ 
nyse yra du Vokietijos krui-» 
zeriai ir du torpediniai laivai.

Vokietijos valdžia tik tiek 
paskelbė, kad “liko stvertųsi 
reikalingų priemonių paliuosa- 
vimui laivo”. Bet valdžia grie
žtai atsisako pasakyti* kokios 
tos priemonės yra. Ji tik tik
rina, kad laivas suimtas jau 
u4ž Ispanijos vandenų, t y. už 
toliau negu trys mylios nuo 
kranto.
Z':** •

Italija laikosi nuošaliai.
V '' ............"" ■'

RYMAS, _
esą lakoisi nuošaliai dėl Ang
lijos ir Franci jos reikalavimo 
paliauti siųsti svetimšalius sa
vanorius į Ispaniją. Tik tiek 
italai tvirtina, kad Rusija ir 
Francija pasiuntusios daugiau 
savanorių į Ispanijos lojalistų, 
negu yra vokiečių ir italų su
kilėlių eilėse.
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Nauji Metai ^hli £ai padaryti. Dabar kainos bet kas dar nėra daug pakilusios, kad prie to eina, to nie- užginčyti negali.—IV. V. M-kuS.
štai metas vėl apibėgo savo ratą, mes jau pasijusime vienu metu senesniais, pradėsi- ' me daryti prabėgusio mėto sąskaitas, apskaitliuofi gautus uždarbius ir padarytas išlaidas. Vieną iš Stambių , išlaidų sudarys išmokėjimai už butus nuomomis arba sumokėtos sumos už perkamus namus. Už sumokėtą nuomą viską ką turime prisiminimui, tai pluoštą kvitų, kurios nebeturi jokios vertės. O įmrikėtų SUirių ant perkamų namų pakvitavimui ~ liudys, kad tam tikrą nuošimtį bes, kuri tu. Metas už namą daugiau savo uždarbio vaisiaus ir skaitliuojame, kad galvo, kaip kitų “biznių, taip ir dar poros ar keleto metų rie-spuikų krizės metai; vieni su-

sitikėjimo. čia tenka spul- koms ga'na rimtai .susirūpinti, kaip pakelti skaičius narių,- šėririįnkų, kaip užintėrešiioti publikos dalį, kiiri iki šiol apie spulkas nieko nežinojo arba klaidingai jas suprato, kaip įtikint, kad nėra saugesnės vietos ir pelningesnės vietos pasidėti savo sutaupoms. Tai yra užduotis, kurią Spulkos be atidėliojimo turėtų susirūpinti. —W. V. M-kus.

ir tuomi įiat laiku ant įiiiokė-
J ' ’A k’t J -J a. . yj ■■ • M • 4 -

Apie Spulkas Planavimaispulkų Susivienijimo J.

įsigijome nuosavy- pasilieka musų tur- po meto ųnokėdami vis jaučiahiės įgiję 
'o uždarb

Iš spulkų Susivienijimo J. Valstijose pranešama, 1 kacl šį metų spulkų dalininkams- šcšinirikams bus išmokėta kaipo uždirbto pelno-divlrfen- do apie du šimtus keturias dešimtis milijonų dolerių. : t •IŠ to galima spręsti, kad spulkų veikloj depresija j ari pergyventa ir jų darbuotė vėl įstojo į normalę vagų. čia kalbama abelnai apie visas sprilkas Šalyje; tų patį galima pasakyti ir apie lietuvių spulkas. Praėjusieji keli metai bu-
bereikes tų mokesčių mokėti, turėsime savo prištogę nuomų kairiomis išmokėti.Nauji metai yfh pažadų-re- zoliucijų laikas. Perkratinėja- mc prabėgančio meto laikotarpiu padarytus netikslumas, išeikvojimus, netaupumų, ir stengiamės planuoti ateinančio meto programų, darom naujus pasiryžimus, rezoliucijas; pasižadhme gyventi planingiau, (praktiškiau, ryžtamės vengti tų klaidų, kurias padarėme prabėgantį metų.Dažnai, labai dažnai musų gražiausi pasiryžimai netoli siekia, neilgai išsilaiko: žiūrėk, už savaites kitos jau ir suklumpame /gyvenimo kelionėje, musų silpnumai pergali guriausius pasiryžimus. Vieiurtf verčiau planuoji ir neįXeseti, negu visai neprhd^*-1 
IijK^Ateinančio meto Naujų Me- Uy „rezoliucija butų praktiškiausia stengtis įsigyti nuosavų bakūžę arba pradedant ^Taupymo sąskaitų spulkoje, bankoje, arba turėti šiek tiek pradžiai, padaryti pamatinį įmokėjiiną ant loto bei namo, ir nors mažomis sumomis siekti galutino išmokėjimo. Žinome gerai, kad senatvė » ateis, nors ir nelaukta, ir kiekvienas ta lipinys padarytas darbingumo pcrijode bus labai pačių musų

. > --.u . J jPraleidę Kalėdų Šventes

invertiniinas.—IV.
Kas bus?Da i/

klupo ir žuvo kiti negalėdami pelningai verstis, pasidarė bankrotui-Iikvidavimui, treti nors ir išsilaikė, bet be pelnų ir net su nuostoliais, šis metas jau rodo kitą medalio pusę.Spulkas labiausia vargino didelis skaičius perimtų namų, kurie nebegalėjo apmokėti savo pasilaikymo kaštų. Spulkos irgi su tokiais namais nežihojo ką daryti. Parduoti buvo negalima, dažniausia namams esant apleistiems, juos išnuomuoti su pelnu irgi nesisekė; taisymas atrodė neapsimokančiu. Dabar kas kita. Tušti namai, jau galima sakyti, visi išnuomuoti, esant iš jų įplaukoms jau galima jrios remontuoti, taisyti, dekoruoti, o sutvarkius ir jų pardavimas darosi^ Įehgvėšnis. Daugelis spulkų turinčių daug namų pasijus esančios geresniame padėjime, negu tos, ku- riosT neturi.Bet dabar, pasireiškus butų stokai ir nuomoms kylant spul kos pradės gauti didelius pareikalavimus paskalų, buda- vojimui naujų namų ir pirkimui vartotų. Laike 'depresijos daugelis dalininkų ištraukė savo sutaupąs spulkose, kili pdliovė mokėję ant Šerų, neišgalėdami arba nustoję pa-

ir laukdami Naujų Metų mes pradedame planuoti ką veiksime sekantį metą: ką pirksime, ko mokirisimės, kur vyksime į tolimeshę kelionę, kaip savo priaugančią šeimą išmokslinsime bei aprūpinsime, if daugybę panašių planų peržiūrime.Bet ką svafbėšriį atlikti, su- prahtaina, pirmiausia susidursime su klausimu pinigų- kaštų. Daug ką pridaryti galėtumėm, jei pihigų turėtumėm, jei .ne š. metą, tai sekantį ar dar kitą. Kitais žodžiais sakant, — kiekvieno plano pamatas yra pinigas.Tat nuo pinigo iė pradėkime. Pinigo kitaip įgyti beveik ir, negalima, kaip tik darbu ir taupumu, dar pridedant prie to pieningumą. Sakysime, už dviejų metų bus reikalinga atmokėti priškola kur nors sumoje 300 dolerių, bet rie- numatom kaip tas bus galima padaryti. Na, kodėl neįsirašyti į Spulką ir pasižadėti mokėti kas savaitę po tris dolerius. Toks mokestis labai neapsunkintų, mokančiojo, o atėjus laikui sumokėti skolą pasirodys, kad jau tani tikslui pinigai, Su perviršium, sutaupyti. Taipjau ir daugybeiksto apsiskaičiavus, spėkoje susitaupyti, mtfkai|H«i*<.savai- tę lygiomis mažomis sumomis,
PAIN: E X P E L L E R 
-------------  .S\\4' 9^.—-——  V

’TfMt Mv* *«<• u. s. nU'OC',

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

W O ft L O f A M O U S

L I N i M E N T

tp!s ,tsumos gauti apie ketvirtą huošįintį pelno.Visas spulkas veda ir tvarko pačių narių-šėrininkų išrinkti yMinirikai, (pinigus spulkos įvėstilOja tik į šatigiriš nedidelius piririus nlorgiČius ant mažų namų, visos yra po valstijos bei fedėralės valdžios priežiūra ir beveik visos moka 4-tą arba augštesnį nuošimtį pelno ant padėtų pinigų. Taip jau turint ir didesnes sumas galima Spulkose pasidėti ant aprubežiuoto laiko gaunant tą patį riubŠimlį, kokį gauna ir savaitiniai taupytojai.
< —o—Lietuvių Budavdjimo, Skolinimo ir Taupymo Bendrovė, (Naujienų spulka) randasi “Naujienų” name, 1739 ŠOiiįh Halsted St., ir teikia visokį patarnavimą spulkos reikaluose kasdien niuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Toliau gyvenantys gali kreiptis laiškais į spulkos sekretorių A. Ryp- kevičių ir galis Višaš reikalingas iiifonhacijas. V. M.

Mažiau atttoiftdiiiių 
pavogė šiėitietPolicijos lėitii|įntks George Thieling, au»tobaobįlii| Sekcijos viršininkas, pareiškė ketvirtadieny, kad 1936 inetais Chiėa- go.j viso buvo pavogta automobilių 3,323. Perriųi autotiiobi- lių Chicago j btivb p'avdgta 6,334.

t..

Prie A. C. W. A

Amalgamated ) Clothing Workers of America unija skelbia, kad 2,000 siuvėjų Wilšon Brothers siuvykloje gaus didesnes algas. Atlyginimo pakėlimas yra rezultatas ŠUtrirties tarp siuvyklos ir siuvėjų unijos. Iki šiol Wilson Brothers dirbtuvė nepriklausė prie unijos. Siuvykla randasi South Bend mieste, Ind.Dabrir minimum alga darbi- nirikui bus $13 savaitei. Pir- drriiaii ji buvo žymiai mažesnė.Sarhuel Levin, Amalgamated atstovas pareiškė, kad Wilson Brothers siuvyklos uriionizavimas yra didėlis laimė jiriias tiriijbi.
Gubernatoriaus 

automobilio 
laisriisNb;!

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a ri
mai dovanai.

Wilson Brothers siuvykla pa 
sirašė sutartį su unija.

ADVOKATAI

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wešt 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Serfedomis ir nedek pajfal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wėntworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

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

sutarimą. 
...........  , -,n , 

Namu Tek: Prospect 1930.

K. P. GUGIS
■ ADVOKATAS __ _......... ......... ... , _ ______

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. I ~ vlVTiedėh'oj“ pagal“siitarin 
Kamb. ^Sl-1434—Tel. Central 4411-2 Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų ofisas—8328 Sd. Halsted St.1 ~ ■ -- -

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—-
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 » 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

Ofiso Tęl. Virginia 0036 
Residėnce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

» ' •

{ • K . < 1 <Laišnio No. 1 Illinois valstijoj dekoduos gubernatoriaus Hdrnerio autbm’db’ilį 1937 metais. O vifštij to laisnio bus parašas “Official”. Per eilę metų Illinois automobilių laišnių numerį No. 1 vežiojo mašina Sid- ney Gorhamo, kurs paruošė dabar veikianti valstijoj laisnių įstatymų. 1937 metais betgi pirmas numeris pereis gubernatoriui.
RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 

FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 
908-910 W. 14th Street 
/ Moterų diena seredoMis >

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

, Phonė CANAL 9560

Piano Accordionai
■■ ■' ■ ■■ ■ ' '• ■ . ( 1

višokip didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITH, 
GRUNOW, PHILCO, R. C. A. 
VICTOR, nuo QE
įr augščiaii .............. ■ vnvv ;
NAUJI 120 $55.00 ir
BASŲ .............. aukšč.
ĮR KITI MIDGETS $8^95 
nuo 41.................................
Atdara vakariais, pirmadienį, ant- 

_________________ ______________ ; radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

JOS. JIRAN
1333 W. 18th' St.
6209 W. Cermak Road

'■ <|Į"' ■.i|IW|įiiiiiiiimįMi.mi-ii i niiiiiiiiinmi

Tel. Canal 2556
TeL Berwyn 2141

A • . 1 -

KL- DR.P G Z. VEZEL’IS
ADVOKATAS twvttqta Q

Veda bylas visuose teismuose ujitmiioiao

4645 So. Ashland AvC.
arjti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Bridgeporto ofisas:
8241 S. Halsted St, Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija: ,

3407 Lowė Avą. TėL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

1.11 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

Ki^^
Tel. Boulevard 5914 Dieną It Rakti
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So, Halsted St

CHICAGO. ILD.

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspeCt 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet. 

AKIU SPECIALISTĖ

physician-surgeoN 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. r 

Office & residence 2519 W. 43n 
Tel. Lafayette 8051. 

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

Sekmadieni susitarus. ,i i f 1 \ r M '* .j,:' i* '

Rez. 6609 SO. ARTE6IAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403 -

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais šrisitartts.
3156 W°estA59th &

TeL Hemlock 5098.

►artiniu laiku Chicago- apielinkėse randasi mažiuli tuščių “flatų,” negu kuomet yra buvę praeityje. Vedybų skaičius visam Cook paviete bėgyje 1936 metų pasiekė 43,000. Senų namų visame paviete per metą sugriauta, sudegė arba nebevartojama keliolika tūkstančių, kuomet naujų namų pastatyta tuomi pat laiku tik 1,800. Atmenant, kad dėl depresijos dar ir iki šiol daugelis šeimynų gyvena nebetinkamuose gyvenimui na urnose arba gyvena Susidėjusius po dvi šeimynas viename bule, tenka manyti, kad laikam taisantis ir žmonėms pra dedant kiek geriau uždirbti, juk ir tie laukia progos persikelti į tinkamesnį butą gyventi. Kas bus už meto ar dviejų? Ką šitokia padėtis lemia arti-! moję ateityje?Rodosi, Čia plačių išvadžiojimų nereikalinga, esami faktai patys už save kalba. Visiems aišku, kad pasidarius nedatekliui tuščių butų pradės kilti kainos, kas privers ieškančius butų pirkti namus. Pasėkoj to įsisiūbuos vėl spekuliacija, kuri nuomininkairiš gero nieko jnęžada. Ęrisieiha kartoti tą riiinfį savrii- tČ pb ŠriVriftes' — ddbTfr yra laikas pirkti liariiu©, kurie iŠ-'

Švėhtėhis |
Vyrariis, Moterims | 

ir Vaikams• Pirkit čeverykus dabar. MuSų krautuvėj rasite didžiausį pasirinkimą geriausių čeverykų. Tuojau pirkdami sutaupysite pinigų. Šventėms devėkit naujus čėve- rykus.
UNlVERSAL SHOE STORE I

3337 So. Halsted Street
A. ZALECKIS IR J. MARTIN, Savininkai 

liiiiiiiiiumiiiiiuii

i 
I s £

Nunn-Bush
•/IrM, įadtionĄd,

Reikalaukite DEGTINES
Tolti Taylor

18 mėnesių 
senumo

jį STRAIGHT
■ KENTUCKY

bourbon
DEGTINĖ.

I 00°

I GALIMA GAUTI VISOSE
I * TAVERNOSE - NATHAN KANTER

| MUTUAL UQUUR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VjĮENJNTĖLIŠ DISTRIBUTORIUS

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuviy Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

_______________' . ? . ? . ■ ' ' ! ' ' - ■ - . ,' ■ ■ ...

J. LiULEVičIUS4348 Jo. California Avenue Phone Lafayette 3572
A. MASALSKIS

8307 Litušhica A vėrine Phone Boulevard 4189

■ PETKUS
1410 South 49tfrČourt Cičerb Phpn^ Cicero( Žiorf

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street < Boulevard 4089

— ~ i. j. zoLp: '
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

S;M. SKUDAS
718 West 18į;h Street Phdrie Monro© 8877

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullmin 5703

LACHAWICZ ir SŪNUS2314 Wėst 23rd Placė Phone Ganai 2515
S. C; J ACHAVICZ

42-44 Basi 108th Št. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2545 
, ........ ...... ■ ■ . ;

į s. p. Mažeika
8319 Lituariica Avemiė Phonė YatdM 1188

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyStę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. p 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. & SERNER
OPTOMETRISTAS
Yards 1829

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis

• Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtivi

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—s nuo 6 iki I______ ,________ T 8
Nedeliomiš nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
z, Draugi] os , N ar iai_______ •

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

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

Tel. Sėeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597 v;. • _ < ■- ,

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St.
, , Tol. Rpnlovajrd. Į40Į

Ofiso Tel. Boilevatd 5913

DR BERTASH
756 West 35th St

Cor. of «5th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nūo lr8 nuo6:30-8l3f 

Nerišliomis nagai; sutarti.
Rez. 4910 SO. MlCHlGAN BLVD 

TeL Kenwood 6107

KITATAUČIAI
JAU SUGRĮŽO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo
[Valandos 11-12 A. M. 2-4,7-8 P. M.

Gyvenimo vieta 1638 So, 50 Avė.
Phone Cicero 8656 , 

Office 4930 West 13th Strėet

DR. HERZMAN
. IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinpmas per 86 

metus kaipo patyręs gydytoja* ehi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Valandos nuo JO—12 pietų lt 
nuo 6 . iki 7:80 vaL vakaro. 

TeL Canhl 3110 
Rezidencijos teiėfOrtai: <

Superior 9454 ar Central 7464
■ ’ ji ... I* , I „■ .....«P-' ■ ■ ♦

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

chicago^ill.
. OFISO VĄLANDOSi 

Nuo 10 iki 12 vii .ryto, nuo 2 Iki 4 to sa&rZvff 

Va'and^od?eD4MIDWAY 2880.

Tėlėfdnta Yards 09M ,

Dr. Maūrice Kabli
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 1M 12
Rez. Telephone

Ofiso Tel. DorčhesĮer\5194
Rėz. TeL Drexel < 

DR; A; A. ROTO 
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų Ir visų 
, chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Islarid Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak., Ned6« 

liomis ir šventadieniai* 16—12
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Pirmadienis,

APIE KATALIKŲ SUSIPRATIMĄ
Praėjusiame

Apuokas

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo

Užkietėjimo
Adresas

ŠVENTĖMS GĖRIMŲ BARGENAI
RUM 90 Pf.

PAINTfi

Budnikas Sveikina Visus DAILY BUSINESS DIRECTORY
tau

tfjĮTNING

FOR 1937

ĮMOKĖTI
TAVERNOS

TIKTAI

ILaidotuvių Direktoriai!

Garsinkite “N-nose

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

B.00 
4.90

11.00 
11.00 
11.00 

9.00

9.46 
9.00 
9.10

13.66

10.76
10.76
10.76

8.70

9.20
8.76
8.86

13.40

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Visose 
Vaistinėse

Tono
82.40

2.60
2.76
2.90

8.20
3.20
3.20
2.70

2.90
2.70
2.75

3.86

2.10
2.30
2.85
2.46

1.80
1.95
2.00
245

6.75
7.65
7.75
8.20

5.75
6.25
6.60 
7.00

87.60
7.95
8.95
9.50

6.26
7.15 
7.25 
7.70

6.60
6.76 
6.00 
6.60.

Tono

84.26
4.50 
5.00 
6.25

11.25
11.25
11.25

9.25

9.70
9.25
9.40

13.90

6.60
7.40 
7.60 
7.96

5.66 
6.00 
6.26
6.75

Ka veikia £ 
laisvamaniai

1.19
1.25
1.49

CALIFORNIA COGNAC
BRANDY 5th ..............
TIKRAS GRUDŲ 
spiritas ..............
PAINTĖ .........................

GERB. Naujieną įkaityto- 
jo* ir įkaitytoji! prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tai 
krautuvu, kurios skelbiasi 
Naujienose.

GETS ANY STATION WITH 
THE FLICK OF 
A FINGER . . .

PUSĖ GALIONO.......
METŲ SENA KEN 
TUOK Y Degtinė, Pt. 
METŲ SENA 
90 PROOF, Kvorta 
METŲ SENA 
100 Proof, Kvorta 
OLD ‘
mėnesių sena

4.35

8.15
8.40
8.50
3.75

806 West 31-st Street 
Vlctorv 1696

Salutaras Drng & 
Chemical Co.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

luomui.
Sekmadieny, 10 dieną sausio, 

1937 metų, duos prelekciją drg. 
Jagminas tema: Kokius nuopel
nus davė laisvamanybė pasau
lio judėjimui.

Sausio 24 dieną drg. Zol, Vil
nies administratorius, kalbės te
ma: Kaip atsirado tikėjimas.

Manau, kad iš to 'viso bus 
kas pasimokinti, nes yra geri 
prelegentai ir pasirinktos temos 
įdomiai skamba. Taigi, gerbia
mieji, nepamirškite suminėtų 
dienų ir laiko ir nepatingėkite 
atsilankyti į Darbininkų svetai
nę, o busite tikrai užganėdin-

ICKORY 18 
i, Kvorta 

METŲ ’ SENA tikra, 
ruginė, 100 Proof

Tokio pat nesusipratimo ir 
atkaklumo rodė katalikiška

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

su bau jais Metais

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

inevėžiškto — kviečia visus 
rti. Užlaiko MILLERS 
IFE alų. Gero vyno ir deg-

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio, 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Pragaro Lietus 
Virš Ispanijos

Baisus karo ir fašizmo nuospren

Jus gausite didelę nuolaidą už jūsų seną 
‘ radio.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

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

ROSELAND 
laisvamanių kuopos suvirinkime 
tapo paskirta apšvietos komisi
ja vieniemą metams. Komisijos 
darbas bus rengti prakalbas, 
platinti literatūrą, ir tp.

Komisija pradėjo dirbti. Už
sakyta knygų iš Lietuvos, ku
rios jau turi būti atsiųstos. Nu
matyta eilė prelekcijų, kurios 
įvyks Darbininkų svetainėje, 
10413 Michigan avenue nedėl- 
dieniais po pietų 1:30 valandą.

Pirmoji prelekciją bus skaito
ma sekmadieny, gruodžio 27 
dieną. Prelegentas T. J. Kučinr 
skas; prelekcijos tema: Ką 
laisvaiiianybėx davė darbininkų

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 grąžto 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

TeL Enrlewood 5883—5840

PRASYK SAMPELIO DtKAl 
Trlner’g Bltter Wlne Co.
544 S. Wells St., Chtcačo, I1L 
<Prisiųsk man sampelį dykai
Vardas -----------------------------------

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

Sekmadieny, gruodžio 
dieną, West Sidės lietuvių pa
rapijos salėje įvyko Marijonų 
Rėmėjų Seimas. Kadangi sei
mas buvo viešas, tai nuėjau 
ir aš, nors nebuvau delegatas. 
Išviso žmonių buvo nemažai, 
bet kunigų tai nedaug. Be Ma
rijonų kunigų, buvo tik šie: 
Vaičiūnas, Albavičius ir Vaitu
kaitis. Iš kitų parapijų nebuvo 
nei klebonų, nei jų vikarų. Tai 
mat koks kunigų bendras 
frontas. Kai kunigai neina ben
dru frontu politikoje ar šiaip 
kokiuose pasauliniuose daly
kuose, tai perdaug stebėtis ne
tenka. Bet čia pirmoje vietoje 
yra religijinis, o antroje vie
toje lietuviškas reikalas. To
kiame darbe, rodos, turėtų bū
ti pilniausias kunigų sutari
mas. Bet, mat, taip nėra. Tai
gi musų kunigai bažnyčios ir 
tautos darbe sudaro tokį “ty
mą”, kaip gulbė, vėžys ir ly
deka.

Tas “Jausmas”, kuris susidaro tunijant Zenith visai skiriasi riud. 
paprastų radio. Tik pamėginkite turlyti bile kokj kitą radio — pas
kui užeikite ir pabandykite tunyti tą fast finger-tip Lightning Šta- 
tion Finder. Nėra jam lygaus... Lygiai taip, kaip nėra lygaus tarpe 
Zenith ir kitų radio setų. Kviečiame jus pačius tai patirti.

Modeliai nuo $29.95 ir aukščiau. Lengvus išsimokėjimai.

JUST ONE OF A SCORE OF BRILLIANT NEW 
FEATURES . . .

nas kraštutinumas gimdo ki
tą kraštutinumą ir gyvenimas' 
tada neina evoliucijos, o *ph- 
suka revoliucijos kelin.

Aš nežinau ką ir prie ko
kio susipratimo šaukia kata
likus kun. Vaitkevičius. Jei 
jis turėjo galvoje, kad kuni
gai pagalios privalo susipras
ti ir išmesti iš savo širdžių go
dumą, kad kunigai privalo pa
galios liautis garbinę auksinį 
dievaitį ir kad kunigai paga
lios privalo netik netrukdyti, 
o ir pagelbėti reformas vykin
ti kaip idėjų taip ir ekonomi
jos srytyje, tai jo pusėje tei
sybė. Jeigu jis turėjo galvo
je ne kunigų susipratimą, o 
žmonių, tai jam, kaip ir visai 
katalikų dvasiški j ai, galima 
pritaikyti Kristaus žodžiai pa
sakyti ant Alyvų kalno po jo 
triumfalio įjojimo į Jeruzoli- 
mą: “Bepig, kad tu šiandien 
pažintumei, kas tau neša ra
mybę, bet dabar tu to nema
tai ! Ateis dienų, kad neprie
teliai apsups tave ir tavo vai
kus, kurie yra tavyje, ir ne
liks tavyje alęmlens ant ak
mens dėl to,, kad tu nepaži
nai savo , aplankymo valan-

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas

8 8.00
8.45
9:50

10.00

GIVES Y O U THE 
EKCLUSIVE “EMDE 
SPINNER” TUNING 

METHOD

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

: — to- • Fontiac automobilių.

Be to, girdėjau, kad rengia
ma pramoga, tik dar nežinoma 
diena. Manoma tačiau, kad pra
moga bus surengta 14 dieną 
kovo. Tai bus svarbus parengi- 
ipas su naujausiu programų, 
kurs tikrai patiks atsilankiu
siai publikai.

10,000 pėdų grafiški, jaudinan
tis kino paveikslai.

Gąsdinančios mūšio lauko sce
nos.

Senoji ir naujoji Ispanija pa
veiksluotoj apžvalgoje.
Charles Frances Drake atpasakos 

gyvu žodžiu.

ORCHESTRA HALL 
Treč., Gruodžio 30 d. 

8:15 vai. vakaro.
Kaina 50c—7 5 o—$1.00 

‘Nuo taksų paliuosuota.
Ispanijos šelpimo Fondo Komite

to Globa
Ispanijos Motinų ir Kūdikių 

Naudai.
North Roseland 

Liųuor Store
Pranešu visiems draugams ir tau

tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liąuor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kalnas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946

Toliau man ir, be abejonės, 
kai kuriems kitiems atrodė įsi
dėmėtini paskaitininkai ir .jų 
paskaitos. Dr. Rakauskas per
skaitė naivią davatkišką pa
skaitą, kurią vėliau “Draugas” 
įdėjo garbingoje vietoje. Mari
jonų seminarijos profesorius 
kun. Vaitkevičius kalbėjo so
či jaliais klausimais. Ir papra
sti parapijonai stebėjosi, kad 
pasaulietis daktaras taip no- 
bažną paskaitą laikė, o vie- 
^molis kunigas atlaikė moks
lišką prelekciją. šitos profeso
riaus Vaitkevičiaus prelekcijos 
laukiau “Drauge”. Belaukda
mas susivėlinau su to seimo 
aprašymu. Nesulaukdamas kun. 
Vaitkevičiaus prelekcijos “Drau 
ge”, išvadas darau* pagal tai, 
kaip atsimenu.

Kun. Vaitkevičius, be 
dalykų, nurodinėjo, kurios 
tos atsilaiko prieš komunizmą, 
o kurios krinta jo auka, čia 
tai prelegentas mane ir kitus 
pusėtinai nustebino. Jisai pri
pažino, kad protestoniškosios 
tautos yra komunizmui daug 
atsparesnės, negu* katalikiško
sios. Sakė, kad komunizmas 
plintąs visose katalikiškuose 
šalyse, o Pieftų Amerikos res
publikos komunizmui esanti 
gera dirva. Jungtinės Valsty
bės išsigelbės nuo 1 komunizmo, 
sakė kun. Vaitkevičius, dėlto 
kad čia didesnė gyventojų da
lis yra protestantai. Na, o juk 
buvo manyta, kad katalikų 
bažnyčia tai didžiausia tvirto
vė prieš komunizmą.

Dar prelekcijos beklausant 
mari prisiminė, kad katalikiš
kose šalyse tarpsta ne vien 
komunizmas, o visokie kraštu
tinumai: monarchizmas, fašiz
mas, anarkizmas, terorizmas,

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

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

prieš jų no- 
avelės. Ar 
susipratimą? 
kad ant tų 

kraunama našta 
Marijonų

JONAS BENEKATHS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN 
SCHLITZ ALUS

Geriausi degtinč, muzika 4 vakarai 
į savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms,
1656 N.'Troy St. ir Wabansia Avė. 

Chicago. IIL

2 ir 3 4 Tona! 
Tona! ar Viri

8 7.75
8.20
9.30
9.75

Kalno* rali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run. 65% Stomblo* ______

Mažos Nut ar Pea ■.. ■.... —
Krosniui ar Pečiui ■

Lump ar E«r ---- —....... .....

COK8AI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai .................  ■

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

Petroleum Carbon Štili Run -------

MILLERS CREEK LUMP-------—
MILLERS CREEK, EGG________
BLACK BAND LUMP---------—-----
KIETOS ANGLYS—ANTHBACITE 
Chestnut (PenneyIvanla) -----------

FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios.—---------

Plautos Nut—3x2 ......... ... ......

—n
WILMIN0T0N COAL
Mine Run—Coarse —.——--------
8 to 2 inch Nut—Clean ... .
6 to 2 inch E*ff—Clean ——-------
12 to 8 inch lump—Clean -----

tragedija nebuvo pamoka ka
talikų dvasiškijai. Dabar, '■ kai 
katalikišką Ispaniją ištiko tra
gedija, tai visvien katalikų 
dvasiški ja nerodo nubudimo 
ženklų. Gerai, miegokit dvasiš
ki tėveliai, labanakt!

— Dar katalikas.

....... .. ......................... . , .

• KONTRAKTORIAI 
ir Budavotojas

JOHN VILIMAS 
Kontraktorius ir Budavotojas 

Namų Pataisymai.
6827 SO. MAPLEW00D AVENUE 
Phoiie Prospect 1185 Chicago, Ilk

etikos : 
Leonas

Robert Frost.

d /l/iodt CLCrpied. /
A L WA Y S A Y E A R A H E A Q

Budrik’s Furniturs Mart
3347 Šo. Halsted St.

basčių be jokio savęs apsun- dvasįškiją višdse tautose. Vi'e 
kinimo tą koplyčią galėtų pa
statyti ? Ar yra tokių, kurie 
tam abejotų? Aš girdėjau apie 
vieno prabasčiavte turtą šitokį 
dalyką. Tasai prabasčius vidur- 
miesčio banke prie langelio pa
davė klerkui savo bankinę kny
gelę prirašyti nuošimčius. O 
jo užpakalyje stovėjo jį pažį
stąs lietuvis. Taigi tas būda
mas akylas ir žvilgterėjo per 
kunigo petį, kiek jo knyge
lėj pinigų įrašyta. Ką jus ma
note, kiek jis ten matė? Ogi 
$93,000.00 su keliais šimtais! 
Drąsiai galima spėti, kad tai 
dar ne visas jo turtas. Todėl 
ir sakau, kad du prabasčiai 
be savęs apsunkinimo galėtų 
vienudu pastatyti Mari j ortų 
seminarijai gražią koplyčią. 
Bet to jie nedarys, jei ir ak
menys pradėtų šaukti.

Tai va kaip stovi katalikiš
kų kunigų susipratimas Chi- 
cagos lietuvių tarpe.

O ką pasakyti apie Lietu
vos kunigų susipratimą? čia 
apie litus užmirškime, o pa
žiūrėkime į jų idėjinį gyveni
mą. Kiek ten kovojama už ci- 
vilę metrikaciją, o jos vis nė
ra. Ar. jos nėra ne dėl to, kad 
dvasiški j a tam griežtai prie
šinga? O ar tai ženklina dva
siškuos susipratimą? Visai 
ne, čia reiškiasi jos užsispy
rimas, jos užsimerkimas ir ne
noras matyti, kad už tokį re
formų trukdymą atkentės pa
našiai, kaip atkentėjo Rusijos 
pravoslavija su caru priešaky-

Redakcijos atsa 
kymai

A. K. TAVERN
Geras 
atsilari 
HIGH 
tinčs.

3329 S. Lituanica Avė

ATĖJO KULTŪRA 
—No. 11-tas

TURINYS: , 
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

moksle—prof. V. čepinskas.
Palmes — A. Pavilionis.
Eidetizmas—prof. J. Vabalas Gu

daitis.
Istorinė žmoniškumo 

teisės evoliucija—prof. P, 
Out, Out-
Prancūzų, simbolizmas—A. Venc

lova.
Dabartinė inteligentijos būklė 7-

A. Baikštys.
Žydrios akys—J. Kruminas. 
Milžiniškas teleskopas—V. K.

• Rudens eskizas—Danas 'Pumputis
Mokykla ir Visuomenė, 
Apžvalga.
Galima gauti Naujienose.
Kaina 45 centai.

S. Baranauskui. — Kores
pondenciją gavome tik šešta 
dieny, gruodžio 26 dieną, tai 
gi nespėjome suvartoti.

4.90
4.95

7.20

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted JStreet ;
Tel. Boulevard 7010—7011

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ
350. PHILCO—trumpi] ir ilgu *29.50 

bangu .......... —
850. R. C. A. VICTOR—Ugi] *29.00 

ir trumpu bangų ------------- •iiF.w
R. C. A. LAISNIOTOS Radio Tubo* 390
MIDGET RADIOS ____ 89 <|C ir

******* aukSČ.
RADIO PATARNAVIMAS ---------- 91.00

Ir kiti bargenal, kuriuos rasite musy 
krautuvėje. 

LIPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE

4916 W. 14th Street CICERO, ILL.
Telefonas VlCERO 1329 

Atdara vakarais \ ir sekmadieniais.

13 kariaujanti laisvamanybė ir 
t. t. Iš Įeitos pusės grynai pro
testantiškos tautos yra libera
liškos, rimtos ir jos laipsniš
kai eina prie reformų. Taip 
darosi kaip va Švedijoje, Nor
vegijoje ir Danijoje.

Kun. Vaitkevičius aiškino, 
kad katalikams reikia susipra
sti ir nepasiduoti laisvamaniz- 
mo ir komunizmo įtakai.

Kadangi nuo susipratimo 
priklauso katalikų išsigelbėji
mas, tai begalo svarbu žino
ti, kas irk kaip turi susipras
ti. Ne vienam pasirodys, kad 
aš keistą klausimą statau ar
ba kad visai be reikalo tą da
rau. Tokie sakys, kad katali
kų susipratimas yra visiems 
suprantamas dalykas — klau
syk ką kunigai sako, ir daly
kas baigtas. Aš gi sakau, kad 
susipratimo trūksta tik kuni
gams, o ne katalikiškai visuo
menei. Juk jau minėtame Ma
rijonų Rėmėjų Seime matėme, 
kad susipratusių katalikų yra 
nemažai, o susipratusių kuni
gų iš tokio jų didelio skai
čiaus tik. vienas kitas. To su
sipratimo neturi Chicagos lie
tuvių kunigai, neturi jo visos 
Amerikos lietuvių kunigai, ne
turi jo Lietuvos kunigija, ne
turi ir kitų katalikiškų tau
tų dvasiškija.

Tiesiog keista ir sakyti, kad 
katalikiška dvasiškija nėra su
sipratusi. Bet štai faktai: ma
tėme, kad Marijonų Rėmėjų 
Seime storųjų Chicagos lietu
vių prabasčių nebuvo, nebuvo 
nei jų vikarų atstovauti jų pa
rapijos, buvo tik 
rą suvažiavusios 
tas rodo kunigų 
Toliau matome, 
avelių pečių 
pastatyti Marijonų seminari
jai koplyčią. Ar ir • tas rodo 
kunigų susipratimą ? Kas ne
žino, kad pora iš storųjų pra-

R JUOZAPAS fą 
k UDEIKI \
L ir tėvas 11

REPublie 8340
»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Budriko programai W. C. F. L. 970 K. nedėliomis 7 vai. vakare, 
WAAF 920 k. Panedėliaia ir Pėtnyčioms 3:80 po pietų.
WHFC 1420 k. ketvergais 7 vai. vakare.

Pirmos R lūšies Vynas
PORT, SHERRY, 4 
MUSCATEL, 1 galionas ■ 
MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikonišką ir importuotų

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

• AUTOMOBILIAI
— Automobilėš

Charles and Tony 
Motor Salės

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

Savininkai: A, Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentižld gydytojai, o ne «tu- 

dentai, teikto patarnavim*.
Ižima tansilua. Ekzaminuoja akto, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• RAŠOMOS MAŠINE- 
LĖS—Typewriters

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARMENAS

W00DST0CK No. 5
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai $6 C "7 R 
ir kiti bargenai ......... ff w

MID CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE

943 W. Madison St. Haymarket OR34

VreSTAŪRANTAI"

Jis žinomas kaipo ge- 
I 

smagumų. Plačiai yra parduodamas

geras gerti su degtine ir be degtinės.

Pašaukite telefonu

vNeeksDe/vt/u

WOOD COAL

COAL &COKE
37;9 S KEDZ’E AVEN 
GdAi^ANTEED COA

PHONE LAFAYETTE 324'
BONDED VVEIGH
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NAUJIENOS
Th^Llttaitailan Batty New« 

Publisbed Daily Escept Sunday by 
The Lithuanian Neva Pub. Co^ Ine 

17*9 South Hatoted Street 
Tetaptame CANal 8500

Subscriptlon Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year optside of Chicago
$IOP per-year 1# Chicago 
Sc per copk

Entered ar^Second Clasa Matter 
Hardi 7tn 1914 et the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mąrch M 187$.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■ekmądienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drpvt, 1739 S. Halstad SU Chicago, 
III, Telefonas Ganai 8500.

Kiek kaštuoja balsas 
f

Oficialiais daviniais, pereitoje Jungtinių Valstijų 
prezidento rinkimų kampanijoje daugiausią pinigų iš
leido republikonų partija — $7,500,000. Demokratų par
tiją išleido $3,500,000, soeialistų partija $20,973, komu
nistų partija $157,275. . ' I

Kaįp matome, republikonai išleido daugiau negu 
dvigubai tiek, kiek demokratai. Tačiau republikonai gar 
vę, į6,681,913 baisumo demokratai 27,751,612.

Pastebėtina yrą tai, kad komunistams rinkimų 
kampanija kaštavo 6 kartus daugiau, negu oficialiai so- 
ciąlistų partijai, tuo tarpu kai balsų skaičium socialis
tas Thomas toli pralenkė komunistų kandidatų Brow- 
derj, atseit:, už Thomąsą buvo paduota 187,342 balsai, o 
už Ęrowderį 80,181. j

Iš keturių aukščiąus paminėtų partijų kiekvienai jų? 
vienas balsas kaštavo po tiek:

Komunistams — $2.02
Republikonams — .45 !
Demokratams — .12
Socialistams — .11.
Taigi komunistams kaštavo daugiausia. Už kiek

vienų balsų jie turėjo išleisti daugiau kaip du doleriu.
Iš to aišku, kad komunistų agitacija buvo nepro- 

duktyviškiausia.
Reikia stebėtis, kad jiems pasisekė sukelti tokių 

palyginti didelę sumų pinigų ($157,275!) savo kampani
jos reikalams. Bet pasirodo, kad tai buvo visai “neeko
nomiškas investmentas”

Talentingas žurnalistas
Per Kalėdas mirė vienas gabiausiųjų Amerikos žur

nalistų — Arthur Brisbane, kuris pagarsėjo savo trum
pomis pastabomis po antrašte “Today” (šiandie) Hears- 
to dienraščiuose. ,

Tai buvo labai gabus rašytojas, kuris mokėjo savo 
mintis išdėstyti paprasta, kiekvienam skaitytojui su
prantama kalba. Jisai buvo plačiai apsiskaitęs ir, ma
tyt, turėjo labai gerų atmint}. Jo pastabos apimdavo 
Įvairiausias temas — kasdieninius žmogaus gyvenimo 
nuotykius, politikos ginčus, istorijos įvykius, religijos ir 
filosofijos klausimus.

Per 39 metus jisai dirbo Hearstuį ir jo raštai daug 
prisidėjo prie Hearsto laikraščių išplatinimo. Už tai 
Hearstas mokėjo jam tokį atlyginimų, kokio, tur būt, 
nėra gavęs joks laikraščio bendradarbis visame pasau
lyje, — $260,000 per metus.

Arthur Brisbane savo jaunystėje buvo radikališkų 
įsitikinimų žmogus. Jisai uoliai studijavo vadinamų 
^utopiškų” socjąlistų, o ypatingai franeuzo Flourrier, 
raštus. Iš tų raštų jisai pasėmė daugel} tų idėjų, kurios 
žavėjo jo skaitytojus.
\ Be to, jisaf buvo susipažinęs su evoliucijos teorijų 
gamtos moksluose, taip kad jo pažvaigos į gyvenimų 
buvo pusėtinai pažangios.
k Tačiau, laikui bėgant, Brisbane vis dažniau ir daž

niau darė koncesijų viešpataujančiai tvarkai ir senom- 
sioms tradicijoms. Jisai neatmetė savo pirmesniųjų įsi
tikinimų, bet bandė juos taikyti su konservatyviskOmis 
ir net atžagareiviškomis idėjomis. Gal būt, jisai nė ne
pastebėdavo šito prieštaravimo savo mintyse.

Savo raštais jisai padarė labai dideles Įtakos į Ame? 
rikos Iaįkraštijų. Tūkstančiai kitų rašytojų stengėsi 
Brisbane’ų pamėgdžioti, gamindami panašias pastabų 
špųĮtap laikraščiams, kaip ir jisųi. Bet nedaugelis galė
jo su jo talentu susilyginti, nes jie neturėjo tokios 
"lengvos plunksnos” arba nebuvo tiek daug skaitę) ir ke- 
liavę, kaip Brisbane'as.

Anglai ir f raneuzai vėl nusigandę
. ; •■l'|lillgW!l?,ll'»111!1'11111..... 1 .........

, Sakoma, kad Hitleris svarsto Ispanijos sukilėlių 
vadei, gen. Franco, prašymą atsiųsti jam penkias divi
zijas ■ (60,000) vokiečių kareivių, nes bė tos pagelbės ji-

sai nestengią paimti Madridą. Šita žinia vėl įvare kinkų 
drebejimą Paryžiui ir Londonui, kad — gaji kilti Eu
ropos karas,

Taigi dabar, kaip girdėt, Anglijos ir Ęrancijos val
džios tariasi, kaip tą rudąjį akiplėšą numalšinti, ir keti-i 
na jam pasiūlyti pinigišką pagelbą, 'kolodijų Afrikoje ir 
t. t. O Hitleris tik to ir laukia^

Ar ne laikas butų toms gąlįn^oips valstybėms pa
kalbėti su juo tokia kalba, kurią jisai supras?

1 ■ •......."V "'lj ........... —.... ......  . ,,;, . . .

Ufaakyma kalnai
Chicagoje — paltu:

Metanu ......   $8.00
Pusei meti) r-------------------------- 4.00
Trims mfinesiąms .... . 2.00
Dviem menesiams -n 1.50
Vienam menesiui .75

Chicągoj per išnešiotojui:
Viena kopija — ........8c
Savaitei — 18č 
Mėnesiui __ _______ L- 75c

Suvienytose Valstijose* ne Chicągoj, 
pultai

Metams r____ —— ---------- r $5.00
Pusei metų —. ........ .... 2.75 j 
Trims mėnesiams —.— r 1.50 
Dviem minesiams  ■■■■■< 1.00 
Vienam menesiui . ___ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams............. .............. ~ $8.00
Pusei metų --------- —_______ _ 4.00
Trims menesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NžtrjIENPS, Chicago m.

Apžvalga
. ■ ______ - - - - - ■

sukurta respublika, komunis
tai tuojau pradėjo smerktinų 
savo propagandų prieš tikė
jimų, savastis, šeimos gyve
nimų ir autoritetus. Per pen
kerius metus jie nevaržomai 
dirbo miestuose tarp darbi
ninkų ir sodžiuose tarp sodie
čių. Pagaliau komunistai su
sijungė sų ketais radikalais ir 
gudrybėmis paėmė sayo ran- 
kosna šalies valdymų. Jų 
tįkplas bųyo iię tąs, kad ra
miai valdyti šalį, bet kad iš
griauti tautos tradicijas ir 
yįskų, kas tik turėjo sųryšio 
su Katalikų Bažnyčia, ir pa
čių Bažnyčių pakeisti griuvė
siais.”*
Vadinasi, kariuomenė turėjo 

sukilti dėl to, kad buvo veda
ma propaganda “prieš tikėji
mų, nuosavybę, šeimos gyveni
mų ir autoritetus”, ir valdžia 
tos propagandos nevaržė. Bet 
katalikų bąžnyčia vedė savo 
propagandų Ispanijoje per tuk-1 
stantį metų ir savo propagan
dai paremti ji vartojo žiauriau-* 
šių smurtų. Ji buvo įvedusi in-’ 
kvizĮcijų, ir žmones, kurie pa
sipriešindavo kunigų “mokslui”, 
'būdavo žvėriškai kankinami ir 
deginami ant laužo!

Tai kodėl dabar nevalių ku-j 
nigų priešams Vesti priešingų 
propagandų? Bažnyčios priešai? 
tokiomis žiauriomis priemonė-' 
mis nevertė žmonių atsisakyti 
nuo; savo įsitik|nimų, kokios 
buvo vartojamas inkvizicijos 
laikais.

Tai viena. O antra, tas To- 
lędo kardinolas aiškiai prasi
lenkia su tiesa, kųda jisai pie
šia komunizmo baubų Ispanijo
je ir pasakoja, kad komunis'tai 
lipt “paėmė savo rankosna ?ša- 

|Ms Vųldymų”. ' ■ j
Kada( įvyko 'sukilimas Ispani

joje, nebuvo nė vieno koipųnjs-

KARDINOLAS PRITARIA 
FAŠISTŲ SUKILIMUI 

__ _______ ii

Romos katalikų akcijos or
ganas “Avvenire” įdėjo pasi- 
kajbėjimų su Toledo (Ispani
joj) kardinolu Gonia y Tomas 
apie Ispanijos pilietinį karą.1 
Tas kardinolas karštai pritaria 
gen. Franco sukilimui prieš res-' 
ppblikos valdžią ir giria suki-? 
limo vadų ir jo bendradarbius,; 
kaip “‘uolius ir prąktikųojan-i 
čius katalikus” (nors tikrumo
je jie yra masonai!). Anot jo, 
Ispanijoje dabar eina kova “dėl 
principų”: •;

“Senoji krikščioniška civi
lizacija grumiasi su savo 
priešais, kurie siekia šių ci
vilizacijų sugriauti ir ant jos; 
griuvėsių statyti naujovinįi 
pagonizmų. Ęariuomenės su-Į 
kilimas yra pateisinamas.! 
Pasirodė, kad su civilizacijos 
priešais kitokia kova neįma-i 
noma, kaip tik ginklų naudo
jimas.” \
Na, matote* Klerikalai daž- 

nai smerkia revoliucijas — dėl 
to, kad jos paprastai neapsiei
na be kraujo praliejimo. Bet 
čia aukštas katalikų viršinin
kas pačiame Ręmos katalikų 
organe atvirai sako, kad gink
luotas kariuomenės sukilimas 
“pateisinamas”!

Kristus smerkė ginklo varto
jimų. Jisai sakė: “Kas kardu 
kariauja, tas nuo kardo žūva”. 
Tai kodėl gi Ispapij os katali
kų bažnyčia nesistengę taikos 
priemonėmis — žodžiu, įtikini
mu — apginti tų “senųjų krikš
čioniškų civilįzacijų”, kuri jai 
itaip brangi?

Chicagos “Draugas”, kuris 
pakartojo to kardinolo pareiš
kimus apie Ispanijos „karų, pa
duoda tokiys jo argumentus:

“Anot kąrdinolo, kaip tik 

to valdžioje. Visame Ispanijos 
parlamente, susidedančiame 
daugiau kaip iš 400 narių, ko
munistai turi tik 16 atstovų.

Tokių budu tas komunizmo 
baubas yra grynas blofas.

Ispanijos kardinolai, vysku
pai ir jėzuitai susidėjo su njia- 
sonais apipjps generolais ir 
mohųmetonais maurais, aišku, 
ne krikščioniškos religijos gy
nimui. Jie susidėjo sų tais 
krikščionybės priešais prieš res
publikos valdžių daugiausia 
idėl to, kad jie bijojp prarasti 
savo dvarus. Apie trečdalį Is
panijos žemės valdp dvasiąja, 
tuo tarpų kai Išpųpijps jikinip? 
kai taip biedni, kad iš sayo 
ūkių nė išsįmaįtinti negųji.

žmonės reikalavo, kad Ispa
nijoje butų pravesta žemės re
forma, ir valdžių ėmė tų refor
mų vykinti. štai. dėįko visi Is
panijos parazitai, syietiški ir 
dvasiški, griebė ginklų į ran
kas ir sukilo!

PABĖGO *DAR VIENAS 
KOMUNIsfŪ AULAS

IŠ komunistų partijos nese
niai pąsitrąųkė dar vienas 
stambus jų veikėjas — French 
Austin Benson, iŠ Lynn, Mass. 
Jisai įstojo į Thpmaso socialis
tų partijų, v

Bensonas šio rudens rinkir 
muose buvo komunistų kandi
datas i kongresų. Atsimesda- 
mas nuo komunistų partijos, ji-, 
sai (anot “Nauj. Gadynės”) 
padarė jai tokių priekaištų:

“Partinė biurokratija be 
jokių diskusijų kaltelio j a sa- 
vp ‘linijų’. Skelbta ‘soęįalfų- 
šizmas’ ir jo neliko; bandy
ta prigydyti dualinis unijįzr 
mas ir nepasisekė. Dabar vėl, i 
nęatsiklųųsę narių^ pųrtijpsj 
biurokratai skelbia vienybę, 
su ‘gerųįs’ unijų vadais, ‘sųr? 
žiningais’ profesionalais ir 
visokio plauko, pacifistais -r-? 
bile tik iškepus popierinę 
Farmer-Labor partijų, kuri 
buvo įsakyta sukiirtį. Mažų 
ir to, pereitų rinkimų metu 
partinė biurokratijų, agituo
dama ' už RooseyeKų, paklai
dino ir save ir partijiečius/’
Bet tas Bensonas iki šiol vįs- 

tiek buvo komunistų partijoje 
ir “kaiteliojo linijų*’ kartu sji 
partijos biurokratais. Matyt, ir 
jo nugarkaulis yra ganų lanks
tus.
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Henry M. Stanley
5^5=m t M

1 ui'iu'.
(Tęsinys)

Jis pasakė, kad pirmas įspū
dis yra svarbus. Patarę man 
nusikirpti plaukus ir nusivaly
ti rųbus. Kųi pųvaigėm, jis nu
sivedę mane pas plauku 
pėjų. Nukirpo gražiai mųn 
plaukus.

— Ot, dabar įšrodai pirmos 
rųšįęs JwrniuW,

Širdingai pasisveikinom su 
p. Speake. Paskiau, prasijuo
kęs tarė:

— Taip, jaunas žmogau, iš
bandymui dirbk pas mus sa
vaitę laiko u# penkis dolerius.

Pasitenkinimas ir džiaugs
mas- perėjo mano kunu! Tik 
kęletas valandų ųtgal aš ne
žinojau kų daryti. O dabar aš 
esu laisvas ir įvertintas kaip 
žmogus.

Aš pradėjau savo darbų su 
dideliu pasiryžimu. Ir mano 
darbas greit liko įvertintas. Sa
vaitės bandymas baigėsi tei
giamai ir mane pasamdė mė
nesiui už $25.00. Už valgį ir 
guolį aš mokėjau $10.00, man 
per mėnesį liko $15.00. Tie 
pinigai tuomet man buvo dir 
delis turtas.

Per keletu savaičių po atva
žiavimo Amerikon pasijutau, 
kad pas mane atsirado kitoks 
ųpųs ir kitokių dvasia. Galėjau 
laisvai išreikšti savo mintis, 
nejaučiau jpkįos priespaudos 
ir skirtumo klasių. Visas ma
no veikimas svarbiausia ppi- 
klųusys ,nųo jnųno charakterio, 
nežiūrint iš, kukiu8 Žjeipioę aš 
esu kilęs. Alano pečiai išsitįęr 
sė, galva pųkilo augštyn ir aš 
labai branginau tų naujų ne- 
priklųuspmybę. Dabųr aš tu
rėjau .penkiolįkų metų amžiaus 
iy jau aštuoniolika mėnesių 
kaip apleidau Aizopo Darbo 
Namus.

Nuo savo samdytojų sužino
jau, kad žmogus, su k^ribę 
man tekę pirmų kurtą kalbėt- 
tis, mano geradėjas, buvo bro
keris, kuris su New Orleaną 
biznięriais vedė prekybą. Jo 
vardas buvo Stanlęy. Ketvirtu 
savaitę Stanley gyjžo sų nau? 
jais užsakymais. Jis pasakę 
komplimentą už mano gerų iš? 
vaizdų ir pakuždėjo mųn į ųur 
sį, kad p. Speake yra visai ma? 
nim patenkintus. Jis padavę 
mųn sųy.o kortele ir pakvietė 
kitų sekmadienį pusryčių.

Kubmet prisįųrtino ųękmar 
dienis ir nuėjau prie jo namo, 
nustebau. Nebyčįaų dH8?8 eitį 
į tą namų, jei nebūčiau' radęs 
p. Stanley manęs belųukignt. 
Jią įvedę manę į puikiu kam? 
barį gražiais rakandais papuo
štų ir supažindino su silpna, 
pędidelio ūgio moterim. Tai 
buvo pirmutinė moteris, su ku
ria man teko susipažinti. Ji 
tųip mandagiai ir malpniųĮ ma
nę priėmė, kad ųš dar 
nedrąsesnis, negu pirmiau bu
vau. Ji išsodinu mane šalių sa
vęs ir švelniai kalbėjo j ma
ne.

Kuomet nųejomę į valgomą
jį kambarį, ten radome dar 
ųpie dvyĮiką svečių, kųrię fju- 
Vo beveik tokio put amžiau8? 
kaip ir p. Stųpley. Aš pasiju
tau, kad tarpe manęs ir šių 
žmonių atsivėrė didelė bedug
nė. jų tarpusavis paųlkųlbėji- 
jnas man buvo visai nesupran
tamas. Vienok jie pastebėję: 
piano amžių ir pasielgimus, nu
manę, kad aš nepriklausau jų 
draugijai. Vis dėlto jie gerbė 
piane ir įskaitė į sayp ratelį. 
Aš tu pusryčių niekuomet ne? 
Užmiršim

Po šio įvykio, aš prųleidųu 
kiekvienų sekmadienio rytų 
pas pp. Stanley. Ir kiekvienų 
jcųrtą atsilųnkiųs, man rodėsi, 
kųd ponia Stanley vis buvo 
man malonesnė ir švelnesnė. O 
p. Stanley visuomet buvo te-

Vasara 1859 metais buvo la
bai nesveika ir vienų dienų p. 
Speake susirgo. Keturias die
nas pasirgęs, mirę. Krautuvę 
pardayp aut .licitųcijos, vienok 
ųš pasilikau prie naujų sųvi- 
ninkųv

Kelios savaites vėliau, kuo
met aš vėl atsilankiau pas pp. 
Stanley, nustebau sužinojęs, 
kad ponia Stanley sunkiai ser
ga ir reikalauja nuolatinės 
priežiūros. Pono Stanley nebu
vo namie. Jis buvo kelionėj 
biznio reikalais. Tarnaitė bu
vo nuvargusi beslaugydama 
sergančių ponių. Aš pasiūliau 
savo patarnavimų. Po\ trumpo 
abejojimo tarnaitė pasakę, kad 
aš galiu sėdėti prie ligonės du
rų ir, jei išgirsiu ligonės pa
sijudinimų arba dejavimų, kad 
tuojau pasakyčiau jai. Aš sė
dėjau prie durų per dienų ir 
naktį. Ligonė dažna} pašauk
davo tarnaitę, vienok gųlęjo 
pasilsėti ir tas jai suteikė 
sįiprųmo? Aš nuėjųu į darbą, 
vienok prižųdėjau išlikti keliąs 
dienas m ąteįti slaugytį ligo
nę. Manę naujus ęųmjytojąs 
neišleido manęs iš dųrbo. Tįk 
pasakė, kad aš guliu eiti, jei 
noriu, bet daugiau nebegrįžti/ 
Ąš drąsiai Įr greitai jum at
sakiau ;

— Labai gerai, gerbiamasis, 
jus galite tuojau mane ųt- 

ledstii
Mano visas laikas dabar bi/- 

vp užimtas tarpųĮtęų pasiunti? 
nčlimmr G ponia ^tųnley vis 
ęjp ęilpnym Vienų tręčiądięnip 
iąųktį gydytojus paręįškč, kad 
ponios gyvybė pųvpjuje. Vi? 
dųrnaktį, tųrųmtę įleido mane 
į sęrgųnčms kambarį. Sir Mrę?, 
bąnisią žirįžia, ant pirštų 
la, ąš įėjau į ligonės kamba
rį. Jį gulėja plačioj, baltai jrep- 
gtoj ioyoj. Išrodė tokia mažy
tę ir silpnutę, kad ųš net bijo
jau prie jos prisiąrtintį. Jį pra
vėrė akįs ir, tartum iš tolo, 
kalbėjo į maųe:

— Buk geras vaikinas. Te
laimina tave Dięvas!

Aš pore jau išgirsti dar dau
giau žodžių, bet jos akys dar 
lųbįau prasivėrė ir virtę stik
linėmis, o veidas pasidarė ra
mute. Pažiurėjau į tųmaitę, ji 
verkė, supratau, kad ponia 
Stanley užmigo aipžipu mie
gu.

Tūlų Įąįkų aš pasijutau pra
žuvęs, apleistas, nieko didesnio 
neįgalėjau pradėti. Vienok po 
kięk lųiko mano mįptyų prasį- 
blųiyė įr ųš pradėjau Ieškoti 
darbo. Bet šį karta laimė jųu 
nebuvo tokia gera. Po dviejų 
savaičių nesėkmingo ieškoji
mo, pasiryžau dirbti bile ko? 
ki darbų. Po mėnesio laiko aš 
piaųkiau laivu? į St. Louis. Ma? 
niau, -kad ten surusiu p. Stan? 
iey.
. Į St. Louis nuvažiavęs, pa
siteiravau Planters viešbuty] 
ir ten sužinojau, kad p, Stan
ley jųų prieš savaitę nų? 
ąto. Mano pinigai hęvejk jai)

Bet laimei, ai 
kaip pų-

a . laivo it vėl jgrį- 
favt atgal į New Orleaną.

SUBADAU

Grįžęs atgal į New Orleans, 
aš vėl suradau p. Stanley. Jįs 
man dabar buvo kaip tikras 
tėvas. Net savo tikro sūnaus 
gal nebūtų taip jpjrbęą įr Įny- 
lėjęs, kaip gerbė ir njyiėjo jįs 
mane.

Aš džiaugįųus ir šokinėjau 
iš džiaugsmo ir pastebėjau, 
kad tarp mudviejų pasidarė 
dar glaudesni ryšiai* Ji® viP- 
nų kurtu pareiškė:

— Nuo dabar aš tau duosįu 
įsakymus ir tavo ateitimi rū
pinsiuos!

(Bbs jĮąiHĮįau)

uyo^šsibąigę. 
ąffu darbą
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Pasimirė Du Lietu
viai Sirgę tik Po 

Viena Dieną fc*
i

Antanas Lileikis—nuo širdies 
ligos; Jurgis Žakas — 

nuo persišaldymo.

Kalėdos buvo labai skaud
žios lietuvių Lileikių šeimy
noje. Pasirgęs tik vienų dieną 
Apskričio ligonnėje mrė vyras 
r patėvis, Antanas Lileikis, 49 
metų amžiaus. Mirtį jam atne
šė širdies liga.

Lileikiai gyvena adresu, 
4522 Drake avenue. Velionis 
paliko žmoną, Sofiją-Butenai- 
tę—Lileikienę ir tris poduk
ras, Eleną, Oną ir Margarėt.

Šiandien įvyksta jo laido
tuvės. Bus pakastas Tautiško
se kapinėse. Laidotuves tvar
ko A. Masalskis.

Valdžia 1937 metais 
planuoja išleisti 

$312 milionų
Daugiau negu pusę pinigų 

w žada sukelti prėperty 
taksais.

Cook apskričio ir Chicagos 
įvairus valdžios skyriai pla
nuoja išleisti tris šimtus dvy
liką miliontį dolerių ateinan
čiais metais. Sudėjus įvairių 
skyrių biudžetus atėihdntieins 
metams, susidaro suma, $312,- 
744,166.

Suvirš pusę tų pinigų ma
noma sukelti property mokes
čiais.

Tarp musu
BIZNIERIŲ

Kova tarp policijos 
ir teatrų dėl “Bank 

Night”
Teatrai nenori klausyti grasi 

nimų nerengti traūkimiį

Po labai trumpos— vienos 
dienos ligos mirė Jurgis Ža
kas, 928 West 33rd Street. 
Jis užbaigė gyvenimą šv. Kry
žiaus ligoninėje, nuo kompli
kacijų, kurios išsivystė iš per
sišaldymo.
Mirė P. Kas per—Andrijaus

kienė.
šeštadienį po pietų mirė 

Pranciška Kdspcl^-Andrijaus- 
kienė, 4319 South Talman 
avenue.

Tarp Chicdgos policijos ir 
kino teatrų prasidėjo kova dėl 
loterinio pobūdžio traukimų, 
kurie žinomi vardu, “Bank 
Nights.”

Pereitos savaitės pabaigbjė, 
policija uždraudę tokius 
tt-aųkibiūš rengti. Teatrų savi
ninkai į tą draudimą neat
kreipė domės. Šeštadienį, 
kaip ir paprastai, traukimai 
įvyko.

Be didelių ceremonijų po
licija areštavo 15 nepaklus
nius teatrininkus. Iš viso1 su
ėmė 15 asmenų.

Teatrininkai planuoja eiti į 
teismą.

North Side

lietuviškus parengimus skaito 
sau perprastais? Abejoti reikia. 
Tą tik pažymiu kaipo faktą.

“Bijūnėlis” tolęšiiiai turės sa
vo reguliares pamokas, kaip ir 
visuomet, šeštadienį nuo 2 iki 
5 valandai po pietų Almira Si
mona svetainėje, 1640 N. Han
cock st. Pradės mokintis naujų 
dainų ir tęs lietuvių kalboj pa
mokas. Geras laikas naujiems 
įstoti.

Beje, šį šeštadienį “Bijūnė
lis” p6 pamokų tiireS savo ban- 
kiėtą. Visi turėtų dalyvauti ir 
liauju narių Atšivėšti.

Kaimynas.

Suspendavo 11 
policistų

■ ■ /ii.1 u y k? •■<*

Policijos viršininkas Allman 
suspendavo 11. ptolicištų už ne- 
raportavimą į stotį telefonu. 
Policistai darbo valandomis pri
valo periodiniai šaukti stotį.

New Deal Inn Bijunėlio “Kalėdų Bazaras”

Liet, jaunimo Nepri 
gulmingo Ratelio 

susirinkimas

New Deal Inn randasi ad
resu 117 So. Halsted streęt. 
ši nauja įstaiga atsidarė tik
tai gruodžio 24, t.y. Kūčių 
dieną. Jos savininkas yra 100 
nuošimčių geras tautietis ii* 
Naujienų skaitytojas ir rėmė
jas Bill DoUdar.

New Deal Inn yra gražiai 
išpuošta užeiga, čia galima ne
tik išsigerti, bet čia gamina
ma ir skanus užkandžiai.

Lietuviai atlankę miestą ne
užmirškite, kad tik pusantro 
bloko nuo Madison street ran
dasi New Beal Inn, kurios sa
vininkas yra Bill Doudar. Jo 
antra taverna randasi adresu 
6826 So. Racine avenue.

Sekmadieny, 3 vai. po pietų, 
gruodžio 20 dieną, Sandaros sa
lėje, 814 W. 33rd St., Lietuvos 
Jaunimo Neprigulmingas Rate- 

zlis laikė susirinkimą.
Kadangi Ratelis neseniai su

sitvėrė, tai buvo ir laikina yal- 
dyba. Susirinkimą atidarė drg. 
Joseph J. Kaunas, kuris tuom 
tarpu ėjo prezidento pareigas.

Tarp kitko apsvarstyta klau
simas, ar išrinkti naują valdy
bą, ar tą pačią valdybą palikti

\1937 metams. įvyko viešas bal
savimas ir prezidentu tapo iš
rinktas Joseph J. Kaunas, vi- 
ce-prezidentu Stanislova^ Bo- 
gužas, sekretoriuni Bronius Ge
diminas, finansų raŠt. Alex 
Vąi^gela, kasininku Ant. Pavi
lionis, tvarkos prižiūrėtoju Ge
nutis ir korespondentu Alfredas 
J. Butkus.

Po valdybos rinkimo, susirin
kimas buvo baigtas. Po susirin
kimo buvo šokiai, o kada at
ėjo laikas apleisti salę, tai visi 
užtraukė dainą: “Eisim, brole
liai, namo, namo” ir linksmai 
išsiskirstė. •

Pažymėtina yra, kad pradžio
je buvo visai mažai hArių, bet 
dėka to mažo būrelio energin
gos darbuotės, šiandien Ratelis 
turi gan gerą skaičių naujų na- 
nų-

bariai Lietuvos Jaunimo Ne- 
prigulmingo Ratelio nepamirš-4 nikaitis, taip jo tėvai pp. Bė
kit, kad sekantis susirinkimas 
įvyks sausio 3 dieną, 1937 m., 
Sandaros svetainėje, 814 W.
33rd St., 3 vai. po pietų. Malo
nėkit visi atsilankyti, neš bu^ 
svarstoma naujų ir svarbių da
lykų ateinančių 1937 metų dar
buotei. /

Lietuvos Jaunimo Neprigul
mingas Ratelis linki visiems 
linksmai praleisti Kalėdų Šven
tes, taipgi ir Naujus Metus.

Alfredas J. Butkus.

Alex Pocius Tavern
Alex PociusAURORA.

tavern randasi, adresu 61 ,Ri- 
ver Street.

P-nas Pocius yra geras tau
tietis ir Naujienų skaitytojas. 
Jis per eilę metų buvo S.L.A. 
Auroros 
o taipgi 
draugijos 
dininkas.

Lietuviai, nuvažiavę į Auro
rą neužmirškite kur randasi 
gero tautiečio užeiga.

— Sehas Petras.

kuopos pirmininkas, 
Chicagos Lietuvių

Auroros skyriaus iž-

Gimtadienio puota
18 GAT. APIELINKĖ. — 

Gruodžio 19 dieną įvyko gra
ži gimtadienio puota surengta 
Antanui Bėhikaičiui, 2133 So. 
Halsted Street, suhui pp. Be- 
nikaiČių, senų tavern biznie
rių.

Šioje puotoje dalyvavo daug 
svečių, ypač jaunimo, Antano 
dfaugų, kurie gražiai laiką 
praleido ir turėjo gobd time.

Visiems gimtadienio puotos 
dalyviams taip jaunasis A. Be-

nikaičiai yra širdingai dėkin
gi.

— Senas Petras.

Stanley Derttiantą 
išvežė į ligoninę

'"Užmuštas, kelyj iš 
vakarėlio

Vienas jaunas . studentas 
buvo užmuštas nelaimėje, ku
rioj figūravo keli jaunuoliai 
grįžtą iš linksnio kalėdinio va
karėlio.

Prie Raibo ir Čoiumbuš 
Drive kaidpO, G r ant Pūlrke siL 
sidurč jtj aittomobiliAi, Už
muštais yra Edward Etibicz, 
11 Jčbrth Pakley Blvd.

■ j *Zt i
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18 GAT. APIELINKĖ. — 
Gruodžio 23 dieną St. Derman- 
tAš, 722 West Cėrmak road, 
tapo išvežtaš j ligoninę. Drg. 
St. Deimantas sirguliavo jau 
kurį laiką ir išvyko į ligoninę 
antrą kartą.

Draugai prašomi prie pro
gos ligonį atlankyti.

— Sėhas Petras.

P. Radvilas serga
CICERO. — Petras Radvi

las, 3551 So. 56 avenue, dar 
tėbešefrga. Jam buvo padaryta 
operacija Merčy ligonihėje. 
Nors tikėtasi, kad ligonis grei-

Praėjusio šeštadienio Vakare, 
gruodžio 24 d., atsibuvo jau
nuolių “Bijūnėlio” fėngtas va
karas šu perstatymu operetės 
“Kalėdų Bazaras”. Parengimaš 
įvyko J. Grigaičio svetainėje, 
3804 W. Armitage avė.

Jaunuolių choro mokytoja 
p-le Onutė Skeveriiitė darbavo
si virš poros mėnesių prirengi- 
mui šio jos pačios paruošto vei- 
kaliuko. Sumokihti grupę jau
nuolių, susidedančių nuo 5 iki 
16 metų amžiaus iii iš 28 narių 
nėra tai lengvas darbas. Antra, 
pasitaikė taip, kad užėjus ne
pastoviems orams, nekuriems 
tėko apsirgti ir net į lovą gul
ti. Viena iš dalyvių lošime, pf-lė 
Lucy Petkiute, bodama ligonė 
turėjo eiti scenon, antra iš 
principalių lošėjų, būtent p-ia 
Gene Oksas, paskutinėmis die
nomis apsirgo taip rimtai, kad 
jokiu budu lošime jai gydyto
jas neleido dalyvauti. Jos rolę 
prisiėjo Užimti visai beveik ne- 
sipraktikaVus p-iai Skurkienei. 
Vienok, atsižvelgiant į visus 
sunkumus, reikia pasakyti, vai
dinimas nusisekė gana vykusiai. 
Ypač kad Veikalą puošė (kele
tas gražiai kostiumuotų šokė
jų, dainininkių. Estrada buVO 
ypatingai gražiai prirengta, pa
puošta; matyti rengėjų nepasi
gailėta pridėti triūso. Neapsiei
ta ir bė Kalėdų eglaitės.

Pertraukoje ir užsibaigus lo
šimui jaunutė p-lė Violeta Be- 
nikąitytė labai vykusiai padai
navo porą dainelių. ‘

Nors Vjšą laiką lauke lijp, 
bet “BijUrielib” simpatizuotojų 
svečių prisirinko gana gtažUš 
buryą, beveik pilna svetaine. 
Ypač daug matėsi iš tolimesnių 
kolonijų. Prie G. Steponavičiaus 
orkestfoš jAUiiimaš ir auges
nieji šdkd* ir linkširiinoš iki vė
lumos.

Biznio atžvilgiu šis parengi
mas Uttodb “Bijūnėliui” būš 
gana pelningas, nes svečiai rie- 
skupėjo praleisti keletą skati
kų. '

Vienas dalykas kažin kodėl 
šį metą horthsaidiėčių parengi- 
muošė įjUola j akis. Northsai- 
diečiai per laikus buvo žinomi 
kaipo išėigųši svetingi, įrogrė- 
syviški, kultūringi žmonės. Sa
vo kolonijos jokių parengimų 
neapięišdaVb it j kitas kolbiii- 
jas skAitiirigai lankydavosi, šį 
metą tų mūšų ridolatinių “old 
timerių” tiek neseniai atsibu- 
vusiaūie SLA 226 kuopos vaka
re, tiek šiame “Bijūnėlio” vaka
re labŪi mažas skaičius tesima
tė. KUiįėi? Gal . jau pasęno? O 
gal f^rdAug j$iu b ir

tai pasveiks, bet taip* hera, 
kaip žmogus maitai. Susirgti 
gali greitai, o sugrąžinti pil
ną švėflkatų kartais ima daug 
laiko.

Nu6 šAVęs linkiu* ligoniui 
pasveikti. Pažinties 

bfašoiiiį jį atlaAkyti.
Setiaš l’fcti-aš.

Vakar Pranas Jaka- 
vičitls daihavo ope
roje “La Traviata”

Dalyvavo Bėrardinėlli mbkįyk 
los parengiūiė

greitai 
draugai

toj o j už tai, ikad dalyvavo suo
kalby perdaug pasitarnauti biz
nio korporacijoms ir sumažin
ti Piė^aifai jų takšūš. GūW 
natorius Horner paroliaus 
Thrbopiii hėūžtvirtino. Dabar 
kalinys turės laukti kitų Ka
lėdų, kad pairti parolių.

Santa Claus atnešė 
nepaprastą dovaną 
A. Grebliauskienei

(Pranas Jakavičius
Vakar vakare, Pranas jaka- 

Vičius dainavo nperoj e.
Per ilgą laiką nedalyvavęs 

scenoje, tas mėgiamas lietuvių 
dūiniiiinkaš pasirodė parengi
me, ktfrį surengė Bėrardinėlli 
Schooh of Operą.

Statomas veikalas buvo Ver
di keturių aktų opera, “La 
Traviata”.

Pranui Jakavičiui teko “Ger- 
monto” rolė. - ’ V *

Opera buvo pastatyta Chi- 
cago VVoman’s Club teatre, prie 
62 East llth Street.

Parengime lankėsi nemažas 
skaičius lietuvių. Buvo daini
ninko tėvai, buvusioji jo mo
kytoja, p. A. Steponavičienė, 
K.; Steponavičius ir daugelis 
kitų. ■ -

E. JAkaViČiuš yra sūnūs.-Kei
stučio Ėliūbo pirmininko, p. 
JakaviČiaus, kuris gyvena 
BHgįtofi Parke.

kelėtų metų . atgal, dalyvau
damas dažniau lietuvių parėn- 
gimuosė, F. jakavičius pAširo- 
dydavo dAŽnįAūšiAi “Ėitmyn” 
člibro operetese ir koncertuo
se. . jį..

Pas ją Kalėdų Diedukas 
skrido garnio sparnais

ai

BRIDGEPORT. —Kalėdų ry- 
tą žmones susilaukė visokių 
dovanų. Vieniems Santa Claus 
atnešė žaislų, kitiems papuoša
lų, tretiems ką nors praktiško 
pilvui pasotinti 
rengti.

Bet p-a A. 
930 West 35th
tokios Kalėdų dovanos; kokios

ar -kumri ap-

Grebliauskiėnė, 
Street, sulaukė

Antanas Stulpinas ir 
Paul Balčiūnas išva
žiavo į Hot Springs
i8 G. ABifetiisikfi. — Gruo

džio 21 dlėhų AhiAhaš Sfūkas 
«7bl 21 ir fWW- 
Čiurias išvažiavo į Hb't Šj)rihgš,j 
Arkarisaš. Jie riiahū tėti būti 
apie' meriėšį laiko Ar ilgiAū ir 
gerai išsimaudyti karštame 
iūltiūių vūiidetiy. Keliohę ;įla- 
0ačyš riaūjit itbdgė hūioiriėibi- 
liū.

— JSends t>eiras.

Gubernatorius nepa
leido paroiiuipoli-

į Parolių rėkbniėridAvo 
pAlbišti iš kalėjimo Addisbha 
J. Thioup, buvusi Št. ClAir 
kauiiteš taksU;^fžiurėjimo ta
rybos liArj,ktifs^ Atsidūrė šal«

Urba Flo^et Shoppe
Gėlės Malintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Avėhue
Phbne LAFAYETTE 5800

Bnfi&člAm OSIen ttelespktfitf|
Paanullo Dalia .

LOVEIKIS
KVIUTKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
3Žl«irS^’ff& ši

Tėl. BOUlevanl 7SU

PRANCIŠKA 
antru VMru

KASPER, (po 
Andrijauskienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 26 d., 5:10 v. pd pie
tų, 1936 m., sulaukus , pusės 
amž. gimus Lietuvoj, Panevė
žio ajpskr., Biržų paraV., Ki- 
bičių kk^ne.0 'Amerikoj išgyve
li o 28 metus.

Paliko didėliame nuliūdima 
sūnų Pranciškų, dukterį An’ėlę 
ir žent^ Juožapą iri anūkę Vi- 
vian SlaŽus, pusSešėrę Mortį 
ir švog'erį Adolphą Kraujelius 
ir šeimyną ir kitas gittiinėš.

Kūnas pašafvbtaė randasi 
4349 So. Talmari Avė. Laido
tuvės įvyks TrečitidiehJ, Gruz
džio 30-tą, d., 8-tą vai. ryto 
iš narnoj į Nekalto Prasidėji
mo Pah. šv. ųAto. tanyčią*, 
kurioje atsibus gedulingos pŪ** • 
maldos už Vėliofiės sielį, b iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapinės.

Visi A. A. brkhčiškdš- Kas- 
per giminės, draugai ir pažįs
tami esat niioširdžiai kviečia
mi dalyvauti Ifiidofuvėšė ir su
teikti jai paskutiriį patarnavi
mą ir atšfšVelkiniriii'į.

Nuliūdę liekame, 
Supus, dūkti, žentas ir girti.
Patarnauja laid. dir. A. Ma
salskis, tel. Boulevard 4139.

vargu kuri kita moteriškė su- į 
silaukė. Į

Pas p-ią Grebliaūskiėnę Ka
lėdų Diedukas atplasnojo gar- ■ 
nio sparnais, ir per kaminą į 
jos kojinę įmetė gražų, suvirš 
devynių Svarų sveriantį kūdi
kį.

Santa Glaus padėjėjas bUvo] 
Dr. V. Shimkus, kuteis palikęs 
Kūčių vakarienę pas draugus, 
nuskubėjo Di'ėdukūi į pagal
bą.

Motina ir kūdikis gerai gy
vuoja. R.

ANGLYS!
ANGLYS!

PR1ŠTATYMAS MIESTE IR PR1E- 
......... MIESčIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
; ... Lr1; „į,

. »>i. -n> >

CLASSiriĖOASS
l'urniiure& Išturės“

ftakandai-Itateal

ANTANAS LILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 25-tą d., 6-tą vai. 
vakare. 1936 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Lietuvoj, Tel
šių apskr., Varnių parap., 
Graužų kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį SOphie (po tėvais Bu
tėnas), 3 podukres Eleną, Oną 
ir Matgaret Bųdro, ir gimines 
Amerikoj.. Lietuvoj, 2 seseres 
ir gimines.

Kūnas pašarvotai Masals
kio koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Gruodžio 2-tą d., 1-mą v. 
po pietų iŠ koplyčios bus -nu
lydėtas į Tautiškas kapinės.

Visi A. A. Antano Lileikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiafni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą^ ir 
atsisveikinimą. 4

Nuliūdę liekame,
Moteris, podūkres ir giminės..

I

Patarnauja laid. dir. A. Ma
salskis, tel. Boulevatd 4139.

bile kurio biznio iškaitant fya: 
lės, registeriuš Ir ice balanų., 
ftrbg ūnt išmokėjimo. PamA 
mos pirm negu ęįrtaitį kįtm

S. E. SOSTHEIM & SGNi 
1915 SO. STATE STREE 

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

• Į ■ * ‘ >•> ** * V*

STOGDENGYSTfc
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagel-

BRIDGEPORT ROOFING CO.

Mezgimo Dirbtuvės

THE BRIDGEFORT KNITTING 
M I. L L S

F. Selemouavich , 
504 WEST 83-RD STREET 

Telefonas Victory 8486 
Sveterių krautuve atdara kasdiehų 

—ir vakarais ii* skemaaielllais.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

AGNIEŠKA RAčKAtJŠKlENĖ 
po tėvais Sakaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
_ Gruodžio 26 d., 4:30 vai. po 
~ pietų, 1936 m., sulaukus gilios 

senatvės, gimus Telšių apskr., 
Plungės parap., Kapsudžių km.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sesers dukterį Oną Vadnorienę 
ir draugę Marijoną Šimkienę 
ir daug draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie įRožancavos 
Vyrų ir Moterų Draugystės.

Kūnas pašarvotas RoSeland, 
1Č928 So. Michigan Avenue.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Gruodžio 29 d., 8 vai. ryto iš 
kop, į Visų Šventų parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlięnės 
Sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. AghleŠkos Rač
kauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 

7 kviečiami dalyvauti laiddtūvė- 
še ir suteikti jai paskutitij pti- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesers duktė, drkugė ir pa
žįstami.

Patarnauja laid. dir. J. F. EU- 
deikis, tel. Yards 1741.

r

PRANEŠIMAS
DOVANŲ LAIMĖJIMAI

BOSTON’S Š1I0E STORE
Kalėdų Pinigų Vakatas įvyks

S įva ko r pmADiENi* o!
D :0() vhlandą vakdro.

LtOVtV AUDlTORIJOJE
3133 South Halsted Streėt

(btiiiYS AišibARYŠ 8:00 V AL. VAfcAiiO)

Kad laimėti, privalote
iL v

JŲŠ BiAė TfeBĖTURITE PRIIGOS DALYVAUTI 
. PIRKDAMAS ŠIANDIEN

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

PARSIDUODA Taverna ir Rųl- 
mingauzės biznis, kuris išdirbtas 
per daug m'etų. Pardaviau) priežastį 
patirsite vietoje. 2118 80. . Halsted 
Street.

IEŠKAU partnerio arba parduodi 
visą Taverną — kampinė vieta. Biz
nis gerai eina — vienai moteriai 
sunku apsidirbti.

959 West 71st St.

‘ M,.

k
PARSIDUODA Taverna pigiai, 

biznis išdirbtas per daug mėtų;. Par
davimo priežastį patirsite vfMbjė.

j342 West 59th St..

PARSIDUODA taverna — Mttils 
išdirbtas per 20 mėtų, ' prieinama 
kainiu ,^8.^

Help

REIKALINGAS Jknitoriątte pftgeL 
blninkas; —< apysenis Žw>gua; ne
vedęs ir ne girtuoklė, .kuris šrt- 
prrtnta ir namų dūrbą. 70 Eėšt 57 
St. Basėmonte, Englew66d 9768, 
Mikd,Keei

Jtarbln

MERGINA . p’adėtl motlrtat ma
žam aprtttniėhte, 1 vaikas 2 metų 
amžiaus, $4.oO, bnti. Rogėis Pirk 
8642.

iillML ai*.MERGINA lėtig^ĮB

r'

80 AKRŲ FARMA, 3 akrai eže
ro Odessa, 20 akrų ariamos, 50 
orandžių medžių ilgų rąstų cypresų, 
$1200. Bąrgenąs. M., Hefikųn, 485 
Nortb Ėuclid Avė., Pasadėna, Ca- 
lifbmiM. - a . .

TIKRAS BARGENAS z 
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 metų* se
numo. Parsiduoda už $11^00. Tąifr- gi didėlis paslririklfrias kitų barįė-

S, MICKEVlCE ihd tO. į 
6816 So.

ttemločk 0800
rr,?aBMtwt

SMULKIU:

GafsihtiS 
Naujiena 
Apsimoka

pašaukit IHrtl tttaUM
CANAĘ 8500

duodame , gerą»nuov



—------- ------------------------- r--- .------- }---
RAYMONDUIRAVLECHUI KALĖDOS 

NEBUVO LAIMINGOS
Nebuvo jam dovanų nei gražių eglaičių
BRIDGEPORT.—Ray (Ray- vaitojantį nuo skausmo, prie 

mond^ Ravlech’ui, 18 metų 31-mos ir Bonfield gatvių. lo- 
jaunuolirii (jo adreso nėra) i dinas jam ėdė gerklę, 
hitvn 1 o 1 \ o t liurlivci it* rfv*mirlii t t . . _ - * -
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Prigėrė Voniose, Už
sinuodijo Nuo Gaso, 

Danties, Nusirito 
Laiptais

buvo labai liūdna ir graudu. 
Ėjo jis gatve vilkdamas pa
vargusias kojas šlapiu šali
gatviu. Lynojo. Lauke buvo 
niuru, nesmagu.

Bet nebuvo niuro ir nesma
gu namuose, pro kuriuos slin
kdamas, jaunuolis matė lan
guose Į marguojančias, puikiai 
papuoštas eglaites. Įvairia
spalvės žvakidės, šviesukės 
eglaičių šakose taip gražiai 
atrodė. Matė jis linksmus, lai
mingus veidus žmonių, kurie 
susispietę prie eglaičių dali
nosi dovanomis, valgė viso
kius skanėsius. Kaip laimingi 
yra tie žmonės, galvojo jau
nuolis.

Bet jis ta laime negali 
džiaugtis. Kalėdų jam nebuvo 
lemtasVęsti.' Neturi jis šiltų 
namų. Nėra jam dovanų, nė
ra jam eglaitės. Ką ten bekal
bėti apie tokius dalykus kaip 
eglaitė! Štai, visi žmonės puo
tauja, vaišinasi, o jis neturi! tą valandą ryto. Pirmąjį auto- 
nei ką valgyti! Imobilį valdė vienas Edward

i"flUųku pasidarė jaunuolio Greenspan, 3251 Ogden 
širdyje. Slinkdamas šaligat- ~ <—»— —*-• 
viu, priėjo jis prie vaistinės. 
Į galvą jam dingtelėjo mintis.

Įėjęs vaistinėn, pasipirko 
už paskutinius kelis centus 
mažiuką buteliuką iodino, išė
jo laukan ir jį išgėrė. Bet 
jaunuoliui nepasisekė nusi
žudyti. Praeiviai užtiko jį be-

Jaunuolis buvo paguldytas 
St. Paul ligoninėje, prie 35th 
Place netoli Halsted. Jis pa
sveiks. Jis yra lietuvis. R.

Du Jauni Lietuviai 
Sužeisti Automobilio 

Nelaimėj
Automobilis susidarė su 

kiif Bridge porte
tro-

BRIDGEPORT. — Du jau
ni lietuviai buvo sužeisti, kai 
automobilis, kuriame važiavo 
jų automobilį prie 36-tos ir 
Halsted Street, susidūrė su 
troku.

Sužeistieji yra, Bruno Vait
kus, 6239 
avenue, ir 
metų, 3735

Nelaimė

South Sacramento 
Estelle Skutas, 23 
Emerald avenue. 
įvyko apie ketvir-

i ave
nue, o troku važiavo John 
Mead, 3038 Lowe avenue.

Jaunai mergaitei buvo per
skelta galva, o jaunuoliui su
draskyta ir sukapota krūtinė. 
Abu buvo paguldyti St. Paul 
ligoninėje.

B. Vaitkus yra 26 metų am
žiaus ir yra aludininkas.

Keistos penkių chicagiečių 
mirtys

Mirtis nelaukia, patogaus mo
mento, kad užgesinti žmogaus 
gyvybę. Kartais ji ateina tokiu 
laiku, kuomet jos vizito visai 
nesitikima.

Taip greičiausiai, manė ir 
penki chicagiečiai, kurių kūnai 
šiandien laukia laidotuvių.

Miss Dorthy Dietz, 22 metų, 
1768 Leland avenue, ir Bessie 
Waisman, 4822 N. Monticello 
avenue, prigėrė vonioje. Buvo 
liguistos * ir besimaudydamos 
apalpo.

Samuel Campagno, 6834 
Lowe avenue, mirė nusiritęs 
nuo laiptų restaurante 225 S. 
Wabash avenue; John Macken 
nutroško nuo dujų, kurios sun
kėsi iš sugedusio krosnio; Mrs. 
Nancy Major, 37, 4653 Sheri- 
dan Road, mirė nuo sugedusio 
danties, kuris užnuodijo visą 
jos kūną. Nuodai prasiplėtė į 
kelias valandas laiko.

Mirs greičiausiai ir vienas 
Harold Pace, 32 metų, ele'veite- 
rių operatorius, kuris susidūrė 
su gatviakariu? Jis skubino na
mo. Eidamas prieš vėją, jis tu
rėjo palenkęs galvą, kad lietus 
nemuštų jam j veidą. Prie 
Schiller ir Clark gatvių “susi
dūrė” su gatviakariu. Taip 
smarkiai, kad persiskėlė galvą.

NAUJIENOS, Chicago, Įtt.
1 ’l- —'-T

Pavogė policisto 
. žvaigždę ir re

volverį
Prie Damen ir Giddings Rd. 

nežinomi piktadariai pavogė re
volverį ir žvaigždę, kuri* pri
klausė policistui J. Schwartz.
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SUSIŽEIDĖ PAVIRTĘS ANT 
ŠALIGATVIO

BRIDGEPORT — Parvirtęs 
ant šaligatvio ties 922 W. 33rd 
Street, koją sunkiai susižeidė 
Frank Patrick, 3240 S. Morgan 
Street.

Apiplėšė Dviejų Lie
tuvių Namus Brigh

ton Parke
Už apiplėšimus yra suimti 

trys jaunuoliai.
• \' • ' ’ y, ,r .

BRIGHTON PARK. — Įsi
brovę į NVilliam Sebastian 
namus, plėšikai išnešė 4 'tūbų, 
Imperini gamybos radio apa
ratą.

Sebastian gyvepa adresu, 
4104 Archer avenue.

Piktadariai taipgi pavogė 
dviratį iš namų, ties adresu, 
4207 South Cąlifornią avė. 
Dviratis priklausę Alviui 
Stanczykui. .
' Suimti du bridge portiečiai.

Deering nuęvada laiko už
dariusi kalėjime du jaunuo
lius, kuriuos suėmė už namų 
apiplėšinėjimą; Jie yra, Steve 
Danny, 3436 Emerald avė. ir 
Gus Langref, <3428 Emerald

avenue. Pirmasis yra 22 metų 
amžiaus, antrasis 31. 

■ •: •’ - ■. , r.

Girdvainis po areštu
Brighton Parko nuovadoje 

yra užrakintas 25 metų jau
nuolis, Jonas Girdvainis, kuris 
apiplelinėjęsę namus Brigh
ton Parke, Marųuette Parke 
ir kitose apielinkėse. Sako, 
kad jis papildęse apie 150 api
plėšimų.

Automobilis Užmušė
5 Metų Kūdikį, Su

žeidė Kitus Du
* aBMMaaaaa4aMHanaavaMaMa

Ligoninėje užmuštosios motina 
ir 4 metų broliukas;; ėjo na
mo iš Kalėdų vakarėlio.

Prie 31-mos ir Lituanica avė.

Vienam Peiliu, Ki
tam Buteliu Sukapo

jo Galvas
. 1 • i < D

Nelaimingos Kalėdos Paul WiL 
liamui ir Jonui Gidžiui

BRIDGEPORT. — Du vietos 
lietuviai gydosi, praleidę nelai
mingas Kalėdas. Vienam užpuo
likas supjaustė galvą, kitam 
per galvą drožė degtinės bute
liu.

Pirmasis sužeistasis yra Paul 
William, 3628 S. Union avė. 
Antrasis, Jonas Gidis. *

Williamsą užpuolė vienas 
Juozas Unguistas, gyvenąs ties 
adresu 2836 S. Union avenue. 
Dūręs Williamui peiliu, Unguis
tas prakirto jam kaktą ir su
braižė veidą. Sužeistasis buvo 
paguldytas S't. Paul ligoninėje.

Gidžiui buteliu per galvą dro
žė Petras Bruchas, 3149 Eme
rald avenue. Nelaimė įvyko Gai
džio namuose, kurie randasi ad
resu 843 W. 33rd Street. Gidis 
yra 26 metų amžiaus.

Pirkite savo apielinkėg 
krautuvėse

; Pirmadienis, gr. 28, 1936

automobilis užmušė 5 metų kū
dikį, sužeidė jos 4 metų broliu
ką ir motiną.

Užmuštoji yra Frances Za-

\vicki, 3541 S* Morgan street. 
Motina Mary ir broliukas John 
yra ligoninėje. Vargu pasveik- 
sią. t

Nelaimė įvyko motinai su 
vaikais grįžtant namo iš kalėdi
nio vakarėlio.

Nelaimės kaltininkas, John E. 
Muckęr, 28, 1953 W. 63rd st., 
buvo suimtas už neatsargų va
žiavimą.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

NAUJŲ METŲ 
LINKĖJIMAI

ienose jusų giminėms ir draugams 
ios-grumtis supriduos drąsos ir energ 

gyvenimo aplinkybėmis

PADIDINTA NAUJŲ METŲ LAIDA 
IŠEIS KETVIRTADIENĮ, GRUODŽIO 

31, 1936.

Chicagoje Pakėlė Algas Trokų Šoferiams
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PAKĖLĖ ALGAS ŠOFERIAMS. — Chicagos transportacijos bendrovės, ope
ruojančios trokus, pasirašė naujas sutartis su unijomis, pakeldamos algas vienu 
milionu dolerių. Sėdi, iš kairės dešinėn, George Kedd, unijos viršininkas, Wil- 
liam Winkler prezidentas Cartage exchange, P. J. Lvaelle, unijos viršininkas. 
Stovi, Thomas J. Dixon, H. L. Willett ir John Rroderick firmų viršininkai. Bušų 

šoferiams algos busiančios pakeltos sausio .1 d. Naujienų-Tribune Photo

f

sias darbymetis pašto išnešiotojams. Išnešioję šventėms 
milionus atviručių, ryšulių, šiandien jie vaikščioja su 
apytuščiais maišias. Naujienų-Tribjune Photo MADOS PAVASARIUI. — Garsioji filmų artistė, 

Joan Crawford, parodo pavyzdį rūbų, kurie yra ruo
šiami ateinančiam pavasariui. Siutas yra vilnonis, gel-

MAJORO ĮPĖDINIAI. — Chicagos miesto majoras, 
EJ J. Kelly su sunumi ir duktere Kalėdų vakarėlyje.

tonos-njuštardinės spalvfts. Kalnierius aksomo, guzi- • 
kai—mediniai. Naujienų-Acme Photo

ŽUVO NELAIMĖJE. — KATASTROFOS AUKOS 
Don Walbridge, Braniff —Sterling Perry, Braniff 
Airlines keleivinių lėktų- linijos inžinierius, kuris
vų linijos vedėjas, kuris buvo tarp šešių žmonių, 
sudegė lėktuvo katastrofo- kurie sudegė nukritusiamDu didžiuliai puodai, kuriuos nuliejo plieno liejykla adresu 1039 Willlow Street. Jie ■

yra didžiausi puodai pagaminti Chicagoj. Puodai bus naudojami švino liejimui Ke 
llog, Idaho kasyklose. Didysis puodas sveria 20 tonų. (Naujienų-Tribune Photo)

je, Dalias, Texas. lėktuve, Texase.
Naujienų-Tribune Photo Naujienų-Tribune Photo


